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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 / 19 /حمرم احلرام / 1433هـ املوافق  15 / 12 / 2011 

العدد..

قال احلسني بن علي )عليهما السالم( عن رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله( يقول: أال إن أهل بييت أمان لكم فأحبوهم 

حلّب ومتّسكوا بهم لن تضلـّوا.
قيل: فمن أهل بيتك يا نّب اهلل؟

قال: علّي وسبطاي وتسعة من ولد احلسني، أئّمة أبرار وأمناء 
معصومون، أال إنهم أهل بييت وعرتتي من حلمي ودمي 

)كفاية األثر 170 ـ 172(

أهمية اخلدمات اليت تقدمها مدن الزائرين التابعة للعتبة احلسينية املقدسة

مسؤولون وزائرون يشيدون باخلدمات اليت تقدمها 
العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان

 يف زيارة عاشوراء



* يف جممع البيان )زين للذين كفروا احليوة الدنيا( فان اإلنسان امنا يكلف بان يدعى إىل شيء تنفر نفسه عنه، او يزجر عن شيء تتوق نفسه اليه وهذا معنى قول النب صلى 
اهلل عليه وآله حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات.

* عن مسعدة عن أبي عبد اهلل عليه السالم يف قول اهلل: )كان الناس امة واحدة فبعث اهلل النبيني مبشرين ومنذرين( فقال: كان ذلك قبل نوح، قيل فعلى هدى كانوا ؟ قال: ال 
كانوا ضالال، وذلك بأنه ملا انقرض آدم عليه السالم وصاحل ذريته بقي شيث وصيه اليقدر على إظهار دين اهلل الذي كان عليه آدم وصاحل ذريته وذلك ان قابيل توعده بالقتل 
كما قتل أخاه هابيل، فسار فيهم بالتقية والكتمان، فازدادوا كل يوم ضالال حتى مل يبق على األرض معهم اال من هو سلف، وحلق الوصي جبزيرة يف البحر يعبد اهلل فبدا هلل 
تبارك وتعاىل أن يبعث الرسل، ولو سئل هؤالء اجلهال لقالوا: قد فرغ من االمر، فكذبوا امنا هو شيء حيكم به اهلل يف كل عام ثم قرأ )فيها يفرق كل أمر حكيم( فيحكم اهلل 
تبارك وتعاىل مايكون يف تلك السنة من شدة أو رخاء أو مطر أو غري ذلك، قلت: أ فضالل كانوا قبل النبيني أم على هدى ؟ قال: مل يكونوا على هدى كانوا على فطرة اهلل اليت 

فطرهم عليها التبديل خللق اهلل، ومل يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم اهلل أما تسمع يقول إبراهيم: )لئن مل يهدني ربي ألكونن من القوم الضالني( أي ناسيا للميثاق.
* يف تفسري العياشي عن محدويه عن حممد بن عيسى قال: مسعته يقول كتب اليه إبراهيم بن عنبسة يعنى إىل علي بن حممد عليهما السالم ان رأى سيدى وموالي ان خيربني 

عن قول اهلل عز وجل: )يسألونك عن اخلمر وامليسر( اآلية فما املنفعة جعلت فداك؟ فكتب كل ماقومر به فهو امليسر، وكل مسكر حرام.

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



من أين يبدأ اإلصالح ؟ من أين تبدأ الثورة ؟ من أين تبدأ األسباب املوجبة للنهضة ؟ إذا ما علمنا ذلك فلنحاول قراءة نهضة احلسني عليه 
السالم ومن هي اجلهة األوىل املعنية بهذا الدرس العظيم ؟ مما الشك فيه إن كل البشرية مدينة للحسني وعياله وصحبه إذا كانت حقا تأمل 

اإلصالح .
خطاب احلسني عليه السالم للمسلمني كان تشخيص الفساد من هو الذي أفشاه بينهم؟ فكانت الصفات اليت يستحقها يزيد قد قاهلا اإلمام 
احلسني عليه السالم ، اذًا نقطة انطالقة النهضة احلسينية كانت مفاسد احلاكم ، فتبذير أموال املسلمني على قصوره وملذاته ال ختتلف عن 
تبذير أموال العراقيني على قصور وملذات بعض املسؤولني ، فيزيد ال يتورع من فعل احملارم وعدم النهي عن املنكر بل وتشريع قوانني تساعد 
على الفساد وتهميش او إلغاء التشريعات اليت حتث على املعروف ،وبعض تشريعاتنا فيها مفاسد ، البعض يعمل عليها والبعض حياول إلغاءها 

وال جدوى من ذلك ، وبسبب ذلك كانت نهضة اإلمام احلسني عليه السالم فإذا صلح احلاكم صلح الشعب .
وما يقيمه احملبون اليوم إحياء لذكرى هذه النهضة العظيمة ما هي إال رسالة هلزة ضمري حتى يصحو على ما هو فيه من بعد عن اإلصالح 

الذي ينشده احلسني عليه السالم والذي جاءت نهضته ألجل ذلك .

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

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org
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في هذا العدد..

طقوُس عاشوراَء وشعاراُتها وحقيقُة 
االنتماِء احلسيينِّ

قبسات اميانية..
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باحث من أمريكا 
جيري دراسة ميدانية عن املواكب 
احلسينية لنيل املاجستري

زائرون يف عاشوراء: 
جمّمع سفري احلسني الطب:

 خطوة رائدة تلب احتياجاتنا خالل 
الزيارات املليونية

تقارير..

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗنهضُة احلسني درس للحاكم قبل احملكوم

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 السيد امحد الصايف   املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 13 / حمرم احلرام /1433هـ املوافق 2011/12/9م

وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تقدم 
اجلمعة يف كربالء املقدسة مساحة السيد امحد 
اجلمعة  صالة  من  الثانية  اخلطبة  يف  الصايف 
اليت أقيمت يف العتبة احلسينية املقدسة يف 13- 
حمرم – 1433هـ املوافق 9-12-2011 م بالشكر 
اجلزيل والثناء اجلميل جلميع اجلهود اليت ُبذلت 
ساهم  من  وكل  عاشوراء  زيارة  إجناح  سبيل  يف 
يف خدمة الزوار الكرام وخدمة املدينة املقدسة، 
وقوع  دون  الزيارة  انتهاء  على  تعاىل  اهلل  ومحد 
حوادث إرهابية كبرية سائال املوىل عز وجل أن 
يرحم شهداءنا الذين سقطوا يف التفجريات اليت 
وان مّين على اجلرحى  بابل وغريها  حدثت يف 

بالشفاء العاجل.
الذي  النقل  مشكلة  إىل  الشأن  هذا  يف  وأشار 
وإىل  كبرية  مناسبة  كل  الزائرون يف  منه  يعاني 
إن  مؤكدا  احملدودة،  احمللية  احلكومة  إمكانات 
بها  تنهض  أن  ُيفرتض  ال  مناسبات  هكذا  مثل 
مساعدة  من  البد  وإمنا  فقط،  احمللية  احلكومة 
مجيع اجلهات الرمسية حتديدًا وغري الرمسية 
املعنية يف قضية  تلك  العموم، السيما  على وجه 

فك االختناقات بعد الزيارات املليونية.

يؤدي  أن  بعد  الزائر  إن  إىل  مساحته  ولفت 
متعبًا ويصعب عليه  يكون  الزيارة عادة  مراسيم 
املسري ملسافات طويلة، وقال: حنن طرحنا قضية 
يف العام املاضي ومل ينفذها إال حمافظتني فقط 
وحنن   ، واسط  وحمافظة  بغداد  حمافظة  وهي 
بها  األخذ  حبذا  يا  األربعني  زيارة  على  ُنقبل 

وملخص هذه القضية:
كربالء  تساعد حمافظة  أن  إن احملافظات البد 
زائريها،  لنقل  السيارات  أساطيل  بعض  جبلب 
فالعودة بعد الزيارة قد تكون أصعب من اجمليء 
شك  بال  األربعني  وزيارة  املقدسة  كربالء  إىل 
يوم،  من  وألكثر  كبرية جدًا  تكون  تكاد  أعدادها 

الرمسية  واجلهات  احملافظة  تتهيأ  أن  فالبد 
بسيارات  يأتوا  وان  احملافظة  مع  ينسقوا  وان 
إىل  الزائرين  اإلخوة  عودة  على  ُتساعد  كبرية 

حمافظاتهم بعد االنتهاء من الزيارة.
بتوفري  معنية  كربالء  حمافظة  إن  على  وشدد 
اجلانب  وتوفري  السيارات  هلذه  كبرية  ساحات 
األمين هلا، فمسألة النقل من صميم الزيارة وهي 
من  النقل  واسطة  فتوفري  كمالية  مسألة  ليست 
الزيارات  املهمة اليت تساعد على إجناح  األمور 

املليونية اليت تشهدها احملافظة.
للجانب  بالنسبة  الصايف  السيد  مساحة  ونوه 
إىل  يسيء  أن  أحد  ألي  ُيسّوغ  ال  فإنه  األمين، 
قاسية،  تكون  تعامل  طريقة  أو  بكلمة  الزائر 
مشددا على ضرورة حماسبة اجلهات األمنية كل 
من حياول أن يسيء إىل الزائرين، وإنه ال مسوغ 
الزائرين،  مع  اخللق  بسوء  األمنية  للضرورة 
واملسألة األمنية مرتبطة بشكل أن حنفظ الزائر 
اجلهات  وطالب  أمنية،  بدواٍع  له  نسيء  أن  ال 
بأن  احلمايات  عن  املسؤولني  واألخوة  األمنية 
سعة  إىل  حتتاج  الزائر  محاية  إن  إىل  يلتفتوا 
أهمية  مع  تتناسب  خاصة  لياقات  واىل  صدر 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

السيد أمحد الصايف موجها خطابه للسياسيني: بعد رحيل القوات األجنبية قدركم 

التكاتف فيما بينكم والنهوض باملسؤولية وليس لكم خيار آخر 

مشكلة النقل ال ُيفترض أن 
تنهض بها احلكومة احمللية فقط، 
وإمنا البد من مساعدة جميع 
اجلهات الرسمية وغير الرسمية، 
السيما تلك املعنية في قضية فك 
االختناقات بعد الزيارات املليونية

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

نداء اجلمعة



الزيارة.
وحنن ُمقبلون على انسحاب القوات األجنبية من 

إفراغ  من  اإلنتهاء  على  ُمقبلون  وحنن  العراق، 
ولضرورة  األجنبية،  القوات  مجيع  من  العراق 
بيده وهو  أموره  تكون  أن  دائمًا  بلد حُيب  إن كل 
جزء من استقاللية البلد واستقراره أيضا، توجه 
مساحته لإلخوة املسؤولني على البلد أن جيلسوا 
ِجدي  بشكل  صفوفهم  يرصوا  وان  بينهم  فيما 
ليس إعالميا ً فقط ، ملعاجلة كثري من املشاكل 
اليت حدثت يف السنوات املاضية والبحث اجلاد 
املشاكل  من  لكثري  اخلروج حبلول حقيقية  على 
لوضع  بالبلد  للنهوض  اجيابية  ُخطط  وضع  أو 

أحسن.
املسؤولية  يتحسسوا  بأن  املسؤولني  وطالب 
الواقعة على عاتقهم، وأكد إن الكثري من الناس 
يقولون حنن حتت  بعضهم  يتكلم مع  كان  عندما 
البعض  هذا  فيجعل   ..  ً مثال  أجنب  ضغط 
غري  كان  وان  العمل  إلخفاق  مربرًا  االحتالل 
مربر، وبعد رحيل األجنب البد أن تربز جمموعة 
من العناصر يف اجلهات السياسية حيملون اهلم 
الوطين ويتحسسون بعمق مأساة البلد ويتدافعون 
فيما بينهم من اجل إظهار هذه املواطنة وتعزيزها 
إىل  خطاباتهم  يف  وإلقائها   ً أوال  أنفسهم  يف 

اآلخرين ثانيًا.
يتحسس  ال  الذي  الشخص  إن  مساحته:  وتابع 
الوطنية ال ميكن أن يتكلم بالوطنية وإذا تكلم بها 

أما  األصوات،  بعض  بها  يستجدي  فإنه  كشعار 
اإلنسان الذي يتحسس املواطنة والوطنية بال شك 
إن تعبريه عن الوطنية سيختلف وطريقة تعامله 
الوطن ستختلف، حيث إن هذه الطريقة يف  مع 
وليس  حقيقي  إخالص  إىل  حتتاج  البلد  بناء 

شعارًا يتغنى به.
وأشار إىل إن البلد حباجة إىل النهوض العمراني 
والثقايف وقال: بال شك كل بلد يتعرض الحتالل 
تكون هناك خملفات كثرية لكن هذا ليس بنفسه 
تضرر  ما  إصالح  هو  األهم  فاملطلب  مطلب 
وإصالح ما افسد على مستوى القيم اإلنسانية أو 
البنى التحتية أو على مستوى اعمار البلد أو جعل 
العراق يصل إىل مصاف الدول املتطورة، وهذا 

قطعًا يؤثر على طبيعة اجملتمع سلبا أو اجيابا.
وتطرق إنه يف بعض احلاالت املسؤول قد يعتقد 
بشيء وقد يكون اعتقاده جيدا ، لكن حيتاج أن 
جيعل جوًا هلذا االعتقاد وان جيعل هناك مساحة 
نتثقف  وعندما   ، االعتقاد  هذا  يف  يشاركه  ملن 
مؤسسات  احرتام  وبثقافة  املواطنة  حب  بثقافة 
حقه  حق  ذي  لكل  يوّفر  الذي  والقانون  الدولة 
ويبعد عنا كل من تسّول له نفسه أن يسرق ألنه 
مسنود من فالن أو يتعدى ألنه يسند إىل عالن 
الطريقة  يباح لغريه، فان هذه  له ما ال  يباح  أو 
يف  سنقع  بل  األمان  بر  إىل  توصلنا  ال  مرضية 

مشاكل أخرى.
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  دعا  اخلتام  ويف 
إىل رص الصفوف خوفًا من استغالل الكثري من 
الفراغات اليت حتدث لتأزيم وضع البلد الذي ال 
يتحمل أي تأزيم وعلى اإلخوة أن يكونوا مبستوى 
املسؤولية وان يراعي بعضهم بعضًا، وان جيلسوا 
كبرية  حتديات  وهي  جدًا  مهمة  فاملسألة  دائمًا 
على مستوى األمن واالقتصاد والسياسة واأُللفة 
وهذه التحديات جيب أن يكونوا مبستواها فالناس 
عندما تنتظر رحيل القوات األجنبية تنتظر بدائل 
فقدرهم  املسؤولني،  اإلخوة  من  حقيقة  اجيابية 
وليس  باملسؤولية  والنهوض  بينهم  فيما  التكاتف 
هلم خيار آخر إال أن يكونوا مبستوى حتمل هذه 

املسؤولية.

إن احملافظات البد أن تساعد 
محافظة كربالء بجلب بعض 
أساطيل السيارات لنقل زائريها، 
فالعودة بعد الزيارة قد تكون 
أصعب من اجمليء إلى كربالء 
املقدسة

أهم ماجاء يف اخلطبة
الزائر  إىل  يسيء  أن  أحد  ألي  ُيسّوغ  ال 
بكلمة أو طريقة تعامل تكون قاسية، ونشدد 
على ضرورة حماسبة اجلهات األمنية لكل 

من حياول أن يسيء إىل الزائرين

بعد رحيل األجنب البد أن تربز جمموعة 
من العناصر يف اجلهات السياسية حيملون 
مأساة  بعمق  ويتحسسون  الوطين  اهلم 
البلد ويتدافعون فيما بينهم من اجل إظهار 
 ً أوال  أنفسهم  يف  وتعزيزها  املواطنة  هذه 

وإلقائها يف خطاباتهم إىل اآلخرين ثانيًا

تكون  الحتالل  يتعرض  بلد  كل  شك  بال 
هو  األهم  فاملطلب  كثرية  خملفات  هناك 
افسد على  ما  ما تضرر وإصالح  إصالح 
التحتية  البنى  أو  اإلنسانية  القيم  مستوى 
أو على مستوى اعمار البلد أو جعل العراق 

يصل إىل مصاف الدول املتطورة
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مراسم  يقيم  ملن  برمحته  تعاىل  اهلل  ويتجلى  السماء،  أبواب  عاشوراء  أيام  يف  تتفتح 
السالم(  اإلمام احلسني)عليه  على مصاب  ِواألسى  احلزن  وَيتجلبْب جبالبيب  العزاء، 
وأهل بيته وأصحابه امليامني، حيث يتجدد حزُن املأل األعلى مبصاب سيد األنبياء )صلى 

اهلل عليه واله وسلم( بولده سيد الشهداء)عليه السالم(.
فماذا تريد مّنا كربالء؟ وما الذي يريده االمام احلسني)عليه السالم(؟ وهل إن تلبيتنا بـ) 
لبيك يا حسني( بألسنتنا فقط؛ جتعلنا صادقني مع إمامنا؟ وهل إن رفعنا لشعار) هيهات 
مّنا الذّلة( نكون حسينيني حقًا؟ وهل إن إقامة مواكب العزاء واللطم والبكاء لوحده يكفي 
البيت األطهار؟! هذه أسئلة موجهة إىل  لنرضي االمام احلسني )عليه السالم( وأهل 

شبابنا وشاباتنا، ورجالنا ونسائنا، وصغارنا وكبارنا.
الشك إن لشعائر عاشوراء دورا مهما يف احلفاظ على مبادئ وقيم االمام احلسني )عليه 
السالم( ومنهج الوالء الئمة أهل البيت )عليهم السالم( ولكن بشرط الوعي والبصرية 
اليت جيب أن تصاحبا هذه املمارسات، نعم .. جيب أن يبقى احلزن على احلسني)عليه 
السالم( وسكب الدمعة، وإدامة املآمت، وتسيري املواكب، حتى ولو تطلب ذلك بذل الدماء..
فاحلسني دمعة وعربة، وإن االمام احلسني )عليه السالم( ضّحى من اجل ترسيخ قيم 
الدين واإلسالم يف اجملتمع.. ولكي ال تتحّول ممارساتنا العاشورائية..ممارسات عاطفية 

عمياء؛ فالبد من الوعي والبصرية مبا يريده االمام احلسني)عليه السالم( منا.
فقد ورد يف النص القرآني: )ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل اهللَِّ َعَلى َبِصرَيٍة َأَنا َوَمْن اتََّبَعيِن 
(، وجاء أيضًا يف احلديث: )العامل على غري بصرية كالسائر على غري الطريق، ال يزيده 

سرعة السري إال بعدا(.
فالعاطفة احلسينية تعبري عن احلب والوالء واملواساة، ولن يكون هذا التعبري صادقًا 
احلسني)عليه  بأهداف  االلتزام  جتّسد  احلياة،  يف  وسرية  أعمال  إىل  ترجم  إذا  إال 
أن  عاشوراء  شباب  من  تريد  احلسني  ..فكربالء  اإلسالم  أهداف  هي  اليت  السالم( 
يكونوا ملتزمني..أتقياء صاحلني..طائعني هلل تعاىل يف كل مواقع عملهم، وطلبهم للعلم، 
يف املدرسة ويف البيت ويف اجلامعة.. ويف غريها من أماكن، وال تريد أن يكون الشاب 
يبكي على احلسني يف حني، ويف أحيان أخرى ينقاد وراء الشهوة واللعب والعبث والبحث 

عن وسائل اللذة..!
أن  حياولون  والفجور..بل  الفسوق  أجواء  لكل  مأسورًا  مائعًا  شبابنا  يكون  أن  يريد  ال 

االنتماء احلسيين انتماء 
لقيم احلق والعدل

حسن اهلامشي
العاشورائية واإلصالحية اليت سطرها اإلمام احلسني عليه  القيم  من ضمن 
الذين  ألولئك  أطلقها  اليت  املدوية  الصرخة  تلك  كربالء  رمضاء  يف  السالم 
استحوذ على قلبهم الشيطان وعبدوا الدرهم والسلطان بدال من رب األرباب 
بقوله عليه السالم: إن مل يكن لكم دين وكنتم ال ختافون املعاد فكونوا أحرارا 
يف دنياكم، وقبلها قال والده أمري املؤمنني عليه السالم: ال تكن عبد غريك وقد 
البشرية  نبذ مجيع اآلهلة  تعنيه  جعلك اهلل حرا، فعبادة اهلل تعاىل تعين ما 
العبادة هلل  وإن  له،  ال شريك  وحده  وتعاىل  تبارك  واالنصياع هلل  واحلجرية 
تعاىل قمة احلرية والتحرر من إسار اهلوى والطاغوت ومغريات الدنيا الفانية، 
فباحلرية نستطيع أن نستنشق أريج العبادة املطلقة هلل تعاىل، وباحلرية يشعر 
أبوابها  أوسع  من  واملعرفة  العلم  بإنسانيته وعقالنيته وخيوض غمار  اإلنسان 
ومبقدار ما ميتلك اإلنسان من رصيد علمي ومعريف سيحصل على درجة أعلى 
بني سائر األمم، مبا متثل قيم املعرفة والعلم من هيمنة وحتكم يف سائر الناس 
واألشياء من حول اإلنسان، وهلذا أشار اإلمام احلسني عليه السالم بأن احلرية 

قيمة إنسانية قبل أن تكون قيمة إسالمية أو مساوية.
هو  والتصديق  للتصديق،  تقود  اليت  هي  احلقيقية  العبادة  إن  الواضح  ومن 
اْعُبُدوا  »َأِن  لقومه:  نوح  قال  كما  طاعته،  وامتثال  احلق  مصداق  عن  البحث 
اهللََّ َواتَُّقوُه َوَأِطيُعوِن« )نوح /3(، حيث دعاهم لعبادة اهلل اليت تؤدي يف نهاية 
املطاف إىل طاعة نبيه، وما مل تؤِد عبادة اهلل غاياتها من اإلمتثال للحق الذي 
يتجّلى للناس يف أوليائه الذين اصطفاهم، فإن ذلك اإلميان يذهب أدراج الرياح 
ويصبح منزوع القيمة، فقد ادعت األعراب أنها آمنت باهلل، إال أن اهلل قال: 
يِف  اإلِْمَياُن  َيْدُخِل  َوملَّا  َأْسَلْمَنا  ُقوُلوا  َوَلِكن  ُتْؤِمُنوا   ْ ُقل ملَّ آَمنَّا  األَْْعَراُب  »َقاَلِت 
ُقُلوِبُكْم » )احلجرات /14(، وسفينة احلسني عليه السالم هي باحلقيقة سفينة 

اإلميان احلقيقية اليت ال يأتيها الباطل من جوانبها.
والتطبيق اجللي للعبادة يأتي من خالل اإلميان بالثقلني كتاب اهلل تعاىل وأهل 
السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  وبالتحديد  وآله  عليه  اهلل  صلى  النب  بيت 
واالنتماء له هو أمسى مقام يصل إليه اإلنسان من خالل قيمة العبادة اليت تفرز 
الواضح اإلمام احلسني )عليه السالم(  االنتماء احلقيقي لإلمامة ومصداقها 
ألنه وارث الرساالت وامتداد النبوة، وهو كما قال النب صلى اهلل عليه وآله 
بشأنه: حسني مين وأنا من حسني، فاالنتماء احلسيين هو اإلميان بعينه ويعد 

من صميم تعاليم السماء وعكسه يعد انتماء يزيديا وشيطانيا بامتياز.
عمليًا  تطبيقًا  كان  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  إن  تتضح حقيقة  هنا  ومن 
لسلطة احلق، حيث اإلميان بقيمة العبادة هلل يقتضي طاعة اإلمام كونه وارث 
رساالت اهلل كلها، وأن ذريته امتداد لسلطة احلق حتى يرث اهلل األرض ومن 
يرث  حتى  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  املنتمي  اإلنسان  فيتسامى  عليها، 
حفيده املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه األرض وما عليها ليأخذ بالثار ممن ظلمه 

ولينشر راية العدل اإلهلي اليت هي مطمح الرساالت السماوية مجيعا. 
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يكون هلم مواقف مثل موقف على األكرب والقاسم، وان ميلكوا إرادة التحدي والصمود، 
ويواجهوا االحنراف والفساد والظلم والباطل، وال يعرفوا املساومة واملداهنة. 

وحنن أيضًا ال نريد شبابًا خامالً وراكدًا وكسوالً ومسرتخيًا وضعيفًا ويائسًا ومهزومًا..
فكريًا  فراغًا  ويعيشون  والتغريب-  واالحنراف  الضالل  ثقافات  الثقافات-  ختدعهم 
روح  ميلك  شبابًا  وصامدًا،  وصلبًا  وملتزمًا  وواعيًا   ً إميانيا  شبابًا  بل..نريد  وثقافيًا، 

التضحية والعطاء والشعور باملسؤولية.
يكونوا  أن  واألستاذ  واملدرس  واملوظف  والعامل  الكاسب  من  تريد  احلسني  كربالء 
متدينني حقيقيني، حيملون صدق ونقاوة االنتماء، وااللتزام الديين بأهداف احلسني، 
حيبونه بقلوبهم ويبكون عليه)عليه السالم(، ولكن إذا احتدم الصراع بني احلق والباطل 
)عليه  وألسنتهم ضد خط احلسني  بالتضحية؛ صارت سيوفهم  أو  باملال  أو  بالسيف 
السالم( فيكونون مصداقًا لقول )الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم حيوطونه 

ما دّرت معايشهم فإذا حمّصوا بالبالء قّل الديانون(.
أما الذين يرفعون الشعارات وجيسدونها عمليًا، هم الذين عرب عنهم القرآن الكريم:) 

الذين قالوا رّبنا اهلل ثم استقاموا تتنّزل عليهم املالئكة أاّل ختافوا(.
إذن فما أحوجنا ليكون لدينا أسرة حسينية ملتزمة حتّصن أفرادها من الغزو الثقايف 
والعادات املستوردة، فنحن حباجة إىل أبٍّ حسيين، وأم ٍّحسينية، لكي ينشئوا أسرة 
حسينية، تتلو آيات القرآن أناء الليل وأطراف النهار.. حترتم الزوجة زوجها وبالعكس..
تربيتهم  ويتولون  الصغار،  على  يعطفون  واآلباء  آباءهم،  ويقدسون  واألبناء حيرتمون 
اإلسالمية..اتباعًا  بالثقافة  بتثقيفهم  االهتمام  وسريتهم..ويتم  سلوكهم  يف  ومراقبتهم 

ملنهج االمام احلسني وأهل بيته األطهار) عليهم السالم(.
واىل موظف حسيين  املال،  أمام  نفسه  يذل  ال  وكاسب  تاجر  إىل  نعم، حنن حباجة 
يستشعر املسؤولية أمام اهلل تعاىل يف خدمة الناس، وطالب حسيين يكون جاّدًا وهادفًا 
يف طلبه للعلم، ومعلم ومدرس حسيين يستشعر مسؤولية العلم وطالب العلم وال يبيع 

علمه بدنانري معدودة..!
أخريًا، ومن أجل أن خنترب أنفسنا أأننا حسينيون حقًا يف شعاراتنا أم ال؛ ينبغي أن 
ننظر إىل مستوى التزامنا العملي باملنهج الروحي واألخالقي والسلوكي لإلمام احلسني 

)عليه السالم(، ولالئمة من أهل البيت)عليهم السالم(.

يف اكثَر من موقف يذكر احلسني عليه 
السالم هذه اآلية ) اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الّشْيَطاُن 

َفَأْنَساُهُم ِذْكَر اهلل( ـ اجملادلة 19 » 
ولده  مع  يتحدث  السالم  عليه  احلسني  كان  عنَدما 

! ما صنعت  أبتاه  يا   : له  قال  السالم  السجاد عليه 

اليوم مع هؤالء املنافقني ؟ فقال له احلسني : يا ولدي 

اهلل  ذكر  فأنساهم  الشيطان  عليهم  استحوذ  »قد   !

القوم  خاطب  عندما  التاسع  يوم  ثان  موقف  ويف   «

فقالوا له ال نفهم ما تقول فذكر اآلية اعاله

نزول هذه اآلية ضمن آيات متعاقبة يف سورة اجملادلة 

يف  سره  قدس  الطباطبائي  السيد  ذكر  ما  حسب 

امليزان  أنها ختص قوما من املنافقني يتولون اليهود  

على  وتذمهم  رسوله  و  اهلل  حيادون  وهم  ويوادونهم 

شديدا،  تهديدا  والشقوة  بالعذاب  وتهددهم  ذلك 

وتقطع باآلخرة أن اإلميان باهلل و اليوم اآلخر مينع 

و  كان،  من  كائنا  ورسوله  اهلل  حياد  من  مودة  عن 

متدح املؤمنني املتربئني من أعداء اهلل وتعدهم إميانا 

مستقرا وروحا من اهلل وجنة ورضوانا.

طبق  صورة  هم  السالم  عليه  احلسني  أعداء  وان 

تصرفاتهم  بكل  املنافقني  القوم  لذلك  األصل 

واليستبعد أن هلم عالقات مع اليهود لقتل ابن بنت 

رسول اهلل عليه السالم فجاء وصفهم بذكر هذه اآلية 

دقيقا جدا ليضيف لنا درسا كيف ميكن لنا االستفادة 

من موضوع اآلية اخلاصة باملنافقني .
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دراسٌة يف اآليات القرآنية اليت قرأها اإلمام 

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

1259 - إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف مناؤه يف مصاحله من تعمري 
من  إعطاء شيء  جواز  ويف   , مـصاحله  مـن  ذلك  وحنو  وكنس  وإنارة  وفرش 
إرادة ما يشمل  تكون هناك قرينة على  أن  إال  النماء إلمام اجلماعة إشكال 
يف  السالم صرف  عليه  احلسني  على  وقف  وإذا   , حينئذ  منه  فيعطى  ذلك 
إقامة عزائه من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه يف اجمللس للمستمعني من 
طعام أو غريه , واالحوط األوىل إهداء ثواب ذلك إليه عليه الـسـالم , وال فـرق 
بـيـن إقامة جملس للعزاء وان يعطى الذاكر لعزائه عليه السالم يف املسجد أو 
احلرم أو الصحن أو غري ذلك , هذا مع انصراف الوقف عليه عليه السالم 
إىل إقامة عزائه , وإال جرى عليه ما سيأتي يف الـوقف على النب صلى اهلّل 
أو  ميت  على  يصرف  أن  على  وقف  وإذا   , السالم  عليهم  واألئمة  وآله  عليه 
اخلريات  وفعل  عنهم  الصدقات  من  األخروية  مصاحلهم  أموات صرف يف 
أو الشرعية صرف أيضا  العرفية  بالديون  , وإذا احتمل اشتغال ذمتهم  هلم 

يف إفراغ ذمتهم.
إذا وقـف على النب صلى اهلّل عليه وآله واألئمة عليهم السالم صرف يف إحياء 
الـمـجـالـس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم  ذكرهم وإعالء شانهم كإقامة 
وبيان ظالماتهم وحنو ذلك مما يوجب التبصر مبقامهم الـرفـيـع , واالحـوط 
األوىل إهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السالم , وال فرق بني إمام العصر عجل 

اهلّل فرجه الشريف وآبائه الطاهرين.
األموال اليت جتمع لعزاء سيد الشهداء عليه السالم من صنف خاص إلقامة 
مأمتهم أو من أهل بلده إلقامة مأمت فـيـهـا أو لألنصار الذين يذهبون يف زيارة 
األربعني إىل ) كربالء ( الظاهر إنها من قسم الصدقات املشروط صرفها 
يف جهة معينة وليست باقية على مالك مالكها وال جيوز ملالكها الرجوع فيها , 
وإذا مات قبل صرفها ال يـجـوز لـوارثـه الـمطالبة بها , وكذا إذا أفلس ال جيوز 
لغرمائه املطالبة بها , وإذا تعذر صرفها يف اجلهة الـمـعـيـنة فاالحوط صرفها 
فيما هو األقرب فاألقرب إىل اجلهة اخلاصة , نعم إذا كان الدافع للمال يرى 
إن اآلخذ للمال مبنزلة الوكيل عنه مل خيرج حينئذ عن ملك الدافع وجاز له 
ولورثته ولغرمائه املطالبة به بل يـجب إرجاعه إليه أو إىل وارثه مع املطالبة 
واحتمل  اخلاصة  اجلهة  يف  صرفه  تعذر  وإذا   , تفليسه  عند  غرمائه  واىل 
عدم رضاه بصرفه يف غريها وجبت مراجعته يف ذلك , ويثبت الوقف بالعلم 
واالطمئنان احلاصلني مـن الـمـنـاشئ العقالنية كالشياع مثال وبالبينة وإقرار 
ذي البينة ويف مثل املصحف الكتاب يثبت أيضا إذا احـتـفت الكتابة عليه انه 
وقف بقرائن تفيد االطمئنان بصحة الكتابة مثل وجود ختم مكتبه معروفة أو 
عامل مشهور أو كان الكتاب حتت يد الكاتب , وال تسمع دعواه املنافية إال مع 

حصول الوثوق بصدقه أو قيام البينة.

ولد الشيخ احلسن احلّلي، املعروف بالعالمة احلّلي)قدس سره( يف السابع والعشرين 
من شهر رمضان 648هـ مبدينة احلّلة يف العراق، ومل يّتفق ألحد من العلماء قبل الشيخ 
إعجاب  من  انتزعه  وقد  اللقب،  أحرز هذا  من  أّول  فهو  بـ»العالمة«،  ُلّقب  أن  احلّلي 

العلماء مبعارفه.
فقد تأّلق ذكره)قدس سره( يف اآلفاق، وسطع جنمه يف مساء العلم، ومست مكانته 
بني العلماء، ومن هنا يكون لقبه ذاك مبثابة وسام علمي، يشري ـ بوضوح ـ إىل منزلته 

العلمية الرفيعة.
ومّما ُيذكر أّنه قد نال هذا اللقب الفاخر بعد مناظرة مشهورة له يف جملس السلطان 
اجلايتو ُخدابنده، إذ كشفت تلك املناظرة عن ذهن وّقاد، وعلم زاخر، وفهم وافر، ودّقة 
اللقب ارجتااًل، ثّم ما لبث أن  مدهشة، واستحضار غريب، وعلى أثر ذلك ُمنح هذا 

الزمه واختّص به.
ومن أقوال العلماء فيه:

1ـ قال الشيخ احلّر العاملي)قدس سره( يف أمل اآلمل: »فاضل عامل، عالمة العلماء، 
رفيع  الشأن،  القدر، عظيم  متكّلم ماهر، جليل  فقيه حمّدث  ثقة،  ثقة  حمّقق مدّقق 
أكثر  وفضائله وحماسنه  والنقليات،  العقليات  والعلوم  الفنون  له يف  نظري  املنزلة، ال 

من أن حُتصى«.
وقته،  وعالمة  الطائفة  »شيخ  رجاله:  احلّلي)قدس سره( يف  داود  ابن  الشيخ  قال  2ـ 
وصاحب التحقيق والتدقيق، كثري التصانيف، انتهت رئاسة اإلمامية إليه يف املعقول 

واملنقول«.
3ـ قال الشهيد األّول)قدس سره( يف إجازته البن اخلازن: »اإلمام األعظم احلّجة أفضل 

اجملتهدين مجال الدين«.
فخالطهم  اأُلخرى،  املذاهب  علماء  بعض  عند  درس  أّنه  سره(  به)قدس  امتاز  ومّما 
وحاججهم احتجاجًا علميًا هادئًا، فاّطلع على ما عندهم من جهة، وعّرفهم مبا عنده 

من جهة ُأخرى.
مكانته  فرضت  حّتى  وبصرية؛  ودّقة  وتثبت  إدراك  على  معهم  مناظراته  يف  فاستمّر 
العلمية نفسها على خمالفيه، فلم يتعّدوه إال بعد الثناء عليه واإلقرار بفضله وفضيلته.

ُبّد إىل مثله  ُيناِظر ويناَظر، وُيناِقَش وُيناَقش، وال  ُبّد من مثل العالمة احلّلي أن  وال 
ُتوّجه األسئلة، ومن مثله ُتنَتظر األجوبة، ومن هنا ُنقل أّن له احتجاجات كثرية، بعضها 

ُرويت، وبعضها كتبها هو بنفسه.
وكان من رائعات مناظراته ما ذكره الشيخ حمّمد تقي اجمللسي)قدس سره( يف شرح 
من ال حيضره الفقيه )روضة املّتقني( يف قّصة خالصتها: أّن السلطان اجلايتو املغولي 
من  ُبّد  ال  فقالوا:  العلماء،  فسأل  ندم  ثّم  ثالثًا،  فطّلقها  زوجاته  إحدى  على  غضب 

احمُلّلل.
فقال: لكم يف كّل مسألة أقوال، فهل يوجد هنا اختالف؟ قالوا: ال.

فقال أحد وزرائه: يف احلّلة عامل ُيفيت ببطالن هذا الطالق، فاعرتض علماء العاّمة، 
إال أّن امَللك قال: أمِهلوا حّتى حَيُضر ونرى كالمه، فأحضره، فكان من العالمة احلّلي 
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لو سألوك

كتيب صغري فيه افرتاءات وأكاذيب يقوم الناصبيون بتوزيعه 
جمانا يف العاشر من حمرم ويف العشرين من صفر خصوصا 
يف املناطق اليت فيها مزيج من الناصبيني وأتباع أهل البيت 
عليه  احلسني  استشهاد  ذكرى  حييون  الذين  السالم  عليهم 

السالم .
والن الكتاب يتحدث عن عدة حماور اخرتنا هذا احملور للرد 

عليه على ان ننشر بقية احملاور تباعا يف األعداد الالحقة .
موتهم  يوم  ظهر  أنه  أحد  ذكر  وال   « انه  الكتاب  يف  ذكر 
وقبلهم شيء مما ادعاه هؤالء يوم مقتل احلسني من األمور 

املتقدمة«
األحاديث  فإن  مبني,  كذب  أو  الكاتب,  من  جهل  هذا  ان   
ذلك  يف  كونية  ظواهر  حدوث  ذكرت  كتبهم  يف  والنصوص 
شيء  السابقني  يف  يتحقق  مل  أنه  قال  من  كذب  وقد  اليوم, 
ج3  تفسريه  يقول يف  نفسه  كثري  ابن  فهذا  األمور,  تلك  من 

ص28«
وقد روى ابن جرير... عن حييى بن سعيد قال: مسعت سعيد 
بيت  فخرب  الشام  على  خبتنصر  ظهر  يقول:  املسيب  بن 
يغلي على كبا  بها دما  أتى دمشق فوجد  املقدس وقتلهم ثم 
وكلما  آباءنا على هذا  أدركنا  ؟ فقالوا:  الدم  فسأمل ما هذا 
ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل على ذلك الدم سبعني ألفا من 
املسلمني وغريهم فسكن, وهذا صحيح إىل سعيد بن املسيب 

وهذا هو املشهور«.
وقال يف كتابه ) قصص األنبياء ( ص416:«وقال أبو عبيدة 
القاسم بن سالم... عن سعيد بن املسيب قال: قدم خبتنصر 
دمشق فإذا هو بدم حييى بن زكريا يغلي فسأل عنه فأخربوه 
صحيح  إسناد  وهذا  فسكن,  ألفا  سبعني  دمه  على  فقتل 
وإن  بدمشق  قتل  أنه  يقتضي  وهو  املسيب  بن  سعيد  إىل.. 
واحلسن  عطاء  قاله  كما  املسيح  بعد  كانت  خبتنصر  قصة 

البصري... فاهلل أعلم.
ثم روى قصة مقتل حييى عن ابن عساكر عن سعيد بن عبد 

العزيز عن قاسم موىل معاوية ثم قال:«
يفور  يزل  دم كل نب, ومل  العزيز: وهي  بن عبد  قال سعيد 
حتى وقف عنده أرميا )عليه السالم( فقال: أيها الدم أفنيت 

بين إسرائيل فاسكن بإذن اهلل فسكن...«
اهلل  نب  قتل  وجرمية  السالم(  )عليه  احلسني  قتل  جرمية 

حييى)عليه السالم(   !
إن الروايات الصحيحة الواردة يف مصادر السنة تقارن بني 
جرمية قتل حييى عليه السالم وقتل احلسني )عليه السالم( 
فقد روى احلاكم يف مستدركه ج3 ص178 )195( بستة طرق 
عن أبي نعيم: ثنا عبد اهلل بن حبيب بن أبي ثابت عن أبيه عن 
سعيد بن جبري عن ابن عباس )رض( قال: » أوحى اهلل تعاىل 
إىل حممد )صلى اهلل عليه وآله( إني قتلت بيحيى بن زكريا 
سبعني ألفا وإني قاتل بابن ابنتك سبعني ألفا وسبعني الفا«, إن 
هذه احلديث الشريف يعترب قتل احلسني عليه السالم خطرا 
عظيما يعادل قتل نب اهلل حييى عليه السالم!!! فكيف يصح 
ملن يدعي العلم أن ينكر الظواهر الكونية يوم مقتل احلسني 

)عليه السالم( ويستنكر البكاء على احلسني ؟!!!
دم  على  قتلت  إني  كامل:«  بن  بكر  أبي  القاضي  ويف حديث 
حييى بن زكريا وإينا قاتل على دم ابن ابنتك«. قال احلاكم: 
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وقد صححه الذهب 

يف التلخيص على شرط مسلم.
إن املنصف يرى أن قتل احلسني عليه السالم وبشهادة جده 
جرائم  من  عظيمة  جرمية  وآله  عليه  اهلل  صلى  املصطفى 
يف  احلال  هو  كما  أن خيلدها  تعاىل  أراد  البشري,  التاريخ 
جرمية قتل نب اهلل حييى )عليه السالم( إذ ال يقل احلسني 
واضح يف  هو  كما  اهلل  أولياء  خاصة  عن  السالم(    )عليه 

األحاديث النبوية الشريفة.
وهذه عناوين ملصادر اخرى لتلك الكرامات:
أ- ما روي من أن السماء صارت متطر دما:

حكيم  أم  عن  ص196  ج9  الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  روى 
قالت: قتل احلسني وأنا يومئذ جويرية فمكثت السماء أياما 
مثل العلقة. ثم قال رواه الطرباني ورجاله إىل أم حكيم رجال 

الصحيح.
ب- ما روي من كسوف الشمس:

وروى يف ص197 عن أبي قبيل قال: ملا قتل احلسني بن علي 
انكسفت الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار حتى 

ظننا أنها هي )القيامة(, رواه الطرباني وإسناده حسن.
ونقل ذلك أيضا السيوطي يف )تاريخ اخللفاء( وأرسله إرسال 
الدنيا  املسلمات فقال يف ص207: »وملا قتل احلسني مكثت 

سبعة أيام والشمس على احليطان كاملالحف املعصفرة...

الربهاُن اجلليُّ يف مقتل احلسني 

بن علي )رضي اهلل عنهما( فُسئل  وجلس،  بيده  نعليه  أخذ  وقد  دخل  أن 
أهل  بعض  يسرقه  أن  ِخفُت  فقال:  ذلك،  عن 
املذاهب، كما سرقوا نعل رسول اهلل)صلى اهلل 

عليه وآله(.
فقالوا معرتضني: إّن أهل املذاهب مل يكونوا يف 
وفاته  من  املئة  بعد  ُولدوا  بل  اهلل،  رسول  عهد 
فما فوق، فقال)قدس سره( للملك: قد مسعَت 
االجتهاد  حصروا  أين  فمن  هذا،  اعرتافهم 
فيهم، ومل جيّوزوا األخذ من غريهم ولو ُفرض 
أّنه أعلم؟! سأل امللك: أمل يكن واحد من أصحاب 
املذاهب يف زمن النب)صلى اهلل عليه وآله(؟ وال 

يف زمن الصحابة؟ قالوا: ال.
علي  عن  مذهبنا  نأخذ  وحنن  العالمة:  فقال 
رسول  نفس  وهو  السالم(،  طالب)عليه  أبي  بن 
عّمه  وابن  وأخوه  وآله(،  عليه  اهلل  اهلل)صلى 
من  السالم(  أوالده)عليهم  عن  ونأخذ  ووصّيه، 
بعده، فسأله امللك عن الطالق بالثالث، فأجابه 

العالمة: باطل؛ لعدم وجود الشهود العدول.
ألزمهم  حّتى  العلماء  وبني  بينه  البحث  وجرى 
وخطب  أجلايتو،  امللك  فتشّيع  مجيعًا،  احلّجة 
بالده،  مجيع  يف  عشر  االثين  األئّمة  بأمساء 
وأمر فُضربت السّكة بأمسائهم)عليهم السالم(، 

وأمر بكتابتها على جدران املساجد واملشاهد.
عصر  »ويف  الطهراني:  بزرك  آقا  الشيخ  قال 
خدابنده  السلطان  استبصر  احلّلي  العالمة 
األئّمة)عليهم  باسم  النقود  وضرب  وتشّيع، 

السالم( عام 708هـ«.
كان  اليت  الدينية  احلّريات  بعض  وُأعطيت 
عادت  أيضًا  عصره  ويف  مينعونها،  العّباسيون 
فازدهرت  القدمية،  العلمية  مكانتها  إىل  احلّلة 
فيها املدارس بعدما عانت من االضطهاد ُمددًا 

طويلة.
من  والعشرين  احلادي  يف  سره(  ُتويّف)قدس 
اإلمام  مرقد  جبوار  وُدفن  726هـ،  احملّرم 
إرشاد   ( األشرف.  بالنجف  السالم(  علي)عليه 
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• وزارة الصحة تغلق 420 صيدلية وهمية يف 
بغداد واحملافظات ضمن خطتها اليت تهدف 
للحد من ظاهرة بيع األدوية بصورة عشوائية.

املتحف  افتتاح  إعادة  تعلن عن  اآلثار  هيئة   •
العام اجلاري بعد تعرضه  الوطين قبل نهاية 
عام 2003 اىل أعمال نهب واسعة طالت قطعا 

أثرية قيمة ومت تهريبها إىل خارج العراق.
شركات  مع  مشاورات  تبدأ  الزراعة  وزارة   •
خالل  العراقية  التمور  تسويق  لغرض  عاملية 

مشاركتها يف معرض اإلمارات الدولي.

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

ثالثُة ماليين ونصف مليون زائر يحيون 
مراسيم زيارة عاشوراء في كربالء 

دوٌل عديدة في العالم تحيي الشعائر الحسينية مع 
حلول شهر األحزان  

إقباٌل كبير على شراء الكتب الدينية مع إطاللة عاشوراء 

الحكومُة تعتزم استئجار قوات لحماية أجواء العراق

ثالثة  مشاركة  عن  كربالء،  حمافظة  أعلنت 
 200 بينهم  زائر  مليون  ونصف  ماليني 
اإلمام  عاشوراء  بزيارة  وأجنب  عربي  ألف 
قيادة  أكدت  السالم، يف حني  عليه  احلسني 
خطتها  جناح  األوسط  الفرات  عمليات 
اعتقال  عن  كشفت  بالزيارة،  اخلاصة 
املتفجرات.  لصنع  معمل  وضبط  العشرات 
منح  قرر  الوزراء  جملس  إن  إىل  ويشار 

حمافظة كربالء مبلغ 50 مليار دينار لتغطية 
املليونية.. الزيارات  متطلبات  كافة 

وأمريكا  وآسيا  أوربا  يف  دول  عدة  شهدت 
مراسيم  احياء  إسالمية  مدن  عن  فضال 
 ، السالم  عليه  احلسني  اإلمام  عاشوراء 
جمالس  الدول  تلك  يف  املسلمون  نظم  حيث 

حسينية  مسريات  إقامة  عن  فضال  حسينية 
طافت عددا من الشوارع يف تلك الدول ردد 
حبهم  عكست  حسينية  ردات  املعزون  فيها 

ووالءهم ألهل البيت عليهم السالم.. 

إقباال  االشرف  النجف  مكتبات  تشهد 
والتارخيية  الدينية  الكتب  شراء  على  كبريا 
اخلالدة  الطف  بواقعة  املختصة  واألدبية 
ويوم استشهاد اإلمام احلسني عليه السالم، 
املنرب  تأثريات  ان  أكدوا  املكتبات  أصحاب 

الشهر خصوصا يف  احلسيين جلية يف هذا 
املواكب  يف  يشاركون  الذين  الشباب  أوساط 
ويستمعون للخطباء وبالتالي توجههم للقراءة 
احلسني  اإلمام  عن   األيام  هذه  خالل  أكثر 

السالم.. بيته عليهم  وأهل 

عزم  عن  االسدي  حسني  النائب  كشف 
املتحـدة  الواليات  مع  اتفاق  إبرام  احلكومـة 
حلماية  قــوات  الستئجـار  عقـود  بصيغة 
األجواء العراقية. وقال االسدي ان احلكومة 

أمنية  اتفاقية  وليس  استئجار  اتفاق  ستوقع 
هذا  لتحقيق  جديدة  قوات  استقدام  بهدف 
دول  من  كثري  يف  به  معمول  واألمر  الغرض 

العامل..

مجلُس الوزراء يقر موازنة 
عام 2012

حفُر أول بئر نفطي بواسطة 
شركة عراقية 

 100 بقيمة  عام 2012  موازنة  الوزراء  اقر جملس 
،وقال  14ملياردوالر  إىل  يصل  وبعجز  دوالر  مليار 
محيد   احلسني  عبد  الوزراء  جملس  يف  املستشار 
إن  الوزراء صوتوا باإلمجاع على موازنة عام 2012 
بقيمة 100 مليار دوالر وعلى أساس سعر بيع برميل 

النفط 85 دوالرا وبعجز 14 مليار دوالر ..

أعلنت شركة احلفر التابعة لوزارة النفط العراقية، 
ستة  أصل  من  نفطية  بئر  أول  املباشرة حبفر  عن 
آبار يف حقول شرق بغداد سبق وتعاقدت عليها مع 
وزارة النفط. وبينت الشركة إن اآلبار اليت باشرت 
وبأسلوب  مرت   2300 إىل  أعماقها  تصل  حبفرها 

احلفر العمودي..

اأربعون قبيلة يف كربالء
 ت�سارك يف اإحياء ذكرى دفن الأج�ساد الطاهرة ل�سهداء الطّف
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موجز »األحرار« 

 61 سنة  احلرام  حمّرم  من  عشر  الثالث  يف 
معجزة  حدثت  أو  األرض  انطوت  هجرية، 
العابدين علي بن احلسني  أخرى؛ لإلمام زين 
أرض  إىل  الكوفة  من  ليأتي  السالم(  )عليهما 
احلسني  اإلمام  والده  جسد  ليدفن  كربالء 
أهل  من  الشهداء  أجساد  مع  السالم(  )عليه 
البيت واألصحاب )رضوان اهلل عليهم( بعدما 
مقتولني  مسلوبني  العراء  يف  أيام  ثالثة  ظلوا 
متضمخني بدمائهم الطاهرة اليت سفكت على 
من  العاشر  يف  معاوية  بن  يزيد  أزالم  أيدي 

حمرم من نفس السنة.
وخيرج أهالي مدينة كربالء املقدسة يف هذا 
اليوم سنويًا مبوكب عزاء حتت اسم عزاء بين 
األصيلة  العربية  القبائل  فيهم  تشاركهم  أسد 
طقوس  إقامة  يف  ونسائها  برجاهلا  األخرى 
ثم  ومن  الطاهرة،  األجساد  لدفن  مشابهة 
التوجه إلحياء هذه الذكرى يف مرقدي اإلمام 
)عليهما  العباس  الفضل  أبي  وأخيه  احلسني 
السالم( الطمي الصدور حاملني معهم الرايات 
السوداء وتشابيه ألجساد شهداء الطّف وبعض 
املعاول القدمية اليت تستخدم يف عملية احلفر 

والدفن.
ويوضح الشيخ قيس يوسف النجم شيخ قبيلة 
دفن  "مراسيم  بأّن  كربالء،  يف  أسد  بين 
تعد  اليت  قبيلته  أبناء  مع  ابتدأت  األجساد 
اإلمام  جاء  وملا  األصيلة،  العربية  القبائل  من 
وجدهم  كربالء  إىل  السالم(  )عليه  احلسني 
اليت  األرض  شراء  على  معهم  وأتفق  هناك 
ودفنه  بنصرته  وأوصاهم  دمه،  فيها  يسفك 
وإكرامهم،  بقربه  والزائرين  الناس  وتعريف 
طويلة  لفرتة  املرقد  سدنة  استمرت  حتى 

حبوزتهم".
ويروي النجم بأنه "عند جميء بعض النسوة 

اأربعون قبيلة يف كربالء
 ت�سارك يف اإحياء ذكرى دفن الأج�ساد الطاهرة ل�سهداء الطّف

تقرير: علي اجلبوري

من بين أسد ألخذ املاء من نهر العلقمي وجدن 
األجساد الطاهرة ممددة على األرض مقطوعة 
الذين  القبيلة  رجال  على  نادين  حتى  الرأس 
على  العابدين  زين  اإلمام  مع  وتعانوا  قدموا 

دفن األجساد الشريفة".
ويضيف، "منذ تلك الواقعة وحتى اآلن حتيي 
قبيلة بين أسد طقوس وشعائر دفن األجساد، 
عزاء  موكب  والنساء يف  الرجال  حيث خيرج 
ضخم مكون من العشائر الكربالئية يف الساحة 
آل  عبود  السيد  السيد حممد  ملقربة  اجملاورة 
جودة احملنة )قدس(، حيث يبدأ هذا العزاء من 

هذه املنطقة وينتهي بالعتبتني املقدستني".
عبد  الشيخ  مضيف  يف  املعزين  اجتماع  ويتم 
مؤسسة  رئيس  احلمريي  اخلالق  عبد  علي 
كربالء  مدينة  يف  اإلنسانية  احلسني  مواكب 
األجساد  دفن  موكب  تشكيل  على  واملشرف 
سنويًا،  حمرم  من  عشر  الثالث  يف  الطاهرة 
بصورة  الظهرين  صالة  بعد  ينطلقون  حيث 
)قدس(  جودة  السيد  مرقد  من  تبدأ  متتالية 
)عليه  احلسني  اإلمام  مرقد  إىل  متوجهني 
الفضل  أبي  أخيه  مرقد  يف  وأخريًا  السالم( 

العباس )عليه السالم( وإقامة لطمية وعزاء.
بأن  التاريخ  لنا  نقل  "كما  احلمريي:  ويقول 

بيته  وأهل  احلسني  لإلمام  الطاهرة  األجساد 
وأصحابه )عليهم أفضل الصالة والسالم( قد 
العظيمة،  الطّف  واقعة  بعد  أيام  لثالثة  ُتركت 
املعركة  بانتهاء  أسد  بين  قبيلة  علمت  حتى 
بدفن  قاموا  كربالء،  من  يزيد  جيش  وخروج 
)عليه  العابدين  زين  اإلمام  مع  األجساد  هذه 

السالم(".
ويتابع، "اليوم نقوم باستعراض كبري لعشائر 
ويبلغ  أسد،  بين  عشرية  تتقدمهم  كربالء 
عددها أكثر من )40( عشرية تشارك يف إحياء 

ذكرى دفن األجساد الطاهرة".
قبل  تقام  املمارسات  هذه  "كانت  ويضيف، 
100 عام تقريبًا من قبل بين أسد، بعد ذلك 
القرن  القبائل يف مخسينيات  بعض  اجتمعت 
 )17( يضم  خاصًا  موكبًا  وأسست  املنصرم، 
عام  "يف  بأنه  مبينًا  الذكرى"،  إلحياء  قبيلة 
البعثية  الدموية  السلطة  منعت  عندما   1975
السابقة إقامة الشعائر احلسينية يف العراق، 
تركت هذه الشعرية، حتى سقوطها حيث قمنا 
الشعرية  هذه  إحياء  بإعادة  2004م  عام  يف 
األصيلة  الكربالئية  القبائل  كافة  والتحقت 

لتشكيل املوكب العزائي الضخم".
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استغالُل فرتة اتصال العقل الباطن
يف كل يوم احرص على االستماع إىل سورة حمددة )أو صفحة من سورة(، وكرر االستماع إليها، وبعد 
حفظها اقرأها يف الصالة، ثم توضأ يف الليل، وقف وصّل ركعيت قيام الليل، واقرأ ما حفظته خالل النهار، 
وستحّس بلذة عجيبة وتشعر حبالوة اإلميان، ثم كرر ما حفظته أيضًا قبل النوم مباشرة، وبعد االستيقاظ 
مباشرة، فهذه الطريقة ترسخ احلفظ يف عقلك الباطن، فال تنسى منه شيئًا بإذن اهلل، وعليك بالتفكري 

باآليات اليت تقرؤها قبل النوم، وهذه الطريقة ستفتح قلبك وعقلك وتطور مداركك.

حفُظ القرآن يقود إىل السعادة
عندما حتفظ القرآن سوف متتلك قوة يف أسلوبك، بسبب بالغة آيات القرآن، وتصبح أكثر قدرة على 
التعامل مع اآلخرين والتحّمل والصرب، سوف تكون يف سعادة ال توصف، فحفظ القرآن ليس جمرد حفظ 
لقصيدة شعر أو لقصة! بل إنك عندما حتفظ القرآن، إمنا حُتدث تغيريًا يف نظرتك لكل شيء من حولك، 
وسوف يكون سلوكك تابعًا ملا حتفظ، ويف دراسة خاصة تبني أن َحَفَظة القرآن هم أكثر الناس سعادة 

وُبعدًا عن االكتئاب!.

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

ِبُكْم  َيْعَبُأ  َما  )ُقْل  العزيز:  كتابه  يف  اهللهَّ  يقول 
ُدَعاُؤُكْم...( يف هذه اآلية إجابة على  َلْوَل  َربِّي 
عن  وغين  عنا  غين  اهللهَّ  أن  وهو  التساؤل، 
عبادتنا وعن دعائنا ولكن اإلنسان هو احملتاج 
يلتفت  ل  الدعاء  ولول  الدعاء،  وإىل  اهللهَّ  إىل 

اهللهَّ إلينا ول يعبأ بنا.
 ، حنن حنتاج إىل الدعاء لنقرتب أكثر من اهللهَّ
وافتقارنا،  احتياجنا  بتلمس  وجوده  ولنتلمس 
فنحن كما حنتاج إىل قضاء حوائجنا منه حنتاج 
اهللهَّ  نعرف  بالدعاء  ألنا  نفسه،  الدعاء  إىل 
ونرى قربه منا ونوثق عالقتنا به، لتكون مثرة 
لقضاء  وثانيًا  أنفسنا.  ملعرفة  أوًل  لنا  الدعاء 
وتذوق  وجّل  عّز  اهللهَّ  ملعرفة  وثالثًا  حوائجنا 
حالوة قربه منا ومعاينة كرمه الذي ل حد له 
َفِإنِّي  ِعَباِدي َعينِّ  َسَأَلَك  )َوِإَذا  تعاىل:  قال  ولذا 
يعرف  إذن هو يسمع، هو  َقِريٌب(. اهللهَّ قريب، 
اِع  الدهَّ َدْعَوَة  )ُأِجيُب  قضاؤها،  وبيده  احلاجة 
ِإَذا َدَعاِن(، هو جييب، فلماذا يريدنا أن ندعوه 
حوائجنا،  ملعرفة  دعائنا  إىل  حيتاج  ل  أنه  مع 
جييب تعاىل: )َفْلَيْسَتِجيُبواْ ِلي( استجب إىل اهللهَّ 
ِبي  )َوْلُيْؤِمُنواْ  اإلميان:  يعزز  ذلك  ألن  بدعائه 

َلَعلهَُّهْم َيْرُشُدوَن(.
هو  الذي  وجودنا  مبدأ  على  نتعرف  بالدعاء 
، ونعرتف له بغناه ونقر بفقرنا وحاجتنا،  اهللهَّ
ورمحته،  وقدرته  بكرمه  الثقة  ومنارس 
ومن  خبلقه،  اخلبري  اهللهَّ  من  حكمة  هذا  ويف 
ل  حتى  الغاية  إىل  لنصل  تربيتنا  موقع 

بالستغناء  : نشعر  فنطغى
اإْلِنَساَن  ِإنهَّ  َلَيْطَغى )َكالهَّ 
اْسَتْغَنى(،  آُه  رهَّ حتى َأن  و

مرتبطني  لقنا نبقى  خبا
إليه،  ساعني  متوجهني 

بوجوده  إحساسنا  ولنعمق 
ورد يف  ولذا  وكرمه ورمحته، 

احلديث »أفضل العبادة الدعاء«.
واآللم،  والحتياج،  فالفتقار، 

لنا كم  بنا، تكشف  اليت متر  والشدائد 
حنن ضعفاء وقاصرون عن حتصيل غاياتنا، 

ويصلح   ، باهللهَّ التصال  على  يعّودنا  فالدعاء 
أنفسنا ليساعدنا على اكتشاف أنفسنا، ومعرفة 
وبارئها  األنفس  رب  ومعرفة  األنفس،  هذه 
مجوحها  أنفسنا  يف  ونقمع   ، باهللهَّ لرتتبط 

نرغب  وذنوبنا،  بضعفنا  معرتفني  وطغيانها... 
من  وشفائها  األنفس  هذه  إصالح  يف  اهللهَّ  إىل 

أمراضها.
لربه،  اإلنسان  قلب  يف  احلب  ينمي  والدعاء 
أبي  عن  وكرمه،  اهللهَّ  جبمال  إحساسنا  ويقوي 
عبد اهلل عليه السالم قال: »قال رسول اهلّل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم: الدعاء سالح املؤمن وعمود 

الدين ونور السماوات واألرض«.

هل يحتاُج اللَّه لدعائنا؟
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وألنها  إعالمية  رسالة  من  احلسينية  الشعائر  متثله  ملا 
تعد من خطوط الدميومة للنهضة احلسينية وألنها حالة 
وكذلك  هجرية  سنة  كل  بداية  مع  مجاهريي  استنفار 
يؤديها  اليت  االجتماعية  املوروثات  من  أصبحت  ألنها 

الكربالئيون بشكل خاص والعراقيون بشكل عام.
حمل  الشعائر  هذه  أصبحت  األسباب  من  ولغريه  هلذا 
الباحث  ولعل  حلوا،  أينما  العراقيني  الباحثني  اهتمام 
أريزونا  بوالية  أمريكا  املقيم يف  العراقي فرج احلطاب 
ِمن  املتحدة  الواليات  يف  الغربي  اجلنوب  اىل  الواقعة 
يف  احلسينية  الشعائر  يتناولون  الذين  الباحثني  بني 
أطروحاتهم الدراسية حيث يقول »إنه درس علم األديان 
البكالوريوس  يف جامعة أريزونا )ASU( وبعد أن أكمل 
قرر أكمال املاجستري عن الشعائر احلسينية يف العراق، 
يف  الشيعية  الطقوس  بـ«تطور  موسومة  رسالته  فجعل 

العراق: طقوس عاشوراء وزيارة األربعني(«.
اىل  العراق  غادر  ميسان  أهالي حمافظة  من  احلطاب 
أن أمتم عامني  بعد  أمريكا  ثم اىل  األردن عام 1998م 
شهادات  على  حاز  وقد  الصحافة،  يف  خالهلما  عمل 
يف  وشهادة  األديان  صراع  يف  شهادة  منها  عديدة 

الدراسات اإلسالمية. 
يضيف احلطاب إن »الكل يعلم ما تعنيه الشعائر احلسينية 
شاغل  اليوم  وهي  السالم(  )عليهم  البيت  آل  ألتباع 
األكادمييني والباحثني وأصحاب الدراسات العليا«، ويبني 
بدءا  عديدة  أصعدة  من  احلسينية  الشعائر  »يتناول  إنه 
اجلماهريي  االستنفار  وحالة  االجتماعي  الصعيد  من 

السنوي اليت تكون مع بداية كل سنة هجرية«.
ويتابع إن »دراسته على بعدين األول خصوصية الشعائر 
احلسينية خالل أيام حمرم احلرام ألهالي مدينة كربالء 
والقدمية حتديدا والثاني عمومية زيارة األربعني مبشاركة 
املسلمني  مبشاركة  املسألة  وتطور  والعرب  العراق  أبناء 

األجانب فيها«.
ويؤكد احلطاب إن »مما شخصه يف حبثه من حيث البعد 
األول إن الطقوس العاشورائية ساهمت يف تكوين اهلوية 
الثاني ساعدت  الشيعية العراقية وهي من حيث بعدها 
أجواء إسالمية إصالحية سنوية«، مشريا اىل  يف خلق 
املواكب  تفرد بعض  كانت هلا اخلصوصية يف  »مفردات 
اخلاصة مبناطق املدينة القدمية لكربالء وهي ما تعرف 
اآلخر يف  عن  بعضها  متيز  احملالت مما  أو  باألطراف 
بعض اجلوانب من تأديتهم الطقوس احلسينية«، موضحا 
إن »من بني األطراف َمْن أمسى متفردا بنزعته السياسية 
املتأصلة من خروج اإلمام احلسني )عليه السالم( على 
األطراف  بعض  خالص  وكذلك  واالستبداد،  الظلم 
للقضية  خالص  بشكل  الطقوس  تأديتهم  يف  األخرى 
احلسينية، ومعاجلة باقي األطراف لألوضاع االجتماعية 

من خالل طلب اإلصالح من مبادئ النهضة احلسينية«.
ويذكر إن الردات احلسينية قد حازت على اهتمام الباحثني  
يف اآلونة األخرية ففي عام 2010 نال سامي هيال شهادة 
املاجستري بتقدير جيد جدا عاٍل عن أطروحته املوسومة 
)األداء التجاوبي يف الردات احلسينية( يف جامعة بغداد 
كلية الفنون اجلميلة وكانت األطروحة رائدة و فريدة يف 
طرحها وموضوعها كما تطلبت من الباحث اجلهد الكبري 
العاشورائية  املظاهر  لتصوير  املوسيقي  التحليل  لعملية 
مفردات  من  مفردة  تشكل  اليت  احلسينية  للردات 

الطقوس العراقية عرب الزمن.   

باحث من أمريكا 
جيري دراسة ميدانية عن املواكب 

املاجستري لنيل  احلسينية 
تقرير: ح�سني النعمة
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عقائدنا

وملا كانت الصالة من بني العبادات معراجا يتميز 
من  ركنا  السجود  وكان   ، الكافر  عن  املؤمن  بها 
أركانها ، فليس هناك أوضح يف إعالن التذلل هلل 
واحلجر  والرمل  الرتاب  على  السجود  من  تعاىل 
من  وأبني  أوضح  تذلل  من  فيه  ملا   ، واحلصى 
السجود على احلصر والبواري ، فضال عن السجود 
على األلبسة الفاخرة والفرش الوثرية والذهب 
والفضة ، وإن كان الكل سجودا ، إل أن العبودية 

تتجلى يف األول مبا ل تتجلى يف غريه .
يف  األرض  على  بالسجود  ملتزمة  واإلمامية 
إىل  إل  عنها  يعدلون  ول   ، وسفرهم  حضرهم 
أن ل  بشرط  والبواري  احلصر  من  منها  أنبت  ما 

يؤكل ول يلبس ، ول يرون السجود على غريهما 
املتواترة  بالسنة  أخذا  الصالة  حال  يف  صحيحا 
عن النيب األكرم ) صلى اهلل عليه وآله ( وأهل 
البحث - أن  . وسيظهر - يف ثنايا  بيته وصحبه 
اللتزام بالسجود على األرض أو ما أنبتت ، كانت 
هي السنة بني الصحابة ، وأن العدول عنها حدث 

يف األزمنة املتأخرة.  
هم  الذين  أئمتهم  ذلك  يف  الشيعة  اقتفت  وقد 
أعدال الكتاب وقرناؤه يف حديث الثقلني ، وحنن 
نكتفي هنا بإيراد جانب مما روي يف هذا اجلانب 
: روى الصدوق بإسناده عن هشام بن احلكم أنه 
أخربني   :  ) السالم  عليه   ( اهلل  قال ألبي عبد 

عما جيوز السجود عليه ، وعما ل جيوز قال : » 
السجود ل جيوز إل على األرض ، أو على ما أنبتت 
: جعلت  له  . فقال   « أو لبس  أكل  ما  إل  األرض 
السجود  ألن   «  : قال  ؟  ذلك  يف  العلة  ما  فداك 
خضوع هلل عز وجل فال ينبغي أن يكون على ما 
يؤكل ويلبس ، ألن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون 
اهلل  عبادة  يف  سجوده  يف  والساجد   ، ويلبسون 
عز وجل ، فال ينبغي أن يضع جبهته يف سجوده 
بغرورها  اغرتوا  الذين  الدنيا  أبناء  معبود  على 
أبواب ما يسجد عليه  الباب 1 من   3 الوسائل   (  «
والكل   . ، وهناك روايات مبضمونه   1 ، احلديث 
يتضمن أن الغاية من السجود اليت هي التذلل ل 

السجوُد على األرض..
لعل من أوضح مظاهر العبودية 

والنقياد والتذلل من قبل 
املخلوق خلالقه ، هو السجود 
، وبه يؤكد املؤمن عبوديته 

املؤكدة هلل تعاىل ، ومن هنا فإن 
البارئ عز امسه يقدر لعبده 
هذا التصاغر وهذه الطاعة ، 

فيضفي على الساجد فيض 
لطفه وعظيم إحسانه ، لذا 

روي يف بعض املأثورات : » أقرب 
ما يكون العبد إىل ربه حال 

سجوده » .
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عقائدنا

حتصل بالسجود على غريها ، فالحظ( .
كثريا   : عليه  واملسجود  له  املسجود  بني  والفرق 
ما يتصور أن اللتزام بالسجود على األرض أو ما 
أنبتت منها بدعة ، ويتخيل احلجر املسجود عليه 
وثنا ، وهؤلء هم الذين ل يفرقون بني املسجود 
أو  احلجر  أن  ويزعمون   ، عليه  واملسجود   ، له 
الرتبة املوضوعة أمام املصلي وثنا يعبده املصلي 

بوضع اجلبهة عليه .
ولكن ل عتب على الشيعة إذا قصر فهم املخالف 
، وزعم املسجود عليه  ، ومل يفرق بني األمرين 
املشرك  بأمر  املوحد  أمر  وقاس   ، له  مسجودا 
بالصور  فأخذ   ، الظاهر  يف  املشاركة  حبجة 
بالبواطن  األخذ  هو  املالك  أن  مع   ، والظواهر 
الوثين معبود ومسجود  ، فالوثن عند  والضمائر 
له يضعه أمامه ويركع ويسجد له ، ولكن املوحد 
الذي يريد أن يصلي يف إظهار العبودية إىل نهاية 
مراتبها ، خيضع هلل سبحانه ويسجد له ، ويضع 
والرمال  واحلجر  الرتاب  على  ووجهه  جبهته 
عند  معها  مساواته  بذلك  مظهرا   ، واحلصى 

التقييم قائال : أين الرتاب ورب األرباب .
بل   ، هلا  عابد  الرتبة غري  على  الساجد   ، نعم 
يتذلل إىل ربه بالسجود عليها ، ومن توهم عكس 
ذلك فهو من البالهة مبكان ، وسيؤدي إىل إرباك 
كل املصلني واحلكم بإشراكهم ، فمن يسجد على 
الفرش والقماش وغريه ل بد أن يكون عابدا هلا 

على هذا املنوال ، فيا للعجب العجاب ! !
والسنة يف السجود يف عصر الرسول ) صلى اهلل 
عليه وآله ( وبعده : إن النيب األكرم ) صلى اهلل 
بالسجود  ملتزمني  كانوا  وصحبه   ) وآله  عليه 
على األرض مدة ل يستهان بها ، متحملني شدة 
الرمضاء ، وغبار الرتاب ، ورطوبة الطني ، طيلة 

أعوام .
وكور  الثوب  على  ذاك  يوم  أحد  يسجد  ومل 
واخلمر  والبواري  بل ول على احلصر   ، العمامة 
، وأقصى ما كان عندهم لرفع األذى عن اجلبهة 
 ، ، هو تربيد احلصى بأكفهم ثم السجود عليها 
عليه  اهلل  صلى   ( اهلل  رسول  بعضهم  شكا  وقد 
يكن  مل  إذ   ، جيبه  فلم   ، احلر  شدة  من   ) وآله 
، إىل  نفسه  تلقاء  األمر اإلهلي من  يبدل  أن  له 
أن وردت الرخصة بالسجود على اخلمر واحلصر 

 ، حمدود  إطار  يف  لكن  للمسلمني  األمر  فوسع   ،
على  الوقت  ذلك  يف  مرت  فقد  هذا  ضوء  وعلى 

املسلمني مرحلتان ل غري :
املرحلة األوىل : السجود على األرض :

روى الفريقان عن النيب األكرم ) صلى اهلل عليه 
مسجدا  األرض  لي  وجعلت   »: قال  أنه   ) وآله 
التيمم  كتاب   91  :  1 البخاري  )صحيح   « وطهورا 
أينما   : باب   433  :  2 البيهقي  سنن   ،  2 احلديث 
أدركتك الصالة فصل فهو مسجد ، ورواه غريهما 

من أصحاب الصحاح والسنن (.  
األرض  من  جزء  كل  أن  احلديث  من  واملتبادر 
 ، للتيمم  ويقصد  عليه  يسجد  وطهور  مسجد 
للسجود   : للجهتني  تقصد  فاألرض  ذلك  وعلى 
عند  املستحسن  فإن  أخرى،  وللتيمم   ، تارة 
الشيعة هو اختاذ تربة طاهرة طيبة ليتيقن من 
طهارتها ، من أي أرض أخذت ، ومن أي صقع من 

أرجاء العامل كانت ، وهي كلها يف ذلك سواء .
على  السجود  يف  الرتخيص   : الثانية  املرحلة 

اخلمر واحلصر :
الصحاح  يف  املبثوثة  واملأثورات  األحاديث  هذه 
التزام  واملسانيد وسائر كتب احلديث تعرب عن 
النيب ) صلى اهلل عليه وآله ( وأصحابه بالسجود 
يعدلون  ل  كانوا  وأنهم   ، بأنواعها  األرض  على 
عنه ، وإن صعب األمر واشتد احلر ، لكن هناك 
اهلل  صلى   ( النيب  ترخيص  عن  تعرب  نصوصا 
 - إليه  سبحانه  اهلل  من  بإحياء   -  ) وآله  عليه 
السجود على ما أنبتت األرض ، فسهل هلم بذلك 
أمر السجود ، ورفع عنهم اإلصر واملشقة يف احلر 
والربد ، وفيما إذا كانت األرض مبتلة ، عن أنس 
بن مالك قال : كان رسول اهلل ) صلى اهلل عليه 
وآله ( يصلي على اخلمرة )أبو نعيم األصفهاني ، 

أخبار أصبهان 2 : 141 (.
بالسجود  استحبابا  الشيعة  التزام  يف  السر  وأما 
األغراض  من  فإن   ، احلسينية  الرتبة  على 
العالية واملقاصد السامية منها ، أن يتذكر املصلي 
تضحية   ، الرتبة  تلك  على  جبهته  يضع  حني 
من  والصفوة  بيته  وأهل  بنفسه  اإلمام  ذلك 
أصحابه يف سبيل العقيدة واملبدأ ومقارعة اجلور 
الصالة  أركان  أعظم  السجود  كان  وملا   . والفساد 
ربه  إىل  العبد  يكون  ما  أقرب   « احلديث  ويف   ،

حال سجوده » فيناسب أن يتذكر بوضع جبهته 
جعلوا  الذين  أولئك   ، الزاكية  الرتبة  تلك  على 
إىل  أرواحهم  وارتفعت   ، للحق  أجسامهم ضحايا 
الوضع  ويتالزم  وخيضع  ليخشع   ، األعلى  املأل 
والرفع ، وحتتقر هذه الدنيا الزائفة ، وزخارفها 
السجود  أن  من  املقصود  هو  هذا  ولعل   ، الزائلة 
عليها خيرق احلجب السبع كما يف اخلرب ، فيكون 
حينئذ يف السجود سر الصعود والعروج من الرتاب 
إىل رب األرباب )األرض والرتبة احلسينية : 24 

. )
تربة  من  نتخذ  حنن   : األميين  العالمة  وقال 
كربالء قطعا ملعا ، وأقراصا نسجد عليها كما كان 
فقيه السلف مسروق بن األجدع حيمل معه لبنة 
، والرجل  املنورة يسجد عليها  املدينة  من تربة 
، ومعلم  الراشدة ، فقيه املدينة  تلميذ اخلالفة 
السنة بها ، وحاشاه من البدعة، فليس يف ذلك أي 
حزازة وتعسف أو شئ يضاد نداء القرآن الكريم 
أو خيالف سنة اهلل وسنة رسوله ) صلى اهلل عليه 

وآله ( أو خروج من حكم العقل والعتبار .
الشيعة  لدى  كربالء مسجدا  تربة  اختاذ  وليس 
من الفرض احملتم ، ول من واجب الشرع والدين 
، ول مما ألزمه املذهب ، ول يفرق أي أحد منهم 
تراب  من  غريها  وبني  بينها  يومها  أول  منذ 
ما  السجود عليها خالف  مجيع األرض يف جواز 
وإن هو عندهم   ، وبآرائهم  بهم  اجلاهل  يزعمه 
هو  ملا  واختيارا   ، إل  ليس  عقلي  استحسان  إل 
والعتبار  واملنطق  العقل  لدى  بالسجود  األوىل 
املذهب  رجال  من  وكثري   ، مسعت  كما  فحسب 
كربالء  تربة  غري  أسفارهم  يف  معهم  يتخذون 
نظيف  طاهر  كحصري  عليه  السجود  يصح  مما 
عليه  ويسجدون  مثله  أو مخرة  بطهارته  يوثق 
يف صلواتهم )املصلح الكبري الشيخ حممد حسني 
 « كتابه  يف   ) ه    1373  -  1295  ( الغطاء  كاشف 

األرض والرتبة احلسينية( .
هذا إملام إمجالي بهذه املسألة الفقهية والتفصيل 
موكول إىل حمله ، وقد أغنانا عن ذلك ما سطره 
عقائد  على  أضواء   (  . وأكابره  العصر  أعالم 
الشيعة اإلمامية ( الشيخ جعفر السبحاني  ص 

: 498
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العطاء احلسيين

هناك تساؤلت كثرية من قبل بعض 
املواطنني بشأن مدن الزائرين اليت تقوم 

بإنشائها العتبة احلسينية املقدسة، ميكن 
تلخيصها بالسؤال التالي: ما هي الفائدة من 

إنشاء مدن للزائرين تعمل ملدة عشرة أيام يف 
السنة الواحدة، علما إنها تكلف مبالغ باهظة 

خصوصا إن وزارة البلديات أنشأت مدن 
زائرين أخرى؟! ومن خالل ما سنتناوله يف 

هذا املوضوع ميكن اإلجابة عن تلك األسئلة 
وغريها من خالل التقرير التالي:

املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  قرار  كان  لقد 
بإنشاء ثالث مدن للزائرين يف مداخل كربالء املقدسة ) 
بغداد( وبهذه السعة الكبرية مستندًا إىل  حلة –  جنف – 
العتبة احلسينية  نابعة من جتربة إلدارة  دراسة وختطيط 
املقدسة استمرت لعدة سنوات بعد سقوط النظام البائد، 
وهي ترصد بدقة متطلبات اخلدمة األفضل للزائرين إىل 
العتبات يف كربالء املقدسة خصوصًا يف الزيارات املليونية 
الديين  الدور  يتطلبه  السنة وكذلك رصد ما  وبقية شهور 
العراق-  لعموم   – الوطين  وحتى  بل  والثقايف  والعقائدي 
مما ينبغي للعتبة احلسينية املقدسة أن تقدمه يف مثل هذه 

الظروف.
وعلى ضوء هذه األدوار املهمة واملتعددة ملدن الزائرين واليت 
الذي  والتخطيط  الدراسة  كانت  فقد   ً تفصيال  سنبينها 
وضعته إدارة العتبة احلسينية املقدسة وعلى ضوئه قدمت 
الزائرين  ملدن  تصاميم  عدة  املرموقة  اهلندسية  املكاتب 

اليت ُأريد منها أن تستوعب مجيع اخلدمات اآلتية :
أولً  :

هناك حاجة ماسة لتقديم اخلدمات لعشرات املاليني من 
زوار اإلمام احلسني )عليه السالم( خالل ) زيارة األربعني 
مخسة  قرابة  عرفة  زيارة   – زائر  ماليني   10 من  أكثر 
ماليني زائر – زيارة النصف من شعبان قرابة ثالثة ماليني 
يومًا   20 من  تقرتب  الزيارات  هذه  أيام  وجمموع   ) زائر 
حتتاج فيه هذه املاليني خلدمات املبيت واإليواء واإلطعام 
الوضوء  وأماكن  واحلمامات  الصحية  املرافق  وخدمات 

وإقامة الصالة، وحيث إن التوافد من هذه اجلموع املليونية 
من ثالثة حماور وليس من حمور واحد، وهي حمور النجف 
– كربالء وحمور احللة – كربالء وحمور بغداد – كربالء 

اقتضى ذلك إنشاء ثالث مدن للزائرين.
العتبة  إدارة  قبل  من  هلا  خطط  اليت  اخلدمات  ولكن 
وصممت من أجلها هذه املدن ال يقتصر على هذه اخلدمة 
خالل هذه الزيارات بل خططت لتقدم اخلدمات الكبرية 

واملهمة اليت سنذكرها الحقا.
ثانيًا :

هناك زيارات أخرى يفد فيها مئات اآلالف لزيارة اإلمام 
)عليه  العباس  الفضل  أبي  وأخيه  السالم(  )عليه  احلسني 
السالم( خالل أسابيع وشهور السنة كلها من قبيل ) ليالي 
القدر يف شهر رمضان، الزيارات الرجبية، زيارات ليالي 
اجلمع مبعدل 52 أسبوعا خالل السنة( حيث يفد فيها يف 
كل زيارة ما يقارب 100 ألف زائر ومن خمتلف املدن ومن 
احملاور الثالثة وهؤالء حباجة ماسة إىل اخلدمات املذكورة 
) املنشآت الصحية ، أماكن الوضوء ، احلمامات ، إقامة 
الصالة( وهذه غري متوفرة مطلقًا يف الوقت احلاضر ولكن 
حينما تكتمل مدن الزائرين ستوفر هذه اخلدمة إن شاء 

اهلل تعاىل.
ثالثًا :

حمافظات  خمتلف  من  القادمة  الوفود  من  الكثري  هناك 
العشائر  بينهم  ومن  السنة  شهور  مدار  وعلى  العراق 

والشرائح  واملدارس  اجلامعات  من  والطلبة  واألساتذة 
االجتماعية من عموم املواطنني خياطبون العتبة احلسينية 
املقدسة للقدوم من حمافظات اجلنوب والشمال والوسط 
لزيارة العتبات املقدسة ويطلبون توفري املبيت هلم لليلة أو 
ليلتني مما يستدعي تأجري بعض الفنادق هلم وهذا يكلف 
العتبة املقدسة عشرات املاليني من الصرف املالي خالل 
يف  والتنسيق  احلوار  شعبة  إن  هذا  إىل  ويضاف  السنة 
للعشائر  دعوات مستمرة  توجه  املقدسة  العتبة احلسينية 
العراقية وخاصة من احملافظات واملدن اليت يتواجد فيها 
إخوتنا األعزاء من الطائفة السنية الكرمية ) من حمافظة 
وكذلك   ) وبغداد  والرمادي  ودياىل  الدين  وصالح  نينوى 
دعوات للعشائر العراقية من حمافظات الوسط واجلنوب 
واللقاء داخل العتبة املقدسة من اجل إشاعة أجواء احملبة 
والتآلف واإلخاء بني أبناء الشعب العراقي ويف إطار حتقيق 
االحتقان  أجواء  عن  العراق  وإبعاد  الوطنية  املصاحلة 
وتتطلب  السنة  مدار  على  تكون  الزيارات  وهذه  الطائفي 
كل  أفراد  عدد  يقدر  الذين  الضيوف  املبيت هلؤالء  توفري 
محلة )100-150( فردا مما يستدعي تأجري بعض الفنادق 
الصرف  من  املاليني  عشرات  العتبة  يكلف  وهذا  ملبيتهم 

املالي خالل السنة.
وال شك إن مثل هذه الزيارات ستساهم يف حتقيق مطلب 
وتقوية  العراقي  الشعب  أبناء  توحيد  وهو  مهم  وطين 
التشتت  شبح  عن  العراق  وإبعاد  بينهم  فيما  األواصر 

أهمية اخلدمات اليت تقدمها مدن الزائرين
 التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
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العطاء احلسيين

مع  العراقي  الشعب  أبناء  بني  االرتباط  وتقوية  واالنقسام 
الشرائح  هذه  إن  الحظنا  إذا   ً خصوصا  األطهار  األئمة 
الروحانية  األجواء  ظل  وحتت  تلتقي  حينما  االجتماعية 
يف مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( فإنهم سيتوجهون 

على  امللقاة  والوطنية  الدينية  املسؤولية  ويستشعرون 
عاتقهم.
رابعًا :

العليا يف  الدينية  يقوم عدد من اإلخوة معتمدي املرجعية 
شرائح  ملختلف  زيارة  محالت  بتنظيم  االشرف  النجف 
 ، األساتذة   ( العراق  مدن  ومن خمتلف  العراقي  اجملتمع 
الطلبة ، العشائر ، عموم املواطنني ( إىل العتبات املقدسة 
يف املدينة وخالل شهور السنة االثين عشر لغرض ترسيخ 
املفاهيم الدينية لديهم وتقوية ارتباطهم باألئمة األطهار ) 
عليهم السالم( وهذا يتطلب توفري املبيت هلم لكونهم من 
مدن بعيدة ) كالبصرة والعمارة والناصرية وكركوك ودياىل 
وغريها( وهذا يتطلب صرف عشرات املاليني من الدنانري 

خالل السنة.
خامسًا :

واملؤسسات  املدني  اجملتمع  منظمات  من  الكثري  تقوم 
بتنظيم زيارات للشرائح االجتماعية من خمتلف  اخلريية 
هذه  رعاية  الذين هم حتت  للمواطنني  العراق  حمافظات 
املؤسسات كاأليتام واألرامل والشهداء والسجناء واملثقفني 
يتطلب  املقدسة يف كربالء وهذا  العتبات  لزيارة  وغريهم 
توفري املبيت هلم خالل شهور السنة االثين عشر مما يكلف 

العتبة املقدسة عشرات املاليني أيضا.
سادسًا :

هناك وفود من املستبصرين من خمتلف دول العامل يرغبون 

وبلهفة وحب شديد لزيارة العتبات املقدسة ويبدون رغبة 
خاصة  األوربية  البلدان  يف  املستبصرين  من  اآلالف 
يف  هلم  املبيت  توفري  لتسهيل  عامة  واإلسالمية  والعربية 
كربالء املقدسة من أجل أداء مراسيم الزيارة وهذا يتطلب 
عشرات  ويتطلب صرف  زيارتهم  خالل  هلم  مبيت  توفري 

املاليني خالل شهور السنة.
سابعًا :

ُهِجروا إىل  أو  العراقيني ممن هاجروا  الكثري من  هناك 
البلدان األجنبية خاصة الغربية ولديهم أوالد ولدوا ونشأوا 
والئهم  عن  غرباء  كونهم  من  ويشتكون  البلدان  تلك  يف 
وبعيدين عن  السالم(  عليهم   ( البيت  أهل  وإميانهم خبط 
وطنهم وشعبهم الذي نشأوا منه ويطلبون توفري زيارات هلم 
والعائق  السنة  شهور  وخالل  العراق  يف  املقدسة  للعتبات 
املهم هو عدم  والوطين  الديين  الربنامج  تنفيذ هذا  أمام 
حال  ويف  املقدسة  بالعتبات  خاص  جماني  سكن  توفر 

اكتمال مدن الزائرين ستحل هذه املشكلة.
ثامناً  :

واملؤمترات  واملسابقات  املهرجانات  من  الكثري  هناك 
فيها  وحيضر  كربالء  يف  املقدسة  العتبات  تقيمها  اليت 
العراق  داخل  من  مهمة  وأدبية  ودينية  ثقافية  شخصيات 
إىل  حيتاج  وهذا  العراق  عموم  من  ومواطنون  وخارجه 
املاليني  مئات  عام  كل  يكلف  الفنادق  توفري سكن هلم يف 
أمثلة أخرى تصب  ذكر  يسع اجملال هنا  الدنانري وال  من 
يف نفس االجتاه وال شك إن هذه األمور املذكورة من ) أوال 
ً إىل سابعًا ( متثل نشاطات ذات مردودات وأغراض دينية 
الوقت  يف  للعراق  جدًا  مهمة  ووطنية  وثقافية  وعقائدية 
احلاضر ومن اجل حتقيقها تضطر العتبة إىل تأجري عدد 
من غرف الفنادق خالل السنة وتكلف العتبة مئات املاليني 

من الدنانري خالل السنة.
ويف حال اكتمال مدن الزائرين فإنه ستعطي للعتبة املقدسة 
سعة وفسحة كبرية يف حتقيق هذه اخلدمات والنشاطات 
املالي كل  العتبة مئات املاليني من الصرف  وستوفر على 

سنة.
ال  فإنها  البلديات  لوزارة  التابعة  الزائرين  ملدن  وبالنسبة 
وذلك  املليونية  الزيارات  مبتطلبات  تفي  أن  أبدا  ميكن 
املليونية  الزيارات  هذه  خالل  الزائرين  أعداد  لضخامة 
وقد الحظنا بوضوح خالل إقامة خميمات اإليواء الوقتية 
اليت نصبتها العتبة احلسينية املقدسة يف املداخل الثالثة 
أن  من  الرغم  على  كفايتها  عدم  املاضية  السنوات  خالل 
 ( بني  ترتاوح  خميم  كل  يف  نصبها  مت  اليت  اخليم  عدد 

50-100( خيمة كبرية حيث الحظنا اآلالف من الزائرين 
قد افرتشوا األرض لعدم كفاية هذه اخليم وكانت األجواء 
يف حينها صعبة وقاسية من شدة الربد واألمطار الغزيرة 
البلديات مل  لوزارة  التابعة  الزائرين  مدن  إن  إىل  إضافة 
نالحظها تفتح أبوابها خلدمة الزائرين إال خالل الزيارات 

املومسية فقط.
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الزائرين  مدن  ستكون  بينما 
إن  حيث  وأيامها  السنة  شهور  طوال  األبواب  مفتوحة 
حمافظات  خمتلف  ومن  الزائرين  من  الكثري  هناك 
العراق اجلنوبية والوسطى والشمالية ممن يقطعون مئات 
الكيلومرتات قاصدين زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
السالم( وال جيدون يف  )عليه  العباس  الفضل  أبي  وأخيه 
اليت  اخلدمية  املنشآت  من  منشأة  أي  الطويل  طريقهم 
تقدم خدمات املرافق الصحية والوضوء وإقامة الصالة ، 
ونالحظ إن الكثري من الزائرين القادمني من احملافظات 
البعيدة يشتكون من عدم وجود مساجد ومنشآت خدمية 
املسافات  هذه  خالل  الزائرين  خلدمة  أبوابها  تفتح 

الطويلة.
كل  يفدون  الذين  الزائرين  هلؤالء  ستوفر  اخلدمة   وهذه 
يوم إىل كربالء املقدسة ألداء مراسيم الزيارة جلميع هذه 

اخلدمات على أفضل وجه.
يتضح من خالل هذا اجلواب إن مدن الزائرين :

وال  السنة  وأيام  املهمة طوال شهور  اخلدمات  1- ستقدم 
وان  املليونية  الزيارات  هذه  على  مقصورة  اخلدمة  تكون 
ومهمة  أساسية  تعترب  الزيارات  كانت اخلدمة خالل هذه 

إلنشاء هذه املدن.
2- إن مردودات اخلدمة اليت ستقدمها هذه املدن ملختلف 
ومثرات  معطيات  هلا  وسيكون  العراقي  اجملتمع  شرائح 
معطيات  وهي  العراقي  وللشعب  بأكمله  للعراق  مهمة 
وهذه  وطنية(   ، اجتماعية   ، ثقافية   ، عقائدية   ، دينية   (
للزائر  املدن  هذه  مثل  تستحق  إنها  الشك  املعطيات 
واملواطن العراقي الذي أصبح يتطلع اآلن ألن يرتقي بلده 
بتقديم اخلدمات املتطورة اليت يراها يف البلدان األخرى، 
والكفاءة  القدرة  تنقصهم  بقاصرين وال  ليسوا  بلده  وأبناء 
واإلخالص لتقدميها .. والشك انه سيشعر بالعزة واالرتقاء 
حينما يرى خدمات جليلة ومتطورة تقدم له ويف داخل بلده 
إن هذه اخلدمات ستسعد وتفرح كل مواطن عراقي  كما 
السالم( حينما يرى هذه  ) عليهم  وحمب لالئمة األطهار 
اخلدمات املتطورة اليت ترتقي إىل نوع اخلدمات املقدمة 

يف الدول األخرى.
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تقرير: علي اجلبوري

ساهَم جممع سفري احلسني )عليه 
السالم( الطيب والتابع للعتبة 

احلسينية املقدسة بصورة فاعلة يف 
تقديم اخلدمات الصحية املتواصلة 

لزائري كربالء الوافدين إلحياء 
زيارة عاشوراء األسبوع املاضي.

مع  متفرقة  أحاديث  يف  الزائرين  من  العديد  وأّكد 
وناجحة  رائعة  خطوة  الطب  »اجملّمع  بأّن  )األحرار(؛ 
املطهرة  للعتبة احلسينية  العامة  األمانة  عليها  أقدمت 
ويّقدم  الشريف  احلسيين  املرقد  من  قريبًا  ليكون 

خدماته الطبية املتطورة لزائري كربالء املقدسة«.
وكانت مدينة كربالء تعتمد كليًا على مستشفى احلسني 
وخاصة  الصحية  اخلدمات  تقديم  يف  والوحيد  العام 
عرب  نقلهم  يتطلب  مما  القصوى،  املرضية  احلاالت 
احلشود  وسط  املستشفى  إىل  اإلسعاف  سيارات 

املليونية وانغالق الطرق املؤدية هلا.
شّيدته  الذي  الطب  احلسني  سفري  جممع  وجاء 
الشريف  الرأس  باب  مقابل  املقدسة  العتبة احلسينية 

يف  الناجح  البديل  ليكون  الطاهر،  احلسيين  للمرقد 
املستشفى  إىل  اللجوء  دون  الصحية  اخلدمات  تقديم 
تقديم  مت  حيث  املدينة،  مركز  عن  البعيد  العام 
العمليات  للزائرين املرضى وإجراء  خمتلف العالجات 

اجلراحية.
البصرة:  حمافظة  من  اخلفاجي  حيدر  الزائر  وقال 
ولقوا  املرضى  الزائرين  احتياجات  لبى  »اجملّمع  بأّن 
مثّمنني  الراحة«،  سبل  وأفضل  الفائقة  الطبية  العناية 
جهود العاملني على اجملّمع وما يقدمه من خدمات جلية 

وواضحة لزائري املدينة املقدسة.
جمّمع  مدير  الشريفي  ليث  الدكتور  أوضح  جهتِه  من 
يعد ظاهرة طبية  بأّن »اجملمع  الطب؛  سفري احلسني 
للعتبة  اسرتاتيجيا  ومشروعا  املقدسة  كربالء  ملدينة 

احلسينية املطهرة يف اجملال الطب«.
املاضية  »السنوات  بأّن  )األحرار(:  لـ  حديثه  يف  وقال 
أكسبت منتسب دائرة صحة كربالء اخلربة يف جتاوز 
احلشود املليونية وتقديم اخلدمات الالزمة هلم، وعملت 
النجاح  حتقيق  على  اإلهلي  واللطف  والدافع  اخلربة 

الكامل يف تقديم اخلدمات الطبية للزائرين الكرام«. 
وأضاف، »على مدى أيام إحياء زيارة عاشوراء، ساهم 
تقديم  كبرية يف  بصورة  الطب  احلسني  جمّمع سفري 
خدماته الصحية للزائرين خصوصًا مع قربه من املرقد 

إيصال  يف  العقبات  كافة  وجتاوز  الشريف  احلسيين 
املرضى إىل املركز الذي يعد ظاهرة طبية«.

األول  الدفاع  خط  كان  »اجملمع  بأّن  الشريفي  وأّكد 
استقبل  للزائرين، حيث  الصحية  اخلدمات  تقديم  يف 
ما ال يقل عن )ثالثة آالف( مراجع مت تقديم خمتلف 
العالجات هلم، وكذلك وجود صاليت عمليات ُاستنفرت 
عن  فضاًل  املرضى،  للزائرين  الالزم  العمل  إلجراء 
مت  جبروح  مصاب  زائر   )400( من  أكثر  استقبال 

عالجهم بسرعة فائقة وإخالئهم من اجملّمع«.
ولفَت، إىل إّن »اجملّمع وبالتعاون مع دائرة صحة كربالء 
وّفر )أطباء جراحني 2( و )باطنية 2( مع أربعة ممارسني 
األصلية  الكوادر  من  كادر ضخم  إىل  إضافة  جراحة، 
يف  مبينًا  ساندة«،  وكوادر  منتسبا(   59( وهي  للمجمع 
الوقت ذاته بأّن »اجملّمع سريكز خالل الزيارات القادمة 
للزائرين  املقّدم  العالج  نوعية  على  )األربعينية(  ومنها 

والكوادر الطبية الكافية«.
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  األمني  أن  وُيذكر 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي أشار يف كلمة افتتاح 
جممع سفري احلسني الطب، إىل أنه سيتم افتتاح 
مخسة جممعات طبية جديدة يف القريب العاجل 
لتلبية احتياجات الزائرين الوافدين إليها خصوصًا 

خالل الزيارات املليونية احلاشدة.

زائرون يف عاشوراء: 
جمّمع سفري احلسني الطيب

 خطوة رائدة تليب احتياجاتنا خالل الزيارات املليونية

د. ليث الشريفي
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تيسري عبد عذاب

يف غمرة احلزن واألسى اليت اكتسحت الوجوه 
دمه يف  من سكن  على مصاب  الكئيبة  احلزينة 
عليه  وبكى  العرش  أظلة  له  اقشعرت  و  اخللد 
مجيع اخلالئق، يف تلك األجواء املتلبدة باحلزن 
على مصاب سيد الشهداء، قامت األمانة العامة 
بتقديم  الساعة  مدار  وعلى  احلسينية  للعتبة 
اإلمام  مرقد  لزائري  اخلدمات  من  العديد 
ذلك  اىل  وباإلضافة  السالم(  )عليه  احلسني 
وتقدم  مليونية تضاعف جهودها  زيارة  كل  ففي 
مجلة من اخلدمات اليت تهدف اىل راحة الزائر 
وتذليل مجيع ما يواجهه من مشاكل سواء كانت 

على املستوى األمين أو اخلدمي.
العاشر  لزيارة  املقدسة  العتبة  استعداد  فكان 
من حمرم احلرام مبكرا حيث وضعت اخلطط 
خمتلف  ويف  الزيارة  هذه  إلجناح  الالزمة 
اجملاالت األمنية واخلدمية والطبية وكذلك إيواء 
البطانيات واألطعمة واألشربة  الزائرين وتوزيع 
الذي  اجملاني  النقل  اسطول  وتوفري  عليهم، 
جهز واستنفر بالكامل لتذليل عقبة النقل اليت 
لكثرة  الزيارات  كافة  يف  احملافظة  منها  تعاني 

القطوعات اليت تشهدها املدينة.
حمافظ كربالء األستاذ )امال الدين اهلر( قال يف 
املؤمتر الصحفي الذي عقد يف مديرية الشرطة 

بعد انتهاء الزيارة إلعالن جناح اخلطة األمنية، 
ليس بالشيء اجلديد أن نرى هذه اخلدمات اليت 
تقدمها العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان 
حيث تقدم دائما أفضل اخلدمات للزائرين وأحب 

أن أوجه شكري وتقديري للعاملني فيهما.
وأضاف اهلر: إن اخلدمات اليت قدمتها العتبتان 
شاركت  حيث  ومميز  واضح  دور  هلا  املقدستان 
من  العديد  ووفرت  جدا  كبري  نقلي  جبهد 
الزائرين  وإطعام  إليواء  مراكز  منها  اخلدمات 
وأيضا رفع العديد من أطنان النفايات من مركز 

املدينة.
األوسط  الفرات  عمليات  قائد  قال  جانبه  من 
بثالث  متت  النقل  خطة  الغامني(،  )عثمان 
العتبتان  بها  تكفلت  األوىل  املرحلة  مراحل 

نقل  بأسطول  والعباسية(  )احلسينية  املقدستان 
احتوى )200( عجلة خمتلفة نقلت الزائرين من 
املنطقة احليوية القريبة من املرقدين املقدسني 
إىل الطوق األمين الثالث ومن الطوق الثالث اىل 
خارج املدينة مت النقل بواسطة وزارة الدفاع ومن 
خارج املدينة اىل احملافظات مت النقل بواسطة 

وزارة النقل والتجارة.
املقدستني  العتبتني  قبل  من  املبذول  اجلهد  إن 
خالل  من  متميز  والعباسية(  )احلسينية 
واىل  ونقلهم من  الزائرين  إيصال  املساهمة يف 
الطوق األمين الثالث مما سهل يف عملية إخالء 
الزائرين وعدم حدوث أي زخم يذكر يف جانب 

النقل.
من جانبهم شكر عدد كبري من الزائرين القائمني 
والعباسية(  )احلسينية  املقدستني  العتبتني  على 
اجلهد  على  منتسبني  من  فيهما  من خيدم  وكل 
املليونية  الزيارات  يف  ويبذلونه  بذلوه  الذين 
تقديم  يف  احملافظات  من  والعديد  كربالء  يف 
على  دائما  والعمل  للزائرين  املتنوعة  اخلدمات 

راحة الزائر وتذليل مجيع الصعوبات أمامه.
بعض  وصف  حتى  واالمتنان  الشكر  وتعدى 
الزائرين منتسب العتبتني املقدستني )احلسينية 
يفوح  األرض  منثورة يف  ورود  بأنهم  والعباسية( 

عطرها يف السماء ويستنشقه مجيع الزائرين.

مسؤولون وزائرون يشيدون باخلدمات اليت تقدمها العتبتان احلسينية 
والعباسية املقدستان يف زيارة عاشوراء
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رحلٌة إلى اجلنوب
عبد السالم حسني احملمدي

وصاهلا اجل���ن���وب  أرض  يف  أع��ل��ن��ت 

أحبيت أط�������وُف   ٍ روح  ب����ال  أم���ش���ي 

أل���ف���ي���ت���ين أزه�������و ب����روض����ة س���ادت���ي

مل����دي����ن����ة اآله������������ات أمح��������ل آه����يت

مهجيت أحن������ر  احل������ق  ب���ي���ت  وآلل 

قصائدًا   ِ ال���ف���رات  ع��ل��ى  أذوب  إن���ي 

ك����ل ال���ب���ي���وت ك���م���ا ع���ه���دت م���ك���ارم���ًا 

 ٌ م��ن��اه��ل  اجل���ن���وب  ارض  يف  ل��ل��ش��ع��ر 

ومي���ي���ن���ه���ا ج�������ادت ب���ك���ل ع�����زي�����زةٍ 

ع���ن���ده���م  ب������امل������ودة  أف�����اج�����أ  مل  ل 

ض���ل���وع���ه���ا  ت����ئ����ن  إذا  ي����ئ����ن  ق����ل����يب 

ي�����ا س���ائ���ل���ني ع�����ن ال����رب����ي����ع وأه���ل���ه 

مقالة   ال�����زم�����ان  وت�����ر  ع���ل���ى  ت���غ���ف���و 

قصيدتي ال����ف����رات  مح����ل  وأم����ان����ة 

دف���وف���ه���ا  ال���دف���ت���ني  وت����ب����اش����رت يف 

ورس����ال����ة اجل���س���ر ال���ق���دي���م وأه���ل���ه 

أم������رية  اخل�����اف�����ق�����ني  يف  وت������رمن������ت 

م�����ك�����ربًا  ل����ل����ص����ب����اح  ف�����ج�����ر  آذان 

ُم��������دن ال�����ع�����راق وم������ا أظ������ن ب���أن���ين

مفسدًا دج��ل��ة  ب����أرض  ال���غ���وي  ع���اث 

بشوكة ال���ع���راق  ك��ب��د   ف��اس��ت��ن��زف��ت 

ال��ص��ب��ح م��ن ف��ل��ق الكرى  مل��ا اس��ت��ف��اق 

دائمًا اإلخ�����وة  ع��ل��ى  ال���ع���راق  ي��ب��ق��ى 

ال��دف��ني مجاهلا  ُ ال��ِع��ش��ق  واس��ت��ذك��ر 

ظالهلا وك���ن���ت  روح�����ي  ف��وج��دت��ه��م 

رحاهلا  ال��ق��ب��اب  يف  ح��ّط��ت  وال��ن��ف��س 

رم���اهل���ا  ل���ل���ع���ي���ون  ُك����ح����الً   وأذي��������ب 

كماهلا ال���ق���ب���اب  وه����ج  م���ن  وأص������وغ 

م���������وٌج ت������داف������ع ل���ل���ح���ن���ني خ���الهل���ا 

ورب����ي����ب����ة األجم��������اد ت����ع����رف ح���اهل���ا 

حباهلا ال��ق��ص��ي��د  أم  ع���ل���ى  ن���ش���رت 

واس���ت���م���ط���رت ي�����وم ال���ل���ق���اء مِش���اهل���ا

ِخصاهلا احل���ي���اة  ُدرر  هل���م  أه�����دت 

ماهلا  ال����ت����وّج����ع  ق���ب���ل  م����ن  وأق�������ول 

ب���ال���ن���اص���ري���ة ل�����و أج����ب����ت س���ؤاهل���ا

م���ق���اهل���ا  خت�������ّط  دّوت  ومب�����رح�����ب�����ًا 

ح���ت���ى ت���ث���اق���ل واس����ت����ع����ار ج���الهل���ا

واس����ت����ن����ف����رت ل����ل����واف����دي����ن دلهل�����ا

أثقاهلا ال����ُدن����ا  ه�����ام  ع���ل���ى  أرخ������ت 

ي������ا دع���������وة ص���������ارت ت����ه����ز ب���الهل���ا

وج�������دي�������دة ق������د ج���������ددت آم����اهل����ا 

م���س���ت���ي���ئ���ٌس مل�����ا ق����ص����دت رج����اهل����ا

ح����ي����ث امل����ن����اي����ا اّج�����ج�����ت أه����واهل����ا

م����ش����ؤوم����ة دف������ع ال�����ِع�����دى أرت����اهل����ا 

رح����ل����ت جت����رج����ر خ���ل���ف���ه أذي����اهل����ا 

ي����ا ل����ب����وة ع������رف ال��������ورى أش���ب���اهل���ا 

يا لثاراِت احلسني
)عليه السالم(

طالب عباس

لبست األيام ثوب احلزن حبلول موسم عاشوراء، 
وانتشر سواد الفاجعة يف ربوع الوطن من جنوبه 
يف  خاصة  غربه،  إىل  شرقه  ومن  مشاله  إىل 
كربالء املقدسة، فزحفت صوبها احلشود املليونية 
دموية.. حبمرة  احلياة  وجه  وتوشح  البشر،  من 
السالم(،  اخلالد)عليه  احلسني  جبرح  مذكرة 
بذلوا  الذين  الكرام،  وأصحابه  بيته  أهل  وجراح 

مهجهم دونه )عليهم السالم(.
 فهناك يف كل خطوة خيطوها السائر مشيًا إىل 
كربالء املقدسة إلقامة مراسيم الزيارة ومن أجل 
إحياء شعائر اهلل )جل جالله( بقصد القربة هلل 
تعاىل، وكسب ثواب زيارة ضرحيه املبارك أكثر 
وهي  اجلليلة،  املناسبة  بهذه  وداللة  معنى  من 
اذهب  الذين  البيت  آلل  املواساة  خانة  يف  تصب 
اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا، بذكرى هذا 
املصاب اجللل، وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل يف 
حمكم كتابه العزيز: )قل ال أسألكم عليه أجرا إال 

املودة يف القربى(.
الكثري  على  اإلسالمية  الشعرية  هذه  فانطوت 
اهلامة،  الرتبوية  والدروس  اإلهلية  املضامني  من 
فهل إن واقعة الطف أي معركة! وإفراز صراعها 
أو  واحلروب  املعارك  عادة  ختلفه  إفراز  كأي 
حتى الثورات؟ أم إن هنالك تفردا لوقائعها، من 
الرسالة  ذاتها  وهي  الباطل،  مع  خالل صراعها 
اليت محلها مجيع األنبياء واملرسلني يف التاريخ، 
فقد اختصت بها على وجه التحديد هذه النهضة 

اإلهلية.
املتفردة  خصوصيتها  كربالء  لواقعة  إن  اجل.. 
بالضرورة؟ فإنها واقعة ليست كاملصائب وملحمة 
ليست كاملالحم، ومصيبة حّلت بنا يف ذات ظهرية 
الهبة فوق رمال كربالء.. بيد إنها ال ولن يشفي 
شيء جراحاتها حتى يأذن اهلل تعاىل لوليه احلجة 
املنتظر)عجل اهلل تعاىل ظهوره الشريف( إلقامة 

حكم السماء على األرض.
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بـ  مسمى  شعر  ديوان  له  كربالء(  )أمّي  بـ  لقب 
أبوين  من  كربالء  يف  ولد  احلسينية(  )السالميات 
بأمي  تسميته  وسبب  م.   1904 سنة  كربالئيني 
كربالء حسب شعراء النجف لسببني: األول ألنه ال 
يقرأ وال يكتب حلني وفاته، والثاني: ألنه جييد نظم 

املوشح واألبوذية.
طعان  بن  احلمزة  عبد  احلاج  كاظم  احلاج  هو 
استطاع  اخلزرجي،  السالمي  جبار  بن  حسن  بن 
جتديد نهج املرحوم عبود غفلة الشمرتي يف املوشح 
الكربالئي يف  الشيخ حسني  املرحوم  منحى  وحنا 
تناوله  طريقة  ولطف  بطراوة  عليه  وزاد  األبوذية، 

لألبوذية العصرية املتجددة. 
نشرت عنه عدة دراسات يف صحف وجمالت وكتب 
عراقية وعربية منها دراسة نشرها األستاذ سلمان 

هادي آل طعمة يف جملة الثقافة األسبوعية بعددها 
الثالث حتت عنوان شعراء شعبيون من كربالء. 

وكانت عنه دراسة موسعة نشرها عنه نفس الكاتب 
يف جملة )احلداثة( اللبنانية الفصلية حتت عنوان 
)52/51( يف  بعددها  الشعب(  الشعر  تراث  )من 

خريف 2000 م. 
كما ذكره نفس األستاذ سلمان آل طعمة يف كتابه: 
بتسلسل  كربالء  يف  واألدب  الفكر  رجال  معجم 

1134 ص 273. 
ونشر عنه األستاذ علي الفتال يف كتابه )األبوذية(  

معززًا دراسته باألبوذيات اليت نشرها له. 
وسامراء  والنجف  كربالء  يف  قصائده  تليت 
أربعني  من  أكثر  له  وسجلت  خاصة،  والكاظمية 
بصوت  الصوتي  التسجيل  أشرطة  على  قصيدة 

املرحوم )املال محزة الزغري( وقصائد كثرية أخرى 
جاسم  )الشيخ  منهم  آخرين  منشدين  بأصوات 
الكربالئي(  الياسري  حسن  و)السيد  اهلنداوي( 
و)املال علي يوسف الكربالئي( وغريهم، وال تزال 
األرض  من  بقعة  كل  يف  اليوم  إىل  تتلى  قصائده 

يعطرها حب اإلمام احلسني )عليه السالم(.
م،   1971 أيار   15 بتاريخ  اهلل  رمحة  إىل  انتقل 
وشيع تشييعًا مهيبًا يف كربالء والنجف حيث مثواه 
للتأبني،  وجمالس  فواتح  عدة  له  وأقيمت  األخري، 
ثروة  لنا  تاركًا  العراق،  شعراء  معظم  فيها  شارك 
أدبية متمثلة بديوانيه: األول: السالميات احلسينية 
والثاني:  جزءان.  منها  طبع   / أجزاء  خبمسة   /

الرياض الشعبية / جبزءين / خمطوط.

ــــــث كـــــــــــان بـــــــــــان يـــنـــتـــمـــي  بـــــــــــدا حــــــي
ـــــة الــــــــــــروح حنــــــو الــــســــمــــاء  ـــــب فــــيــــا وث
ــــــــمــــــــرًا شــــــــع حنــــــــو الــــــدجــــــى ويـــــــــــا ق
لكم مــــــــــوال  كــــــــــان  مــــــــن  فــــــــــاز  وقــــــــــد 
كــــــربــــــالء يف  الـــــــطـــــــف  ســــــيــــــد  فــــــيــــــا 
ويــــــــا أيــــــهــــــا الـــــــبـــــــاب بــــــــاب احلــــســــني 
ــــــدًا كــــنــــت وســـــــط احلــــتــــوف ويـــــــا عــــــاب

ورثــــــــــــــت الــــــشــــــجــــــاعــــــة مــــــــن حـــــيـــــدر 
ــــــــــت احلــــســــني  وانـــــــــــــي قــــــــد قــــــلــــــت أن
ولــــــــــــوالك مـــــــا كــــــــان هــــــــذا الــــــفــــــرات
احلتوف حتـــــدى  مــــن  يــــا  الـــفـــضـــل  ـــــا  أب

ــــــــا الــــفــــضــــل زيـــــنـــــب تـــــرنـــــو إلــــيــــك  أب
اليدين  أجـــــــاد  مـــــن  يـــــا  الـــفـــضـــل  ــــــا  أب
ـــــرســـــول ــــــوا حــــســــيــــنــــًا ســــلــــيــــل ال وخــــــل

الــــــــرســــــــول  آل  كـــــــــرائـــــــــم  وهــــــــــــــذي 
أبـــــي ـــــــوا  هـــــــات ــــــصــــــرخ  ت  ) ــــــة  رقــــــي  (
ـــــــــب حتــــــمــــــل ثــــــقــــــل اجلــــــبــــــال ـــــــــن وزي

ـــــــــــة  راي يـــــــــدهـــــــــا  ويف  فـــــــــــســـــــــــارت 
فــــــيــــــا ســـــــيـــــــدي يــــــــا ســـــلـــــيـــــل اهلــــــــدى 
ـــجـــز احلـــــــروف ـــع أقـــــــــول اعـــــــتـــــــذاري ب

دمـــــي مــــــســــــرى  األفـــــــــــق  عـــــلـــــى  والح 
ـــــــل لــــــألجنــــــم  ـــــــي ـــــــل ــــــســــــمــــــة ال ويــــــــــــــا ب
هــــاشــــم  بــــــــين  مــــــــن  ذا  قـــــيـــــل  وقــــــــــد 
يـــــنـــــدم  مل  مــــــــــــــــواله  كـــــــنـــــــت  ـــــــــــــن  وم
ــــقــــم  ــــل ــــع ال يف  املـــــــــــــــاء  ســــــيــــــد  ويــــــــــــا 
ويـــــــــــا أيـــــــهـــــــا الـــــــــفـــــــــارس الــــضــــيــــغــــم
ويـــــــــــا أيـــــــهـــــــا الــــــطــــــهــــــر مــــــــن زمــــــــزم
الــــــصــــــارِم  يف  ــــــــــربق  ال كـــــمـــــا  وكــــــنــــــت 
ـــــــــــــــوالك مــــــــا صـــــفـــــقـــــت مـــعـــصـــمـــي  ول
مــــلــــهــــمِ   مــــــن  الــــــكــــــون  كــــــــان يف  ومــــــــا 
ــــــــــن يـــــنـــــكـــــر احلــــــــــق قـــــلـــــنـــــا عـــمـــي وم
ظمي  مــــــــن  فـــــمـــــا  محـــــــاهـــــــا  وأنـــــــــــــت 
دمــــــي  هـــــــــــذا  يـــــــصـــــــرخ  زال  ومـــــــــــا 
ِ فــــــــــاطــــــــــم  إىل  عــــــــلــــــــي  ونــــــــــســــــــــل 
تــــــــفــــــــُر ومــــــــــــا مـــــــــن محـــــــــى حتـــتـــمـــي
ــــــقــــــاســــــمِ  ــــــال وتــــــــنــــــــدب )عــــــــمــــــــي( وب
أرقــــــــــــــم ِ ــــــــــــــازل  ن مـــــــــن  ختـــــــــش  ومل 
مـــــــن احلــــــــــق تــــعــــلــــو كـــــمـــــا األجنــــــــــــمِ 
املــــــــــــأمتِ  يف  ــــة  ــــن ــــي ــــضــــع ال ـــــــي  وحـــــــام
ــــغ الـــــــقـــــــوم ســـــيـــــل الـــــــــــدمِ  ــــل ــــب فـــــلـــــن ي

من أدباء كربالء
الشاعُر كاظم السالمي

الفرقدا        حيم����ل  ب���درًا  رأيت   

أوداج��ه  فيض  من  خمضبًا 

مس��جدا ال�ردى  سهم  ألبسه   

السهم يف حن�ره  أن  حتسب 

عس�����جدا جيده  حيلي  طوق   

إليه غدت  ليلى  و مذ رأت 

اجللمدا يصدع  بصوت  تدعو   

ذنب�����ه  ما  اهلل  عبد  تقول 

الردى بسه���������م  آب  منفطمًا 

إذ ص��ريوا  الورد  مل مينحوه 

م���وردا له  وريديه  فيض   

ظام���يًا  مرتضع  من  أفديه 

يفت���������دى أنه  لو  مبهجيت 

قل���به  الصدأ  فرط  من  فطر 

الصدا قليب  فطر  قد  ليت  يا 

فلو تراه 
حاماًل طفل�����ه 

كرامُة أبي الفضل العباس
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حتت
 اجملهر

اجلزء  واملفسرون(  )التفسري  كتاب  يف 
معرفة  هادي  العالمة  ذكر  الثاني 
هذه  ومنها  اإلسرائيليات  بعض 
بالكعبة حيث ذكر  الفرية اخلاصة 
تفسريه  يف  السيوطي  أكثر   : يقول 
الدّر املنثور عند تفسري قوله تعاىل : ) َو إذ َيرَفُع إبراهيُم القواعد من البيت 
ميُع الَعليُم( من النقل عن األزرقّي،  ِ َو إمساعيُل َرّبنا َتقبَّل ِمّنا إنَّك أنت السَّ
وأمثاله من املؤّرخني واملفّسرين الذين هم كحاطب ليل، وال مييزون بني الغّث 
إبراهيم، أهم  بناه قبل  البيت ، ومن  بناء  والسمني ، واملقبول واملردود ، يف 
املالئكة أم آدم؟ واحلجر االسود ومن أين جاء ؟ وما ورد يف فضلهما ، وقد 
استغرق يف هذا النقل الذي معظمه من اإلسرائيليات اليت ُأخذت عن اهل 
الكتاب بضع عشرة صحيفة ، ال يزيد ما صّح منها او ثبت عن ُعشر هذا 

املقدار.
ويف احلّق : أّن ابن جرير كان مقتصدًا يف اإلكثار من ذكر اإلسرائيليات يف هذا 
املوضع ، وان كان مل يسلم منها ، وذكر بعضها ، وذلك مثل ما رواه بسنده عن 
عبداهلل بن عمرو بن العاص، قال : ملّا أهبط اهلل آدم من اجلنة قال : إّني مهبط 
معك بيتًا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، وُيصّلى عنده، كما ُيصّلى عند 

عرشي 
الطوفان  زمن  كان  ،فلما 

ُرفع )الدر املنثور 125/1 ( فكان األنبياء حيّجونه 
، وال يعلمون مكانه ـ وال أدري كيف حُيّجونه وال يعلمون مكانه؟ ـ ، حتى 

: من  بّوأه اهلل إبراهيم )عليه السالم( وأعلمه مكانه فبناه من مخسة أجبل 
حراء وثبري ولبنان وجبل الطور وجبل احلمر وهو جبل بيت املقدس.

وأعجب من ذلك ما رواه بسنده عن عطاء بن أبي رباح ، قال : » ملّا أهبط 
اهلل آدم من اجلنة كان رجاله يف األرض ورأسه يف السماء !! يسمع كالم أهل 
السماء ودعاءهم يأنس اليهم فهابته املالئكة حّتى شكت اىل اهلل يف دعائها 
ويف صالتها َفَخفَضه اىل االرض فلّما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حّتى 
شكا ذلك اىل اهلل يف دعائه ويف صالته ، َفُوّجه اىل مكة، فكان موضع قدمه 

قرية ، وخطوه مفازة، حتى انتهى اىل مكة .
وأنزل اهلل ياقوتة من ياقوت اجلنة ، فكانت على موضع البيت اآلن ، فلم يزل 

يطوف به .
فبناه  إبراهيم  بعث اهلل  الياقوتة حتى  تلك  الطوفان فُرفعت  أنزل اهلل  حتى 
فذلك قول اهلل تعاىل : ) َو إذ َبوَّأنا إلبراهيم َمكاَن البيتِ ( )تفسري ابن جرير 

ج1 /428( اىل غري ذلك مما مرجعه اىل اخبار بين إسرائيل وخرافاتهم.

اإلسرائيلياُت يف بناء الكعبة : البيت احلرام واحلجر السود

طالل فائق الكمالي

نقال عن آية اهلل الشيخ أسد اهلل إمياني كبار علماء 
مدينة شرياز هذه نصها : ان هناك ويف قديم الزمان 
أصاب العراق اجلفاف والقحط حتى بات العراقيون 
بوضع صعب ، فبادر أهالي شرياز بإرسال احلنطة 
والشعري وباقي املساعدات الغذائية ألهالي كربالء ، 
ويف املقابل قدم أهالي كربالء ثالمثائة محل بعري من 
تراب كربالء املقدسة 
شكر  بعنوان 
ير  تقد و

ملا 

بذله أهالي شرياز هلم ، ومت االهتمام بهذا الرتاب 
األئمة  أحفاد  احد  مزار  قرب  وضع  حيث  املقدس 
الرتاب  هلذا  االعتبارية  وللمكانة   ، السالم  عليهم 
مُسي  السالم  عليه  احلسني  باإلمام  اقرتن  الذي 
 ،  ) )الصفوة  باسم  الرتاب  فيه  وضع  الذي  املكان 
وعزم أهل شرياز أن ال  يدخل هذا املكان أحد إال 
إجالال  طهارة  على  يكون  وأن  نعليه  خيلع  أن  بعد 
جثمان  احتضنت  اليت  كربالء  أرض  لرتاب  وإكبارا 
سيد الشهداء ، كما جعلوا من هذا املكان )الصفوة ( 
مقربة ملوتاهم ملا هلا من قدسية الرتاب الذي اختلط 
برتاب كربالء والزال هذا املكان شاخصا ليومنا هذا 
وأطلقت  اليت هزتين  القصة  أقرأ هذه  أنا  بينما   .
سراح دموع عيين وكاد يضيق بي املكان رغم سعته 
أسفا علينا وعلى كل من استوطن كربالء دون أن يعي 
عظيم مكانتها وجليل رفعتها ، كما ارتعدت أكثر 
فأكثر حني استذكرت أننا نكاد ال 

نعي عظيم مقام اإلمام الذي نعمل خبدمته متناسني 
يتشرف  بها كخدمة إلمام  اليت حظينا  املنزلة  تلك 
بإطاللة  ولو  الشريف  حرمه  على  يطل  أن  الكثري 

السحابة .
فأين حنن عن جليل مقام اإلمام عليه السالم ، وعن 
الرسالة السماوية والقيم واملبادئ اليت ضحى اإلمام 
واين   ، لبقائها  والنفيس  الغالي  واسرتخص  ألجلها 
مبجرد  بالصفوة  مسيت  شرياز  يف  بقعة  عن  حنن 
أن المس ترابها بعض من تراب كربالء .......!!! نعم  
أين حملنا عن تلك الصفوة قياسا باحملل الذي نعمل 
به ونتشرف خبدمته ونلتمس فيض العطاء واجلود 
مبجرد النظر إليه ؟ فأين حنن عن صفوة النفوس 
واأللسن والسلوك واألداء ؟ وأين عن احلب والتفاني 
.....؟!.  أنه سؤال فرض نفسه  ، والطاعة وااللتزام 
عليَّ وانأ أطالع تلك القصة ، كما أحببت أن أشاطر 
وخلدمة املوىل عليه السالم لإلجابة عليه.                                                                        

ثالمثائُة محل بعري من تراب كربالء
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اصوُل النتقاد
م/ إيضاٌح

الوقوع يف اخلطأ يكون بدرجات متفاوتة وحجم اخلطأ ايضا يكون بدرجات متفاوتة وكلنا جيهد نفسه لتجاوز اخلطأ إال اجلاهلني ولتجاوز اخلطأ عدة أساليب 
ومن بينها هي تشخيصها من قبل الغري وهنا املطلوب كيف نشخصها وكيف نوصل تشخيصها اىل املعين ؟ هنا جيب ان نتجرد من كل املشاعر السلبية والكلمات 
القاسية لتنبيه الغري على أخطائهم ألننا مثلهم خنطأ ودائما يكون الطريق غري املباشر السليم هو االفضل يف عدم جرح مشاعر املخطئ واالهم من ذلك هو 

التأكد من ان هذا العمل اخلاطئ صدر من املخطئ بقصد وجيب اإلحاطة بالظروف اليت جعلته خيطئ واألفضل من هذا كله تصغري اخلطأ وعدم تهويله.
رأى احلسن واحلسني عليهما السالم رجال ال حيسن الوضوء فطلبا منه أن يكون احلكم عليهما ليحكم من هو األحسن وضوءا وبعد إن توضآ قال هلم الرجل 

قلمي املتوا�سعكالكما خري من عمكما . 
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اإلسرائيلياُت يف بناء الكعبة : البيت احلرام واحلجر السود

أمنياٌت ... حتت جمهر الختبار
ميعاد كاظم الالوندي

وأهل  لإلمام احلسني  تلتهب مشاعر احملبني  األليمة  الطف  فاجعة  ذكرى  يف خضم 
بيته وصحبه الطاهرين ) عليهم السالم( ملا أحيا هذا األب الروحي وأعاد إىل جسد 
اإلسالم رونقه وبهاءه فاخضّرت بدمائه األديان السماوية وال سيما دين جده املصطفى 
حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم(  فبعث فيه األمل بعد الذبول واإلشراق بعد األفول، 
الطود  بالعشق هلذا  مفعمة  روحية  أعماق  من  تنبع  وهاجة  والئية  تلك حقًا عواطف 
العمالق املتمثل بأبي األحرار )عليه السالم( وأمنيات هذا الزائر فيما لو انه عاش 
وتشرف  بشخصه  السالم  عليه  وشهد احلسني  الدامية  كربالء  واقعة  فصول   ً فعال 
بنصرته وقاتل وُقتل بني يديه وهذا ما ترتمجه العبارة الواردة يف زيارة وارث ) فياليتنا 

كنا معكم فنفوز فوزًا عظيمًا ( ..
أمنية امتزجت باللوعة والغصة املنبعثة من قلب قد اكتوى بنار األسى والتأسف لتخلفهم 
عن االلتحاق بالركب احلسيين الشريف والفوز باجلنان يف مقعد صدق عند مليك 
مقتدر، ولكن رمبا يطرح السؤال نفسه هل هذه حقًا أمنية صادقة أم إنها كذلك عند 
البعض وصعبة التنفيذ عند البعض اآلخر؟! أي هل اكتملت يف الزائر شروط طلبها؟ 
فاملستمع للحديث القائل )إن احملب ملن حيب مطيع( أال جيد نفسه أمام معادلة طردية 
جيب االلتزام بها، فاحملب للحسني واملؤمن بقضيته العادلة ال ميكن بأي شكل وحتت 
أي ظرف أن ينحرف عن مبادئ ثورته احملمدية ومقارعته للظلم واالستبداد، أال يأتي 
باحلسبان حجم التضحيات اليت ال مثيل هلا على وجه املعمورة لدماء طاهرة وأجساد 
قدسية قرابني حُنرت على مذبح احلرية تلك احلرية اليت أعادت لإلنسان إنسانيته 
أمية  بنو  والستحكم  املقيتة  اجلاهلية  حيث  القهقرى  اإلسالم  لرتاجع  لوالها  واليت 

بسطوتهم زمام البشرية وحكموا بشريعة الغاب بدالً  من شريعة السماء السمحاء.
فليسأل كل منا نفسه قبل أن ُنسأل ماذا قدمنا للحسني عليه السالم عرفانًا وشكرًا 
ينصرني(   ٍ ناصر  ) هل من  نداءه اخلالد  أطلق  فهمنا قصده عندما  ؟ هل  إليه  منا 
كنا  فياليتنا   ( العبارة  ملغزى  مؤمنون   ً فعال  حنن  وهل  اخلافقني!  صداها  فاخرتق 
أن  لبنودها، ألجل هذا حتتم علينا  املخالفة  املظاهر  تلك  إذن  معكم..( فماذا نسمي 
خُنضع أمنياتنا لالختبار ولُنسلط عليها جمهر الضمري ولنقارنها مع أفعالنا إن كنا 
الظاملني،  من  فنكون  الدين  يف  اجملاملة  إىل  نسعى  وال  وإمامنا  خالقنا  مع  صادقني 
ولنستحضر بعني البصرية مفاهيم الثورة احلسينية وجهاد أبطاهلا لنصرة احلق فهل 
ُقتل سبط الرسول وأخوه أبو الفضل بأبشع الصور إال ألجل إقامة الصالة وذكر اهلل 
تعاىل ورغم ذلك يغفل بعض الزائرين عن أدائها فيسمع صوت الداعي وهو الٍه عنها!!. 
وهل قطعت أجساد شباب بين هاشم كاألكرب والقاسم حتى نرى بعض شبابنا وقد 
لتلك  انتمائنا  ينايف  ومبا  فعل  أم  كانت   ٍ بفكر  املستوردة  الغرب  يتظاهرون مبظاهر 
وُضربت  املخدرات  وباقي  الطالبيني  عقيلة  ُسبيت  وهل  اخلالدة!!.  الفكرية  املدرسة 
سكينة عزيزة احلسني حتى نرى بعض نسائنا وبناتنا قد أرخت حجابها وتزينت أو 
وحتى  النفوس!!  لضعاف   ً ما جيعلها صيدًا سهال  ورسوله  اهلل  يغضب  تعطرت مبا 

األطفال فلهم نصيبهم يف االقتداء مبسرية أطفال عاشوراء النبيلة. 
ومتر ذكرى أحزان آل حممد سنويًا لتدعونا ككل لنطهر نفوسنا من رواسب الذنوب 
)عليه  احلسني  من   جعلت  روح  َتِضُل  فقلما  إليها  العود  وعدم  إصالحها  أمل  على 
السالم( نرباسًا هلا حنو اهلدى ولتكون مصداقًا لآلية الكرمية ) وهل جزاء اإلحسان 
إال اإلحسان( فُنحسن ملن أحسن إلينا ولو بالنزر القليل كرامة لنا وألجيالنا القادمة 

ومتهيدًا لدولة العدل املهدوية اخلالدة.
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الشعاراُت الحسينية

من أروع ما تتصف به كربالء هي األعمال العفوية اليت يقوم بها أهالوها إحياء لذكرى استشهاد االمام احلسني عليه السالم 
،وهلذا جند الرايات ترفرف يف كل مكان واليافطات السود معلقة على كل اجلدران واألصوات الناعية والردات احلسينية تعلو 
من كل مكان وحتى تكون هذه املظاهر بأروع صورتها نأمل أن حيسن اختيار األماكن اليت تعلق عليها الشعارات وان تراجع لغويا 
للتأكد من سالمتها اإلمالئية كما وانه جيب إدامتها طوال فرتة بقائها معلقة حتى ال تتمزق او تسقط من مكانها فتتلف ال سيما 

منها اليت كتبت عليها أمساء مقدسة .

شذى سامل الزبيدي
 عندما يهل حمرم احلرام يتغري كل شيء نلبس ثيابًا سودا، وتتوشح 
جدران املساجد واحلسينيات والبيوت واألسواق بالسواد، تتغري برامج 
ومساء،  صباحًا  مكان  كل  تّعم  احلسينية  فاجملالس  العادية،  احلياة 
اجلميع يسعى حلضور جملس ما والبكاء على احلسني ) عليه السالم( 
وأهل بيته ) عليهم السالم(، الشعائر احلسينية تتصاعد وتريتها يوم 
الناس  برامج  وتتعطل  مكان،  كل  احلزن  معامل  متأل  حيث  عاشوراء 
على  واألسى  احلزن  بإظهار  اجلميع  ويشتغل  يومني  أو  ليوم  العادية 
الشعائر  تستمر  وهكذا  اخلاصة،  بطريقته  كل  األليمة  الطف  حادثة 
احلسينية حتى تصل ذروتها مرة أخرى يف يوم األربعني يف )20( من 
صفر حيث جيتمع املاليني من داخل العراق وخارجه لزيارة أبي عبد 
اهلل احلسني ) عليه السالم( ولكن يبقى سؤال كبري يواجهنا مجيعًا ! 
أن  والشعائر دون احلاجة لشيء آخر يف  املظاهر  كّل هذه  هل تكفي 

نكون حسينيني حقًا ؟!
هل هذه املمارسات تكفي وحدها لكي تؤهلنا لالستضاءة بنور احلسني 
الشهداء  ) عليه السالم( وهو مصباح اهلدى، وااللتحاق مبوكب سيد 

وهو سفينة النجاة ؟!
اإلمام  نهج  على  احلياة  يف  نسري  أن  علينا  حقًا  حسينيني  نكون  لكي 
هو  السالم(  عليه   ( احلسني  اإلمام  ونهج  السالم(،  عليه   ( احلسني 
االلتزام بكل حدود اهلل وموازين الشريعة وأحكام الدين يف كل شؤون 

احلياة .
إن ممارسة الشعائر احلسينية وزيارة اإلمام احلسني ) عليه السالم( 
هي املقدمة واخلطوة األوىل يف الدخول يف نادي املؤمنني الذين خيشون 
األطهار  واألئمة  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  ويطيعون  اهلل 

)عليهم السالم( جعلنا اهلل وإياكم من احلسينيني املؤمنني حقًا.

هل نحن 
حسينيون حقا؟! حسنني الشاجلي

ستجذب األم الطفل اليها بسرد القصص اجلميلة 
واحلكايات  القصص  تتملك   , الشيقة  واحلكايات 
ينسى  بشكل  فكره  على  وتسيطر  حواسه  اجلذابة 
إىل  كله  وسيتحول  إليها،  ويصغي  وهلوه  لعبه  معه 
آذان صاغية  ويستمع بشوق وهلفة عندما تقص األم 
حكاياتها عليه ويغفل عن كل شيء حوله، وستخلق 
عنده روحا متسامية عظيمة عندما حتشو حكاياتها 
تقوي  اليت  االلتفاتات  و  باملالحظات  وقصصها 

البنية االخالقية واالميانية لديه.
تتالعب القصص بروح ونفس الطفل وتاخذ حملها 
يف قلبه ومشاعره ويبقى تأثريها أحيانًا فاعاًل اىل 
وجتعل  واالحاسيس  العواطف  على  تسيطر  االبد، 

الطفل يعيش وكانه احد ابطاهلا.
عند  الن  السحري  التأثري  هذا  القصة  تكتسب 
الطفل روح التقليد واحملاكاة وحب البطولة فتسلب 
وتشده  االرادة  منه  القصة  يف  املثرية  الشخصيات 
حنوها وسيسعى اىل حماكاتها ويتفاعل من جانب 
وتسلسلها  القصة  احداث  مع  االنسان  اخر ضمري 
معاش  واقع  اىل  لديه  القصة  تتحول  درجة  اىل 

وترتسخ يف ذهنه.
تعكس  انها  هو  القصة  تأثري  يف  االخر  والسبب 
وبصورة غري مباشرة رغبات وميول الطفل وتهذبه 
الباعثة  األسباب  وسيجد  اليها  باالستماع  وتقنعه 

على الرتك أو االستمرار يف ميوله و رغباته. 
جيب ان ترسم القصص للطفل لوحات عن صراع 
احلق والباطل اليت ينتصر احلق فيها دائمًا أو عل 

االقل اليت تزرع فيه روح االمل والنشاط، وان تعرف 
الطفل املكانة العالية واملقام السامي لإلنسان وتبني 
احلقائق  له  وتعرض  والرتبوي  االنساني  االدب  له 
وتلزمه  اإلهلية  بالسنن  عنها  يعرّب  واليت  اخلالدة 

اتباعها.
أن تقوي القصص روح اإلبداع عند  ومن املفرتض 
العداء  وروح  االنانية  نفسه  يف  وتقتل   ، الطفل 
وتهديه طريق  األخالق  دروس  وتعلمه   ، والكراهية 
االنسانية، وتعلم اإلنسان احلياة الشريفة والنزيهة  
تناولت  اذا  وبالتالي   , واملوبوءة  والفاسدة  امللوثة  ال 
االقل صورًا  على  ترسم  امللموسة  اجلوانب  القصة 
تؤثر  حيث  الواقع  على  مشاهدتها  ميكن  واقعية 
افضل وأكثر يف روح الطفل ونفسه. واخريًا جيب ان 
تقدم القصة االهداف االنسانية والدينية الصحيحة 

وان ال ختدم الشيطان ووسوسته.

األمُّ ...وسرد القصص واحلكايات 
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همسات
علمتين الطبيعة..

علمتين االشجار ان اكون ثابتا

وقويا يف الرخاء والشدة

واذا ضربت حبجر اعطي

مثرا حتى اكون عربة لآلخرين

وهذا ليس من الضعف

لكن اذا أحسنت اىل الناس

ستجربهم على احرتامك

وتكون هلم قدوة يقتدون بها

حنن نعلم أن للطاولة أرجال ولكننا 

نتقبل أنها ال تسري..

حنن نعلم أن للقلم ريشة ولكننا نتفهم 

أنه ال يطري..

حنن نعلم أن للساعة عقارب ولكننا 

متأكدون أنها ال تلسع..

حنن نعلم أن للباب يدا ولكننا ال نريد 

منه أن يصافحنا..

»وحنن نعلم أن كثريا ممن حولنا هلم 

قلوب ولكنهم ال يشعرون بنا.. فلنتقبل 

ذلك.. أهم شيء أن اهلل معنا.

عطُر الوجود وزُن الطفل وذكاؤه
جّنات احلسناوي

املرأة لإلنسان كاألرض هي املنبت واملرجع فتعطيه األمن 
واحلب والرمحة واالستقرار لذا ال يالم املرء على حب 
أمه كما ال يالم على حب وطنه وهي األم األصل، واملرأة 
هي أم مبشاعرها وعطائها سواء أكانت بنتًا أو أختا أو 
زوجة أو أما باحلقيقة ، أمل تكن موالتنا فاطمة ) عليها 
السالم( هي أم أبيها ؟ الن النب )صلى اهلل عليه واله 
وسلم( كان يرجع من كفاحه وصراعه مع أصنام زمانه 
وطغاة أيامه متعبًا منهكًا فيجد الزهراء ) عليها السالم( 
األم  له ما تهب  لتهب  تنتظره وتستقبله  ابنته الصغرية 

الرؤوم لولدها الغالي. 
فإذا ما خرج الرجل إىل ميادين احلياة املختلفة خيوض 
جوالته بها فال تغيب هي عن ذهنه فيأمل العود األمحد 
إليها فيجد عندها حالوة األمن بعد اخلوف ولذة الفراغ 
صوالته  وهدايا  جوالته  جوائز  ليهديها  النصب  بعد 
تدور  فكما  واالستقرار  والتفاؤل  األمل  هي  وتهديه 
الكواكب حول الشمس منجذبة إليها دار اإلنسان حول 
وإحساس  وعقل  فطرة  من  فهي  كانت  أينما  األم  هذه 

مرهف وقلب سليم.
وقالوا عنها :

قال تعاىل : ) وعاشروهن باملعروف( . ) النساء /19(.
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( : ) ال تكرهوا 

البنات فإنهن املؤنسات الغاليات( . ) كنز العمال(.
وقال يف حديث آخر : من ولدت له ابنة فلم يؤذها ومل 
يهنها ومل يؤثر ولده عليها ادخله اجلنة( ) كنز العمال(.

حسنات  البنات   ( السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  قال 
يسأل  والنعمة  عليها  يثاب  واحلسنات  نعمة  والبنون 

عنها(.
تبارك  اهلل  إن   (  : السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  قال 
وتعاىل على اإلناث ارأف منه على الذكور وما من رجل 
يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إال فرحه اهلل 

تعاىل يوم القيامة ( .
عطر  بأنها  وصفها  السالم(  )عليه  املسيح  السيد 

الوجود.

بتول علي 

كشفت دراسة حديثة عن إن األطفال الذين 
من  اكرب  بقدر  يتمتعون  أكرب  بوزن  يولدون 
طفولتهم  من  الالحقة  املراحل  يف  الذكاء 
اقل  بوزن  يولدون  الذين  أولئك  مع  مقارنة 

األثقل  األطفال  إن  هو  ذلك  سبب  يكون  وقد 
األم  رحم  أفضل يف  غذاء  على  قد حصلوا  وزنًا 

أثناء املراحل املهمة لنمو الدماغ. 
الوالدة  عند  الطفل  وزن  نقص  إن  على  أخرى  دراسات  برهنت  منوه وقد  على  سلبًا  يؤثر 

العقلي الالحق ومن املعروف إن األطفال ) اخلدج( الذين يولدون مبكرًا يقل وزنهم عادة عن 
الوزن الطبيعي لباقي األطفال غري إن الدراسة األخرية تشري إىل إن عالقة الذكاء بالوزن عند 

الوالدة متتد حتى إىل األطفال الذين يولدون بوزن وحجم طبيعي. 
وقد أشارت الدراسة إن األطفال الذين يولدون بوزن كيلو ونصف غرام هم أقل ذكاء حتى إذا 
كيلوغرامات  أربعة  وأوزانهم  يولدون  الذين  األطفال  أما  سنوات،  إىل سبع  أعمارهم  وصلت 

ازدادت نسبة ذكائهم.
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

آية
 املراقبة 

إن من اآليات اليت لو التفت إليها العبد 
الشتدت ) مراقبته ( لنفسه ، بل أشفق 
على نفسه ولو كان يف حال عبادة، هي 
وما  تكون يف شأٍن  وما   { تعاىل:  قوله 
تتلو منه من قرآٍن وال تعملون من عمٍل 
فيه  تفيضون  إذ  شهودًا  عليكم  كّنا  إال 
يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف  وما 
من  أصغر  وال  السماء  يف  وال  األرض 
ذلك وال أكرب إال يف كتاٍب مبني {.. وكان 
النب )صلى اهلل عليه وآله( إذا قرأ هذه 
اآلية بكى بكاًء شديدًا، ألنه يعلم عمق 
هذا الشهود الذي ال يدع جمااًل للغفلة 
عن احلق .. وامللفت يف هذه اآلية أنها 
( جمال  استيعاب   ( على حقيقة  تؤكد 
الرقابة اإلهلية، ألّي عمٍل من األعمال، 

وألّي شأن يكون فيه العبد.

الفاضلي : ابراهيم ابن السيد امحد ابن السيد 

 –  1341 النجفي  صايف  السيد  ابن  شريف 

1398 هـ .

اديب فاضل كاتب جليل مؤلف مكثر ذو اخالق 

االشرف  النجف  ولد يف  وشيم محيدة،  وفتوة 

بالقضايا  انشغل  ثم  واألوليات  املقدمات  وقرأ 

عدة  واعُتقل  والسياسية  واالجتماعية  الوطنية 

مرات ، وكان حازمًا وموفقًا يف حل املشاكل.

 " العدل   " جملة  هـ   1382 عام  أصدر 

النجفية ، كما اسس مجعية التوجيه الديين ، 

وكان حمرتمًا لدى كافة الفئات الوطنية .

مات سنة 1398هـ . وخلفه : السيد امحد.

االمام احلسني  ثورة  : حترير فلسطني ط.  له 

)عليه السالم( ط. حق على املسلمني ط. ألجل 

ان نكسب املعركة الفاصلة .

) معجم رجال الفكر واالدب يف النجف خالل 

ألف عام /ج927/2(.

من جرائم البعث..
الشهيُد ابراهيم امحد الفاضلي ، السيد ، » اغتيال »

بشائر سعد عبد األمري
ينقل الصدوق يف ) اخلصال( عن رسول )صلى اهلل عليه واله وسلم( قوله:

من رزقه اهلل حب األئمة من أهل بييت فقد أصاب خري الدنيا واآلخرة ، فال يشّكن أحد انه يف اجلنة ، فان 
يف حب أهل بييت عشرين خصلة ، عشر منها يف الدنيا وعشر يف اآلخرة.

أما يف الدنيا: فالزهد واحلرص على العمل والورع يف الدين والرغبة يف العبادة والتوبة قبل املوت والنشاط 
يف قيام الليل واليأس عّما يف أيدي الناس واحلفظ ألمر اهلل ونهيه عز وجل والتاسعة : بغض الدنيا والعاشرة 

: السخاء.
وأما يف اآلخرة: فال ينشر له ديوان ، وال ينصب له ميزان ، ويعطى كتابه بيمينه ويكتب له براءة من النار 
ويبيض وجهه ويكسى من حلل اجلنة ويشفع يف مئة من أهل بيته وينظر اهلل إليه بالرمحة ويتّوج من تيجان 

اجلّنة والعاشرة يدخل اجلنة بغري حساب ، فطوبى حملّب أهل بييت.

بدري الغزالي

إظهار الشهادتني ومن عالمته القبول الظاهري لألوامر والنواهي اإلهلية ، قال تعاىل : )َقاَلْت اأَلْعَراُب آَمنَّا ُقْل ملْ ُتْؤِمُنوا 
َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوملَّا َيْدُخْل اإِلمَياُن يِف ُقُلوِبُكْم ( اإلميان وهو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل األركان واملؤمن هنا يعقد 

قلبه على االلتزام باألوامر والنواهي اإلهلية .
ورد يف اآلثار إن النب )صلى اهلل عليه واله وسلم( مر على قوم فسأهلم : ما انتم : قالوا مؤمنون .

قال : وما عالمة إميانكم ؟
قالوا : نشكر على الرخاء ، ونصرب على البالء ، ونرضى بواقع القضاء .

قال )صلى اهلل عليه واله وسلم( : مؤمنون ورب الكعبة.
قال أمري املؤمنني علي )عليه السالم( :

اإلسالم هو التسليم والتسليم هو اليقني واليقني هو التصديق والتصديق هو اإلقرار واإلقرار هو األداء واألداء هو العمل 
الصاحل .

عشرونَ  خصلًة يف حمبة أهل البيت ) عليهم السالم(

اإلسالُم
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عليه ال�سالممن كربالء احل�سني..

صباح البهبهاني

يِن  ـ اإلِْخالص غاَيُة الدِّ
ـ الرِّضا مَثََرُة اْلَيقنِي 
ـ احَلقُّ أْوَضُح َسبيٍل 
ُح َدليٍل  ْدُق أجْنَ ـ الصِّ
ـ الرِبُّ َغنيمُة احْلاِزِم 
ـ اإلِْيثاُر أْعلى َاملَْكاِرِم 

ـ الُكُتُب َبساتنُي اْلُعَلماِء 
يِّئاِت  ـ الَوَرُع ُجنٌَّة ِمَن السَّ
َسناِت  ـ التَّْقوى َرأُس احْلَ

ِلُس اأْلْشراِف  ـ األَْْطراُف جَمْ
ـ الْـَوَرُع مَثََرُة اْلَعفاِف 
ـ احَلياُء ُخْلٌق َمْرِضيٌّ 
ْدُق َخرُي َمْبيِنٍّ  ـ الصِّ

. ـ الَعْقُل أنََّك َتْقَتِصُد َفال ُتْسِرُف وَتِعُد َفال خُتِْلُف 
ـ اْلِفْكُر ُيوِجُب اإلِْْعِتباَر َوُيْؤِمُن اْلِعثاَر وُيْثِمُر اإلِْْسِتْظهاَر 

ـ املَُْتَعدِّي َكثرُي اأَلْضداِد َواألَْْعداِء 
ـ املُْْنِصُف َكثرُي األَْْوِلياِء َواألَِْوّداِء 

املَْطاِمِع  يِف  وأَقلُُّهْم  أْخالقًا  الّناِس  أْطَهُر  اْلعاملُ   -
َأْعراقًا .

جاع ـؤاُل َيْكِسُر ِلساَن املَُْتَكلِِّم و َيْكِسُر َقْلَب الشُّ ـ السُّ

الرماُن إكسري الشباب الطبيعي    
الصحة,  على  احلفاظ  يف  مهمًا  دورًا  الرمان  يلعب 
اإلصابة  من  الوقاية  على  قدرته  إىل  فباإلضافة 
النفسي  اإلجهاد  من  والتخفيف  القلب  بأمراض 
فائدة  باحثون  اكتشف  اجلنسية،  احلياة  وحتسني 
الشباب  »إكسري«  صفة  إلطالق  دفعتهم  له  جديدة 

الطبيعي عليه.
دراسة  أن  الربيطانية  مايل  دايلي  وأفادت صحيفة 
كلفت أكثر من ثالثة ماليني دوالر أظهرت أن جرعة 
شيخوخة  عملية  تبطئ  أن  الرمان ميكن  من  يومية 

احلمض النووي.
وأوضحت أن خالصة عصري الرمان، اليت تتضمن 
بعضًا من القشرة واحلبوب والبذور، أعطيت لستني 
كبسوالت,  شكل  على  شهر  طوال  يوميًا  متطوعًا 
أجسام  يف  الكيميائي  النشاط  الباحثون  وراقب 
ال  كبسوالت  تناولوا  بآخرين  مقارنة  املتطوعني 

حتتوي على هذه اخلالصة.
واكتشف الباحثون تراجعًا ملحوظًا يف مؤشر مرتبط 
بتضرر اخلاليا ميكن أن يتسبب يف إحداث خلل يف 
باإلضافة  والكلى،  والكبد  والعضالت  الدماغ  عمل 

إىل تأثريات الشيخوخة على البشرة.
وقال الباحثون من خمرب خاص يف إسبانيا إن هذا 
النووي يف  الرتاجع ناجم عن بطء أكسدة احلمض 

مع  طبيعي  بشكل  عادة  حيصل  أمر  وهو  اخلاليا، 
مرور الوقت.

قرون  منذ  بفوائده  معروف  الرمان  أن  إىل  يشار 
و«د«  و«ج«  »أ«  فيتامينات  على  حيتوي  أنه  وتبني 

باإلضافة إىل احلديد ومضادات األكسدة.
أن  أظهرت  باليمن  أجريت  حديثة  دراسة  وكانت 
األمراض  من  الكثري  معاجلة  يف  يفيد  الرمان 
القلب  يقوي  كما  اإلسهال  تسبب  اليت  كالبكرتيا 
الكلى ويلطف احلرارة  البول ويذيب حصوات  ويدر 

املرتفعة جلسم اإلنسان ويشفي من عسر اهلضم.

حبيب وهيلة

ينبغي على كل مؤمن أن يقتين كتاب مواقيت الصالة لكي 

 : تعاىل  اهلل  قال  حيث  أوقاتها  يف  الصالة  على  حيافظ 

هللَِّ  َوُقوُموا  اْلُوْسَطى  الِة  َوالصَّ َلَواِت  الصَّ َعَلى  )َحاِفُظوا 

َقاِنِتنَي ( وان فضل أول الوقت كفضل اآلخرة على الدنيا 

الَة  وال جيب تأخري الصالة إال للضرورة القصوى )ِإنَّ الصَّ

َكاَنْت َعَلى املُْْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتًا (.

يِن  اإْلِخالص غاَيُة الدِّ

ل يعبأ حبرقة الشمع 

السائل لعله يواسي 

زينب الكربى وعيالت 

احلسني) عليه السالم( 

يف ليلة الوحشة

كتاُب مواقيت الصالة 
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