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ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم الإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 12 /حمرم احلرام / 1433هـ املوافق  8 / 12 / 2011 

العدد..

وفاًء لإلمام احلسني )عليه السالم( وتقدميا 
ألفضل اخلدمات للزائرين الكرام.. 

أقسام العتبة احلسينية تضاعف 
جهودها خالل شهري حمرم وصفر

قال احلسني بن علّي بن أبي طالب )عليه السالم(: مّنا اثنا عشر مهدّيًا أّوهلم أمري 
املؤمنني علّي بن أبي طالب )عليه السالم( وآخرهم التاسع من ولدي، وهو القائم 

باحلّق، حييي اهلل تعاىل به األرض بعد موتها، ويظهر به دين احلق )على الدين كّله 
ولو كره املشركون( له غيبة يرتّد فيها قوم ويثبت على الدين فيها آخرون، فيؤذن 
فيقال هلم: )متى هذا الوعد إن كنتم صادقني( أما إن الصابر يف غيبته على األذى 

والتكذيب مبنزلة اجملاهد بالسيف بني يدي رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(. 
)عيون أخبار الرضا )عليه السالم( 68/1، ب 6، ح 36(.



 * محيد بن زياد عن احلسن بن حممد بن مساعة عن أمحد بن احلسن امليثمي عن معاوية بن وهب عن امسعيل بن جنيح الرماح قال، كنا عند أبي عبد اهلل عليه السالم 
مبنى ليلة من الليالي فقال، مايقول هؤالء فيمن تعجل يف يومني فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه ؟ قلنا. ما ندري، قال، بلى يقولون من تعجل من أهل البادية فال إثم عليه، 
ومن تأخر من أهل احلضر فال إثم عليه، وليس كما يقولون قال اهلل جل ثناؤه )فمن تعجل يف يومني فال إثم عليه( أال ال إثم عليه )ومن تأخر فال إثم عليه( أال ال إثم عليه )ملن 

اتقى( إمنا هي لكم والناس سواد وانتم احلاج.
* عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اهلل عليهما السالم قال سألتهما عن قوله )وإذا توىل سعى يف األرض( إىل آخر اآلية، فقال النسل الولد، واحلرث األرض، وقال أبو عبد 
اهلل احلرث الذرية. ويف روضة الكايف عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن حمبوب عن حممد بن سليمان االزدي عن أبي اجلارود عن أبي اسحق عن أمري املؤمنني عليه 

السالم، )وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل( بظلمه وسوء سريته )واهلل ال حيب الفساد(.
*بإسناده إىل انس بن مالك قال: ملا توجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله إىل الغار ومعه أبو بكر أمر النيب صلى اهلل عليه وآله عليا عليه السالم أن ينام على فراشه ويتغشى 
بربده، فبات على عليه السالم موطنا نفسه على القتل وجاءت رجال قريش من بطونها يريدون قتل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فلما أرادوا أن يضعوا عليه أسيافهم ال يشكون 
انه حممد صلى اهلل عليه وآله فقالوا أيقظوه ليجد امل القتل ويرى السيوف تأخذه، فلما أيقظوه فرأوه عليا فتفرقوا يف طلب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فانزل اهلل عز 

وجل: )ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهلل واهلل رؤوف بالعباد( ؟

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



هنالك كلمات نرددها بشكل تلقائي قد تكون عفوية وقد تكون جماملة وقد تكون مقصودة ألمر ما ، وهنالك كلمات يكون الفعل ابلغ يف الدليل عليها وأفضل من نطقها وإذا اجتمع األمران الفعل 
والنطق يكون الناطق قد بلغ ذروة التعبري الصادق. 

يا حسني هلا صداها الذي يهز عروشا بل انه يف وقت ما أصبح تهمة باخليانة ملن يرددها من قبل طواغيت األرض وقائلها إذا ما أراد ان جيعل تأثريها يف أقصى درجاته فعليه بالفعل املدروس 
والشرعي املقرون بنطقها فيكون قد أوجع قلوب احلاقدين ، حنن ال نتعجب عندما نسمع ان هنالك من يرتحم على يزيد فهذا أمر طبيعي ، وحنن ال نتعجب إذا ما علمنا ان هنالك من خيفي حبه 
للحسني خوفا من املنافقني ، ويف نفس الوقت كذلك حنن ال نتعجب اذا ما علمنا ان الكثري الكثري ممن اهتدوا اىل مذهب احلق بفضل احلسني عليه السالم ، ولكننا نتأمل عندما يكون الصوت العالي 
الناطق ياحسني هو شكال ال مضمونا واألتعس من ذلك عندما يتخذها بعض ضعيفي النفوس نفاقا لتحقيق مآرب فاسدة يصبون اليها .وإذا ما أردنا ان نكون صادقني بصراخنا ياحسني فلنقرنه 
بالعمل السليم والذي يكون الرتمجة احلقيقة ملكنون قلب من قال ياحسني . فالوزير عندما حيّجم الفساد اإلداري واملالي ويتورع عن السرقات فانه يكون قد نادى بأعلى صوته ياحسني ، واملوظف 
عندما حيرتم املراجع وينهي له معاملته من غري رشاوى او متاطل فانه نادى بأعلى صوته ياحسني ، واملسلم عندما يكفل يتيما ويغدق عليه بالعطف ويسد حاجته من ملبس او مأكل فانه يكون قد 
أعطى أبهى صورة لكلمة ياحسني ، وعندما نكف عن الغيبة والنميمة ونواظب على العمل الصاحل نكون قد أحيينا ذكر احلسني ، وإذا نادى املؤذن اهلل اكرب نرتك ما بأيدينا لنقول ياحسني حنن لبينا 
نداء اهلل وتركنا ما بأيدينا من عمل ألجل إقامة الصالة واليت أقمتها وانت وسط ساحة الوغى وحييط بك الردى ، وعندما نبتعد عن كل ما يسيء للشعائر احلسينية من تصرفات قد تكون عفوية 
او معتادة وال نعلم سلبياتها نكون قد أعطينا حق احلسني يف قولنا ياحسني ، ونداؤنا ياحسني كأننا نقول للحسني عليه السالم انظر ماذا فعلت انا ؟، وإال ملاذا أناديه أليس الستنصره بالفعل والقول 

؟ وكلمته أال من ناصر ينصرنا سارية املفعول يف كل زمان ومكان أنها كلمة حية ستجد صداها بشكل حقيقي عند ظهور ولده اإلمام احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف .

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

االرتباُط بعاشوراِء احلسنِي)عليه السالم( 
سبيُلنا لتقويِة الصلِة باهلِل تعاىل

قبسات اميانية..
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معرٌض لإلعجاز العلمي والطيب 
يف القرآن الكريم يقام على حدائق 
جامعة كربالء..

شعبُة التوثيق واملعارض يف العتبة 
احلسينية  تقيم معرضاًً فنياًً عن أنصار 
اإلمام احلسني )عليه السالم(

تقارير..

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗهكذا يقولوَن يا حسني

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

رئي�س التحرير



اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي   املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 6 / حمرم احلرام /1433هـ املوافق 2011/12/2م

الطف  وفاجعة  عاشوراء  زيارة  حلول  مبناسبة 
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تقدم  العظمى 
مساحة  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب 
اخلطبة  يف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
الثانية من صالة اجلمعة اليت أقيمت يف العتبة 
احلرام/  6/حمرم  يف  املقدسة  احلسينية 

1433هـ املوافق 2-12-2011 م بالشكر اجلزيل 
والثناء اجلميل جلميع املشاركني يف إحياء تلك 
الزيارة بقوله:  جزى اهلل تعاىل هؤالء املوالني 
خريًا على إحيائهم ملراسم عاشوراء، وأكد على 
املهمة  األمور  من  مبجموعة  االلتزام  ضرورة 
نفوس  األثر يف  أبلغ  له  تطبيقها  اليت سيكون 
عن  وحقيقي  ناصع  انطباع  وإعطاء  املؤمنني 
يثريها  اليت  الشبهات  ورفع  املمارسات  هذه 
احلسني  قضية  حولوا  الشيعة  إن  من  البعض 
ولطم  ودموع  حزن  قضية  إىل  السالم(  )عليه 

فقط!!. 
وتابع مساحته: إن احملافظة على هذه التوصيات 
ستجعل صورتها لدى اآلخرين بأنها ممارسات 

الدين  مبادئ  على  احلفاظ  منها  يراد  إميانية 
والتحريف..  والنسيان  الضياع  من  وصيانته 
الدينية  املرجعية  عليها  أكدت  األمور  وهذه 

سابقًا والحقًا وهي:
1- عدم املزامحة بني املراسيم العاشورائية مع 
أوقات الصلوات الواجبة فاإلمام احلسني )عليه 

السالم( إمنا استشهد من اجل أن تبقى الصالة 
القيم  وتبقى  الدين  ويبقى  وجوهرها  بروحها 
واملبادئ حية يف اجملتمع .. ولذلك فاملطلوب من 
مجيع إخواننا املؤمنني واملؤمنات يف كل مكان – 
حفظهم اهلل تعاىل وآجرهم- التوجه إىل أداء 

الصلوات الواجبة يف أول وقتها ومن ذلك عزاء 
األخرية-  السنني  يف  لوحظ  وقد   – طويريج 
توجه كثري من املشاركني إىل أداء الصالة حتى 
 .. العامة  والساحات  واألزقة  الشوارع  وهم يف 
وقت  يف  نرى  ال  أن  السنة  هذه  يف  ومطلوب 
الصالة إال وقد توجه مجيع احملبني للمشاركة 

مجيع  ونوصي   .. كانوا  أينما  الصالة  أداء  يف 
أول  يف  الصالة  أداء  بنقل  الفضائية  القنوات 
وقتها والرتكيز على هذا األمر ومن مجلة ذلك 
واألماكن  الشوارع  نقل صالة املصلني وهم يف 

العامة.
هذه  تأدية  أثناء  العام  املال  على  احلفاظ   -2
املراسم ومنها احلفاظ على الشوارع واألرصفة 
واحلدائق وتنظيف املكان بعد االنتهاء من أداء 
هذه املراسم من خملفات الطبخ ونصب التكايا 
وفسح اجملال يف الشوارع العامة لعامة الناس 
بعدم  السكنية  املناطق  سكان  ومراعاة  للسري 

رفع مكربات الصوت عاليًا وحنو ذلك.
3- أن تكون هذه املواسم فرصة لتأليف القلوب 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

الشيخ الكربالئي يوصي املعزين يف عاشوراء بأداء الصلوات يف أول وقتها ويدعو إىل 

التآلف والرتاحم فيما بينهم واليقظة واحلذر من األعداء

هذه املواسم فرصة لتأليف القلوب 
وتصفية النفوس وتطهير النية في 
العمل بأن يكون خالصًا لله تعالى 
وعدم التفاخر والتباهي أو التناحر 
والتزاحم على أمور غير مهمة 
وتتنافى مع مستلزمات اإلميان

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

نداء اجلمعة



العمل  يف  النية  وتطهري  النفوس  وتصفية 
التفاخر  وعدم  تعاىل  هلل  خالصًا  يكون  بأن 

التناحر والتزاحم على أمور غري  والتباهي أو 
مهمة وتتنافى مع مستلزمات اإلميان.

بعض  وتوجه  األمنية  األجهزة  مع  التعاون   -4
الشباب هلذا الغرض من اجل تفويت الفرصة 

على األعداء حتى ال حيصل أي خرق امين.
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  أوصى  كما 
جزاهم اهلل تعاىل خريًا –  األجهزة األمنية – 
واحلذر  اليقظة  من  مزيد  ببذل  جهودهم  على 
واالنتباه واالستفادة من جتارب املاضي وإحكام 
هذه  إقامة  مناطق  إىل  املؤدية  املهمة  املواقع 

املراسيم.
مبنى  يف  حصل  الذي  بالتفجري  يتعلق  وفيما 
فيها  وتتخذ  حمصنة  منطقة  وهي  الربملان 
من  أكثر  واالحرتازية  الوقائية  اإلجراءات 
املدن  بعض  يف  األخرى  والتفجريات  غريها 

العراقية لفت مساحته إىل األمور التالية:
1- إن املطلوب من األجهزة األمنية مع اقرتاب 
أن  هو  األمريكي  االحتالل  قوات  آخر  رحيل 
ومهنية يف  وصرامة  ويقظة  حذرًا  أكثر  يكونوا 
على  وقدرتهم  أهليتهم  ليثبتوا  األمنية  اخلطط 
مبستوى  يكونوا  وان  األمين  بامللف  اإلمساك 

أبناء  إياهم  محّلها  اليت  الوطنية  املسؤولية 
سيعطي  ذلك  يف  وجناحهم  العراقي،  الشعب 
باألجهزة  وثقته  العراقي  للمواطن  الطمأنينة 
األمنية من أنها قادرة على حفظ األمن وبسطه 
دون احلاجة إىل قوات أجنبية وبالتالي سيمّهد 
وعلى  الكاملة،  السيادة  حتقيق  حنو  الطريق 
.. مل تكن  العكس من ذلك لو إن هذه األجهزة 
مبستوى هذه املسؤولية فحينئذ سيفقد املواطن 
ئ اإلرهابيني على املزيد من العمليات  ثقته وجيرِّ
العملية  على  سلبًا  سينعكس  وهذا  اإلرهابية 

السياسية والوضع السياسي يف العراق.
األسباب  وتشخيص  التحقيق  نتائج  إعالن   -2
األمين  اخلرق  هذا  سّببوا  الذين  واألشخاص 
لفضحهم وكشفهم أمام الشعب العراقي وال يكون 

كسابقاته من اللجان املشكلة. 
املسؤولني  اإلخوة  مع  كالم  لنا  مساحته  وزاد 
بالتفتيش  املكلفة  األمنية  واألجهزة  عامة  بصورة 
فيه  ندعو  الذي  الوقت  يف  إنه  خاصة،  بصورة 
التفتيش  يتطّبعوا على إجراء  مجيع املسؤولني أن 
من  يستنكفوا  ال  وان  وعجالتهم  لسياراتهم 
إجراءات التفتيش وان يتفّهموا الوضع احلالي يف 
العراق حيث يذكر الكثري من املسؤولني إن بعض 
النهار  وضح  ويف  الظاهر  يف  جتده  السياسيني 
اإلعالم  يف  ويظهر  السياسية  العملية  من  جزءا 
تراه مع  الظالم  داعمًا هلا، ولكنه يف اخلفاء ويف 

اإلرهاب.
ويف ختام خطبته أهاب مساحته مجيع املسؤولني 
بقبول إجراءات التفتيش والفحص لعجالتهم ولكن 
يف نفس الوقت مطلوب من أفراد األجهزة األمنية 
القائمني على التفتيش التحلي مبستوى من اللياقة 
ال  حبيث  واألدب  واالحرتام  والرقة  التعامل  يف 
يعّرضوا كرامة املسؤولني إىل اهلتك، فان كرامة 
اإلنسان شيء مثني جدًا وال يرضى احد لنفسه بان 

تهدر هذه الكرامة.

جناح األجهزة األمنية في بسط 
األمن سيعطي الطمأنينة للمواطن 
العراقي وثقته بتلك األجهزة 
من أنها قادرة على حفظ األمن 
وبسطه دون احلاجة إلى قوات 
أجنبية وبالتالي سيمّهد الطريق 
نحو حتقيق السيادة الكاملة

أهم ماجاء يف اخلطبة

وتشخيص  التحقيق  نتائج  إعالن 
سّببوا  الذين  واألشخاص  األسباب 
وكشفهم  لفضحهم  األمين  اخلرق 
يكون  وال  العراقي  الشعب  أمام 

كسابقاته من اللجان املشكلة.

ندعو فيه مجيع املسؤولني أن يتطّبعوا 
لسياراتهم  التفتيش  إجراء  على 
من  يستنكفوا  ال  وان  وعجالتهم 
يتفّهموا  وان  التفتيش  إجراءات 

الوضع احلالي يف العراق.

األجهزة  أفراد  من  كذلك  مطلوب 
التفتيش  على  القائمني  األمنية 
يف  اللياقة  من  مبستوى  التحلي 
واألدب  واالحرتام  والرقة  التعامل 
املسؤولني  كرامة  يعّرضوا  ال  حبيث 

إىل اهلتك.

A L A H R A R  M A G A Z I N5 جملة االحرار اال�سبوعية

نداء اجلمعة



الرتباُط بعا�سوراِء احل�سنِي)عليه ال�سالم( �سبيُلنا لتقويِة ال�سلِة باهلِل تعاىل

إن االرتباط باإلمام احلسني )عليه السالم( البد أن يبنى على أسس متينة، كونه )عليه 
السالم( صاحب مشروع عظيم، وقد رأينا كيف إنه اختار بدّقة األنصار واألتباع والعائلة 
وأهل البيت لكي جيعلهم يشرتكون معًا يف إجناح مشروعه اإلصالحي..أي إن االمام 
احلسني )عليه السالم( يف ذلك الظرف، مل يكن له خيارات عديدة توصله إىل اهلدف 
بالزيف  التاريخ حافل  باألمة اإلسالمية يف ذلك  الذي مّر  .. فالظرف  وهو اإلصالح 
واله  عليه  اهلل  )صلى  النيب  بسنة  يرتبط  ال  وموروث  جهالة،  ويف خضم  واالحنراف 
وسلم(، وسلطان حاول أن يغري أشياء كثرية، ودولة أسست ملعنى وراثي قبلي عشائري 

باسم الدين. 
عن  مباشر  بشكل  مسؤولة  ستكون  لذا  اإلسالمي؛  الدين  إىل  منتمية  األّمة  إن  ومبا 
االحنراف الذي حدث، وعن القيم اليت ُزورت وُطرحت قبل عاشوراء، فاألمة عندما 
تكون أفضل األمم، وعندما تفتخر بأنها أمة خامت األنبياء وأفضلهم، قطعًا فإن هذا 

سيحتم عليها القيام مبسؤوليتها، امللقاة على عاتقها على أمت وجه.
املشكلة إن الناس عمومًا - يف بعض احلاالت- تساعد على اخلذالن عندما ال تفتح 
أعينها بشكل جيد، وال تعطي ملسامعها املساحة الواسعة يف مساع احلق، فإنها سُتساعد 

على اخلذالن، بل ستكون هي عنصر ُمضِعفة ألهل احلق، ومقوية ألهل الباطل.
الطف هي قضية  واقعة  األّمة، فمسألة  به  واإلدراك معنية  الوعي  هناك مستوى من 
رسالة مساوية وحقيقة إهلية، وبني احنراف وزيف وخداع، وهذا هو ديدن الصراع منذ 
األزل، وواجهها مجيع األنبياء، فاملسألة ليست شخصية حمددة بإطار ضيق، وإمنا هي 
مسألة عامة تتحدث عن صراع بني رسالة مساوية ميثلها االمام احلسني )عليه السالم( 
وبني احنراف واضح ميثله شخص يسمى يزيد .. واألمة مهمتها أن تفرز، وليس مهمتها 

أن تبقى متفرجة، وإال سُتساعد على إبقاء الباطل وإجهاض احلق .
َنعم، فاإلنسان قد ال ُيولد يف زمن االمام احلسني )عليه السالم(، ولكنه مسؤول على 
أن يستنتج، ماذا فعل وصنع االمام احلسني )عليه السالم(؟ والبد له أن يعرف االمام 
احلسني)عليه السالم(، وأول من عّرف االمام احلسني)عليه السالم( هو النيب )صلى 
اهلل عليه واله وسلم( ويف أكثر من مورد عّرف االمام احلسني )عليه السالم( تعريفًا 

عاشوراُء... ثقافة التوحيد 
وتوحيد الثقافة

حسن اهلامشي
السالم عليك يا ثار اهلل وابن ثأره، هذا املقطع من زيارة اإلمام 
احلسني عليه السالم يؤكد إن اإلمام إمنا ضحى بالغالي والنفيس 
يف سبيل الدين واملبدأ، ومن الطبيعي من يكون هدفه نبيال كاهلدف 
والضاللة  التيه  من  النتشاهلا  اإلنسانية  إىل  اإلمام  الذي حيمله 
يكون  ومن  اإلهلية،  والرمحة  احلكمة  ينابيع  إىل  اجلهالة  وحرية 
حيمل هكذا أفكار سامقة فإن اهلل تعاىل ينصر من نصره ويأخذ 

ثأره ممن ظلمه على يد أوليائه الصاحلني.
فاإلمام الشهيد إمنا ورث بشهادته الشاهدة ورسالته النبيلة رساالت 
السماء اليت متخضت بها تضحيات األنبياء مجيعا، هذه الثقافة 
احلسني  ورثها  واليت  السالم(،  )عليه  احلسني  من  ورثناها  اليت 
)عليه السالم( من األنبياء )عليهم السالم(، هي من أهم ما جيب 
أن ُنقّدمه لشبابنا يف هذه الساحة، الذين هم بأمس احلاجة إىل 

ثقافة التوحيد وتوحيد الثقافة يف هذه املسرية العابقة.
والشر،  واملواجهة بني اخلري  الباطل  ثقافة صراع احلق مع  فإّن 
من أهم أسباب مقاومة الفئة القليلة واملستضعفة للفئة املستكربة 
والظاملة على طول اخلط الذي خطه سيد الشهداء بدمه الطاهر، 
ومن دون هذه الثقافة ال نتمكن أن حنّقق أهداف رسالة اهلل يف 

هذه املعركة الضارية بني التوحيد والشرك.
يوم  ويف  الكريم  القرآن  يف  متجلية  جندها  التوحيد  وثقافة 
عاشوراء، ويوم عاشوراء حافل بثقافة املواجهة والتحّدي واملقاومة 
والصرب، وجتسيد ملا يف القرآن من وعي وثقافة يف هذا الشأن، 
ويف رحاب عـاشوراء... جند الكثري ممـا حنتـاجه من وعـي املعركة 
واملواجهة، فاحلركة القرآنية نراها مليئة بصوالت منطق التوحيد 
عاشوراء  يف  وكذلك  والضاللة،  اجلهالة  أهل  وأباطيل  لرتهات 
نفوس  على  استوىل  قد  املنطق  نفس  نرى  السالم  عليه  احلسني 
أهل احلق يف سبيل إيصال مبدأ الوصال إىل أهل العامل ولو تطلب 
ذلك املزيد من إراقة الدماء يف سبيل حتقيق ذلك املبدأ املتسامي 

املتألق اهلادف. 
املرآة  هذه  خالل  من  نرى  للتاريخ،  صافية  مرآة  عاشوراء  ويوم 
صراع احلّق والباطل، ومقاومة احلّق واندحار الباطل، وقيم احلّق 
الصـراع جلية واضحة ال  وسـنن اهلل يف هذا  الباطل،  وسفاسف 
حتتاج إىل مزيد بيان واسرتسال، ميكن تلمسها من خالل أقوال 
ومواقف وتضحيات قافلة اهلدى اليت بقيت متألقة يف مساء النبل 

والكرامة وعلى مر العصور.
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الرتباُط بعا�سوراِء احل�سنِي)عليه ال�سالم( �سبيُلنا لتقويِة ال�سلِة باهلِل تعاىل

على  واضح  وبشكل  حيّثون  السالم(  )عليهم  األئمة  كان  وأيضًا  املأل،  أمام  واضحًا 
التعريف باإلمام احلسني)عليه السالم(، وباحلث والتشجيع على زيارته..ألن املسألة 
هي مسألة إمامة، والن احلق والنبّوة كانت هلا مشروعا، وهذا املشروع حاول الظاملون 
أن جيتثوه يف كربالء..فاإلمام احلسني )عليه السالم( هو ثأر اهلل تعاىل .. فمن الذي 
باهلل  منتمية ومرتبطة  تكون شخصية  أن  الثأر؟ البد  ويأخذ هذا  ُيرجع  أن  يستطيع 
تعاىل .. وليس لنا شخصية منتمية؛ إال األنبياء واألئمة األطهار) عليهم السالم(. فمن 
هو الشخص الذي يستطيع أن يقول: أنا من اهلل لألخذ بثأر ولي اهلل ؟ ما عدا شخصا 

واحدا، وهو االمام املهدي املنتظر) عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف (.
وبالنتيجة عندما نتعامل مع عاشوراء ليس تعامالً  شكلياً ، وإمنا تعامل مرتبط بآدم 
)عليه السالم( وبنوح وبإبراهيم ومبوسى وعيسى وبالنيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
وبأمري املؤمنني )عليهم السالم( فاملسألة ليست يف بقعة معينة أو يف شخصية..واملسألة 
بشكل  تعاىل  باهلل  مرتبطة  فالقضية  والفكرية  العاطفية  األبعاد  من  أقوى  أبعاد  هلا 
الكرام زائري اإلمام احلسني)عليه  مباشر..لذا أحب أن أوضح بعض األمور لإلخوة 
السالم(، حيث إن اإلنسان من بيته إىل كربالء جيب أن ال يشغل نفسه سوى باإلمام 
احلسني )عليه السالم( ومبا يتعلق بشؤونه )عليه السالم(، فهذه الزيارة  بهذه الكيفية 
ستوّلد أثرًا بالغًا يف الزائر، وهذا سيؤثر على شخصيته.. وسيكون يف سلوكه جيداً، 
وإن كالمه سيكون مركّزًا، وإن أخالقه ستكون أخالقا خاصة، فعندما يتأثر اإلنسان 
باإلمام احلسني)عليه السالم(، فهذه املسألة ليست هامشية.. بل يف غاية األهمية..

وممكن أن تقرؤوا وتسمعوا شيئا عن االمام احلسني )عليه السالم(؛ حتى يشتد هذا 
االرتباط باإلمام، وبالتالي يشتد االرتباط باهلل تعاىل.

مسألة،  تغفلوا  ال  أن  البد  الشعائر،  ومقيمي  املواكب  أصحاب  لإلخوة  أقول  أخريًا 
وهي إن هذا العمل الذي تقومون به جيب أن يكون هلل تبارك وتعاىل، واحلسني )عليه 
السالم(غري حمتاج له، فنحن نقرأ يف الزيارة ) يا ثأر اهلل ( فاهلل تكفل .. وحنن حنتاج 
هذا العمل وعلينا أن جنعل هذه الشعرية شعرية هلا تأثري حقيقي على سلوكياتنا وعلى 

جممل حياتنا.

بن احلر  بعبيد اهلل  السالم  عليه  التقى احلسني  ملا 
وان  نصرته  منه  طلب  مقاتل  بن  قصر  يف  اجلعفي 
يستغفر لذنبه مبقاتلة امري املؤمنني عليه السالم يف 
وقدم فرسه وسيفه  ابن احلر  فتعذر  معركة صفني 
يابن   : له  وقال  يقبلهما  فلم  السالم  عليه  للحسني 
احلر انا مل ناتك لفرسك وسيفك امنا اتيناك نسالك 
النصرة فان كنت خبلت علينا نفسك فال حاجة لنا يف 
شيء من مالك ومل اكن بالذي اختذ املضلني عضدا 
ثم تال قوله تعاىل » وما كنت متخذ املضلني عضدا 

» ـ الكهف ـ51 .
ان هذه الصورة احلية لتجسيد شخصية املضل جاءت 
بشكل عملي من خالل استشهاد االمام احلسني عليه 
السالم باالية الكرمية اعاله فان الذي يبذل املال دون 
النفس فهذا يعين هنالك خلل يف االميان ، فاختاذ 
ال  النار  او  اجلنة  اما  موقف  هكذا  مثل  يف  القرار 
من  الثمن  اىل  ويلتفت  اجلنة  اراد  من  للثمن  يلتفت 
اراد االبتعاد عن النار فان االية القرانية اليت نزلت 
ختاطب رسول اهلل صلى اهلل عليه واله اصبح موضوع 
سببه  موقف خاليف  كل  مع  الشاهد  هو حمل  االية 
مبادئ االسالم احلقة وحياول البعض االلتفاف عن 
نصرة احلق بنفس طريقة ابن احلر فيكون مصداق 
 ، السالم  عليه  احلسني  قراها  اليت  الكرمية  لالية 
الذي  الرجل  وهذا  الضال  من  واتعس  اشد  واملضل 
جاء مصداق لوصف احلسني عليه السالم ندم بعد 
وال  ينصره  مل  ملاذا  السالم  عليه  احلسني  استشهاد 
السالم هو حكم على  عليه  ان وصف احلسني  يعلم 

ما يف قلبه . 
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دراسٌة يف اآليات القرآنية اليت قرأها اإلمام 

احلسني عليه السالم
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الوقُف واأحكامه )الق�سم ال�ساد�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

مل   - مثال   - على حسينية  وقفا  الفراش  كان  إذا   -  1258

جيز نقله إىل املسجد للصالة عليه وان كان املسجد قـريـبـا 

منها وكذلك ال جيوز صرف منافع املال املوقوف على ترميم 

مسجد معني يف ترميم مسجد آخر , نـعـم إذا كـان املسجد 

املوقوف عليه يف غنى عن الرتميم إىل أمد بعيد و مل يتيسر 

جتميع عوائد الوقف وإدخاهلا إىل حني احتياجه فاالحوط 

تامني  من  الواقف  مقصود  إىل  األقرب  هو  فيما  صرفها 

مسجد  ترميم  أو  عليه  املوقوف  املسجد  احتياجات  سائر 

آخر حسب اختالف املوارد.

ومـا يـوقـف على املساجد واملشاهد وحنوهما من آالت اإلنارة 

والتكييف والفرش وشبهها ما دام ميكن االنـتفاع بها باقية 

على حاهلا ال جيوز بيعها , فان أمكن االنتفاع بها يف احملل 

الذي أعدت له ولو بغري ذلك االنـتـفـاع الذي أعدت له بقيت 

على حاهلا يف ذلك احملل , فالفراش املتعلق مبسجد أو مشهد 

إذا أمكن االنـتـفاع به يف ذلك احملل بقى على حاله فيه , ولو 

لكن حيتاج إىل  باملرة  االفرتاش  استغناء احملل عن  فرض 

سرت يقي أهله من احلر أو الربد جيعل سرت لذلك احملل , 

يـتـرتـب عـلى  ولو فرض استغناء احملل عنه باملرة حبيث ال 

إمساكه وإبقائه فيه إال الضياع والتلف جيعل يف حمل آخر 

مماثل له , بان جيعل ما للمسجد ملسجد آخر وما للمشهد 

ملشهد آخر , فان مل يكن املماثل أو استغنى عنه باملرة جعل 

يف املصاحل العامة . هـذا إذا أمكن االنتفاع به باقيا على حاله 

, وأما لو فرض انه ال ميكن االنتفاع به إال ببيعه وكان حبيث 

لو بقى على حاله ضاع وتلف بيع وصرف مثنه يف ذلك احملل 

إن احتاج إليه وإال ففي املماثل ثم املصاحل العامة.

سره(  )قدس  امليزان  تفسري  الطباطبائي صاحب  السّيد حمّمد حسني  العالمة  يكن  مل 
جمتهدًا يف العلوم العقلية والنقلية فحسب، بل كان أديبًا وشاعرًا ماهرًا، كتب القصائد 
آداب  منظومة يف  وله  كان خّطه مجياًل جّدًا،  فقد  باخلط،  بارعًا  فّنانًا  وكان  الشعرية، 

اخلّط ضّمها إىل أحد مؤّلفاته، وله عدة صفات ومناقب نلخصها كما يلي:
1ـ إخالصه هلل: كان ويف مجيع أحواله واضعًا نصب عينيه وصايا جّده أمري املؤمنني)عليه 
السالم( يف اإلخالص، حيث قال)عليه السالم(: »مثرة العلم إخالص العمل«، ففي مّرة من 
املّرات أراد أحد األشخاص أن يشيد حبضوره بكتاب امليزان يف تفسري القرآن ـ وهو من 
مؤّلفاته – فقال له السّيد: »كالمك هذا يدفعين إىل الُعجب، والُعجب ُيفقد العمل قصد 

القربة هلل واإلخالص له«.
2ـ عبادته: طوى السّيد مراحل عالية يف العرفان والسري والسلوك املعنوي، فقد كان دائم 
الدرس،  إللقاء  الطريق  ذاهبًا يف  عندما جتده  حّتى  اهلل  بذكر  والدعاء، مشغواًل  الذكر 
وكان مواظبًا على أداء املستحّبات، ولديه يف شهر رمضان برنامج متنّوع موّزع بني العبادة 
والتأليف، وقراءة القرآن، وقراءة دعاء السحر الذي كان يهتّم به اهتمامًا كثريًا، حيث كان 

يقرؤه حبضور أفراد عائلته.
3ـ والؤه ألهل البيت)عليهم السالم(: له تعّلق خاص بأهل البيت)عليهم السالم(، وما بلغه من 

املكانة العلمية الرفيعة يعود يف احلقيقة إىل عشقه وذوبانه وتوّسله بهم)عليهم السالم(.
4ـ بساطته يف العيش: كان بسيطًا يف مجيع شؤون حياته، فإذا أردنا أن نتكّلم عن مسكنه 
فهو متواضع ال يسع الستقبال الزّوار، ومل يعتمد طول حياته الشريفة يف تيسري ُأموره 
املعاشية على احلقوق الشرعية، بل كان يعتمد يف سّد احتياجاته على واردات قطعة أرض 

زراعية صغرية، ورثها عن أجداده يف تربيز.
وباخلصوص  ألساتذته،  واالحرتام  التواضع  كثري  كان  والطالب:  لألساتذة  تواضعه  5ـ 
ُأستاذه يف األخالق السّيد القاضي الطباطبائي، حيث جيد نفسه صغريًا أمام هذا العامل 

الرّباني، الذي جتّلت فيه أسرار التوحيد واملقامات الرفيعة.
بكلمة  تنادوني  ال  السّيد:  لنا  »يقول  قائاًل:  أحد طالبه  فينقل  للطالب،  تواضعه  أّما عن 
ُأستاذ، بل أنا وأنتم عبارة عن جمموعة جئنا إىل الدرس لغرض العمل سوية للتعّرف على 

حقائق اإلسالم«.
على  حيرص  له  جديد  تفسري  وطرح  الكريم  بالقرآن  االهتمام  اهتماماته  من  وكان 
األصالة ويتسم بالعصرية والعمق واالستيعاب يف آن واحد، وبشكل يناسب مكانة القرآن 
الكريم كمصدر وحيد وخالد هلداية اإلنسان يف الفكر والسلوك، وهذا ما حلظه العالمة 
الطباطبائي يف تفسريه »امليزان« الشهري، وقد متيز هذا التفسري بأنه خيتزن قوة علمية 
عن  به  والنأي  ببعض،  بعضه  بتفسري  نفسه  القرآن  إىل  والرجوع  البحث،  يف  متعمقة 
األقوال وعن اآلراء اليت ترجع إىل تأويل آياته حتى توافق نظرًا علميًا، أو تقليدًا مذهبيًا، 
أو أصاًل كالميًا، أو فلسفة خاصة، أو جتديدًا حديثًا، إىل غري ذلك مما تلحظه بعض 

التفاسري القدمية واحلديثة.
نظريتها  من  اآلية  معنى  ونستوضح  بالقرآن،  القرآن  نفسر  منهجه:  بيان  قاله يف  ومما 
اليت  باخلواص  ونتعرفها  املصاديق،  ونشّخص  القرآن،  نفس  يف  إليه  املندوب  بالتدبر 
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لو سألوك

بعض اخلطب اليت ذكرت يف كتاب )نهج البالغة( على 
يتفق  البعض منها ال  اختالف مؤلفيه عنونت عناوين 
مع مضمون اخلطابة وهلذا أصبحت داللة على صفة 
أهل العراق او أصحاب اإلمام علي عليه السالم وهذا 
من  اخلطب  هذه  بعض  يف  متعنا  ولو  الواقع  خالف 

حيث العنوان واملنت لوجدنا االختالف .
على سبيل املثال لإلمام علي عليه السالم ُخطبة يصف 
بها اغتصاب حقه باخلالفة فيقول يف بعض فقراتها  
)َأْصرِب َعَلى َطْخَية َعْمَياَء، َيْهَرُم فيَها الَكبرُي، َوَيِشيُب 
َخْشَناَء،  َحْوَزة  ََها يف  )َفَصريرَّ يقول  ثم  ِغرُي(  الصرَّ ِفيَها 
الِعَثاُر]ِفيَها[  َوَيْكُثُر  َها،  َمسُّ َوخَيُْشُن  َكْلُمَها،  َيْغُلُظ 
ْعَبِة، ِإْن َأْشَنَقَلَها  َوااْلْعَتَذاُر ِمْنَها، َفَصاِحُبَها َكَراِكِب الصرَّ
َم، َفُميِنَ النرَّاُسـ َلَعْمُر اهلِل ـ  َخَرَم، َوِإْن َأْسَلَس هلَا َتَقحرَّ
اس، َوَتَلوُّن َواْعرِتَاض.(ووصف ثالثهم )ِإىَل  ْبط َوِشَ خِبَ
َأْن َقاَم َثاِلُث الَقْوِم، َناِفَجًا ِحْضَنْيِه َبنْيَ َنِثيله َوُمْعَتَلِفِه، 
َوَقاَم َمَعُه َبُنو َأِبيِه خَيَْضُموَن َماَل اهلِل َخْضَم االِِْبل ِنْبَتَة 
ِبيِع، ِإىَل َأِن اْنَتَكَث َعَلْيِه َفتُْلُه، َوَأْجَهَز َعَلْيِه َعَمُلُه،  الررَّ
مغتصيب  بذم  اخلطبة  تعنون  فلم   .) ِبْطَنُتُه  ِبِه  َوَكَبْت 
العكس  بينما جند   ، بالشقشقية  عنونت  بل  اخلالفة 
من اخلطب اليت تعرض بها اإلمام علي عليه السالم 
اىل أصحابه او أهل العراق فعنونت وبكل صراحة ذم 
نراها  جيدا  فيها  ولو متعنا  العراق  أهل  او  أصحابه 
توبيخا اكثر مما هي ذم حتى إن العنوان الثاني خلطبة 
والنصر  القتال،  ترك  على  يوخّبهم  )وفيها  هو  الذم 

يكاد يتّم، ثم تكذيبهم له( .
أما عندما يتحدث أمري املؤمنني عليه السالم عن بين 
أمية او معاوية او ابن العاص وغريهم من هذه الشلة 
تعنون اخلطبة او الكالم بعبارة ) يف كالم له ملعاوية او 
لعمرو بن العاص يف حني لو اطلعنا على الكالم لنجده 
كله ذما هلؤالء الطلقاء فمثال كالم ألمري املؤمنني )عليه 
السالم ( موجه اىل مروان )اَل َحاَجَة ِلي يف َبْيَعِتِه! ِإنَِّها 
َكفٌّ َيُهوِديرٌَّة، َلْو َباَيَعيِن ِبَيِدِه َلَغَدَر ِبُسبرَِّتِه .َأَما ِإنرَّ َلُه ِإْمَرًة 
َوَسَتْلَقى  االَْْرَبَعِة،  االَُْكُبِش  َأُبو  َوُهَو  َأْنَفُه،  اْلَكْلِب  َكَلْعَقِة 

َر!( ة ِمْنُه َوِمْن َوَلِدِه َيْوَمًا َأمْحَ االُْمرَّ

َفْجَرة  َوُكلُّ  َفْجَرٌة،  َغْدَرة  ُكلُّ  )َوَلِكْن  ملعاوية  وكالمه 
اْلِقَياَمِة.َواهلِل َما  َيْوَم  ِبِه  ُيْعَرُف  ِلَواٌء  َوِلُكلِّ َغاِدر  َكْفَرٌة، 

ِديَدِة( ، أَُْسَتْغَفُل باملَِْكيَدِة، َواَل ُأْسَتْغَمُز بالشرَّ
َوَيِعُد  َفَيْكِذُب،  َلَيُقوُل  )ِإنرَُّه  فيه  فقال  النابغة  ابن  وأما 
وُن  َوخَيُ َفُيْلِحُف،  َوَيْسَأُل  َفَيْبَخُل،  َوُيْسَأُل  َفُيْخِلُف، 
ْرِب َفَأيُّ َزاِجر  ; َفِإَذا َكاَن ِعْنَد احْلَ اْلَعْهَد، َوَيْقَطُع االِْلرَّ
ُيوُف َمآِخَذَها، َفِإَذا َكاَن ذِلَك  َوآِمر ُهَو! َما ملْ َتْأُخِذ السُّ

َكاَن َأْكرَبُ َمكيَدِتِه َأْن مَيَْنَح اْلَقْوَم ُسبرََّتُه (.
أما األشعث فيقول له اإلمام عليه السالم )َعَلْيَك َلْعَنُة 
اْبُن  ُمَناِفٌق  َحاِئك!  اْبُن  َحاِئٌك  الالرَِّعِننَي!  َوَلْعَنُة  اهلِل 
البالغة  نهج  الكتاب  يف  عنونوه  الكالم  وهذا  ُكاِفر!( 
حتت )ماقاله لألشعث بن قيس وهو على منرب الكوفة 

خيطب (.
السالم  عليه  لإلمام  كالم  هنالك  اخرى  جهة  ومن 
الكوفة  انه مدح  الكوفة مثال مل تعنون  هو مدح حبق 
َياُكوَفُة  ِبِك  )َكَأنرَّي  الكوفة وكالمه هو  اكتفوا بذكر  بل 
، ُتْعَرِكنَي ِبالنرََّواِزِل، َوُتْرَكِبنَي  يَن َمدرَّ ااْلَديِم اْلُعَكاِظيِّ مُتَدِّ
ِإالرَّ  ُسوءًا  َجبرَّاٌر  ِبِك  َماَأَراَد  َأنرَُّه  اَلْعَلُم  َوِإنرَّي  اَلِزِل،  ِبالزرَّ

اْبَتاَلُه اهلُل ِبَشاِغل، َوَرَماُه ِبَقاِتل!(
وله كالم رائع حبق أصحابه وأصحاب ابن عمه )صلى 
اهلل عليه وآله( جاءت بعنوان )يصف أصحاب رسول 
اهلل ( ونص كالمه هو )َوَلَقْد ُكنرَّا َمَع َرُسوِل اهلِل)صلى 
اهلل عليه وآله(، َنْقُتُل آَباَءنا َوَأْبَناَءَنا َوإْخَواَننا َوَأْعَماَمَنا، 
َما َيِزيُدَنا ذِلَك إالرَّ ِإمَيانًا َوَتْسِليمًا، َوُمِضّيًا َعَلى اللرََّقِم، 
اْلَعُدوِّ،  ِجَهاِد  َعلى  َوِجّدًا  ااْلملِ،  َمَضِض  َعلى  َوَصرْبًا 
َيَتَصاَواَلِن  َعُدوِّنا  ِمْن  َوااْلَخُر  ِمنرَّا  ُجُل  الررَّ َكاَن  َوَلَقْد 
َيْسِقي  أيُُّهَما  َأْنُفَسُهَما،  َيَتَخاَلَساِن  اْلَفْحَلنْيِ،  َتَصاُوَل 
ًة ِلَعُدوِّنا  ًة َلَنا ِمْن َعُدوَِّنا، وَمررَّ َصاِحَبُه َكْأَس امَلُنوِن، َفَمررَّ
ا َرَأى اهلُل ِصْدَقَنا َأْنَزَل ِبَعُدوَِّنا اْلَكْبَت، َوَأْنَزَل  ِمنرَّا، َفَلمرَّ
َعَلْيَنا النرَّصَر، َحترَّى اْسَتَقررَّ االِْْساَلُم ُمْلِقيًا ِجَراَنُه َوُمَتَبوِّئًا 
يِن  ِللدِّ َقاَم  َأَتْيُتْم، َما  َما  َنْأِتي  ُكنرَّا  َلْو  َوَلَعْمِري  َأْوَطاَنُه، 
َلَتْحَتِلُبنرََّها  اهلِل  َوَأْيُم  ُعوٌد،  ِلاِلمَياِن  اْخَضررَّ  َواَل  َعُموٌد، 
َدمًا، َوَلُتْتِبُعنرََّها َنَدمًا(، كيف يكون املدح وملاذا مل تعنون 

باملدح عكس غريها من املعنونة بالذم ألصحابه .

عناويُن ُخطب أمري املؤمنني 

عليه السالم ليست من كالمه
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ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا  تعطيها اآليات، كما قال تعاىل: »َوَنزرَّ
لُِّكلِّ َشْيٍء« ]النحل:89[، وحاشا أن يكون القرآن تبيانًا لكل 
لِّلنرَّاِس  »ُهًدى  تعاىل:  لنفسه، وقال  تبيانًا  يكون  شيء، وال 
تعاىل:  وقال  ]البقرة:185[  َواْلُفْرَقاِن«  اهْلَُدى  َن  مِّ َوَبيَِّناٍت 
يكون  وكيف  ]النساء:174[  ِبيًنا«  مُّ ُنوًرا  ِإَلْيُكْم  »َوَأنَزْلَنا 
للناس يف مجيع  مبينًا  ونورًا  وفرقانًا  وبينة  القرآن هدى 
أشد  وهو  إليه،  احتياجهم  يف  يكفيهم  وال  حيتاجون،  ما 
َلَنْهِدَينرَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُدوا  »َوالرَِّذيَن  تعاىل:  وقال  االحتياج؟ 
كتابه،  ُسُبَلَنا« وأي جهاد أعظم من بذلك اجلهد يف فهم 

وأي سبيل أهدى إليه من القرآن؟«.
ومن أبرز مزايا هذا التفسري، أنه يعنى بعد شرح اآليات 
اليت  والقضايا  اهلامة،  املوضوعات  ببحث  معناها،  وبيان 
حبثًا  واحلديث،  القديم  يف  األذهان  شغلت  ما  كثريًا 
مستمدًا من آيات القرآن نفسها، كما أنه حبث حبثًا جيدًا 
وقوة  بالغته  يف  املختلفة،  جهاته  من  القرآن  إعجاز  يف 
أسلوبه، وحتديه بالعلم، وباإلخبار عن الغيب، ومبن انزل 

عليه القرآن، وبعدم االختالف فيه.
كونية،  وسنن  قوانني  من  القرآن  يثبته  عّما  ث  حتدرَّ ثم 
العادة،  العامة، وإثباته ما خيرق  العلية  لقانون  كتصديقه 
الكلمة  معنى  بتمام  األشياء  املؤثر احلقيقي يف  كون  ومن 
املعجزة  يعدُّ  القرآن  أن  ومن  سلطانه،  عز  اهلل  إال  ليس 
برهانًا على صّحة الرسالة ال دلياًل عاميًا، إىل غري ذلك 

من اجلزئيات اهلامة اليت تضمنها هذا البحث الدقيق.
ومن إهتمامات العالمة الطباطبائي األخرى: صقل وجتذير 
الفلسفة اإلسالمية ومتكينها من الوقوف على قدميها أمام 
حتديات الفكر الغربي، وذلك من خالل التأكيد على درس 
العلماء، وتأليفه ما  الفلسفة يف احلوزة، وتربية عدد من 
يف  يأتي  والعقيدة،  الفلسفة  يف  كتب  العشرة  على  يزيد 
الذي وضعه يف مخسة  الفلسفة«  »أصول  كتابه  مقدمتها 
أجزاء طبعت مع تعليقات قيمة لتلميذه البارز الشهري آية 

اهلل مرتضى املطهري.
وقّدم العالمة الطباطبائي للمكتبة اإلسالمية »35« رسالة 
وكتابًا ودورًة، كتفسري امليزان ذي العشرين جزءًا، وذلك يف 
عدة جماالت من املعرفة اإلسالمية، كالتفسري والفلسفة، 
والعقائد والتاريخ واحلديث والفقه واألصول وعلوم القرآن 

والعرفان والثقافة اإلسالمية العامة.

كان حيرص يف التفسري على األصالة ويتسم بالعصريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والعمق واالستيعاب يف آن واحد

A L A H R A R  M A G A Z I N9 جملة االحرار اال�سبوعية

فقه وفقهاء



•وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي كشفت عن 
إن عملية تعداد املباني واملنشآت واألسر الذي 
أعلنت نتائجه يف عدد من احملافظات مؤخرا، 
أظهرت أن عدد  سكان العراق يبلغ أكثر من 

31 مليونًا و)644( ألف نسمة.
خارج  من  مدعومة  إرهابية  شبكة  •اعتقال 
زيارة  مراسيم  ختريب  بصدد  كانت  البالد 

العاشر من شهر حمرم احلرام. 
•تركيا تدرس إمكانية استخدام العراق عوضًا 
مع  لتجارتها  كمنفذ  السورية  األراضي  عن 

منطقة الشرق األوسط. 

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

مدُن البالد تتشح بالسواد حزنا بمصاب سيد الشهداء عليه السالم 

الداخليُة تعزز قوات الحدود بثمانية آالف شرطي 

إقامُة فعاليات عالم الشعر الثاني الدولي في النجف االشرف 
بمشاركِة 270 شخصية أدبية  

مائُة راية سوداء ترفع في عدد من البالد وراية اإلمام الحسين تعتلي 
مرقد السيدة فاطمة المعصومة عليها السالم  

مع  بالسواد  املقدسة  كربالء  منها  البالد  مدن  اتشحت 
احملال  واجهات  اعتلت  حيث   ، عاشوراء  أيام  حلول 
حالة  عن  إعالنا  السود  الرايات  والبنايات  التجارية 
 ، اجللل  السالم  عليه  الشهداء  سيد  مبصاب  احلزن 

إقامة  الشعائر احلسينية من خالل  املعزون  أحيى  كما 
حسينية  مسريات  االشرتاك يف  منها  عزائية  مراسيم 
نظمتها املواكب واهليئات احلسينية تعظيما هلذه األيام 

األليمة فضال عن حضور جمالس التعزية . 

قوات  قيادة  بتعزيز  الداخلية  وزارة  قامت 
خترجهم  بعد  شرطي،  آالف  بثمانية  احلدود 
يف  متخصصة  مراكز  يف  تدريب  دورات  من 
ويشري  التسلل،  من  احلدود  محاية  كيفية 
االحتادي  األمن  لشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل 
احلدود  قوات  قيادة  إن  اىل  اخلفاجي  امحد 

بلغ قوامها اآلن اكثر من 52 الف عنصر امين، 
فضال عن ان اجهزة اتصال ومراقبة متطورة 
يتم نصبها حاليًا يف معظم املخافر احلدودية 
العراقية من اجل مراقبة احلدود ومسك زمام 

االمور فيها.

يف  أقيمت  أدبية  شخصية   270 مبشاركة 
الثاني  الشعر  عامل  فعاليات  االشرف  النجف 
البحرين  دول  من  فاعلة  مبشاركة  الدولي 
والكويت ومصر ولبنان وغريها من دول العامل 
. مراقبون أكدوا إن إقامة مثل هذه الفعاليات 

االشرف  النجف  لتتويج  استعداد  تأتي  اليت 
من  اعرتافا  يعد  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة 
لعبته هذه  الذي  بالدور  العامل اإلسالمي  دول 
الفكرية  املنظومة  املقدسة يف صياغة  املدينة 

لألمة اإلسالمية..  

رفعت راية اإلمام احلسني عليه السالم وألول 
مرة على قبة مرقد السيدة فاطمة املعصومة 
السالم(  )عليه  جعفر  بن  موسى  اإلمام  بنت 
يف مدينة قم املقدسة ، فيما رفعت مائة راية 
سوداء يف مدن البصرة وميسان وذي قار وبابل 
والنجف االشرف وبغداد وواسط وصالح الدين 
والتأميم والسليمانية ودياىل وغريها من املدن 

واحملافظات تزامنت مع مراسيم تبديل راييت 
قبيت اإلمام احلسني وأخيه أبي الفضل العباس 
عليهما السالم، كما مت ويف نفس الوقت رفع 
املقدسة  العتبات  قباب  على  السوداء  الراية 
عن  إعالنا  الشريفة  املزارات  وكل  العراق  يف 
السالم  عليه  الشهداء  سيد  مبصاب  احلزن 

اجللل.  

تحذيراٌت من مخاطر تلوث 
مياه األنهار المتفرعة

 من شط العرب 
حذرت مديرة بيئة البصرة خريية عبود ياسني 

من  املتفرعة  األنهار  مياه  تلوث  خماطر  من 

شط العرب، وقالت ان انهار البصرة الفرعية 

احللول  وضع  يستدعي  بيئي  لتلوث  تتعرض 

واحمللية،  املركزية  احلكومة  قبل  من  الالزمة 

مشرية اىل إن األنهار حتّولت من كونها مصدرا 

تشكل  للقمامة  مكبات  اىل  للمدينة  مجاليا 

العامة والبيئة، مبينة إن  خطورة على الصحة 

الصحية  التصاريف  قطع  تكمن يف  املعاجلات 

والنفايات عنها ومعاجلتها بشكل علمي.

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 10

اخلربية



احلكومة  يف  العامة  العالقات  مسؤول  ذكر 
احمللية الدكتور )عقيل اخلزعلي( احد املنظمني 
املعرض  تآلفت يف هذا  للمعرض،  والداعمني 
اجلهات الدينية واألكادميية ووثقت أيضا فيه 
مؤسسات ومنظمات اجملتمع املدني باإلضافة 
إىل اجلهد الطالبي من جامعة كربالء فأبدع 
الكبرية  واخلطوة  املبادرة  وإخراج هذه  بإنتاج 
اآليات  من  وحزمة  على جمموعة  تنفتح  اليت 
مازالت  علمية  حقائق  بينت  اليت  القرآنية 
على  وتعاىل  سبحانه  اهلل  معجزة  يف  شاهدة 

مرور األيام والسنني.
إىل  يأت  مل  الوقت  لضيق  نتيجة  وأضاف: 
املعرض إال القليل من البحوث اليت استوعبت 
املعرض  احتوى  إذ  االعجازية،  اآليات  بعض 
إن  إذ  املتعددة  بصنوفها  القرآنية  العلوم  على 
بهذه  باإلتيان  العلم  سبق  قد  الكريم  القرآن 
من  أكثر  على  تنفتح  حبوث  ولدينا  احلقائق 
آية استوعبها القرآن الكريم باحلقائق   1200

واملعجزات واملكونات الكونية.
بني  ما  االمتزاج  هذا  إن  نعتقد  حنن  وتابع: 
انفتاح  هو  األكادميي  والشق  الديين  الشق 
أراد  اليت  لإلسالم  احلضارية  القراءة  على 
اإلنقاذ  تكون مشروع  أن  وتعاىل  اهلل سبحانه 
واحلمد  وحني،  وقت  كل  يف  لإلنقاذ  ومدعاة 
هلل ائتلفت جامعة كربالء مع كل هذا اجلو يف 
التخصصات الدينية واألكادميية وأبدعنا هذا 

اإلنتاج املبارك.
عودة  )حسن  الدكتور  كربالء  جامعة  رئيس   
نواة  سيكون  املعرض  هذا  ان  قال:  الغامني( 
الشؤون  بكل  يعنى  لألحباث  مركز  لتأسيس 
وردت  اليت  العلم  صنوف  ومجيع  االعجازية 
نهب  أن  نستطيع  وبذلك  الكريم  القرآن  يف 
لإلنسانية هذا املشروع الذي طاملا أرادت مجوع 
اإلنسانية أن تستنطقه ليكون مفيدا ملعاجلة كل 
ما يواجهها من صنوف األزمات، وسيجمع هذا 
بالقرآن  ويستهدي  والقرآن  العلم  بني  املركز 

حلل املشاكل املوجودة يف اجملتمع، فالعلوم اآلن 
هلذه  الروح  أضيفت  وإذا  الروح  من  جمردة 

العلوم اعتقد إن فائدتها ستكون أكثر.
من جانبه قال عميد كلية الطب الدكتور )رياض 
الزبيدي(،  ينظم القرآن الكريم احلياة املادية 
والروحية، والناس منذ قديم الزمان تفتقد ما 
يصيبها من حيف وما يواجهها من مشاكل فإن 
كل ذلك نتيجة ابتعادهم عن اجلانب الروحي 

واجتاههم حنو املادة فقط.
وأضاف: إن الغاية من هذه املبادرة هي إعادة 
اإلميان  على  وتنشئتهم  الطلبة  الروح يف  بعث 
باهلل سبحانه وتعاىل سيما وإنهم قادة املستقبل 
واجليل الذي سيدير البالد باإلضافة إىل إن 
العديد من املواطنني يفرحون عند وجود شيء 
يثبته العلماء يف القرآن، فإن وجود هذه اآليات 
سبحانه  باهلل  إميانهم  من  سيزيد  للطالب 
وتعاىل ويعزز رغبتهم يف البحث ملا هو موجود 

من كنوز يف القرآن الكريم.

معرٌض لإلعجاز العلمي والطيب يف القرآن الكريم
يقام على حدائق جامعة كربالء

موجز »األحرار« 

تقرير: تيسري عبد عذاب
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كاَن ُخُلُقه القرآن
سئلت عائشة عن ُخُلق رسول اهلل - صلى اهلل عليه وآله سلم -، فقالت : )كان ُخُلقه القرآن(!.. فإذا 
أردت أن تتأسى بأخالق رسول اهلل - صلى اهلل عليه وآله سلم - فعليك حبفظ القرآن. وأن تتأثر 
مبا تقرأ وتسمع، مستجيبًا لنداء احلق تعاىل، عندما قال : )َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرَآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا 

وَن( ]األعراف : 204[. َلَعلرَُّكْم ُتْرمَحُ
حفُظ القرآن يقضي على االكتئاب

فعندما حتفظ القرآن وتكرره باستمرار، فإنك ستجد لكل مرض وكل حالة متر بها، آيات مناسبة، 
فهناك آيات إلزالة االكتئاب، وآيات لذهاب احلزن، وآيات لعالج االنفعاالت، وآيات للرزق، وآيات 
لتيسري احلمل واإلجناب، فكل هذه اآليات ستحملها يف صدرك، وتستطيع قراءتها عند احلاجة، 
وهذا يعين أنك ستمتلك أسباب الشفاء، وقد أثبتت املشاهدات أن من حيفظ القرآن ال يعاني أبدًا 

من االكتئاب أو القلق أو اإلحباط، فسبحان اهلل!

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

قدم زوار إيرانيون مصحفا شريفا عمل 
فيه ما يقارب 1000 شخص هدية إىل 
األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، 
وقال الدكتور )امساعيل رهدار( رئيس 
هيئة  من  الزائر »حنن جمموعة  الوفد 
خدام اإلمام الرضا )عليه السالم( نقدم 
هدية  الكريم  القرآن  من  النسخة  هذه 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  إىل 
باليد  القرآن  خط  مت  حيث  املقدسة، 
عرب جمموعة من الكتاب والتدريسيني 
واألطباء من حميب اإلمام الرضا )عليه 
السالم( وبثالث نسخ لُتهدى إىل العتبة 

العلوية واحلسينية والرضوية« .
القرآن  بهذا  العمل  إن  رهدار  وأضاف 
الكريم قد بدأ بذكرى استشهاد اإلمام 
ومت  السالم(  )عليه  الصادق  جعفر 
االنتهاء منه بوالدة اإلمام الرضا )عليه 

السالم( وبواقع 610 صفحة حيث عمل 
فيه 1000 شخص، وانه مت خط سورة 
االعتماد  مت  إذ  الذهب  مباء  الفاحتة 
فيه على نسخة من قرآن اإلمام الرضا 
العتبة  يف  املوجودة  السالم(  )عليه 

الرضوية املطهرة.

العتبة  إىل  الكتاب  هذا  إهداء  مت  وقد 
الكرسي  آية  مع  املقدسة  احلسينية 
ملرقد  وصورة  الذهب  مباء  خمطوطة 
اإلمام الرضا )عليه السالم( ذات أبعاد 
اإلمام  قاعات  إحدى  يف  لتوضع  جيدة 

احلسني عليه السالم .
للعتبة  العام  األمني  رّحب  جانبه  من 
احلسينية - مساحة الشيخ عبد املهدي 
مثّمنًا  الزائر  بالوفد   - الكربالئي 
للعتبة  قّيمة  هدايا  من  قدموه  ما  هلم 
احلسينية املقدسة وال سيما كتاب اهلل 
العزيز متمنيًا لكل من ساهم يف كتابته 
املسؤولني  موجها  والسداد،  بالتوفيق 
العتبة  متحف  يف  املصحف  بوضع 
أنظار  حتت  ليكون  املقدسة  احلسينية 

الزائرين الكرام.

مصحٌف شريٌف خبط 1000 خطاط إيراني
تقرير:صفاء السعدي ُيهدى للعتبة احلسينية املقدسة
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تقرير:صفاء السعدي
مضيف  املقدسة  العسكرية  للعتبة  العامة  األمانة  افتتحت 
السالم(وسط  )عليهما  العسكري  اهلادي واحلسن  اإلمامني علي 
حضور رمسي ومجاهريي واسع حضرته قيادة عمليات سامراء 
واألمانة العامة للعتبة العلوية املطهرة واألمانتان العامتان للعتبتني 
الكاظمية  للعتبة  العامة  واألمانة  املقدستني  والعباسية  احلسينية 
املطهرة وديوان الوقف الشيعي واألمانة العامة للمزارات الشيعية 

الشريفة وعدد من شيوخ عشائر مدينة سامراء املقدسة.
العتبات املقدسة أن يكون هناك مضيف  العادة يف  حيث  جرت 
أمانة  حرصت  وقد  السالم  عليهم  األئمة  حرم  وقاصدي  لزوار 
العتبة العسكرية املقدسة على افتتاح مضيف اإلمامني العسكريني 
ببدء موسم  إيذانا منها  الثاني من شهر حمرم احلرام  اليوم  يف 
األحزان موسم انتصار الدم على السيف يف ذكرى استشهاد سبط 
عليه   ( احلسني  اإلمام  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول 
السالم( وآل بيته الطيبني الطاهرين، وليكن عمل مضيف اإلمام 
احلسني ) عليه السالم( بشكل يومي ومبعدل 1500 وجبة غداء 
توزع لزائري العتبة العسكرية، علمًا إن الطاقة القصوى للمضيف 
هي 500 زائر وحبسب تصريح مدير إدارة األمانة العامة للعتبة 
العسكرية املقدسة الشيخ حيدر اليعقوبي.  وقال الشيخ اليعقوبي 
حضرت  اليت  “األحرار”  جملة  به  خص  صحفي  تصريح  يف 
االفتتاح إن املساحة الكلية ملضيف اإلمامني هي 600 مرت مربع 
تستقبل 500 زائر كعدد كلي باالضافة إىل مرافق أخرى كاملطبخ 
واملخزن، مشريًا إىل إن آلية توزيع الدعوات بدخول املضيف إمنا 
تكون ِعرب دعوة عامة لكل من يرغب وحيب زيارة األئمة عليهم 

السالم والتربك مبأدبتهم.

مضيفًا إن افتتاح املضيف هو للتربك من الزاد املادي كما يتربك 
الزائر الكريم من الزاد املعنوي والذي يضخ يف تنقله بني أروقة 
املشهد املكرم توثيق العمل الصاحل واألخذ بالثأر من أعداء اهلل 
واإلنسانية السيما إن انطالقة املضيف تكون من قرب غيبة اإلمام 

املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( .
ومما جتدر اإلشارة إليه إن للعتبة الكاظمية دورا فاعال يف عمل 
مضيف اإلمامني )عليهما السالم( من خالل تهيئة العمل بنصب 
األثاث وزج العاملني يف مضيف العتبة الكاظمية املقدسة مع كوادر 
جديدة  التجربة  إن  حيث  عملهم  من  للتطوير  العسكرية  العتبة 
املقدسة حبسب تصريح  العسكرية  العتبة  لكوادر  بالنسبة  وفتية 
اجلوادين  اإلمامني  مضيف  قسم  مسؤول  الصايف  السيد حممد 

)عليهما السالم(.
اجناز  العسكرية هو  العتبة  افتتاح مضيف  إن”  الصايف  وأضاف 
لألعمال املتوقعة اجنازها يف املستقبل القريب وان يكون لنا دور 
يف رفع القدرة لدى العاملني فيها حيث تقرر إرسال كوادر وبشكل 
يف  لوحدهم  العمل  إلدارة  املضيف  يف  العاملني  لرفد  أسبوعي 

املستقبل وليكون عملهم الئقًا باسم اإلمامني عليهم السالم.
يف  احلاضرون  والوجهاء  العشائر  شيوخ  أبدى  أخرى  جهة  من 
الصف  وحدة  عن  معربين  العمل  هلذا  ارتياحهم  املضيف  افتتاح 
العتبة  يف  واخلدم  العاملني  مع  احملافظة  أبناء  وتآزر  العراقي  
العسكرية املقدسة لينجزوا أعمال بناء مرقد اإلمامني ) عليهما 
السالم( لتوجيه رسالة إىل أعداء اهلل واإلسالم من خالل جعل 
مراقد األئمة عليهم السالم داللة واضحة ومميزة بكل ما حتمل 

من معاني اإلباء والكرامة لإلنسانية قاطبة”.

األمانُة العامُة للعتبة العسكرية املقدسة..
 تفتتح مضيف اإلمامني )علي اهلادي واحلسن العسكري( عليهما السالم
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يف أدلة عدم جواز السجود على املأكول 
 وامللبوس

أما بالنسبة للشيعة اإلمامية، فذلك مما 
أمجعوا عليه، بل هو من ضروريات مذهبهم، 

وقد وردت بشأن ذلك من طرقهم روايات كثرية 
صحيحة، وال حاجة لذكرها بعد وضوح ذلك 
من مذهب اإلمامية، وأما بالنسبة ملا ورد يف 

 كتب السنة، فيمكن أن يستدل مبا يلي:
1- ما أخرجه عدة من احلفاظ منهم أمحد بن 
حنبل والنسائي والبيهقي، قال أمحد بن حنبل: 
حدثنا حممد بن بشر، حدثنا سعيد، عن جابر 

بن عبد اهلل، قال: كنا نصلي مع رسول اهلل ) 
صلى اهلل عليه وآله ( صالة الظهر وآخذ بيدي 
قبضة من حصى فأجعلها يف يدي األخرى حتى 

تربد، ثم أسجد عليها من شدة احلر.)27( 
وقال أمحد بن حنبل أيضا : حدثنا خلف بن 
الوليد، حدثنا عّباد بن عّباد، عن حممد بن 

عمرو، عن سعيد بن احلارث األنصاري، عن 
جابر بن عبد اهلل قال: كنت أصلي مع رسول 

اهلل ) صلى اهلل عليه وآله (  الظهر فآخذ 
قبضة من حصى يف كفي لتربد حتى أسجد 

 عليه من شدة احلر.)28( 
وقال النسائي : أخربنا قتيبة، قال حدثنا عّباد، 

عن حممد بن عمرو، عن سعيد بن احلارث، 
عن جابر بن عبد اهلل قال: كنا نصلي مع رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله (( وسلم فآخذ قبضة 

من حصى يف كفي أبرده، ثم أحوله يف كفي 
 اآلخر، فإذا سجدت وضعته جلبهيت.)29( 
واخلرب أورده البيهقي يف سننه ثم قال: ولو 
جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك 
أسهل من تربيد احلصى يف الكف ووضعها 

للسجود عليها، وباهلل التوفيق.)30( 
أقول :هذا احلديث صحيح االسناد على 

شرط البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن، 
وتقريب اإلستدالل به: هو أن جابر بن عبد 

اهلل األنصاري رضوان اهلل تعاىل عليه حيكي 
عن صالته مع رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله وسلم كيف كانت، فذكر أنه كان يربد 
احلصى فيأخذ قبضة يف كفه ثم حيوهلا 

اىل كفه األخرى لتربد حتى يسجد عليها، 
وذلك بسبب شدة احلر، ولو كان من اجلائز 
أن يسجد على الثياب والبساط وحنوهما ملا 

كان من حاجة اىل ذلك، ولصلى جابر بن 
عبد اهلل األنصاري(( رض (( على شيء من 
تلك األمور لكون أسهل منه، بل لو كان جيوز 

السجود على تلك األمور ملا كان هناك أي 
دافع عقالئي لتربيد احلصى وحتمل العناء 
ألجله، فتربيد احلصى يدل على عدم جواز 

السجود على اللباس وحنوه مما كان السجود 
عليه أسهل، وقد استدل به البيهقي انتصارا 
ملذهبه على عدم جواز السجود على الثوب 

املتصل به، وان كان األوىل أن يستدل به على 
عدم جواز السجود على الثوب مطلقا وكذا 

الفرش وحنوهما مما كان متوفرا يف تلك 
األزمنة، وليس من املعلوم أن جابر بن عبد اهلل 
األنصاري كان يرتدي ثوبا واسعا حبيث يتمكن 
من السجود عليه حال لبسه حتى يتم استدالل 

 البيهقي باخلرب املتقدم.
 خرب آخر

ومما ميكن أن يستدل به على ما ذكرنا ما رواه 
مجلة من احلفاظ منهم مسلم يف صحيحه 

وأمحد بن حنبل والنسائي واحلميدي وعبد 
 الرزاق الصنعاني والطرباني وغريهم.

قال مسلم يف صحيحه : وحدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة، حدثنا أبو األحوص سالم بن سليم، 

عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن 
خباب، قال: شكونا اىل رسول اهلل) صلى اهلل 
عليه وآله ( الصالة يف الرمضاء فلم يشكنا ، 
 ورواه من طريق آخر يف صحيحه أيضا)31( .

وحنو ذلك أخرج اخلرب مجلة من احلفاظ)32(.
وقد روي اخلرب بلفظ آخر فيما أخرجه 

الطرباني يف املعجم الكبري، قال: حدثنا عبد 
اهلل بن أمحد بن حنبل، حدثنا إبراهيم بن 

احلجاج السامي، حدثنا وهيب، عن حممد بن 
جحادة، عن سليمان بن أبي هند، عن خباب، 

قال: شكونا اىل النيب ) صلى اهلل عليه وآله (  
شدة احلر يف جباهنا وأكفنا فلم يشكنا.)33( .

وأخرجه البيهقي بنفس اإلسناد.)34(
وقال البيهقي أيضا : أخربنا أبو عبد اهلل 

احلافظ، حدثنا ابو بكر بن إسحاق الفقيه، 

سلسلُة املسائل اخلالفية

السجوُد على األرض
.......

 املبحث الثاني

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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أنبأنا احلسن بن علي بن زياد، حدثنا إبراهيم 
بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، عن زكريا 

بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق ، عن سعيد 
بن وهب عن خباب بن األرت قال: شكونا اىل 

رسول اهلل صلى اهلل عليه )) وآله (( وسلم شدة 
 الرمضاء يف جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. 

وهذا اخلرب بالسند الذي أخرجه الطرباني 
مجيع رجاله على شرط مسلم سوى سليمان 

بن أبي هند وقد ذكره ابن حبان يف الثقاة.)35(  
.ومل يذكره أحد باجلرح، اال أن اإلنصاف 

ان االعتماد على ما انفرد به ابن حبان من 
التوثيقات يف غاية اإلشكال، ألنه بنى ذلك على 
أصالة العدالة كما صرح بذلك يف مقدمة كتاب 

الثقاة، وهلذا اعرتض احلـافـظ ابـن حجـر يف 
 مقـدمة لسـان امليـزان على قبـول ما انفرد به.

 خرب آخر
3- قال احلافظ ابو يعلى املوصلي يف مسنده 

: حدثنا سريج بن يونس، حدثنا بشر بن 
املفضل، حدثنا غالب، عن بكر بن عبد اهلل، 

عن أنس، قال: كنا نصلي مع رسول اهلل ) 
صلى اهلل عليه وآله ( يف شدة احلر، فيأخذ 

أحدنا احلصى يف يده، فإذا برد وضعه وسجد 
 عليه)36( .

وأخرجه البيهقي باإلسناد عن أبي يعلى يف 
 سننه.)37( 

 خرب آخر
5- وهو اخلرب املتواتر عن النيب صلى اهلل 

عليه وآله وسلم قال: )) جعلت لي األرض 
 مسجدا وطهورا ((

وهذا اخلرب رواه عدد كبري من احلفاظ منهم 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وابو 
داود والرتمذي وأمحد بن حنبل والدارمي 

واحلاكم وابن حزم والبيهقي والبزار وابو داود 
الطيالسي وابو بكر بن أبي شيبة وابن عدي 

وابن حبان وعبد بن محيد وغريهم)38 

وقد روى هذا اخلرب عدة من الصحابة منهم 

أبوذر الغفاري وحذيفة بن اليمان وجابر بن 
عبد اهلل األنصاري وعبد اهلل بن عباس وأبو 

 موسى األشعري وابو هريرة وغريهم.
وهذا احلديث يدل على كون األرض موضعا 

للسجود، وال يدل على نفي ماعدا األرض، اال 
أنه بضمينة عدة من القرائن يدل على عدم 

جواز السجود إال على األرض وما أنبتت ماعدا 
 املأكول وامللبوس.

وهذه القرائن عبارة عن شهادة عدة من 
التابعني ممن لقي اجليل املعاصر لرسول 

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بأن السجود 
على عدة أمور مما عدا األرض وما أنبتت من 
البدع احملدثة اليت مل تكن يف عهد النبوة فقد 

ذهب حممد بن سريين وسعيد املسيب اىل 
أن السجود على الطنافس من األمور احملدثة، 
وذهب مالك اىل كراهة ذلك، وذهب حممد بن 
سريين اىل أن السجود على الوسادة من األمور 
احملدثة املبتدعة، وإمنا ذهب لذلك لعدم توفر 
مالك صحة السجود على الطنافس والوسادة، 

وإال مل يكن من البدع، مضافا لقرائن أخرى 
منها ما ذهب له أبو بكر من حرمة السجود 

على الرباذع مبقتضى ظاهر النهي كما تقدم، 
وما كان يصنعه ابراهيم النخعي ومن كبار 
فقهاء السنة من التابعني من الصالة على 

احلصري، ولكنه مع ذلك مل يكن يسجد على 
احلصري بل على األرض، وما صنعه حذيفة 

بن اليمان أثناء مرضه من وضع اخلشب على 
الوسادة والسجود عليه، وما ذهب له ابو عبيدة 
بن عبد اهلل بن مسعود اىل عدم جواز السجود 

على العصابة اىل غري ذلك من الشواهد 
املتقدمة حسب التتبع اليسري للمصادر، وهذه 

القرائن والروايات قرائن قطعية يعضد بعضها 
بعضا تدل على ما بينه أهل بيت الوحي صلوات 

اهلل وسالمه عليهم أمجعني، وهو مذهب 
الشيعة اإلمامية من عدم جواز السجود على 
غري األرض وما أنبتت، ووافقهم يف اجلملة 

مجاعة من فقهاء السنة كما اتضح مما تقدم، 

وعلى األقل وافقهم مجاعة على استحباب 
السجود على األرض والسجود على احلصري 

وكراهة السجود على الطنافس او ما كان 
متخذا من احليوان مطلقا وحرمة السجود على 

كور العمامة اىل غري ذلك مما تقدم بيانه.
  )27( مسند أمحد ج1 ص77 ح14513.
)28( مسند أمحد ج1 ص77 ح14514.

)29( سنن النسائي ج2 ص204.
 )30( السنن الكربى للبيهقي ج2 ص105.

)31( صحيح مسلم بشرح النووي ج5 ص121.
)32( ( راجع مسند أمحد ج7 ص449 

ح21108، مسند احلميدي ج1 ص83 ح152، 
سنن النسائي، املعجم الكبري للطرباني ج4 

ص72 ح3676، 3677، 3678، ص74 ح3686، 
ص79 ح3698، 3699، 3700 )اىل( 3703.

)33( املعجم الكبري للطرباني ج4 ص80 
 ح3704.

)34(السنن الكربى للبيهقي ج2ص107
)35(كتاب الثقات البن حبان ج4ص304

)36( مسند أبي يعلى املوصلي ج4 ص168 
ح4141.

)37( السنن الكربى للبيهقي ج2 ص104، 105.
)38( (. راجع : فتح الباري ج1 ص574 ح335 
وص701 ح438، صحيح مسلم بشرح النووي 

ج5 ص4، 5، 6، املنتخب من مسند عبد بن 
محيد ص349 ح1154، سنن ابن ماجة ج1 

ص188 ح567، جممع الزوائد ج1 ص72، كنز 
العمال ج11 ص142 ح31932، مسند أمحد 

ج1 ص539 ح2256، ص645 ح2742، ج5 
ص31 ح14268، ج7 ص173 ح19756، ج8 

ص72 ح21372، ص99 ح21491، احمللى البن 
حزم ج1 ص347 مسألة 227، ج2 ص342 

مسألة 392، السنن الكربى للبيهقي ج2 
ص433، 434، ج1 ص212، 213، 222، مسند 

أبي داود الطيالسي ص64 ح472، وغري ذلك 
من املصادر اليت هي يف غاية الكثرة. 

الديين التبليغ  الدينية-شعبة  الشؤون  قسم    www .imamhussain .org/mubalgh
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صفاء السعدي
العامة  العالقات  أقسام  املؤسسات احلديثة برتابط  تتسم 
فيها وتداخلها فيما بينها عرب جهد منظم ومدروس للتأثري 
دميومة  وضرورة  بداخلها  الفرعية  املؤسسات  عمل  على 

استمرارها يف تقديم خدماتها املؤسساتية جلمهورها.
فقد عقدت أقسام العالقات العامة يف العتبات املقدسة يف 
العراق وديوان الوقف الشيعي واملزارات الشيعية الشريفة 
اجتماعها التنسيقي الرابع وامُلقام يف العتبة العلوية املطهرة 
حيث مت خالل االجتماع قراءة التوصيات السابقة وامُلصادق 
افتتح  إذ  املقدسة  للعتبات  العامني  األمناء  قبل  من  عليها 
املقدسة  العلوية  العتبة  يف  العالقات  قسم  رئيس  اجللسة 
التوصيات  قراءة  أوكل  والذي  البديري  ابراهيم  الشيخ 
احلسينية  للعتبة  العالقات  قسم  لرئيس  السابقة  للجلسة 
املقدسة السيد مجال الدين الشهرستاني الذي حتدث على 
ضرورة تطبيق بنود االجتماع الثالث من خالل جلنة املتابعة 
والتنسيق كما عرض الشهرستاني يف قراءته موافقة أمني 
عام العتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
على بنود االجتماع الثالث باستثناء البند الذي يتضمن دمج 
احلاضر  الوقت  يف  العامة  العالقات  بقسم  اإلعالم  قسم 

لضمان سري العمل باستقاللية .
كما تضمنت القراءة حتّفظ األمانة العامة للعتبة الكاظمية 
بقسم  العامة  العالقات  قسم  بدمج  املخصص  البند  على 
اإلعالم ، يف حني طالبت العتبة العلوية باستحداث شعبة 
العالقات  أقسام  عمل  وتوّثق  لتؤرشف  اإلعالمي  التوثيق 

اآلراء  كسب  يف  للمساهمة  نشاطاتها  وتروج  العامة 
والتوجهات اجلماهريية .

قسم  مدير  معاون  السوداني  عقيل  أوضح  جهته  من 
العالقات واإلعالم اإلسالمي يف ديوان الوقف الشيعي إىل 
العامة  العالقات  عمل  مفهوم  حول  اآلراء  توحيد  ضرورة 
وتوجهاتها حيث أكد السوداني إننا يف االجتماعات القادمة 
سنحرص على حضور أساتذة متخصصني من كلية اإلعالم 
يف جامعة بغداد وبتخصص العالقات العامة يف االجتماع 
الشيعي  الوقف  ديوان  يف  إقامته  املقرر  اخلامس  الدوري 
على  العامة  العالقات  أقسام  نية  اىل  السوداني  وأشار   ،
إصدار جريدة خاصة بأقسام العالقات العامة تهدف إىل 

توحيد اخلطاب وتعكس حالة العمل اجلماعي.
من جانبه أكد معاون رئيس قسم العالقات العامة يف العتبة 
ضرورة  (على  الزم  صادق   ( األستاذ  املقدسة  العباسية 
رئيس  قبل  من  الثالث  االجتماع  يف  طرحه  مت  ما  تطبيق 
قسم العالقات واإلعالم اإلسالمي يف ديوان الوقف الشيعي 

على إقامة الدورات داخل وخارج البالد.
فيما طالب أعضاء وفد العتبة الكاظمية املقدسة بضرورة 
وتبادل  املطهرة  العسكرية  العتبة  زيارة  يف  االستمرار 
يف  العامة  العالقات  قسم  عمل  واقع  وتطوير  اخلربات 
وتطوير  اخلاصة  املزارات  مع  والتواصل  العسكرية  العتبة 

عملهم .
من جهة أخرى طالب رئيس قسم العالقات العامة واإلعالم 
يف العتبة العسكرية األستاذ ) عالء زايد احلجامي( بضرورة 

العسكرية  العتبة  يف  السادس  التنسيقي  االجتماع  عقد 
باقي  مع  والتواصل  اخلربات  تطوير  على  لتعمل  املقدسة 
مّرت  قد  املقدسة  العسكرية  العتبة  كون  العتبات  أقسام 
متقدمة  خطوات  الختاذ  الوقت  حان  وقد  مبراحل صعبة 

تعيدها إىل موقعها املسؤول كما يف باقي العتبات.
العتبة  يف  العامة  العالقات  قسم  رئيس  طالب  جهته  من 
الشهرستاني  الدين  مجال  السيد  املقدسة  احلسينية 
ديوان  يف  الفضائية  كربالء  لقناة  مكاتب  فتح  بضرورة 
الوقف الشيعي ومجيع العتبات واملزارات الشيعية لتغطية 
املليونية  الزيارات  أثناء  العتبات  فعاليات  مجيع  ونقل 

والفعاليات اليت تقيمها.
من جانب آخر فقد أبدت إدارة العتبة احلسينية املقدسة 
متمثلة بأمينها العام الشيخ عبد املهدي الكربالئي موافقتها 
على ضرورة اطالع قسم العالقات يف العتبة احلسينية على 
هيكلية باقي األقسام للعالقات العامة يف العتبات املقدسة 
من اجل اخذ األفكار واألعمال غري املوجودة لدى القسم 
والعمل بها والتأكيد على ضرورة إرسال منتسب من قسم 
العالقات مع كل وفد متوجه إىل العتبات املقدسة األخرى 

وبإرسال موقف شهري لكل العتبات لتوحيد العمل .
باإلضافة إىل ذلك فقد وافق األمني العام للعتبة احلسينية 
على تطبيق الفقرة الثامنة من بند االجتماع الرابع والذي 
نص على افتتاح مكتب لفضائية كربالء يف العتبات املقدسة 
وتوجيه كتاب إىل مدير الفضائية لتنفيذ هذه الفقرة بأسرع 

وقت وبالتعاون مع إدارات العتبات املقدسة.

العالقات العامة يف العتبات املقدسة واملزارات الشريفة
 تعقد اجتماعها الدوري الرابع 

توصية بضرورة فتح مكاتب 
لقناة كربالء الفضائية يف 
العتبات واملزارات الشيعية 

لتغطية مجيع النشاطات أثناء 
الزيارات املليونية
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أدخلت إىل العراق عرب منافذ حدودية مفتوحة بعد 
التغيري مئات البضائع واألدوية املفيدة والضارة وذلك 
اليت  األجنبية  البضائع  من  العراقي  السوق  لفراغ 
الضارة  البضائع  ومن   , السابق  النظام  منع دخوهلا 
وغري الصحية اليت انتشرت وبسرعة يف البالد هي 
السكائر والشيشة واملعسل وماركات خمتلفة  منها , 
وكثرت معها املقاهي واملنتديات املنتشرة يف البالد 
يعرف  ال  واليت  والسكائر  والشيشة  املعسل  لتناول 
اجلانبية  الصحية  تأثرياتها  يعرف  وال  مصدرها 
لصحة اإلنسان , بسبب عدم فاعلية جهاز التقييس 

والسيطرة النوعية . 
وان دراسة علمية يعكف عليها أطباء اختصاص يف 
التدخني املختلفة  التنفسي لدراسة خماطر  اجلهاز 
واليت مل تعرف من قبل يف اجملتمع العراقي إال بعد 
العلوم  استرياد  من  وبدال   , السابق  النظام  سقوط 
مستقبل  حنو  أجيالنا  لتعليم  احلديثة  والتكنولوجيا 
هلم مشرق , قام بعض ضعاف النفوس من املتاجرة 
باسترياد  وذلك  وغشهم  األبرياء  العراقيني  بأرواح 
بضائع وأدوية فاسدة وتالفة ومضرة بالصحة العامة 
شبابنا  واتالف  والقاتلة  السامة  املواد  وإدخاهلم   ,
الصحة  على  اخلطرة  املكونات  هذه  تناوهلم  بسبب 
واليت تهدد حياة اإلنسان جراء املواد املشعة  اليت 
تدخل يف صناعة التبغ عرب استخداماته يف مكونات 

السكائر واجلراك واملعسل , باملقابل حيصل التجار 
على مكاسب مالية سريعة .

منظمة  كادر  ضمن  وهو  بيعي  حسن  الدكتور  وقال 
الصحة العاملية واملشرف على حبوث الطاقة املشعة 
 : العراقي  العلمي  البحث  فريق  أعضاء  أحد  وهو 
أنواع  مكونات  يف  الطبيعية  املشعة  النظائر  تدخل 
بعد  وهو  واملعسل  واجلراك  السكائر  من  خمتلفة 
جديد يف التقدير الكيفي والكمي , وأن نباتات التبغ 
يتم زراعتها وتسميدها باألمسدة الفوسفاتية واليت 
املشعة  النظائر  من  نسبة  على  حمتوية  تكون  عادة 
الطبيعية , ومن أهمها عنصر الراديوم الذي يتحلل 
البولونيوم  مثل  مشعة  أخرى  نظائر  إىل  بسرعة 
إىل  الرتبة  من  إمتصاصة  يتم  ما  وهو  والرصاص 

أوراق النبات عرب املثيل الغذائي لنبات التبغ . 
هلا  الفوسفاتية  األمسدة  أن  بيعي  الدكتور  وبني 
وإضافة  التبغ  أوراق  جودة  رفع  يف  كبرية  أهمية 
التبغ  أوراق  حصاد  يتم  أن  بعد  له  الالزمة  النكهة 
التجفيف   : هي  معاجلة خمتلفة  مبراحل  متر  إذ   ,
مدة  ذلك  ويستغرق   , التصنيع  ثم  ومن   , والتعتيق   ,
زمنية تقدر بثالثة أعوام قبل وصوهلا إىل املستهلك 
اإلنسان  جسم  تعرض  أن  إىل  الباحث  وأشار   ,
خارجيا جلسيمات ) ألفا ( ليس له خماطر صحية 
املادة  تغلغل  عند  الداخلي  بالتعرض  مقارنة  تذكر 
بعد  الداخلية  اجلسم  أنسجة  إىل  واملخدرة  املشعة 

استنشاقها . 

فعنصر البولونيوم الذي ينتقل مع دخان السكائر إىل 
التنفسي  اجلهاز  أغشية  يعرض  الذي  اإلنسان  رئة 
إىل جرعة إشعاعية عالية , ويتعرض اإلنسان هلذا 
العنصر بشكل طبيعي عن طريق حتلل غاز الرادون 
لكن   , اجلوي  اهلواء  يف  موجود  طبيعي  غاز  وهو 
مستوى  اختالف  حسب  خيتلف  التعرض  مستوى 
الظروف  على  عطفا  اجلو  يف  الرادون  غاز  تركيز 
اجليولوجية واملواد املستخدمة يف البناء , وأن تعرض 
اإلنسان لإلشعاع وهو من األسباب الرئيسية لإلصابة 
مبرض السرطان , فيما حتتوي السكائر واجلراك 
واملعسل على كمية من البولونيوم املشعة األمر الذي 
يزيد من نسبة اإلصابة بالسرطان الرئوي إىل جانب 
الكيميائية املوجودة يف  املسببات األخرى للمكونات 
السكائر املستوردة كالنيكوتني، والبزوبريين إضافة 
اجلسم  حركة  تضعف  خمدرة  مواد  وجود  إىل 
مستقبال , وهذه األماكن اليت يرتادها الشباب رديئة 

ودون مراقبة صحية وال بيئية عليها .
احلدود  شرطة  ومديرية  الصحة  وزارة  فعلى 
واملخدرة  السامة  املواد  هذه  دخول  منع  والكمارك 
إىل بلدنا، وعلى وزارة الصحة ووزارة البيئة القيام 
األماكن  مبحاسبة  والرقابي  اإلنساني  بواجبها 
املخصصة لتناول املعسل واحلشيشة والسكائر غري 
اخلاضعة للسيطرة النوعية إلنقاذ أجيالنا وبناء جيل 
العراق  التقنية احلديثة يف  بالعلوم  املستقبل املشبع 

اجلديد.                  

خماطُر تناول السكائر واملعسل والشيشة ملكوناتها  اإلشعاعية
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وقال املشرف على قسم اإلعالم يف العتبة املقدسة السيد )سعد الدين البناء(: يف 
هذا اليوم وبرعاية أمني عام العتبة احلسينية املقدسة مساحة الشيخ عبد املهدي 
املقدستني  العتبتني  من  األجالء  والسادة  الشيوخ  من  عدد  وحبضور  الكربالئي 
املرسم احلسيين  األول وهو  املركز  افتتاح   وآخرين، مت  والعباسية(  )احلسينية 
الواقع مقابل املخيم احلسيين، ونعتقد إن هذا املركز معلم حضاري ملدينة كربالء 
فالحظنا قبل افتتاحه توافد العديد من الزائرين وخاصة من خارج العراق حيث 
وكذلك هنالك  والقضية احلسينية  الثورة  يعرب عن  الفنية بشكل  لوحاته  رمست 
السجناء  معتقل  مكان  عن  تعرب  لوحات  إىل  باإلضافة  الطبيعة  متثل  لوحات 

السياسيني الذين حكم عليهم بأحكام جائرة يف زمن النظام السابق.
وتوجد  للمرسم  اجملاور  الصغري  احلسيين  مركز  فهو  الثاني  املركز  أما  وتابع 
تباع بأسعار  بـ )احلسيين الصغري( واليت  فيه اجمللة اخلاصة باألطفال املسماة 
مدعومة وخمفضة، واملركز الثالث هو مركز اإلرشاد األسري الذي يعترب األول 
من نوعه يف العراق يقع قرب عارضة الشهداء ومت العمل على إقامة دورات امتدت 
لفرتة ثالثة أشهر من اجل األخذ بكافة االستعدادات قبل افتتاح املركز، واهلدف 
من إنشاء هذا املركز هو حل املشاكل األسرية وهنالك محلة شهادات الدكتوراه 
واجملاستري واخصائيون يعملون يف هذا اجملال ويعكفون على حل املشاكل اليت 
تعاني منها األسر باإلضافة إىل تثقيف األسر بالدورات اليت تقام فيه ، ويضم 

املركز مكتبة ختتص كتبها باالسرة .
رعاية  شعبة  نشاطات  ضمن  من  البناء:  السيد  قال  الرابع  املركز  وخبصوص 
الطفولة مت استحداث مكتبة متخصصة بالطفل حيث جهزت هذه املكتبة بقصص 
احتياجاتهم  وتليب  األطفال  وستستقبل  ودينية  وعلمية  ثقافية  متنوعة  وجمالت 

الثقافية من إصدارات متنوعة وذلك عن طريق املطالعة أو االقتناء.
وأكد البناء إن اهلدف من إقامة هذه املراكز الثقافية اليت تبنتها العتبة احلسينية 
املقدسة هو الوقوف بوجه اهلجمة الثقافية األجنبية الن هنالك جهات حتاول أن 
حترف اجملتمع العراقي صغارا وكبارا عن مبادئ ديننا اإلسالمي احلنيف، ولكن 
إن شاء اهلل فإن هذه املراكز وغريها اليت تنوي العتبة املقدسة إقامتها ستجعل 
من حياول التأثري سلبا على براعمنا كمن حيرث يف البحر ال أثر لكيدهم ما دام 
هنالك خملصون يعملون جبد وهمة عالية ومادامت هنالك عوائل تسعى جاهدة 
للمجتمع اإلسالمي  البناء األسري  الصاحلة يف تشييد هيكلية  اللبنات  أن تضع 

وعلى كافة الصعد. 

العتبة احلسينية املقدسة
 تفتتح أربعة مراكز ثقافية للكبار والصغار يف مركز املدينة

مواكبة مع أيام شهر حمرم احلرام وبعد اهتمام العتبة احلسينية املقدسة باجملاالت )العمرانية والطبية واخلدمية( اليت 
تقدم للزائرين الكرام وأهالي املدينة أفضل اخلدمات، توجهت هذه املرة لتنثر يف األوساط رياحني النشاط  الثقايف، حيث 
افتتح أمني عام العتبة احلسينية املقدسة أربعة مراكز ثقافية تابعة للعتبة املقدسة تقع يف مركز املدينة وتعنى بتنمية 

الطاقات الفكرية والثقافية عند الكبار والصغار، وتنوعت هذه املراكز يف اهتماماتها ولكنها تهدف مجيعا لغرس الفكر 
احلسيين وفكر أهل البيت )عليهم السالم( الثر وعلوم اخرى يف أرضية من يتشرف بزيارة العتبات املقدسة. تقرير: تيسري عبد عذاب

مساحة االمني العام يفتتح مركز االرشاد االسري

املكتبة اخلاصة بالطفل داخل شعبة رعاية الطفولة

مركز املرسم احلسيين مقابل املخيم احلسيين 

واجهة مركز املرسم احلسيين ومركز جملة احلسيين الصغري 
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أقامت شعبة التوثيق واملعارض يف العتبة احلسينية املقدسة، معرضًا فنيًا وّثق من 
خالله موضوع أنصار اإلمام احلسني )عليه السالم( يف واقعة الطّف األليمة، مع 
عرض جانب من الصور الفوتوغرافية للمرقد احلسيين الطاهر وكبار املستشرقني 

الذين كتبوا عنه خالل فرتات زمنية متعاقبة.
املدينة  مبركز  الشريفني  احلرمني  بني  ما  منطقة  يف  أقيم  الذي  املعرض  وجاء 

ويستمر لـ )30( يومًا، حتت شعار )أنصار احلسني.. رجال أماجد ونساء خوالد(.
أبوابه يف  افتتح  “املعرض  بأّن  الشعبة،  الباحث سعيد رشيد زميزم مسؤول  وقال 
اليوم األول من حمّرم ويستمر حتى يوم )30 حمّرم(، ومت اجنازه بعد جهود مبذولة 
استمرت لعدة أشهر، وبتوجيه من مساحة األمني العام للعتبة احلسينية الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي، وتناولت فيه )145( شخصية ممن نصروا اإلمام احلسني )عليه 
السالم( يف الطّف، وما يقارب )25( امرأة كانت لديها مواقف مشرفة عند إعالن 

سيد الشهداء لثورته وخالهلا وبعدها “.
األنصار  من  عدد  عن  للحديث  والصور  البوسرتات  على  باالعتماد  “قمت  وتابع، 
)عليه  احلسني  اإلمام  أنصار  إىل  إضافة  الكوفة  يف  استشهدوا  الذين  األبرار 
اعتمدت يف  كما  استشهاده،  بعد  الطاهر  لدمه  ثاروا  كربالء، وممن  السالم( يف 
تناولي موضوع األنصار، على حديث لإلمام الباقر )عليه السالم( حني قال: )كان 

أنصار جدي احلسني 100 فارس و45 راجاًل(”.
كما ضّم املعرض، واحلديث مستمر لزميزم، “)25( صورة تعرب عن مدى احلب 
صورة  و)27(  اخلالدة،  احلسينية  للشعائر  وتعظيمهم  الكرام  للزائرين  والوالء 

وكتبوا عنه، فضاًل عن  اإلمام احلسني  زاروا مرقد  الذين  واملستشرقني  للرحالة 
صور لعدد من أنصار اإلمام احلسني )عليه السالم( الذين نالوا الشهادة بني يديه، 
إضافة إىل جمموعة من صور األماكن املقدسة يف كربالء، مع بوسرتين كبريين 
اخرتنا هلما بعض عناوين الكتب اليت تناولت موضوع أنصار اإلمام احلسني )عليه 

السالم(”.
تناول  خالله  من  “حاولت  زميزم:  قال  املعرض،  إقامة  من  الرئيسية  الغاية  وعن 
ذاكرة  تنطبع يف  لكي  وفكرية  فنية  بصورة  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  قضية 
املصادر  على  باالعتماد  املباركة،  الزيارة  إلحياء  كربالء  إىل  الوافدين  الزائرين 

التارخيية وطرق العرض املؤثرة على املتلقني”.
واملعلومات  للعناوين  “املعرض القى صدى مجاهرييًا وإعالميًا كبريين،  بأّن  وأّكد 

اجلديدة اليت سّلطنا الضوء عليها وجعلها يف متناول اجلميع”.

شعبُة التوثيق واملعارض يف العتبة احلسينية..
 تقيم معرضاًً فنياًً عن أنصار اإلمام احلسني )عليه السالم(

مثلما شهدت حضورًا متميزًا ال مثيل له من قبل حميّب أهل البيت )عليهم السالم(، القت 
مراسيم تبديل راييت مرقدي اإلمام احلسني وأخيه أبي الفضل العباس )عليهما السالم( 
من احلمراء إىل السوداء ليلة اليوم األول من حمّرم احلرام، صدًى إعالميًا ملحوظًا من 
خالل عرض القنوات الفضائية واإلذاعات احمللية هلا ببثها املباشر، فضاًل عن تناوهلا من 

قبل الصحف والوكاالت اإلخبارية.
ومتّثل هذه املراسيم اليت تقام للسنة السادسة على التوالي، إيذانًا بدخول موسم احلزن 
واألسى واستذكارا لفاجعة الطّف األليمة اليت استشهد فيها اإلمام احلسني )عليه السالم( 

مع نفر من أهل بيته وأصحابه يف العاشر من شهر حمرم سنة 61 هجرية.
وقامت كل من احملّطات السمعية واملرئية )قناة كربالء، العراقية، الفرقان، املسار، الفرات، 
الغدير، األنوار 2، قناة اإلمام احلسني، إذاعة الديوانية، إذاعة الروضة احلسينية، إذاعة 
الطفوف( ببّث مباشر ملراسيم تبديل الراية، فيما قامت وسائل إعالمية أخرى مثل )قناة 
االجتاه، قناة الكوثر، قناة آفاق( فضاًل عن الصحف العراقية )جملة األحرار، الصباح، 
براثا،  )نون،  اإلخبارية  والوكاالت  اإلعالمية(  البدر  اليوم، شركة  كربالء  كربالء،  صباح 
من  يعد  الذي  املوضوع  عن  صحفية  وحتقيقات  تقارير  بعمل  العراق(  أصوات  آكانيوز، 

الطقوس العاشورائية اليت يرتقبها اجلميع سنويًا.

وسائُل إعالميٌة متعددة تغطي مراسيم تبديل راييت مرقدي اإلمام احلسني وأخيه العباس )عليهما السالم(
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قد تصادف زائر اإلمام احلسني)عليه السالم(
خالل رحلة قدومه إىل كربالء أو إىل العتبة 

املقدسة، البعض من املعوقات واملصاعب، فتجعله 
يشعر بالتعب واجلهد، خاصة أثناء أدائه لزيارة 

عاشوراء يف يوم العاشر من احملرم، وكذلك الزيارة 
األربعينية يف العشرين من شهر صفر، حيث إنهما  

تعدان من َأضخم الزيارات املليونية اليت تشهدها 
مدينة كربالء املقدسة يف كل سنة، ولكن عندما 

يضع الزائر رحاله يف العتبة احلسينية املقدسة أو 
بالقرب منها، سرعان ما يغادره مثل ذلك التعب، 

وتغمره الراحة والطمأنينة، بربكة زيارة اإلمام 
احلسني)عليه السالم(، وكذلك للخدمات املتنوعة 
اليت يقدمها منتسبو العتبات املطهرة يف كربالء 
وأهالي املدينة املقدسة، من خالل البذل السخي 

والتعاون اجلاد، خدمة لإلمام احلسني)عليه السالم(
وخدمة زائريه الكرام، إميانًا منهم بأنها اخلدمة 

اجلليلة اليت ينال صاحبها وسام الشرف من سيده 
اإلمام احلسني)عليه السالم(، ليكون من حمبيه يف 
الدنيا، ومن الفائزين بشفاعته يف يوم اآلخرة، وهم 
يقومون بذلك بأعني ساهرة وقلوب واعية من أجل 
سالمة الزائرين وراحتهم، وحفظًا ألمنهم، وجبهود 

ال تكل وال متل، فيقدمون كل ما يف وسعهم يف تقديم 
األفضل دائمًا، وعندما تنتهي مراسيم الزيارة، 

ينتابهم شعور بالفخر، ألنهم وفوا مبا عاهدوا به 
أنفسهم عليه، خدمة لضيوف سيدهم وموالهم أبي 

األحرار احلسني اخلالد)عليه السالم(.

قسم مضيف اإلمام احلسني )عليه السالم( 
لإلطالع على استعداد ونشاطات قسم املضيف، وهو 
شهر  خالل  املقدسة  احلسينية  العتبة  أقسام  أحد 
احلاج  التقت)األحرار(  العام،  هلذا  احلرام  حمرم 
مصطفى أبو دكه رئيس القسم، والذي أجابنا قائال: 

“يعد قسم مضيف اإلمام احلسني)عليه السالم( من 
وعمله  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  املهمة  األقسام 
العتبة  يف  املضيف  فلقسم  األخرى,  لألقسام  مكمل 

حمرم  شهر  يف  خاصة  وخصوصية،  ميزة  املقدسة 
احلرام من كل عام، حيث حيل عاشوراء، وهو موسم 
احلسني  اإلمام  استشهاد  بذكرى  السنوي  االحتفاء 
)عليه السالم( وأهل بيته وأصحابه األبرار، فكل ما 
بذله  ما  قليل جتاه  الكرام،  لزواره  نقدمه  أن  حناول 
من أجلنا من تضحيات، ولكننا نسعى جاهدين لكي 
نكون مبستوى من ناله شرف القبول لزيارته، وحنظى 
مبشاركة األمام احلجة بن احلسن )عجل اهلل تعاىل 

فرجه الشريف (”.
واستدرك أبو دكه: “ابرز ما يقوم به قسم املضيف هو” 
الطعام بشكل متواصل وخصوصًا يف  إعداد وجبات 
يومي الثالث والرابع الستشهاد اإلمام ويومي التاسع 
والعاشر من حمرم، ويوم أربعينية اإلمام احلسني عليه 
السالم” حيث يكون هلا استعداد كبري نظرا لألعداد 
الغفرية من الزوار من حميب أهل البيت عليهم السالم 

القادمني إلحياء املناسبة”. 
من  عدد  اكرب  نقدم  إن  “حناول  دكه:  أبو  وتابع 
اليت  األخطاء  بعض  من  واالستفادة  اخلدمات، 
اكتساب  وحماولة  السابقة،  السنوات  يف  حصلت 
اخلربة عاما بعد عام، مع العلم بأن كل ما نقدمه قليل 
مقابل إعداد الزائرين الغفري, وهناك تعاون مستمر 
تعاون  وهو  املقدسة،  احلسينية  العتبة  أقسام  بني 
مثمر بني قسم املضيف وقسم الصيانة، إذ نقوم بفتح 
مكان خمصص لتوزيع وجبات الطعام على الزائرين 
مضيف  يدعى  الشريف  احلسيين  الصحن  خارج 
اإلمام احلسني اخلارجي )التوزيع اخلارجي(, وحبكم 
قبل  كبريا  وتهيؤنا  استعدادنا  كان  واخلربة  التجربة 
شهر حمرم ، حيث نقوم بكل ما نراه مناسب، واختيار 

الزائرين، وكمية  لتوزيع الطعام على  املناسبة  الفرتة 
التوزيع وضعت وفق جدول مربمج”.

قسم اإلعالم
احلسينية  العتبة  يف  اإلعالم  قسم  يقدمه  وعما 
املقدسة بهذه املناسبة وهي حلول شهر حمرم أجابنا 
مسؤول القسم احلاج علي كاظم سلطان بالقول:«  أن 
قسم اإلعالم يبدأ استعداداته الستقبال شهر حمرم 
احلرام بشكل مبكر حيث يكون االستعداد يف البداية 
بدخول  إيذانا  والالفتات  السواد  نشر  خالل  من 
الشهر، وكذلك االستعداد ملراسيم تبديل الراية  يف 
الصحن احلسيين الشريف يف ليلة األول من حمرم، 
واالستعداد للممارسة  اليت استحدثتها األمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة، وأعطتها األهمية اخلاصة، 
على  احلداد  موسم  يف  للدخول  إعالنًا  باعتبارها 
واستجابة   ) السالم  )عليه  اإلمام احلسني  استشهاد 
لقول اإلمام الرضا )عليه السالم( حينما دخل شهر 
حمرم، فنظر الصحابة إليه وهو حزين وباك، فقال 
أبو عبد  الذي قتل فيه  انه األول من حمرم  الشهر 

وفاًء لإلمام احلسني )عليه السالم( وتقدميا ألفضل اخلدمات للزائرين الكرام 
أقسام العتبة احلسينية تضاعف جهودها خالل شهري حمرم وصفر
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اهلل احلسني )عليه السالم(، لذلك فإن إعالن احلزن 
يبدأ  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  على   واحلداد 
من أول ليلة من ليالي حمرم احلرام، فاالستعدادات 
تكون قبل هذا الوقت، وكذلك يف هذه السنة هنالك 
فكرة عرضت على مساحة األمينني العامني للعتبتني 
احلسينية والعباسية لتعميم نشر راية  احلزن واحلداد، 
وقد  العراق،  حمافظات  يف  السوداء  الراية  رفع  أي 
متت املوافقة على هذا املشروع، وبادر قسم اإلعالم 
وقسم النذورات بالتعاون مع هيئة املواكب احلسينية 
يف تزويد احملافظات بالرايات السوداء دليل احلزن 
على اإلمام احلسني )عليه السالم(، وكذلك املزارات 
الشيعية يف العراق، بنفس الوقت الذي تستبدل فيه 
اإلمام  قبة  على  السوداء  بالراية  احلمراء  الراية 
أن  على  االتفاق  مت  وكذلك  السالم(،  )عليه  احلسني 
فقط  ليس  القادمة  األعوام  يف  املمارسة  هذه  تعمم 
اخلارج  مستوى  على  بل   ، العراق  داخل  كمحلية يف 
اهلل,  شاء  إن  عاملية  ظاهرة  إىل  تتحول  لكي  أيضًا، 
فقد كانت هناك رغبة من قبل مرقد السيدة فاطمة 
املعصومة يف مدينة قم اإليرانية برفع الراية السوداء 
على  ترفع  اليت  احلزن  راية  رفع  مع  الوقت  بنفس 
مرقد اإلمام احلسني)عليه السالم ( ويف غريها من 

املراقد املقدسة يف العامل.
ومن استعدادات قسم اإلعالم كذلك الستقبال شهر 
الفضائيات  مع  التنسيق  حماولة  هو  احلرام  حمرم 
ووسائل اإلعالم املختلفة، لنقل املراسيم العاشورائية 
بكل يسر وجودة، لذلك هنالك استنفار يعيشه القسم 
مبثل هذه األيام من كل سنة الستقبال وسائل اإلعالم 
األخرى، وتقديم التسهيالت الالزمة لكي يتم تغطية 

هذه املناسبة بأفضل صورة. 
الروضة  إذاعة  يف  خاص  برنامج  هنالك  وأيضًا 
احلسينية، لكي يكون منهاج اإلذاعة أو دورة اإلذاعة 

مميزة يف شهر حمرم وصفر هلذه السنة، وهي دورة 
خاصة بهذا الشهر لدراسة الثورة احلسينية وأثارها، 
والدروس املستنبطة منها، وأخالقيات اإلمام احلسني 
خلدمة  مسخرة  اإلذاعة  فتكون  السالم(،  )عليه 
نقل  هنالك  وكذلك  احلسينية،  واملراسيم  عاشوراء 
املواكب  لكافة  احلسينية  الروضة  إلذاعة  مباشر 
وكذلك  احلسينية،  العتبة  إىل  تأتي  اليت  احلسينية 
خاص  بإصدار  اإلعالم  قسم  يف  النشر  شعبة  تقوم 
عن حمرم، وهو إصدار يومي وقد مسي هذه السنة 
املواكب  اهتمامات  ويتضمن  حسني(  يا  )لبيك  باسم 
احلسينية  الشعائر  بعض  وتوضيح  احلسينية، 
والطقوس اليت تقام يف مثل هذه املناسبات ، وكذلك 
العزاء  ملراسيم  املباشر  بالنقل  تقوم  االنرتنت  شعبة 

اليت تقام يف الصحن الشريف«.

قسم حفظ النظام
“إن قسم حفظ النظام من األقسام املهمة واملميزة عن 
بقية أقسام العتبة احلسينية املقدسة، ويف لقائنا مع 
رئيس القسم احلاج فاضل عوز حيث أجابنا مشكورًا:” 
والعباسية  احلسينية  العتبتني  الستعدادات  بالنسبة 
املقدستني ومنطقة بني احلرمني الشريفني، فقد أولت 
األمانة العامة للعتبة احلسينية وكذلك األمانة العامة 
للعتبة العباسية، اهتماما كبريا للجانب األمين، منذ 
يتم  حيث  مستمرًا  االهتمام  يزال  وما  عملنا،  بداية 
اعتماد اجلانب العلمي واجلانب التكنولوجي، لتحقيق 
األمن يف املنطقة، فقد حرصت األمانة العامة للعتبة 
يتطلبها  اليت  األمور  كافة  تهيئة  أجل  من  احلسينية 
تأمني اجلانب األمين، فهو جانب مهم ال ميكن أداء 
مراسيم الزيارة أو بقية اإلعمال، من اجناز أو أعمار 
من دون توفريه، فطيلة السنوات املنصرمة اليت سعت 
هذا  لتحقيق  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  فيها 
اجلانب احليوي كان التعاون حاضرا بني قسم حفظ 

العمليات،  النظام، وجملس حمافظة كربالء، وقيادة 
وقيادة الشرطة، من خالل عقد اللقاءات املستمرة يف 
الدينية، السيما يف شهري حمرم وصفر,  املناسبات 

فلم يكن هناك خرق أمين.
وأضاف احلاج فاضل عوز” كان االعتماد الثاني على 
األمانة  اعتمدت  فقد  املنطقة،  يف  املوجودة  الكوادر 
وبقدسية  بقضيتها  مؤمنة  خاصة  كوادر  على  العامة 
على  متواصل  فالعمل  وكفاءة   وتعمل مبهنية  املكان، 
حديثة  تقنيات  استخدام  ويتم  اليوم،  ساعات  مدار 
كأجهزة كشف املتفجرات حيث تغطي املنطقة بشكل 
خالل  من  ومتمرن،  متخصص  كادر  فهناك  كامل، 
خارجه،  العراق  داخل  يف  أقيمت  دورات  يف  دخوله 
أجهزة  تطوير  يتم  وكذلك  اجيابية،  النتائج  وكانت 
اليت  املناطق  تتواجد يف مجيع  اليت  املرئية  املراقبة 
حتيط بالعتبة احلسينية حبيث حققت نتائج اجيابية 
العون  يقدم  النظام  حفظ  قسم  وإن  كما  وملموسة، 

واملساعد والدعم لبقية األقسام”. 
قسم اخلدمية اخلارجية

قسم  مسؤول  دكة،  أبو  حممد  احلاج  أوضح  فيما 
املطهرة،  احلسينية  العتبة  يف  اخلارجية  اخلدمية 
بأّن »القسم عمل على االجتماع مع املواكب واهليئات 
تأدية  أثناء  وخروجهم  دخول  لتسهيل  احلسينية 
على  بناًء  تزويدهم  سيتم  وكذلك  الدينية،  الطقوس 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  توجيهات 
باملواد الغذائية اليت يتم استخدامها يف توفري الطعام 

للزائرين الوافدين إىل كربالء«.
وأضاف، »قمنا أيضًا بنشر عدد من املنشآت الصحية 
املتحركة يف مركز املدينة وعلى مداخلها اخلارجية، 
يوميًا،  باملياه  احلسينية  املواكب  تزويد  إىل  إضافة 
مساحات  وتهيئة  جديدة  كشوانيات  فتح  عن  فضاًل 
الالزمة  اخلدمات  وتقديم  الزائرين  إليواء  مفروشة 

هلم«.
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أال يا ابنَة الزهراء
موسى جعفر الفؤادي

ــــوُح ونـــلـــطـــُم ــــن ــــا جـــئـــنـــا ن لـــزيـــنـــَب م

 

عهدنا جنــــــدد  جـــئـــنـــا  قـــــد  ـــنـــب  ـــزي  ل
ــقــرب نــســتــوحــي مـــا به  وقــفــنــا إمــــام ال
مـــاثـــٌل أنـــــت  ــــــذي  ال الــــقــــرُب  ـــا  ـــه أي أال 

 

الشجى  بي  الــعــذاب  أودى  فقد   أرحــين 
اهلوى ميلكها  ظــل  ُزلــْيــخــى(   ( أحــقــًا 

 

أنه غـــرَي  مــا جـــرى  أدرى  ويــوســف(   (

 

 فــفــي الــقــرب عــنــوان الــفــضــيــلــة واإلبـــا
متّيٌم إنـــــي  الـــــزهـــــراء  ـــة  ـــن اب يــــا  أال 

 

قاصدًا اخلــري  ابنة  يــا  اشتياقًا  أتيت 

 

مــــشــــرٌق املــــــكــــــارم  أم  ـــــا  ي ونـــــــــــورِك 

 

تـــوهـــجـــًا املــــنــــري  كـــالـــبـــدر  زلـــــت  وال 

 

آلدٍم بــــــــــأّن  عـــــلـــــٍم  عــــلــــى  وحنــــــــن 

 

الــفــضــل واجلــــود والعلى أهـــل   فــأهــلــك 
الــعــرش كامٌن نـــوُر اهلل يف  ــنــوُر  ال هــُم 

 

كرميًة روحــــًا  فــيــك  مــا  أرى  عــســانــي 

 

ــُن عّمِه واب اهلــدى  أدري هل فيك  ومــا 

 

وســــــؤددا مــــنــــارا  الـــعـــلـــيـــا  إىل   تـــشـــري 
منارها يــزهــو  اهلل  مشـــس   فــشــمــســك 
ـــصـــبـــح نـــورهـــا  مـــنـــائـــر آيـــــــات تــــال ال
بيانُه حتــكــي  اإلفـــصـــاح  مــنــطــق  ويف 

 

كأنها حـــتـــى  ســـفـــيـــان  ــــين  ب  أراعــــــــت 
حتــــــّدت عــــرانــــني الـــطـــغـــاة وأبـــدعـــت

 

ـــئـــام ومـــزقـــت ـــل ــــات ال ـــهـــت خــــراف  و أن
الــلــبــوة الــفــرعــاُء قـــادت جحافالً  هــي 

 

غــدت يف رحـــاب الــطــّف يف كــل مشهٍد

 

معانيًا ـــاد  اجلـــه ـــَر  ـــف ِس ــنــا  ل وصـــاغـــت 

 

مـــوقـــٍف كـــــل  يف  اهلل   ِ ال  عـــقـــيـــلـــة 

 

ــكــي ترى فــقــل البــــن مــيــســون هـــلـــّم ل

 

ـــهـــا ــــت ومــــــــات وحـــُي ــــات فــــــــواهلل مـــــا م

 

ُحشاشيت أروي  ـــًا  ظـــمـــآن وجـــئـــتـــِك 

 

ــفــاًء وبهجًة إحــت الــدنــيــا  بــك  تــطــوف 

 

وحـــقـــك قـــــالـــــوا: زيــــنــــٌب قـــلـــُت إنـــين

 

بـــلـــدة ضـــيـــَم اهلها َتـــــري حـــالـــيت مـــن 

 

رساليت هـــذي  ـــزهـــراء  ال أبـــنـــَة  يـــا  أال 

 

ـــى قــــــرٍب يـــضـــمـــك شـــامـــٍخ ســـــــالٌم عـــل

 

ونلثُم  نــبــكــي  فـــيـــه  لـــضـــريـــح  وال 

 

وينُعُم حيـــيـــا  والـــفـــكـــر  بـــأفـــكـــارهـــا 

 

أعظُم بل أمسى- فزينُب   – الدرِّ  من 

 

أمــامــي أرحـــين هــل ضــرحيــك حمكُم

 

أحـــقـــًا أقـــامـــت يف فــنــائــك )مـــريـــُم(

 

القرب ترجو وتغنُم فأضحت مبن يف 

 

يسَلُم تـــربـــَك   ِ بـــوغـــاء  يف  تــيــمــم 

 

يــــرتمُن  ــلــعــلــى  ل ـــقـــرب صــــــرٌح  ال ويف 

 

أتـــيـــُت أحــــث الـــســـرَي حنــــوك أقــــدُم

 

املكّرُم الــضــريــح  ِنــعــَم  يــا  ضــرحيــك 

 

حتـــــوم بــــه يف عـــــامل األفــــــق أجنــــُم

 

بــه يــهــتــدي الــســاري وتـــــزداُن ارســـُم

 

فيكم تــــوّســــل  ــســى  ــن ت ال  مــــواقــــف 

 

تتوسُم بـــهـــم  والــــدنــــيــــا  ولـــلـــمـــجـــد 

 

ُم متمِّ بــــــدٌر  الـــتـــكـــويـــن  عـــــامل  ويف 

 

ـــــا تـــتـــكـــلـــُم ـــــاره كـــــأنـــــك مــــــن أســـــف

 

وتبسُم تــرنــو  الـــزهـــراء  البضعة  أم 

 

الــقــرب حـــرٌز مطلسُم الـــذي يف  بـــأن 

 

ختّيُم حتلو  اإلشـــراق  يف  حيث  ومــن 

 

تـــعـــانـــق أفـــــق اجملــــــِد وهـــــي لــــه فـــٌم

 

وترتجُم اجلــــوى  يف  عــمــا  وُتـــعـــرُب 

 

املـــــقـــــّوُم ــــاُن  ــــي ــــب ال ذاك  ـــوهلـــا  مبـــق

 

ولــلــغــيــظ تكظُم أمـــــرًا  مبـــا واجـــهـــت 

 

ُتضرُم الـــنـــاُر  خــلــفــُه  ســـتـــارًا خــفــيــًا 

 

وترُسُم الــثــكــلــى ختـــبُّ  الــنــســوة  مــن 

 

والـــدم والـــذكـــر  الــتــاريــخ   هلــا يشهد 
وتلهم  ــــان  ــــزم ال مــــر  عـــلـــى  دروســــــــًا 

 

تعِلُم ــــذكــــر  ال مــــن  آيـــــــات  تـــســـطـــر 

 

وتعظُم تـــشـــُع  نــــــورًا  اهلـــــدى  مـــنـــار 

 

املعظم الــعــظــيــم  الـــذكـــر  ـــــَي  ومـــا حُمِ

 

التكرُم إال  الــظــمــآن  ــســعــُف  ُي وهـــل 

 

ــَة االحـــــــرار حنــــوك أقــــدُم ــل أيــــا قــب

 

اىل زيـــنـــب أســـعـــى أطــــــوُف وأحـــــرُم

 

ـــــزمـــــان ويـــنـــقـــُم ميــــّزقــــهــــا ريـــــــُب ال

 

املنّظُم الــصــريــُح  احلـــّب  ُتــرِجــَم  بها 

 

ََـــم ــــ ـــل ـــْع َم هلِل  فــــيــــِه  ســـــــالٍم  ـــــــف  وال

 كلمات : عمار جبار خضري 

ثبتنا اهلل على خطك يا أبا عبد اهلل حبق أمك فاطمة ..
خادُمك
------

إني احلسنُي بُن علي = آليت أال انثين 
امضي على دين النيب = امضي على دين النيب 

-----------
إني احلسني بن علي املرتضى = بّودنا الرمحُن يف الذكر 

قضى 
أقسمُت امضي هاديا فيمن مضى = ال ارتضي ذلة عيٍش 

َعَرضا 
أسرُي يف نهِج أبي = امضي على دين النيب 

اني احلسنُي بُن علي
-----------

سيويف  العزم  هاشم  من   = فاطمه  أمي  الضيم  أبيُّ  إني 
قائمه 

نارا  بالسيف  يكيلكم  امللحمه =  ذا يف  العباُس  به  جيشي 
حاطمه 

وهذه ضواربي = امضي على دين النيب 
اني احلسنُي بُن علي

-----------
بنحري  النصَر  وأصنُع   = ُمرَبِم  بعزٍم  الكفَر  سأسحُق 

ودرَّمي 
ومنهجي نرباُس كل األمم = أنا الذي دماؤُه كاحلممِ  

انا احلسنُي الطاليب = امضي على دين النيب 
اني احلسنُي بُن علي

-----------
ذاَك  حبيُب  وشيخها   = ثائره  جاءت  األنصاُر  فهذه 

القسوره 
أصواتها يف الطف تعلو هادره = فما درى ابُن الدعيِّ ما 

درى 
بفتييت النجائبِ  = امضي على دين النيب 

اني احلسنُي بُن علي

قصيدُة إني احلسنُي بُن علي
 أمضي على دين النبي

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 24

األدبية



هيهاَت منا الذلة

من أدباء كربالء

هو الشيخ عبد الكريم بن حممد علي الكربالئي 
املولود عام 1305هـ امللقب )أبو حمفوظ( العباسي،  
نشأ منذ صغره حمبًا للعلم واألدب، استمد ثقافته 
العالية من علماء فطاحل، درس على يد العالمة 
القطر  شرح   ، القزويين  مهدي  السيد  الكبري 
الندى وشرح جالل دين السيوطي واملغين اللبيب 
عن كتب األعاريب  ودرس على يد الشيخ فاضل 

األجرومية يف النحو.
صدر ديوانه )املنظومات احلسينية( بثالثة أجزاء، 

زخات  طياته  بني  حيمل  غالبًا،  بكائي  شعره 
عاطفية تستدر الدموع، حمبًا للخري، ساعيًا له، 
ينطلق صوته اجلهوري األجش ليصل إىل متلقيه 
بالفوانيس  تضاء  كربالء  كانت  حيث  بصعوبة، 
النفطية، له قوة سيطرة وحتكم يف األداء وضبط 
املتلقني، لسانه عربي فصيح، يكتب الشعر بنوعيه 

)الفصيح والشعيب(.
يف عام 1965م ألقيت له قصيدة شعبية مبناسبة 
ميالد اإلمام احلسني )عليه السالم( يف الصحن 

طريح  كان  ألنه  عنه  نيابة  املقدس  الكاظمي 
الفراش كان مطلعها:

من هز املهد جربيل     هز أسرار بارّية
هز العرش هز الكون       من أوله لتالّية

املال  قرأها  واليت  حورب  كوم  قصائده:  أشهر 
محزة الصغري.

انتقل إىل جوار ربه يوم 20 ذي احلجة 1385هـ، 
ودفن يف الروضة احلسينية املطهرة..

الشيُخ عبد الكريم الكربالئي )أبو حمفوظ(

شعر: رحيم الشاهر 

)هيهاُت( من عزِم احُلسنِي ُتَردُد

حريرَُّة األجياِل منها ُترَفُد  

دورَّت ِبُكلِّ األرِض منها صيحٌة

)هيهاُت( منرَّا ُذلرٌَّة الحُتَمُد  

وَمَضت ُتدوِّي يف الضمائِر ثورٌة 

إعصاُرها لآلن فينا يرُعُد  

ٍة كونيٍة  فيها زالزُل هزرَّ

دكُّ اجلباِل بدكِّها َيتأكُد  

ماقاهلا إال عظيُم سيادٍة

وُمؤسُس الالءاِت ُحرٌّ سيُِّد  

آياُت تعريِف احلسنِي بليغٌة 

منها على وجِه الفضيلِة َمشهُد  

لو شاَء مظلوٌم عدالَة موقٍف

هذا احلسنُي عدالٌة َتَتوَقُد  

ياجرَحنا مازالَت تنزُف لوعًة

ودُم العراِق ُمَرخٌص وُمَبدُد  

َفَتَكْت ِبنا شرُّ املهالِك غيلًة

والظلُم مورُده زؤاٌم يورُد  

ونئنُّ من ُجرِح احُلسنِي أنيَننا

واجُلرُح فيّنا غاضٌب ال ُيسعُد  

ِبَك سيدي َنَشَد اخلالُص خالَصه

ُد أنَت العريُن ُأسوُده َتَتحشرَّ  

فالليُل من هوِس الزنوجِ ُيريبنا

لوالَك مل جترؤ جُنُوم ُتْشهُد  

دُد )هيهاُت( مَتضي والسننُي جُتَ

ظلرَّْت مع األجياِل دفٌق ُيْنَشُد

قد علرَّمتنا، ماالسيادُة، ما الُعال

ومتى نكوُن أفاضاًل، ومتى الغُد

فيها بالغُة آيٍة ُقدِسيرٍَّة

َوَعَنت حبجِم الكوِن، ماذا ُيقَصُد

ليس العبيُد من الكراِم بسادٍة

ُد واحُلرُّ يأبى ُذلرًَّة تتمررَّ  

فاملوُت أهوُن من مذلرَِّة غاصٍب

هَتَك احملارَم عابٌث الَيرشُد  

)هيهاَت( معركٌة ُتواصُل دأَبها

لآلن ميحُق عصُفها املتجدُد  

من أيِّ معنى ُصْغَتها ياسيدي؟!

مامثُل معناها كالٌم ُيوَجُد  

َنَكٌد على األحراِر بيعُة مارٍق

ُد كيزيَد ِمن ُصلِب احلراِم ُمَنكرَّ

قد ُقلَْتها ُمنظومًة جُبماِنها

فْتها ِحكمٌة َتَتَوَدُد ًفَتَلقرَّ  

ِمثِْلي فليَس ُمبايٌع َمن ِمثُْله

ُد وأخو القروِد خبمرِه َيَتَفررَّ  

َمْن شاء أن يهوي بظْلم ُطغاِته

فلْيطلق )اهليهات( هذا موِعُد  

إىل معراج األرض إىل السماء، وإسراء السماِء إىل األرض احُلسني)عليه السالم(
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حتت
 اجملهر

امسه احلصني بن سالم بن احلارث 

من  النوافل  حليف  اإلسرائيلي 

كان  عوف  بنو  وهم  اخلزرج 

فاسلم  اليهود  أحبار  من  حربا 

عند قدوم النيب حممد صلى اهلل عليه واله يف املدينة وقيل قبل 

وفاته بسنتني فسماه رسول اهلل عبد اهلل قال عنه ابن حجر انه من 

بين قنيقاع  ، ذكر عنه انه جاء اىل رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 

وقال إني قرأت القرآن والتوراة فقال : اقرأ بهذا ليلة وبهذا ليلة ، 

قال شس الدين الذهيب إسناده ضعيف ألن الراوي له هو إبراهيم 

االرنؤوط فاحلديث ضعيف جدا ) سري اعالم النبالء 418/3( كما 

انه خمالف اىل حديث يرويه السلفية أنفسهم مفاده ان عمر جاء 

اىل رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وقال إنا نسمع أحاديث من يهود 

تعجبنا 

أفرتى أن نكتب بعضها 

؟ ) ومن جهة اخرى جيمع الُسنة املكتوبة وحيرقها( 

اليهود  تهوكت  كما  )أمتهوكون   : واله  عليه  اهلل  صلى  له  فقال 

والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى عليه السالم 

حيا ملا وسعه إال إتباعي( قال وهو حديث حسن.  كان عبد اهلل بن 

سالم وهو غري عبد اهلل بن سالم زوج ارينب كان حيول األحاديث 

قرأ صفات  انه  به  يتحدث  ما  وكان  اليه  العامة  أنظار  ليستجلب 

رسول اهلل يف التوراة وهي الصفات اليت علمها بعد إسالمه ألنها 

ظاهرة للعيان وكان يدعي انه اعلم اليهود واخربهم بكتب السالفني 

وقد حيكت أحاديث يف فضله إال أنها ضعيفة اإلسناد تويف سنة 43 

هجرية .  ) التفسري واملفسرون 608/2(

عبُد اهلل بُن سالم يهودي وّضاع

جّنات احلسناوي
عن  قتيبة  ابن  عن  عبدوس  ابن  عن  اخلصال  كتاب  يف 
ملا   : يقول  السالم(  )عليه  الرضا  : مسعت  قال  الفضل 
أمر اهلل عز وجل إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إمساعيل 
)عليهما السالم( الكبش الذي أنزل عليه متنى إبراهيم 
وانه  بيده  السالم  عليه  ابنه إمساعيل  ذبح  قد  يكون  أن 
يرجع  ما  قلبه  مكانه لريجع إىل  الكبش  بذبح  يؤمر  مل 
إىل قلب الوالد الذي يذبح اعز ولده عليه بيده فيستحق 
بذلك ارفع درجات أهل الثواب على املصائب فأوحى اهلل 
عز وجل إليه : يا 
إبراهيم من 
حب  أ

خلقي إليك فقال : يا رب ما خلق خلقًا هو أحب إلي من 
حبيبك حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( فأوحى اهلل 
: بل هو أحب  أم نفسك ؟ قال  إليك  أ فهو أحب   : إليه 
إلي من نفسي قال : فولده أحب إليك أم ولدك ؟ قال : 
بل ولده ، قال : فذبح ولده ظلمًا على أيدي أعدائه أوجع 
لقلبك أو ذبح ولدك بيدك يف طاعيت ؟ قال : يا رب بل 
ذحبه على أيدي أعدائه أوجع لقليب ، قال : يا إبراهيم 
احلسني  ستقتل  حممد  امة  من  إنها  تزعم  طائفة  فإن 
ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش ويستوجبون 
بذلك سخطي ، فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه واقبل 
يبكي فأوحى اهلل عز وجل : يا إبراهيم قد فديت جزعك 
على  بيدك- جبزعك  ذحبته  لو   – ابنك إمساعيل  على 
احلسني وقتله وأوجبت لك ارفع درجات أهل الثواب على 

املصائب وذلك قوله عز وجل ) وفديناه بذبح عظيم(.
جند إن اإلمام الرضا أول عبارة ) وفديناه بذبح عظيم( 
مقام  رفعة  عن  عرب  القرآني  فالتعبري  للحسني 
العظيم  بالذبح  احلسني  اإلمام 

حسب تأويل اإلمام الرضا هلا فاالختيار اإلهلي وقع على 
احلسني بان يذبح يف كربالء ملا فيه من مصلحة وثبات 
وبقاء لإلسالم هذا هو الدين احلنيف خامت األديان وال 
يكون هذا الثبات والبقاء إال ببقاء إمساعيل الن احلسني 

هو من نسله .. 
املنهج  وفق  يتحرك  احلسني  اإلمام  إن  هذا  من  نفهم 
اإلهلي منهج النبوات والرساالت اإلهلية ألنه كان مبهورًا 
بالعشق اإلهلي الذي دفعه الفتداء اإلنسانية وحتريرها 
فكان هو اهلواء احلر الذي حييي ال احلبيس الذي يقتل، 
واأليام،  الليالي  كرور  على  بقي  القلوب  حييي  فألنه 
فعاشوراء بلورت الضمري اإلنساني وعبادته بقوة روحية 
فبهذه  وملهما  خالدًا  رمزًا  احلسني  اإلمام  وأضحى 
فهو  العظمة  درجة  إىل  الرسول  رحيانة  وصل  احلبوة 
اسلم نفسه صابرًا وجاد بنفسه وكل نفيس من اجل دين 
عجف  وسيقت  أعدائه  خيل  بسنابك  صدره  ورض  اهلل 
وينتصر،  يقاتل  زال  وما  انتصر  لكنه  كرمياته  املطايا 

فيبقى احلسني هو العظيم ..

احلسنُي  هو العظيم

جملة االحرار اال�سبوعية
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األخالُق والكفاءُة 
م/ إيضاٌح

لكل صفة جماهلا وكثريا ما حيصل اخللط بينها فإذا ما انتقد احدهما نال النقد الصفة االخرى ويرتتب عن هذا النقد سوء فهم 
قد تتسع الفجوة بني الناقد واملنتقد وحتى السامع اىل حد »الزعل« هذا إذا مل يتفاقم األمر اىل قذف الكلمات النابية .

يف بعض األحيان ينتقد عمل شخص لسوئه او لعدم كفاءته وهذا الشخص على درجة عالية من األخالق والنزاهة مما يتبادر اىل 
ذهن السامع او من له عالقة بهذا األمر ان الناقد قصد أخالق هذا الشخص او قد يربر خطأه يف العمل باعتبار حسن أخالقه 
وهذا هو أهم حجر عثرة أمام التقدم فلو فصلنا املهنية عن األخالق وكنا منصفني يف نقدنا ومبتعدين عن التجريح والكلمات 
القاسية وعدم ربط اخلطأ يف العمل بالصفة األخالقية نكون قد شخصنا اخللل وهنالك حالة ايضا مرفوضة أال وهي من ينتقد 
اخلطأ يف العمل يقول ان فالنا الذي يدعي انه ملتزم وذو أخالق عالية تصرف خطأ وهذا النقد خطأ فاألخطاء يف العمل كلنا 

نقع بها ولكننا ال جيوز تربير األخطاء املتكررة حبجة ان األخالق العالية او النيل خلق املخطئ.
قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 62
310

12/ حمرم احلرام 1433هـ 
املوافق 8/  كانون االول  2011م

إىل / القارِئ الكريِم

لبيَك ..... لبيك يا حسني .!!!عبُد اهلل بُن سالم يهودي وّضاع
طالل فائق الكمالي

كثري ما ينتابين اخلوف والرهبة حني أنساق مع مجوع الزوار وهم يرددون لبيك يا حسني 
!! ، حينها استحضر يف خميليت صرخة اإلمام مناديا ) أال من ناصر ينصرنا إال من معني 
يعيننا ( ، كما أجد نفسي يف ذات الوقت مرغما الستحضار صرخته اإلصالحية األوىل 
اليت حدد فيها الغاية واملبتغى من قيامه حامال مشعل النور خارجا على البغي والعدوان 
واجلربوت والطغيان ، عندما قال عليه السالم :) إني مل أخرج أشرا وال بطرا وال مفسدا 

وال ظاملا ، إمنا خرجت إلصالح أمة جدي (.
فالرهبة اليت تنتابين عندما تتالقى تلك املقولتان يف ذهين وجتتمعان وأنا استذكرهما ، 
حينها استشعر ارجتاف جوارحي ، واهتزاز فرائصي وكياني .... ويكاد ينعقد لساني عن 
النداء )لبيك يا حسني(، كون التلبية ال تعين إال إجابة بعد إجابة أي التواصل باإلجابة على 

حنو االستمرار لتلبية نداء من استصرخ لدعوة ما .
نعم هنا ينتابين القلق والرعشة متسائال : أصادق أنا بالتلبية حني تصدح حنجرتي عاليا 
مناديا )لبيك يا حسني( ؟! ...... أم سأكون بصف ممن خدع وخذل اإلمام ومحل السالح 
نور  استباحة  على  تكالبت  اليت  األلوان  تلك  إىل  يضاف  جديد  بلون  ومشروعه  بوجهه 

العرفان يف خمتلف األوطان ، وعرب السنني واألزمان ؟! .
ولكي أكون صادقا مع اهلل تعاىل واإلمام عليه السالم ونفسي ، يقتضي أن ُترتجْم التلبية 
إىل فعل قبل أن تكون حمض إدعاء ، مستغال إطاللة عامنا اهلجري وشهر حمرم احلرام 
وذكرى استشهاد اإلمام ....... ومنعطفا بذاتي لعهد وميثاق مع اإلمام مرتمجا هذا االنعطاف 

بالوقوف عند حدود اهلل تعاىل وباإلخالص صادقا أمام اجلربوت والطغيان مبتدئا بنفسي 
وهواها وملذات الدنيا منتهيا بغي الشيطان .

فتعالوا معا نعاهد اإلمام خملصني مع أنفسنا ومع َمْن حييط بنا يف عملنا وديننا ووطننا 
يف رحلنا وترحالنا ، ملبني بأداء سلوكي ومنهج عملي نداء احلسني على أرض الطف يف 
أي زمان ومكان ..... معا لنصرته ومشروعه إلصالح اجملتمع واألرض واإلنسان ، حينها 
 .... ..... ) لبيك  سيلتمس اإلمام صدق تلبيتنا إذ ينطقها الوجدان قبل أن يلفظها اللسان 

لبيك يا حسني ( .
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نقاُط التفتيِشِ

إن املهام املوكلة باملنتسبني يف نقاط التفتيش هي حفظ األمن ومنع تسلل اإلرهابيني او كل من تسول له نفسه للقيام بعمل إرهابي 

وجزاهم اهلل خري اجلزاء على ذلك وعلى جهودهم املبذولة يف سبيل ذلك ، ونأمل من بعض نقاط التفتيش أن تهتم يف مكان 

عملها كان جتعله نظيفا او تقوم بزرع بعض الشتالت اللطيفة او وضع لوحات تعريفية او بالتعليمات وأهمها  تعديل الشارع 

الذي متر عليه العجالت داخل نقطة التفتيش فالكثري منها شوارعها ترابية او مليئة باحلفر. 

حسنني الشاجلي

حندد  ان  علينا  الرتبية  بعملية  نبدأ  أن  قبَل 
نوع من  الذي نسعى لصياغته وأي  نوع اجليل 

االفراد نريد بنائهم ؟!
ال شك إننا نريد أن نربي إنسانا وجيال طاهرا 
باهلل  إميانه  ظل  يستطيع حتت  باحلياء  يتمتع 
الذنوب  عن  بعيدا  وسلوكه  أعماله  يقوم  أن 
يكون  الذي  اجليل  ذلك  والشيطان،  واجلرائم 
نشطا فعاال عند الشدة والرخاء ،يكظم غيظه 
ويؤدي وظائفه االجتماعية على أحسن ما يرام 
اذا  ممكنًا  الغايات  تلك  اىل  الوصول  .سيكون 
وباالخص  يقولون  مبا  واملربون  االولياء  عمل 
أقواهلا  وسلوكها  عملها  يطابق  ان  فيجب  االم 
وتراعي االميان والتقوى وتنتبه بدقة ال متناهية 
اىل ذلك .نتوخى من التقوى صيانة النفس من 
الذنوب واحملرمات والشبهات ،  ونريد من االم 
ان تصل اىل درجة من التقوى ميكنها ان تصون 
واالحنرافات  املعاصي  ارتكاب  وتتوقى  نفسها 
اعماهلا  مجيع  يف  عينيها  نصب  اهلل  وجتعل 
وتشعر بوجوده معها اين ما كانت ، تأخذ نصب 
عينيها حالل الدنيا وال جتيز لنفسها الشبهات 
، فإذا سلمنا مبا يقوله العلم من تأثري العامل 
الوراثي النفسي، علينا القبول بأن دور االم يف 
. وإذا سلمنا بأن ملكة  ذلك مهم جدًا وخطري 

يف  وتؤثر  للمربي  ضرورية  والفضيلة  التقوى 
الرتبية سنتيقني بأن االم جيب ان تكون طاهرة 
فسينكشف  ال مصطنعًا  حقيقيًا  تقوى  ومتقية 
النفس، وحتتاج  التصنع ألنه ليس متجذرًا يف 
املعاصي  مجيع  من  نفسها  صيانة  إىل 
 . فيها  العصامية  جانب  وتقوي  واالحنرافات 
ومن اجل تربية  تربز ضرورة ذلك الن االم – 
الطفل تربية صاحلة – جيب أن تتحكم بشهوات 
النفس وميوهلا وتتغلب على اجلنوح اىل الباطل 
عليها،  التعدي  وتتجنب  الناس  حقوق  فتحفظ 
سوف  للطفل  تقدمها  اليت  النصائح  فإن  وإال 
ال ترتك آثارها عليه.تعترب التقوى األساس يف 
االعمال  افضل  ومن  االسالمية  الرتبية  بناء 
هذا  على  االم  تسري  ان  هو  اهلل  حيبها  اليت 
بصبغته،  وشخصيتها  فكرها  وتصبغ  الطريق 
ليس  االم  سعي  بأن  البعض  يتصور  ان  ميكن 
جمديًا يف شحن التقوى لرتبية اجليل الصاعد. 
التجارب  أثبتت  فلقد   , ذلك  ينفي  العلم  ولكن 
ان اخليانة ، املعصية ,العداوات ,واالعتداء .....
والقول  والعمل  التفكر  يف  الدقة  وكذلك  اخل 
ورعاية حقوق اآلخرين واالجتناب عن املعاصي 
واخلوف من اهلل يف مجيع تلك األمور له تأثريه 

السليب أو االجيابي يف الطفل. 

تقوى االمِّ وتأثريه يف تربية األطفال
بشائر سعد عبد األمري

ليس من السخاء من يكون » سخيًا » يف هدر 

 ، الناس  إىل  املساءلة  كّف  فريفع   ، كرامته 

يتبخر  الوجه  ماء  يريق ماء وجهه الن  وبذلك 

إذا سقط إىل األرض وال ميكن إعادته .

قد يقول البعض : وما العمل ؟ إن احلاجة ال 

تعرف الكرامة ؟ ولكن ليأتي السؤال بطريقة 

غري مباشرة ، مثالً  عن طريق الكتابة .

السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  يقوله  ما  هذا 

يسأله  أن  يريد  األنصار  من  رجل  جاءه  فقد 

حاجة فقال اإلمام : ) يا أخا األنصار .. ُصن 

وجهك عن ذلة املسألة ، وارفع حاجتك يف رقعة 

، فاني آت فيها ما ساّرك إن شاء اهلل (.

ترفع حاجتك  وال   (  : السالم(  )عليه  وأضاف 

إال إىل احد ثالثة: إىل ذي دين أو مرّوة ، أو 

الدين فيصون دينه وأما ذو  ، فأما ذو  حسب 

ذو احلسب  وأما   ، ملرّوته  يستحي  فانه  املروة 

يف  له  تبذله  أن  وجهك  تكرم  مل  انك  فيعلم 

بغري  يردك  إن  وجهك  يصون  فهو   ، حاجتك 

قضاء حاجتك.

ال تهدْر  كرامتك
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السطـُو على معاش الزوجـة

كوني صادقة:
والدوران  اللف  أسلوب  تستخدمي  ال  سياسة،  أفضل  هي  الصادقة  واملشاعر  األمانة 
ما  له  تقولي  أن  ذهنك جيب  يدور يف  ما  كل  يعرف شريكك  أن  تتوقعي  وال  والتلميحات، 

يزعجك وما يعجبك حتى يتمكن من إسعادك.
كوني حنونة:

عندما تكونان معا لوحدكما، عربي له عن حبك وتقديرك، اللمسات البسيطة واليت تعرب عن 
اهتمامك وحبك له سوف تصنع فرقا كبريا يف عالقتكما، مثال ال ترتكيه خيرج من البيت 

بدون أن متنحيه ابتسامة تتمنى عودته بالسالمة.
قدري ما يقوم به:

إذا كان زوجك يعمل طوال اليوم ويأتي متعبا إىل البيت ال حتاولي أن تزيدي من معاناته 
بالبدء بالطلبات والتذمر والشكاوي، حنن نعلم بأنك متعبة ومرهقة من العمل يف البيت ولكنه 
أيضا متعب ومرهق وحيتاج إىل الراحة واهلدوء، امنحيه بعض الوقت لريتاح ويتناول طعامه 

ويتحدث عن يومه ثم حدثيه عن يومك.
كوني مستعدة للمساومة:

ال ميكنك دائما احلصول على كل ما تريدين، كل واحد منكما جيب أن يكون مستعدا لتقديم 
التنازالت لريضى الطرف اآلخر حتى تتجنبا املشاكل وتستمر العالقة، ال تشدي احلبل من 
طرفك كثريا فتفسديه وال ترخي احلبل كثريا فال يعود لك قرار أو رأي يف البيت. جيب أن 

تعريف بأن التفاهم بني الرجل وزوجته جيعلهما أكثر قربا من بعضهما البعض وأكثر حبا.

أشياُء تقوي عالقتك بزوجك
جناح العالقة الزوجية حيتاج إىل الكثري من العمل وحتى تكوني زوجة 

صاحلة وأما منوذجا جيب أن تكوني مستعدة ملنح كل احلب واحلنان 

واملشورة لزوجك وعائلتك الصغرية، تعالي نتعرف على بعض النصائح 

واالسرتاتيجيات الناجحة والفعالة لتحسني طريقة تعاملك مع زوجك.

هذه  من  تشتكي  وهي  الزوجات  بعض  تدهشين 
املشكلة اليت تعرب عن محاقتها وسوء تصرفها.

ختيلوا زوجة موظفة تضع )الكارت اآللي( حلسابها 
براتبها، فهي  يتحكم  الذي  زوجها  بيد  البنك  يف 
من  جزء  أي  تسحب  أن  تستطيع  ال  تقول  كما 
تشرتي  أن  أو مبعيته، حيرمها  بإذنه  إال  أمواهلا 
وإن  كامرأة،  بها  خاصة  لوازم  من  حتتاجه  ما 
طالبته بإرجاع الكارت فالويل والثبور فإنه يهددها 

بالطالق وأحيانًا يعاقبها باهلجر واحلرمان.
هذا الرجل الفاقد ألبسط قيم الرجولة والشهامة 
ال ينفق عليها فلسًا واحدًا.. رغم أنه موظف وله 
وعليها  راتبًا  متلك  أنها  وتربيره  شهري  راتب 
بهذا  ملزم  فهو غري  نفسها،  مسؤولية  تتوىل  أن 

األمر!
حقوقهن  جيهلن  النساء  أغلب  أن  احلقيقة  يف 
كان  طاملا  الزوج  بها  يلتزم  نفقة  من  الشرعية 
عن  مسؤول  فهو  الزوجية،  حبقوقه  يستمتع 
احتياجاتها  يوفر  وأن  وشتاًء  صيفًا  كسوتها 
احلياة  لوازم  وكل  وسكن  طعام  من  املعيشية 
لو  حتى  راتبه  له  يسمح  ما  ومبقدار  الضرورية 
فحقها  كبريًا  دخاًل  ومتلك  ثرية  الزوجة  كانت 
الشرعي والقانوني على الزوج أن ينفق عليها وال 
حق له أن يتصرف براتبها اخلاص أبدًا، إذ يبدو 
وسذاجتها  الزوجة  جهل  استغل  الزوج  هذا  أن 
فأخذ يبتزها ابتزازًا رخيصًا ومهينًا، وهلذا ينبغي 
على الزوجة أن تتخذ موقفًا حازمًا وشديدًا، إما 
فإن  حكم،  إىل  باللجوء  أو  الشخصي  بالتفاهم 
راتبها وهو أمر غري  يفعله سطو واضح على  ما 

شرعي وقانوني.
قد تساعد الزوجة زوجها يف اإلنفاق على األسرة 
ذلك  تفعل  وقد  بسيطا  الزوج  دخل  يكون  حينما 
إجبار  حالة  يف  أما  وحمبة،  خاطر  طيب  عن 
إجرام وسطو  فإنه  اإلنفاق  املوظفة على  الزوجة 
حقه  من  فليس  والقانون،  الشرع  عليه  يعاقب 
التحكم براتبها بل ويتوجب عليه أن يصرف هلا 

نفقة شهرية من راتبه اخلاص.
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

احلوائج
 اجلامعة 

إن من امللفت يف بعض أدعية أهل البيت عليهم 
( من احلق  ) اجلامعة  ، طلب احلوائج  السالم 
على  حلاز  داعيها  حق  يف  استجيبت  لو  واليت 
ما مل خيطر على األذهان ..ومثال ذلك ما أماله 
اإلمام الصادق )عليه السالم( بقوله: } وأعطين 
الدنيا واآلخرة ، ما علمت منه  من مجيع خري 
وما مل أعلم ، وأِجـْرني من السوء كله حبذافريه 
{..وكمناجاة  أعلم  مل  وما  منه  علمت  ما   ،
أعطين   { السالم(:  )عليه  يقول  إذ  رجب  شهر 
ومجيع خري  الدنيا  خري  إياك مجيع  مبسأليت 
مجيع  إياك  مبسأليت  عين  وأصرف   ، اآلخرة 
مثل  يف  غرابة  {..وال  اآلخرة  وشر  الدنيا  شر 
أكرم  دام املسؤول هو  ، ما  الطلب اجلامع  هذا 
الكرماء ، ومن ال يعجزه شيء يف األرض وال يف 
السماء ..ومن املعلوم أنه ال فرق يف عطائه بني 
القليل والكثري ، ما دام ذلك كله ) بأمره ( الذي 

ال يتخلف عن مراده شيء . 

ملّا جاؤوا برأس احلسني )عليه السالم( ونزلوا 

منزاًل يقال له: قّنسرين اّطلع راهب من صومعته 

فيه  نورًا ساطعًا خيرج من  فرأى  الرأس  إىل 

ويصعد إىل السماء فأتاهم بعشرة آالف درهم 

صوتًا  فسمع  صومعته،  وأدخله  الرأس  وأخذ 

ملن  وطوبى  لك،  طوبى  قال:  شخصًا  ير  ومل 

يا  وقال:  رأسه  الراهب  فرفع  حرمته،  عرف 

رّب حبّق عيسى تأمر هذا الرأس بالتكّلم معي، 

فتكّلم الرأس وقال:

يا راهب أّي شيء تريد؟

قال: من أنت؟

علّي  ابن  وأنا  املصطفى،  حممد  ابن  أنا  قال: 

املرتضى، وأنا ابن فاطمة الزهراء، أنا املقتول 

بكربال، أنا املظلوم، أنا العطشان وسكت.

فوضع الراهب وجهه على وجهه، فقال: ) أرفع 

أنا شفيعك يوم  وجهي عن وجهك حتى تقول: 

القيامة.

جّدي  دين  إىل  إرجع  وقال:  الرأس  فتكّلم 

حممد!

فقال الراهب: أشهد أن إله إاّل اهلل وأشهد أّن 

فلّما  الشفاعة،  له  فقبل  اهلل،  رسول  حمّمدًا 

فلّما  والدراهم،  الرأس  منه  أخذوا  أصبحوا 

بلغوا الوادي نظروا الدراهم قد صارت حجارة. 

)حبار األنوار 303/45 ـ 304(.

بشائر سعد عبد األمري
ُسئل احد احلكماء ، أيهما أوىل : طلُب الغنى أم طلبُ  احلكمة ؟

فقال : احلكمة غنى النفس، واملال غنى البدن ، وطلب غنى النفس أوىل ألنها إذا غنيت بقيت وغنى 
النفس ممدود وغنى البدن حمدود.

قال احد احلكماء: عظيم ذلك اإلنسان الذي مهما خسر فانه ال خيسر نفسه وهو دائمًا على وفاق مع 
ذاته، وعلى يقني إن كنوز الدنيا كلها ال تساوي شيئًا عندما خيسر نفسه ويفقد احرتامه لذاته .

احلكماء والنفس

إسالُم الراهب

بدري الغزالي احللي

الشفاعة : االنضمام إىل آخر ناصرًا له وسائال ً عنه وأكثر ما يستعمل يف انضمام من هو أعلى حرمة 
ومرتبة إىل من هو أدنى، ومنه الشفاعة يوم القيامة قال تعاىل : ) ال ميلكون الشفاعة إال من اختذ عند 

الرمحن عهدًا (.
عناصر الشفاعة :

املشفوع عنده وهو اهلل سبحانه وتعاىل .
الشفيع وهو الوسيط بني اهلل والعبد .

املشفوع له وهو صاحب احلاجة املراد قضاؤها عند املشفوع عنده وهناك مسألتان مهمتان تساعدنا على 
مواصلة اخلوض يف مبحث الشفاعة.

إن الشفاعة هلل وحده على حنو األصالة واالستقاللية وهي من فروع املالكية واحلاكمية اإلهلية املطلقة اليت 
ال يشاركه فيها احد .

إن الشفاعة لغريه سبحانه بالتمكني واالمتداد والتبعية واإلذن واالرتضاء وما تقوله يف الشفاعة هو نفس ما 
تقوله يف مسائل كثرية كاخللق والتويف والرزق وامللك والعلم بالغيب فهذه األمور هلل وحده باألصالة .

ـــــــشـــــــفـــــــاعـــــــةُ  ال
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الطفولة يف عا�سوراء احل�سني..

ما هو شلل األطفال؟!

اأبت الطفولة اإل ان 
ت�سارك الكبار يف ذرف 

الدموع واقامة العزاء  
حزنا على �سيد ال�سهداء 

)عليه ال�سالم( 

شلُل األطفال ..
العضالت  شلل  يف  ويتسبب  العصيب  اجلهاز  يصيب  فريوسي  مرض 
احلركية لكافة األعمار باألخص األطفال دون سن اخلامسة من العمر 
من غري امللقحني إذ يؤدي إىل الشلل الدائم ) العوق ( أو الوفاة وينتشر 

املرض خاصة يف املناطق اليت تعاني من مشاكل صحية وبيئية. 
طرق انتقال املرض: 

ينتقل املرض بالطرق التالية: 
تناول األغذية امللوثة بفريوس املرض. 

شرب املاء من مصادر ملوثة خصوصا ) املياه الراكدة ( الحتمال تلوثها 
برباز الشخص املصاب 

أعراض  أو  أعراض  بدون  يكون  األحيان  اغلب  املرض، ويف  بأعراض 
تشبه نزلة برد.

تبدأ أعراض املرض على شكل: 
حنول عام. 

غثيان. 
قيء. 

ثم آالم يف العضالت. 
وبعد ثالثة أيام تبدأ عالمات الشلل الرخوي بصورة مفاجئة يف عضالت 
اجلسم وخاصة عضالت األطراف السفلى دون فقدان اإلحساس، وال 

يوجد عالج شاف للمرض حيث يصاب املريض بالعوق طيلة حياته. 

الوقاية من املرض: 
ومتوفرة يف مجيع  سهلة  األطفال  شلل  مرض  من  الوقاية  طريقة  إن 
باستعمال  وذلك  يوميا،  احملافظة  األولية يف  الصحية  الرعاية  مراكز 
بالفم  تعطي  قطرتني  شكل  على  ويكون  الفموي  األطفال  شلل  لقاح 

وحسب اجلدول التلقيحي التالي: 
  عمر الطفل                                             اجلرعة 

1- األسبوع األول                                     جرعة الصفر 
2- الشهران                                            اجلرعة األوىل 
3- الشهر الرابع                                       اجلرعة الثانية 
4- الشهر السادس                                    اجلرعة الثالثة 
5- سنة ونصف                                       املنشطة األوىل 
6- دخول الروضة أو املدرسة                     املنشطة الثانية 

    ) 4- 6 ( سنوات 
أهداف احلمالت املتكررة بلقاح شلل األطفال: 

زيادة مناعة اجملتمع ضد هذا املرض واستئصال الفريوس املسبب. 
تلقيح األطفال املتسربني من اللقاح. 

الدائم  العوق  يسبب  أو  يقتل  أما  ألنه  نهائيا  املرض  هذا  استئصال 
لألطفال.  

إعداد: زمن عبد األمري اخلفاجي  
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وتوّشح ضريح االمام احلسني )عليه السالم ( ذو االضالع الستة
 بوشاح احلزن واألسى مبناسبة فاجعة عاشوراء

عدسة : رسول العوادي


