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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 / 26 /حمرم احلرام / 1433هـ املوافق  22 / 12 / 2011 

العدد..
عن اإلمام احلسني بن علّي )عليه السالم( قال:- قال 
لي بريدة: أمرنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أن 

نسّلم على أبيك بإمرة املؤمنني. 
)عيون أخبار الرضا )عليه السالم( 2/ 68، ب 31، ح 312(

األمني العام للعتبة املقدسة
 يلتقي وفد اهلالل األمحر اإليراني 

عقب زيارة عاشوراء  

العتبُة احلسينيُة املقدسة توقع 
مذّكرة تعاون )قرآنية( مع السفري 
املصري يف العراق



تفسري امليزان : كون القتال املكتوب كرها للمؤمنني إما ألن القتال لكونه متضمنا لفناء النفوس و تعب األبدان و املضار املالية و ارتفاع األمن و الرخص و الرفاهية، و غري ذلك مما يستكرهه 
اإلنسان يف حياته االجتماعية ال حمالة كان كرها و شاقا للمؤمنني بالطبع، فإن اهلل سبحانه و إن مدح املؤمنني يف كتابه مبا مدح، و ذكر أن فيهم رجاال صادقني يف إميانهم مفلحني يف سعيهم، 
لكنه مع ذلك عاتب طائفة منهم مبا يف قلوبهم من الزيغ و الزلل، و هو ظاهر بالرجوع إىل اآليات النازلة يف غزوة بدر و أحد و اخلندق و غريها، و معلوم أن من اجلائز أن ينسب الكراهة و 
التثاقل إىل قوم فيهم كاره و غري كاره و أكثرهم كارهون، فهذا وجه. و إما ألن املؤمنني كانوا يرون أن القتال مع الكفار مع ما هلم من العدة و القوة ال يتم على صالح اإلسالم و املسلمني، و أن 
احلزم يف تأخريه حتى يتم هلم االستعداد بزيادة النفوس و كثرة األموال و رسوخ االستطاعة، و لذلك كانوا يكرهون اإلقدام على القتال و االستعجال يف النزال، فبني تعاىل أنهم خمطئون يف 
هذا الرأي و النظر، فإن هلل أمرا يف هذا األمر هو بالغه، و هو العامل حبقيقة األمر و هم ال يعلمون إال ظاهره و هذا وجه آخر. و إما ألن املؤمنني لكونهم مرتبني برتبية القرآن تعرف فيهم 
خلق الشفقة على خلق اهلل، و ملكة الرمحة و الرأفة فكانوا يكرهون القتال مع الكفار لكونه مؤديا إىل فناء نفوس منهم يف املعارك على الكفر، و مل يكونوا راضني بذلك بل كانوا حيبون أن 
يداروهم و خيالطوهم بالعشرة اجلميلة، و الدعوة احلسنة لعلهم يسرتشدوا بذلك، و يدخلوا حتت لواء اإلميان فيحفظ نفوس املؤمنني من الفناء، و نفوس الكفار من اهلالك األبدي و البوار 
الدائم، فبني ذلك أنهم خمطئون يف ذلك، فإن اهلل - و هو املشرع حلكم القتال - يعلم أن الدعوة غري مؤثرة يف تلك النفوس الشقية اخلاسرة، و أنه ال يعود من كثري منهم عائد إىل الدين 

ينتفع به يف دنيا أو آخرة، فهم يف اجلامعة اإلنسانية كالعضو الفاسد الساري فساده إىل سائر األعضاء، الذي ال ينجع فيه عالج دون أن يقطع و يرمى به، و هذا أيضا وجه.
فهذه وجوه يوجه بها قوله تعاىل: و هو كره لكم إال أن األول أنسب نظرا إىل ما أشري إليه من آيات العتاب، على أن التعبري يف قوله: كتب عليكم القتال، بصيغة اجملهول على ما مر من 

الوجه يؤيد ذلك.

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



ان الواجبات امللقاة على عاتق أتباع اهل البيت عليهم السالم اجتاه األئمة االطهار حتتم عليهم االلتزام بها وبأقصى درجات الشرعية ومن 

بني ما حيرص على إقامته اتباع اهل البيت هي احياء الشعائر احلسينية املقدسة وقد جيهد نفسه بكل ما يستطيع من طاقة ومال لكي يقدم 

افضل ما لديه الذي ال يساوي شيئا مذكورا أمام ما قدمه اإلمام احلسني عليه السالم ولكنه طاملا انه حيمل يف قلبه الوالء احلسيين فانه 

يكون يف الطريق الصحيح .

املهم بعد إحياء الشعائر احلسينية ماهي الدروس اليت نستفيدها من هذه الشعائر احلسينية لكي نلتزم بها يف مفردات حياتنا ؟ فليس من 

الصحيح ان احيي الشعائر احلسينية وال أبالي باحملرمات او الشبهات وال التزم بالواجبات بشكل صحيح ، فضريبة إحياء الشعائر احلسينية 

جتعلنا ان خنتلي بأنفسنا لنحاسبها هل قدمت ما يتفق والشعائر احلسينية اليت أحييناها باألمس ؟ فان احد مصاديق صدق نوايانا اجتاه 

الشعائر  بعد  ملا  املطلوبة  الصورة  وتعكس  تصرفاتنا سليمة وصحيحة  تكون  أن  احلسينية  الشعائر  إحياء  من خالل  السالم  عليه  احلسني 

احلسينية، ويف نفس الوقت ان يكون استعدادنا للقادم أفضل .

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

info@imamhussain.org
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في هذا العدد..

درُس عاشوراَء قبُس تضـــــــــــــــــــحيٍة ينرُي 
طريَق األحراِر

قبسات اميانية..
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براءة الطفولة يسحقها الفقر 
واجلهل والبطالة

أحياء مناطق البستنة يدعون 
املسؤولني اىل زيارتهم واالطالع على 
واقعهم اخلدمي املرتدي

تقارير..

تقارير..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ استفْد من إحياء الشعائر

ال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

الأر�سيف

الت�سميم والإخراج

هيئة التحرير

املرا�سلون

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

حيدر عدنان

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

حممد ال�سامي 

ح�سني اال�سدي
حممد البخاتي

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

ح�سن الها�سمي

�سفاء ال�سعدي - تي�سري عبد عذاب

�سكرتري  التحرير

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

والوثائق ببغداد
  1216 ل�سنة 2009م

رئي�س التحرير



اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي   املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 20 / حمرم احلرام /1433هـ املوافق 2011/12/16م

بنّي ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء 
املقدسة مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة 
الثانية من صالة اجلمعة اليت أقيمت يف العتبة احلسينية 
املقدسة يف 20- حمرم -1433هـ املوافق 16-12-2011 م 
إن ما تنشره بعض املواقع اخلربية – بني احلني واآلخر- 
من أخبار مفربكة وكاذبة عن املرجعية الدينية العليا ... ومع 
لنشر مثل هذه األخبار  والبواعث  النوايا  النظر عن  قطع 
إنها عارية عن الصحة متاما، خصوصا حينما يتعلق األمر 
أخطر  ذلك  تأثري  يكون  املرجعية  على  والكذب  باالفرتاء 
على اجملتمع، وتوجه مساحته بالكالم هلذه املواقع بوصايا 
وتوجيهات عامة سواء كان هناك خرب مفربك وملفق يتعلق 

باملرجعية أو غريها .. نوجزها مبا يلي:
تقتضي  اإلعالم  مهنة  وأخالقيات  املهنية  األمانة  إن   -1
والتثّبت يف نشر األخبار ألن املقصود من  حتّري الصدق 
عليها  واطالعه  املواطن  إىل  احلقائق  إيصال  هو  اإلعالم 

ليكون على دراية ومعرفة مبا جيري حوله.
تنشره  ما  ألن  وذوقه  املواطن  عقل  احرتام  ضرورة   -2
قناعات  وتوليد  رأي  تشكيل  عنه  سينشأ  اخلربية  املواقع 
ينشر  ما  كان  فان  ينشر،  ما  ضوء  على  مواقف  واختاذ 
صادقًا ومطابقًا للواقع كانت القناعة والرأي لدى املواطن 
ضحية  املواطن  سيقع  وخبالفه  حقًا  وموقفه  صحيحًا 

األوهام والباطل.
3- البحث عن اإلثارة اإلعالمية حتى ولو بالكذب يؤدي إىل 
وانتقاهلا  الظاهرة ال شعوريًا وتفشيها  بهذه  املواطن  تأثر 

قد  واإلعالمية  اخلربية  الوسائل  تكون  وبالتالي  إليه 
ساهمت بشكل غري مباشر يف شيوع ظاهرة غري مقبولة ال 

دينيًا وال حضاريًا لدى املواطنني.
وتأمل مساحته من املواطنني التنّبه وعدم الركون إىل كل 
بعد  إال  الدينية  باملرجعية  يتعلق  ما  ينشر خصوصًا  خرب 

التثّبت من مصادره املوثوقة.
ويف سياق آخر تناول مساحة الشيخ الكربالئي ما تتكرر من 
حوادث هروب السجناء اجملرمني واملدان بعضهم بأعمال 
إرهابية وقتل ملواطنني ومسؤولني يف الدولة العراقية حبيث 
ذا حلقات منتظمة جتري كل  أصبح هذا األمر مسلسال ً 
فرتة وبني احلني واآلخر .. مؤشرًا خللل واضح يف املنظومة 
األمنية واإلصالحية واليت تشرف على احتجاز السجناء. 

وتابع مساحته: فقد متكن جمموعة من السجناء ومن بينهم 

سجني حمكوم باإلعدام جبرمية قتل حملافظ السماوة من 
شكلت  وقد  فيه،  اإلعدام  حكم  لتنفيذ  نقله  أثناء  اهلرب 
ووجهت  احلوادث  هذه  مالبسات  ملعرفة  حتقيقية  جلنة 
اتهامات جلهات نافذة يف احلكومة االحتادية بضلوعها يف 

عملية اهلروب.
الن  للمواطنني  احلقائق  بكشف  اللجان  هذه  من  وطالب 
املواطنني  بأرواح  استخفافًا  يعد  املسلسل  هذا  استمرار 
واستهانة بالدم العراقي وإضافة آالم وجراح جديدة لعوائل 
مؤشرا  املتكررة  احلوادث  هذه  وعد  املغدورين،  الضحايا 
مباني  حلراسة  اجملعولة  املنظومة  يف  واضح  خلل  لوجود 

السجون واملشرفني على نقل السجناء.
واملشرفني  احلراس  لدى  املهنية  الكفاءة  بعدم  ذلك  وعلل 
التقارير  من  فالكثري  السجناء  وشؤون  السجون  على 
تتحدث عن إن احلراس املكلفني بذلك هم أفراد بسطاء 
التعامل واحلس  املهنية وال اخلربة يف  املقدرة  ال ميتلكون 
األمين حلراسة هذه املواقع، وان بعض احلراس يقّدمون 
تأهيلهم  تعيينهم إضافة إىل عدم  شهادات مزّورة لغرض 

مهنيًا إلدارة هذه املواقع.
وأكد على ضرورة حماسبة املقّصرين السيما إذا ثبت من 
التحقيق إن هناك أشخاصا أصحاب نفوذ يف السلطة كان 
ليكون  للمواطنني  كشفهم  من  فالبد  التهريب  دور يف  هلم 
بضرورة  كذلك  وأهاب  ذلك،  تكرار  عن  لآلخرين  ردعًا 
تكرار  ملنع  الوقائية  واإلجراءات  األمنية  املنظومة  تطوير 

ذلك.
وفيما يتعلق باملوازنة احلالية لعام 2012م واليت ستعرض 
على جملس النواب .. أوصى مساحته بأهمية إجياد تنسيق 
واجلهات  النواب  جملس  يف  املالية  اللجنة  بني  وحوار 
املعنية باملوازنة مع جملس الوزراء حول االهتمام والتطور 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

الشيخ الكربالئي يؤكد على ضرورة حماسبة املقصرين يف تهريب السجناء ويوصي 

االهتمام بالقطاعات الصناعية والزراعية والسياحة الدينية 

تأمل سماحته من املواطنني التنّبه 
وعدم الركون إلى كل خبر ينشر 
خصوصًا ما يتعلق باملرجعية 
الدينية إال بعد التثّبت من 
مصادره املوثوقة

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

نداء اجلمعة



وعدم  الدينية  والسياحة  والزراعية  الصناعية  للقطاعات 
على  للموازنة  املالية  املوارد  يف  أساسية  بصورة  االعتماد 

موارد النفط لألسباب التالية:
1- وقوع املوازنة يف مواردها حتت رمحة السوق النفطية 
العاملي  االقتصاد  بتقلبات  يتأثر  الذي  وتقلباتها  العاملية 
وجعلها يف موقع التبعية هلذا السوق والذي قد يؤدي إىل 
إرباك خطط الدولة العراقية للتنمية واالعمار بسبب عدم 

استقرار املدخوالت املالية.
2- توجيه تشغيل األيدي العاطلة الوجهة الصحيحة إذ بداًل 
البطالة عن طريق إجياد  الدولة المتصاص  من اضطرار 
وظائف ولو من دون حاجة ويف مواقع عمل غري ضرورية 
ميكن – لو حصل التطوير واالهتمام بالقطاعات املذكورة 
– إجياد فرص عمل ضرورية ومطلوبة يف أعمال صناعية 

وزراعية وسياحية.
3- استثمار الكفاءات والعقول واملهارات العراقية.

4- حتقيق شيء من االكتفاء الذاتي يف هذه اجملاالت وعدم 
التبعية لآلخرين.

وشدد مساحته  على  ضرورة التوجه حنو السياحة الدينية 
مرتبطة  ألنها  البلدان  كبقية  ليست  بلدنا  يف  إنها  وقال 
وتشكل  والعقائدي  الفكري  وتراثه  البلد  هذا  حبضارة 
البد  لذلك  الشعوب  وبقية  العراقي  الشعب  بني  تواصاًل 
من توجيه موارد مناسبة من امليزانية لتطوير هذا القطاع، 
ص للعتبات املقدسة اليت تشكل املورد  وتأسف إن ما خصِّ
األساسي للسياحة يف العراق هو جزء ضئيل جدا، فما مت 
ختصيصه للعتبات املقدسة يف العراق ) العلوية واحلسينية 
حجم  بينما  دينار  مليار   30 هو   ) والكاظمية  والعباسية 
املشاريع اخلدمية واالعمارية يف العتبات املقدسة يبلغ 272 
العتبات  هذه  وإجحافا حبق  ظلما  ذلك  وعد  دينار!  مليار 
كونها  إىل  إضافة  وانتماءنا  وحضارتنا  هويتنا  متثل  اليت 

موردًا مهمًا من املوارد االقتصادية.

ما مت تخصيصه للعتبات املقدسة 
في العراق ) العلوية واحلسينية 
والعباسية والكاظمية ( هو 30 
مليار دينار بينما حجم املشاريع 
اخلدمية واالعمارية في العتبات 
املقدسة يبلغ 272 مليار دينار!

تشّكل صالة اجلمعة هذه املمارسة العبادية األسبوعية جانبًا مهمًا يف حياة املسلمني الذين جيتمعون 
والسياسية  الدينية  قضاياهم  ومناقشة  واآلراء  األفكار  وتالقح  العرب  واستلهام  لتأديتها  سوية 

املعاصرة.
يف  املقامة  اجلمعة  احلاضرين يف صالة  املصّلني  وآراء  انطباعات  بعض  )األحرار(  وسّجلت جملة 

الصحن احلسيين الشريف بتاريخ 2011-12-16.
حيث يؤّكد املواطن جبار عباس جبار بأّن »صالة اجلمعة ممارسة عبادية مهمة جتلب الفوائد الروحية 
واالجتماعية للمصلني خصوصًا الذين حييونها يف مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( وجيتمعون يف 

هذا املرقد الطاهر ويستمعون إىل اخلطب الدينية والسياسية ألئمة اجلمعة«.
ويضيف، بأّن »صالة اجلمعة منرب حر ملناقشة القضايا احلساسة واملصريية احلاصلة يف العراق، 
اليت  السجناء  هروب  مسألة  حول  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  اجلمعة  خطيب  تناوله  ما  ومنها 

أصبحت من املسائل واملواضيع الشائكة واملخيفة يف البالد«. 
ودعا جبار يف نهاية حديثه بأّن »يعّم السلم واألمان حتت خيمة العلماء ورجال الدين«.

أما الزائر عماد جاسم فيقول: »يأتي املؤمنون أسبوعيًا ألداء زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( وأداء 
صالة اجلمعة لالستماع للخطب الدينية والسياسية اليت تنقل ما موجود يف الساحة العراقية«.

ويتابع، بأّن »صالة اجلمعة ممارسة ضرورية يف حياتنا، فهي تناقش املشاكل وتعاجلها حبكمة متثل 
رأي الشعب وتوجهات املراجع العظام، إال إننا أمام مشكلة أخرى وهي عدم وجود آذان صاغية ملا يثار 

من مواضيع حساسة يف صالة اجلمعة«.
ويبني الزائر عالء فاخر املياحي من حمافظة البصرة بأّن »لصالة اجلمعة تأثريات وفوائد يف خمتلف 
يهتمون  وأصبحوا  احلاكمون  السياسيون  خذله  الذي  العراقي  املواطن  حال  لسان  ومتثل  اجملاالت، 

بالسلطة واملال دون االهتمام حباجاته الرئيسية يف احلياة«.
بينما يوضّح املواطن عبد الكاظم حسن وهو من مدينة كربالء، بأّن »جميئه ألداء صالة اجلمعة ميثل 
حاجة دينية وممارسة عبادية تقربه إىل اهلل )سبحانه وتعاىل(، أما على مستوى اخلطاب املوجه يف 
صالة اجلمعة فهو مؤثر جدًا ومطلوب يف هذه الفرتة احلرجة اليت يعيشها العراقيون، ولكّنها ال تؤثر 

لألسف على املسؤولني«، حبسب قوله. 
به نسبة  العمل  وما عليهم  العراقيني  للسياسيني  »هنالك خطاب مستمر يف صالة اجلمعة  ويتابع، 
للمصلحة العامة، إال أّنهم ال يتعظون هلذه التوجيهات حتى جند البعض يستهني بها لتماديه واستمراره 

يف البحث عن مصلحته الشخصية والتحزبية على مصلحة الشعب«.
بأّن  بنّي  الذين  الفتالوي  هادي  عقيل  الشيخ  مع  كان  اجلمعة،  صالة  أهمية  عن  احلديث  وختام 
»إلقامة صالة اجلمعة يف الصحن احلسيين الشريف خصوصية كبرية تكتسب أهميتها من صاحب 
املرقد الطاهر وما تثريه من مواضيع هامة ومفيدة حلياتنا اليومية سواء على األوضاع الداخلية أو 

اخلارجية«. 
الكالم  فإن  اجلمعة،  ترتكها صالة  اليت  واالجتماعية  الروحية  الفوائد  عن  »فضاًل  إّنه  إىل  ويلفت 
الصادر عن خطباء اجلمعة ميثل توجهات املرجعية الرشيدة، وله تأثري كبري لتناوله القضايا اهلامة 

بوعي وإدراك وإخالص«.

صالُة اجُلمعة.. ممارسة عبادية ومنرب حر 
ملناقشة القضايا اهلامة
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معلوم إن االمام احلسني )عليه السالم( يف واقعة عاشوراء كان خليفة النيب )صلى 
اهلل عليه واله وسلم(، وهذه املعركة اليت دارت رحاها على أرض كربالء كانت متثل 
انعطافة تارخيية مهمة جدًا، أسست ألشياء عديدة ملا بعد عاشوراء، الظامل جترأ ما 
بعد عاشوراء أن َيظِلم ، واملؤمن استفاد من عاشوراء يف أن يكون قويًا وصلبًا وشجاعًا 
مبقدار ما، وإن أّدت الصالبة والقوة والشجاعة إىل سفك دمه، فأنتجت عاشوراءات 
متعددة، كلها منبثقة من احلسني )عليه السالم(، وال زالت مسرية اجلهاد يف سبيل 
اهلل تعاىل، وإعالء لكلمته، والزالت هذه القافلة سائرة بقوة ولن يوقفها شيء..رغم 
إن الظامل ما زال حيّشد القوة للوقوف بوجه هذه احلالة احلسينية املمتدة واملتجددة 

واملتنامية.
قطعًا فإن الظامل ال ميكن أن ينتصر أو حيرز أشياء ممكن أن تبقيه، لكن حب البقاء 
منه  للحق؛ جعل  البعض وكرههم  نفوس  الشيطان يف  السلبية- وجذوة  بالطريقة   -
ينتصر للخط املقابل لإلمام احلسني أو يتوسع أو ينحسر حبسب الظروف املتاحة 
له.. فماذا حدث يف يوم عاشوراء؟ وما هي األمور اليت ممكن أن يستفيدها اإلنسان 

من يوم عاشوراء قبل نشوب القتال؟
عاشوراء نتجت عن تربية، فمن تربى برتبيتها، مل يتزلزل ومل خيذل إمامه، وبعكسها 
الرتبية الفاسدة اليت أنتجت اجلرأة على انتهاك حرمة ابن بنت نيب اهلل )صلى اهلل 

عليه واله وسلم(.
كانت يف  إنها  مع  احلسينية،  اجملموعة  قوة وصالبة  هي  عاشوراء  يوم  من  نستفيد 
مواجهة املوت، ومع ذلك مل تشك - ولو حلظة واحدة - حبقانيتها ومصداقيتها..حتى 
بعد  الشّدة، لكن مل يرد نص- حتى  اللواتي قد يضعفن يف مواطن  للنساء  بالنسبة 
األسر- إن إحداهن بدأت تلوم واقعة الطف، ملا سببت هلا، أو أن تقف بضعف أمام 
طاغية..كأن املسألة تسري على نهج واحد، من ابتداء املسرية إىل يوم عاشوراء، واىل 

نهاية املسرية وهو ما قّل نظريه يف التاريخ.
إن قوة العالقة بني احلسني)عليه السالم( وصحبه، وأيضًا قوتها ما بني أهل البيت 

ملهم األحرار ومنقذ األفكار
حسن اهلامشي

»واهلل ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أقر لكم إقرار العبيد« ال زال هذا الشعار 
يرتدد من على شفاه الذين أشربوا يف قلوبهم احلرية اليت حتلق بهم يف فضاءات 
العطاء اإلنساني الراقي، إنها احلربة اليت خيشاها الطغاة وقد هشم بها رؤوس 
الطغاة سابقا والحقا، سابقا عندما نهض هو وأهل بيته وأنصاره عليه السالم ضد 
العامل  يف  األحرار  منه  اقتبس  عندما  والحقا  وأتباعه،  يزيد  وجمون  وفسق  ظلم 
جذوة رفض الظلم والضيم والفساد وعلى مر التاريخ إىل يومنا هذا بل إىل أبد 
احلسني  اإلمام  ميثله  الذي  واحلرية  احلق  بني  حلبة صراع  الدنيا  تبقى  الدهر، 
بوقفته اخلالدة يف طف كربالء ضد الطغمة اليزيدية املنغمسة يف الذل والفساد 

واالنتهاك. 
وها هم أتباع احلرية الذين انتهجوا نهج الشهيد بكربالء يصارعون الباطل أينما 
حياتهم،   ذلك  كلفهم  لو  حتى  وأباطيله  وخترصاته  بعنجهياته  يقبلون  وال  وجد، 
من  احلرية  متييز،  دون  من  مجيعا  للبشر  احلرية  علم  السالم  عليه  فاحلسني 
والثقافية،  الفكرية  التبعية  من  احلرية  والقوة،  بالسالح  واملعتدين  الطغاة  ربقة 
احلرية من وصاية الطغاة وأهل الباطل، احلرية من كل أصفاد احلكام الظاملني، 
احلرية من كل قهر وظلم وتعسف وتهجري وتقتيل، احلرية من كل فكر إقصائي 
وتهميشي واستعالئي، احلرية من كل قيد اقتصادي واجتماعي يضعه الطغاة للحد 
البشرية  اآلهلة  من  آخرا احلرية  وليس  وأخريا  املؤمن،  التحرك اجلماهريي  من 

واحلجرية واألهوائية اليت تعرتض درب األسوياء يف هذه املعمورة. 
هكذا سطر احلسني عليه السالم منذ بداية مسريته حنو احلرية أروع األمثلة يف 
إباء الضيم والفسق والفجور وعلى مر األزمنة واألمكنة والدهور، هكذا عرف أهله 
وصحبه وأتباعه الرسالة الصاعقة واملدوية ضد الطواغيت ومفادها حترير الناس 
من العبودية البغيضة بكل أنواعها، حترير املرأة من قيود اجلهالة واجلهل وفك قيود 
الوصاية على عقلها؛ العدالة بني بين البشر من دون متييز ملعتقد أو لون أو طائفة، 
كانت مسرية احلسني حنو اإلصالح حمفوفة باملخاطر اجلسيمة إال أنه رأى إن هذه 
املسرية تستحق مجيع التضحيات للوصول إىل احلرية اليت كادت أن متوت لوال 
تضحياته املشهودة الشاهدة علينا مجيعا لرفض الظلم أينما حللنا ويف أي زمان 

عشنا، وهكذا كان لسان حال كل فرد من أتباعه: آليت إال أن أعيش حرا.
وسنرى من هذا املنطلق كيف أن غالبية الثورات إن مل تكن يف جمملها اليت سطرها 
اإلنسان  الظلم واحليف عن  رفع  تهدف يف جوهرها إىل  كانت  واليت  التاريخ  لنا 
أشعلت  أصحابها،  أكلت  قد  بكرامة  العيش  فيه  للجميع  يكفل  لنظام  والتأسيس 
فيهم النار ووضعت رؤوسهم حتت املقاصل وقطعتها وطاردتهم يف كل مكان، بينما 
الظاهري  موتهم  الرغم من  ثورة احلسني وحدها من خلدت شهداءها على  جند 
وقتلت أعداءها على الرغم من انتصارهم املادي، إنه انتصار الفضيلة على الرذيلة 
وانتصار القيم على الفساد، ثورة احلسني عليه السالم تعيد أهداف احلرية إىل 
الوجود عاما بعد عام وتتوسع عاما بعد عام إىل مشارف أخرى من العامل، فهي 

ثورة مل ولن متوت، وصدق الشاعر حني قال:
 كذب املوت فاحلسني خملد            كلما أخلق الزمان جتدد
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وأصحابهم كانت واضحة..بل إن حالة من اإليثار قد برزت يف يوم عاشوراء، فقد 
قدم أصحاب االمام احلسني )عليه السالم( أنفسهم على عائلة االمام احلسني )عليه 
األعداء،  إىل  يتقدمون  ما  مبقدار  احلسني  لإلمام  والءهم  يثبتون  وكانوا  السالم( 

ويستشهدون وهم مطمئنو النفوس.
هذه دروس ألهل احلق برزت بشكل واضح يف يوم عاشوراء..أيضًا البد من تسليط 
الضوء على توبة احلر الرياحي ..فإنها مل تكن توبة يف ظرف عادي، فاإلنسان يف 
من  يستحي  أي  باإلثم،  العزة  تأخذه  لكن  يتوب،  أن  وحياول  يذنب  احلاالت  بعض 
التوبة، والشيطان يوسوس له، أنت شخصية مرموقة معروفة..توبة احلر كانت توبة 
من نوع خاص، فهو زعيم وحتت إمرته )1000( فارس وطريقة التوبة أيضًا طريقة 

خاصة أمام هذا املأل واجليش ُيعلن انه حتول من معسكر إىل معسكر آخر.
ماذا كان شعار احلر، قال:) إني أخرّي نفسي بني اجلنة والنار واهلل ال أختار على 
عندما  واحلر  بوجهه شيء،  يقف  ال  أن  أذنب؛ جيب  إذا  اإلنسان  إن  اجلنة شيئًا(، 
تاب يعلم انه بهذه التوبة سيرتك كل ما كان فيه، لكنه سيأتي إىل مصاف خاص، 
وهو مصاف األنبياء، ويسعد بلقاء احلسني)عليه السالم( بعد أن عرف احلق..قدرة 

اإلنسان على أن يتوب، البد أن تكون أكثر من قدرته على أن يعصي. 
وبالنسبة للجهة املقابلة، وهي جهة أعداء االمام، فقد خطب اإلمام احلسني)عليه 
السالم( فيهم وذّكرهم بأكثر من خطبة، لكن اجُلنب الشديد كان مسيطرا عليهم، 
والغدر  املكر  أسلوب  وعلى  عددهم،  كثرة  على  واعتمدوا  وخائفون،  منهزمون  فهم 
والغيلة يف مواجهة االمام احلسني )عليه السالم(، لذلك حفر خندقًا خلف اخليام، 

وجعل املواجهة من جانب واحد.
الطف،  واقعة  كثري يف  فالكالم  وخائفًا!،  جبانًا  يكون  أن  البد  احلق  يعادي  فالذي 
فماذا حصل؟ وكيف جتسدت القيم النبيلة يف معسكر االمام احلسني )عليه السالم(؟ 
وكيف تعامل هؤالء األوغاد بكل ما أوتوا من خبث عندما واجهوا االمام احلسني )عليه 

السالم( تلك املواجهة اليت بقي عارها على جباههم إىل يوم الدين.

واني  أال  هؤالء  من  لنا  يوما  اعلم  واني  أال 
قد أذنت لكم فانطلقوا مجيعا يف حل فقالوا 
معاذ اهلل قال ان قدام القائم عالمات تكون 
من اهلل تعاىل للمؤمنني وهي قوله تعاىل » 
ولنبلونكم » يعين املؤمنني قبل خروج القائم 
» بشيء من اخلوف » من ملوك بين العباس 
يف اخر سلطانهم » واجلوع » غالء أسعارهم 
» ونقص يف األموال » فساد التجارات وقلة 
الفضل ونقص من » األنفس » موت ذريع » 
 « يزرع  ما  زكاة  قلة   « الثمرات  من  ونقص 
وبشر الصابرين » عند ذلك بتعجيل خروج 

القائم ان دولة اهل بيت نبيكم هلا .
عقد الدرر ص 111
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دراسٌة يف اآليات القرآنية اليت قرأها اإلمام 

احلسني عليه السالم
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حلُق اللحية )1- 2(

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

استفتاءات متنوعة

السؤال: هل جيوز حلق اللحية خالل ايام العمل علمًا بان ذلك شرط للعمل 
يف معظم الشركات؟ 

اجلواب: ال جيوز على االحوط إال اذا كنت تقع يف حرج بدونه.
السؤال: هل يتوجب إطالق اللحية ؟ 

اجلواب: األحوط وجوبًا إبقاء اللحية مبقدار يصدق أنه ملتح كما أن األحوط 
وجوبًا عدم كفاية السكسوكة .
السؤال: ما حكم السكسوكة ؟ 

اجلواب: األحوط وجوبًا اإلبقاء على اللحية يف العارضني أيضًا .
السؤال: ما حكم حلق شعر الصدر واجلسم للرجل ؟ 
اجلواب: المانع منه سوى اللحية على االحوط فيها .

السؤال: هل جيوز حلق شعر العانة باآللة الكهربائية ؟
اجلواب: جيوز.

السؤال: هل جيوز اعفاء اللحية كاملة؟ 
اجلواب: الظاهر أن مرادك من االعفاء هو احللق وهو غري جائز على االحوط 
القبضة  اذا كان اطول من  اللحية فيكره  لتطول  ولكن االعفاء مبعنى الرتك 
.السؤال: توجد وظائف تابعة للدولة يطلب من الفرد ان يزيل حليته باملوس 

هل جيوز العمل يف الوظيفة ؟ 
اجلواب: ال جيوز احللق على االحوط ااّل مع الضرورة كاحلرج الشديد.

السؤال: ما هو احلد االدنى الذي يصدق معه القول انك ملتحي ؟ 
اجلواب: مع العارضني ـ على االحوط وجوبًا ـ .

السؤال: ما هي اللحية ؟
اجلواب: ما ينبت على الذقن وعلى اخلدين.

تقدم  اليت  اخلدمات  ومن  الرجالية  للحالقة  صالون  ميلك  الوالد  السؤال: 
حالقة الذقن فهل هناك مشكلة يف ذلك؟ 

اجلواب: ال جيوز على األحوط.
السؤال: إذا كانت اللحية غري مكتملة وضعيفة النمو فهل جيوز حلقها مؤقتًا 

حتى تشتّد وتنتظم خصوصًا إذا كان هناك حرج يف اجملتمع؟ 
اجلواب: إذا عّدت حلية عرفًا فال جيوز حلقها على األحوط.

السؤال: هل جيوز اإلبقاء على جزء من اللحية وحلق العارضني مثاًل؟
اجلواب: ال جيوز على األحوط وجوبا.

 السؤال: هل حيرم حلق العارضني وإطالق شعر الذقن؟
النابت على  الشعر  ، يشمل حلق  اللحية احملرم على األحوط  اجلواب: حلق 

اللحيني ، وأما النابت على الوجنتني فال بأس بإزالته.

نشأ الشهيد زيد بن علي يف أحضان والده اإلمام زين العابدين وأخيه 
العقيدة  يديهما  على  ودرس  السالم  عليهما  الباقر  حممد  األكرب 
أخيه  بشهادة  العلم  يف  املثل  مضرب  زيد  الشهيد  فكاَن   ، احملمدية 
األكرب فقد ذكر الرواة أنه طلب من أخيه اإلمام الباقر كتابًا كان جلده 
علي عليه السالم، فأخرجه إليه، فقال له زيد: قد وجدت ما أردت 
منه يف القرآن !! فأراد أبو جعفر أن خيتربه وقال له: فأسألك؟ قال 
زيد: نعم، سلين عما أحببت، ففتح أبو جعفر الكتاب وجعل يسأل، 
وزيد جييب كما يف الكتاب، فقال أبو جعفر: » بأبي أنت وأمي يا أخي 
أنت واهلل َنِسْيج وحدك، بركُة اهلّل على أم ولدتك، لقد أجنبت حني 

أتت بك شبيه آبائك « .
- قال زيد:» واللـه ال تأتونين حبديث تصدقون فيه إال أتيتكم به من 

كتاب اهلّل « .
- وقال اإلمام الباقر ملن سأله عنه: » سألتين عن رجل ُملئ إميانًا 

وعلمًا من أطراف شعره إىل قدميه « .
نِّـيَّة،  السُّ املذاهب  أئمة  ثابت كبري  بن  النعمان  أبي حنيفة  - وشهادة 
حيث يقول: » ما رأيت يف زمنه أفقه منه وال أعلم وال أسرع جوابًا وال 

أبني قواًل، لقد كان منقطع القرين « .
وقال أبو اجلارود: دخلت املدينة وكلما سألت عن زيد بن علي قيل لي: 
ذلك حليف القرآن . - قال اإلمام حييى بن زيد واصفًا عبادة والده : 
» رحم اهلّل أبي كان أحد املتعبدين، قائم ليله صائم نهاره، كان يصلي 
يف نهاره ما شاء اهلّل فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة، ثم يقوم 
فيصلي يف جوف الليل ما شاء اهلّل، ثم يقوم قائمًا على قدميه يدعو 
طلع  فإذا  الفجر،  يطلع  حتى  جارية  بدموع  ويبكي  له  ويتضرع  اهلل 
الفجر سجد سجدة، ثم يصلي الفجر، ثم جيلس للتعقيب حتى يرتفع 
النهار، ثم يذهب لقضاء حوائجه، فإذا كان قريب الزوال أتى وجلس 
يف مصاله واشتغل بالتسبيح والتحميد للرب اجمليد، فإذا صار الزوال 
صلى الظهر وجلس، ثم يصلي العصر، ثم يشتغل بالتعقيب ساعة ثم 

يسجد سجدة، فإذا غربت الشمس صلى املغرب والعشاء «.
كان زيد معروفًا بفصاحة املنطق وجزالة القول ، والسرعة يف اجلواب 
وحسن احملاضرة ، والوضوح يف البيان واإلجياز يف تأدية املعاني على 
عليه   ( طالب  أبي  بن  علي  جده  كالم  يشبه  كالمه  وكان  وجه،  أبلغ 
ُه اجلاحظ من خطباء  السالم ( بالغًة وفصاحة ، فال ِبدَع ِإذًا إْن َعدَّ
بين هاشم ، ووصفه أبو اسحاق السبيعي واألعمش بأنه أفصح أهل 
بيته ِلسانًا وأكثرهم بيانًا، ويشهد له أن هشام بن عبد امللك مل يزل 

ال�سهيــــد امل�سلــــوب
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لو سألوك

إنَّ الكراماِت واملعاجز اإلهلية اليت حتصل لغري األنبياء عليهم 
بعض  انتقد  وقد  الوقوع  ممكن  غري  باالمر  ليست  السالم 
خمالفي االمامية االثين عشرية بأنهم يغالون يف سرد قصص 
السالم  عليهم  البيت  اهل  ائمة  بفضل  حتدث  اليت  الكرامات 
ووصل بهم احلد اىل قذف الكلمات النابية حبق اتباع اهل البيت 
عليهم السالم ، وهذا ال مينع من ان هنالك البعض ممن يدعي 
املذهب  يعترب دليال على  الكرامات وهي مكذوبة ومثل هذا ال 
كما وانه ال يعترب دليال على استحالة  الوقوع ، وحتى نثبت االمر 
البيت  الهل  عداء  وأشدهم  مصادرهم  ومن  الوقوع  بانه ممكن 

عليهم السالم سنذكر اقواهلم بهذا الصدد ومنها : 
 قول ابن تيمية بأن رجاال من هذه األمة حييون املوتى وهذا هو 

النص املهم: 
1- ابن تيمية: 

يقول ابن تيمية يف النبوات : وقد يكون إحياء املوتى على يد أتباع 
األنبياء كما وقع لطائفة من هذه األمة. كتاب النبوات ص 298 . 

ويقول أيضًا: 
فانه ال ريب أن اهلل خص األنبياء خبصائص ال توجد لغريهم وال 
ريب أن من آياتهم ما ال يقدر أن يأتي به غري األنبياء بل النيب 
الواحد له آيات مل يأت بها غريه من األنبياء كالعصا واليد ملوسى 
القمر  وكانشقاق  لغري موسى  يكن  فإن هذا مل   ، البحر  وفرق 
اآليات  من  ذلك  وغري  األصابع  بني  من  املاء  وتفجري  والقرآن 
اليت مل تكن لغري حممد من األنبياء، وكالناقة اليت لصاحل فإن 
 ، األرض  من  ناقة  خروج  وهو  لغريه  مثلها  يكن  مل  اآلية  تلك 
خبالف إحياء املوتى فانه اشرتك فيه كثري من األنبياء بل ومن 

الصاحلني . النبوات ص 218
2- ابن حجر اهليتمي املكي 

يقول ابن حجر اهليتمي املكي يف الفتاوى احلديثية: 
كرامات األولياء حق عند أهل السنة واجلماعة خالفًا للمخاذيل 

املعتزلة والزيدية. 
الفتاوى احلديثية ص 107 ، 108 ط. دار املعرفة / بريوت . 

وقال: 
واحلاصل أّن كرامة الولي من بعض معجزات النيب صلى اهلل 
عليه )وآله( وسلم ، لكن لعظم إتباعه له أظهر اهلل بعض خواص 

النيب على يدي وارثه ومتبعه يف سائر حركاته وسكناته. 
الفتاوى احلديثية ص 108 . 

3- عبد القاهر البغدادي 
األولياء  كرامات  القدرية  أنكرت  الدين:  أصول  كتابه  يف  قال 
اخلرب  الستفاضة  املوحدون  وأثبتها   ، العادة  ينقض  وجه  على 
عن صاحب سليمان يف إتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف 
إليه، ومنها رؤية عمر رضي اهلل عنه على منربه باملدينة جيشه 
بنهاوند، حتى قال يا سارية اجلبل ومسع سارية ذلك الصوت 
على مسافة زهاء مخسماية فرسخ حتى صعد اجلبل وفتح منه 
الكمني للعدو، وكان ذلك سبب الفتح، ومنها قصة سفينة موىل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه )وآله( وسلم مع األسد، وقصة عمري 
بن  أهبان  وقصة  الذيب،  كليم  له  قيل  حتى  الذيب  مع  الطائي 
كثري مما  ذلك  أشبه  وما  الوحش  مع  الغفاري  ذر  وأبي  صيفي 

حرمه أهل القدر بشؤم بدعتهم. 
بريوت   / العلمية  الكتب  ط.دار   185  ،  184 الدين ص  أصول 

الطبعة الثالثة سنة 1401هـ - 1981م . 
4- الفخر الرازي 

إّن  األولياء:  كرامات  إثبات  مقام  يف  األربعني  كتاب  يف  يقول 
حدوث احلبل ملريم من غري الذكر من خوارق العادات ، وحضور 
الرزق عندها من غري سبب ظاهر من خوارق العادات ، وأنها 
ما كانت من األنبياء فوجب أن يقال: أن تكون هذه الوقائع من 

كرامات األولياء. 
5- السفاريين احلنبلي 

يقول حممد السفاريين احلنبلي يف لوامع األنوار البهية: يف ذكر 
كرامات أألولياء اليت جيب اعتقادها وال جيوز نفيها وإهماهلا. 

 392 ص  ج2  األثرية  األسرار  وسواطع  البهية  األنوار  لوامع 
سنة  الرياض   / اخلاني  دار   - بريوت  اإلسالمي/  املكتب  ط. 

1411هـ- 1991م . 
ويقول أيضًا: واحلاصل أّن الكرامة ال بد أْن تكون أمرًا خارقًا 
العارف  الولي  ، وهو  امرئ صاحل  أتى ذلك اخلارق عن  للعادة 
باهلل وصفاته حسب ما ميكن ، املواظب على الطاعات اجملتنب 
من  والشهوات  امللذات  يف  اإلنهماك  عن  املعرض  املعاصي  عن 
ذكر وأنثى ، وال بد أْن يكون هذا اخلارق يف زماننا وبعده وقبله 
منذ بعث نبينا حممد صلى اهلل عليه )وآله( وسلم من إنسان تابع 

لشرعنا معشر املسلمني ... اخل . 
لوامع األنوار البهية ج2 ص 392 . 

االدلة على اثبات كرامات 
اهل البيت )عليهم السالم( الكتاب  يبعث  الكوفة  زيد  دخل  منذ 

أثر الكتاب إىل عامل العراق ، يأمره 
الناس  ومنع  الكوفة  من  زيد  بإخراج 
اجلذاب  ألنه   ، جملسه  حضور  من 
للقلوب بِعلمه اجلم وبيانه السهل ، وأن 
من  وأبلغ  السيف  من  أقطع  لسانًا  له 

السحر والكهانة .
الشرعي  تكليفه  مؤديًا  زيد  ثار 
الكوفة  يف  ذلك  سبيل  يف  واستشهد 
سنة ) 121 هـ ( ، وأمر هشام بإخراج 
جثته من قربه وصلبه، فكانت شهادته 
وجدان  هز  مروعًا  حدثًا  به  والتمثيل 
روح  فيها  وأذكى   ، اإلسالمية  األمة 
الثورة ، وعجل سقوط احلكم األموي، 
إذ مل ميض على استشهاده أكثر من أحد 
واألحداث  بالثورات  مليئًا  عامًا  عشر 
واالنتفاضات حتى إنهار احلكم األموي 
عبد  بن  جابر  روى  األبد،  إىل  ووىل 
اهلل خبصوص زيد الشهيد عن اإلمام 
الباقر ) عليه السالم ( : قال رسول اهلل 
) صلى اهلل عليه وآله ( للحسني ) عليه 
السالم ( :  خيرج رجل من صلبك يقال 
له زيد ، يتخطى وأصحابه يوم القيامة 
يدخلون   ، ُغرًا حمجلني  الناس  رقاب 
اجلنة بغري حساب. )مقاتل الطالبيني 
: ص 130 (. فسالم عليه يوم استشهد 
ويوم يبعث حيًا ، وهنيئًا له اجلنة مع 

الشهداء واألنبياء والصاحلني .
... ويوم      فالسالم عليك يوم ولدت 

قمت بالثورة .... ويوم استشهدت ...
    ويوم ُصلبت .... ويوم تبعث حيا ....

    يف ظالل جدك الرسول األعظم .. 
)صلى اهلل عليه وآله (
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* وزارة السياحة واآلثار العراقية ترشح مدينة اربيل 
و2015، ضمن  عامي2014  العربية  للسياحة  عاصمة 
مسابقة اختيار العاصمة السياحية للدول العربية اليت 

جتري كل سنتني.
* جلنة التأليف والتحقيق يف مشروع النجف عاصمة 
للثقافة اإلسالمية تعلن عن اجنازها معظم املوسوعات 
العلمية والتارخيية واألدبية وغريها استعدادا النطالق 

الفعاليات منتصف آذار من العام القادم . 
* أحدث اإلحصاءات اليت قامت بها وزارة التخطيط 
عموما  العراق  يف  البطالة  نسبة  اخنفاض  تظهر 
نسبتها  أما   ،2011 عام  اىل%11   ،2008 من15%عام 
يف صفوف الشباب فقد اخنفضت هي االخرى خالل 

الفرتة املذكورة من28% اىل%23.

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

تنصيُب رادارين لحماية الحدود العراقية 

استخداُم الخطوط الشعرية في الهواتف األرضية 

إشادٌة بقرار منع استيراد المحاصيل الزراعية   

ارتفاُع إنتاج العسل في كربالء 

21 من الشهر المقبل موعدا المتحانات نصف السنة الدراسية  

احلسني  عبد  الوزراء  رئيس  مستشار  أعلن 
رادارين  بتنصيب  بدأت  احلكومة  إن  محيد 
حلماية احلدود العراقية مع دول اجلوار من 
املؤمل االنتهاء منهما يف نيسان املقبل،  الفتا 

اىل إن الرادارين لديهما القدرة على محاية 
األجواء  خترتق  اليت  الطائرات  ورصد 

العراقية بنسبة %60 .

أنها  العراقية  املواصالت  وزارة  أعلنت 
القدمية  اخلطوط  تبديل  على  حاليا  تعمل 
تعتمد  بأخرى  األرضية  اهلواتف  لشبكة 
أوكس(،  )فايرب  الشعرية  اخلطوط  على 

االتصاالت  تأمني خدمات  على  قادرة  لتكون 
والفيديو،  االنرتنت،  مثل  املتطورة  اجلديدة 

السريع. واالتصال 

بالشأن  وخمتصون  اقتصاديون  أشاد 
االقتصادي يف حمافظة بابل بقرار احلكومة 
الزراعية  احملاصيل  استرياد  مبنع  القاضي 

واصفني  البالد  اىل  والفواكه  واخلضر 
احمللي  املنتوج  حيمي  كونه  باحلكيم   القرار 

الزراعة.. الفالح على  ويشجع 

كشف رئيس قسم وقاية املزروعات مبديرية 
زراعة حمافظة كربالء املهندس حممد نعمه 
عموم  يف  العسل  إنتاج  نسب  ارتفاع  عن 
والنهوض  باحملافظة،  الزراعية  الوحدات 
بواقع مناحل العسل والوصول إىل مستويات 
اإلنتاج العاملي...وقال نعمه إن وزارة الزراعة 

تقدم دعما كبريا إىل مجيع أصحاب املناحل 
مبنحهم  خاليا   )10( من  أكثر  ميلكون  ممن 
مبالغ  عن  فضاًل  إضافية،  مناحل  عشرة 
عرب  ميسرة  قروض  شكل  على  تقدم  مالية 
بهذه  املهتمني  لتشجيع  الزراعية  املبادرة 

بعملهم. التوسع  على  اإلنتاج 

حددت وزارة الرتبية يوم احلادي والعشرين 
جديدا  موعدا  املقبل  الثاني  كانون  شهر  من 
املراحل  السنة جلميع  امتحانات نصف  لبدء 
الدراسية، على أن يكون يوم 15 كانون الثاني 
االمتحانات  إلجراء  موعدا  املقبل  العام 

كما  االبتدائية.  املراحل  لطلبة  الشفهية 
املقبل  شباط  شهر  منتصف  الوزارة  حددت 
للطلبة  التمهيدية  موعدا جديدا لالمتحانات 

اخلارجيني للعام الدراسي 2012-2011.

مختصوَن يدعون إلى إشاعة ثقافة 
االعتدال في تناول الطعام 

تحذيراٌت من مغبة التساهل في انتشار 
ظاهرة بيع المخدرات بين الشباب  

ثقافة  إشاعة  إىل  التغذية  يف  متخصصون  دعا 
والتأكيد على  الطعام والشراب  تناول  االعتدال يف 
األطعمة ذات النوعيات املفيدة للجسم واليت تتألف 
عادة من الفيتامينات والربوتينات والكاربوهيدرات 
الالزمة لبناء جسم مقاوم لألمراض بأنواعها وعدم 

اعتماد الكمية معيارا يف حتديد وجبات الطعام. 

انتشار  يف  التساهل  مغبة  من  دولية  جلان  حذرت 
يف  الشبابية  األوساط  بني  املخدرات  بيع  ظاهرة 
جامعة  يف  الدولية  األحباث  مدير  ..وقال  العراق 
أصبح  العراق  إن  العرداوي  خالد  الدكتور  كربالء 
عن  الكشف  مت  كما  املخدرات  ملرور  رئيسيا  ممرا 
مزارع يف بعض احملافظات تقوم بزراعة اخلشخاش 
املواد  صناعة  يف  تدخل  اليت  املواد  من  وغريها 

املخدرة.

جملة االحرار اال�سبوعية
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موجز »األحرار« 

بقلم: ح�سني النعمة

عالمية الشعائر الحسينية
 تقذف النور في عتمة المعمورة 

من وحي القلم

اجناُز تسعني باملائة من 
مشروع مدينة الزائرين يف 

النجف االشرف 

مي
ال

لس
ء ا

ال
ع

الزائرين  اكثر من 90% من مشروع مدينة  الفنية واهلندسية  املالكات  أجنزت 
يف مدينة النجف االشرف بني املنطقة الواقعة على حافة منحدر حبر النجف ، 
واليت تتضمن تأهيل املنحدر وإنشاء جممعات صحية وأسواق وسالمل كهربائية 

وكونكريتية ومواقف لراحة الزوار وللسيارات. 
املدير املفوض لشركة طوفان املنفذة للمشروع املهندس حامت الغزالي قال يف 
تصريح لـ )األحرار( : مساحة املشروع هي 50 الف مرت مربع ، نسبة االجناز 
الذي توصل اليه املشروع هي 90% ، املشروع حيتوي على فتح منافذ عدد 2 
من السالمل الكونكريتية اضافة لتقنية حديثة ارتأت احملافظة ان تدخلها على 
املشروع وهي السالمل الكهربائية من الشارع احلولي اىل منطقة صايف صفا 
ومن ثم اىل مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( باالضافة اىل جماميع صحية 
حتتوي على 260 وحدة صحية ومحامات اضافة اىل مطعم ومسقفات للزائرين 

وباركات للزوار ..
وأضاف » عن جتربة وخاصة يف فرتة عيد االضحى املبارك الذي مضى أجرينا 
عملية حسابية وأحصينا عدد الزوار الذين عربوا من هذا املنفذ مبا يقارب 3 
ماليني زائر دخلوا من منطقة احلولي اىل منطقة صايف الصفا وأدوا الزيارة 

على مدار 9 ايام »..
يف  نسبية  راحة  هلم  وفر  الذي  باملنجز  الزائرين  من  عدد  أشاد  جهتهم  من 
الوصول اىل العتبة العلوية املقدسة بدون عناء. وقال الزائر خضر عباس من 
مدينة السماوة » احلقيقة اننا نشاهد راحة للزائرين يف الدخول واخلروج بعيدًا 
عن كل الطرق املؤدية للنجف هناك طريق مباشر يؤدي اىل خارج املدينة واىل 
الغربية وتدخل مباشرة اىل أمري املؤمنني )عليه السالم( وهذا شيء  املنطقة 

جيد جدًا. 
فيما قال الزائر حممد علي من بغداد »عند وصولنا اىل الطريق احلولي وجدنا 
سيارات توصلنا قرب مرقد اإلمام علي )عليه السالم( واحلمد هلل شاهدنا هذا 

الطريق وهو طريق مجيل وبسيط ألداء الزيارة . 
هذا وطالب عدد من أبناء املدينة بإنشاء عدد من الباركات وأماكن الراحة على 
طول منحدر البحر املالصق للشارع احلولي كي يستوعب اكرب عدد ممكن من 
الزوار خالل الزيارات املليونية وتطوير هذه املنطقة احليوية والقريبة من املرقد 

احليدري  املقدس ..

مناطق  يف  احلسينية  الشعائر  إقامة  إىل  الصحفية  التقارير  أشارت 
الشعائر  بعاملية  تسميتها  وميكن  السبع  القارات  دول  من  متعددة 
احلسينية وهو ليس اكتشافا بل نتيجة أدعو الكتاب والباحثني لاللتفاتة 

هلا مع دراسة األسباب والدوافع اليت صنفتها يف خانة العاملية.
فما الحظته هذه السنة من خالل تتبعي ألخبار الشعائر احلسينية يف 
العامل إن هنالك من ساهم بتعريف نهضة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
وما محلته من فكر وتعاليم دينية وإنسانية واجتماعية وسياسية باتت 
عاملية مبا يتجلى من مبادئ آلفاق الكثري من األحرار وجماهدي الظلم 
واالستبداد يف كافة بلدان العامل كونها مؤمنة بتأديتها لرسالة جّمدها 
التاريخ وَقبله حاضر كل امة تسعى إلعالء كلمة احلق وتطالب بالكرامة 

ونبذ الرذيلة.
األربعة األخرية  العقود  املنصرم وحتديدا  القرن  العراق يف  وملا شهده 
يد  على  احلسينية  الشعائر  مظاهر  لكافة  واستئصال  حيف  من  منه 
ساهم  وإحيائها  الستمراريتها  دعا  من  كل  وحماربة  الصدامي  البعث 
كافة  اىل  العراق  من  احلسينية  الشعائر  رسالة  حبمل  كبري  وبشكل 
بالثورة  الدول  بعض  يقظة  أسهم يف  ما  هو  واألجنبية  العربية  البلدان 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  نهضة  إن  يبني  ما  وهو  االستبداد  ضد 
لإلنسانية مجعاء وما دعا بعض الكّتاب بالقول إن اإلمام )عليه السالم( 

مسار لألحرار يف العامل.
العراق  الشيعة يف مجيع حمافظات  وطارد  حارب  الذي  البعث  حزب 
مما اضطرهم للهجرة واخلروج اىل باقي الدول العربية والغربية وحذا 
بهم أن ينقلوا طقوسهم وشعائرهم ومعتقداتهم أينما حلوا، هو من بني 
واتساع  العراق  خارج  احلسينية  الشعائر  تنمية  عملت  اليت  األسباب 
رقعتها لتبلغ حتى أوربا وأمريكا واجلزر النائية، هذا غري الدور الذي 
العراقيني  مبعتقدات  السياح  وتأثر  العراق  يف  الدينية  السياحة  لعبته 
الشيعة وهكذا كانت بادرة أخرى لألحرار يف نشر الشعائر احلسينية 
القادة  بعض  وتأثر  للعراق  الربيطاني  االحتالل  فرتة  عن  فضال  هذا 
أهل  أتباع  من  استقوها  اليت  بالعقيدة  تأثرا  وإسالمهم  الربيطانيني 

البيت يف العراق.
كان  ما  فهو  احلسينية  الشعائر  مدى  اتساع  من  التاريخ  ذكره  ما  أما 
األساس واللبنة األوىل لالنتشار حيث تشري املصادر التارخيية لنشوء 
الشعائر احلسينية إىل ما كان يقوم به املناصرون ألهل البيت من مجيع 
)عليه  احلسني  اإلمام  قرب  حول  والتجمع  كربالء  إىل  بالذهاب  البقاع 
السالم( خاصة يوم العاشر من حمرم احلرام يف كل عام إلحياء مراسم 
العزاء والندب على ما حل باإلمام احلسني )عليه السالم( من ظلم وجور 

حبسب ابن اجلوزي.
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ترتيُل القرآن
القرآن بصوت حسن وترتله  تقرأ  أن  القراءة لفرتات طويلة دون ملل،  من األشياء اليت تساعدك على 

]املزمل : 4[. فالقراءة  ترتياًل، كما أمرنا اهلل - سبحانه وتعاىل - بذلك، فقال : }َوَرتِِّل اْلُقْرَآَن َتْرِتيال{ 

بصوت مرتفع قلياًل، وبتجويد الصوت وترتيله، جتعلك حتس حبالوة القراء ة واحلفظ، وحاول أن تقلد 

انتباهك يف كل كلمة تسمعها، وتعيش معها،  أحكام التجويد كما تسمعها من املقرئ!.. وحاول أن تركز 

وحتلق خبيالك مع معاني اآليات.

اتبع تقنّية الفضول من أجل احلفظ
احرص على جمالسة الصاحلني والعلماء وَحَفَظة القرآن واملهتمني بتفسري القرآن، وال ترتك كلمة غامضة 

متر من القرآن إال وتسأل عن تفسريها، حاول أن تسأل عن أحكام التجويد، واعلم أن هذه التقنّية تشكل 

نصف احلفظ، ال ترتك مقالة أو فكرة تتعلق بالقرآن إال وتطلع عليها.

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

الدورات  فتح  من  شهر  مضي  بعد 
وبدعوة  الكوفة  جامعة  يف  القرآنية 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  من 
هذه  طلبة  من  عدد  زار  املقدسة، 
الكريم  القرآن  دار  قسم  الدورات 
اإلمام  بزيارة  التشرف  بعد  وذلك 
احلسني )عليه السالم( حيث ُأقيمت 
قرآنية  ندوة  الزيارة  هامش  على 
عضو  جاري  سامل  الدكتور  ترأسها 

اهليئة االستشارية لدار القرآن الكريم 
أكدَّ فيها على دور دار القرآن الكريم يف تبين املشاريع القرآنية املباركة وحرصها على إجناحها. 

أهل  وقيم  والتمسك مببادئ  وتعاليمه  الكريم  القرآن  التمسك مببادئ  على »ضرورة  وأّكد جاري 
للقائمني على هذا  البيت )عليهم السالم(«، كما أعرَب األساتذة والطلبة املشاركون عن شكرهم 

املشروع متمنني هلم الثبات على هذا النهج املبارك. 
بينما قال الدكتور هادي سعدون رئيس جلنة النشاط القرآني يف جامعة الكوفة: »أقامْت دار القرآن 
الكريم التابعة للعتبة احلسينية املقدسة وبالتعاون مع رئاسة جامعتنا دورات قرآنية لطلبة اجلامعة 
وقد رمست صورة مجيلة يف نفوس طلبتنا تؤهلنا لتخريج جمموعة من الطلبة القادرين على قيادة 
عراق جديد، حنن حباجة إىل ختريج كوادر مهنية وإنسانية يف نفس الوقت وذلك من خالل ترسيخ 

مفاهيم القرآن الكريم يف أذهانهم وقلوبهم«.
وتابع حديثه، »وصل عدد الطلبة املشرتكني يف الدورات القرآنية اىل )180( طالبًا وطالبة من أصل 

أربِع كلّيات، ونطمح بأن تكون هناك مرحلة ثانية هلذه الدورات القرآنية اهلادفة«.

وحدُة التعليم النسوّي يف دار القرآن الكريم 
َتستضيف أربعني حافظة من مؤسسة مهد 

القرآن اإليرانية

تستمر دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة مبتابعة مشاريعها 
ونشاطاتها القرآنية وتوسيع اتفاقياتها املتبادلة، حيث استضافْت وحدة 
التعليم النسوي التابعة لدار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة 
القرآن  مهد  الكريم من مؤسسة  للقرآن  بأربعني حافظًة  متمثال  وفدا 
حوارية  قرآنية  ندوة  عقدْت  وقد  اإليرانية،  قزوين  مدينة  يف  الكريم 
النشاطات اليت يقوم بها الطرفان. وقالت مسؤولة  نوقشت فيها آخر 
احلفظ يف املؤسسة )فاطمة أفشوري(: »حضرنا إىل دار القرآن الكريم 
يف العتبة احلسينية املقدسة لزيارة املوىل أبي عبد اهلل احلسني )عليه 
على  كثب  عن  واالطالع  الدار  يف  املوجودة  اخلربات  وتبادل  السالم( 

املشاريع القرآنية املقامة«.

يف ظلِّ املشروع القرآني للجامعات العراقية...
 دار القرآن الكريم َتستضيف طلبة جامعة الكوفة

جملة االحرار اال�سبوعية
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حممد املوسوي
إنتشرت يف اآلونة األخرية وبشكل 

الفت للنظر وأمام أعني املسؤولني 
العراقيني ظاهرة عمالة األطفال يف 

خمتلف املهن واحلرف السهلة والصعبة، 
واليت تتزايد بني فرتة وأخرى 

وخصوصا بعد سقوط النظام السابق 
واىل اآلن، وقد حذرت منظمات اجملتمع 

الدولي ومنظمات تابعة لألمم املتحدة 
واليت ختص حقوق الطفولة ومحايتها 
من خماطر تواجد آالف األطفال يوميا 

يف ميادين العمل الشاق .
يقول  يتجاوز عشر سنوات  ال   سامر طفل عمره 
إني أتوجه صباح كل يوم إىل كراج لتأجري عربات 
الدفع ألعمل بها لكسب املال لي ولعائليت املكونة من 
مخس أنفس، وأنا وزمالئي يف املهنة نواجه أمحاال 
وأحجامنا،  أعمارنا  مع  تتناسب  ال  وخطرة  ثقيلة 
وخربتنا يف احلياة اليومية قليلة ال تتناسب مع تلك 
الزمن  ونكابد  نصارع  وحنن  بنا  احملدقة  األخطار 

من أجل لقمة العيش. 
احلقيقية  األرقام  إن  قالوا  الرتبويون  املشرفون 
الدراسي  للعام  الدراسة  مقاعد  من  للمتسربني 
احلالي وقسم منهم تاركو الدراسة نهائيا يف ازدياد 
العملية  مستمر وبدون حماسبة، وهذا خطر على 
تركهم  ألن  أجيالنا  مستقبل  على  وخطر  الرتبوية 
بهذه الصورة يشجع على استفحاهلا وتكثر األمية 
بني صفوف األطفال والشباب بدون حماسبة عائلية 

وتربوية وقانونية . 
يف  األطفال  بها  يقوم  اليت  اليومية  األشغال  وأن 
البالد تتسع يوما بعد يوم، وقسم منهم يؤدون أعماال  
التحميل  ذلك  مثال  بشر  يتصورها  أن  ميكن  ال 
يف  تشوهات  إىل  يؤدي  والذي  للبضائع  والتفريغ 
املصانع  يف  يعملون  منهم  وقسم   , الفقري  العمود 
التنفسي  يؤثر على اجلهاز  العمل  وهذا  الكيماوية 
احلقول  حماصيل  حيصد  آخر  وقسم   , للطفل 
األرض  وينظفون  احلشرية  باملبيدات  املرشوشة 
اخلطرة حيشر  األعمال  ومن  امليتة،  اجلرذان  من 

بعض األطفال أنفسهم يف معامل صعبة على سنهم 
وهي معامل صناعة الزجاج وأمام أفران تبلغ درجة 
مستنشقني  مئوية  درجة  ألف  من  أكثر  حرارتها 
يومي  وبشكل  السامة  والزرنيخ  السليكون  أخبرة 
والذي يؤثر على صحة الطفل مستقبال، ومنهم من 
العمل  وخصوصا  الطابق  معامل صناعة  يعمل يف 

داخل أفرانه واليت تنتج غازات سامة. 
النايلون  أكياس  انتاج  معامل  يف  يعمل  من  ومنهم 
إىل  إضافة  واملخابز،  واألفران  واجللود  واملالبس 
عمل البعض يف بيع أكياس النايلون ويف البسطيات، 
وقسم منهم يعمل يف جر العربات حلمل البضائع 
والتنقل بها حسب الطلب، وغريها من األعمال اليت 
تؤذي األطفال وتفقد براءتهم وهم يأملون مبستقبل 
مفزعة  صور  أنها  اليومية،  املتاعب  من  ينقذهم 
حباجة إىل انتباه ومراجعة وحماسبة من قبل وزارة 
الرتبية ووزارة العمل والشؤون االجتماعية وأولياء 
املختصة حبقوق  املدني  اجملتمع  ومنظمات  األمور 
من  عليهم  خوفا  اإلنسان،  وحقوق  واليتيم  الطفل 
مستقبل جمهول هلم وخوفا عليهم من اجلماعات 
العراقي الستغالهلم يف  للشعب  املعادية  اإلرهابية 
عملياتهم اإلجرامية ضد الشعب العراقي الصابر، 
وكذلك خوفا لعودة زمن الرق بشكل جيعل العراق 

أكثر بشاعة . 
العمل يف  إىل  األطفال  ذلك عديدة جتر  وأسباب 

األماكن اخلطرة والكبرية على سنهم منها :
املادية  احتياجاتهم  تلبية  يف  األهل  ملساعدة   -1

واملعنوية .

2- الطفل اليتيم خيرج بنفسه للعمل ليكسب لقمة 
عيشه مما يؤدي إىل ترك املدرسة وهجرها .

إىل  بالقوة  أطفاهلم  خترج  األهالي  من  قسم   -3
ميدان األعمال الشاقة واخلطرة على صحتهم املهم 
عندهم مكسب مادي جينيه هلم أطفاهلم وشبانهم 
دون معرفة النتائج الصحية واجلسدية وال يعرفون 
حقوق الطفل الذي يتعرض إىل اإلرهاق يف العمل.

ليتمكنوا  بتشويههم  األطفال  بعض  استغالل   -4
يقوم كل صباح قسم من  أو  العمل كشحاذين،  من 
القسم  يبيع  وعزهلا حتى  النفايات  األطفال جبمع 

املهم منها .
االجتماعية  احلالة  هذه  رمى  املواطنني   أحد 
على  املختلفة  بثرواتها  غنية  دولة  يف  اخلطرية 
العمل  ووزارة  الرتبية  ووزارة  املركزية  احلكومة 
كافة  من  األطفال  لسحب  االجتماعية  والشؤون 
مقاعد  يف  وزجهم  بها  يعملون  اليت  األعمال 
الدولة  رعاية  دور  يف  إيداعهم  أو  الدراسة 
تشردهم  بدل  ورعايتهم  الحتضانهم  لألحداث 
يف الشوارع وفقدهم براءة الطفولة اليت يسحقها 

الفقر واجلور واإلهمال .
دائما  شعارا  والنظافة  والعلم  البسمة  ولنجعل   
شبح  عن  وابعادهم  اجلديد،  العراق  أطفال  أمام 
للعوائل  الكريم  العيش  بتوفري  وذلك  اجملهول 
وذوي  واأليتام  األرامل  عوائل  والسيما  املتعففة 
الدخل احملدود لكي ال تضطرهم الظروف إلرغام 
براعمهم النادية يف وحل األعمال الشاقة اليت ال 
تليق بأي شكل من األشكال بالطفولة الربيئة.          

براءة الطفولة يسحقها الفقر واجلهل والبطالة
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املناوئة  اجلبهة  األموي  البيت  كان  لقد 
لإلسالم منذ بزوغ الدعوة احملمدية، وقد 
هذا  زعيم  وبقيادة  اجلبهة  هذه  حالت 
والوسائل  السبل  وبكل  سفيان  أبو  البيت 
هذه  انتشار  من  واملنع  احلد  هلا  املتاحة 
مع  فخاضت  عليها  والقضاء  الدعوة 
املسلمني بقيادة النيب صلى اهلل عليه وآله 
وسلم حروبًا عديدة كان النصر املؤزر فيها 
لإلسالم ، وملا أن مّن اهلل على نبّيه وعلى 
من معه من املسلمني بفتح مكة دخل العديد 
من أقطاب هذا البيت إىل اإلسالم نفاقًا 
وفاة  وبعد  داخله،  من  له  يكيدون  وأخذوا 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسّلم مهد إقصاء 
املسلمني  قيادة  منصب  عن  العلوي  البيت 
إىل  سفيان  أبي  بن  معاوية  وصول  إىل 
الوالية على إحدى أهم املناطق اإلسالمية 
يف  الطمع  ذلك  له  مهد  كما  الشام  وهي 
عثمان  مقتل  فبعد  املسلمني  أمرة  تولي 
حملاربة  اجليوش  معاوية  جّيش  عفان  بن 
طالب  أبي  بن  علي  املؤمنني  أمري  اإلمام 
عليه السالم للسيطرة عن منصب اخلالفة 
الدين  على  القضاء  عليه  يسهل  ذلك  ألن 
وحتريفه بشكل أكرب وأوسع، فخاض معه 
التحكيم وخروج  انتهت إىل  حربًا طاحنة 
معاوية منتصرا من ذلك الصراع بوصوله 
إىل سدة اخلالفة، وبعد الشهادة املفاجئة 
اليت رزقها أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 
عليه السالم جاء دور اإلمام احلسن عليه 
عوائق  األمور  من  الكثري  فشكلت  السالم 
إقصاء  من  منعته  السالم  عليه  لإلمام 

عليه  القضاء  أو  احلكم  سدة  عن  معاوية 
خيدع  أن  معاوية  استطاع  حيث  وإذالله، 
بسماته  املسلمة  األمة  أبناء  من  الكثريين 
الباطلة وتسرته باإلسالم  الكاذبة ودعاواه 
معه  والتعاطف  جبهته  إىل  فاستقطبهم 
فضاًل  لديهم  مقبولة  شخصية  فأصبح 
عن أن يكونوا معارضني له وحلكمه، ونال 
عليه  احلسن  لإلمام  ميكن  ممن  الكثري 
السالم أن يعتمد عليهم يف مقارعة معاوية 
اخلذالن وامليل إىل الدعة والراحة فكانت 
نتيجة ذلك أن معاوية استطاع أن يفرض 
وحيد  كخيار  الصلح  احلسن  اإلمام  على 
األمر الذي أبقى معاوية يف سدة اخلالفة 
وبعد استشهاد اإلمام احلسن عليه السالم 
بنت  جعدة  زوجته  جرعته  الذي  بالسم 
األشعث بإيعاز من معاوية وخداعه هلا مل 
السالم يف وجه  اإلمام احلسني عليه  يقم 
ذكرناه  ما  أهمها  عديدة  ألسباب  معاوية 
من كون شخصية معاوية شخصية مقبولة 
عند أغلب الناس ممن خدعهم وموه عليهم 
لتسرته باإلسالم فكان يف ظاهره شخصية 
مصلية تؤم الناس يف الصالة وتعمل بكتاب 
الذي  األمر   ، اخل   ... رسوله  وسنة  اهلل 
جعله عليه السالم حيتاج ملزيد من الوقت 
املنافقة  الشخصية  هذه  حقيقة  لكشف 
أن  لنهوضه  ميكن  ال  ذلك  وبدون  للناس 
كانت  كما  حينها  النتيجة  وستكون  ينجح 
مع اإلمام علي عليه السالم وأخيه اإلمام 
احلسن عليه السالم، وعاجل األجل معاوية 
بعد أن مهد البنه الكافر يزيد بن معاوية 

أن  ومبا  اخلالفة،  منصب  إىل  الوصول 
شخصية يزيد ختتلف عن شخصية معاوية 
حيث كانت معلومة ومعروفة وغري خافية 
وعقدها،  حلها  وأهل  األمة  رجاالت  على 
من كونه شخصا فاسقا شاربا للخمر قاتال 
باألعراف  وال  بالدين  ملتزم  غري  للنفس 
)1( ، وبوجود مثل هذه الشخصية يف مثل 
هذا املنصب اخلطري منصب خالفة األمة 
الرسالة  ستكون  وشؤونها  أمورها  ورعاية 
احملمدية معرضة للضياع والتحريف بشكل 
تام وكامل فما كان من اإلمام احلسني عليه 
السالم إاّل أن يعلن الثورة على يزيد والنظام 
عن  فامتنع  اإلسالم  على  حفاظًا  األموي 
مبايعة يزيد وأعلن الثورة عليه ، وقد صرّح 
عليه السالم يف أكثر من موقف ومناسبة 
عن اهلدف من ثورته واألسباب اليت دعته 
للخروج ، فقال يف وصيته ألخيه حممد بن 
احلنفية عند خروجه من املدينة املنورة إىل 

مكة املكرمة:
    ) ... إني مل أخرج أشرًا وال بطرَا وال 
لطلب  خرجت  وإّنا   ، ظاملا  وال  مفسدًا 
اهلل  صلى  حممد  جدي  أمة  يف  اإلصالح 
، أريد أن آمر باملعروف وأنهى  عليه وآله 
عن املنكر وأسري بسرية جدي حممد صلى 
اهلل عليه وآله وأبي أمري املؤمنني علي بن 
فاهلل  احلق  بقبول  قبلين  فمن  طالب  أبي 
أوىل باحلق ومن رّد علّي هذا أصرب حتى 
خري  وهو  القوم  وبني  بيين  اهلل  يقضي 

احلاكمني( )2( .
    وقال يف خطاب له أمام أصحاب احلر 

عليه السالمموقف اإلمام احلسني من إمرة يزيد عليه اللعنة
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الديين التبليغ  الدينية-شعبة  الشؤون  قسم    www .imamhussain .org/mubalgh

الّرياحي الذين التقى بهم وهو طريقه إىل 
الكوفة: )... إن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
جائرًا،  سلطانًا  رأى  من  قال:  وسلم  وآله 
مستحاًل حلرم اهلل، ناكثًا لعهد اهلل، خمالفًا 
لسنة رسول اهلل، يعمل يف عباد اهلل باإلثم 
قول،  وال  بفعل  عليه  يغري  فلم  والعدوان 
أال  مدخله،  يدخله  أن  اهلل  على  حقًا  كان 
وإن هؤالء القوم قد لزموا طاعة الشيطان 
الفساد  وأظهروا  الرمحن،  طاعة  وتركوا 
وعطلوا احلدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا 

حرام اهلل وحّرموا حالله...( )3( .
اإلمام احلسني  فإن  ذلك  إضافة إىل      
عليه السالم لو وضع يده بيد يزيد وبايعه 
وألصبح  النظام  هلذا  الشرعية  ألعطى 
والتارخيية  الشرعية  الناحية  من  شريكًا 
حق  يف  النظام  هذا  يقرتفه  جرم  كل  يف 

السالم  عليه  أنه  كما  واملسلمني  اإلسالم 
الكوفة  أهل  دعوة  بتلبية  أيضًا  ملزمًا  كان 
قامت  بذلك  حيث  واخلروج  للثورة  له 
هؤالء  نظر  يف  األقل  على  احلجة  عليه 
الذين راسلوه وأعلنوا له استعدادهم التام 
للوقوف إىل صفه ودعم ثورته فخرج عليه 
وجل  عز  اهلل  سبيل  يف  جماهدًا  السالم 
إىل أن سقط بأبي هو وأمي صريعًا على 
بيته  أهل  خيار  من  ثلة  مع  كربالء  بوغاء 
وأصحابه على أيدي تلك الفئة الباغية من 
ثورته  وأعطت  الباغي،  ابن  الباغي  جيش 
أنها  وأعظهما  أهمها  كبرية  املباركة مثارًا 
إىل  ونبهتها  سباتها  من  األمة  أيقظت 
كيدًا  باإلسالم  وتسرتهم  األمويني  حقيقة 
له وبغيًا عليه، فالسالم على احلسني يوم 

ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حّيا.

______________    
    )1( قال اإلمام احلسني عليه السالم 
للوليد بن عتبة بن أبي سفيان والي املدينة 
عندما طلب منه أن يبايع ليزيد بعد وفاة 
معاوية : ) ... إنا أهل بيت النبّوة ، ومعدن 
ومهبط  املالئكة  وخمتلف   ، الرسالة 
الوحي ، بنا فتح اهلل وبنا ختم ، ويزيد 
رجل فاسق فاجر ، شارب للخمر قاتل 
للنفس احملرتمة ، معلن بالفسق والفجور 
مقتل  انظر   (  ) مثله  يبايع  ال  ومثلي   ،
احلسني للخوارزمي وتاريخ الطربي ج 3 

ص 270 واإلرشاد ص 207 ( .
 )2( تاريخ الطربي ج 3 ص 280 .

التاريخ البن األثري ج 4  الكامل يف   )3(
ص 48 

(... إن رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم قال: من رأى سلطانًا 

جائراً، مستحاًل حلرم الله، ناكثًا 

لعهد الله، مخالفًا لسنة رسول 

الله، يعمل في عباد الله باإلثم 

والعدوان فلم يغير عليه بفعل وال 

قول، كان حقًا على الله أن يدخله 

مدخله، أال وإن هؤالء القوم قد 

لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة 

الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا 

احلدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا 

حرام الله وحّرموا حالله...) 

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



تقارير

تقرير: تيسري عبد عذاب

هذه  قاطين  من  كبري  عدد  لـ)األحرار(  اشتكى 
األحياء من كثرة النفايات واألوساخ يف مناطقهم 
مناشدين يف الوقت نفسه املسؤولني يف احلكومة 
على  واالطالع  املناطق  هذه  لزيارة  احمللية 

حاهلا.
أحياء  ساكين  احد  جواد  كاظم  زهري  وقال 
له حاوية  تسلم  إنه مل  منذ عام 2005  البستنة 
األحياء  يف  املواطنني  كباقي  حاله  نفايات 
واحد  عامل  وجود  يالحظ  ال  وكذلك  السكنية 
تابع اىل بلدية كربالء يرفع النفايات اليت ترتاكم 
ونضطر إىل حرقها يف أماكنها، واستغرب من 
وقال  النفايات  رفع  يف  البلدية  مديرية  إهمال 
هذه  يف  للعيش  وأرغمنا  عراقيون  مجيعا  إننا 
السكنية  األراضي  أسعار  ارتفاع  بسبب  املناطق 

يف احملافظة.
وأضاف حسني جدوع، جيب على اجلهات املعنية 
االهتمام بتوفري اخلدمات اىل هذه املناطق كون 
اآلخر  والبعض  املدينة  مركز  داخل  تقع  اغلبها 
حمط  أصبحت  وكربالء  عنه  أمتار  يبعد  منها 
أنظار مجيع املسلمني ويفدها العديد من البلدان 
العربية واإلسالمية على مدار السنة فمن املعيب 

السالم(  أن تظهر مدينة اإلمام احلسني )عليه 
بهذا املنظر.

ووصف املواطن صادق جعفر إن مناطق البستنة 
أصبحت أشبه ما يكون مبواقع الطمر الصحي 
ولتصاعد  نفايات  من  فيها  موجود  ما  لكثرة 
األدخنة بني احلني واآلخر نتيجة إضرام النريان 
فيها للخالص منها، ما يسبب تلوث البيئة ليس 
مجيع  يف  يؤثر  بل  فحسب  البستنة  مناطق  يف 

احملافظة.
أما مدير صحة كربالء الدكتور )عالء محودي 
النفايات بالقرب من  بدير( أكد إن تراكم هذه 
ألنه  املوقوتة  بالقنبلة  أشبه  السكنية  املناطق 
لإلصابة  األطفال  وباألخص  ساكنيها  يعرض 
واملالريا  كـ)الكولريا  األمراض  من  بالعديد 
واألمراض اجللدية والربو وحساسية القصبات 
وغريها من األمراض اخلطرية( باإلضافة إىل 
الناقلة  احلشرات  من  للعديد  حاضنة  كونها 
النفايات  هذه  بقاء  فكثرة  ولذلك  لألمراض، 
دون رفعها سوف يشكل مصدرا النتشار أمراض 

خطرية يف احملافظة.
بلدية  يف  البيئة  شعبة  مسؤول  قال  جانبه  من 
لدينا  سودي(،  جاسم  )حممد  املهندس  كربالء 
أعمال تنظيف يف مناطق البستنة اليت تقع داخل 

مركز املدينة ولكن على الطرق الرئيسية فقط 
النفايات  يرفعون  املواطنني  من  قسم  وهنالك 
برفعها  ونقوم  العام  الشارع  على  ويضعوها 
ألننا ال نستطيع أن ندخل داخل مناطق البستنة 
شوارعها  يف  اآلليات  دخول  صعوبة  بسبب 
مت  فيها  البيوت  من  والعديد  الضيقة  وأفرعها 
بناؤها بطريقة عشوائية وغري نظامية مما جعل 
صعوبة دخول آلية التنظيف إىل داخل املنطقة 
وعدم وجود مكان واسع الستدارة الساحبة بعد 

حتميلها للنفايات فتصعب دخول اآلليات إليها.
مناطق  الوزارة  تعليمات  سودي حسب  وأضاف 
قطاعية  تصاميم  فيها  يوجد  ال  اليت  البستنة 
غري ملزمني بدخوهلا لعدم امتالكنا كادرا وجهدا 
فقط  عملنا  ولذلك  املناطق  هلذه  كافيا  بشريا 
على الطرق الرئيسية القريبة من مركز املدينة 
أما رفع نفايات أحياء البستنة فال نستطيع ذلك 

ألنه خالف للتعليمات الوزارية.
لكافة  كابسة   )51( املديرية متتلك  إن  موضحا 
عام  بتخصيصات  تعمل  وهي  كربالء  مناطق 
ال  باملنطقة  املوجود  التنظيف  وكادر   )2009(
بوجه  والوقوف  املناطق  كافة  لتغطية  يكفي 
التوسع السكاني الكبري الذي تشهده احملافظة 

فنحن نعمل وفق اإلمكانيات املتاحة لدينا.

أحياء مناطق البستنة يدعون املسؤولني
 اىل زيارتهم واالطالع على واقعهم اخلدمي املرتدي

تعاني مجيع األحياء اليت استحدثت يف 

مناطق البستنة بعد عام 2003 ولغاية 

اآلن من نقص كبري يف اخلدمات والسيما 

اخلدمات البلدية من تبليط ورفع 

النفايات، علما إن مجيع املسؤولني يف 

احلكومة احمللية اعتربوا وجود هذه 

األحياء أصبح واقع حال وال احد 

يستطيع أن يغريه، ويالحظ الداخل 

إىل هذه املناطق أكداسًا من النفايات قد 

جتمعت يف أماكن وسط البيوت.
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العطاء احلسيين

يف  العامة  العالقات  أقسام  رؤساء  عقد 
العامة  واألمانة  بالعراق  املقدسة  العتبات 
اجتماعهم  الشريفة،  الشيعية  للمزارات 
الدوري اخلامس اخلاص بأقسام العالقات 
الوائلي  امحد  الشيخ  قاعة  على  العامة 
الشيعي  الوقف  ديوان  اهلل( مببنى  )رمحه 
ببغداد ، ومبشاركة  األمانة العامة ملسجد 
الكوفة  وللمرة األوىل ، إذ افتتح االجتماع 
رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد صاحل 
احليدري الذي بدوره أكد على أهمية الدور 
يف  واإلعالم  العالقات  رجل  يتبناه  الذي 
حجم  معرفة  وضرورة  املقدسة،  العتبات 
الذي  التأثري  من خالل  ينفذ  الذي  العمل 
اليت  أعمالنا  من خالل  أن حنصده  جيب 
نقوم بها، والسيما على أتباع وحميب أهل 
البيت)عليهم السالم( وكذلك أتباع اجلهات 

األخرى. 
املعارضة  اجلهات  على  مساحته  مؤكدًا 
واملخالفة اليت مل متنح الفرص ملواكبة هذا 
احلدث،  نستنطق  أن  وهنا جيب  املذهب، 
وأن يكون احلديث املعروض يف فضائياتنا 
لكي ال تسقط  ومؤثرا،  دقيقا  ومنشوراتنا 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  فريضة  عنا 
اإلعالمي  إن  احليدري؛  وأضاف  املنكر، 
البيت  آل  حقائق  نقل  من  يتمكن  ال  الذي 
)عليهم السالم( بالشكل الدقيق والرصني، 
األمر  ليرتك  إجيابيًا؛  تأثريًا  واملؤثر 

والعمل، كون العامل اليوم منشغال باملعرفة 
العلمية، نتيجة التطور احلاصل يف جمال 
اإلعالم والصحافة، وعلينا االعتماد عليها 
لنصل إىل األفضل واملؤثر، ولنعرف كيف 

نرد الشبهات. 
مشددًا مساحته، على إن اإلعالم اليوم من 
القضايا املهمة والصعبة، إذ جيب االعتماد 
على العمل العلمي، كوننا خنتلف عن باقي 
هادفا  إعالمنا  يكون  أن  على  املؤسسات، 
ومواكبا حلركة الزائرين من البدء بالتوجه 
لزيارة االمام، وكذلك مواكبة املشاريع منذ 

بدايتها وحتى قطف مثارها.
من جهٍة أخرى أدار رئيس دائرة العالقات  
واإلعالم  اإلسالمي بديوان الوقف الشيعي 
الدوري  االجتماع  جلسة  املوسوي  عمار 
الرئيسية  احملاور  على  معتمدًا  اخلامس 
اليت طرحها رئيس الديوان مطالبًا يف أن 
يقدم كل رئيس قسم من أقسام العالقات 
جدوى  دراسة  مقرتح  املقدسة   بالعتبات 
ليتسنى  امليزانية،  ومقدار  أعماله،  جململ 

إلدارة كل عتبة من العتبات، معرفة حجم 
تنفيذها،  يراد  اليت  واملؤمترات  املشاريع 
إليصال الصوت واهلدف املنشود من إقامة 

هذه املؤمترات«.
خاطبت  قد  الديوان  إدارة  »إن  مضيفًا؛ 
جمال  يف  االختصاصيني  من  جمموعة 
جامعة  من  العامة  والعالقات  اإلعالم 
فتح  لغرض  السالم(  الكاظم)عليه  االمام 
العاملني،  لتطوير  الدورات  من  جمموعة 
وجعل االجتماعات أوراق عمل ننطلق منها، 
كوننا اعتمدنا على األسس العلمية، وبهكذا 
عمل يكون اهلدف واضحا وحمددا، فلدينا 
مشكلة يف اخلطاب اإلعالمي، كون ديوان 
الناطقة  الرمسية  اجلهة  الشيعي،  الوقف 

باسم الطائفة الشيعية بالعراق«.
العالقات  قسم  رئيس  أوضح  جانبه  من 
الدين  مجال  املقدسة  احلسينية  بالعتبة 
أبدت  الديوان  إدارة  إن  الشهرستاني؛ 
استعدادها ملفاحتة جامعة آل البيت)عليهم 
االمام  وجامعة  بكربالء  السالم( 

على ضوء احملاور الرئيسية اليت طرحها رئيس الوقف الشيعي مساحة السيد صاحل احليدري
أقسام العالقات العامة يف العتبات املقدسة وأمانة املزارات

الشيعية الشريفة تعقد اجتماعها الدوري اخلامس

تقرير: صفاء السعدي
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د. ليث الشريفي

لغرض  ببغداد،  السالم(  الكاظم)عليه 
العتبات  موظفي  استثناء  على  املوافقة 
واإلعالم  العالقات  أقسام  من  املقدسة 

من  األكادميي  والفرع  العمر،  شرط  من 
شرط القبول، ليتسنى هلم دراسة اإلعالم 
التخصص  كون  جامعاتهم،  يف  والعالقات 

يف  العمل  جناح  مقومات  أهم  من  يعد 
املؤسسات«.

وتابع الشهرستاني،« كما ومت االتفاق على 
باالجتماع  املشرتكني  ضمن  العتبات  ضم 
الديوان  إدارة  تنوي  الذي  والدوري  الدولي 
عقده يف بغداد، ومبشاركات وزراء األوقاف 
يف الدول اإلسالمية مع كبار الشخصيات 
اإلسالمية، ومؤسسات دينية من كافة دول 
العامل اإلسالمية، حيث سيتم توجيه الدعوة 
لرئاسة جامعة األزهر الشريف، وعدد آخر 

من الفضالء اإلسالميني واألكادمييني«.

بعد التشرف بزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( وقع مساحة األمني 
مذكرة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
شاهني؛  العراق شريف  لدى  العربية  مصر  مع سفري مجهورية  تعاون 
تتضمن تبادل الزيارات وتوسيع املشاركات يف اجملاالت الدينية والثقافية 
خاصة القرآنية منها بني الشعبني الشقيقني العراقي واملصري ملا هلما 

من عمق تارخيي وحضاري. 
وجاءت هذه الزيارة مببادرة من دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية 
املقدسة ضمن منهجيتها للتواصل والتعاون مع بلدان العامل اإلسالمي، 
ومنها االتفاقات القرآنية الدولية مع كل من جملس العلماء يف اندونيسيا 
ومؤسسة  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  حرم  يف  الكريم  القرآن  ودار 
يف  الرتاِث  إلحياِء  العاملية  واجلمعية  السنغال  يف  الثقافية  املزدهر 

لبنان.
ويف  الشقيقني  الشعبني  بني  املشرتكة  اجلوانب  إىل  الطرفان  وتطرق 
)عليهم  البيت  آل  وحمبة  األديان  بني  واحلوار  التسامح  مبدأ  مقدمتها 
السالم( وعربا عن رغبتهما بأن تكون هذه املذكرة بداية ألفق أوسع بني 
األشرف  النجف  خاصة  العراق  يف  الدينية  واجلهات  الشريف  األزهر 

وكربالء املقدسة.  
اإلمام  مرقد  بزيارة  »تشرفت  شاهني  شريف  املصري  السفري  وقال 
للعتبة احلسينية  العام  األمني  بسماحة  واللقاء  السالم(  )عليه  احلسني 
املقدسة حيث جرى حوار واسع ومناقشة لسبل تعزيز العالقات الثنائية 
بني  والثقافية  الدينية  اجلوانب  على  الرتكيز  مع  كافة  اجملاالت  يف 

مصر والعراق ودار القرآن الكريم بالعتبة احلسينية املقدسة واألزهر 
الشريف«. 

املبادئ  اللقاء على برتوكول يصوغ  التوقيع خالل  وأضاف شاهني، »متَّ 
الشقيقني، مما  والشعبني  البلدين  بني  العالقة  تطوير  تساهم يف  اليت 
جيسد روح السماحة مستلهمني مبادئ وأفكار أئمة اإلسالم وخصوصًا 
يف هذه األيام العاشورائية اليت قدم فيها اإلمام احلسني )عليه السالم( 
ضدَّ  احلق  كلمة  إعالء  أجل  من  والعطاء  التضحية  يف  األمثلة  أروع 

الباطل«.
ويف ختام اللقاء كرمْت دار القرآن الكريم السفري املصري والوفد املرافق 

له بدرع العتبة احلسينية املقدسة وبإصدارات دار القرآن الكريم.

العتبُة احلسينيُة املقدسة توقع مذّكرة تعاون )قرآنية( مع السفري املصري يف العراق

جملة االحرار اال�سبوعية
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إبداء  يف  استمراره  على  عازم  إنه  أوضح  الوفد 
)عليه  احلسني  اإلمام  لزائري  الصحية  اخلدمة 
إن  مبينا  الدينية،  املناسبات  مجيع  يف  السالم( 
استعداداتهم جارية لزيارة أربعينية اإلمام احلسني 
)عليه السالم( القادمة حبسب تصريح مدير وفد 
والذي  )األحرار(،  اهلالل األمحر د.رضائي جمللة 

على  تشتمل  كانت  الطبية  »املخيمات  إن  أضاف 
طبيب أطفال وطبيبة نسائية وخبري صحي وطبيب 

أخصائي وجراحي وصيدلي يف كل خميم«.
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  أشار  جانبه  من 
الكربالئي خالل حديثه اىل الوفد الضيف جلملة 
حمورين  على  كانت  والنصائح  التوجيهات  من 
يف  الروحي  اجلانب  عن  األول  احملور  يف  أوضح 
األداء املهين للطبيب وكيفية نيل رضا اهلل تعاىل 

من خاللِه.
وبني مساحته »على الطبيب أن ال يرتك اجلوانب 
العبادية وأن يدافع عن قيم الدين وأن ال يدع تلك 
مكانته  أو  الوظيفي  ملوقعه  حتسبا  السامية  القيم 

وامتيازه أو بعثة أو منحة وغري ذلك، وأن ال يكتفي 
احلسني  مع  انه  يعين  ال  ذلك  ألن  الطيب  بواجبه 
)عليه السالم( لذا عليه أن يراعي اجلانب الديين 

واإلنساني واألخالقي وأن يضحي من أجل ذلك«.
ال  أن  »الطبيب  على  الكربالئي،  الشيخ  وأضاف 
اهلل  على  يتوكل  وأن  املرضية  احلالة  من  ييأس 

تعاىل يف شفاء املريض ويعمل على زرع األمل لدى 
املريض«.

الرجل  »كان  إن  الوفد،  على  مساحته  ومتنى 
معاملته  الطبيب  فعلى  السن  كبري  كهال  املريض 
معاملة األبناء لآلباء واألمهات وكذلك إن كان يف 
عمرك فعليك أن تعامله كأخيك أو أختك، وإن كان 

صبيا فهو كابنك وبنتك«.
تقدم  كأسرة  يعملوا  أن  »األطباء  على  إن  وزاد 
واألم  واألخ  األب  فيهم  فيجد  للمريض،  خدماتها 
يشد  أسري  تكافل  إىل  عالجه  حيولون  الذين 
بعضهم بعضا وإذا اشتكى منهم عضو  تداعى له 
به  أوصانا  كما  واحلمى  بالسهر  األعضاء  سائر 

العمل  يكون  أن  بذلك  الرسول األعظم، وسنسعى 
مجاعيا لشفاء املريض«.   

الثاني عن كيفية  فيما حتدث مساحته يف احملور 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  شعار  جتسيد 
»هيهات منا الذلة«، مبينا إنه »تارة يكون اإلنسان 
يف مواجهة مع الظامل واملستبد واملستكرب فريفض 

الظلم واالستبداد كذلك املؤمن حياول أن ال يعرض 
حياته للذلة أمام املتجربين، أما ما خيص األطباء 
العلمية  اجملاالت  يف  متقدمة  كافرة  دول  فهناك 
ذلك  من  وتقرتب  تلحق  أن  إسالمية حتاول  ودول 
مرتاجعة  املسلمة  الدول  تلك  بقيت  فإن  التقدم، 
الشعوب  ستذل  حينئذ  متقدمة  الكافرة  والدول 
اإلسالمية، لذا على الطبيب أن يعمل بشعار اإلمام 
احلسني )عليه السالم( ويواكب ويطور من قدراته 
وأن يقرتب من الدول املتطورة واملتقدمة يف جماالت 
الطب وهكذا سيقرتب أطباؤنا املسلمون من التقدم 
وإال فستذل الشعوب املسلمة حال بقائها على ما 

هي عليه فيما تتقدم الشعوب األخرى وتتطور«.

األمني العام

 للعتبة املقدسة

 يلتقي وفد اهلالل 

األمحر اإليراني عقب 

زيارة عاشوراء  
زار العتبة احلسينية املقدسة وفد اهلالل األمحر اإليراني بوفد ضم أكثر من 42 طبيبا أخصائيا 

وعشرين معاونا طبيا والتقى الوفد األمنَي العام للعتبة املطهرة وبنّي إنه أعتمد معاجلة وتطبيب 

احلاالت املرضية مبخيمات انتشرت يف مناطق متفرقة من مركز املدينة القدمية.
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الرأُس يتلو           
 جاسم حسن فرحان املطيري

ي�����ا ث��������ورة ال�����ف�����رق�����ان م�����ن ك���رب���ال 

���ب���ا ال����������رأس وال��������ُق��������رآن ق�����د ُخ���ضِّ

���ب���ا ُن���صِّ أب���������وُه خ������رُي اخل����ل����قِ  ق�����د 

ال���ط���اه���رة   ُ �������ه  أمُّ  ِ ����س����اء  ال����نِّ خ�����رُي 

خ�������رُي ال����ش����ب����اب ُح����ب����ه����م واج�������ُب

ُأخ�������ِت�������ِه يف  واألن����������������اة  احِل�������ل�������م 

دع����ا ق�����د  ���م���ا  ل���ل���سَّ  َ ال������رس������ول  إن 

ال����ك����وث����ر يف  ال�������ق�������رآن  أث����ب����ت����ه����ا 

ال����ردى م�����اءَ   ق����د س���ق���وك   ُ ح�������ّران 

���ف���ا زم�����زُم ال���شِّ س����ق����اكَ  م����ن ب����ئ����ِر 

عسجد م����ن  امل�����رج�����ان  أم����ط����ر  ق����د 

ي�����ا واص�������ف ال�����ط�����فِّ مس������اء ال���وف���ا

ي��ت��ل��و م����ن ال���ك���ه���ف ُش���ب���ريُ  ال���رض���ا

ب����ال����ظ����م����ا ت��������ال  ق��������د  ب�������������دٌر  هلل 

ت������������الوة ال�����س�����ب�����ط مس�������ا زي����ن����ب����ا

������ال  ال������ده������ر وال��������رم��������اح ق������د مُحِّ

����م����ا س�����ب�����ع ق��������������راءات م�������ن�������اُر ال����نَّ

ال���ُدج���ى ل��ي��ال��ي  يف   ٌ ال������رأس مش���س 

ك�������واك�������ب ال������دن������ي������ا وان���������واره���������ا 

����ب����ا ال����سِّ ل�����ك�����لِّ   ٌ رمح��������ة  ع����ي����ن����اه 

ب����ي����ض ال�����ِس�����ن�����ان ل����الل����ه اش���ت���ك���ت

����ال  وم������ن ت��������راب ال�����ري�����ح ق�����د ُغ����سِّ

���ن���ا ُك���فِّ ق�����د   ِ ب������ال������رتاب  ُع�������ري�������اُن 

ت�����ع�����ان�����ق ال���������رأس���������ان واألن������ف������س 

أم���������الك رّب���������ي ح���������ارس ب���ال���س���ن���ا

ي�����ا مش����ع����ة اإلس���������الم ف�������وق ال���ق���ن���ا 

ال���ن���دى  ب����ال����دم وامِل�����س�����كِ  وع����ط����ر 

ال����ُع����ال  رم������ز  ال�����ك�����ون  خ���ل���ي���ف���ٌة يف 

واب���������ن ال�����ن�����ي وال�����ّص�����ف�����ا وامل����ن����ى 

نبا  ع���ن���ه���م  واالجن�����ي�����ل   ُ وال�����ذك�����ر 

خ�����ري س���������راج ج�����ّده�����ا امل���ص���ط���ف���ى 

ال������ن������ص������ر وال��������ع��������ز ل�������������رأس ت���ال 

اإلب�����ا ع������زُّ  ال����ُط����ه����ر  ال���ش���ه���ي���د  ان 

ق�������ام ال������ف������رات ب�����ال�����َع�����زا ل����ل����ورى

الُتقى الب���ن  ���ر  ُس���خِّ ق���د   ُ واحل�����وض 

ُط�������رًا س���ق���ى األن�������ام ك�����أس اهُل�����دى 

م�����ا ج����رى  آي���������ات ع����ل����ى  مِ   ب������ال������دَّ

ص����وت����ًا ش���ج���ي���ًا ق����د ع����ال ب����ال����ذرى

الغنى م���ن���ه���ا  ال�����زم�����ان  دوح�������ة  ي����ا 

ب���ال���ث���ن���ا  ٌ آي���������ة  ال�����س�����ب�����اي�����ا  ويف 

ال���ف���ال  ض����ي����اء   ٍ روض  يف  ال����ذك����ر 

ب���ال���ظ���ب���ا  ٍ م����ذب����وح����ة  م�����ن مش����ع����ة 

ي������ش������عُّ ل����ل����خ����ل����ِق وأه����������ل ال���ف���ض���ا

م����ن ُش���ع���ل���ة ال����رس����ول ف�����وق ال���ث���رى

ع����ي����ن����اه س����ي����ف����ان ل������ك������لَِ ال����ع����دى

�����ل�����ُت ِم���ص���ب���اح اهل�������دى ب���ال���دم���ا مُحِّ

ال���ّص���ب���ا أري��������ج  م�����ن  ط�����ه�����وٌر   ٌ م������اء 

الَعرى يف  م���ا  ال���دِّ ي��ك��س��وُه  واجل���س���ُم 

ال�����ف�����دى واحُل��������س��������ني  حي�����ي�����ى  هلل 

ال���ع���ط���ا ول�����������يِّ   ِ هلل  واّل�������ش�������ك�������ُر 

القصُة يف كربالَء
 القصة كأي فن من الفنون األدبية تنقل لنا صورًا عن الظواهر 
من  اليومية  حياته  عرب  اإلنسان  يعانيه  ما  وتعكس  االجتماعية 
أتراح وأفراح، وطبيعي أن لكل قصة هدفًا واجتاهًا حياول كاتبها 

الوصول إليه.
إىل  القصصي  باألدب  األدباء  من  فئة  نهضت  األربعينيات  يف 
نضوج فين يف عدد من النماذج اجملدة املستمدة من واقع احمليط 
كما ملسنا عند علي غالب اخلزرجي الذي بدأ ينشر قصصه يف 
الظلمتني(  باسم )مصباح  كتاب  ثم أصدرها يف  اجملالت احمللية 
عام1949 ومشكور األسدي الذي ساهم بقسط وافر من نتاجه يف 

جملة الرسالة وصحيفة اهلاتف .
كتاب  من  لعدد  مطلع اخلمسينات  أخرى يف  ثم جرت حماوالت 
القصة اندفعوا لتصوير احلوادث االجتماعية ونواح تتصل حبياة 
الوسط  يف  القصة  ازدهار  الفرتة  هذه  وشهدت  العامة،  الناس 
نشر  أدباء هذا اجليل يف  من  فريق  إذ سعى  الكربالئي،  األدبي 
العديد من قصصهم يف صحف وجمالت عربية، وضحت الكثري 
يدل  فإنا  على شيء  دل  إن  وهذا  اجملتمع،  مالمح ومسات  من 
على امتالك القاص الرؤية لواقع اجملتمع وحماولته ملعاجلة العديد 
من مظاهر التخلف يف العراق ولعل أبرز كتاب هذه الفرتة بدري 
اخلزرجي،  فهمي  حسني  الطعمة،  جواد  صاحل  فريد،  حسون 
)العمة  باسم  له جمموعة قصصية  الذي صدرت  ومهدي جاسم 
الؤلؤة( وفائق جمبل الكماني الذي صدرت له )ألوان احلياة( وكان 

قد نشر فصوهلا يف جريدة )القدوة( الكربالئية.
وتبع ذلك جيل آخر وذلك يف النصف الثاني من اخلمسينيات، أخذ 
بيد احلركة األدبية ليدفع بها إىل أمام، وجند بعض هذه األعمال 
)نفوس جديدة(  السعيد يف جمموعته  شاكر  كتبه  ما  القصصية 
ومرتضى الوهاب ما نشره يف جملة )العرفان( اللبنانية. كما نلمس 
نشاطًا ملحوظًا أعقب تلك الفرتة من النتاج القصصي الذي كتب 
يف الستينيات، وقد كشفت هذه احلقبة عن واقع احلياة السياسية 
اليت لعب فيها األديب دورًا هامًا، مما جعله يرتبط بواقع احلياة، 
الفرتة  هذه  وشهدت  الفكرية،  االجتاهات  يف  االختالف  رغم 
أعمااًل قصصية لعدد من شباب هذا اجليل واصلوا اإلنتاج منهم 
عبد اجلبار اخلضر وحممد نور عباس وعلي الفتال وغريهم ممن 

حاولوا معاجلة املشاكل وكتابة القصص ذات األصالة والدقة.
أعمدة  أبرز  احتلت  المعة  عديدة  أمساء  أن جيد  للقارئ  وميكن 
بينما  القصاصني  من  الواعي  اجلديد  للجيل  واجملالت  الصحف 
إىل  تدعو  نضج  تباشري  حيمل  وهو  إنتاجهم  ينشرون  زالوا  ما 

التجديد.
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- ولد يف كربالء عام 1941 وأكمل االبتدائية والثانوية فيها .
اللغة  قسم  املستنصرية/  اجلامعة  اآلداب/  كلية  يف  - خترج 

العربية وحصل على شهادة البكالوريوس يف اآلداب.
- حصل على املاجستري بامتياز يف تاريخ الرتاث العلمي العربي 

من بغداد.
- حصل على دكتوراه فلسفة يف التاريخ والرتاث العلمي وبدرجة 

امتياز.
- له احباث تارخيية وادبية ودينية منشورة يف كتب مستقلة ويف 

جمالت حمكمة عراقية وعربية.
طبع العديد من الكتب والبحوث منها :

الشيخ عبد احلسني احلويزي / حتقيق ج1 1964  ديوان   -1
بريوت.

2- خمطوطات مكتبة السيد عباس احلسيين / كربالء 1966.
3- حول رحلة فيلكس جونز اىل بغداد / 1974 بغداد.

4- املستدرك على دليل الصحافة العراقية / 1974 بغداد.
5- خمطوطات خزانة االوقاف يف اليمن، 1980 جامعة البصرة 

/ مركز دراسات اخلليج العربي.
6- موسوعة أعالم العرب يف القرنني التاسع عشر والعشرين 

/ بغداد 2000.
7- رائد العمارة االسالمية 2011.

اىل  يصل  قريبًا  مطبوع   2012 بريوت   / التاريخ  أدب   -8
بغداد.

9- تذكرة األولياء .
أما الكتب املخطوطة واليت قيد النشر منها :

1- ديوان احلويزي ، ج3 حتقيق.
2- أعالم العراق يف القرنني التاسع عشر والعشرين ، ج2.

3- ماذا تعين إعادة كتابة التاريخ؟ دراسة يف فلسفة التاريخ.
فقد  واجملالت   الصحف  يف  املنشورة  واألحباث  املقاالت  أما 
الفكرية  املوضوعات  شتى  يف  مقالة  مائيت  من  أكثر  بلغت 
وناقش  اشرف  .كما  والرتاثية  والدينية  واألدبية  والتارخيية 
العديد من الرسائل اجلامعية يف موضوعات تارخيية وتراثية .

كثرية هي املصادر اليت تناولت ترمجته منها :
1- موسوعة أعالم العراق يف القرن العشرين ج1/ بغداد.

2- موسوعة البابطني يف تراجم الشعراء املعاصرين / اجلزء 
الثاني الكويت/ ط2.)7-1(.

البيت  أهل  املعاصرة يف كربالء / مطبعة  االدبية  3- احلركة 

كربالء، تأليف املرحوم السيد صادق الطعمة.
موسى  املرحوم  تأليف   / كربالء  يف  االدبية  البيوتات   -4

الكرباسي.
سلمان  السيد   / كربالء  يف  واالدب  الفكر  رجال  معجم   -5

الطعمة بريوت.
بغداد   )3-1( عواد  كوركيس   / العراقيني  املؤلفني  معجم   -6

.1968
7- معجم مؤرخي الشيعة )1-2( الدكتور صائب عبد احلميد 

/ بريوت.
الصحفيني  نقابة  ونقابة منها  انه عضو الكثر من مجعية  كما 
الكتاب  واحتاد  العراقيني  واالدباء  الكتاب  واحتاد  العراقيني 

العرب واحتاد مؤرخي العرب
متزوج وله اربعة اوالد ، منشغل يف الكتابة والبحث والتأليف، 
العراقية  واجلامعات  املعاهد  بعض  يف  احملاضرات  والقاء 
يعمل  واالطاريح اجلامعية،  الرسائل  واالشراف على عدد من 
قسم  ورئيس  اجلامعة  العراق  صدر  كلية  لعميد  معاونًا  االن 

الصحافة فيها.

خالصُة السرية الذاتية للدكتور محيد جميد هدو

مداٌر حسيين
 رحيم الشاهر 

من ُيندُب ؟
يف كل حنٍي 

وكما الضياُء ومهتٍد 
يسعى إليِه على قواٍف

للرجاِء ُمعدٌة 
لسطوِع جنٍم 

يف املدار
حراُكه ال يتعُب

***
من ُيندُب؟

فكما القالدْة 
يف زينٍة برزْت

بلوِح بهائها 
والسحُر فيها يعجُب

هذا حسنٌي 
يا طغاة أما لكمْ 

من رادعٍٍ 
كي تأدبوا!

****
من ُيندُب ؟

وكما احلسنُي
جملدِه 

للعرِش لألكواِن
لإلحسان.. لألذان

هلل حراكُه تكبريٌة وإقامٌة
وقنوُت قّديٍس

صالُة اخلائفني
كمصحٍف أضحى

احلسنُي بنوره
ُب! يتخضَّ

*****
من يندُب؟

شاَخ الزماُن 
واحدودَب الظهُر الكسري

عظماُء دهٍر 
جلجلوا ثم انحوا

دوٌل ومحالٌت .. حروٌب

عادياٌت ، بعد حنٍي 
طأطأْت لفنائها 

وصدى احلسني كأنُه 
وجداُن حرٍّ 

بثرائِه ال ينضُب!
*****
من يندُب؟

يا كربالُء كأنين 
أهفو إىل هذي 

الدموع أللِف عاٍم 
سيُلها طوفان رفٍض 

وهتاُف أحراٍر 
» هيهات منا الذلة«
آُل الرسول بكربال
كفراقٍد بضيائها 

عشُق الضياْء
إذ الَح منهْم الئٌح أو كوكُب!

****
من ُيندُب؟

لو جيء منهم باحلسني)عليه 
السالم(

لوحده لكفى بردِّ 
منيٍة فلُه كرامُة قادٍر 

بعد اإلله بإذنِه
حُييي العظاَم 

وموُتها يتطلَُّب!
*****
من ُيندُب؟ 

هذا العراُق 
متّخضْت أضالعُه

بسنابِك اخليِل العجولِة
يا حسنُي كأنهْم

عادوا فأضالع العراِق
ترّضهم 

بسنابِك الضلع اجلريح
بكفرهم كم أغضبوا!

*****
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حتت
 اجملهر

مع  التعامل  حكم  أن  الواضح  من 
حقيقة  معرفة  بعد  يتضح  الدروز 

عقيدتهم.
من هم الدروز؟

الَدروز: مجع الَدرزي، و لكن العامة 
تتلفظ الَدروز و الَدرزي بضم الدال، فتقول: »الُدروز« و »الُدرزي«، لكن 

الصحيح هو بالفتح.
و يبدو اّن أصل الكلمة تركي مبعنى اخلياط، فالدرزي هو اخلياط من 

حيث اللغة.
و الَدروز فرقة من الباطنية هلم عقائد خيفونها و ال يبوحون بها، و هم 

متفرقون بني جبال لبنان و سوريا، و بعض البلدان األخرى.
و بسبب تكتمهم على عقائدهم مل يكتب عن الدروز شيء يصح االعتماد 
عليه، حيث أنهم من الطوائف اليت ال تنشر عقائدها، فال جيد الباحث 
ما يعتمد عليه من الوثائق، و هم من الفرق الباطنية اليت يصعب االطالع 

على عقائدهم بصورة صحيحة و موثوقة.
أما بالنسبة حلكمهم الشرعي من حيث التعامل معهم فإن كانوا معرتفني 

بالشهادتني، أي شهادة ان ال إله إال اهلل ، وان حممدا رسول اهلل 

آله  و  عليه  ) صلى اهلل 
(، فهم مسلمون، و عليه فيجوز أكل ذبائحهم 

ال  أنهم  تبنيَّ  لو  كما  ذلك،  خالف  تبنيَّ  إذا  إال  منهم،  الزواج  و 
يلتزمون الطريقة الشرعية يف تذكية احليوانات و ذحبها حسب ما ورَد 

يف الشريعة اإلسالمية، فعندها جيب االجتناب عن أكل ذبائحهم.
قال آية اهلل الشيخ جعفر السبحاني ) حفظه اهلل (: الدروز هي مجع 

الدرزي، و العامة تتكّلم بضم الدال، و الصحيح هو فتحها.
و الظاهر أّن الكلمة تركية مبعنى اخليَّاط، و هي من الكلمات الدخيلة على 

العربية حتى يقال: درز يدرز درزًا، الثوب خاطه، و الَدرزي: اخلياط.
و الدروز فرقة من الباطنية هلم عقائد سرية متفرقون بني جبال لبنان 

و حوران و اجلبل ااَلعلى من أعمال حلب.
و مل يكتب عن الدروز شيء يصح االعتماد عليه و ال هم من الطوائف 

اليت تنشر عقائدها حتى جيد الباحث ما يعتمد عليه من الوثائق.
نعم كتب عنهم املستشرقون أشياًء ال ميكن االعتماد عليها .

و  امللل  يف  مراجعة: حبوث  الدروز ميكنك  حول  املعلومات  من  ملزيد  و 
النحل : 8 / 343، آلية اهلل الشيخ جعفر السبحاني.

الدروز.. من هم وكيف نتعامل معهم ؟

إعداد: مرتضى احملمدي
األمة اليت متارس وظيفيت األمر باملعروف والنهي 
على  قادرة  وحيوية  ناشطة  أمة  تكون  املنكر  عن 
ختطي الصعاب وتقوية الصالت املعنوية يف أوساط 
اجملتمع، وهناك مثة شروط حققها العلماء يف الكتب 
النهي  املطولة تضمن حتقيق تلك الوظيفة والسيما 
باملعروف،  لألمر  األوسع  الباب  فإنها  املنكر  عن 

وهناك ثالث مراتب للنهي عن املنكر:
انزجاره  ُيظهر  أن  وهو  القليّب،  االنزجار  األوىل: 
لفاعل  القليّب 
ملنكر  ا
بشكٍل 

كغمض  درجات  وله  املنكر،  ترك  طلب  معه  يظهر 
وهجره  بدنه  أو  بوجهه  واإلعراض  والعبوس  العني 

وترك مراودته وحنو ذلك.
كافية،  كانت  إذا  املرتبة  هذه  على  االقتصار  جيب 
وجيب االقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية، 

واأليسر فاأليسر، ال سّيما إذا كان يلزم اهلتك.
األيسر  مراعاة  وجيب  باللسان،  اإلنكار  الثانّية: 
بالوعظ  املطلوب  حصول  احتمل  فلو  فاأليسر 
الغلظة  ذلك وال جيوز  اللني جيب  والقول  واإلرشاد 
إال  املنكر  رفع  ميكن  مل  فإذا  والتشديد،  القول  يف 
من خالل غلظة القول والتشديد يف األمر والتهديد 

جيوز بل جيب ذلك.
وال جيوز أن يّتخذ أسلوب السباب والكذب واإلهانة، 
إال إذا كان املنكر من النوع اّلذي ال يرضى اهلل تعاىل 
وارتكاب  احملرتمة  النفس  كقتل  مطلقًا،  حبصوله 

القبائح والكبائر واملوبقات.
النوع  هذا  من  املنكر  كان  فإن 

إمكان  عدم  مع  األساليب  بهذه  ولو  النهي  وجب 
غريها، وإذا كانت بعض مراتب القول أقل إيذاًء من 
واإلرشاد  الوعظ  أن  فرض  لو  كما  األوىل،  املرتبة 
بقول لنّي ووجه منبسط مؤّثر وأقّل إيذاًء من اهلجر 
وهذا  اهلجر،  جيز  ومل  القول  وجب  واإلعراض 
خيتلف حبسب األشخاص، والتشخيص بيد املكّلف.

خالل  من  اإلنكار  واملقصود  باليد،  اإلنكار  الثالثة: 
احليلولة  خالل  من  ذلك  أمكن  ولو  والعمل،  القدرة 
بينه وبني املنكر مل جيز التعّدي إىل األكثر إذا كانت 
استلزم  لو  حّتى  وجيب  غريها،  من  حمذورًا  أقّل 
تصّرفًا به أو بآلة فعله ـ مع عدم كفاّية األقّل ـ، كأخذ 
يده أو طرده أو التصّرف يف كأسه اّليت فيها اخلمر 

أو سّكينه وحنو ذلك جاز بل وجب.
وينبغي هنا االلتفات إىل عّدة نقاط:

أ- لو توّقفت احليلولة على حبسه يف حمّل أو منعه 
عن اخلروج من منزله جاز، بل وجب مراعيًا األيسر 

فاأليسر وال جيوز إيذاؤه والتضييق عليه.

مراتُب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
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السنُة اخلمسيُة
م/ إيضاٌح

هنالك استحقاقات مالية بذمة الفرد وختتلف هذه االستحقاقات حسب التشريعات اليت يلتزم بها والبعض منها يتم استقطاعاتها من قبل هيئة مكلفة بذلك 
والبعض منها تكون بني الفرد وخالقه ، ومن بني تلك االستحقاقات هي اخلمس والذي يكون وفق آلية شرعية حتدد املبلغ اخلاضع للخمس اي يستقطع من الفائض 
او االرباح او االموال اليت تبقى ملدة سنة من غري حاجة الفرد اليها تكون نسبة االستقطاع هي 20% وتصرف يف منافذها الشرعية اليت حددها الشارع املقدس 
، هنالك من ال يستوعب اآلثار املرتتبة على عدم االلتزام بهذا التشريع ونتيجتها ان تكون امواله ملوثة وعليه يكون اجملال الذي صرفت فيه هذه االموال عرضة 
لإلشكاالت الشرعية ، وهنالك من يلتزم بهذا احلكم اال انه حياول اجياد خمارج يعتقدها هو شرعية للتملص من التسديد ، والبعض منهم قد ال يكون لديه ما 
يوجب عليه اخلمس اال انه من الضروري ان تكون له سنة مخسية جيرد ما له وما عليه حتى يعلم حقيقة تصرفه املالي على مدار السنة ويقوم بتشخيص السليب 

والتأكيد على االجيابي ليطرح اهلل عز وجل الربكة يف ماله وحالله .
قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 64
312

26/ حمرم احلرام 1433هـ 
املوافق 22/ كانون االول  2011م

إىل / القارِئ الكريِم

الدروز.. من هم وكيف نتعامل معهم ؟

باحلزن والبكاء جندد عزاءنا يف عاشوراء
عبد الستار جابر

لو تأملنا األحداث اليت مرت بعد وفاة الرسول األكرم 
متناهية  بدقة  وأخذناها  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى 
وأمعنا النظر بها جليًا ، لوجدنا إن الكثري ممن أرادوا 
إخفاء نور الرسالة احملمدية وحجبها عن املسلمني بسحب 
من دخان كثيف، لكن شاء اهلل تعاىل أن يتم نوره ولو كره 
املشركون ، فجعل هذا النور شعلة وهاجة ال تنطفئ إىل 
يوم القيامة متثلت بنور أهل البيت )عليه السالم( وذلك 
ودورهم  واألهوال  املصائب  أعتى  وحتملهم  بصمودهم 
الشجاع واملشرف يف فضح أعداء الدين وإسقاطهم من 

أنظار أولي األلباب وأهل البصرية. 
ولفت وجوه الناس إىل مصائبهم وما القوه من الظلمة 
والطواغيت ، وذلك مذ أن فقدوا رسول اهلل )صلى اهلل 
يف  والعمل  بالقول  والبيان  بالبحث  وسلم(  واله  عليه 
سوء  بذرة  أول  عن  وتعريفهم   ، واألساسيات  األسباب 
نت هلا جذورها وانبتت شجرة شرورها بني املسلمني، 
والكل منا يعرف إن الطبيعة البشرية جببلتها النفسية 
وأهل   ، قليلون  احلق  وأهل   ، وباطل  حق  إىل  تنقسم 
بقوله  الكريم  القرآن  بذلك  وقد صرح  كثريون  الباطل 

تعاىل ) وأكثرهم للحق كارهون( .

وما  الفكري  التاريخ  خارطة  رسم  يعيد  أن  أراد  ومن 
تناقلته األذهان دينيا وسياسيًا ويرسم منها موارد الظلم 
وما  واله وسلم(  البيت )صلى اهلل عليه  أهل  وما عاناه 
جبديد  ليس  فرتاه   ، هذا  يومنا  إىل  شيعتهم  تعانيه 
عليهم فقد سبقه ظلم أكرب، وال أريد أن أحصي كم هي 
الظلمات والرزايا واحملن واملصائب ونوعها فإنها كثرية 
ال حصر هلا ، وحيث إن الطريق القويم الذي عبده النيب 
األكرم )صلى اهلل عليه واله وسلم( طريق النور اإلهلي 

واهلداية واحلق املبني. 
فقد أصبح بعد وفاته )صلى اهلل عليه واله وسلم( غري 

سالك استحوذ عليه من أهمله ووضع حجر عثرة فيه 
املستقيم  خبطه  وخيطو  بأمان  يسلكه  أن  أراد  ملن   ،
الذي وضعه الرسول )صلى اهلل عليه واله وسلم( بدون 
احنراف عنه أو انزالق فيه ، هنا البد من رفع احلواجز 
واملعرقالت والقوانني الوضعية والسري على نهج القرآن 
وسنة الرسول )صلى اهلل عليه واله وسلم( إذ من يتحمل 
هذه املسؤولية العظمى واألمانة الكربى ويتحمل ويالقي 
من أجلها األهوال واملصائب، غري أهل البيت )صلى اهلل 

عليه واله وسلم( .. كما قال الشاعر :
       مصائب دنيانا تهون وإنا      

                         مصائبنا يف الدين هن العظائم
إذًا من للدين احلنيف ومن يتحمل من أجله ويضحي بكل 
النبوة  بيت  أهل   ، الدين  أهل  نعم هم  ..؟؟  ونفيس  غال 
والرسالة ، وعلى هذا األساس حاولوا الظلمة أن يطفئوا 
اإلمام  محلها  اليت  الوهاجة  شعلته  وإمخاد  النور  هذا 
احلسني )عليه السالم( يف كربالء الشهادة لتبقى قضيته 
واملواساة  باحلزن  شعائرها  وتتجدد  عام  كل  يف  تدوي 
واللطم  والبكاء  السواد  ولبس  باجلزع  بعواطف صادقة 
واالرتباط بالعقيدة اليت ضحى من اجلها سيد الشهداء 
اإلمام احلسني )عليه السالم( بنفسه وأهله وأصحابه ..
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القطوعاُت

عند املناسبات الدينية تقطع اغلب الشوارع وذلك جتنبا لتسلل اإلرهابيني اىل مراكز املدن والسؤال املطروح هنا يف بقية االيام 
العادية يتم فتح الشوارع فعندها هل يضمنون ان اإلرهابيني ال يفكرون بالتسلل ؟ ام ان التفتيش ليس باملستوى املطلوب فيتم 

قطع الطرق على اقل تقدير ملنع وقوع خرق امين ؟
أما إذا قطعت الطرق جتنبا لالزدحام فان هذا قد يكون سببا وجيها ولكن أال ميكن إجياد البدائل هلذه اإلجراءات السيما وان 

املناسبات كثرية واالزدحامات تزداد بشكل اكثر؟؟؟ .

إعداد: بشائر سعد عبد األمري

)عليه  ملوسى  كان  انه   : السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  عن 
يف  له  يأذن  أن  يومًا  سأله   ، وفري  علم  ذو  رفيق  السالم( 

الرحيل لرؤية أهله ، فقال له موسى )عليه السالم(:
) لألرحام حق جيب أداؤه، اذهب ، ولكن احذر أن متيل إىل 
العلم كي ال تضيعه فتحب  الدنيا وتتعلق بها واهلل أعطاك 

الدنيا ومتيل إىل غري اهلل (.
قال الرجل : لن يكون إال اخلري.

)عليه  موسى  عنه  سأل  غيابه  وطال  أهله  حنو  توجه  ثم 
السالم( لكن أحدا مل يعلم عنه شيئًا فسأل جربائيل )عليه 

السالم( قائالً  :
- اخربني عن رفيقي فالن ، أتعرف شيئًا عن حاله ؟

قال جربائيل : أجل ، ها هو خارج البيت ، غري انه قد مسخ 
بصورة قرد ويف عنقه سلسلة ..

إىل  قام  ثم   ، احلرية  وأخذته  السالم(  )عليه  موسى  تأمّل 
الصالة ودعا رّبه قائاًل : 

- يا رب ، رفيقي وجليسي ، هبه النجاة يا رب .
) يا موسى ، لو دعوتين حتى   : إليه  - فأوحى اهلل تعاىل 
ينقطع عنقك ما قبلت دعاءك له فقد أعطيناه علمًا فأضاعه 

ومال إىل غريه ( أي ماَل إىل الدنيا.

نصيحة موسى 
لرفيقه العالم حسنني الشاجلي

ألسس  االوىل  اللبنات  البيت  يف  توضع 
وتبدأ  الطفل  لشخصية  االخالقي  البناء 
منه، فيتعلم املعايري واملالكات عن طريق 
وتصرفاتهما،  الوالدين  ونواهي  أوامر 
اىل  وينظر  األساس  ذلك  على  وسيحيى 

احلياة مبنظارهما .
بأمه مميزة وخاصة  الطفل  تكون عالقة 
تربيته  يف  خاصة  أهمية  االم  وتكتسب 
اللبنات  تضع  ان  فعليها  لذلك،  نتيجة 
الطفل  شخصية  بناء  يف  االساسية 
املستقبلية وان ال تقصر يف أداء الرسالة 
ضربة  فستوجه  وإال  عاتقها  على  امللقاة 
قاسية للمجتمع، وقد يكمن السر يف عدم 
الوظيفية  االعمال  على  االمهات  تشجيع 

يف ذلك. 
اول  منذ  بالتبلور  الطفل  شخصية  تبدأ 
عامل  يف  ذلك  وقبل  بل  فيه  يولد  يوم 
االم  غذاء  نوع  إن  الحظنا  فلقد  الرحم، 
وطريقة  وتصرفاتها  احلمل  فرتة  يف 
واالجيابية  السلبية  آثاره  يرتك  تفكريها 
فيه، ويوضع احلجر األساس يف اجلوانب 
والدته  ايام  منذ  واالجتماعية  االخالقية 
االوىل ويف فرتة رضاعته وعندما ال يزال 
قادرا على التكلم وسيؤثر عليه سلوك أمه 
السنني  هذه  ففي  معه،  تعاملها  وطريقة 

لديه  تكون  املدرسة  لدخوله  االوىل 
هلا  الكامل  والتسليم  االنصياع  من  حالة 
لرتبيته  أفضل  بصورة  استغالهلا  فيجب 

وإصالحه.
جوانب  مجيع  تتناول  ان  االم  على  جيب 
والتهذيب،  بالرتبية  الطفل  شخصية 
روحه  وتهذب  جانب  من  جسمه  فرتبي 
ونفسه من جانب آخر ألن بناء العقل واملخ 
يالزم البناء الروحي والعاطفي فال تنتهي 
مسؤولية االم عند تهيئة الطعام واللباس بل 
عليها أن تعلمه دروس الشهامة واألخالق 
وجتعل منه انسانًا صاحلًا مفيدًا للمجتمع 

وال خيالف حركة التيار االنساني. 
على  تقوم  احلياة  اساس  ان  ننسى  وال 
االعتدال والتوازن فيجب ان نربي الطفل 
شخصيته  جوانب  مجيع  يف  متوازنًا 
واالجتماعية  واجلسمية  العاطفية 

والفردية.

االُم مهندسة شخصية الطفل 
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أليسِت املرأة إنسانا
اجلوار وكف األذى عن اجلار                        كما الرجل؟!

ميعاد كاظم الالوندي

بني  النظامية  السلسلة  تكامل  تقتضي  اإلهلية  واإلرادة  احلكمُة 
املخلوقات ولكن احلديث هنا يكمن حول رأس اهلرم هلذه املخلوقات 
وأهميته أال وهو اإلنسان ذلك الكائن الراقي الذي كّرمه املوىل عز 
وجل وتّوجه بتاج العقل عن باقي من خلق قال تعاىل: ) ولقد كرمنا 

بين آدم ..( 
بعض  من  واالحتقار  االنتقاص  هذا  فلماذا  كذلك  األمر  كان  فإذا 
هي  ليست  أو  ؟  الرجل  كما  إنسانا  هي  أليست  املرأة؟  إىل  الرجال 
شريكته يف اإلنسانية ورفيقته يف احلياة ؟ هلا ما للرجل من احلقوق 

والواجبات والعكس صحيح .
مل تنل املرأة عرب القرون وحتى عند أعظم احلضارات وعرب التاريخ 
حريتها وكرامتها وظلت رهينة الذل واهلوان حتى بزوغ مشس اإلسالم 
وحتت راية منقذ البشرية رسول الرمحة حممد )صلى اهلل عليه واله 
الدارين وجعلها  والرقي يف  والفالح  اهلداية  وسلم( فخط هلا مسار 
ولألسف  فإننا  بالتقوى.  إال  بينهما  فرق  ال  سواء  ذلك  يف  والرجل 
إهانتها  أو  تارة  بالضرب  املرأة  يعّنفون  املسلمني  بعض  الشديد جند 
تارة أخرى وكأنها ساحة لتصفية حساباتهم  البذيء  بالشتم والكالم 
متناسني بذلك إمكاناتها اجلسدية الضعيفة وعدم قدرتها الدفاع عن 
نفسها فينتج عن ذلك نفسية مضطربة وكره دفني للواقع واألفراد، 
واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  حديث  من  املرأة  يهني  الذي  فأين 
أال يستحق هذا  الضعيفني،  إحدى  بالضعيفني فهي  أوصيكم  وسلم( 

احلديث أن نقف عنده حلظة ونتدبر؟ 
والرفض  االختيار  حق  له  خملوق  املرأة  إن  اإلسالم  يعلمنا  مل  أو 
والقبول وليس ما يظنه البعض بأنها مسلوبة اإلرادة والشخصية وإنها 
ُخلقت فقط جللب األنس إىل الرجل وإجناب األوالد له والعمل حتى 
حبقها  إجحافا  هذا  أليس  االعرتاض؟!  حق  هلا  وليس  باإلجبار  لو 
كإنسانة؟! فأين حقها يف التعلم وإبداء الرأي واملشاركة مع قريناتها يف 
بناء جمتمع إسالمي متحضر يسري على نهج القرآن ومفعم باإلميان، 
بأنها  والثقة  والتقدير  االحرتام  تستحقه من  ما  املرأة  نالت  ما  فإذا 
موجود ال ميكن يف أي حال من األحوال االستغناء عنه وليست هي من 

الكماليات بل هي نصف اجملتمع .
حنن حباجة للعودة إىل اإلرث اإلسالمي الطاهر املتمثل خبري الورى 
والداعي إىل حقوق اجلميع حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( وال 
 ً ً صاحلا  لنكون نوذجا  املتبادل  األسري  االحرتام  النجباء يف  بيته 
حيتذى به بني األمم ونعكس للعامل امجع رسالة اإلسالم بأنه دين خري 

وصالح وسالم ..

إعداد: عبد الستار جابر الكعي                                                              
الشرع  حث  وطاملا  شديدة  اجلار  حرمة 
األقدس على رعايتها وأكد على ذلك، وإن 
وردت  وقد  كثرية،  اجلوار   حسن  شروط 
)صلوات  املعصومني  عن  وأقوال  أحاديث 
اهلل عليهم ( تبني أهميتها يف احرتام اجلار 
وقد حددت أبعاد اجلرية بأربعني دارا من 
مجيع اجلهات، وعن الرسول األعظم )صلى 
جربائيل  مازال   « قال    ) واله  عليه  اهلل 
سيورثه  أنه  ظننت  حتى  باجلار  يوصيين 
املؤمنني   أمري  أمر  أنه  آخر  حديث  ويف   «
عليا )عليه السالم ( وسلمان احملمدي وأبا 
ذر واملقداد )رضي اهلل عنهم( أن ينادوا يف 
املسجد بأعلى  أصواتهم : بأنه ال إميان ملن 

مل يأمن جاره بوائقه. 
)عليهم  أبيه  عن  الصادق  عن  الكايف  ويف 

بني  كتب   ) وآله  عليه  أن رسول  اهلل )صلى اهلل   ) السالم  )عليه  كتاب علي  » قرأت يف  قال   ) السالم 
املهاجرين واألنصار ومن حلق بهم من أهل يثرب أن اجلار  كالنفس غري مضار وال آثم، وحرمة اجلار 
كحرمة أمه« ، وعنه عن رسول اهلل عن أمري املؤمنني  )صلوات اهلل عليهم أمجعني ( قال » من آذى جاره 
حرم اهلل عليه ريح اجلنة ومأواه جهنم وبئس  املصري، ومن ضيع جاره فليس مين » واإلمام الرضا )عليه 
السالم ( قال » ليس منا من مل يأمن جاره  بوائقه » والصادق )عليه السالم ( قال »حسن اجلوار يعمر 
الديار وينسئ يف األعمار ، وبعد هذه اجلملة  من األحاديث الشريفة يكون لزامًا علينا مع اإلميان باهلل 
ورسوله وأهل بيته واليوم اآلخر أن نأخذها  دروسا وعربا وتطبيقا وتأكيدا وحرصا يف اجتناب كل عمل 
ما يؤدي إىل إيذاء اجلار ، وإن مل يكن مما  يوجب فسادًا أو ضررا يف ملكه أو ماله أو عرضه وغريها 
من األمور األخرى اليت تسبب الضرر ،  وقد  استفاضت اإلخبار عن أهل البيت )عليهم السالم ( يف 
احلث على حسن اجلوار والتأكيد على حفظ  حقوق اجلريان ألن اإلمام الصادق قال » حسن اجلوار يزيد 

الرزق ».
 ويف خرب أبي أسامة زيد الشحام  قال: قال لي أبو عبد اهلل )عليه السالم ( » أقرأ على من ترى أنه 
يطيعين منهم ويأخذ بقولي السالم ، وأوصيكم بتقوى اهلل )عزوجل ( والورع يف دينكم واالجتهاد هلل وصدق 
احلديث وأداء األمانة وطول  السجود ..وحسن اجلوار ..فبهذا جاء حممد )صلى اهلل عليه واله ( ثم قال 
»أما يستحيي الرجل منكم أن  يعرف جاره حقه ، وال يعرف حق جاره  وقال )عليه السالم ( » ليس حسن 
اجلوار كف األذى ، ولكن حسن اجلوار صربك على األذى ومن كف أذاه عن جاره أقاله اهلل تعاىل عثرته 
يوم القيامة » ، ومن  هذا املعنى يتضح أن اهلل تعاىل ميتحن عبده املؤمن باجلار املوذي أو القرين أو األهل 
أو األرحام أو  الصديق ، وذلك ليؤجره إذا صرب ، فإذا على املؤمن أن يكظم غيظه  من أذى جاره وُيصرب 
نفُسه على  حتمل األذى منه ، ويكف نفسه عن جمازاته باألذى مع قدرته على ذلك ابتغاء مرضاة اهلل 

سبحانه  وتعاىل ، فيستحق بذلك أن يقيل عثرته يوم اجلزاء، واحلمد هلل. 
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

إلقاء
 الرعب 

يف  احلق  تصرف  مظاهر  من  إن 
يف  الرعب  من  ألقاه  ما  هو  القلوب، 
يف  انتصارهم  بعد  املشركني  نفوس 
غزوة أحد، فلم يكن بينهم وبني القضاء 
على اإلسالم إال قتل النيب )صلى اهلل 
واستباحة  املدينة  ودخوهلم  وآله(  عليه 
 .. أخرى  جاهلية  األمر  وإعادة  أهلها 
ولكن احلق قذف يف قلوبهم ) الرعب( 
فقفلوا  كله،  بذلك  قيامهم  دون  وحال 
راجعني - مع هزميتهم للمسلمني - إىل 
مكة، وهم يقولون وكأنهم استيقظوا بعد 
سبات: } ال حممدًا قتلنا ، وال الكواعب 
يف  احلق  سبيل  هو  وهذا   ..} أردفنا 
)نصرة ( املؤمنني طوال التأريخ، سواًء 
يف حياتهم اخلاصة، أو يف معركتهم مع 

أعداء الدين. 

اىل االخوة قراء جملة »االحرار«

جمللة  بإرشيف  نرجو ممن حيتفظ 

»االحرار« ان يزودنا بالعدد رقم 11 وذلك 

حلاجتنا املاسة اليه ونشكر تعاونكم معنا.

اىل من يهمه االمر:- 

تارخيية  بوثائق  حيتفظون  الذين  االخوة  اىل 

احلائر  يف  دفن  من  عن  معلومات  تتضمن 

استنساخها  لغرض  بها  تزويدنا  احلسيين 

واعادتها اليهم علما ان الوثائق إما ان تكون 

صورة او خمطوطة يدوية.

سالم الظاملي
يتصور بعض الطلبة إن الغش يف االمتحان له فائدة 
تعود على الطالب وهي حصول الطالب على درجات 
إضافية ورمبا درجة كاملة، هؤالء نسوا إن الغش فيه 

ضرر كبري على الطالب، وهذا الضرر:
1- إن الغش هو معصية هلل تعاىل.

كانت  فإذا  أعمالنا  على  يطلع  زماننا  إمام  إن   -2
 ( احلسن  بن  احلجة  اإلمام  ُيسر  فسوف  صاحلة 
عجل اهلل تعاىل فرجه(، أما إذا كانت أعماال قبيحة 
فرجه(  تعاىل  اهلل  عجل   ( يتأذى  فسوف  وسيئة 

فالغش من األعمال السيئة اليت تؤذي اإلمام .

3- إن الغش من الذنوب، وقد ورد عن أمري املؤمنني 
عليه  أصر  ذنب  الذنوب  أعظم   ( السالم(:  )عليه 
كبائر  من  هو  الذنب  على  فاإلصرار  صاحبه(، 

الذنوب.
الطالب  هذا  بان  يعرف  عندما  األستاذ  إن   -4
ميارس عملية الغش فسوف تنعدم الثقة بني األستاذ 

والطالب.
القاعة،  من  الطالب  بطرد  األستاذ  يقوم  رمبا   -5

وسوف حيرج الطالب أمام اآلخرين.
6- إن اعتماد الطالب على الغش سوف يؤدي إىل 

هبوط مستواه الدراسي.
وان  االمتحان  يف  الغش  يتجنب  أن  الطالب  فعلى 
يعتمد على اهلل وان يتذكر قوله تعاىل: ) ومن يتق 

اهلل جيعل له خمرجًا ...(.

الغشُّ يف االمتحان
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يوا�سون عيالت واطفال احل�سني )عليه ال�سالم( يف فاجعة ال�سبي العظيمة..

إميان احلسيين

يا مركزًا لإلرشاد فتحت لنا بابًا للخري والرشاد

حسنٌي مصباح اهلدى فكنت شعاعًا من ذلك املصباح

حبب احلسني تأسست وحتت لوائه ها قد انضممت

يا مركزًا حتت لواء احلسني ولدت

ويف قاعة خامت األنبياء خطوت

بعثت بنا روح احلياة وعرفتين من أنا

جليت اهلّم عن أنفسنا وإىل جنة احلسني أدخلتنا

إخوانا يف قاعة خامت األنبياء جتاورنا

وعلى ضريح سيد الشهداء أطللنا

فحلت علينا بركاٌت وسالم من سالم الزائرين

وازددنا ضياًء من نور علٍم يقني

فتحولنا مبصباح اهلدى إىل مرشدين

فتحررنا فلسنا مبغضوب علينا وال بضالني

بل حتت قبة أبي األحرار بتنا مرشدين

مركز اإلرشاد األسري
قصيدة مبناسبة افتتاح

التابع للعتبة احلسينية املقدسة والدته ودراسته : ولد الشهيد يف مدينة احلرية عام 1955م ، بعد ان انهى بعض الدراسات احلديثة هاجر اىل 
مدينة النجف االشرف ليدرس العلوم الدينية واملعارف االسالمية ، وقد أنهى مرحلة املقدمات على يد اساتذتها 

آنذاك.
نشاطه : شارك يف انتفاضة صفر 1977 يف العزاء احلسيين مشيًا على االقدام من النجف االشرف اىل كربالء 
املقدسة ، على الرغم من منع السلطات هلذه الشعائر احلسينية ، وقد تزايد نشاط الشهيد يف اوائل انتصار الثورة 
االسالمية يف ايران فطارده النظام الغاشم . هذا وقد أرسله الشهيد الصدر اىل اخلالص يف اواسط عام 1979م.

شهادته :
شارك يف مظاهرات اخلالص يف 17 رجب عام 1979 إثر اعتقال الشهيد السيد حممد باقر الصدر ومت اعتقاله 
فيها ، وبعد مدة من التعذيب الوحشي اسُتشهد على أيدي البعثيني اجملرمني مع جمموعة من العلماء واجملاهدين 

عام 1979م. ) العلماء الشهداء(.
وقد ذكر مؤلف كتاب » العراق الواقع وآفاق املستقبل » يف ص285 بأن الشهيد من مدينة بعقوبة ، وهذا خالف 

الواقع فقد قابلت أخاه يف ناحية احلرية.
وجاء ذكره ايضًا يف كتاب » صفحات سوداء من بعث العراق » ما يلي :

اخلالص : بعد إقدام السلطة الكافرة على اعتقال املرجع الشهيد السيد حممد باقر الصدر ، وسبقه اعتقال عامل 
املدينة وممثل املرجعية فيها العالمة الشيخ هاني الثامر، انطلقت من احلسينية الكبرية » عليبات« تظاهرة كبرية 
من أبناء مدينة اخلالص البطلة ، ونزلوا اىل شوارع املدينة فقابلتهم جمموعة من سيارات االمن فحطموها باحلجارة 
ثم دخلوا سوق املدينة وانضمت اليهم مجوع غفرية اخرى تعبريًا عن تضامن كل مجاهري املدينة مع االسالم وحركته 
الصاعدة ، وكان يف طليعة املظاهرة ثلة من طالئع احلركة االسالمية يتقدمهم الشهيد الشيخ ابراهيم محودي 

قنرب.
وقد القي القبض على العديد من اهالي مدينة اخلالص وُزّج بهم يف السجون وقدمت هذه املدينة تسعة شهداء من 

خرية ابنائها خالل احداث انتفاضة رجب.

الشهيد إبراهيم محودي قنرب ، الشيخ
من جرائم البعث..
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