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ت�صدر  ا�صبوعيا عن ق�صم الإعالم يف العتبة احل�صينية املقد�صة /ديوان الوقف ال�صيعي - ال�صنة ال�صابعة  اخلمي�س / 4/�صفر / 1433هـ املوافق  29 / 12 / 2011 

العدد..

عن اإلمام احلسني )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: إّن علّي بن أبي 
طالب )عليه السالم( خليفة اهلل وخليفيت، وحّجة اهلل وحّجيت، وباب اهلل وبابي وصفّي اهلل 
وصفّيي، وحبيب اهلل وحبييب، وخليل اهلل وخليلي وسيف اهلل وسيفي، وهو أخي وصاحيب 
ووزيري ووصّيي، حمّبه حميّب ومبغضه مبغضي، وولّيه ولّيي وعدّوه عدّوي، وحربه حربي 

وسلمه سلمي وقوله قولي، وأمره أمري وزوجته ابنيت، وولده ولدي وهو سّيد الوصّيني وخري 
أميت أمجعني. )بشارة املصطفى 31(.

اقواس الطراز الكربالئي احملاذية للمتحف احلسيين 
املطلة على احلرم الشريف من جهة باب القبلة 

دي
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عد



يف جممع البيان عند قوله: )وآتوا التيامى أمواهلم( اآلية روي انه ملا نزلت هذه اآلية كرهوا خمالطة اليتامى فشق ذلك عليهم فشكوا ذلك إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله ، فانزل اهلل سبحانه وتعاىل )ويسئلونك عن اليتامى قل اصالح هلم خري وان ختالطوهم فاخوانكم( اآلية عن احلسن، وهو املروي عن السيدين الباقر والصادق 

عليهما السالم.
يف الكايف حممد بن حييى عن امحد بن حممد عن ابن فضال عن أحلسن بن اجلهم قال: قال لي أبو احلسن الرضا عليه السالم، يا أبا حممد ماتقول يف رجل يتزوج 
نصرانية على مسلمة ؟ قلت جعلت فداك وما قولي بني يديك قال لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: الجيوز تزويج النصرانية على مسلمة والغري مسلمة، قال مل ؟ 
قلت، لقول اهلل عز وجل، والتنكحوا املشركات حتى يؤمن قال، فما تقول يف هذه اآلية، )واحملصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم( ؟ قلت، قوله، )والتنكحوا املشركات 

حتى يؤمن( نسخت هذه اآلية، فتبسم ثم سكت.
يف كتاب اخلصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عليهما السالم انه قال: سئل أبي عما حرم اهلل تعاىل من ألفروج يف القرآن، وعما حرم رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله يف ُسنته ؟ فقال: الذي حرم اهلل تعاىل من ذلك أربعة وثالثني وجها سبعة عشر يف القرآن وسبعة عشر يف الُسنة، فاما اليت يف القرآن فالزنا إىل قوله: 

واحلايض حتى تطهر لقوله تعاىل، )والتقربوهن حتى يطهرن(.
عن زرارة عن ابي جعفر عليه السالم قال: سالته عن قول اهلل: )نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم( قال من قبل.

يف تفسري علي بن إبراهيم قوله: )والجتعلوا اهلل عرضه الميانكم ان تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس( قال: هو قول الرجل يف كل حالة الواهلل وبلى واهلل.

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



تأتي متأخرا أفضل من أن ال تأتي ابدا وقد طال انتظار العراقيني الشهداء واألحياء يف كشف اللثام عن الرؤوس العفنة 
اليت متارس اإلرهاب حبقهم وها قد تناقلت وسائل اإلعالم وبالشريط األمحر عاجل عاجل عاجل عن إلقاء القبض على 
جمموعة إرهابية هلا صالت قوية بأحد املسؤولني الكبار يف الدولة العراقية وبقدر ان اخلرب ال يشكل عاجال او عجيبا 
على مسامعنا فانه يشكل عجيبا على املتسرتين بغطاء املسؤولني اإلرهابيني الذين مل يتوقعوا كشف أرقامهم ،وهم طيلة 
األعوام السبعة يعبثون بأرواح وأموال العراقيني وال من رادع مبستوى عبثهم بل ان اكثر اخلطوات خجولة وغري مدروسة 
هذا ناهيك عن قوانني العفو اليت جاءت لتمنحهم العودة يف ارتكاب اجلرائم ، هذه اخلطوة أثلجت صدور الثكاىل نأمل ان 
تعقبها خطوة إصدار احلكم ومن ثم تنفيذه الن العراق دفع الثمن غاليا وهاهو اآلن يعيش أجواء االستقاللية بعد انسحاب 
القوات األمريكية والبد لنا من ملِّ الشمل شريطة ان تتطهر صفوفنا من املندسني حتى وان تظاهروا بالتوبة فان احلذر 

مطلوب وكم من تائب عاد اىل الذنب .

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

دعاُء العبِد ومناجاُتُه تعبرٌي عن فقِره 
املطلِق هلِل 

قبسات اميانية..
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اإلمام احلسن اجملتبى)عليه السالم( 
يف سطور

ضمن املشاريع األمنية لألمانة العامة 
للعتبة احلسينية املطهرة..

مدينة كربالء تشهد نصب أول جهاز 
متطّور للكشف عن املتفجرات بتقنية أشّعة 
 )XR( الـ

من سيرة املعصومني..

تقارير..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗخطوُة التفاؤل املتأخرُة

ال�صراف اللغوي

التن�صيد الطباعي

الت�صوير

الأر�صيف

الت�صميم والإخراج

هيئة التحرير

املرا�صلون

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

�صكرتري  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: 27 / حمرم احلرام /1433هـ املوافق 2011/12/23م

تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة 
يف كربالء املقدسة مساحة السيد امحد الصايف يف 
الثانية من صالة اجلمعة اليت أقيمت يف  اخلطبة 
27/حمرم/1433هـ  املقدسة يف  احلسينية  العتبة 
املوافق 23-12-2011م عن األحداث األخرية اليت 
شهدتها البالد بعد أن ترحم على الشهداء األبرياء 
اجلرحى  على  ميّن  بأن  تعاىل  هلل  وتضرع  العّزل 
بالشفاء العاجل، مؤكدا إن هذه األمور اليت نتناوهلا 
نعاجل حلالة  ما  بقدر  بها شخصا حمددا  نعين  ال 

مهمة ال ميكن أن منر عليها مرور الكرام.
الساسة عندما  الكثري من  إن  ولفت مساحته اىل 
واإلدانة  باالستنكار  يبدأون  كهذا  ظرف  بهم  ميّر 
فاالستنكار   ، جوع  من  يغين  وال  يسمن  ال  وهذا 
والدولة   .. الدولة  يف  داخلني  ألشخاص  واإلدانة 
تتكون من جهاز تنفيذي وتشريعي وقضائي .. هذا 
االستنكار ويف بلد هم مسؤولون عنه حقيقة ُيضعف 
نفسه  ويعترب  اجلرمية  مالحقة  عن  املسؤول  هّمة 

قد سجل موقفًا وكأن الذي عليه قد أّداه.
املسفوكة  الدماء  هذه  مع  نسري  أين  إىل  وتساءل 
وبهذه الطريقة ومع أوضاع البلد غري املستقرة؟؟! 
وما هو الطريق الذي نسلكه؟ وما هو األمل وما هو 
األفق الذي نراه ؟! الشعب العراقي يسأل من هو 
العدو ومن هو الصديق؟ وهذا السؤال حيتاج إىل 

السياسية  فاملنظومة   ! يبني  أن  املسؤول  من  جرأة 
كيف بدأت واىل أين ستنتهي !! من جييب على هذه 

التساؤالت؟.
تلك األسئلة وغريها قال  إجابته عن  ويف معرض 
مساحته: عندما نؤسس يف أجهزة الدولة حلماية 
مفسد ماذا تكون النتيجة ؟! عندما نؤسس لصناعة 
أشخاص ليس هلم أهلية إىل أين سنصل بالنتيجة 
مربرات  نوجد  أن  وحناول  مزّور  يأتي  عندما  ؟! 
قطعًا  هي  أمور  حلماية  نؤسس  وعندما  للمزّور، 
لتناحرات  نؤسس  وعندما  الكلمة  مبعنى  خاطئة 
بنا  تسري  فأين  األزمات  باجتاه  وندفع  سياسية 

العجلة ؟؟!
قتلة  سراح  إطالق  إىل  نؤسس  عندما  وأضاف: 
بنا  تؤدي  أين  إىل  شتى  عناوين  حتت  جمرمني 
النتيجة ؟؟ وعندما نؤسس إىل شخصيات سياسية 
أكثر  بعد  السياسية  العملية  مع  تكون  أن  ُيفرتض 

واملقابر  والديكتاتورية  الظلم  من  عقود  اربعة  من 
والسجون؟! وعندما نؤسس حلماية من  اجلماعية 
يطعن بالعملية السياسية وهو فيها إىل أين تسري 

األمور؟!
واىل  البلد  وحدة  إىل  ندعو  وتابع مساحته: حنن 
إلغاء اخلصوصيات يف مرتبة العمل مبعنى عندما 
يأتي الشيعي أو السين أو الكردي يف مقام العمل 
هذه  تظهر  أن  دون  من  للبلد  يعمل  أن  ينبغي 
اخلصوصيات على سلوكه .. نعم حيتفظ بها ضمن 
البلد  العمل ويف خدمة  خصوصياته لكن يف مقام 
ينبغي أن يتجرد عنها، وإذا مل يتجرد عنها يف مقام 
العمل سيؤسس إىل فوضى وختندقات وهذا الذي 
حصل واآلن هذا الذبح الذي يطال األبرياء ما هي 

الرسائل اليت يريد أن يوصلها هؤالء القتلة ؟!
يسمى  ما  إىل  يؤسس  عندما  واستطرد مساحته: 
إىل  اإلنسان  حقوق  جلان  وتأتي  اإلنسان  حبقوق 
عن  تدافع  أن  وحتاول  واجملرم  والقاتل  السجني 
كل حقوقه ويف املقابل حتاول أن تساعد على قتل 
عندما  النتيجة؟!  ستكون  ماذا  الضحايا،  وإهمال 
نقسم أن نتعامل بالقانون يف اليد اليمنى وان نسرق 
نقول  عندما  النتيجة؟!  تكون  ماذا  اليسرى،  باليد 
البد من عالقات طيبة مع اجلوار ويف الوقت حنب 
التعليمات واألوامر من دول اجلوار ماذا  أن نأخذ 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

السيد أمحد الصايف ينتقد اإلستنكار واإلدانة للساسة ُعقيب العمليات اإلرهابية 

ويطالب بإجراءات حامسة لردع اإلرهاب

عندما نؤسس في أجهزة الدولة 
حلماية مفسد، وعندما نؤسس 
لصناعة أشخاص ليس لهم أهلية، 
عندما نؤسس لتناحرات سياسية 
وندفع باجتاه األزمات إلى أين سنصل 
وإلى أين ستسير بنا العجلة؟!

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

نداء اجلمعة



تكون النتيجة؟! هل تكون النتيجة مواطنة صاحلة!! 

عندما يصرخ اليتيم واملريض واألرملة ال نرى أي 
سامع أو احد يتعامل معهم برمحة، وُعندما خيدش 

مسؤول ما بشيء بسيط تقوم الدنيا وال تقعد!
وزاد مساحته: عندما ُتهدر أموال البلد ال أحد يتأمل 
وعندما نقول يا أيها املسؤول خّفض من راتبك تقوم 
القوة  ميثل  اآلن  النواب  ! جملس  تقعد  وال  الدنيا 
اليت البد أن تنهض بالبلد، وعندما نقول لكم انتم 
منكم  واحد  كل  إىل  حيتاج  والبلد  البلد  تقودون 
وال ينبغي أن تتعاملوا بأمور مادية، فإنكم تعقدون 
عندما  األعضاء!!  مكاسب  ملناقشة  جلسات سرية 
ميدانيا  وكن  الناس  تفقد  املسؤول  أيها  يا  نقول 
.. جتلس يف  املعاناة  الناس وحتسس  مع  واجلس   ً
الناس  آالم  تتحسس  وال  تتأذى  ال  حممية  منطقة 

ماذا ننتظر من هكذا تصرفات؟!
معاشر  يا  بقوله:  املسؤولني  إىل  خطابه  ووجه 
الساسة احلوار ال جتيدونه والتنازل فيما بينكم ال 
ماذا  خوف  حالة  يعيش  اآلن  البلد  كل   .. جتيدونه 
سيحدث؟!! بلد يئن والناس تتطلع إىل حياة جديدة 
بهذه  حتدث  مبجازر  وإذا  األجنيب  خروج  بعد 
تستنكر  والساسة  الوراء،  إىل  بنا  للعودة  الطريقة 
وإدانتك  باستنكارك  افعل  ماذا  أخي  يا  وتدين 
!!جئين باملسؤول وحقق وحاسب ووضح إىل الناس 

حقيقة ما جيري.
وناشدهم: اجلسوا معاشر الساسة ورمحاكم بالبلد 
البلد  انتم جترون   .. اجلسوا وتكلموا بكالم واقعي 
الساسة   !! املسألة  تتحملون  وانتم  اجملهول  إىل 

أدائه  بطريقة  الدماء  مسؤولية  يتحمل  بعضهم 
العراقي!!  الشعب  يعاقب  أن  يريد  وكأنه  وكالمه 
حياة  يصنع  أن  يريد  والشعب  آمال  العراق حمط 
زال مصرًا  وما  والحقًا  فهو ضحى سابقًا  جديدة 
ويريد  سلمي  بشكل  األمور  مع  يتعامل  أن  على 
من  مثرة  يريد  إنه   .. وطموحاته  آماله  حتقيق 
الكتل السياسية، فاملشكلة ليست  عقد اجتماعات 
الساسة  بعض  املشكلة يف عقول  وإمنا  الشعب  يف 

املرضى ولسان حاله إما أن أكون أنا أو ال!!.
وتابع كالمه حبرقة: ما الذي ينقصنا هل تنقصنا 
خربة ! رجال ! مال ! ما هو الذي ينقص؟!! قالوا 
األجهزة األمنية خُمرتقة وفالن الفالني يتعامل مع 
اإلرهاب ماذا نفعل له ؟! وما هي العقوبة اليت البد 
العقوبة هي  ؟!  قاتل  انه  نعلم  أن  بعد  أن منارسها 
أن تأتي حقوق اإلنسان وتدافع عن قتلة وجمرمني 
واألطفال  والنساء  الضحايا  عن  النظر  وتغض 

واجلرحى ..
أن  ميكن  ال  إنه  اىل  الصايف  السيد  ونوه مساحة 
حُتَفظ  أن  البد  احلكومة  هيبة   .. مبكيالني  نكيل 
..ال  املسيء  ُتعاقب  أن  احلكومة  هيبة  من  ..جزء 
خوف  يف  تكون  والناس  األمور  ختتلط  أن  ميكن 
وقلق، أين هيبة احلكومة ؟! امللف األمين ليس من 
امللفات الكمالية ! وقال مساحته: إن الناس ممكن 
أو  أن تصرب على عدم حصوهلا على قطعة أرض 
ال  الدماء  ولكن  اخلدمات  نقص  أو  الكهرباء  قطع 
من  اجلهود  تتوجه  ال  ملاذا  عليها،  ُيصرب  أن  ميكن 

اجل حفظ الدماء؟!
ويف اخلتام توجه مساحته إىل اإلخوة األعزاء بأن 
األساس  وبالدرجة  وقفة  إىل  حيتاج  البلد  وضع 
من الكتل السياسية ومن أركان الساسة يف البلد، 
وقال أنا ال أريد أن امسي األمور مبسمياتها ولكن 
البد  فاجتماعاتكم  يتصدى،  من  كل  يعين  األمر 
والكالم  اإلتهامات  عليها،  تتفقون  من وجود حلول 
الفارغ اتركوه جانبًا .. حنن حباجة إىل خلية طوارئ 
يكون  حلل األزمات، حنن مقبلون على عام جديد 
هذا العام مباركا وعاما نودع فيه الظلم واإلرهاب 
ونستقبل عاما جديدا بنفس مرتاحة وبتوافق ونوع 

من االنسجام ولو باحلد األدنى.

نحن ندعو إلى وحدة البلد 
والى إلغاء اخلصوصيات في 
مرتبة العمل مبعنى عندما يأتي 
الشيعي أو السني أو الكردي 
في مقام العمل ينبغي أن يعمل 
للبلد من دون أن تظهر هذه 
اخلصوصيات على سلوكه

أهم ماجاء يف اخلطبة
جتيدونه  ال  احلوار  الساسة  معاشر  يا 
والتنازل فيما بينكم ال جتيدونه .. كل البلد 
سيحدث؟!!  ماذا  خوف  حالة  يعيش  اآلن 
جديدة  حياة  إىل  تتطلع  والناس  يئن  بلد 
حتدث  مبجازر  وإذا  األجنيب  خروج  بعد 

بهذه الطريقة للعودة بنا إىل الوراء

املشكلة ليست يف الشعب وإمنا املشكلة يف 
عقول بعض الساسة املرضى ولسان حاله 

إما أن أكون أنا أو ال!!

من  ..جزء  حُتَفظ  أن  البد  احلكومة  هيبة 
هيبة احلكومة أن ُتعاقب املسيء ..ال ميكن 
خوف  تكون يف  والناس  األمور  أن ختتلط 

وقلق، أين هيبة احلكومة؟!

عدم  على  تصرب  أن  ممكن  الناس  إن 
حصوهلا على قطعة أرض أو قطع الكهرباء 
ميكن  ال  الدماء  ولكن  اخلدمات  نقص  أو 
أن ُيصرب عليها، ملاذا ال تتوجه اجلهود من 

اجل حفظ الدماء؟!

ما هي العقوبة اليت البد أن منارسها بعد 
هي  العقوبة  قاتل؟!  اإلرهابي  إن  نعلم  أن 
قتلة  عن  وتدافع  اإلنسان  حقوق  تأتي  أن 
الضحايا  عن  النظر  وتغض  وجمرمني 

والنساء واألطفال واجلرحى
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دعاُء العبِد ومناجاُتُه تـــــــــــــــعبرٌي عن فقِره املطلِق هلِل 

مبناسبة مرور ذكرى استشهاد االمام علي بن احلسني السجاد )عليه السالم( سنتناول 

التوقف عندها،  كونها تستحق  الشريفة،  والفريدة من حياته  الفّذة  الظواهر  بعض 

باإلمام  يتأسى  اإلنسان  سبياُل جلعل  منها،  االستلهام  وكيفية  مناشئها،  والتأمل يف 

السجاد )عليه السالم(، ولكي حيقق شيئا منها ولو بنسبة مقدور عليها.

ويكفي يف وصف ظاهرة العبادة عند اإلمام )عليه السالم( إنه وحده الذي  ُلقِّب بـ)زين 

العابدين( و) سيد الساجدين(، حتى عرف إنه أعبد أهل زمانه، وأكثرهم طاعة هلل 

تعاىل..

حب  مأل  حبيث  إميانه..  عميق  إىل  املؤدي  تعاىل  باهلل  معرفته  كمال  ذلك  ومنشأ 

اهلل تعاىل قلبه، واستغرق عاطفته بالدعاء واملناجاة..فقد كانت نظرة اإلمام )عليه 

السالم( إىل الدعاء واملناجاة، إنهما تعبري العبد عن فقره املطلق إىل اهلل تعاىل، وإن 

قدر العبد ومنزلته عند اهلل تعاىل على قدر دعائه واهتمامه مبناجاته وندائه، وعلى 

قدر إدراكه لفاقته وحاجته إىل اهلل تعاىل.. والعمل مبا يقتضيه هذا اإلدراك.. من 

انقطاع تام إىل اهلل تعاىل ويف اإلعراض عن ُكلِّ  ما سواه .

وميكن أن يصل اإلنسان إىل ذلك؛ إذا رّسخ يف قلبه وعقله وشعوره، أن ال مؤثر يف 

الوجود إال اهلل تعاىل، فال يتعّلق قلبه بغريه سبحانه، وال يرجو سواه ، ويعترب األمل 

بغريه كسراب بقيعة.. حيسبه الظمآن ماء.

ومعرفية  عقائدية  مضامني  السالم( حتمل  )عليه  السجاد  االمام  أدعية  كانت  لقد 

وعبادية وسياسية وجهادية واجتماعية وأخالقية، فقد صيغت بقالب الدعاء واملناجاة، 

والتعبري عن االفتقار إىل اهلل تعاىل، فهي يف روحها وجوهرها معرفة وثقافة، وفكره 

)عليه السالم( ممزوج بالدعاء واملناجاة حتى كأنهما شيء واحد ال شيئان.

جامدة،  معرفية  قوالب  تكن  ومل   .. معًا  والقلب  للعقل  جاذبية  فهي حتمل  وبالتالي 

يقرتب منها العقل ويبتعد عنها القلب أو قوالب دعائية حبتة يقرتب منها القلب من 

دون أن يتفاعل معها العقل، ليكتسب منها املعرفة والفكر.

رسالة الدعاء االجتماعية 
عند اإلمام السجاد

حسن اهلامشي
عن اإلمام زين العابدين)عليه السالم( قوله: »إّن املالئكة إذا مسعوا املؤمن يدعو ألخيه 
بظهر الغيب ويذكره خبري قالوا: ِنعَم األُخ أنَت ألخيك، تدعو له باخلري وهو غائب عنك 
وتذكره باخلري، وقد أعطاك اهلل مثلّي ما سألت له وأثنى عليك مثلّي ما أثنيت عليه ولك 

الفضل عليه« .
ومن النماذج الرائعة لرسالة الدعاء االجتماعّية تلك الدعوات الطاهرة اخلالصة اليت 
مكارم  دعاء  فله يف  السالم(  العابدين)عليه  زين  بن احلسني  علي  اإلمام  بها  يدعو  كان 
 ، بالربِّ من هجرني  وأجزي  بالُنصح،  من غشين  أعارض  ألن  وسّددني  »اللُهّم  األخالق: 
َلة، وأخالف من اغتابين حبسن الذكر،  وأثيب من حرمين بالَبذل، وأكايف من قطعين بالصِّ

وأن أشكر احلسنة وأغضي عن السّيئة« .
ويف دعاء آخر تربز أمامنا رسالة الدعاء االجتماعّية ودورها وقدرتها على تغيري االحنراف 
وارتباطها الفاعل احلركّي بشؤون اإلنسان وقضاياه: »اللُهَم إّني أعتذر إليك من مظلوٍم 
ُظلم حبضرتي فلم أنُصَره، ومن معروٍف ُأسِدَي إليَّ فلم أشُكَره، ومن ذي فاقٍة سألين فلم 

أوّفره، ومن عيِب مؤمٍن َظَهَر لي فلم أسرُته، ومن كّل إثٍم َعَرَض لي فلم أهُجره« .
ظلم يف  وال  وال جّتين  أمل  وال  فشل  وال  قلق  وال  يأس  وال  وال خوف  وال حقد  أنانّية  ال 
مدرسة الدعاء، بل إنها مدرسة مفعمة باإلميان واإليثار والشجاعة والشوق واإلطمئنان 

والفروسية واإلنتماء والعدالة واإلنصاف والشهامة.
... إّن الدعاء لقاء مباشر مع اهلل واعرتاف وتوبة تطّهرنا من خطايانا اليت تركت  نعم 
أسوأ اآلثار يف سلوكنا الشخصّي ويف سلوكنا االجتماعّي على حدٍّ سواء، فالتوّكل يعين أن 
يبقى اإلنسان املسلم على اّتصال مستمر مع اهلل سبحانه وتعاىل فال يتمّرد عليه وإمّنا 
حيوِّل عالقته بالّسماء على أساس إجيابي فاعل يف كل قضاياه ... يف إطار حّب اجلماعة 
البيت)عليهم  أهل  أحاديث  كانت  ولذلك  الذات،  وعشق  األنانّية  عن  وبعيدًا  واجملتمع 

السالم( تربط اإلنسان مبجتمعه حّتى يف العبادات.
إّن الذين وضعوا لنا يف التاريخ اإلسالمي املشرق متون الدعاء هم النماذج احلّقة هلذا 
املضمون الصحيح للدعاء من رسول اهلل)صلى اهلل عليه واله( وأمري املؤمنني)عليه السالم( 
وأبنائه األئّمة املعصومني)عليهم السالم( حيث كانوا يف يقظة موصولة من أجل مناهضة 
العدو وبلوغ السعادة والقّوة، ومن أجل القضاء على كّل ما يهّدد وجود اإلنسان وِقَيمه، لقد 
كانوا أبدًا جمّهزين، خيوضون املعارك العظيمة مع النفس واهلوس والشيطان والطغيان 
واإلغواء واألهواء، وكانوا مع ذلك كله يدعون، فلم يكونوا منزوين أو مرتّهبني بل إنهم يف 

قلب األحداث يواجهون وينصحون ويتباذلون ويدعون.
الظلمانية،  النفوس  يف  األنانية  وقمع  للجميع  اخلري  حب  األمة  يف  يكرس  إمنا  الدعاء 
التغاضي  أنواع  من  راق  نوع  وهو  باالستغفار  واملوبقة  باإلحسان  السيئة  مقابلة  وكذلك 
وال جتد له مثيال إال يف مدرسة أهل البيت عليهم السالم، وأخريا وليس آخرا مناصرة 
األدعية  املستكنة يف صنوف  املناقب  هي  وكثرية  والظاملني،  املذنبني  ومعاداة  املظلومني 

املبثوثة يف ذلك الرتاث الثر الذي وصلنا من القرآن الكريم والعرتة املطهرة.
علينا أن نتزود من األدعية بكّل ما فيها من نفحات اإلرادة والعزم والِقَيم وامُلُثل واآلداب 
واملعارف، فإّن الدنيا موحشة، والطريق طويل، واملسؤولية كبرية ولن يصّحح مسار حياتنا 
باملسؤولّية  والشعور  الّتصحيح،  بداية  باخلطيئة  االعرتاف  ألّن  الدعاء  إال  يطّهرها  ولن 

بداية العمل الكبري، واإلخالص يف العمل مفتاح اإلصالح والتغيري.
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دعاُء العبِد ومناجاُتُه تـــــــــــــــعبرٌي عن فقِره املطلِق هلِل 

أما ظاهرة البكاء عنده )عليه السالم( فقد تثري فينا سؤاال مفاده: كيف نوّجه البكاء 

توجيهًا تربويًا هادفًا، ورساليًا مؤثرًا يف الدعوة للحق والتعريف به، والوقوف بوجه 

الباطل..فقد ختتلف دواعي البكاء عند اإلنسان، فيبكي شوقًا إىل شيء أو شخص 

حمبوب لديه .. أو يبكي اعرتاضًا وصرخة يف وجه الظلم والطغيان ..

وكان بكاء االمام السجاد )عليه السالم( طيلة فرتة حياته على أبيه االمام احلسني 

)عليهم  البيت  أهل  مبظلومية  الشعور  دميومة  اجل  من  بيته  وأهل  السالم(  )عليه 

السالم(، وفظاعة اجلرمية اليت ارتكبها أعداء اإلسالم، من اجل تقوية جانب املواالة 

واالنشداد ألهل البيت)عليهم السالم(، ويف نفس الوقت التنفري واالبتعاد واملعاداة، 

وإبقاًء للضمري اإلسالمي حيًا، ومتفاعالً  مع القضية احلسينية، ومبادئ اإلسالم، 

والدفاع عنها ..

ولإلمام السجاد )عليه السالم( دموع وبكاء آخر، وهو اخلوف من اهلل تعاىل .. لذا 

علينا أن نديم هذه الظاهرة يف أنفسنا، ونعي األهداف منها، ونعمل على حتصيلها 

وحتقيق تلك األهداف ومنها:

أواًل: تربية النفوس وجتلية الصدأ و الرين الذي يرين على القلوب، بسبب املعصية، 

واالنشغال مبالهي احلياة، ومغريات الدنيا، وقسوة القلب، فعلينا أن حنمل أنفسنا 

دائمًا على البكاء..باستذكار واستشعار الذنوب، وقساوة القلوب، والوقوف بني يدي 

اهلل تعاىل، لئال ينطبع الرين على القلب، وينغلق أمام الفيض اإلهلي .

فالبكاء ينزع من القلب قسوته وغلظته وشدته، وجيعله أكثر شفافية ومساحة ورّقة، 

والذنوب،  للمعصية  استذكارًا  بالدعاء،  البكاء  مزج  املشاعر..فاملطلوب  يهّذب  وهو 

ولتحصيل الرّقة يف القلب، والصدق يف العاطفة..

الظاملني واجملرمني، واستيقاظًا للضمري  ثانيًا: أن جيعل صرخة احتجاج يف وجه 

امليت..لكي يبقى الصوت الرافض للظلم والفساد واالحنراف.

عن الوشاء عن عاصم بن محيد عن عمرو بن أبي نصر قال : حدثين رجل 
من أهل البصرة قال : رأيت احلسني بن علي عليه السالم وعبد اهلل بن عمر 
يطوفان بالبيت ، فسألت ابن عمر فقلت : قول اهلل : ) وأما بنعمة ربك فحدث( 
قال : أمره أن حيدث مبا أنعم اهلل عليه ، ثم إني قلت للحسني بن علي عليهما 
السالم : قول اهلل : ) وأما بنعمة ربك فحدث ( قال : أمره أن حيدث مبا أنعم 

اهلل عليه من دينه وجلواب االمام احلسني عليه السالم ابعاد كثرية منها :
اوال : لو كان السائل قد سال اوال اإلمام احلسني عليه السالم ملا أجاب ابن 
عمر لو سأله من بعده ، كما ان إجابة ابن عمر عن السؤال يدل على قصر 
من  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  باعلمية  االعرتاف  وعدم  جانب  من  الفهم 

جانب آخر.
ثانيا: إجابة ابن عمر االعتباطية هلا مثيل حلادثة حصلت بني اإلمام الصادق 
عليه السالم وأبي حنيفة عندما سأله اإلمام عليه السالم عن معنى اآلية )ُثمَّ 
َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم( فقال رجل : لتسألن يومئذ غدا عن هذا النعيم  الذي 
نعمتم عند ابن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ، فقال أبو عبد اهلل عليه السالم 
: اهلل أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ، ثم يسألكم عنه ، ولكنه 

يسألكم عما أنعم به عليكم مبحمد وآل حممد صلى اهلل عليه وآله.
ورواه حممد بن علي عن عبيس )يف املصدر : ورواه عن حممد بن على عن 

عيسى بن هشام ( بن هشام عن أبي خالد القماط عن أبي - محزة مثله 
ثالثا : إجابة احلسني عليه السالم عن السؤال بإضافة ستة حروف فقط ولكن 
هلا مدلوالت وأبعاد ال يكفيها ستة جملدات ، وعبارة ) من دينه ( جاءت مطابقة 
لتفسري اإلمام الصادق )عليه السالم(،فمحمد )صلى اهلل عليه وآله( وال بيته 
هم الدين بعينه بدليل اآلية اليت تشبه الذين يطيعون النبيني والرسل بأن اهلل 
اهلّلُ  َأْنَعَم  الَِّذيَن  َمَع  َفُأْوَلـِئَك  ُسوَل  َوالرَّ اهلّلَ  ُيِطِع  )َوَمن  عليهم  انعم  و جل  عز 

نَي َوَحُسَن ُأوَلـِئَك َرِفيقًا( احِلِ َهَداء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ َن النَِّبيِّنَي َوالصِّ َعَلْيِهم مِّ
رابعا : هذا ال يعين عدم مشول املأكل وامللبس واإلنعام بالنعم اليت يتحدث 
عنها القرآن بل إنها ليست املقصودة يف اآليات اعاله )َوَضَرَب اهلّلُ َمَثاًل َقْرَيًة 
ْطَمِئنًَّة َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغدًا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم اهلّلِ َفَأَذاَقَها  َكاَنْت آِمَنًة مُّ

ْوِف مِبَا َكاُنواْ َيْصَنُعوَن  ( وِع َواخْلَ اهلّلُ ِلَباَس اجْلُ
خامسا : جاء يف القرآن الكريم اآلية اليت تتحدث عن نعم اهلل وحتدت البشر 
واْ ِنْعَمَة اهلّلِ اَل حُتُْصوَها ِإنَّ اهلّلَ َلَغُفوٌر رَِّحيٌم(  ، فلو  يف إمكانية عدها )ِإن َتُعدُّ
كان املقصود منه الطعام فهل يعجز اإلنسان حقا عن عدها ولكن القصد األبعاد 
االخرى اليت نوه عنها اإلمام احلسني عليه السالم واليت خصها بالدين ولو 
تأملنا يف نظرة متفحصة لوضع البشرية قبل وبعد اجلاهلية لوجدنا االرتقاء 
الذي وصلت اليه شتى اجملتمعات العاملية مبا فيها غري اإلسالمية بفضل الدين 
اإلسالمي والذي ال ميكن ألي فرد حتى ولو استخدم أرقى أنواع التقنيات يف 
احلياة لعد نعم الدين اليت أنعمها اهلل عز وجل علينا من خالل نيب الرمحة 

ها . وأهل بيته عليهم الصالة والسالم ملا أمكن عدُّ
سامي جواد كاظم

مستقاٌة من اخُلطبة األوىل لسماحة الشيخ عبــــــــــــــــــــــــــــــد املهدي الكربالئي يف 20حمرم 1433هـ املوافق 2011/12/16 

ثقافة حسينية 
وأما بنعمة ربك فحدث 
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حلُق اللحية )2- 3(

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

امسه وكنيته ونسبه )رضي اهلل عنه( :
أبو عبد اهلل، سلمان بن عبد اهلل الفارسي، ولّقب بسلمان احملّمدي.

أخباره )رضي اهلل عنه(:
من أهل بالد فارس، قرأ أخبار األديان، وسافر إىل احلجاز، ويعّد من السابقني األّوليني 

إىل اإلسالم، كما شهد مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( بدرًا.
حظي سلمان مبراقي الشرف والكرامة، ملواالته للنيب وآله )عليهم السالم(، فكان أحد 
األركان األربعة مع عّمار واملقداد وأبي ذر، وكان أحد املاضني على منهاج نبّيهم )صلى اهلل 

عليه وآله( من مجاعة الصحابة األبرار األتقياء، الذين مل يبّدلوا تبدياًل.
أقوال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فيه: نذكر منها ما يلي:

 1ـ قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: )لو كان الدين عند الُثريَّا لناله سلمان( .
 2ـ قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: )سلمان منَّا أهل البيت( .

، َمن جفاه فقد َجَفاني، وَمن آذاُه   3ـ قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: )سلمان مينِّ
فقد آذاني( .

عّمار،  وإىل  ـ  علي  يا  ـ  إليك  تشتاق  )اجلّنة  وآله(:  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  قال  4ـ   
وسلمان، وأبي ذر، واملقداد( .

 أقوال األئمة ) عليهم السالم ( فيه: نذكر منهم ما يلي:
األّول واآلخر، وهو حَبٌر ال  الِعلَم  )أدرك سلمان  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  1ـ قال   

ينزح، وهو مّنا أهل البيت( .
سلمان  قل:  ولكن  الَفاِرسي،  َسلمان  َتُقل:  )ال  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  قال  2ـ   

احمُلمَّدي( .
 3ـ روي أّن سلمان الفارسي كان حمّدثًا فسئل اإلمام الصادق )عليه السالم( عن ذلك، 
وقيل له: من كان حيّدثه؟ فقال: )رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني، وإمّنا صار 
حمّدثًا دون غريه مّمن كان حيّدثانه، ألّنهما كانا حيّدثانه مبا ال حيتمله غريه من خمزون 

علم اهلل ومكنونه( .
 4ـ قال اإلمام الكاظم )عليه السالم(: )إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين حواري حمّمد 
بن عبد اهلل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، الذين مل ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم 
يوم  السالم(  )عليهم  األئّمة  مع ساير  الشيعة  ينادى ساير  ثم  ذر...  وأبو  واملقداد  سلمان 

القيامة، فهؤالء املتحورة أّول السابقني، وأول املقّربني، وأّول املتحّورين من التابعني(.
موقفه من بيعة اإلمام علي )عليه السالم(:

كان سلمان أحد الذين بقوا على أمر رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( بعد وفاته، وكان 
من املعرتضني على صرف األمر عن علي )عليه السالم( إىل غريه، وله احتجاجات على 

القوم يف هذا اجملال، هو وُأَبّي بن كعب.
رأيه )رضي اهلل عنه( يف حفر اخلندق:

األحزاب،  ملا جاءت  وآله( حبفر اخلندق  عليه  أشار سلمان على رسول اهلل )صلى اهلل 
فلّما أمر رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( حبفره، احتج املهاجرون واألنصار يف سلمان، 

�صلمان املحمدي )ر�صـــــــــــــــــــــــي اهلل عنه( 
يحظى مبراقي ال�سرف والكرامة ملواالته للنــــــــــــــــــــــــــــــــــبي واآله )عليهم ال�سالم(

 السؤال: هل جيوز اخذ الشعر الزائد يف الوجه بواسطة اخليط 

او امللقط هل هو حرام او فيه كراهة؟

اجلواب: جيوز ازالة الشعر النابت على اخلدين باي وسيلة نعم 

ال جيوز للرجالـ  على االحوطـ  ازالة الشعر النابت على اللحيني 

والذقن ااّل مع عذر شرعي.

وما  غيبته؟  وهل جتوز  اللحية؟  يعرّب عن حالق  السؤال: مباذا 

هي عقوبته؟

فإذا  االحتياط  على  عندنا  مبنية  اللحية  حلق  حرمة  اجلواب: 

أحرز عدم معذورية حالق اللحية على تقدير حرمة الفعل فهو 

وأما  به،  جتاهره  حيث  من  ذلك  يف  غيبته  وجتوز  عادل  غري 

العقوبة فهي منوط بثبوت احلرمة واقعًا.

السؤال: حالة شائعة بني احلالليق بأن يزينوا اللحية ويدفعوا 

صدقة عن ذلك الفعل ؟

اجلواب: إذا كان للشخص عذر شرعي يف حالقته حليته فيجوز 

احللق وأخذ األجرة عليه وإاّل فال جيوز على األحوط.

 السؤال: ما هو الدليل الروائي يف حرمة حلق اللحية ؟

اجلواب: اسُتدّل حلرمة حلق اللحية بعّدة روايات منها :- 

1- ما روي عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ) ُحّفوا الشوارب 

وأعفوا اللحى ( ومضمون هذا احلديث ورد يف مصادر احلديث 

عند اإلمامية واجلمهور ) معاني األخبار ، من ال حيضره الفقيه 

، صحيح البخاري ، صحيح مسلم ( . 

2- ما ورد يف كتاب اجلعفريات )األشعثيات( :- ) حلُق اللحية 

من املثلة وَمن مّثل فعليه لعنة اهلل ( إىل غري ذلك من الروايات 

ويدعم هذه الروايات :- 

حلق  حرمة  على  املشهورة  اإلسالمية  املذاهب  إمجاع   – أ 

اللحية. 

على  الزمان  هذا  إىل  اإلسالم  أول  من  املتشّرعة  سرية   – ب 

اإلنكار على من حلق حليته .

جملة االحرار اال�سبوعية
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لو سألوك

 املقصود من عبارة بعض زوجاته واضحة الداللة ولكننا 
نريد أن نبحث وجنيب عن اصل املوضوع أال وهو ملاذا ال 
يطلق النيب من ثبت لديه انها أحدثت أمورا ال تليق مبقام 

النبوة بل حتى التجاوز على معتقدات اإلسالم .
ان التقديس الذي متنحه بعض املذاهب لزوجات النيب 
خارج  تهوكات  وحتى  بل  مغاالة  فيه  منهن  البعض  او 
نطاق الشرع واملألوف وليس كل من كان مبعية نيب فهو 
إن بعض نساء  الكرمية اليت دلت على  مقدس فاآليات 
األنبياء عاصيات واستحقن العذاب ترد على كل من مينح 

القدسية لكل من حتظى مبقام الزوجية لألنبياء .
األنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم ليسوا 
مهما  البغيضة  او  املكروهة  األعمال  على  يقدمون  ممن 
كانت بالرغم من مشروعيتها ال سيما تلك اليت ختص 
عائلته  فالطالق ابغض احلالل أي انه عمل بغيض ، ولعل 
احلديث عن زوجيت نبيي اهلل لوط  ونوح عليهما السالم 
ِاْمَرَأَة  َكَفُروا  يف اآلية الكرمية » َضَرَب اهللَُّ َمَثال لِّلَِّذيَن 
نْيِ  ُنوٍح َوِاْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا حَتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاحِلَ
اْدُخاَل  َوِقيَل  َشْيًئا  اهللَِّ  ِمَن  َعْنُهَما  ُيْغِنَيا  َفَلْم  َفَخاَنَتاُهَما 
النار  فانهما دخلتا   « }التحريم/10{  اِخِلنَي  الدَّ َمَع  النَّاَر 
عليهما  ولوط  نوح  اهلل  لنبيي  زوجتان  أنهن  من  بالرغم 
السالم ، فزوجة النيب لوط عليه السالم اليت كانت من 
الغابرين فبالرغم من إيذائها لزوجها مل يفكر بتطليقها 
واآليات الكرمية واضحة يف إظهار دورها يف تأليب القوم 
على ضيوف زوجها فكان عذابها من اهلل عز وجل وليس 
لنا أن نسال النيب لوط ملاذا مل  من زوجها ، فهل حيق 
تطلق زوجتك وأنت اعلم مبكائدها ؟واألمر ذاته ينطبق 
على نيب اهلل نوح عليه السالم وزوجته،  بل حتى ان بني 
العوائل البسيطة اليت حتدث مشاكل بني الزوج والزوجة 
ال حيق للغري إبداء النصح للزوج بضرورة تطليق زوجته 
بالنيب املعصوم فانه أدرى بأمور عائلته واليت  ، فكيف 
على  االطالع  لنا  حيق  وال  لوحده  اختصاصه  من  هي 

خصوصياته العائلية .
األمر اآلخر ان ردود األفعال اليت تعقب الطالق لو حصل 
قد تكون اشد وقعة مما لو بقيت على ذمة النيب فان ما 

ظهر من قول او تصرف قد يكون بعضه وليس كله وذلك 
لزوجيتها من رسول اهلل فكيف إذا قطعت هذه العالقة ؟ 
وكيف يكون رد فعل عشريتها ؟ وماذا سيكون على السن 
اآلية  إن  اىل  إضافة  هذا  ؟،  قادح  من حديث  املسلمني 
الكرمية اليت حرمت على املسلمني الزواج من زوجات 
َوَأْزَواُجُه  َأنُفِسِهْم  ِمْن  ِباملُْْؤِمِننَي  َأْوىَل  »النَّيِبُّ  الرسول 
الظلم هلن  نوع من  َهاُتُهْم » جعل مسالة طالقهن فيه  ُأمَّ
من النيب لو طلقها وأنبياؤنا معصومون وال يصدر منهم 

هكذا تصرف.
عائشة  أذية  عن  تتحدث  اليت  الكرمية  اآلية  وأما 
وحفصة لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فهي صرحية 
وواضحة بل حتى ان ابن عباس سأل اخلليفة الثاني عن 
من هن اللواتي نزلت فيهن اآلية الكرمية »ِإن َتُتوَبا ِإىَل 
َفِإنَّ اهللََّ ُهَو  َعَلْيِه  َتَظاَهَرا  َوِإن  ُقُلوُبُكَما  َفَقْد َصَغْت  اهللَِّ 
يُل َوَصاِلُ املُْْؤِمِننَي َواملَْاَلِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهرٌي  َمْوالُه َوِجرْبِ
عليك  واعجبا  الثاني  اخلليفة  فأجابه   « }التحريم/4{ 
الرواية يف صحيح  وحفصة  عائشة  إنهن  عباس  ابن  يا 

البخاري.
فإذا كان اهلل عز وجل يشري يف كلماته اىل أذيتهما لرسول 
اهلل وحيذرهن بضرورة التوبة والتوبة يعين الركون اىل 
من  وبالرغم   ، ارتكبوها  اليت  املعصية  وترك  التقوى 
ذلك جند يف اآلية الكرمية حتذيرا وليس طالقا أضف 
»َعَسى  الكرمية   اآلية  من  الثاني  الشطر  ان  ذلك  اىل 
ُمْسِلَماٍت  نُكنَّ  مِّ ا  َخرْيً َأْزَواًجا  ُيْبِدَلُه  َأن  َطلََّقُكنَّ  ِإن  َربُُّه 
ْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت َثيَِّباٍت َوَأْبَكاًرا  مُّ
}التحريم/5{« هذا يدل على وجود نساء أفضل منهن يف 
اإلميان والقنوت والعبادة بدليل التحذير من االستبدال 
وإال ال يعقل ان اهلل عز وجل خيلق نساء بهذه الصفات 

حال األمر باالستبدال اي الطالق .
آخر كلمة يف اآلية فيها إشارة واضحة اىل زوجته عائشة 
ألنها تعترب الباكر الوحيدة من بني زوجات  النيب وهذا 
ما يدعيه أتباعها باعتبار هذا منقبة ، فالكلمة وأبكارا 
هن  اإلميان  من  عالية  درجة  على  نساء  هنالك  إن  اي 

األفضل من الزوجة الباكر الوحيدة !! 

ملاذا مل يطلِّْق النيبُّ 
بعض زوجاته ؟

وكان رجاًل قويًا، فقال املهاجرون: سلمان مّنا، وقال األنصار: 
)سلمان  وآله(:  فقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه  مّنا،  سلمان 

مّنا أهل البيت(.
ويف ذلك يقول أبو فراس احلمداني:

كانت مودة سلمان هلم رمحا ** ومل يكن بني نوح وابنه رحم
وملّا رأى املشركون اخلندق قالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب 

تعرفها، فقيل هلم: هذا من الفارسي الذي معه.
توليه )رضي اهلل عنه( املدائن:

توىّل سلمان احملّمدي املدائن يف خالفة عمر بن اخلّطاب بأمر 
اإلمام علي )عليه السالم(.

صالته على جنازة الزهراء )عليها السالم(:
بهم  لسبعة  األرض  )خلقت  السالم(:  )عليه  علي  اإلمام  قال 
يرزقون، وبهم ميطرون، وبهم ينصرون: أبو ذر وسلمان واملقداد 
وعّمار وحذيفة وعبد اهلل بن مسعود(، ثّم قال: )وأنا إمامهم، 

وهم الذين شهدوا الصالة على فاطمة(.
قال الشيخ الصدوق )قدس سره(: معنى قوله: خلقت األرض 
لسبعة نفر، ليس يعين من ابتدائها إىل انتهائها، وإمّنا يعين 
شهد  ملن  الوقت  ذلك  يف  قّدرت  األرض  يف  الفائدة  أّن  بذلك 
الصالة على فاطمة )عليها السالم(، وهذا خلق تقدير ال خلق 

تكوين.
وفاته )رضي اهلل عنه(:

تويّف سلمان ) رضي اهلل عنه ( يف 8 صفر 34 هـ، ودفن باملدائن 
يف جنوب العاصمة بغداد، وقربه معروف يزار.

جتهيزه )رضي اهلل عنه(:
توىلَّ اإلمام علي )عليه السالم( غسله، والصالة عليه، ودفنه، 
وقد جاء من املدينة إىل املدائن من أجل ذلك، وهذه القضية 

من الكرامات املشهورة لإلمام علي )عليه السالم(.
وقد نظم أبو الفضل التميمي هذه احلادثة، فقال:

مَسعَت ِمينِّ َيسريًا ِمن َعجاِئبه 
                                 وُكّل أمِر َعليٍّ ملْ َيَزل َعَجبا

ُأدِريُت يف ليلٍة َساَر الوصيُّ إىل 
                               أرِض امَلَداِئِن ملَّا أْن هلَا َطَلبا

هَر سلَمانًا وَعاَد ِإىَل  َفأحَلَد الطُّ
                            عراِص َيْثِرَب َواإِلصَباح َما َقُرَبا

َكآِصف مل َتقل أأنت َبلى ** أنا حِبيدر غاٍل أورد الَكِذبا

�صلمان املحمدي )ر�صـــــــــــــــــــــــي اهلل عنه( 
يحظى مبراقي ال�سرف والكرامة ملواالته للنــــــــــــــــــــــــــــــــــبي واآله )عليهم ال�سالم(
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النفطية  العراق  صادرات  ارتفاع  يتوقعون  معنيون   •
عامي 2015 - 2016 اىل 12 مليون برميل يوميا..

•  رئيس جلنة النقل واالتصاالت يف جملس حمافظة 
سكة  افتتاح  قرب  عن  يعلن  الفتالوي  سامي  كربالء 
حديد كربالء – املسيب اليت باشرت بها وزارة النقل 

مطلع العام اجلاري ...
املستشار االقتصادي يف احلكومة سالم القريشي    •
استرياد  حلصر  عليا  جلنة  شكلت  احلكومة  ان  يبني 
على  مؤكدا  احلدودية،  املنافذ  من  احلديثة  السيارات 
السالمة  شروط  حتمل  سيارات  استرياد  ضرورة 

واألمان.

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

اعتقال ثالثة من منفذي جريمة النخيب 

الجامعُة العربية تجدد تأكيدها على موعد عقد القمة في بغداد

تسليُم المعتقلين السعوديين إلى بلدهم دون 
علم الحكومة العراقية

إلغاُء عقود مشاريع االستثمار في األراضي الواقعة 
في محيط العتبة العلوية المقدسة

قال رئيس اللجنة األمنية جمللس حمافظة كربالء 
من  متكنت  االنبار  شرطة  إن  صاحب  حامد 
النخيب،  جرمية  منفذي  من  ثالثة  على  القبض 
للعملية... الرئيسي  واملنفذ  املخطط  أحدهم 

وأوضح  ان قوة من شرطة االنبار ، وبعد متكنها 
اهلاتف  طريقة  عن  اجلرمية  منفذي  متابعة  من  
من  ثالثة  على  القبض  القاء  من  متكنت  النقال 

النخيب. العملية يف قضاء  منفذي 

العربية  الدول  جامعة  يف  العراق  ممثل  قال 
العربية  الدول  مجيع  إن  العزاوي  قيس 
موعدها  ويف  بغداد  يف  القمة  بعقد  رحبت 
نظرا لألوضاع اليت متر بها املنطقة حاليا”. 
العربية  الدول  جامعة  عام  أمني  إن  مضيفا 
بشأن  مفصال  تقريرا  عرض  العربي  نبيل 

زيارته للعراق واستعدادات احلكومة الكاملة 
ناجح  تقرير  وكان  العربية  القمة  الستضافة 
على  العراق  حرص  العام  االمني  به  اظهر 
العالقات العربية البناءة وضرورة حل مجيع 

اخلالفات يف اإلطار العربي. 

املعتقلني  بشأن  تقصي احلقائق  أعلنت جلنة 
قوات  ان  عن  السعودية  يف  العراقيني 
املعتقلني  مجيع  سلمت  األمريكية  االحتالل 
السعوديني الذين كانوا حتت مسؤوليتها اىل 
العراقية.  احلكومة  موافقة  دون  من  بالدهم 

ان  بينت  املوسوي  كميلة  اللجنة  رئيس  نائب 
القوات   تلك  سلمتهم  الذين  املعتقلني  مجيع 
إرهابية  عمليات  بتنفيذ  أدينوا  للسعودية 

العراقي. الشعب  ضد 

يقضي  قرارا  الوزراء  رئيس  مكتب  أصدر 
األراضي  بإلغاء عقود مشاريع االستثمار يف 
الواقعة يف حميط العتبة العلوية املقدسة يف 
البلدة القدمية وسط مدينة النجف االشرف 

هادي  النجف  ملدينة  البلدي  اجمللس  عضو   .
جاء  الوزراء  رئاسة  قرار  إن  بني  السالمي 
يف  القدمية  البلدة  أراضي  استغالل  بهدف 

الشريف. مشروع توسعة الصحن احليدري 

البنُك المركزي : االنسحاب األميركي 
من البالد سيدعم اقتصاد العراق 

الموارُد المائية تستبعد حدوث 
فيضانات نتيجة الهزات األرضية في تركيا 

االنسحاب  ان  العراقي  املركزي  البنك  أكد 
العراق  اقتصاد  سيدعم  البالد  من  األمريكي 
العاملية  املصارف  على  االنفتاح  وسيساهم يف 
كونه يعد بوابة اخلروج من البند السابع بصورة 

نهائية يف شهر حزيران املقبل . 

استبعدت وزارة املوارد املائية حدوث فيضانات 
تركيا،  يف  األرضية  اهلزات  نتيجة  العراق  يف 
مؤكدة أن السدود واخلزانات العراقية مستعدة 
الستقبال أي كمية من املياه  أعلن ذلك مدير 
عون  املائية  املوارد  إلدارة  الوطين  املركز  عام 

ذياب عبد اهلل. 
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موجز »األحرار« 

�صهاد �صعد عبد الأمري

اإلمام الحسين )عليه السالم( 
ضمانة الهدى والفالح

اقتصاديو بابل يشيدون بقرار منع 
استرياد احملاصيل الزراعية كونه 

حيمي املنتج احمللي..

احلكومة  بقرار  بابل  حمافظة  يف  االقتصادي  بالشأن  وخمتصون  اقتصاديون  أشاد 
القاضي مبنع استرياد احملاصيل الزراعية واخلضر والفواكه اىل البالد . 

نائب رئيس هيئة املستشارين يف جملس احملافظة الدكتور ) حيدر اجلبوري( وصف 
القرار باحلكيم كونه حيمل حيمي املنتوج احمللي ويشجع الفالح على الزراعة ، وقال 
تهيئة  باكورته  رائع وحكيم وكانت  القرار قرار  لـ)االحرار( يف هذا اخلصوص » هذا 
الوزراء ومكتب الزراعة واملياه، هنالك خلية حنل تعمل  املستشارين من مكتب رئيس 
الزراعية لدولة  املبادرة  العراقي ودعم وإجناح  الفالح  املنتج احمللي وتشجيع  حلماية 
 « والفالح  املستهلك  مصلحة  يف  سيصب  حكيم  قرار  فهو  وبالتالي  الوزراء  رئيس 
حلماية  واخلدمات  السلع  باقي  على  ينسحب  االجتاه  هذا  نرى  ان  نأمل   « واضاف 

منتجنا احمللي«. 
وتابع اجلبوري حديثه باإلشارة اىل إن احملاصيل املستوردة من دول اجلوار تفتقر اىل 
مواصفات  اليت متتلك  احمللية  احملاصيل  آثار صحية خطرية خبالف  وفيها  اجلودة 
اجلودة ، وبني قائال » حنن نستهلك من دول اجلوار منتجات خالية من اجلودة ولديها 
آثار كبرية جدًا بينما املنتج احمللي وفق مواصفات جيدة ، مؤكدا ان الفالح العراقي 
ميتلك مقومات جتعله يغطي االحتياج احمللي » يقال ان احلاجة اّم االخرتاع ، عندما 
يكون الفالح أمام مواجهة وامام حتدي اعتقد انه لدينا فالح قادر على اإلنتاج ويف 
حقبة زمنية كان يغطي العراق بدون أي استرياد ، ويف هذا القرار ستكون رؤية كاملة 
لدى الفالح يف أن يزرع وهناك من يشرتي حمصوله، كانت لديه خيبة أمل وال حيمل 

أي رؤية تفاؤلية حول ما ينتجه يكون جانبه اآلخر التسويق..
من جانبه دعا الباحث االقتصادي ) مكي حممد رّدام( اىل ضرورة ارتباط قرار منع 
استرياد احملاصيل الزراعية بقانون التعرفة الكمركية املطبق حاليًا وقال » احلكومة 
العراقية اصدرت قانون التعرفة الكمركية وهذا القانون سيخص عددا واسعا من السلع 
وللتصنيع  للزراعة احمللية  افاقًا جيدة  يفتح  ان  ،  وميكن  األولية  واملواد  االستهالكية 

احمللي، وبالتالي فان هذا القرار جيب ان يكون مرتبطًا بقانون التعرفة الكمركية ..

إن اإلمام احلسني )عليه السالم( كما أنبأنا الصادق 
واإلنسان  جناة(  وسفينة  هدى  )مصباح  هو  األمني 
حباجة يف حياته إىل أمرين: اهلدى والفالح، اهلدى 
لكي يعرف الطريق، والفالح لكي يصل إىل أهدافه 
)عليه  احلسني  واإلمام  وطموحاته  أهدافه  وحيقق 
السالم( يضمن لنا حتقيق هذين األمرين وهذا يعين 
انه )عليه السالم( ميثل تلك القيم واملبادئ اليت نزل 
بها الوحي واليت تبصر اإلنسان بطريقه يف احلياة.. 
وكلماتِه   ِ بنهجه  السالم(  )عليه  احلسني  واإلمام 
املضيئة واحلب الذي له يف قلوب املؤمنني ميثل النجاة 

يف الدنيا واآلخرة.
اهلدى  إن  نرى  احلكيم  الذكر  آيات  يف  تدبرنا  وإذا 
بداية سورة  ففي  املتقني  وعاقبة  نهاية  هما  والفالح 
البقرة قوله تعاىل: ) ذلك الكتاب ال ريب فيه هدًى 
للمتقني( حتى قوله تعاىل ) أولئك على هدًى من ربهم 

وأولئك هم املفلحون(..
فاهلدى هو القرآن والذي يدلنا على هذا اهلدى هو 
اإلمام احلسني )عليه السالم( من خالل كلماته وأفكاره 
ِ ومن خالل جتسيده للقرآن.. فقد كان )عليه السالم( 
القرآن الناطق مبا قام بهِ  من حركة ونهضة ولذلك 
صحيحًا   ً وتأويال  تفسريًا  أي  للهدى  مصباحًا  كان 
وان  والظاملني،  الطغاة  مبقارعة  أمرنا  الذي  للقرآن 

ال نشرك باهلل أحدا.
نفسه  الوقت  يف  هو  السالم(  )عليه  اإلمام  إن  ثم 
أمواج  تبتلعها  ألن  معّرضة  فالبشرية  النجاة  سفينة 
الفنت وتهددها األخطار وعليها إذا ما أرادت التخلص 
عبد  أبي  بنهج  تتمسك  أن  واألخطار  الفنت  هذه  من 
اهلل احلسني )عليه السالم( الناهض باإلنسانية إىل 
تعمل  اليت  األمارة  للنفس  والقامع  الكمال  مراقي 

بالتضاد مع موجبات الفوز والفالح.
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الرسائل اإلجيابية
اغتنم أي فرصة خالل النهار أو الليل، وأعط رسالة إجيابية لدماغك أّن : حفظ القرآن هو أهم عمل يف 
حياتي، إنه سيغري حياتي بالكامل، سيجعلين قريبًا من اهلل، سأحاول املسري على نهج النيب حممد - صلى 
اهلل عليه وآله سلم -، فقد كانت حياته كلها » القرآن ». مثل هذه الرسائل سيكون هلا أثر كبري جدًا يف 

تسهيل احلفظ!
هل تريُد أن تكسب طفلك يف الدنيا واآلخرة؟

الطفل لديه قدرة هائلة على احلفظ، فقد أثبت العلماء أن خاليا الدماغ عند الطفل الصغري تكون نظيفة 
ة نشاطها وطاقتها، ولذلك شجع أطفالك على حفظ القرآن، واقرأ أمامهم القرآن كل يوم بصوت  ويف قمَّ
دراسة  القرآن، ويف  فينشؤوا على حب  اآليات  تتأثر وختّزن هذه  دماغهم  فإن خاليا  يسمعونه،  مرتفع 
حديثة تبني أن أي تصرف حيدث أمام الطفل، فإن خاليا دماغه تتفاعل مع هذا احلدث، وحيدث فيها 

نشاط وتتأثر بهذا الفعل، ولذلك إذا أردت أن يكون ولدك بارًا بك، فعلِّمه كيف حيفظ القرآن ويتأثر به.

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

يف ظّل األجواء العاشورائية احلزينة أعادت روضة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
القرآنية التابعة لدار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة تصوير مسرية 
السبايا من كربالء إىل الشام، من خالل متثيل مشاهد جسدت الواقعة األليمة 
وعربت عما جرى على عيال اإلمام احلسني )عليه السالم( بعد استشهاده. موكب 
الصحن  باجتاه  السالم(   )عليه  العباس  الفضل  أبي  مرقد  من  انطلق  األطفال 
احلسيين الشريف، حيث عرضوا فيه فعاليتهم اليت أهلبوا بها مشاعر الزائرين 
وتعالت أصواُت بكائهم يف املرقد الشريف.وكان العنوان األبرز للموكب هو حماكاة 
ما جرى على الطفلة رقية بنت اإلمام احلسني )عليه السالم(، حيث أدى األطفال 
أبرز الشخصيات احلاضرة يف احلادثة  لتمثيل  املناطة بهم  بشكل الفت األدوار 

املروية يف كتب التأريخ. 
العام حرصت على  القرآنية اليت تأسست هذا  ُيذكر أن روضة اإلمام احلسني 
ترشيح عدد من األطفال املوهوبني لتأهيلهم من اجل جتسيد مثل هذه األدوار يف 

مسرح حسيين صغري.
    

أطفاُل روضة اإلمام احلسني )عليه السالم( القرآنية 
يواسون أيتام الطّف مبشاهد درامية إن اإلسالم الذي جاء به رسول اإلنسانية حممد صلى اهلل عليه واله وسلم وقدمه 

ذلك التقدم امللحوظ محل بني طياته عدة قوانني مهمة عملت على نشره يف شتى 
أرجاء العامل األكرب. فمن أشهر هذه القوانني املهمة اليت كان هلا دور كبري يف تقدم 
أكدت  الذي  والالعنف،  اللني  قانون:  هو  امليادين  خمتلف  يف  وجناحهم  املسلمني 
عليه آيات القرآن الكريم املباركة فضال عن األحاديث الشريفة الواردة، وهو قانون 
ال يتصور أن يكون مبعزل عن بقية القوانني األخرى، اليت هي مبثابة منهج حياة 

متكامل ، دون تغييب ملنهج على حساب آخر.
ففي القرآن هناك أكثر من آية تدعو إىل اللني والسلم ونبذ العنف والبطش، وحنن 
َبْيَنُكْم( )سورة  اْلَفْضَل  َتنَسْوا  َواَل  ِللتْقَوى  َأْقَرُب  َتْعُفوا  )َوَأْن   : اآلية  نشري إىل هذه 

البقرة:237(.
وهناك مصداق آخر لالعنف الذي يؤكد عليه اإلسالم العزيز وهو السلم والسالم، 
حيث إن اإلسالم هو دين السلم وشعاره السالم.. فبعد أن كان اجلاهليون مولعني 
ونبذ  والوئام  السلم  إىل  يدعوهم  وأخذ  اإلسالم  جاء  الدماء  وسفك  باحلروب 

احلروب واملشاحنات اليت ال ينجم عنها سوى الدمار والفساد.
وآيات الذكر جاءت لتؤكد على مسألة السلم والسالم، فقد قال عز من قائل خماطبًا 

عباده املؤمنني: )َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يِف السْلِم َكافًة( )سورة البقرة: 208(.
إىل جانب ذلك هنالك آيات حتث املسلمني على الصفح وغض النظر عن إساءة 

اآلخرين، فمن هذه اآليات الداعية إىل الصفح اجلميل هو قوله تعاىل:
)َوِإْن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفِإن اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌم( )سورة التغابن: 14(. 

واحملبة  السيئة  عن  والغض  الغفران  على  تدل  اليت  اآليات  إىل  باإلضافة  هذا 
واإلحسان وما أشبه.

إعداد: مرتضى حممدي

دعوة الالعنف يف القرآن

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 12

الثقافة القرآنية



* بعد أن نّص أمري املؤمنني )عليه السالم( على خالفة 
عليه  اجتمع  النبّوة;  مواريث  وسّلمه  الزكي  احلسن  ابنه 
وبايعوه  واألنصار،  املهاجرين  ومجاعة  الكوفة  أهل 
ورجس،  نقص  كّل  من  اهلل  طّهره  أن  بعد  باخلالفة، 
من  فيه  اخلالفة  متطّلبات  مجيع  توّفر  اىل  باإلضافة 
اىل  الناس  وتسابق  واجلدارة،  واحلزم  والتقوى  العلم 
بيعته يف الكوفة والبصرة، كما بايعه أهل احلجاز واليمن 
والبيعة  بالوالء  تدين  كانت  اليت  املناطق  وفارس وسائر 
ألبيه )عليه السالم( وحني بلغ نبأ البيعة معاوية وأتباعه 
بدأوا يعملون بكلِّ ما لديهم من مكر وخداع إلفساد أمره 

والتشويش عليه .
* واستلَم اإلمام احلسن السلطة بعد أبيه، وقام بأفضل ما 
ميكن القيام به يف ذلك اجلّو املشحون بالفنت واملؤامرات 
، فأّمر الوالة على أعماهلم وأوصاهم بالعدل واإلحسان 
)عليه  أبيه  نهج  على  ومضى  والعدوان،  البغي  وحماربة 
السالم( الذي كان امتدادًا لسرية جّده املصطفى)صلى 

اهلل عليه وآله( .
معاوية  من  احلسن  اإلمام  يعلمه  كان  مّما  وبالرغم   *
ونفاقه ودجله وعدائه لرسالة جّده وسعيه إلحياء مظاهر 
جاهليته ... بالرغم من ذلك كّله فقد أبى أن يعلن احلرب 
عليه إاّل بعد أن كتب اليه املّرة بعد املّرة يدعوه اىل مجع 
الكلمة وتوحيد أمر املسلمني، فلم ُيبِق له يف ذلك عذرًا 

أو حجًة .
لقد راسل اإلمام احلسن معاوية وهو يعلم أنه ال يستجيب 
وقاحًة من مواقفه  أكثر  منه موقفًا  وأّنه سيقف  لطلبه، 
السابقة مع أبيه أمري املؤمنني، ال سيما وقد حصد جناحًا 
مؤّقتًا يف مؤامراته ضّد أبيه . إّن اإلمام )عليه السالم( 
كان يعلم أّن معاوية سيقف موقف القوة إن مل جيد للمكر 
للعامل  ُيظهر  أن  عليه  كان  اجملتبى  اإلمام  ولكّن  سبياًل، 
اإلسالمي كّل ما يضمره هذا البيت ااُلموي جتاه النيّب 
من  السالم(  )عليهم  بيته  وأهل  وآله(  عليه  اهلل  )صلى 

حقد وعداء وكيد لإلسالم واملسلمني .
* واطمأّن معاوية اىل أّن ااُلمور ممّهدة له باعتبار عالقته 
املتينة مع أكثر قادة اإلمام احلسن )عليه السالم(، كما 
حاول إغراء اإلمام باألموال واخلالفة من بعده وتضليل 
لتهديده  يتغرّي  مل  اإلمام  موقف  ولكّن   ، العام  الرأي 
ووعوده، وأدرك معاوية صالبة اإلمام )عليه السالم( على 

معاوية  واطمأّن  حملاربته،  العّدة  فأعّد  املبدئي،  موقفه 
اىل أّن املعركة ستكون لصاحله، وسيكون احلسن )عليه 
السالم( واملخلصون له من جنده بني قتيل وأسري، ولكّن 
كان  اليت  الشرعية  الصيغة  يفقد  االستيالء سوف  هذا 
حرص  ولذلك  املسلمني،  لعامة  بها  يتظاهر  أن  حياول 
يتوّرط يف احلرب مع اإلمام احلسن  معاوية على أن ال 
وشراء  والتمويه  واخلداع  املكر  معتمدًا  السالم(  )عليه 
الضمائر وتفتيت جيش اإلمام )عليه السالم(، ومل يكن 
لإلمام بّد من اختيار الصلح بعد أن ختاذل عامة جيشه 
بيته  أهل  من  قليلة  فئة  إاّل  معه  يبَق  ومل  قادته،  وأكثر 
دفعًا  السلطة  عن  فتغاضى  أصحابه،  من  واملخلصني 
اختياره  فكان  اجلّو احملموم،  ذلك  بالفاسد يف  لألفسد 
الرشيدة  السياسية  واحلنكة  احلكمة  منتهى  يف  للصلح 

حتقيقًا ملصال اإلسالم العليا وأهدافه امُلثلى .
للنقد  * وتعّرض اإلمام احلسن السبط )عليه السالم( 
الالذع من شيعته وأصحابه الذين مل يّتسع صربهم جلور 
معاوية، مع أّن أكثرهم كان يدرك الظروف القاسية اليت 
اضطّرته اىل جتّنب القتال واعتزال السلطة ، كما أحّس 
الكثري من أعيان املسلمني وقادتهم بصدمة عنيفة هلذا 
على  من حقد  ااُلموّيني  نفوس  عليه  تنطوي  ملا  احلادث 
أماته  ما  إحياء  على  وحرص  األوفياء،  ودعاته  اإلسالم 

اإلسالم من مظاهر اجلاهلية بكّل أشكاهلا .
ملعاوية  اجملال  فسح  املشروط  بصلحه  اإلمام  ولكّن   *
عامة  وليعّرف  اجلاهلية،  ُاطروحته  واقع  ليكشف 
املسلمني البسطاء َمن هو معاوية ؟ ومن هنا كان الصلح 
اليت  اخلداع  سياسة  فضيحة  حّقق  قد  دام  ما  نصرًا 

ترّتس بها عدّوه.
وجنحت خّطة اإلمام حينما بدأ معاوية يساهم يف كشف 
واقعه املنحرف، وذلك يف إعالنه الصريح بأّنه مل يقاتل 
املُلك والسيطرة  من أجل اإلسالم، وإمّنا قاتل من أجل 
على رقاب املسلمني، وأّنه سوف ال يفي بأّي شرط من 

شروط الصلح  .
بهذا اإلعالن وما تاله من خطوات قام بها معاوية لضرب 
خرية  وقتل  األبرار  وبنيه  السالم(  )عليه  عليٍّ   خط 
أصحابه وحمّبيه كشف النقاب عن الوجه ااُلموي الَكريه 
على  احلفاظ  مسؤولية  السالم(  )عليه  اإلمام  ومارس   ،
بالرغم من إقصائه عن احلكم، وأشرف  سالمة اخلط 
األخطار  من  بتحصينها  فقام  الشعبية  قاعدته  على 
فكان  وتعبئتها،  توعيتها  خالل  من  تهّددها  كانت  اليت 
دوره فاعاًل إجيابيًا للغاية، مّما كّلفه الكثري من الرقابة 
واحلصار، وكانت حماوالت االغتيال املتكّررة تشري اىل 
كقوة  السالم(  )عليه  اإلمام  وجود  من  معاوية  خماوف 
معرّبة عن عواطف ااُلّمة ووعيها املتنامي، ولرمّبا محلت 
معها خطر الثورة ضد ظلم بين ُامية، ومن هنا صّح ما 
كان  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  صلح  أّن  من  يقال 
)عليه  اهلل احلسني  أبي عبد  أخيه  لثورة  واقعيًا  متهيدًا 

السالم( .
العظيم هذا  السالم( جهاده  وتّوج اإلمام اجملتبى )عليه 
والذي فاق اجلهاد بالسيف يف تلك الظروف العصيبة ، 
باستشهاده مسمومًا على يد ألّد أعدائه، فسالم عليه يوم 

ولد ويوم استشهد ويوم ُيبعث حّيًا .
)املصدر: اعالم اهلداية(.

اإلمام احلسن اجملتبى)عليه السالم( يف سطور
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عقائدنا

فلسفة البكاء لدى زين العابدين عليه السالم
بني البكاء والتباكي:

ميكن  ال  رفيع  خيط  اهلادفني  والتباكي  البكاء  بني 
جتليته واكتناه فلسفته إاّل بفهم اهلدف من البكاء أواًل 

، والتباكي ثانيًا.
فإذا كان اهلدف من البكاء هو تربية النفوس وجتلية 
الصدأ الذي يرين عليها جّراء زمحة احلياة وقساوة 
على  للتأثري  إعالميًا  البكاء  توجيه  ثم  ومن   ، العيش 
الناس كشكل من أشكال العمل السياسي أو الرسالي 
وهو   ، ومندوبًا  ممدوحًا  هنا  يأتي   ، النبيل  اهلادف 
غري اجلزع والضعف والنفاق والرياء الذي له أهداف 

هابطة ُاخرى.
أي أّنه يف الدائرة ااُلوىل عاطفة نبيلة ميكن أن تنتزع 
وشّدته  وغلظته  القلب  قسوة  دواعي  اإلنسان  من 
 ، جهة  من  ورّقة  ومساحة  شفافية  أكثر  وحتيله   ،
وتهذيب  وتربيتها  النفوس  لتوجيه  تربوي  عمل  وهو 

مشاعرها وأحاسيسها من جهة ُاخرى.
وهكذا التباكي هو اآلخر ، إّما أن يكون متثياًل أجوف 
ال هدف وراءه وال جدوى منه وال طائل ، وإّما أن يكون 
مواساًة للباكي يف صدق بكائه وتصديق انفعاله وتفاعله 
مع حدث ما أو مصيبة ما ، أو يكون مشاركًة إنسانية 
ووجدانية تواسي املبكى عليه يف عظمة تضحيته ونبل 
ااُلوىل  الدائرة  فإّن  وبالتالي   ، موقفه  وهيبة  إقدامه 

غري الثانية بالتأكيد..
ومن هنا نلمس الفرق بني الندبة املعروفة :

ويصيح واذاّله أيـن عشريتي 
                             وسراة قومي أين أهل ودادي

وبني ااُلخرى اليت تفّجر الدموع دمًا :
ال تطلبوا قرب احلسني بشرق أرٍض أو بغرِب 

                فدعـوا اجلميع وعـرّجوا فمشهـده بقليب
تفسري ظاهرة البكاء عند اإلمام عليه السالم :

اإلمام  دور  تفسري  يف  املؤرخني  بعض  ارتبك  وكما 
املعارضة  مشروع  ريادة  يف  السالم  عليه  السجاد 
للسلطة األموية ، وأخفقوا يف تفسري مواقفه الدقيقة 
لبلورة االجتاه املناهض هلا ، ارتبك بعضهم اآلخر يف 
تفسري ظاهرة البكاء املعروفة لديه ، وراحوا يشّرقون 

حوهلا ويغّربون أيضًا..
أنها  على  الظاهرة  حتليل  إىل  بعضهم  اجته   ، نعم 
ال  فإنها  وبالتالي   ، فقط  وأخوته  بأبيه  ولٍد  فجيعة 
تعدو كونها عاطفًة جياشًة ال ميكن التحّكم بانفجارها 
وتدّفقها يف حلظات االنفعال الوجداني الذي ال ُيكبح.. 
فيما اعتربها آخرون ُأسلوبًا سياسيًا ذكيًا الستنهاض 
الناس وتذكريهم بالظالمة الكبرية اليت حلقت بأهل 

بيت النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم .
حيّللون  املؤرخون  راح   ، وذاك  التفسري  هذا  وبني 
للبكاء  فهمه  أو  زاويته  من  وكّل   ، ويبحثون  ويكتبون 
والتباكي ، فمن حزين مفجوع ينّفس ببكائه عن غّصة 
وأمل دفينني ال يستطيع منهما فكاكًا ، إىل بّكاٍء متباٍك 
ضد  املقدس  الغضب  نار  إذكاء  وتباكيه  ببكائه  ينوي 
الظاملني الذين جترأوا على ابن بنت رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم وأصحابه والصفوة من خرية خلق 

اهلل بعد النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ..
ومن هنا فال يستطيع املؤرخ أو احمللل السياسي تفسري 
ظاهرة البكاء لدى اإلمام السجاد تفسريًا علميًا رصينًا 
إاّل من خالل دراسة الظروف اليت عاشها عليه السالم 
والفضاء اإلعالمي والسياسي الذي كان يتنّفس فيه ، 
وإاّل شّط به التحليل بني أقصى اليمني وأقصى اليسار 
، وجنح يف تفسري هذه الظاهرة وفق ظروف أخرى 
يف  هي   ، سياسية  أو   ، اجتماعية  أو  نفسية  رمبا   ،
احلقيقة ، غري تلك اليت جيب أن تفّسر من خالهلا 

أو على ضوئها...
كانت  الناس  من  كبريًة  طائفًة  أّن  مثاًل  نفهم  فحني 
جتهل الدواعي واألسباب اليت دفعت اإلمام احلسني 
عليه السالم خلوض تلك املعركة غري املتكافئة ، ميكن 
العلمي  التفسري  خيوط  من  واحد  خبيط  منسك  أن 

لبكاء اإلمام السجاد عليه السالم .
خروج  يفّسر  كان  األموي  اإلعالم  أن  ندرك  وحني 
اإلمام احلسني عليه السالم ضد الطاغية يزيد بأّنه 
عصا  شّق  إمّنا  وأنه خبروجه   ، السلطة  على  صراع 
احلسني  بني  الصراع  وأن   ، اجلماعة  وفّرق  الطاعة 
ويزيد إمّنا هو صراع شخصي تفّجر بني عائلتني أو 

بيتني يعتدُّ كل منهما بتأرخيه وأجماده ، وهما البيت 
بوراثته  منهما  كّل  ويعتقد   ، اهلامشي  والبيت  ااُلموي 
لرتاث النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، تكون الكارثة 
أكرب والرزّية أدهى على اإلمام السجاد عليه السالم 
، ألنه سيواجه صعوبة بالغة يف توضيح هذا املشتبك 
املتواصل  والنحيب  الغزيرة  الدموع  ِعرب  ولو   ، املؤمل 
وطابعًا   ، الزكية  نفسه  خصال  إحدى  أصبح  الذي 

لروحه الطاهرة.
وملا كان إعالم السلطة آنذاك هو احلاكم واملهيمن على 
عقول الناس وأفكارهم ، وللحدِّ الذي يواجه به أحدهم 
اإلمام احلسني عليه السالم قائاًل ) يا حسني أال تتقي 

اهلل : خترج من اجلماعة وتفّرق بني هذه األمة (.
من  خترج  نداءات  املرء  يواجه  حني  ذلك  من  وأكثر 
هنا وهناك يف أرض املعركة ، تقول ) الزموا طاعتكم 
إمام  وخالف  الدين  من  مَرَق  من  قتل  ترتابوا يف  وال 

املسلمني ( ويف رواية أخرى ) أمري املؤمنني (!!!.
وحني يسمع عفوية ذلك الشيخ الكبري الذي ال يعرف 
عند دخوهلم  السبايا  يواجه  فراح   ، األمور شيئًا  من 
الشام بقوله : ) احلمُد هلل الذي أهلككم وقتلكم وأراح 

البالد من رجالكم وأمكَن منكم أمري املؤمنني يزيد (
تكون الرزية أكرب على اإلمام السجاد عليه السالم ، 
األمل  عن  للتعبري  الوحيد  املتنّفس  هو  نشيجه  ويكون 
سيوفهم  وصليل  اللئام  خمالب  حتت  وهو   ، واملرارة 

وقعقعة رماحهم.
املواجهة أو الصرب :

يف هذا اجلو اإلعالمي املاكر ، ومن هذا الفضاء امللّبد 
بكل تهوميات التضليل ، والتكتم والتعتيم على أعظم 
نصابه  إىل  احلق  تعيد  أن  أرادت  ثورة  وأعظم  ثائر 
نظريها  قّل  وبتضحية  املّيتة  الضمائر  وتستنهض   ،
واحلدود  املضّيع  للدين  انتصارًا  البشري  التاريخ  يف 
أحد  ينتهج  أن  السجاد  اإلمام  على  كان   ، املستباحة 

خيارين :
والتنديد   ، الصرحية  العلنية  املواجهة  هو   : األول 
أي   ، وفضحها  احلاكمة  السلطة  بإجراءات  املباشر 
أخرى  استشهادية  عملية  على  السالم  عليه  إقدامه 
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عقائدنا

تلحقه بأبيه وإخوته ، ال تكّلف خصومه أكثر من ضربة 
سيٍف واحدة ال يرتّدد عن القيام بها جلواز واحد من 
جالوزة السلطة يتقرب بها إىل األمري ، دون أن يرّف 
له جفن أو حياكمه ضمري ، ويف ُأّمة ميتة مل يبَق فيها 
وبالتالي  صدى..  أو  معنى  للتضحية  وال  حرمة  للدم 
إيقاف أو إنهاء الدور الرسالي املهّم الذي يسعى اإلمام 
السجاد عليه السالم إىل حتقيقه من خالل كشف تلك 

الغيوم وتبديدها...
والثاني : هو الصرب على ذلك الضيم أو احليف الذي 
ومترير  السالم  عليها  زينب  العقيلة  عّمته  مع  مشله 
مراحل  مواصلة  بنّية  اجلرح  على  بالعّض  املرحلة 
أن  هلا  ُيراد  تغيريية  عملية  كل  يف  املطلوبة  الكشف 
إىل  الوعي  تعيد  أو   ، وعيها  إىل  املضللة  األمة  تعيد 
املغّيب  إرادتها  املسلوبة   ، أمرها  على  املغلوبة  األمة 
 ، الصاخب  اإلعالمي  اهلوس  ذلك  ويف   ، ضمريها 

واملناخ السياسي امللّوث.
منهجًا  أو  طريقًا  خيتار  أن  اإلمام  على  كان  هنا  من 
حيّقق له هذا اهلدف الكبري دون املساومة على مبادئه 
أو التفريط بها ، أو القفز عليها ، فاختار طريق البكاء 

أواًل ، ثم طريق الدعاء ثانيا.
ماذا حقق البكاء؟

وعن طريق البكاء هذا املشفوع بالدعاء طبعًا ، استطاع 
اإلمام عليه السالم أن حيقق األغراض التالية :

1ـ  تقريع أو استنهاض الضمري النابض يف األمة والذي 
مل ميت بعد ، أي خماطبة الفطرة السليمة ، من خالل 
دموع ساخنة ونشيج صادق ال ميكن تفسريه ببساطة 
على أّنه جمرد عواطف فائرة على فجيعٍة مّرت وكارثة 
من غريه  أكثر  يعرف  إمام  من  وانه  سّيما  ال   ، حّلت 

القضاء والقدر وحتمية املوت وطوارق الُسنن...
ُتذّكر  اليت  واملناسبات  املواقف  مجيع  استثمار  ـ   2
سبط  حبق  ارتكبت  اليت  الكربى  باجلرمية  الناس 
النيب وسيد شباب أهل اجلنة ، وعرب بكاء حاّر صادق 
يتفّجر أمام قصاب مثاًل يذبح شاته فيسقيها ماًء قبل 
ذحبها أو أمام ضيف فقد عزيزًا فغّسله وكّفنه أو على 
والظامئني  للعطاشى  املاء  فيها  ُيقّدم  إفطار  مائدة 

ويكون شعارها مثاًل :
أو   * فاذكروني  ماٍء  عذب  شربتم  إن  ما  شيعيت   «

مسعتـم بذبيح أو قتيـل فـاندبوني «!
وقساوة   ، احلدود  بتجاوز  يذّكر  كان  ذلك مما  وغري 
أو  كاحلجارة  كانت  اليت  القتلة  قلوب  أي   ، القلوب 
أشدَّ قسوة ، وهذا يعين تركيز الشعور باإلثم الكبري 
الذي ارتكب يف طفوف كربالء والذي صار عنوانه : » 
اللهمَّ العن ُأّمة قتلتك ، والعن ُأّمة ظلمتك ، والعن ُأّمة 
شايعت وبايعت على قتلك ، والعن ُأّمة مسعت بذلك 

فرضيت به « !!
3ـ  إيهام السلطة احلاكمة وعيونها وأزالمها ومرتزقتها 
عماًل  ليس  وأّنه   ، البكاء  إاّل  لديه  ليس  املفجوع  أّن 
 ، ملواجهته  قمعي  إجراٍء  اختاذ  للسلطة  يرّبر  ُجرميًا 
فكيف إذا كان املفجوع باكيًا فعاًل وليس متباكيًا ، كما 

هو حال اإلمام عليه السالم !!
املتوّفى  تراب قرب  مع  البكاء  دموع  ـ وحني ختتلط   4
سجوده  ُيطيل  كان  حني  اإلمام  يفعله  كان  ما  وهو   ،
وبكاءه على الرتاب الذي احتفظ به من ثرى قرب والده 
واحملافظة  لبسه  على  أصّر  الذي  خبامته  ومسحه 
يردده  كان  والذي  عليه  املنقوش  الشعار  مع  عليه 
بن علي  قاتل احلسني  » خزي وشقي   : السالم  عليه 
يف  أثرًا  وأمضى  تعبريًا  أكثر  البكاء  رسالة  تكون   ،»
وتفجريهما  احلي  والضمري  املعّذب  الوجدان  إذكاء 

ضد الظلم والظاملني.
5 ـ أما حني ميتزج البكاء مع الدعاء ، وتتكامل لوحة 
العقل  وعرب  والفكر،  العاطفة  عرب  املقّدس  الرفض 
والقلب ، يكون اهلدف من البكاء أكثر جتلّيًا وسطوعًا ، 
وهذا ما كان ُيالحظ عند اإلمام عليه السالم وهو خيرُّ 
ساجدًا على حجارة خشنة يف الصحراء يومًا ويشهق 
شهيقًا مّرًا مرّددًا : » ال إله إاّل اهلل حقًا حّقا.. ال إله 
إاّل اهلل تعّبدًا ورّقا.. ال إله إاّل اهلل إميانًا وصدقا.. « ثّم 
يرفع رأسه وإذا بلحيته ووجهه خمضبان بدموع عينيه 
، فيقول له أحد أصحابه : أما آن حلزنك أن ينقضي 
، ولبكائك أن يقّل ؟ ! ويأتيه اجلواب ليكون داّلة معرّبة 

عن حزٍن ليس كمثله حزن ، وبكاء ليس كمثله بكاء...
إّنه بوضوٍح كامٍل حزٌن على رمٍز مقّدس بكت عليه أهل 
أبيه  ولٍد على  وليس حزن   ، السماء  األرض ومالئكة 
قط ، وإنه حزٌن على فجيعٍة بدين ، أي أّنه حزن على 
دين مضّيع صرّيه الصبيان لعبًة يعبث بها غلمان بين 

أمية ، ودمية تتالقفها أكفُّ أحفاد أبناء الطلقاء...
إّنه باختصار شديد ، رسالة صامتة شديدة اللهجة ، 
بعواطف  وبيان صارخ مشحون   ، ناطقة  ودموع حّرى 
النبيلة ممزوجة بثرى تراب طاهر ، مشفوعًا  البكاء 
الظامل  تواجه  أن  وتريد  أرادت  خالصة  بتأّوهات 
بأفصح ما يكون التعبري عن الرفض والغضب املقّدس 

وأقدس ما يكون اإلفصاح عن الثورة والتمّرد.
إّنه سالح ماٍض لكشف اجلرم الكبري وفضحه والدعوة 

لقطع اليد اليت نّفذته ، وأمام من ؟ وبدموع من ؟
بدموع الثائر املفجوع الذي مل يستطع االستشهاد يف 
كان يستطيع  ، وعلَّة ما  أقعده  ، ملرٍض  العظيم  اليوم 
أن  اهلل  إرادة  فشاءت   ، بسببها  قدميه  على  الوقوف 
حتتفظ به ليكشف خيوط اجلرمية الكربى وهو يبكي 

وينشج ويقول :
وهّن املنـايا أي واٍد سلكتـه 

                           عليها طـريقي أو علـّي طريقها
وكـاًل أالقـي نكبًة وفجيعـًة 

                              وكأس مراّرات ذعافًا أذوقها
ثم خيتتمها بدعاء دامع حزين : » يا نفس حّتاَم إىل 
الدنيا سكونك ؟ وإىل عمارتها ركونك ؟ أما اعتربت 
مبن مضى من أسالفك ؟ ومن وارته األرض من ُأاّلفك 
الثرى من  وُنقل إىل  ؟  إخوانك  به من  ؟ ومن فجعِت 
وبشهواتها   ، إقبالك  الدنيا  إىل  فحّتاَم  ؟  أقرانك 
، وعاينِت  الشهوات  انقالب أهل  رأيِت  اشتغالك وقد 
ما حلَّ بها من املصيبات ... « نعم ، إّنه البكاء اهلادف 
رسالة  إنه   ، الناطقة  والدموع   ، املدّوي  والنشيج   ،
حمبوكة   ، االحتجاج  صارخة  اللهجة  شديدة  صامتة 
املنت ، متينة السند.. إّنه بكاء أفقه أهل زمانه وأعلمهم 
وأورعهم وأتقاهم ، حفيد النيب صلى اهلل عليه وآله 
وسلم ، وابن سبطه ، املفجوع بقتله ، الشاهد على دمه 
، حامل رسالته ومبّلغ أمانته ووصيه ووريثه والداعي 
إىل حّقه.. إّنه بكاء علي بن احلسني بن علي بن أبي 

طالب عليهم السالم .

خمتارات من كتاب اإلمام علي بن احلسني 
عليه السالم

دراسة حتليلية . . للكاتب خمتار االسدي
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العطاء احلسيين

تقرير: حسني النعمة
إن األعداد اهلائلة املتوجهة للزيارات املليونية يف كربالء 
املقدسة ليس بإمكان شخص أو جهة معينة أن تقدم هلم 
القوة  وتتعاون  تتضافر اجلهود  الكافية ما مل  اخلدمات 
وبعد  األخرية  الفرتة  يف  هلم،  اخلدمة  لتقديم  الشعبية 
سقوط الطاغية أصبحت كربالء كعبة للزائرين تستضيف 
املاليني من حميب سيد الشهداء وبهذا الشيء تفجرت 
القوة الشعبية اخلدمية املتمثلة باملواكب احلسينية اليت 
تسعى لتقديم كل ما حيتاجه الزائر من خدمات متمثلة 
بالغذاء واملاء والدواء والنقل معتمدة على متويلها الذاتي 
يشعر  حتى  الزائرين  قلوب  يف  الطمأنينة  زرع  وكذلك 
دل  وإن  بيته  يف  يعيش  وكأنه  واآلمان  بالراحة  الزائر 
هذا العمل على شيء فأنه يدل على حب حميب احلسني 
لدينهم ولعقيدتهم ولإلمام احلسني )عليه السالم(، وقسم 
الشعائر واملواكب احلسينية قد أخذ على عاتقه تنسيق 

اجلهود واالستعداد لكافة الزيارات املليونية.  
املواكب  قسم  ميارس  التوالي  على  اخلامسة  وللسنة 
اإلسالمي  والعامل  العراق  يف  احلسينية  واهليئات 
والتابع للعتبتني احلسينية والعباسية املقدستني، أعماله 
وفعالياته املختلفة اليت تهدف إىل تنظيم عمل املواكب 

احلسينية )العزائية واخلدمية( وخاصة خالل الزيارات 
اليت تشهدها املدن املقدسة يف العراق.

خبصوص ذلك قال رئيس القسم السيد )هاشم املوسوي( 
أن »التحضريات كالعادة كما يف كل سنة وهي مستلزمات 
باالتفاق مع دوائر  املواكب من تعهدات خطية وخدمات 
املواكب وتكون  الدولة اخلدمية وتوفري ما حتتاجه هذه 
االستعدادات يف وقت مبكر دائما، ومنها عقد اجتماعات 
مع أصحاب املواكب من اجل إعطاء التعليمات واملستجدات 
مبا يتعلق بالوضع األمين أو اخلدمي، ومساع مقرتحات 
املواكب وكذلك  املواكب مبا خيدم مسرية هذه  أصحاب 
خدمة الزائرين حبيث ال تتعارض ممارسة هذه الشعائر 

مع أداء الزيارة والصالة«.
املواكب  قسم  رئيس  معاون  الوزني  مازن  األستاذ  وقال 
يف  تأسيسه  ومنذ  »القسم  بأّن  احلسينية،  واهليئات 
واهليئات  املواكب  وتوثيق  تنظيم  على  عمل  2007م  عام 
احلسينية يف العراق والعامل اإلسالمي من ناحية دخوهلا 
اليت  الزيارات  يف  الدينية  للطقوس  وأدائها  وخروجها 

تشهدها املدن املقدسة يف العراق«.
واهليئات  املواكب  أصحاب  مع  التنسيق  »يتم  وتابع، 
)سبعة  إىل  العام  هلذا  عددها  وصل  اليت  احلسينية 

عشر ألفا( يف عموم حمافظات العراق، من ضمنها أكثر 
من مخسة آالف موكب عزائي سيدخل احملافظة ألجل 
التعزية والباقي ستكون خدمية لتقديم خمتلف اخلدمات 
مع  وبالتنسيق  »القسم  بأّن  موضحًا  املناسبة«،  خالل 
بتزويد  يقوم  املقدستني،  للعتبتني  العامتني  األمانتني 
املواكب احلسينية باالحتياجات املختلفة مثل البطانيات 
والسجاد واخليام واملاء الصال واملنشآت الصحية واملواد 

الغذائية والنفط والغاز وغريها«.
يف  للمواكب  بانتخابات  قام  »القسم  إن  الوزني  وأكد 
مسؤولة  تكون  له  تابعة  ممثلية  لتشكيل  حمافظة  كل 
مجيع  واختاذ  وتوثيقها  احملافظة  مواكب  تنظيم  عن 
خاصة  هويات  وإصدار  لتسجيلها  األصولية  اإلجراءات 

بكل موكب«.   
مبكر  بعقد مؤمتر  يقوم  »القسم  إّن  إىل  الوزني،  ولفت 
جيمع أصحاب املواكب واهليئات احلسينية يف احملافظات 
تشهدها  اليت  املليونية  الزيارات  حلول  قبيل  العراقية 
آرائهم  ومساع  معهم  التنسيق  أجل  من  سنويًا  كربالء 
فعالياتهم  إقامة  تسهيل  شأنها  من  اليت  ومقرتحاتهم 

املتنوعة بانسيابيتها املعهودة يف كل عام ».

قسم املواكب واهليئات احلسينية يف العراق والعامل اإلسالمي.. مخس سنوات من العطاء

مت نصب منظومة التعطري املركزية يف التل الزينيب واملشابهة للمنظومة اليت مت نصبها يف 
العتبة احلسينية املقدسة واليت جاءت عرب جمموعة من املتربعني املؤمنني من دولة الكويت 
للعتبة املقدسة، وكذلك للتل الزينيب واملخيم احلسيين واليت تعمل على ضخ العطور عرب 

مراوح كبرية خمصصة هلذا الغرض.
حيث أجنز العاملون يف وحدة التعطري التابعة لقسم حفظ النظام أعماهلم املتعلقة بنصب 
املنظومة يف التل الزينيب املطهر وبواقع ست مراوح عرب خزان سعة )1000 لرت( خصص 
أوضحه  ما  خاصة، حبسب  املراوح عرب مضخات  إىل  لضخها  العطور  مع  املياه  خللط 

السيد عالء امليالي مسؤول وحدة التعطري يف احلرم احلسيين.
وقال امليالي: »نفذنا أعمالنا املتعلقة بنصب مراوح التعطري املخصصة للتل الزينيب عرب 
سواعد منتسبينا، وإن ما مّيز هذا العمل هو أنه قد مت بسواعد عراقية )100%( بداًل من 
املتخصصني األجانب الذين مت استقدامهم مع املتربع الكوييت لينفذوا العمل يف احلرم 
زّجت  قد  املقدسة  العتبة  إدارة  وإن  املتربعون،  باهظة حتملها  مالية  بتكاليف  احلسيين 
عددا من املنتسبني مع العمال األجانب للتعلم واالستفادة من خرباتهم يف نصب وتشغيل 

هذه املنظومات.
وتابع، »مت وضع خزان بأعلى التل الزينيب وربطه مبضخات خاصة، لدفع املاء والعطور 
على شكل )رذاذ( عن طريق املراوح الست اليت وّزعت وفق حساب كثافة الزائرين، وإن 
أعدادها تكفي لتعطري املنطقة احمليطة بالتل الزينيب وداخله، أثناء الزيارات املليونية اليت 

تشهدها املدينة«.
نصب  مت   «  ، احلسيين  احلرم  يف  التعطري  وحدة  مسؤول  امليالي  عالء  السيد  وأضاف 
مروحتني عند مدخل النساء ومثلهما عند مدخل الرجال، إضافة إىل اثنتني على السور 
اخلارجي للحرم لتعمل على تعطري املساحة القريبة من التل الزينيب الشريف، وإن إدارة 
أكرب  ذات سعة  أخرى  منظومة  وجهت إىل ضرورة نصب  قد  املقدسة  العتبة احلسينية 
للمخيم احلسيين، ليكون العمل قد مشل كافة األماكن املقدسة واحمليطة باحلرم الشريف 

ومنطقة بني احلرمني الشريفني«.   

وحدة التعطري يف العتبة احلسينية تنّصب مراوح التعطري للتل الزينيب
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العطاء احلسيين

تقرير: علي اجلبوري

األربعاء  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  افتتحْت 
املاضي2011/12/21م، أول جهاز حديث لكشف املواد العضوية ومن 
العارضة  يف  نصبه  مت  الكيمائية،  واملواد  واألعتدة  املتفجرات  ضمنها 

الرئيسية لشارع الشهداء مقابل كراج األحياء يف مركز املدينة.
ومّت نصب اجلهاز من نوع )رابي سكان )أكس آر( 628( داخل كرفان، 
وسيستخدم يف فحص حقائب الزائرين واملواطنني وممتلكاتهم، إضافة 
)املتفجرة(  املواد  دخول  ملنع  يدويًا  فحصها  يتعذر  واليت  اجلنائز  إىل 
أو اخلطرية إىل مركز مدينة كربالء والعمل أكثر على توفري احلماية 

الالزمة لزائري العتبتني املقدستني.
كربالء  مدينة  إىل  يدخل  نوعه  من  األول  احلديث  اجلهاز  هذا  ويعّد 
وسيوفر  أمريكي(  دوالر  ألف   85( إىل  تصل  مالية  وبتكلفة  املقدسة، 
فرصة كبرية يف الكشف عن املواد املتفجرة اليت قد تدخل يف أي حلظة 

)ال مسح اهلل( إىل املدينة، خصوصًا يف الزيارات املليونية املزدمحة.
الكيمائية  املواد  عن  الكشف  يف  كفاءته  اجلهاز  هذا  مثل  أثبت  وقد 
واملتفجرات، ويعتمد على خاصية أشعة )XR( اليت تقوم بأخذ صورة 
شاشة  يف  صور  شكل  على  تظهر  واليت  املفحوصة  للمواد  مقطعية 
مربوطة باجلهاز تسهل الكشف عما موجود بداخلها، وقد استخدم هذا 
اجلهاز يف املطارات العاملية واملؤسسات احلكومية ومنه ما موجود يف 

مبنى الربملان العراقي.
بالعتبة احلسينية  النظام  رئيس قسم حفظ  عوز،  فاضل  احلاج  وقال 
املقدسة: »يعد هذا اجلهاز األول من نوعه يف مدينة كربالء املقدسة، 
للعتبة  العامة  األمانة  تقيمها  اليت  واملشاريع  االهتمامات  وضمن 
احلسينية على مستوى اجلانب األمين لضمان توفري احلماية الالزمة 
بالتعاون مع األجهزة  الوافدين إىل املدينة املقدسة  الزائرين  للماليني 

األمنية يف احملافظة«.
اهتمامًا  املقدستني  للعتبتني  العامتان  األمانتان  »أولت  حديثه،  وتابع 
كبريًا باجلانب األمين منذ بداية توليهما مهام العمل بعد 2003، ومت 
استخدام أجهزة أمنية متنوعة للكشف عن املواد املتفجرة خصوصًا مع 

توافد األعداد املليونية من الزائرين إىل املدينة املقدسة«.
وأضاف عوز، »عملت العتبة احلسينية على توفري منظومة متكاملة من 
املرئية  املراقبة  املدني، إضافة إىل أجهزة  أجهزة االتصاالت والدفاع 
دخول  عملية  من  سيسهل  املتنوع  واستخدامها  املتفجرات،  وكشف 

وخروج الزائرين بأعدادهم الكبرية واحملافظة على سالمتهم«.
ولفت أيضًا إىل إّن »العناصر اإلرهابية تستخدم يوميًا تقنيات حديثة 

لتنفيذ جرائمها البشعة، والبّد لنا من استخدام تقنيات حديثة بداًل من 
وتوّخي  أساليبهم  الكشف عن  اليدوي( يف  )التفتيش  التقليدية  الطرق 

حدوث اخلروقات األمنية«.
وأّكد رئيس قسم حفظ النظام، على أهمية »وضع دراسة علمية من أجل 
املاليني  البالد؛ وتأمني حياة  التكنولوجيا احلديثة يف حتصني  توظيف 
الوافدين إىل املدن املقدسة يف العراق واملستهدفني من  من الزائرين 
العناصر اإلرهابية واملعادية حمليب أهل البيت )عليهم السالم(«، مناشدًا 
األمين  باجلانب  أكرب  »االهتمام  الوقت،  نفس  يف  العراقية  احلكومة 
وتطوير أجهزتها األمنية وخصوصًا يف املدن املقدسة اليت تشهد توافد 

الزائرين والسائحني على مدار العام«.
من جهته، أوضح علي كريم احلسناوي؛ رئيس شعبة املتفجرات بالعتبة 
احلسينية  للعتبة  العام  األمني  من  »بتوجيه  بأّنه  املطهرة،  احلسينية 
عن  بالبحث  الشعبة  قامت  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  مساحة 
األجهزة املتطورة يف الكشف عن املواد املتفجرة، ومت شراء هذا اجلهاز 
الكافية  احلماية  توفري  لضمان   )XR  628  Rapi scan( نوع  من 

للزائرين«.
مدينة  مركز  إىل  الزائرين  دخول  من  األجهزة  هذه  »ستسهّل  وتابع، 
وبصورة  ممكن  وقت  بأسرع  الشخصية  ممتلكاتهم  وفحص  كربالء، 

دقيقة متنع دخول املواد املتفجرة من قبل العناصر اإلرهابية«.
وبنّي احلسناوي، بأّن األيام املقبلة »ستشهد نصب جهازين آخرين من 
اإلمام  قبلة  لباب  األمنيتني  العارضتني  يف  وضعهما  يتم  النوع،  نفس 

احلسني وباب السدرة مبركز املدينة«.

ضمن املشاريع األمنية لألمانة العامة للعتبة احلسينية املطهرة..
 )XR( مدينة كربالء تشهد نصب أول جهاز متطّور للكشف عن املتفجرات بتقنية أشّعة الـ
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د. ليث الشريفي

تعترب إدارة املوارد البشرية من أهم وظائف 
اإلدارة لرتكيزها على العنصر البشري والذي 
يعترب أمثن مورد لدى اإلدارة واألكثر تأثريا 
يف اإلنتاجية على اإلطالق، وتعين باختصار 

االستخدام األمثل للعنصر البشري املتوفر 
وامُلتوَقع على مدى كفاءة، وقدرات، وخربات 

هذا العنصر البشري ومحاسه للعمل، لذلك 
اهتم علماء اإلدارة بوضع املبادئ واألسس اليت 

تساعد على االستفادة القصوى من كل فرد 
وعلى ذلك استحدثت األمانة العامة للعتبة 
احلسينية املقدسة قسما جديدا أطلق عليه 

أسم التطوير الفكري وتنمية املوارد البشرية..

 ولالطالع على هذا القسم كان جمللة )األحرار( لقاء مع 
لألمانة  الثقايف  املستشار  الكمالي  فائق  طالل  األستاذ 
وما  »كانت  قال:  والذي  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
وستبقى  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  زالت 
مالذا  باتت  حتى  واملعرفة،  العلم  ميادين  كل  يف  نرباسا 
بربكة  والعارفني  للعلماء  ومنهال  للثائرين  وقبلة  لآلمنني 
بدأت  لذا  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  أبي  املوىل 
البشرية  املوارد  تطوير  قسم  باستحداث  العامة  األمانة 
الذي يعتين مبنتسيب العتبة املقدسة من أجل رفع مستواهم 
الثقايف والعلمي واملهين من جهة والتألق باملستوى األدائي 

والسلوكي من جهة ثانية«.
وأضاف الكمالي إن »رفع املستوى الثقايف والتألق باملستوى 
العقلي  اجلانب  منو  أساس  على  يرتكزان  السلوكي 
والروحي لإلنسان من خالل تفجري طاقاته اليت يكتنزها، 
واستثمار عصف الناتج الذهين والروحي وبرجمتها إىل 
عطاء من اإلبداع الذي بدوره خيدم ذات املنتسب«، مبينا 
إن ذلك يكون من خالل »رسم خارطة املبتغى واهلدف الذي 
اإلمام  مشروع  وخدمة  السماء،  رسالة  خدمة  وهو  نعنيه 
الرسالة  يعد أحد مصادق  الذي  السالم(  )عليه  احلسني 

السبل  بتهيئة  القسم  »حماولة  اىل  مشريا  السماوية« 
والطرق الكفيلة بطرح لغة مؤثرة مهمتها إقناع اآلخرين 

بصدق مشروعها«.
وزاد الكمالي أن »شرف كل علم أو عمل بشرف موضوعه 
وأن موضوع قسم تطوير املوارد البشرية هو مشروع بناء 
اإلنسان من منطلق االقتداء باألنبياء والرسل وأهل البيت 
أساس  على  مبنية  القسم  هذا  فأهمية  السالم«  عليهم 
السري على خطى املوىل أبى األحرار اإلمام احلسني عليه 

السالم .
اجلوهرية  القسم  هذا  خطوات  من  إن  الكمالي:  وأكمل 
العصيب  للنظام  برجمة  وفق  اإلنسانية  النفس  »ترويض 
وهندسته والذي بدوره سيتحكم يف وظائف اجلسم وأدائه 
اإلنسان  ليكون  والسلوك  والشعور  كالتفكري  وفعالياته 
الذي خاض هذه التجربة العلمية والنفسية من أصحاب 
القرار السليم يف اجملتمع » ونستدل على ذلك بقوله تعاىل 
َما ِبَأْنُفِسِهْم( وهذا  ُواْ  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ )ِإنَّ اهلّلَ اَل ُيَغريِّ
يعين بناء احلضارة ناجتة من قبل تطوير اإلنسان لنفسه 

وتوظيف قابليته.
األستاذ  قال  التطوير  لقسم  املوضوعة  اهليكلية  عن  وأما 
هاشم هيجل معاون رئيس قسم الشؤون اإلدارية يف العتبة 
أن  رصني  عقل  ذي  إنسان  لكل  »البد  املقدسة  احلسينية 
يضع خطة عمل للمشروع الذي يتبناه وينظم ذلك املشروع 
بالشكل الصحيح ومشروع هذا القسم يقتضي أن تعد له 
العدة, لذا شكلت جلنة مهتمة بإعداد هيكلية تامة وشاملة 

مكونة من ثالث شعب متضمنة عدة وحدات منها..
من  القسم  بإداريات  املختصة  اإلدارية:  الشعبة   -1
خماطبات وحضور وغياب ومتابعة لسري األعمال ومكونة 
من ثالث وحدات الوحدة الذاتية ووحدة املعلومات ووحدة 

األرشيف.  
وتطوير  بتدريب  املختصة  والتطوير:  التدريب  شعبة   -2
ومعلومة  موهبة  من  ميلكونه  مبا  املنتسبني  إمكانية 
التطويرية  الدورات  وحدة  هي:  وحدات  من سبع  ومكونة 
والعالقات  والسياحة  احلاسوب  دورات  مثل  التخصصية 

نفس  يف  املؤهالت  وتعليم  بتطوير  الوحدة  هذه  وتعنى 
تنظريية  وحدة  وهي  الفكرية  النشاطات  ووحدة  الوقت، 
عامة، ووحدة التخطيط والربجمة وعملها تهيئة الربامج 
اليت تعد للدورات املوجودة يف وحدة التدريب والتطوير، 
ووحدة اإلصدارات املتمثلة بنشرة الراية حاليًا وسيضاف 
إليها أكثر من منشور يف املستقبل، ووحدة االنرتنت املعنية 
باملتابعة الدقيقة لكل ما من شأنه أن يطور ذهن وقابلية 
املنتسب علميًا من خالل شبكة االنرتنت، ووحدة العالقات 
اليت تعمل على التنسيق بني املختصني واملهنيني، ووحدة 
اللجان العاملة على متابعة عمل املنتسب من أجل الوصول 

إىل األفضل«.
يستخدمونها  اليت  والسبل  اآلليات  عن  هيجل  وأضاف 
خالل هذه الدورات قائال: إن »كل شيء يبتدئ صغريًا ثم 
ينمو شيئا فشيئا إىل أن يصل إىل املستوى املطلوب بإذن 
اهلل وأساس هذه الفكرة بصورة بسيطة، تنص على إأعطاء 
احلسينية  العتبة  ملنتسيب  األخالق  علم  يف  حماضرات 
املقدسة ملرة واحدة يف األسبوع تتضمن هذه احملاضرات 
تنمية اجلانب األخالقي والروحي والرتبوي لدى املنتسب 
مأطرًة باإلطار الفقهي الذي يوضح لغة التعامل مع ذات 
زائري  مع  للتعامل  املثلى  اللغة  وإعداد  اإلنسانية،  النفس 

اإلمام احلسني عليه السالم«.
أما بالنسبة لنشاطات هذا القسم يف الفرتة احلالية فقد 

من أجِل االرتقاء مبستوى الـــــــــــــــــــــــــــخدمة املقدمة للزائرين...
 العتبة احلسينية املقدسة تفتتــــــــــــــــــــــح قسم تطوير املوارد البشرية

طالل فائق الكمالي

تقرير: حسني النعمة
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تطوير  رئيس قسم  السوداني  األستاذ مسلم حمسن  قال 
املوارد البشرية احلاصل على شهادة املاجستري يف الفقه 
االسالمي »هناك الكثري من األعمال اليت عمل بها القسم 
باشر  حيث  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  أنفاس  بربكة 
وكانت  العتبة  ملنتسيب  التدريبية  الدورات  بإعداد  القسم 
مع  بالتنسيق  الدينية  السياحة  دورة  هي  األوىل  الدورة 
جامعة أهل البيت )عليهم السالم( واليت أقيمت يف العتبة 
الدورة  أما  األنبياء،  خامت  قاعة  على  املقدسة  احلسينية 
مجيع  تشمل  واليت  املتقدمة  احلاسوب  دورة  هي  الثانية 
كوادر ذاتية األقسام من أجل رفع املستوى العلمي والعملي 
هلؤالء املنتسبني، واآلن العتبة املقدسة تستقبل يف الزيارات 
املليونية الكثري من الزائرين ومن جنسيات ولغات خمتلفة 
اللغة  يف  ختصصية  دورات  هناك  تكون  أن  ارتأت  لذلك 
الفارسية واللغة االنكليزية واللغة األوردية وقد مت الشروع 

فعاًل يف هذا اجملال«.
للمحاضرات  املعينة  اآللية  عن  حديثه  مسلم  وأكمل 
األسبوعية قائاًل: إن »احملاضرات اليت تلقى على منتسيب 
العتبة املقدسة مبباركة األمني العام هدفها إيصال املعلومة 
األخالقية وسبل تطويرها  لتكون ملكة أو سجية مستقرة 
يف نفس املتلقي لتعكس سلوكا وأداء منبعثا من تلك اخللفية 
األستاذ  احملاضرين  رأس  على  وكان  األخالقية،  العلمية 
الكمالي كما تشرفُت بطرح تلك احملاضرات  طالل فائق 
بآليات مسعية ومقروءة ونطمح أن نطورها إىل املرئية يف 

القريب العاجل من خالل ورش ستعد هلذا الغرض«.
وحتدث األستاذ سامل مهدي صال أحد األساتذة املختصني 
بإعطاء احملاضرات باللغة الفارسية والذي قال: »نعمل على 

تعليم املنتسبني يف أسلوب احملاورة والكلمات اليت حيتاجها 
يف إرشاد الزائر الذي يتكلم اللغة الفارسية من أجل تسهيل 

سري العملية اخلدمية بني الزائر واملنتسب«.
مستوى  يف  ملموس  تقدم  على  »حصلنا  سامل  وأضاف 
استيعاب املعلومة من قبل املستلم يف الدورة األوىل، واآلن 
الدورات  إجراء  يف  وسنستمر  الثانية  الدورة  يف  باشرنا 
احلسينية  العتبة  منتسيب  مجيع  فيها  »يشرتك  حتى 
املقدسة، علمًا أن الفرتة الزمنية للدورة هي عشرة أيام، 
وتتضمن الدورة إعطاء حماورات ومفردات وحفظ األعداد 
باللغة الفارسية حتى نصل إىل أسلوب احلوار بني الزائر 

واملنتسب«.
وختم سامل قائاًل: »حنن نتعامل مع مجيع املنتسبني بغض 
النظر عن التحصيل الدراسي أما الذين ال يعرفون القراءة 

والكتابة سيتم تلقينهم عن احملاضرات بصورة شفهية«.
من  الرئيسي  »هدفنا  إن  فهد  حسن  أسعد  األستاذ  وقال 
املشاركة مع هذا القسم إعطاء احملاضرات لتقديم خدمة 
إعداد  حالة  يف  وحنن  الزائر  إىل  ثم  ومن  املنتسب  إىل 
إضافية  قاعات  إىل  ومازلنا حباجة  القسم  هلذا  وتطوير 
من أجل إيصال املعلومة للمتلقي بكل أرحيية وأن ما نعطيه 
باحملاضرة هو حماورة باللغة الفارسية مرتمجة إىل اللغة 
املفردات  بالكثري من  الورق خمتصة  العربية مكتوبة على 
الزائرين  إىل  إرشادهم  بطريقة  املنتسب  حيتاجها  اليت 

املتكلمني باللغة الفارسية«.
فيما قال املنتسب أمحد عبد مدلول »استفدنا الكثري من 
على  الورق  على  درسناه  ما  نطبق  أن  وميكن  الدورة  هذه 
وما  احملاضرة  يف  حيتاجونه  ما  عن  وتكلم  الواقع  أرض 

يتمثل بالسبورة واحملاورة بالصورة املباشرة وختفيض عدد 
الطالب يف الدورة الواحدة حتى تسهل مشاركة اجلميع يف 
طرح األسئلة واحملاورة املتبادلة يف اللغة الفارسية وإعطاء  
احملاضرة الواحدة يف عدة أوقات من أجل إشراك مجيع 

الطالب يف احملاورة يف احملاضرة الواحدة ».
وقال املنتسب رياض عبد علي »كنا نتمنى أن تفتتح هكذا 
دورات من أجل أن تضيف لنا لغة متكننا من تقديم اخلدمات 
إىل مجيع الزائرين من خمتلف اجلنسيات واللهجات« وقال 
إن عملية استيعابنا   املعلومة حتصل بصورة كبرية بسبب 

حنكة األساتذة بإيصاهلا ورغبة املتلقي باستقباهلا«.
بوادر العتبة احلسينية املقدسة الساعية خلدمة زائري 
زالت  وما  كانت  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  أبي 
تطوير  قسم  واستحداث  دائما،  أفضل  هو  عما  تبحث 
املوارد البشرية ليس نقطة النهاية إلبداء اخلدمة فأقصى 
الدالة  الشرفية  قاعدة  من  ابتداء  القسم  هلذا  طموح 
على امُلشرِّف ألن شرفية اإلمام احلسني )عليه السالم( 
أرفعها منزاًل بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم 
وأمه وأبيه وأخيه عليهم السالم, فإن خادم زوار اإلمام 
احلسني )عليه السالم( البد أن يكون ذا صفات محيدة 
للمكان  وتقديس  ومعرفة  علم  من  عليها  عما  ختتلف 
والثقافية  العلمية  للدورات  كان  مما  فيه،  يعمل  الذي 
البقعة  من  العاملني  خدمة  يف  تصب  اليت  واألخالقية 
أرض خصبة  فعال يف إجياد  دور  الطاهرة سيكون هلا 
للنهوض واالرتقاء إىل املستوى املطلوب من أجل مرضاة 
اهلل أواًل وسيد الشهداء )عليه السالم( ثانيًا والزائرين 

الكرام ثالثا.  

من أجِل االرتقاء مبستوى الـــــــــــــــــــــــــــخدمة املقدمة للزائرين...
 العتبة احلسينية املقدسة تفتتــــــــــــــــــــــح قسم تطوير املوارد البشرية

مسلم حمسن هاشم هيكل سامل مهدي رياض عبد علي سعد حسن 
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في رحاب الطفِّ
صاحب الشباني

ــــع الـــــدمـــــوع هـــواكـــا  إنـــــي مــــزجــــت م

ملكته  والـــــفـــــؤاد  روحــــــي  وســـكـــنـــت 

لــــوالك ضـــاع احلـــق يـــا ســفــر اهلـــدى

كوثرا  الـــرســـالـــة  ــع  ــب ن مـــن  فـــرويـــت 

ــــوس االلـــــــه مـــنـــاديـــًا  ورفـــــعـــــَت قــــام

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

الندا لــبــيــَت  احلــــق  صـــــوُت  ــــــاداك  ن

تنتهي ان  اوشـــكـــت  ــعــقــيــدة  ــل ل قـــم 

ــــه ضـــحـــيـــةً  ــــالل قــــدمــــت نـــفـــســـك ل

مشاعاًل الــطــفــوف  وادي  يف  ومحــلــت 

الثرى على  الــنــجــوم  هــوت  ســيــدي  يــا 

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

بدمائه الـــغـــضـــى  روى  ـــاســـل  ب مــــن 

مـــن نـــبـــع حـــيـــدرة تـــفـــرد يف الـــوغـــا

العدا َهــــد  الــــذي  ــفــضــل  ال ابــــو  هــــذا 

صـــوتـــُه ُمجال  ِ الــنــهــر  مــــاُء  ودعـــــاُه 

ـــًا  ـــادي ـــن م املــــعــــني  ـــــــرب  ُق اىل  وبــــكــــا 

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

بنهجه ـــُطـــغـــاة  ـــل ل تــــصــــدى  ــــن  م ــــا  ي

بالدما املـــخـــضـــب  الـــســـبـــط  ايـــهـــا  يــــا 

منقذ صـــوتـــك  األحـــــــرار  ــة  ــل قــب يــــا 

امللى قــلــت ختـــتـــرُب  نــصــري  ـــن  م هـــل 

لسيدي املــــديــــح  الـــشـــعـــُر  ــغ  ــل ــب ي مل 

ــــُه ــــروف ــــًا رســـــم اإللـــــــه ُح ــــريق ــــا ب ي

ــــي آهـــــاكـــــا ـــــئ مــــقــــتــــل آهــــــــــــات متـــــل

ــــا ــــراك وتــــــضــــــّورت ذكـــــــــراه مـــــن ذك

لــــواكــــا يــــــــرُف  ـــا  ـــي ـــدن ـــل ل صـــــــوت  إذ 

مــــــن ســــــل ســــبــــيــــل امحــــــــد غــــذاكــــا

ـــــا ســـــواك إلــــــــــه  ال  ربــــــــــي  لــــبــــيــــك 

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

ـــــا ـــــاداك ن الــــــــــذي  ذا  مــــــن  لـــبـــيـــتـــه 

لـــــــــوال قـــــيـــــامـــــك مـــــــزقـــــــوه لـــــواكـــــا

اعــــطــــاكــــا عــــطــــائــــه  حــــــني  واهلل 

نداكا ُحـــســـني  ـــا  ي تــهــتــف  ــة  ــي ــت ــف وال

ِعــــداكــــا ُأريــــــــــع  حــــتــــى  تــــنــــثــــِن  مل 

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

ــــــــــا واجلــــــــــــود يـــــشـــــهـــــُد انــــــــه أرواك

يرعاكا  ً مــســتــبــســال  الـــِعـــدى  وَجـــلـــى 

وأبـــــــادهـــــــم ودعــــــــا اخــــــــاك اخــــاكــــا

مــــوالكــــا اىل  ـــــي  ـــــذن ُخ ســــيــــدي  ـــــا  ي

فداكا ُحــســني  يـــا  وروحـــــي  جــســدي 

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

ــــدى َمــــســــراكــــا ــــِع ــــل ـــــــــردد ل ــــشــــا ُي وم

حبماكا يــــرتــــوي   ِ الـــرســـالـــة  ـــُق  عـــب

عــــداكــــا حيــــــــــــذروُه  حــــــني  ـــــــل  ُك يف 

ـــاكـــا لــــو شـــئـــت جــــربيــــل االمـــــــني أت

ــــه قــــدمــــاكــــا ــــات ــــم ــــل فــــــتــــــوســــــدت ك

مـــــكـــــتـــــوبـــــة َكــــــــــال ملــــــــــن عــــــاداكــــــا

خواطُر
اخلاطرة األوىل

املرهفة  اإلنسانية  واألحاسيس  البشرية  املشاعر  تلك  أمجل  ما 
الصادقة املفعمة باحلب والنقاء ...اليت متتلئ بها الروح ...ويضطرب 

بها القلب ... ويهتز بها الوجدان إىل اإلخوة والصدقاء .

اخلاطرة الثانية
 ، عذبة  إميانية  نفحات  من  أروعها  وما   ، أخوة  من  أمجلها  ما 
املاء  سريان  عروقه  يف  أخيه...فتسري  جتاه  األخ  يستشعرها 
 ، ظمؤه  ويروى   ، فيثلج صدره  شديد،  فورة عطش  بعد  الزالل، 
ليعود للقلب نقاؤه, وللنفس صفاؤها...فتطمئن الروح وتعود لتنشر 

أريج الود واحلب من جديد .

اخلاطرة الثالثة
كم من أخ عرفناه ، وصديق ألفناه ، طوى الزمان صفحته ، ومضى 
به قطار احلياة ، فودعنا ورحل ، ومل يبق لنا إال الذكريات ، وألن 

عّز يف الدنيا اللقاء فباآلخرة لنا رجاء .

اخلاطرة الرابعة
كم من أمنيات عشناها ، فصارت ذكريات ، ذكريات تثري شجون 
احملبني ، فللقلب معها خفقات....وللدمع فيها دفقات....ويف الصدر 

منها هليب وزفرات.

اخلاطرة اخلامسة
ما عمل الليل والنهار يف قلوب األحبة كعمل الفراق بعد اللقاء ، 
فهذه كبد حرى...وتلك عني دامعة ...صدقت هذه وتلك يف احلب 

يف اهلل تعاىل، وكان ظل العرش موعد اللقاء .

اخلاطرة السادسة 
إىل من عاش معنا زمنًا ...ثم فقدناه ...

عد إىل جمالس الصاحلني.......ومصاحبة الطيبني

اخلاطرة السابعة 
ال يستطيع اللسان التعبري عن كل ما يف النفس جتاههم ، ولكن 
تأبى النفس إال أن تبني بعض ما يتلجلج يف الصدر .. ويشتعل يف 

األعماق
ومع عودة الذكريات...... يعود األمل .
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علوان  الرزاق  عبد  مهدي  احلاج  الشاعر  ولد 
السالمي امللقب باألموي يف مدينة كربالء املقدسة 
سنة 1926 ميالدية وترعرع يف حمالتها وأزقتها 
يف  الدخول  أخذ  حني  عشر  الرابعة  عمر  حتى 
فكان  حسيين،  كمنشد  احلسينية  اخلدمة  جمال 
أستاذه حسبما يذكره جنله احلاج املال عبد األمري 
األموي، هو الشيخ كريم أبو حمفوظ، حيث حفظ 

القرآن الكريم على يديه.
احلسينية  القصائد  حبفظ  مولعًا  شبابه  بدأ 
وِلولِعه الشديد حبب القراءة، كان يردد الكثري من 
وجتواله،  وفراغه  عمله  أثناء  واألوزان  القصائد 
جمال  اىل  األموي  الشاعر  جلأ  الزمن  ومبرور 
الشعر، فكان قلمه متأثرا وخليفًة للشاعر كاظم 

املنظور بشهادة العديد من أصحاب األقالم الذين 
كتبوا معه وعاصروه، وقد أكد املال محزة الزغري 
اليت  القصائد  من  العديد  يف  ذلك  اهلل(  )رمحه 
»أحنا غري حسني  وأشهرها قصيدة  شاع صيتها 

ما عدنه وسيلة«.
أما شعره فقد أمتاز باملزج بني املصيبة والعقيدة 
عنصر  قصائده  أغلب  يف  يربز  وكان  واإلرشاد، 
الراوي،  املتكلم  بلغة  نظمه  من  ويكثر  )البطولة(، 
املعامل، واسع  النظم، واضح  فكان شعره مسبوك 
الشعراء  أشهر  من  اهلل  رمحه  عّد  لذا  اخليال، 
زالت  ال  حيث  املقدسة،  كربالء  أجنبتهم  الذين 
اجملالس  يف  اآلن  إىل  تقرأ  قصائده  أشهر 

احلسينية وبأصوات الشباب.

وشخصية  هيئة  شكلت  اليت  املميزات  ولتعدد 
مسرية  لقيادة  اختياره  مت  األموي؛  الشاعر 
فكان  الصدامي،  النظام  حكم  وقت  احلسينيني 
رغم  احلسينية،  للمواكب  والقائد  واملعلم  امُلوَجه 
تأبينه  يف  كتب  ومما  الشعرية،  للساحة  ريادَته 
من  موثقا  األسدي  سعيد  تيسري  للشاعر  بيتان 
)عليهم  البيت  أهل  شاعر  وفاة  تاريخ  خالهلا 
السالم( احلاج مهدي عبد الرزاق السالمي امللقب 

باألموي...
املوت حٌق للعباِد ُأرسال  

                         قد مات مهدي ُّ فال حول وال
َفَبان مفجوعا لنا تارخيه  

                          )َفُفِجَعْت ملوِت مهدْي كربال(

من أدباِء كربالَء

شهيُد الكناسة
)زيد بن علي )عليه السالم((

أكـرم بــزيــٍد يف الكناسِة ُيشنُق    
                    فــهــو الـشـهـيـُد جمدٌل ومعلُق

فــي ثــلّــٍة مـيـمـونـٍة ثــــوارها     
                    نـحـو الــعـالء تسابقوا وتسلقوا

ثـــاروا بــوجه الظلم ال يلهيهُم   
                      طــمــٌع بـدنـيــا بالـنـفـاِق تزوَُّق

والــقـائـُد الـمـغـواُر زيـٌد حسبُه   
                   يف بيته الــوحــي الكـريـم حيلُق

مـــا أصل ذاك الليث إال دوحة  
                      األصــل فـيـهـا بـالـنـبــّي يـعّرُق

قد رام نشر العـدل يف أرجائها 
                  وسـعـى جلعـل الدين ديـنًا يشرُق

أوالد فـــــــــاطـمـٍة وهـــذا دأبـهـم   
                     آباؤهم بــدم الـرقاب تصدقوا

كـم ثـبـتـت ديـــن اجلدود دماؤهم   
                     إذ أنها كــانـــــت لسانًا   ينطُق

يازيُد يا علمًا يرفرف يف الربى 
                  وعـبـيـُر مـجـدك فـي الـُدنا يتألق

وبـرفـقـٍة لك يـفـتدونك روحهم    
                سـئمـوا الــحياة مع الذين تزندقوا

والـســهـم مـسـمـوٌم بـجبهة ثائٍر    
                     وشــٌم بـهـالـتـه الـكـمـاُة تـعـلــقوا

يـا زيـُد ال مـدحــــًا أكيل فأنين    
                   لـكــم بــين الـكـرار قـلـيب خيفُق

عــنــدي لـساٌن لو ذعيّّّ صارٌم   
                      فـجـعـلـتـه بـمـديـحـكـم يـتـأنـّــُق

يــازيــُد يـافـكـرًا آنار خلاطري   
                    كـيـف الـنـفـاق مـخــّذٌل مـتـمـلُق

خــذلــوك إذ خــذلوا حسينًا سالفًا    
                  فــي الـوقـعـتني جباههم ال تعرُق

قــد أنزلوك من الصليب وانهم    
               حـتـى لـجـثـتـك الـشـريـــفة احرقوا

نثروا رفاتــك يف املياه وحسبنا   
                       أنا شــربــنــا ثــورًة تـــــــتـعـمـلُق

يـا سـيـدي هــذا الفـرات أرجيه   
                 برفات جـسـمـــــــــك عطرُه يتدفُق

فـالـنـهـُر مـحـزوٌن لـوقعته اليت  
                  فيها احلسنُي مـعـطـّـٌش ومـمــّزُق

جتري الدموع بشاطئيه غزيرًة    
                  يـالـيـت شـعـري مـا يـقول وينطُق

يا أهل هذي األرض هذا زيدنا  
                   مــــجــٌد بــه والـمـجـُد لـيس يـلفُق

يابن األوىل محلوا العدالة مشعاًل  
                   لينري فــــــــكــرًا بالـعدالة يسمقُ 

أنتم بنو الزهــراء أنوار الدجى   
                   وحمبكم حــــــــــــتــمــًا هو املتفوق

الشاعُر مهدي السالمي األموي
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حتت
 اجملهر

جزء من حبث نشر 
يف جريدة عرب تاميز ..

عن  األثر  يف  ورد  ما  كل  :أن  أواًل 
بنزول  نسخ  قد  عاشوراء  يوم  صيام 
النيب  أن  حتى  رمضان  يف  الصيام  تشريع 
بعد  صيامه  عن  توقف  قد  واله(  عليه  اهلل  )صلى 
االحاديث  هو يف  كما  رمضان  الصوم يف  تشريع 

الثابتة اليت سوف أستعرضها معكم:
اهلجرية  التقاويم  ملقارنة  وفقًا  أنه  ثانيًا: 
والعربية مل حيصل أبدًا أن وافق يوم العاشر 
العاشر من الشهر العربي  اليوم  من حمرم 
)تشري( الذي يصوم فيه اليهود إحتفاء بنجاة بين إسرائيل من فرعون على اإلطالق منذ 

هجرة الرسول إىل املدينة وإىل مماته.
الشرح:

أواًل: أن يوم عاشوراء الذي يصر ادعياء السلفية على اإلحتفال به وصومه وتنظيم إفطارات 
مجاعية وتوزيع احللوى فيه هو نفسه ما يسمى عند اليهود بعيد الغفران، حيث ان اليهود 
وفق تقوميهم العربي حيتفلون بذكرى جناة بين إسرائيل من جنود فرعون وغرقهم يف اليم 

بصيام ذلك اليوم وإعتباره يوم عيد وبهجة.
اليهود يصومون يوم 10 )تشري( وهو اليوم العاشر من الشهر العربي األول )تشري( إحتفاء 
ادعياء  علينا  يصر  ملاذا  لكن  عندهم  ومفهوم  طبيعي  أمر  وهذا  فرعون  من  اليهود  بنجاة 
العاشر من الشهر األول يف سنتنا اهلجرية  اليوم  اليهود يف  السلف ان نصوم تضامنًا مع 

)حمرم(
اإلجابة النهم يتمسكون حبديث ورد عن الرسول )صلى اهلل عليه واله( يأمر املسلمني فيه 

بصيام 
عاشوراء شكرًا هلل على 

جناة اليهود!!
عن عبد اهللَّ بن عباس رضي اهللَّ عنهما قال: » قدم رسول اهللَّ 

صلى اهلل عليه وسلم املدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: 
هذا يوم صال، جّنى اهللَّ فيه موسى وبين إسرائيل من عدوهم ،فقال: أنا أحق مبوسى منكم 

فصامه وأمر بصيامه« .أخرجه البخاري )244/4 ( :
املفرتض ان الرسول قال هذا احلديث يف السنة الثانية للهجرة حسب ما إتفقت عليه كتب 
احلديث، إال أن هناك حديثًا آخر الحقا يفيد بأن صيام يوم عاشوراء كان من عادات قريش 
قبل اإلسالم وأن الرسول )صلى اهلل عليه واله( صامه قبل وبعد هجرته إىل املدينة وأنه 
عليه السالم قد ترك صيام يوم عاشوراء بعد نزول تشريع صوم رمضان والنص الالحق 

ينسخ السابق كما هو معروف عند أهل القانون والفقه على السواء
فعن عائشة أنها قالت » كان يوم عاشوراء تصومه قريش يف اجلاهلية، وكان رسول اهللَّ صلى 
اهلل عليه وسلم يصومه ، فلما قدم املدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك 

صيام يوم عاشوراء....«
أخرجه البخاري )244/4( )ح2001( ، )2002( :

كما أخرجه أبو داود )326/2( )ح2442(، والرتمذي )118/2( )ح753( ، ومالك يف »املوطأ« 
)299/1( ، وأمحد )29/6، 50، 162( .

واضح انه حسب حديث السيدة عائشة والذي يرويه عنها البخاري ومسلم وغريهم ، أن 
األمر بصيام يوم عاشوراء قد نسخ وتركه الرسول )صلى اهلل عليه واله( ومل يعد إىل صيامه 
بعد فرض صيام رمضان، وان املوضوع يف األصل ال عالقة له باليهود وإمنا كان صيامه عادة 
من عادات قريش منذ ايام اجلاهلية وانه ملا هاجر للمدينة إستمر يف صيامه حتى نزول 

تشريع صيام رمضان فعندها ترك الرسول )صلى اهلل عليه واله( صيام عاشوراء.

صوم يوم عاشوراء 

ضياء علي حسني

النور  منه  يسطع  ركبًا  فأرى  بعيد  من  انظر  أنا  ها 
ركب  انه  ركابه،  يف  تسري  واملنايا  يسري  والبهاء 
لإلنسانية  والسالم  واخلري  الدين  معاني  كل  ميثل 
مجعاء، ركب جامع لكل األلوان واألعراق واألديان، 
واملسلم  والرتكي  والعربي  واألسود  األبيض  فيه 
واملسيحي، فيه األطفال الصغار وفيه الشباب وفيه 
واملوىل  العبد  فيه  والبنات،  النسوة  وفيه  الرجال 

السيد  ، وفيه  يف لشر ا

تلوح منه الرايات تتوسطها راية كبرية ُكتب عليها ) 
نصر من اهلل وفتح قريب(.

الرحال يف ارض ذات كرب  الركب حَيط  أرى هذا 
حيث  أمسائها  ابرز  ولكن  عديدة  أمساء  هلا  وبالء 
كربالء  كربالء احلسني،  كربالء(  إنها   ( عنها  ُسئل 
العز والشهادة، كربالء الصمود واملمانعة، إنها مكان 

حمط رحال احلسني، إنها مكان مهراق دمائهم.
ثوب  الشمس  فيه  لبست  صباح  حل  كربالء  ويف 
السواد، وُصبغت األرض بلون امحر هو لون الدماء، 
يف  الوحوش  وسكنت  تغريدها  عن  الطيور  وسكنت 

أوكارها ، وتغريت األفالك يف جماريها وناحت اجلن 
واحلور العني وأقيمت املآمت يف أعلى عليني للمالئكة 
والنبيني ، انه يوم حبست فيه األنفاس وتفجرت فيه 
الدماء من حنور زاكيات ومن قلوب تقيات .. مل كل 
هذا .. ما اسم هذا اليوم .. انه يوم عاشوراء انه يوم 
خالصة املواجهة بني احلق والباطل من لدن آدم إىل 
قيام الساعة، انه يوم انتصار املبادئ على األهواء ، 
انه يوم انتصار الدم على السيف، انه يوم املواجهة 
معانيه،  بكل  احلسني  معسكر   ، معسكرين  بني 

ومعسكر يزيد بكل خمازيه ... إنها كربالء..

إنـــــهـــــا كـــــربـــــالُء

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 22

مقاالت



                                                                   

ال تتكلْف
م/ إيضاٌح

التصرفات العفوية والنابعة من الذات وبقدرة استطاعة الفرد تكون أفضل من التكلف يف احلركة او الكالم واليت قد يلجأ اليها البعض 
إللفات نظر اآلخرين او حماولة استعراض عضالته الكالمية كأن يستخدم املصطلحات احلديثة يف الكالم كل حسب اختصاصه السياسي 
باملصطلحات السياسية واملهندس باملصطلحات اهلندسية والطبيب باملصطلحات الطبية والفقيه باملصطلحات الفقهية حيث إن كثريا من 

الناس جيهل هذه املصطلحات بل الغاية ستكون التنفري بدال من اإلفهام واهلل عز وجل ال حيب املتكلفني. 
قلمي املتوا�صع

الــعــدد:
التاريخ: 

 65
313
4/ �سفر 1433هـ 

املوافق 29/ كانون االول  2011م

إىل / القارِئ الكريِم

صوم يوم عاشوراء 
قانون العيادات ما بني املوت واحلياة                                                            

حسني علي جاسم الكرعاوي

عودتك  وألني  مقالي  به  ابتدئ  عما  أحبث  كنت    
قصة  رواية  على  احلديث  أول  يف  العزيز  قارئي 
عن لسان صديق أو شخص من أهل الشأن فرحت 
ما  ألجد  املواقف  وأستعرض  الذكريات  اسرتجع 
اثنني  وإذا بي أجالس  أنا كذلك  بينما  يدعم كالمي 
من أصحاب االختصاص احدهم يعمل يف مكتب عام 
صحة احملافظة واآلخر طبيبة أسنان تشغل منصبا 
ما يف نفس الدائرة عادت مؤخرا من دولة خليجية 
جتاذبنا أطراف احلديث مبا خيص عيادات األطباء 
هو  من  أدري  ال  صديق  قال  عليها  اليت  واحلال 
املريض .؟؟؟أهو املراجع أم الطبيب!!! ولعل صراحة 
أخيت الطبيبة كانت أشد وطأة على بعض أصحاب 
الطبيبة بعد عودتي من  العيادات، فلقد قالت وهي 
أثرها  على  قررت  صحية  لوعكة  تعرضت  اخلارج 
الذهاب إىل الطبيب االختصاص وما أن وصلت باب 
العيادة حتى تراجعت عن الدخول إليه وقلت يف نفسي 
إن دخول هذا املكان هو املوت بعينه فبادرتها بالكالم 
لقد ولد لنا مولود بتاريخ 2011/2/1 مساه جملس 
اخلاصة(  الطبية  العيادات  )قانون  املؤقر  احملافظة 
له  تكتب  إن  منتظرين  واملوت  احلياة  بني  ما  وهو 

األفاقة من غيبوبته وشفاءه من مرضه فإذا ما أفاق 
وشفي فأنه سينقذنا من تلك العيادات ويعيد اهليبة 
هلا وأنين وعن لسان الكثريين أمتنى حتقيق اهلدف 
األول منه والذي ورد يف الفصل الثاني باب األهداف 
والوسائل املادة الثانية اليت نصت على توحيد عمل 
الطبيب  )أجرة  حيث  من  اخلاصة  الطبية  العيادات 
وحتديدها والوقت وتنظيمه ليسهل عملية مراقبتها( 
وهذا ما حيقق اهلدف الثالث والذي جاء فيه )نشر 
احلصول  من  املرضى  ميكن  مبا  الطبية  اخلدمات 

عليها بسهولة ويسر(.
العيادات  مبستوى  )الرقي  منه  الرابع  اهلدف  ولعل 
الطبية اخلاصة من خالل توفري الشروط الصحية 
والبيئة وجعلها مبستوى العيادات الطبية املتطورة يف 
الدول املتقدمة(  صعب املنال ومن اخليال حتققه يف 
الطني  زاد  وما  القوانني  وتفعيل  الرقابة  غياب  ظل 
بلة عمل األطباء يف املستشفيات األهلية )للحد من 
هذه الظاهرة يرجى مراجعة العمليات اليت جيريها 
يعمل  اليت  احلكومية  املستشفيات  يف  منهم  الكثري 
الكثري من األطباء مع مقارنتها بعدد عملياتهم اليت 
جيرونها يف األهلية وهلذا أقرتح منع العاملني منهم 
حكوميا من ممارسة العمل اخلاص حتى يف العيادات 
مع صرف خمصصات  بذلك  عملهم  يتأثر  ال  حتى 

ملن  أخرى  مقرتحات  وهناك  هلم  عمليات  أجور 
أراد االستفادة منها( وعلى كل حال نبقى مع قانون 
العيادات فلقد مر علينا صيف ال مثيل له حرارة ومع 
ذلك مل نر أثرا ملا ورد يف الفصل الثالث )الشروط 
الصحية الواجب توفرها يف العيادة الطبية اخلاصة 
م5غرفة االنتظار جيب توفر فيها األجواء الصحية 
يرتاجفون  الربودة  شدة  من  املرضى  نرى  إننا  بيد 
ويف الصيف من دفئها يرتعشون ومقاعدها واملرافق 
الصحية مغلقة ضد املراجعني ألسباب بيئيه وكذلك 
البارد  باملاء  األطباء  كرم  أكثر  وما   !!! املغاسل 
الصال واألقداح ذات االستخدام الواحد فهم خوفا 
على البلدية )لعدم وجود طمر صحي( ورأفة بعامل 
النظافة وحرصا على البيئة وانعدام الوعي اجملتمعي 
جدران  برتدي  وهن  هن  مع  يوفروها  مل  للنظافة 
هنا  ومن  وغريها،  واإلنارة  التهوية  ووسائل  العيادة 
أوجه الدعوة إىل تطبيق ما ورد يف الفصل اخلامس 
األطباء  من  املخالفني  حبق  واجلزاءات(  )الرقابة 
وحماسبة املقصرين من الدوائر التنفيذية واجلهات 
ورد من عقوبات يف  ما  لتفعيل  دعوة  الرقابية وهي 
.ق.ع.ع رقم 111 لسنة 69 املعدل واملثل يقول: من أمن 

العقاب أساء األدب. 
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رجُل المرور وقطع الشوارع

ان اجلهود املبذولة من قبل رجال املرور لتنظيم سري املركبات وخصوصا يف الفرتة الصباحية جهود رائعة يستحقون الثناء عليها وخصوصا يف 
التقاطعات اليت داخل املدينة او اليت على أطرافها مثال تقاطع الضريبة فاالزدحام الذي سببه بداية الدوام الصباحي جيعل رجل املرور يف حركة 
دؤوبة لتسهيل مرور السيارات ، وبهذا الصدد املفروض ان تنظيم الشارع وعالماته من مسؤولية مديرية املرور بالدرجة االوىل فإننا نرى كثريا من 
إشارات املرور غري فاعلة مثال عالمة االستدارة نرى العكس إلغاء االستدارة او مثال عالمة ممنوع الوقوف نرى بعض املواطنني ال يبالون هلا والبعض 
اآلخر حتى ال يلتزم بإشارات رجل املرور عندما يطلب منه التوقف، االلتزام بإشارات املرور واحرتام رجل املرور يعد من الظواهر احلضارية اليت 

حيث عليها اإلسالم .

حسنني الشاجلي

الثقافة  بالنسبة لألوالد وان  بأفراده خاصة  ان حميط االسرة هو حميط صغري يضيق 
اليت يتلقاها الطفل امنا هي ثقافة حمدودة ايضًا، وال توجد مشكلة يف السنتني او الثالث 
ازدياد سن  مع  تبدأ  الصعوبة  لكن  فيه  وينشأ  البيت  الطفل يف  فيها  يرتبى  اليت  االوىل 
الطفل وجتاوزه ملرحلة الطفولة اىل مرحلة النشوء.وحتى يتهيأوا لدخول معرتك احلياة 
امليدان  فيطبقوا يف  الناس  وثقافة  اجملتمع  على  يتعرفوا  ان  ألوالدنا  ينبغي  االجتماعية، 
االجتماعي ما تعلموه نظريًا  أو عمليًا يف االسرة عليهم ان يدركوا ماذا يفعل الناس ؟ وما 
هي االحداث يف املناطق االخرى ؟ وما هي طبيعة االفكار واملبادئ االخالقية السارية يف 
ذلك اجملتمع؟  لذا جيب على االب ان يصطحب ولده يف اسفاره وان يشركه يف اجملالس 
الدروس  له  يقدم  وان  احمليط  ذلك  يف  واالعراف  الضوابط  على  يتعرف  لكي  املختلفة 

الالزمة والضرورية لعملية البناء الصحيحة .
مثة فوائد عديدة للسفر واملشاركة يف اجملالس واالجتماعات نشري اىل بعض منها فيما 

يلي :-
1- حتقيق النجاح : من فوائد هذا االجراء هو زيادة الثقافة واملعرفة فما اكثر االمور  اليت 
مل يسمع الولد من والده شيئًا عنها سوى امسها ، لكنه االن يشاهدها حبقيقتها . وما اكثر 

وما اكثر املواضيع اليت تطرح يف البيت , لكنه مل يسمع عنها من خالل طرق اخرى .
فمثاًل عندما يصطحب االب ولده اىل مدينة مشهد املقدسة سيشاهد الولد بعينيه تلك 
القبة وذلك احلرم املطهر لالمام على بن موسى الرضا )عليه السالم( وحب الناس الهل 
البيت سالم اهلل عليهم فيقتبس ذلك ويلم به .وعندما يصطحبه اىل جملس ديين أو اىل 
املسجد أو اىل صحن االمام احلسني عليه السالم فإنه سيكتسب معلومات من اخلطيب يف 

اجملاالت االعتقادية أو املسائل الدينية والفقهية االخرى مما مل يتحدث عنها االب .
2- التفكر واالعتبار : يؤدي السفر بولدكم اىل التفكر واالعتبار فيكون سببًا ليعيد النظر 
يف سلوكه وعمله مما يساهم  يف توفري مقدمات اجيابية لنموه وتكامله . ومثة جماالت 

واسعة يتفكر فيها االنسان يف اسفاره فيكتشف فيها امورا عديدة , أو انه يتذكر يف سفره 
وسياحته أمورًا كلن قد نسيها لكنه تذكرها االن بسبب الراحة النفسية فيتدبر فيها . ولكي 
يعترب االنسان ال بد من حدوث مسائل معينة يف حياته فيدرك مثاًل ان الكذب ال يدوم والبد 
ان يفتضح الكاذب، وما هو مصري الظلم واالستبداد ؟ والنتائج املرة اليت تنتظر االنسان 
عندما يلجأ اىل ممارسات متهورة ؟ ويستطيع االب ان يقدم هذه الدروس اىل ولده من 

خالل السفر واملشاركات يف خمتلف اجملالس واالجتماعات .
3- القضاء على امللل: يصاب االنسان بامللل أحيانًا بسبب العمل الكثري واجلهود الفكرية 
اليت يبذهلا سواء يف الدراسة أو يف اجملاالت االخرى. وميكن اللجوء يف مثل هذه احلالة 
واملشاركة يف اجملالس  أحيانًا  وزيارة االخرين  النفس  والرتفيه عن  والتجول  السفر  اىل 
واالحتفاالت الدينية و االجتماعية من اجل القضاء على تلك الظاهرة . وال سيما ان الطفل 
حباجة اىل مراكز الرتفيه حتى حيقق يف ظلها منوه الالزم . ومن املناسب جدًا ان يشارك 
يف خميمات خاصة ملدة قصرية بشرط ان يطمئن االب من صالحها وسالمتها، ألن الطفل 

سيتعلم من خالهلا أساليب املعاشرة االجتماعية واالختالط باالخرين واختاذ املواقف . 

االسرُة والسفر 
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من بركاِت اإلمام الحسين )عليه السالم( 
صندوق لدعم األيتام والمحتاجين

بـيـَن الـعـجـلـة واألنــــاة

سالم الظاملي
واحلسينيات  املساجد  يف  السنة  مدار  على  تقام  احلسينية  اجملالس  إن 
والعتبات املقدسة واملنازل وهلا فوائد مّجة حيث إنها تعد مدارس جامعة 
باخلطيب يلقي على احلاضرين أحكام الدين والتاريخ اإلسالمي ويتناول 
تفسري القرآن الكريم ويتكلم عن التوحيد والنبوة واإلمامة واملعاد ويبني 
أخالق املسلم وغريها من األمور اليت يلقيها اخلطيب .. هذا من جانب 
ومن جانب آخر فان اجملالس احلسينية تقوي العالقات االجتماعية بني 

الناس .
املساهمة يف مساعدة  أال وهي  للمجلس احلسيين  فائدة  وميكن إضافة 
احملتاجني وباألخص األيتام حيث ميكن أن نضع صندوق يف اجمللس من 
اليوم األول إىل اليوم األخري جلمع املال للعوائل املتعففة ويقوم صاحب 
اجمللس ومن معه بصرف ما مجع من مالٍ  على احملتاجني، وهذا املال هو 

من بركات سيد الشهداء اإلمام احلسني )عليه السالم( .

عبد الستار جابر ألكعيب                                                  
عن سهل بن سعيد )رض ( عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قال )العجلة من 
الشيطان ( وهي السرعة يف الشيء وإن كانت مذمومة فيما كان املطلوب فيها األناة 
أو التأني والتفكري وكانت حممودة فيما تطلب التعجيل واملسارعة يف عمل اخلريات 

وحنوها . 
وحيث ال منافاة بني األناة واملسارعة ، فإن سارع أو تأنى فيكون بني أمرين والضابط 
الفقه  علم  تعين يف  األناة  بأن  املعلوم  ومن   ، أوسطهما  وخيارهما  االختيار  بينهما 
وغريه بأنها احللم وضبط النفس واالستقصاء يف البحث والتأمل والتفكري واالنتظار 
والتؤدة ، عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال : قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( : )األناة من اهلل تعاىل والعجلة من الشيطان ( لذا دعانا اهلل تعاىل بالتدبر 
السالم( عن رسول اهلل  )عليه  الصادق  ، وعن  األمور  والتثبت يف  واحلزم واحلذر 
)صلى اهلل عليه وآله( قال )من أكرم أخاه املؤمن بكلمة يلطفه بها أو قضى له حاجة 
أو فرج عن كربته مْل تزل الرمحة ظالً عليه ممدوداً ما كان يف ذلك من النظر يف 
أنفسهم  الناس على  ً إلميانه  املؤمن مؤمنا  أنبئكم ملَ مسي  أال   ، ثم قال   ، حاجته 
، ومن دفع  السيئات وما حرم اهلل عليه  باملهاجر من هجر  أنبئكم  أال   ، وأمواهلم 
مؤمناً دفعة ليذله بها أو لطمة لطمه أو أتى إليه أمرا يكرهه ، لعنته املالئكة حتى 
يرضه من حقه ويتوب ويستغفر فإياكم والعجلة إىل أحد فلعله مؤمن وأنتم ال تعلمون 
وعليكم باألناة واللني ، والتسرع من سالح الشياطني ، وما أحب شيء إىل اهلل من 

األناة واللني (. 
هلذا جيب أخذ احلزم والرفق واالحرتاس من مجيع الناس ألن طول األناة باحلزم 
والوقار واحللم وهذا يدل على العقل لكونه جوهرة مضيئة خلقها اهلل تعاىل يف الدماغ 
واملشاهدات،  واحملسوسات  بالوسائط  الغايات  تدرك  لكي  القلب  نورها يف  وجعل 
وحني نصف شخص باحلليم نعين به العاقل وهنا العقل من األناة والتثبت يف األمور 
كالضاللة   ً ينبغي هلا أصال  العقالني بعدم حركة اجلوارح إىل ما ال  وهو الشعار 
والتيه واحلرية بل بالتأمل يف عواقبها، لذا قال أمري املؤمنني )عليه السالم( )األمر 
يف أوله وأوله يف آخره ( وقال بعض احلكماء )التمتع يف دهر طويل يصار بالصرب 
على أيام قليلة، أقل األناة أجدى من كثر العجلة، واحلكيم العاقل بقرينة اجلاهل أو 
ذو األناة، فأن ترك األناة من اجلهل والسفه، وقال أمري املؤمنني )عليه السالم( )إذا 
عرض شيء من أمر اآلخرة فابدأ به، وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأنيه حتى 
تصيب رشدك فيه ( وقال )عليه السالم( التؤدة ممدوحة يف كل شيء إال يف فرض 
اخلري والتثبت خري من العجلة إال يف فرض الرب ، والعجلة مذمومة يف كل أمر إال 
فيما يدفع الشر ، وقال )عليه السالم( األناة يف كل شيء خري إال يف ثالث )إذا صيَح 
يف خيل اهلل فكونوا أول من يشخص ، وإذا نودي للصالة فكونوا أول من خيرج ، وإذا 
كانت اجلنازة فعجلوا بها ، ثم األناة بعد اخلري ( وختامًا أقول يا حليم ذا األناة ، فال 

شيء يعدله من خلقه ، واحلمد هلل...                                                      

كرار احلمداني 

منذ كنا صغارًا ونزور أبا األحرار وداومنا عليها ونداوم حتى املمات.. يسمونه شعورا حسينيا 
استجابة  أهو  وما سر هذا اإلصرار،  فائدة احلسيين  فما  وأخيه(  غيورا ) حبب احلسني 
الدعاء حتت قبته ..؟ أم الشفاعة يف اآلخرة ؟ أو االثنان معًا ؟ ومل ال ... فباالبتعاد قليالً  .. 
تتناول ألُسن الناس قصة امللك الذي ضل طريقه يف البيداء وانتهى يف خيمة إعرابي فأحسن 
ضيافته بكل ما ميلك ومل يبال، فرد له امللك يومًا معروفه وُحسن عمله بأن تنازل له عن 
عرشه ) أعطاني كل ما ميلك أعطيته كل ما املك( فبالعودة إىل صلب املوضوع وما قدمه 
احلسني )عليه السالم( يف سبيل اهلل عز وجل فهو مل يضح بنفسه يف سبيل اهلل فحسب بل 

وحتى بالعيال والنساء انظر ما يقول أرواحنا فداه :
        تركت اخللق طرًا يف هواكا        وايتمت العيال لكي أراكا

        فلو قطعتين يف احلب إربا          ملا مال الفؤاد إىل سواكا
فقد أعطى اهلل كل ما ميلك فما جزاء هذا العطاء الذي يعجز عنه الثقالن ) اإلنس واجلن( 
سيما إن اجملازي هو اهلل عز وجل أكرم األكرمني اهو ما ذكرناه سلفًا أم جيعل قربه كعبة 
للزائرين فيقصدونه لقضاء حوائجهم بربكته والتوسل به كل ذلك وأكثر فاملعبود عز وجل 

يعطي الكثري بالقليل وال تنقص خزائنه وهو الرمحن الرحيم..
وأخريا نسأله تعاىل أن يكتبنا والقارئ الكريم من حميب وشيعة أبي عبد اهلل )عليه السالم( 

وصلى اهلل على خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين.

العطاُء احلسيين
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

التّدرج
 يف دخول
 احلرم 

واإلقامة مبثابة  واألذان  الوضوء  إن 
 ، اليومي   ) النشاط   ( بني  الربزخ 
القيوم  ( على احلّي  اإلقبال   ( وبني 
حرم  دخول  يف  يتدرج  الذي  ..فإن 
كربياء احلق ، من مقدمات وضوئه 
إحرامه  تكبرية  قبل  ما  أدعية  إىل 
على  الورود  أدب  إىل  أقرب  هلو   ،
العظيم من غريه ..وأما الذي يدخل 
الصالة من دون اإلتيان بهذه املراحل 
، فكأنه دخل على السلطان مباشرة 
غري ) متهيٍب ( من الدخول عليه ، 
وال شك أن هذه الكيفية من الدخول 
عدم  أو  احلرمان  موجبات  من   ،

اإلقبال . 

اىل االخوة الذين يرغبون 

بالعمل كمراسلني للمجلة..

ان التحقيق والتقرير الذي طلب منكم 

هو مبثابة اختبار حيث يتم تقييمه اعالميا 

واىل اي مدى التزامه بالتحقيق االعالمي 

االكادميي وعلى ضوء ذلك يتم اعتماد املؤهلني 

ليكونوا مراسلني، وسيتم تزويدهم بهوية 

لتسهيل مهمتهم ويكون احتساب االجر بنظام 

القطعة حيث حتتسب مكافأة لكل حتقيق يتم 

نشره.

ادارة االحرار

د . نضال احلديدي 

لنا أن ندخله بوعي ال   عندما ندخل موسم عاشوراء البد 
عقولنا  نفتح  وأن  تقاليدنا،  فيها  نعيش  تقليدية  كمناسبة 
وقاموا  لربهم  كربالء  أبطال  مضى  فقد   .. جديد  من 
كربالؤنا حنن فكربالء  أين  نفكر  أن  وعلينا  مبسؤولياتهم 
دروسها  نأخذ من  منها  نتعلم  لنا مدرسة  بالنسبة  التاريخ 
فيما يبقى للحياة وهم قد صنعوا تارخيهم بأكمله باملوقف 
والدماء، وكانت املسألة عندهم هي مسألة اإلسالم فأهل 
البيت )عليهم السالم( ليس هلم شيء خاص بهم فكل ما 
عندهم  مما حتدثوا به وثاروا من أجله وعاشوه من أوضاع 

كله ينطلق من خالل اإلسالم فلذلك إن اإلنسان كلما أرتبط 
باإلسالم  أرتبط  كلما  أكثر  السالم(  عليهم  البيت  بأهل 

أكثر، ألنهم جسدوا اإلسالم بالفكر وباحلركة .        
بعمق  نفكر  يوفقنا الن  أن  تعاىل  نسال اهلل  أن  علينا  لذا 
أن  فيها حتى نستطيع  نتحرك  أن  قبل  األمور  ندرس  وأن 
نركز أقدامنا على أرض ثابتة فأن احلسني )عليه السالم( 
كانت عظمته انه عاش مع اهلل وكانت كل حركته يف خط 
أراد أن يكون مع احلسني )عليه  اهلل ويف سبيل اهلل فمن 
السالم(  فليكن مع اهلل ولتكن حمبتنا هلل أكثر من حمبة أي 
شخص أخر واهلل يقول : ) قل أن كنتم حتبون اهلل فاتبعوني 

حيببكم اهلل (. 

    عاشوراُء واحلب اإلهلي 
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ماأ�صاة الأيتام..
ماأ�صاة الطفولة..

قال الرسول األكرم حممد )صلى اهلل عليه واله 
وسلم( لعلي )عليه السالم( : ) أربعة ال ترد هلم 
يدعو  والرجل   ، لولده  ووالد  عادل  إمام  دعوة 
جل  اهلل  يقول   ، واملظلوم   ، الغيب  بظهر  ألخيه 
بعد  ولو  لك  ألنتصر   وجاللي  وعّزتي  جالله 

حني.
)عليه  لعلي  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  وقال 
قبل  شبابك   : أربع  قبل  بأربع  بادر   (  : السالم( 
قبل  وغناك   ، سقمك  قبل  وصحتك   ، هرمك 

فقرك ، وحياتك قبل موتك(.
من  أربعة   ( وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  وقال 
قواصم الظهر : إمام يعصي اهلل عّز وجل ويطاع 
أمره وزوجة حيفظها زوجها وهي ختونه ، وفقر 
ال جيد صاحبه مداويًا وجار سوء يف دار مقام (.

وقال )صلى اهلل عليه واله وسلم( : ) أربع من كن 
فيه كان يف نور اهلل األعظم : من كان عصمة أمره 
شهادة أن ال إله إال اهلل واني رسول اهلل ، ومن إذا 
راجعون،  إليه  وإنا  إّنا هلل   : قال  أصابته مصيبة 
ومن إذا أصاب خريًا قال : احلمد هلل ، ومن إذا 

أصاب خطيئة قال : أستغفر اهلل وأتوب إليه.

ولد الشهيد يف بغداد عام 1955، درس يف مدرسة الوحدة 
العربية يف الزوية يف الكرادة الشرقية ببغداد.

ثم متوسطة العرفان والثانوية الشرقية يف منطقة ابو قالم 
يف الكرادة الشرقية ببغداد.

العلوم  لدراسة  االشرف  النجف  اىل  اجته  عام 1976  يف 
االسالمية وبقي فيها حتى عام 1982 حتت رعاية الشهيد 
السيد حممد باقر الصدر. حتى وصل اىل البحث اخلارج، 

حيث حضر دروس : 
الشيخ بشري النجفي.

الشهيد السيد عبد اجمليد احلكيم.
السيد اخلوئي.

تزوج عام 1979م.
وذلك   ، والقدر  القضاء  النظر يف  : استقصاء  كتاب  ألف 

قبل زواجه ورمبا عام 1977م.
من اصدقائه : الشهيد السيد عادل شرب، و أوالد الشهيد 

السيد جابر أبو الرحية.
اعُتقل صديقه بالسم علي موسى وذلك بعد اعتقال الشهيد 
الشيخ عارف البصري، واعُتقل كذلك مجيع اصدقائه ، و 
أحّس أن الدور سوف يصل اليه ، وان صدام يكره الكرادة 
واهلها كما تقول عائلته .. حيث ُأعدم صديقه الشهيد عبد 
اهلل حراج واخوه حيدر حراج وغريهم. فقرر اهلرب من 

االضطهاد واجته اىل مشال العراق ..

اخلروج  لغرض 
على  العراق  من 
اىل  الوصول  أمل 
رمبا  آمن  مكان 

ايران ..
صنع  انه   : ُيقال 
خشبيًا  تابوتًا 
وكان   ، لنفسه 

يعرف انه سوف يستشهد. وكان ينام فيه ، وأعد له كفنًا 
شخصيًا وفعالً  فقد استشهد .. بالرغم من ان والدته تظن 
انه ال يزال حيًا اىل اآلن ! رمبا ال تريد ان ُتصدق او حتّدث 

نفسها باستشهاده.
ُيعتقد انه اعُتقل يف الشهر التاسع من عام 1982 يف مدينة 
 )4( بعد  باعتقاله  عائلته  وعرفت  العراق  مشال  املوصل 

اشهر عن طريق احد اصدقائه.
مل جيدوه يف سجن ابو غريب وال يف أي مكان آخر.

ُوِجد امسه انه قد ُأعدم وذلك يف ملفات مجعية السجناء 
اليت تضم مئات االالف من املعدومني والشهداء.

مل تعرف عائلته كيف ُأعدم ..
ومتى .. ومل ُتسّلم اجلثة ألهلها ..

وال أين قربه ، ورمبا مع اآلآلف يف املقابر اجلماعية 
ورمبا كان استشهاده يف عام 1983م .

أربٌع في أربٍعمن جرائم البعث.. الشهيد املفقود الشيخ إبراهيم حممد حسن كردس 

ماما جئت بكتبي ،  قومي 
ودر�صيني ،  فاأنا بحاجة 

اإىل عطفك وحنانك 
ومتابعتك....
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واحة األحرار



1- عدم املزامحة بني املراسيم العزائية مع أوقات الصلوات الواجبة فاإلمام احلسني )عليه السالم( إمنا استشهد من اجل أن تبقى 
الصالة بروحها وجوهرها ويبقى الدين وتبقى القيم واملبادئ حية يف اجملتمع .. ولذلك فاملطلوب من مجيع إخواننا املؤمنني واملؤمنات 
يف كل مكان – حفظهم اهلل تعاىل وآجرهم- التوجه إىل أداء الصلوات الواجبة يف أول وقتها حتى وهم يف الشوارع واألزقة والساحات 

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

رفع مكربات الصوت عاليًا وحنو ذلك.
التفاخر  العمل بأن يكون خالصًا هلل تعاىل وعدم  النية يف  النفوس وتطهري  القلوب وتصفية  لتأليف  3- أن تكون هذه املواسم فرصة 

والتباهي أو التناحر والتزاحم على أمور غري مهمة وتتنافى مع مستلزمات اإلميان.
4- التعاون مع األجهزة األمنية من اجل تفويت الفرصة على األعداء حتى ال حيصل أي خرق امين، كما نوصي ببذل مزيد من اليقظة 

واحلذر واالنتباه واالستفادة من جتارب املاضي وإحكام املواقع املهمة املؤدية إىل مناطق إقامة هذه املراسيم.
5- ال ُيسّوغ ألي أحد أن يسيء إىل الزائر بكلمة أو طريقة تعامل تكون قاسية، ونشدد على ضرورة حماسبة اجلهات األمنية لكل من 

حياول أن يسيء إىل الزائرين.
6- عدم التبذير يف الطعام وعدم رمي بقايا الطعام يف االماكن املخصصة للنفايات. 

توصيات مهمة تهم الزائرين 

يف زيارة األربعني


