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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 / 11/�صفر / 1433هـ املوافق 5 / 1 / 2012 

العدد..

عن اإلمام احلسني )عليه السالم( قال: نظر رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله( ذات يوم إىل علّي )عليه السالم( وقد أقبل وحوله مجاعة 

من أصحابه، فقال: من أراد أن ينظر إىل يوسف يف مجاله وإىل 
إبراهيم يف سخائه وإىل سليمان يف بهجته وإىل داود يف قوته فلينظر 

إىل هذا. )أمالي الصدوق 524 ـ 525، اجمللس 94(.

يف رحاب املرقد احلسيين الطاهر..
مغرتبون يبحثون عن آليات احلفاظ على هوية االنتماء للدين والوطن

استعدادًا لزيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( املليونية 
جولة لقسم املواكب والهيئات احلسينية حملافظات الفرات األوسط واجلنوب



يف تفسري علي بن إبراهيم حدثين أبي عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصري عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: االيالء هو ان حيلف الرجل على امراته ان الجيامعها 
فان صربت عليه فلها ان تصرب، وان رافعته إىل االمام انظره اربعة اشهر، ثم يقول له بعد ذلك: اما ان ترجع إىل املناكحة واما ان تعلق، فان ابى حبسه ابدا.

حممد بن حييى عن امحد بن حممد عن حممد بن امسعيل عن حممد بن ألفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن رجل آىل امراته بعد 
ما دخل بها ؟ فقال: إذا مضت اربعة اشهر وقف وان كان بعد حني، فان فاء فليس بشيء وهي امراته وان عزم الطالق فقد عزم، وقال: االيالء ان يقول الرجل المراته: 
واهلل الغيظنك والسوءنك ثم يهجرها والجيامعها حتى متضي اربعة اشهر: فاذا مضت اربعة اشهر فقد وقع االيالء، و ينبغى لالمام ان جيربه على ان يفيء او يطلق، فان 

فاء فان اهلل غفور رحيم، وان عزم الطالق فان اهلل مسيع عليم وهو قول اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه.
يف تفسري علي بن إبراهيم )والحيل هلن ان يكتمن ماخلق اهلل يف ارحامهن ان كن يؤمن باهلل واليوم االخر( قال: الحيل للمرأة ان تكتم محلها او حيضها او طهرها، وقد 

فوض اهلل إىل النساء ثالثة اشياء: الطهر واحليض واحلبل.
يف الكايف أبو علي االشعري عن حممد بن عبد اجلبار وحممد بن جعفر أبوالعباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم عن أبيه مجيعا عن صفوان بن حييى عن ابن 
مسكان عن حممد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السالم قال: طالق السنة يطلقها تطليقة يعين على طهر من غري مجاع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى متضي اقراؤها، 
فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من اخلطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فال، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان متضي اقراؤها فتكون عنده 

على التطليقة املاضية، قال: وقال أبوبصري عن ابي عبد اهلل عليه السالم: هو قول اهلل عز وجل )الطالق مرتان فإمساك مبعروف او تسريح باحسان(.

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



قد تتفاوت كفاءة االنسان فيما ميتلك من مهارات يف امور حياته اليومية وحسب طبيعة عمله والوسط الذي يعيش فيه ، والصفة االبرز اليت 
هلا عالقة يف بناء شخصية رزنة معتدلة هي العدالة اليت تعترب دالة على علو املرء واليت تكتسب اهميتها النها دائما تكون بني طرفني فقد 
يكون الطرف االخر فردا او جمتمعا او هو نفسه الذي جيب ان يتخذ القرارات العادلة لكي يرتقي حنو العلى ، قد تتاثر ماهية العدالة حسب 
الفكر الذي يعتقده املرء ولكن عندما يكون اجملتمع اسالميا فالعدالة االرقى هي اليت تكون صبغتها اسالمية ، هنالك نقاط مشرتكة يف حتقيق 
العدالة العالقة هلا يف ماهية الفكر او الدين اال وهي اجملرم الذي يزهق ارواح االبرياء او يسرق اموال الشعب جيب ان يعاقب وهذا جرم متفق 
عليه بني كل الشعوب واالمم ، وقمة العدالة عندما تطبق على من ميتلك سلطة او ماال بعد ثبوت جرمه ، يف خالفة االمام علي عليه السالم 
جند ان سبب الفنت واحلروب اليت خاضها يف زمن خالفته هي اصراره على العدالة ومل تاخذه يف حتقيقها لومة الئم ومل يلتفت اىل مكانة 

اجملرم كائنا من كان ، فهذا علي عليه السالم هو قدوة احلاكم واحملكوم واذا ارادنا ان نرتقي فعلينا بالعدالة النها دالة على رقي االمم . 
عندما قيل الحد علمائنا االبرار بعد حكمه على افضلية الكافر العادل على املسلم الظامل ، ما سبب خياره اجاب الن اسالم املسلم لنفسه 

وعدالة الكافر للمجتمع .فالعدالة اليت ختص حقوق اجملتمع ال حيق الي فرد كان ومهما كان منصبه ان يتنازل عن احلق العام .

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

مداليل البكاء العاشورائي يف 
منهـــــــــــــــــــــجية أهل البيت )عليهم السالم( 

قبسات اميانية..
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16

6

أكثر من مليونني  ونصف مليون زائر 
حييون ذكرى استشهاد زيد بن علي 
)عليهما السالم( وسط أجواء أمنية 
وخدمية مكثفة

رئيُس جلنة الصحة يف حمافظة كربالء:
جممع سفري احلسني الطيب بادرة صحية 
متطورة باجملان

تقارير..

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ العدالة دالة

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 الشيخ عبد املهدي الكربالئي   املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 5 / صفر /1433هـ املوافق 2011/12/30م

وجه  املليونية  األربعني  زيارة  موعد  اقرتاب  مع 
الشيخ  مساحة   العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
عبد املهدي الكربالئي بعض التوصيات ألصحاب 

الشأن نوردها كما يلي:
أكد  مهم  أمر  احلسينية  الشعائر  إن ممارسة  أ - 
البيت ) عليهم السالم( ولكن يف نفس  عليه أهل 
الوقت قد أكّد أهل بيت العصمة ) عليهم السالم( 
على أمور أخرى ال تقل أهمية عن هذا األمر، بل 
املستفاد من أحاديث أهل البيت ) عليهم السالم( 
مسريتنا  تالمس  أن  وهو  أال  أهمية،  أكثر  إنها 
)عليه  احلسني  اإلمام  ومبادئ  أهداف  وسلوكنا 
السالم( وان نرفع الشعار الذي رفعه اإلمام لثورته 
أال وهو اإلصالح يف مجيع ميادين حياتنا اليومية 
واملهندس  واألستاذ  والطبيب  املسؤول  من  ابتداًء 
وان  واملرأة  والطالب  والفالح  والعامل  واملوظف 
الدين  مببادئ  التزامنا  مدى  يف  أنفسنا  نراجع 

احلنيف ومناهجه الشاملة للحياة.
واهليئات  املواكب  أصحاب  من  نأمل  ب - 
وكذلك   – تعاىل خريًا  اهلل  جزاهم   – احلسينية 
األحكام  مراعاة  العزاء  مواكب  يف  املشاركني  من 
الدينية  الواجبات  أداء  على  واحلرص  الشرعية 
وعدم مزامحة أداء الشعائر للفرائض الدينية من 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  الصالة  أداء 

والتآلف والتوادد وعدم التنافس والتزاحم يف أمور 
مزامحة  وعدم  العام  املال  على  واحلفاظ  دنيوية 
عدم  ذلك  مجلة  ومن  العامة  حقوقهم  يف  الناس 
خاصة  العامة  الطرق  يف  اخلدمة  سرادق  نصب 
واخلدمية  العامة  للسيارات  والسماح  اخلارجية 

باملرور بسهولة.
ت - نأمل من مؤسسات الدولة املعنية توفري عدد 
رحلة  يف  الزائرين  لنقل  النقل  وسائط  من  كاف 
عودة  لتسهيل  الطاقات  كل  واستنفار  اإلياب 

الزائرين.
نأمل من اجلهات األمنية – جزاهم اهلل  ث - 
تعاىل خريًا – بذلك كل اجلهود واختاذ إجراءات 
لإلضرار  اإلرهابيني  نوايا  جتاه  واحلذر  احليطة 
األمنيني  القادة  كبار  توصية  وكذلك  بالزائرين، 
احلسنى  واملعاملة  الزائرين  بتحّمل  ملنتسبيهم 
مع  التعاون  بضرورة  الزائرين  نوصي  كما  معهم، 

القوات األمنية إلجناح الزيارة.

جاء ذلك يف اخلطبة الثانية اليت ألقاها مساحته 
يف العتبة احلسينية املقدسة يف 5/ صفر/1433هـ 
املوافق 30-12-2011 م، وأضاف خطيب اجلمعة 
العام امليالدي  انتهاء  إنه ومع  يف كربالء املقدسة 
العربية  الشعوب  بعض  شهدت  حيث  2011م 
انتفاضات شعبية أدت إىل ختلص هذه الشعوب 
من أنظمة احلكم الدكتاتورية واملستبدة اليت كانت 

حتكمها بعد أن قّدمت الكثري من التضحيات. 
خالصها  الشعوب  هلذه  نبارك  الذي  الوقت  ويف 
من هذه احلكومات املستبدة فان طالب مساحته 
الشعوب  هذه  من  والعقالء  الرأي  أصحاب  من 
االجنرار  عدم  نفسها  الشعوب  هذه  من  وتأمل 
وجتربة  كرمية  حرة  حبياة  والبدء  الفوضى  إىل 
والعرب  الدروس  تأخذ  صحيحة  دميقراطية 
التجربة،  هذه  خاضت  اليت  الشعوب  بقية  من 
احلرية  حالوة  عاشت  اليت  التجارب  مجلة  ومن 
والدميقراطية وانطبعت أيضا مبرارة عدم النضج 
للعملية  املتصدين  لبعض  والوطين  السياسي 
هذه  دراسة  فلعل  العراق،  جتربة  الدميقراطية 
التجربة وبعض ما متر به من إخفاقات ينفع هلذه 

الشعوب يف عدم الوقوع يف مثل هذه األخطاء.

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

مساحة الشيخ الكربالئي: الوضع يف العراق حيّتم أن تكون عملية 
إدارة شؤون البالد تضامنية وتكافلية 

إن ممارسة الشعائر احلسينية أمر مهم 
أكد عليه أهل البيت ) عليهم السالم( 
ولكن في نفس الوقت قد أكدت الروايات 
على أمور أخرى أكثر أهمية، أال وهو أن 
تالمس مسيرتنا وسلوكنا أهداف ومبادئ 
اإلمام احلسني )عليه السالم( 

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

نداء اجلمعة



كما طالب حكومات الشعوب اليت تشهد انتفاضات 
شعبية سلمية بعيدة عن العنف بأن تتفهم مطالب 
الن  العنف  عن  وتبتعد  معها  وتتجاوب  شعوبها 
استعمال العنف ال يؤدي إىل احلل بل إىل مزيد 

من التعقيد للوضع.
العراق  بها  مير  اليت  الراهنة  الظروف  ظل  ويف 
حيث يشهد أزمة سياسية طرحت بعض اجلهات 
ومنها  وطين  مؤمتر  عقد  منها  مقرتحات  عدة 
السياسية،  الكتل  قادة  بني  حوار  جلسات  عقد 
املؤمتر  إن جمرد عقد  ذلك  بإزاء  وقال مساحته 
بأس  ال  أمر   – ذاته  حبد   – احلوار  جلسات  أو 
األزمة  لوحده حلل  يكفي  ال  األمر  هذا  ولكن  به 
وان  العراق، ألنه سبق  بها  بل األزمات اليت مير 
حصلت عدة اجتماعات وبقي األمر على حاله من 
من  طالب مبجموعة  بل  فرتة  كل  األزمات  جتّدد 

األمور وهي:
النية الصادقة واإلرادة اجلادة  توفر  1- البد من 
للخروج من األزمة وإدراك آثار بقاء هذه األزمات 

ومدى خطورتها على مستقبل العملية السياسية.
السياسية وجتّنب  الكتل  الثقة بني  2- مّد جسور 
يكن هناك  إن مل  باآلخرين  والشكوك  الظن  سوء 
وجتّنب  والشك  الظن  هذا  يوجب  وبرهان  دليل 

االتهامات والطعن والتسقيط لآلخرين.
بناء  إن  السياسية  الكتل  مجيع  إدراك   -3
البلد وتقدمه واستقراره ال يتم إال من خالل اعتماد 
بعضهم على البعض اآلخر وتكاتفهم وتآزرهم وان 

تتضافر اجلهود من اجلميع ويشعر اجلميع انه ال 
ميكن أن يتم البناء واالستقرار إال من خالل العمل 

كالعائلة الواحدة وبروح واحدة.
إدارة  عملية  تكون  أن  حيّتم  العراق  يف  فالوضع 
شؤون البالد تضامنية وتكافلية .. إذ ال ميكن جلهة 
ويف ظل  البالد  إدارة  تتحّمال عبء  أن  أو جهتني 
هذه الظروف، بل البد من نهوض اجلميع وبروح 

واحدة .. لتحّمل عبء اإلدارة لشؤون البالد.
وانتقد مساحته متّتع أعضاء جملس النواب بعطلة 
التشريعات  من  الكثري  وبقاء  أسبوعني  من  ألكثر 
والقوانني اليت حتتاجها مؤسسات الدولة وحيتاج 
إليها املواطنون على رفوف جملس النواب من دون 
إن  وقال  املوازنة،  إقرار  تأخر  وكذلك  هلا  إقرار 
وهما  والشعب  البلد  كثريًا مبصاحل  ذلك سيضر 
السياسية  الكتل  هذه  دون  الوحيدان  املتضرران 
مبا  انشغاهلا  من  أكثر  مبشاكلها  انشغلت  اليت 

حيقق مصاحل هذا البلد والشعب.
ويف ختام اخلطبة بني مساحة الشيخ الكربالئي 
رواتب  ختفيض  قانون  صدر  أن  وسبق  إنه 
الرئاسات الثالث ولكن بعد أن ُنشر يف اجلريدة 
السلطة  قبل  من  التنفيذ  ملزم  وأصبح  الرمسية 
التنفيذية وإذا به يعّطل من جملس الوزراء حبجة 
انه حباجة إىل تعديل وتغيري وهذا أمر مستغرب 
فيها  ُوِلد  اليت  الظروف  ظل  يف  خصوصًا  جدًا 
الكبرية  الشعبية  الضغوط  بعد  إذ  التشريع  هذا 
واملتكررة  املتعددة  الدينية  املرجعية  ومطالبات 
 .. احلناجر  القلوب  بلغت  واللتّيا حتى  اليت  وبعد 
إن  املواطنون  ويشعر  ليطّبق  القانون  هذا  صدر 
به  وإذا  ملطالبهم،  االستجابة  من  ما  شيئا  هناك 
يعّطل من جملس الوزراء وهذا أمر مل يعهد أبدا 
من أي بلد يعيش جتربة دميقراطية، إذ املعروف 
يف تلك البلدان انه حينما يصدر قانون من السلطة 
وإذا  بتطبيقه  التنفيذية  السلطة  تقوم  التشريعية 
كان هلا رأي يف تعديله أو تغيريه فان ذلك جيري 
السلطة  تقوم  أن  وبعد  النواب  جملس  خالل  من 
التنفيذية بتطبيقه ثم يعّدل ولكن – يف العراق – 
وحينئذ نقول كيف نستطيع  األمر على العكس – 
أن نبين دولة ذات مؤسسات، ودولة حيرتم فيها 

القانون إذا كان األمر كذلك؟!.

متّتع أعضاء مجلس النواب 
بعطلة ألكثر من أسبوعني وبقاء 
الكثير من التشريعات والقوانني 
التي حتتاجها مؤسسات الدولة 
واملواطنون على رفوف مجلس 
النواب من دون إقرار لها سيضر 
كثيرًا مبصالح البلد والشعب 

أهم ماجاء يف اخلطبة

املنطقة  لشعوب  نبارك  الذي  الوقت  يف 

خالصها من احلكومات املستبدة فاملتأمل 

هذه  من  والعقالء  الرأي  أصحاب  من 

الشعوب عدم االجنرار إىل الفوضى والبدء 

دميقراطية  وجتربة  كرمية  حرة  حبياة 

صحيحة تأخذ الدروس والعرب من جتربة 

التجربة وبعض  العراق، فلعل دراسة هذه 

ما متر به من إخفاقات ينفع هلذه الشعوب 

يف عدم الوقوع يف مثل هذه األخطاء

تشهد  اليت  الشعوب  حكومات  نطالب 

انتفاضات شعبية سلمية بعيدة عن العنف 

معها  وتتجاوب  شعوبها  مطالب  تتفهم  أن 

ال  العنف  استعمال  العنف الن  وتبتعد عن 

يؤدي إىل احلل بل إىل مزيد من التعقيد 

للوضع

واإلرادة  الصادقة  النية  توفر  من  البد 

آثار  وإدراك  األزمة  من  للخروج  اجلادة 

على  خطورتها  ومدى  األزمات  هذه  بقاء 

مستقبل العملية السياسية
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إن االمام علي بن احلسني السجاد )عليه السالم( يعد ركنا من أركان واقعة الطف، ورمزا من 
إنه كلما ذكر؛  بالعطاء، ولعل من مجلة عطائه،  أبرز رموزها.. فحياته )عليه السالم( حافلة 
ذكرت الصحيفة السجادية.. وهي تراث يستفيد الكل منه.. وبعد واقعة الطف وعندما ُيذكر 
عندما  واملؤرخون  الطف،  واقعة  أحداث  تستذكر  كشخصية،  السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
يرتمجون حياة االمام السجاد )عليه السالم( تستوقفهم مسألة استذكاره لواقعة الطف، بل 
أو شربه؛ إال ومزجه بدموع عينيه، استذكارًا  املاء  انه ما ُعرض عليه  يقولون  أكثر من ذلك 
لإلمام احلسني )عليه السالم(، حتى وصل به احلال، إن أهل بيته كانوا يرقون حلالهِ  من شدة 

تعلقه باإلمام احلسني )عليه السالم(، وإظهار صورة البكاء عليه )عليه السالم(.
الكبري  يستفيد  منها،  يستفاد  اإلنسان  يف  والشفقة  الرقة  وهذه  عاطفية،  مسألة  البكاء  إن 
بالشفقة على الصغري، الغين على الفقري، والقوي على الضعيف، وهذه الرقة والشفقة ُتنتج 
أشياء اجيابية واسعة وكبرية ..  ففي بعض احلاالت تتحول الشفقة إىل بكاء.. والبكاء يف جانب 
من جوانبه يدل على ضعف، حيث إن اإلنسان يبكي ألنه ال حيلة لُه، واإلنسان يبكي ألنه يشعر 
بالعجز.. وهذا ممكن، ولذلك الرجال األشداء يرفضون هذا النوع من البكاء، ويعيبون الذي 
يبكي بكاًء ناشئًا عن ضعف.. وهناك بكاء ناشئ من الرّقة، فحينما يرى اإلنسان منظرًا حزينًا، 
يبكي ويتفاعل معه، وهناك بكاء آخر وهو بكاء قوة، ينشأ يف جوف الليل عندما يرتبط اإلنسان 
مبصدر العطاء، ، فأعظم الناس..أشدهم بكاًء يف هذه اللحظات؛ فإن اإلنسان عندما يبكي مع 
اهلل تعاىل، معنى ذلك إنه خيشاه، واإلنسان الذي خيشى اهلل فقط؛ يكون من األقوياء..واإلمام 
السجاد )عليه السالم( يف هذا اجلانب كان أيضًا من البكائني، وإنه )عليه السالم( متيز ببكاء 

آخر، وهو البكاء على االمام احلسني )عليه السالم(.
أو  الشفقة  بكاء  عن  أخرى، ختتلف  مداليل  وله   .. العاشورائي  البكاء  بعنوان  تأسيس  هناك 
العجز، وتتحد مع البكاء هلل تعاىل ..البكاء العاشورائي إضافة إىل الرقة، فال ميكن أن نفصل 
الرقة عن الدمعة، وال ميكن أن نعزل اجلانب العاطفي عن قضية عاشوراء والبكاء ، البكاء 
العاشورائي جيعل قضية احلسني )عليه السالم( قضية فيها إعالن، وقضية داخلة يف وجداننا.. 
لكن لألسف الشديد الذي ال يرى عاشوراء مبنظار دقيق جدًا، يأتي ويفلسف األمور وفق ما 
يرى، وحيسب إن البكاء العاشورائي ال حمل له، وهذا خلل يف املنهج أو يف الرؤية ، فتجد بني 
فرتة وأخرى أصواتا نشازا حتاول أن ُتفلسف األمور، وتلغي أمور حبسب مشتهياتها .. يا أخي 

عندما تكون الدمعة طلقة 
حسن اهلامشي

جديرة  فإنها  والطواغيت  الظلمة  إىل صدور  موجهة  طلقة  الدمعة  تكون  عندما 
بالذرف واالنسكاب، وجديرة باهلمل واالحندار، فإنها أفضل وسيلة للوصول إىل 
شاطئ األمان وال ميكن الوصول إليه إال عن طريق الكفران بالطاغوت واإلميان 
باهلل تعاىل واالستمساك بالعروة الوثقى، حيث إن العاطفة والبكاء على ولي اهلل 

وحبيبه تعد أقصر الطرق للدلوف إىل تلك الدوحة املباركة.
على  االعرتاض  من  نوعًا  متثل  السالم  عليه  احلسني  مصيبة  على  الدموع  ذرف 
إىل  الدعوة  النفوس  يقوي يف  احلسني  على  والبكاء  املظلومني،  ونصرة  الظاملني 
نهج احلسني  السائرة على  القوى  لتكاتف  والتمهيد  الظلمة  واالنتقام من  العدالة 
لألجيال  الشهادة  ثقافة  نقل  تعين  الشهيد  على  املأمت  وإقامة  احلّق،  عن  للدفاع 
إعالن  من  نوعًا  كربالء  يف  الشهداء  على  البكاء  مظاهر  يف  واملشاركة  القادمة، 
الباطل، ويعكس يف احلقيقة  االنتماء إىل فئة احلق، وإعالن احلرب على فريق 
وتيار،  حركة،  شكل  على  احلسني  مآمت  تتبلور  وهنا  واإليثار،  التفاني  من  نوعًا 

وجمابهة اجتماعية.
قلوب  ويبقى اإلميان حيًا يف  والشعور،  املعرفة  العاطفة شكل  تّتخذ  أن  املآمت  يف 
بناًء  فكرًا  كونها  دورها يف  على  عاشوراء  مدرسة  وحتافظ  البيت،  ألهل  املوالني 
وحادثة تستلهم منها الدروس، وال تزال املآمت إحياء ملنهج الدم والشهادة، وإيصال 
صوت مظلومية أهل البيت عليهم السالم إىل أمساع التاريخ، واملشاركون يف املآمت 
الذي ينري حمافلها، وارتدت ثوب احملّبة من  النور  كأنهم فراشات متعطشة إىل 

اشعاعاته وغدت على استعداد للفداء والتضحية.
الصالت عن  أقوى  تنقل  ثقافة عاشوراء، وهي  دور مهم يف احلفاظ على  للمآمت 
وفيها  كربالء،  يف  جتسد  الذي  والعاطفة  والربهان  واحملّبة  العقل  مزج  طريق 
البكاء على مظلومية اإلمام ومن خالهلا أيضًا يفهم هدف اإلمام من ثورته، فإقامة 
جمالس الرثاء والبكاء بل إقامة مجيع الشعائر احلسينية متثل يف حقيقتها نوعًا 
من جتنيد طاقات األمة يف خندق اجلبهة احلسينية، وإنها تغين وتعّمق هذه الصلة 

القلبية بني العاشق واملعشوق يف بوتقة النظام اإلسالمي املتكامل.
إن البكاء على مصيبة سّيد الشهداء جتديد للبيعة مع عاشوراء وثقافة الشهادة، 
واستمداد الطاقة الفكرية والروحية من هذه املدرسة، وسكب الدموع هو نوع من 
إقرار العهد وتصديق على ميثاق املودة مع سّيد الشهداء، وهنالك تناسق وتشابه 
بني عظم املصيبة وعظم املسؤولية امللقاة على عاتقنا، وكلما كان جتلي البكاء أعظم 
يف النفوس فإنه يكون موجبا حلط الذنوب من جانب وصقل الروح من جانب آخر 
له  السالم يف حديث  عليه  الرضا  اإلمام  قال  اليت  البكاء  ولعل هذا من جتليات 
فيه  فاستحّلت  القتال،  فيه  أهل اجلاهلية حيرمون  كان  إن احملرم شهر  بشأنها: 
النريان يف  وُأضرمت  ونساؤنا،  ذرارينا  فيه  فيه حرمتنا، وسيب  وهتكت  دماؤنا، 
مضاربنا، وانُتهب ما فيه من ثقلنا، ومل ترع لرسول اهلل حرمة يف أمرنا، إن يوم 
أورثتنا  احلسني أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا بأرض كرب وبالء، 
الكرب والبالء إىل يوم االنقضاء، فعلى مثل احلسني عليه السالم فليبك الباكون، 
فإن البكاء عليه حيّط الذنوب العظام، وحصر اإلمام احلسني عليه السالم البكاء 
على املؤمن الذي من املفرتض مسبقا أن تتوافر به موجبات اإلميان لتتحقق به تلك 

التجليات بقوله: أنا قتيل العربة ال يذكرني مؤمن إال بكى. )حبار األنوار283:44(.
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رأيك ليس له أهمية يف قضايا من أمهات املسائل..غري ممكن أنت حتكم على تراث بكامله.. 
وأنت تريد أن ُيلغى البكاء ..

إن االمام السجاد )عليه السالم( أسس لنا مدرسة كرمية وكبرية يف تنظيم هذه األمور..إذن 
هذه املدارس العاشورائية ُتنِتج، وواقعًا عاشوراء مدرسة غري عقيم، وال تقف عند حد ..البكاء 
العاشورائي جزء من ِفهم عاشوراء، ولذلك أول من أسس البكاء العاشورائي قبل عاشوراء، هو 
النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم(، البكاء عبارة عن دالة وعالمة وإشعار وإعالم، ولذا البكاء 
العاشورائي ُأعطيت له منهجية خاصة عند األئمة األطهار )عليهم السالم( ليس تذكرًا فقط 
..البكاء العاشورائي أوصل لنا قضية االمام احلسني )عليه السالم(، واجلانب العاطفي جانب 
غري منفك عن قضية االمام احلسني )عليه السالم( .. نعم فإن اإلنسان يستفيد من احلسني 
)عليه السالم( أشياء وأشياء وهو )عليه السالم( مدرسة ال تنضب، وكل من يريد أن يستفيد 
من االمام احلسني )عليه السالم(؛ فليذهب ويستفد .. أما أن نلغي اجلانب العاطفي..البكاء 

العاشورائي فهذا من اكرب األخطاء يف فهم عاشوراء .
الدمعة العاشورائية عبارة عن بركان إزاء الظاملني، وعبارة عن رفض وثورة ضد الظاملني .. 
ولذلك كان الظاملون يتحسسون هذه املسألة ..لذا االمام السجاد )عليه السالم( مل يبِك االمام 
ويذكرون  يبكون  أيضًا  كانوا  األئمة  بقية  وأيضًا   .. اتفق  كيفما  بكاًء  السالم(  )عليه  احلسني 

الناس، ويتكلمون.. ويثريون قضية عاشوراء ..
يف الواقع قضية االمام احلسني )عليه السالم( حتتاج إىل رجال، وواقعة الطف حتتاج إىل 
دراسة وفهم ودراية، وحتتاج إن اإلنسان عندما يقرأ النص، عليه أن يفكر  ومعركة الطف 
وعدم  واهلّمة  الشجاعة  عاشوراء  من  ونستفيد  تبقى،  حتى  الواقعة  هذه  قادة حتمل  حتتاج 
اليأس وااللتذاذ باملوت، إذا كان يف طاعة اهلل تعاىل، وترك األهل واألقرباء واملال، وإذا ما كان 
يف طاعة اهلل.. فهذه عاشوراء وهي مدرسة ولود.. دائمًا ترفدنا بنماذج، وتعزز فينا املواقف 
العاشورائية .. ولذلك اآلن العامل بأسره عاشوراء.. اقرؤوا الصحف جتدون العزاء يف كل بقاع 
.. أقول هذا البكاء العاشورائي كان له دور مهم وفّعال يف إيصال هذه احلرارة إىل  األرض 
مجيع األجيال، والبد أن نبقى على البكاء العاشورائي، وال ميكن أن نتخلى عنه ألنه بكاء غري 
ناشئ عن ضعف أو عجز، وإمنا هو بكاء قرين البكاء يف اهلل تعاىل، بكاء جيعل اإلنسان قويا 

ً ال يلني وال خيشى أحدًا سوى اهلل تعاىل.

املالحظ يف كل حوارات األئمة عليهم السالم على اإلطالق يكون 
إن  أي  احلوار  من  األخرية  اجلملة  هو صاحب  املعصوم  اإلمام 

احلوار ينتهي بعبارة لإلمام املعصوم .
وإذا كانت هنالك مناظرة او جلسة حوارية انتهت بعبارة للمناظر 
مع اإلمام املعصوم فإنها إما باإلقرار ألعلمية اإلمام املعصوم او 

االعرتاف باهلزمية يف النقاش .
أكثر  ولإلمام احلسني عليه السالم حصة من ذلك حيث كانت 
حوارياته مع معاوية وشلته من مروان وعمرو بن العاص تنتهي 

بعبارة لإلمام احلسني )عليه السالم(.
ولكم هذا احلوار بني احلسني )عليه السالم( والطليق معاوية 

العام  ذلك  لقي يف   ، وأصحابه  عدي  بن  معاوية حجر  قتل  ملا 
احلسني )عليه السالم( فقال : يا ابا عبد اهلل هل بلغك ما صنعت 

حبجر وأصحابه من شيعة أبيك ؟!
فقال : ال ) ويف رواية اخرى يقول ما صنعت (

قال : إنا قتلناهم وكفّناهم وصلينا عليهم .
يوم  القوم  خصمك   : قال  ثم  السالم(  )عليه  احلسني  فضحك 
وال  كفناهم  ما  شيعتك  من  مثلها  ولينا  لو  واهلل  أما   ، القيامة 
صلينا عليهم وقد بلغين وقوعك بابي حسن وقيامك واعرتاضك 
بين هاشم بالعيوب ، وايم اهلل أوترت غري قوسك ورميت غري 
غرضك وتناولتها بالعداوة من مكان قريب ، ولقد أطعت امرءا 
ما قدم أميانه وال حدث نفاقه وما نظر لك فانظر لنفسك او 

دع ».
دائما يف احلوار عندما يريد اإلمام احلسني )عليه السالم( الرد 
للطرف  بالسؤال  هلا  ميهد  معينة  مسألة  او  معينة  عبارة  على 
اإلمام  يوقع  ان  يريد  انه  يعتقد  الذي  الفخ  يقع يف  اآلخر حتى 

)عليه السالم( فيه.
احلسني  اإلمام  معاوية  يسأل  الذي  احلوار  هذا  اىل  انظروا 
)عليه السالم( عن مدى علمه مبا صنع حبجر وشيعة علي )عليه 
نابع  العلمية وهذا  بعدم  السالم(  )عليه  اإلمام  السالم( فأجابه 
من البعد الذي يفكر فيه احلسني )عليه السالم( فأوال احتوى 
الشماتة اليت بقلب معاوية على احلسني )عليه السالم( وثانيا 
بإجرامه  علمه  عن  احلسني  يسأل  عندما  معاوية  غباء  فضح 
فيقول ـ الـ  يف حني من خالل احلديث يتضح ان احلسني يعلم 
بذلك ويكفيهم براعتهم يف علم املنايا والباليا . فأراد احلسني 
عليه السالم بإجابته  )ال ( أن يكشف عن مكنون معاوية اخلبيث 
من خالل لسانه وإقراره فجاء كما أراد احلسني )عليه السالم( 

ذلك .

مستقاة من اخلطبة األوىل لسماحة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد امحد الصايف يف 27حمرم1433هـ 2011/12/23 

ثقافة حسينية
ذكاُء احلسني )عليه السالم( 

وغباء معاوية )2-1(
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حلُق اللحية )3- 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

الشيخ محمد مهدي املعمار

ُولد الشيخ امحد بن حممد االردبيلي يف القرن 
العاشر اهلجري يف مدينة اردبيل يف ايران، ولقد 
ُعِرف بلقب املقدس ومل يتفق ألحد من العلماء 

قبل الشيخ االردبيلي أن ُلِقب بـ ) املقدس (.
اشتهر  ولكنه  احملقق  وهو  ثاني  لقب  ولديه 

بلقبه األول .
ومن أقوال العلماء يف حقه ومنزلته العلمية :

1- قال السيد مصطفى النقرش : أمرُه يف جديته وأمانته أشهر 

من أن يذكر ، لقد كان متكلمًا فقيهًا عظيم الشأن وجليل القدر 

رفيع املنزلة وأورع أهل زمانه وأعبدهم وأتقاهم.

2- وقال الشيخ احلر العاملي : موالي األجل األكمل امحد االردبيلي 

عامل فاضل ، مدقق عابد، ثقة ورع عظيم الشأن جليل القدر.

3- وقال العالمة اجمللسي : انه قد بلغ الذروة يف زهده وفضله وانه 

مل يوجد يف املتأخرين واملتقدمني مثلُه مجع اهلل بينه وبني األئمة 

الطاهرين وقال إن كتبه يف غاية التدقيق والتحقيق.

4- وقال فيه صاحب احلدائق : كان موالنا االردبيلي عاملًا فاضاًل 

وله  وورعه  زهده  يف  مثلُه  يسمع  ومل  ورعًا  عابدًا  زاهدًا  حمققًا 

كرامات.

سيرته العطرة :

بلغ  وقد  تالمذته  أمام  اجلم  بتواضعه  االردبيلي  املقدس  عرف 

يف ذلك الذروة فقد صادف إن احد زوار النجف االشرف التقى 

بالشيخ االردبيلي يف طريقه وعندما وقعت عليه عني الزائر ورأى 

ثيابه املتواضعة جدًا حسبهُ  عامال وكاسبا من عامة الناس، فطلب 

 ، إليه  ثيابه وسلمها  الزائر  وبالفعل خلع  ثيابه،  له  يغسل  أن  منه 

إىل  وانطلق  الثياب  أخذ  بل  املقدس  الشيخ  يعرتض  مل  وبالطبع 

املقد�س الردبيلـــــــــــــــي ..
اأول من اأحرز هذا اللقب مـــــــــــــــن بني العلماء

احلالقة  ومنتهن  نعمل  أبناؤكم  حنن  األجل  سيدنا  السؤال:   
وبعض الشباب أهالي املنطقة اليت نعمل بها من الشباب املؤمن 
ما  بالشفرة  ويطلب حالقة حليته  إلينا بصدد حالقته  يرتدد 
يسمى )املوس( او حالقتها بواسطة املاكينة الكهربائية )منرة 
صفر( او بواسطة اخليط فنرجو  من مساحتكم بيان احلكم 

الشرعي حللقها ؟

األحوط  على  عليه  األجرة  وأخذ  اللحية  اجلواب: حيرم حلق 
لزومًا إاّل إذا اكره على احللق او اضطر إليه لعالج او حنوه او 
خاف الضرر على تقدير تركه أو كان تركه حرجيًا بالنسبة إليه 
كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة ال يتحّملها ففي هذه 

املوارد ال إشكال يف جواز احللق، وال عقوبة خاصة لذلك.

عند  احلفافة(   ( اخليط  اخذ  للرجال  جيوز  هل  السؤال:   
احلالقني للتجميل؟

اجلواب: جيوز وال جيوز على األحوط حلق اللحية.

انك  القول  معه  يصدق  الذي  االدنى  احلد  هو  ما  السؤال:   
ملتحي ؟

اجلواب: مع العارضني ـ على االحوط وجوبًا ـ

يزيل  ان  الفرد  من  يطلب  الدولة  تبع  وظائف  توجد  السؤال: 
حليته باملوس هل جيوز العمل يف الوظيفة ؟

اجلواب: ال جيوز احللق على االحوط اال مع الضرورة كاحلرج 
الشديد.

السؤال: يرجى توضيح املسموح به من حلق العارضني؟
اجلواب: حلق اللحية احملرم على األحوط يشمل حلق الشعر 
بأس  فال  الوجنتني  على  النابت  واما   ، اللحيني  على  النابت 

بإزالته .
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لو سألوك

يف  وترعرع  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب  ولد 
عائلة تدين بالتوحيد وتتمتع بسمو االخالق وعلو 
من  نلمسه  املطلب  عبد  جده  فإميان   , املنزلة 
هلدم  احلبشي  أبرهة  هجوم  عند  ودعائه  كالمه 
على  توكل  بل  األصنام  اىل  يلتجئ  مل  إذ  الكعبة 
 ,62-143 النبوية:  )السرية  الكعبة.  حلماية  اهلل 
بأن  نقول  أن  بل ميكن  تاريخ 1260(.  الكامل يف 
اهلل  )صلى  النيب  بشأن  عارفًا  كان  املطلب  عبد 
عليه وآله( ومستقبله املرتبط بالسماء من خالل 
به  اهتماماته  وجتّلت  ذلك.  أكدت  اليت  األخبار 
يف االستسقاء بالنيب )صلى اهلل عليه وآله( وهو 
رضيع, وما ذلك إال ملا كان يعلمه من مكانته عند 
امللل   ,1182 احللبية:  )السرية  الرزاق  املنعم  اهلل 
. والشاهد اآلخر،  والنحل للشهرستاني: 2248( 
الغفلة عنه عندما كان  هو حتذيره ألم أمين من 
السرية  بهامش  دحالل  زيين  )سرية  صغريًا 

احللبية: 164 وراجع تاريخ اليعقوبي: 210(.
وكذلك حال عمه أبي طالب الذي استمر يف رعاية 
تبليغ  ألجل  ودعمه  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب 
عمره  حلظات  آخر  حتى  بها  والصدع  الرسالة 
وقطيعتهم  قريش  أذى  ذلك  يف  متحماًل  املبارك 
وحصارهم له يف الشعب. ونلمس هلذا يف ما روي 
عن أبي طالب )عليه السالم( عدة مواقف ترتبط 
حبرصه على سالمة حياة النيب )صلى اهلل عليه 
ابن عساكر:  تاريخ  النبوية:1979,  )السرية  وآله(, 
169, جممع البيان: 737, مستدرك احلاكم:2623, 
 ,1189 احللبية:  السرية  الكربى:1168,  الطبقات 

أصول الكايف:1448, الغدير:7345(.
وأما والدا النيب )صلى اهلل عليه وآله(، فالروايات 
دالة على نبذهما للشرك واألوثان، ويكفي دلياًل 
قول الرسول )صلى اهلل عليه وآله(: )مل أزل أنقل 
الطاهرات( أرحام  اىل  الطاهرين  أصالب  من 
)سرية زيين دحالن بهامش السرية احللبية:158, 
املفيد:13,12(, وفيه  للشيخ  املقالت  أوائل  وراجع 

دنس  كل  من  وأمهاته  آبائه  طهارة  اىل  إيعاز 
وشرك. وذهب بعض أهل السنة إىل إميان والديه 
)صلى اهلل عليه وآله( وأجداده ، واستدلوا عليه 
كتاب  قال يف  السيوطي  منهم   ، والسنة  بالكتاب 
أنهما  الثاني،  املسلك   :  )17  : احلنفاء  )مسالك 
بل   ، شرك  عنهما  يثبت  مل  وآمنة  اهلل  عبد  أي 
على  إبراهيم  جدهما  دين  احلنيفية  على  كانا 
ذلك  على  كان  كما  والسالم  الصالة  وعليه  نبينا 
طائفة من العرب كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة 
إليه  ذهبت  املسلك  وهذا   . وغريهما  نوفل  بن 
كتابه  يف  فقال  الرازي  الدين  فخر  منهم  طائفة 
)أسرار التنزيل( ما نصه : قيل : إن آزر مل يكن 
والد إبراهيم بل كان عمه واحتجوا عليه بوجوه : 
منها أن آباء األنبياء ما كانوا كفارا ، ويدل عليه 
وجوه : منها قوله تعاىل: )) الذي يراك حني تقوم 
كان  أنه  معناه  قيل:   )) الساجدين  وتقلبك يف   *

ينقل نوره من ساجد إىل ساجد .
وبهذا التقدير اآلية دالة على أن مجيع آباء حممد 
 ، مسلمني  كانوا  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صلى 
وحينئذ جيب القطع بأن والد إبراهيم ما كان من 
الكافرين ، إمنا ذاك عمه ، أقصى ما يف الباب 
أن حيمل قوله تعاىل: )) وتقلبك يف الساجدين (( 
على وجوه أخر ، وإذا وردت الروايات بالكل وال 
منافاة بينهما وجب محل اآلية على الكل ، ومتى 
صح ذلك ثبت أن والد إبراهيم ما كان من عبدة 

األوثان .
ثم قال : ومما يدل على أن آباء حممد )صلى اهلل 
عليه وآله( ما كانوا مشركني قوله )عليه السالم( 
: ) مل أزل أنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام 
الطاهرات ( وقال تعاىل : )) إمنا املشركون جنس 

(( فوجب أن ال يكون أحد من أجداده مشركا .
هذا كالم فخر الدين الرازي حبروفه ، وناهيك به 
إمامته وجاللته ، فإنه إمام أهل السنة يف زمانه ، 

والقائم بالرد على الفرق املبتدعة يف وقته .

آباُء النيب
 مل يسجدوا لصنم 

منزله وباشر يف غسلها بنفسه ثم نشرها على 

الذي حدده  املوعد  يتأخر عن  احلبل حتى ال 

هويته  ذلك  بعد  الزائر  واكتشف  الزائر  له 

الناس كثريًا  يفعل كما المه  وظل حائرًا ماذا 

على فعله ، وجاء الشيخ املقدس حيمل ثياب 

املسافر مغسولة مرتبة ونهى الناس عن لومه 

وقال هلم : ) إن من حقوق إخواننا املؤمنني ما 

ال ميكن أداؤها إال بغسل ثيابهم(.

ومن كراماته :

من  كبري  جانب  على  االردبيلي  املقدس  كان 

التقوى والزهد وقد كرمه اهلل عز وجل فقد 

بلغ من مسو منزلته انه كان يزور مرقد اإلمام 

أمري املؤمنني )عليه السالم( بعد منتصف الليل 

فتفتح له األبواب بال مفاتيح وهي مغلقة، كما 

الزمان يف  العصر وصاحب  ولي  بلقاء  حظي 

مسجد الكوفة املعظم.

وفاته:

أفلت  هـ(   993 ( يف شهر رجب األصب سنة 

مشس هذا العامل الفقيه يف النجف االشرف 

خدمة  يف  بالعطاء   ً حافال  عمرُه  كان  ولقد 

سيد  شريعة  عن  الدفاع  ويف  احلنيف  الدين 

املرسلني ومساعدة الفقراء واحملرومني.

يف  الثرى  ليوارى  الطاهر  جثمانه  شيع  فقد 

أحد أروقة الصحن احليدري الشريف ملوالنا 

أمري املؤمنني )عليه السالم( فسالم عليه يوم 

ُولد ويوم عاش عاملًا فقيهًا ورعًا تقيًا ويوم رحل 

عن هذه الدنيا راضيًا مرضيًا ..

املقد�س الردبيلـــــــــــــــي ..
اأول من اأحرز هذا اللقب مـــــــــــــــن بني العلماء
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• وزارة البلديات واالشغال العامة تكشف عن ان 
13 شركة كورية ستدخل للعمل يف تنفيذ مشاريع 
طريق  عن   2012 عام  موازنة  يف  إسرتاتيجية 

مباشرة.. دعوات 
يرى  جعفر  نبيل  الدكتور  االقتصادي  اخلبري   •
مدينة  اهم  لتكون  مؤهلة  البصرة  حمافظة  إن 
ان  املقبلة,مبينا  السنوات  خالل  العامل  يف  نفطية 
النفط  صناعة  تطور  على  عدة  مؤشرات  هناك 

يف احملافظة.  
لشراء  صينية  شركة  مع  تتعاقد  النقل  وزارة   •
طن  االف  سبعة  تستوعب  اليت  »بغداد«   باخرة 

بقيمة 14 مليون دوالر.

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

إرجاُء زيادة رواتب الموظفين الى  العام 2013

تغييُر مناهج الفيزياء والكيمياء واألحياء للسادس اإلعدادي 

وزارُة التربية : صيغة جديدة إلجراء االمتحانات النهائية 

تقديُم خدمة الحجز اآللي للمسافرين على متن طائرات 
الخطوط الجوية العراقية 

رواتب  زيادة  الربملانية  املالية  اللجنة  أرجأت 
اللجنة  رئيس  وقال   .2013 العام  اىل  املوظفني 
حيدر العبادي: انه وحبسب تقديرات وزارة املالية 

رواتب  زيادة يف  توجد  ال  الدولي  النقد  وصندوق 
اىل  وسرتحل  املقبل  للعام  واملوظفني  املتقاعدين 

العام 2013 ألنها تزيد األعباء على املوازنة.  

أعلنت وزارة الرتبية ان العام املقبل سيشهد 
واألحياء  والكيمياء  الفيزياء  مناهج  تغيري 
للمناهج يف  العام  املدير  للسادس اإلعدادي. 
الوزارة غازي مطلك بني ان هذا التغيري يعد 

أن  بعد  اإلعدادية  الدراسة  يف  نوعية  نقلة 
مت تغيري مناهج هذه املواد للرابع واخلامس 
صحيح  بنحو  التغيري  ليكون  العلمي 

ومدروس. 

إلجراء  جديدة  صيغة  الرتبية  وزارة  وضعت 
متديد  أساس  على  تقوم  النهائية  االمتحانات 
كما  أسبوعني  بدل  كامل  شهر  اىل  فرتتها 
فرتات  طول  حتديد  يتم  ان  على  معتادة،  كانت 
االسرتاحة بني ايام االمتحانات بناًء  على صعوبة 

ايام  اربعة  هلا  حددت  الدروس  فبعض  الدرس، 
الرتبية  وزارة  وكيل  ويقول  ايام.  ثالثة  واخرى 
اجلديدة  الصيغة  من  اهلدف  ان  النجار  عدنان 
ملراجعة  مضافة  فرصًة  الطلبة  منح  يف  يكمن 

لالمتحان. واالستعداد  دروسهم 

العراقية  اجلوية  اخلطوط  شركة  بدأت 
للمسافرين  اآللي  احلجز  خدمة  بتقديم 
لوزارة  بيان  وقال   . طائراتها  منت  على 
للمسافرين  ستسهل  اخلدمة  هذه  ان  النقل 
حجز مقاعدهم الكرتونيا عن طريق مكاتب 

املؤمل  من  انه  مضيفا   ، اآللي  للحجز  معدة 
يف  اآللي  للحجز  مكاتب  عدة  افتتاح  يتم  ان 
وعدد  وأصفهان  ومشهد  ودبي  تركيا  من  كل 
بعد  قريب  وبوقت  العراقية  احملافظات  من 

افتتاح 7 مكاتب يف بغداد.

الصحُة تنفي تلوث أدوية 
بفيروس اإليدز

نفى املفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل 

أثري مؤخرا  ما  حمسن خالل مؤمتر صحفي 

من شكوك واتهامات حول عدم صالحية شحنة 

احمللية  السوق  اىل  املوّردة  االمبيكلوكس  حق 

من فرنسا عن طريق القطاع اخلاص حلملها 

ملوثات جرثومية مسببة ملرض فقدان املناعة 

اإلشاعات  تلك  ان  مؤكد   ، )اإليدز(  املكتسبة 

عارية عن الصحة بثتها جهات جمهولة غايتها 

التسقيط  او  االستقرار  وعدم  البلبلة  إثارة 

األقاويل  تلك  تطلق  جهات  وهي  التجاري، 

املفضوحة من دون أي سند علمي«.
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موجز »األحرار« 

استعدادات مكثفة تشهدها حمافظات البالد لزيارة 
أربعينية اإلمام احلسني املليونية 

تقرير: عالء السالمي
استعدادات مكثفة شهدتها حمافظات البالد منها 
أربعينية  لزيارة  وواسط  وبابل  االشرف  النجف 
توافدا  ستشهد  واليت  املليونية  احلسني  اإلمام 
مليونيا للزوار من حمافظات البالد وبلدان خمتلفة 

اىل كربالء الحياء هذه الزيارة العظيمة .
ففي حمافظة النجف االشرف عقد مؤمتر موسع 
مع  وبالتعاون  األوسط  الفرات  عمليات  لقيادة 
اللجنة األمنية يف جملس احملافظة وقيادة الشرطة 
لتدارس اخلطة األمنية اخلاصة مبناسبة أربعينية 
الزائرين  ومحاية  السالم  عليه  احلسني  اإلمام 
املتوجهني صوب كربالء سريًا على األقدام مرورا 

بالنجف .
وقال قائد عمليات الفرات األوسط  الفريق عثمان 
الغامني إن  اخلطة ستكون مفصلية والتقل أهمية 
عن حمافظة كربالء كون ثقل احملافظات اجلنوبية 
سيكون عن طريق حمافظة النجف االشرف وبنسبة 
باملائة وستكون اخلطة مبشاركة  اكثر من  سبعني 

أكثر )30( الف عنصر امين يف احملافظة.
األمنية يف جملس  اللجنة  رئيس  اوضح  جهته  من 
حمافظة النجف االشرف لؤي الياسري انه  سيتم 
لكثرة  الدولي  النجف  فتح صالة جديدة يف مطار 
أعداد الزائرين الكبرية وقد حصلنا على موافقات 
من وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية على منح مسة 
ولبنان  وايران  اخلليج  من  الزائرين  لكل  دخول 
لزيارة  فقط  النجف  مطار  يف  وباكستان  وتركيا 

األربعني .
اىل ذلك أعدت القيادات األمنية يف حمافظة بابل 

خطة شاملة لتامني الزائرين املتوجهني اىل مدينة 
األربعني.  زيارة  إلحياء  األقدام  على  سريا  كربالء 
رداد  فاضل  اللواء  احملافظة  شرطة  مدير  وقال 
اجتماع  هامش  على  عقده  صحفي  مؤمتر  خالل 
إن  االثارية  بابل  مدينة  يف  عقد  األمنية  للقيادات 
اخلطة اليت يشارك فيها حنو 21 الف منتسب من 
احملافظة  تقسيم  تتضمن  االمنية  األجهزة  مجيع 
عليها  االشراف  يتوىل  امنية  حماور   8 حنو  اىل 
اليت  احملاور  أن  اىل  كبرية، مشريَا  برتب  ضباط 
كربالء  مدينة  اىل  املؤدية  الطرق  طول  على  متتد 
انتشارا  ستشهد  اليت  بابل  مبدن حمافظة  مرورا 
اللواء رداد على أن  امنيا واستخباريا مكثفا. وأكد 
اخلطة تركز بشكل كبري على اجلانب االستخباري 
فاعلية  أثبتت  السابقة  اخلطط  ان  اعتبار  على 
قبل  اإلرهابية  العمليات  منع  يف  اجلانب  هذا 
األمنية  األجهزة  قدرة  ثقته يف  معربا عن  وقوعها 

واالستخبارية يف حفظ سالمة الزائرين. 
أما يف حمافظة واسط فقد اعلن مدير عام شرطة 
وضع  عن  اهلادي  عبد  حسني  اللواء  احملافظة 

تتضمن  األربعني  لزيارة  تكميلية  خطة  مديريته 
لزوار  الطرق  وتأمني  احلسينية  املواكب  محاية 

اإلمام احلسني )عليه السالم(. 
من جانبه اكد مدير جملس حمافظة واسط ) طه 
األربعني  لزيارة  اعداد خطة خاصة  الرديين( عن 
من  الزائرين  لنقل  عجالت  توفري  ضمنها  من 
كربالء املقدسة اىل مدينة الكوت لنقل الزوار عقب 
انتهاء الزيارة وقال لـ)األحرار( يف هذا اخلصوص 
» حقيقة جملس حمافظة واسط اكمل استعداداته 
وتهيئة قرابة 700 سيارة لنقل زوار االمام احلسني 
كربالء اىل حمافظة  من  العائدين  السالم(  )عليه 
العام  يف  حصل  كما  االخرى  واحملافظات  واسط 
للمحافظة  استعدادات  ايضًا  وهناك  املاضي 
للتنظيف  عامل   500 بارسال  احملافظة  وجملس 
يف كربالء املقدسة لتكون الزيارة تضامنية وايضًا 
هناك غرفة عمليات ستشكل بني جملس حمافظة 
تهيئة  اجل  من  كربالء  حمافظة  وجملس  واسط 
األجواء املناسبة لوصول الزوار ألداء الزيارة وكذلك 

رجوعهم اىل أهاليهم ساملني ..
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رفيق القرب
القرآن الذي حتفظه وحتافظ عليه اليوم، سيكون رفيقك حلظة املوت!.. وسيكون املدافع عنك والشفيع 
لك، يوم يتخلى عنك أقرب الناس إليك. يقول - صلى اهلل عليه وآله سلم -: )اقرأوا القرآن فإنه يأتي 
شفيعًا ألصحابه يوم القيامة(، وهل هنالك أمجل من حلظة تقابل فيها اهلل تعاىل يوم القيامة، وأنت حافظ 

لكالمه يف صدرك؟!
املصحُف خري صديق

اخرت مصحفًا يكون معك معظم الوقت، واعتمد عليه يف احلفظ، وسوف تنشأ عالقة خاصة بينك وبني 
هذا املصحف! وسوف حتبه وتستمتع حبفظه، وسيكون لك حافزًا على احلفظ، وابدأ بالبحث عن صديق 

حتفظ القرآن معه، وليكن حديثك كله عن القرآن وذكر اهلل.
تأمل املعجزات العلمية يزيد من قوة احلفظ

حتدث القرآن عن الكثري من احلقائق الكونية والطبية... وإن اإلكثار من قراءة هذه األحباث، يزيد من 
رغبة املؤمن يف احلفظ، ويزيده تعّلقًا وحبًا لكتاب ربه، وبالتالي يساعده على االستمرار يف القراءة والتدبر 

واحلفظ، وال ننسى أن عبادة التفكر من أعظم العبادات!

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

كرار حممد خلف
من أجل اإلطالع على سري العمل واختبار الطلبة 
بابل،  حمافظة  يف  املقامة  القرآنية  الدورات  يف 
القرآن  لدار  التابعة  والتقييم  املتابعة  قامت جلنة 
الكريم يف العتبة احلسينية املطهرة بزيارة دوراتها 

املقامة يف احملافظة.
وتأتي هذه الزيارات لتحفيز الطلبة على مواصلة 
إضافة  الكريم؛  القرآن  وحفظ  تالوة  جهدهم يف 
للطلبة  التشجيعية  املستحقات  إيصال  إىل 

واملعلمني.
اللجنة  اطلعت  يومني  ملدة  الزيارة  واستمرت 
خالهلا على أهم ما ُأجنز يف تلك الدورات املقامة 
ومشلت  بابل،  حمافظة  من  متفرقة  أماكن  يف 
وأخرى  لألوالد  دورتان  فيه  تقام  الذي  نادر  حي 
للبنات، إضافة إىل ست دورات يف مقام إبراهيم 
اخلليل توزعت بواقع مخس دورات للبنات وواحدة 
للبنني، ودورتني للبنات يف مرقد النيب أيوب )عليه 

السالم(.
وقامت اللجنة يف اليوم الثاني بزيارة مناطق ُأخرى 
قرآنية  دورة  افتتاح  مت  حيث  بابل،  حمافظة  من 
اللجنة  للبنات، وقد سجلت  الشام  يف قرية هوى 
انطباعاتها وإشادتها بتميز هذه الدورة من ناحية 

حفظ أجزاء من القرآن الكريم.
)رضوان  احلمزة  مزار  يف  املقامة  الدورة  وعن 
اللجنة  أعضاء  أحد  ذكر  فقد  لألوالد  عليه(  اهلل 
أنها حققت نتائج طيبة حبفظ أجزاء من القرآن 
الكريم، وبلغ حفظ أحد الطلبة ستة عشر جزءًا. 

جلنة املتابعة والتقييم يف دار القرآن الكريم تزور ست عشرة 
دورة قرآنية تابعة هلا يف بابل

جملة االحرار اال�سبوعية
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تقرير حسني النعمة

أحيا أكثر من مليونني ونصف مليون  زائر من حميب أهل البيت )عليهم السالم( ذكرى 
استشهاد زيد ابن اإلمام علي السجاد )عليهما السالم(؛ يف الثالث من صفر يف مزار زيد 
الشهيد حيث بدأ توافد احملبني واملوالني منذ األول من شهر صفر ولغاية الرابع منه ضمن 
أطار امين وخدمي تكلل بنجاح الزيارة اليت شهدت يف عامها هذا توافدا إعالميا ملختلف 
احملطات )املرئية واملقروءة والسمعية( واليت سلطت األضواء على حجم الزيارة واستنفار 

األمانة اخلاصة للمزار لتهيئة ما يلزم من أمور لنجاح الزيارة.. 
فيما أحيا أكثر من مليون زائر ذكرى شهادة اإلمام زين العابدين )علي بن احلسني( من 
خالل أدائهم مراسيم الزيارة يف مرقد الشهيد )زيد بن علي بن احلسني( يف اخلامس 

والعشرين من شهر حمرم احلرام لعام 1433 هـ.
بأن  السالم(  )عليه  الشهيد  زيد  ملزار  اخلاص  األمني  احلسناوي(  )قاسم  الشيخ  وقال 
»الزيارة تعدت املليونني ونصف مليون  زائر وتكللت بالنجاح جبهود خدمة املزار واجلهات 
األمنية والرقابية«، مضيفا إن »الزيارة شهدت إقبال العديد من منتسيب العتبات املقدسة، 
من العتبة العلوية واحلسينية املقدستني وكذلك من املزارات الشيعية كمزار احلمزة الغربي 

منتسيب  إن  يؤكد  الذي  األمر  املزار  َخدمة  ومعاونة  اخلدمة  إلبداء  التمار  ميثم  ومزار 
وإبراز  املقدس  املذهب  خِلدمة  متواصلةٌٌ  همهٌم  ُهم  الشيعية  واملزارات  املقدسة  العتبات 

شعائره الدينية بإحياء مناسباته سنويا«..
 وبني احلسناوي على أثر تساؤالت الزائرين عن تأخر مزار زيد الشهيد )عليه السالم( 
منشآت  وبناء  احلرم  توسعة  منها  املستقبلية  املشاريع  من  مجلة  »هنالك  بأن  باألعمار 
صحية وأروقة اسرتاحة مسقفة« مؤكدا إن »هنالك ميزانية معدة من جملس حمافظة بابل 
للمزارات الشيعية وسيكون ملزار زيد )عليه السالم( النسبة الكبرية من هذه التخصيصات 
تصب يف  اليت  املشاريع  من  بالعديد  للمزار شروعها  اخلاصة  األمانة  منها  تأمل  املالية 

املزار وزائره الكرام«.. 
اىل  املشرف،  للمزار  اخلاص  األمني  نائب  العميدي(  )ظافر  السيد  أشار  جانبه  ومن 
لتوفري  واخلدمية  األمنية  األجهزة  وباقي  للمزار  اخلاصة  األمانة  بني  الكبري  »التنسيق 

وتهيئة األجواء األمنية واخلدمية خالل الزيارة املشرفة«.
وأضاف العميدي إن »التغطية األمنية للزيارة كانت بأشراف الفريق الركن عثمان الغامني 
خروقات  أية  ودون  الزيارة  أيام  النجاح خالل  واليت شهدت  األمنية  اخلطة  وضع  الذي 
أمنية«، فيما ذكر إن »طبيعة اخلدمات اليت قدمت خالل الزيارة كانت بإشراف األمانة 
اخلاصة للمزار على املستوى الصحي واخلدمي«، مشريا اىل »فتح مضيف الشهيد زيد 
)عليه السالم( هلذه السنة وقدم فيه أكثر من )15000( وجبة طعام ليومي الزيارة يف الثاني 

والثالث من صفر اخلري«.      
ودعا العميدي »ديوان الوقف الشيعي وأمانة املزارات الشيعية  العامة اىل تهيئة ظروف 

أحسن خدمة لزائري الشهيد زيد )عليه السالم(«.
اىل ذلك طالب الزائرون بتحسني أوضاع املزار والعمل على فتح منافذ أكثر تسع احلشود 
املليونية اليت وفدت ألحياء ذكرى استشهاد زيد )عليه السالم(، كما أشار البعض منهم من 
حتسن اخلدمات هلذا العام بالرغم من قلة اإلمكانيات اليت من املفروض على األمانة العامة 

للمزارات الشيعية يف العراق أن تعمل على توفريها خاصة خالل الزيارات املليونية..
زيد  الشهيد  فيها مزار  يقع  واليت  النائية عن مركز احملافظة  املدينة  أهالي  فيما رحب 
)عليه السالم( باحلشود الغفرية فاحتني أبواب بيوتهم على مصراعيها َمِضيفا للوافدين..

أكثر من مليونني ونصف مليون زائر حييون ذكرى استشهاد
 زيد بن علي )عليهما السالم( وسط أجواء أمنية وخدمية مكثفة
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عقائدنا

الإمامُة الكلمة الباقية يف عـــــــــــــــــــــقب اإبراهيَم )عليه ال�صالم(

ميكن 
االستدالل على إثبات هذه احلقيقة 

وهي استمرار اإلمامة من خالل اآليات 
القرآنّية أّواًل، ومن طريق الروايات ثانيًا.

الطريق األّول: اآليات القرآنّية
اآلية األوىل: قوله تعاىل: )َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإّني 
ُيْفِسُد  َمن  ِفيَها  َأجَتَْعُل  َقاُلوا  َخِليَفًة  األْرِض  يِف  َجاِعٌل 
ْمِدَك َوُنَقّدُس َلَك  َماَء َوحَنُْن ُنَسّبُح حِبَ ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
اآلية  هذه  أشارت   . َتْعَلُموَن()1(  اَل  َما  َأْعَلُم  ِإّني  َقاَل 

املباركة إىل:
أّواًل: أّن هذا اخلليفة أرضي، وهو موجود يف كّل زمان، 
والدال على ذلك قوله: )َجاِعٌل( ألّن اجلملة االمسّية، 
وكون اخلرب على صيغة )فاعل( اليت هي مبنزلة الفعل 
املضارع، تفيد الدوام واالستمرار، مضافًا إىل أّن اجلعل 
يف اللغة، كما يقول الراغب يف املفردات، له استعماالت 
حالة( دون  حالة  على  الشيء  )تصيري  ومنها  متعّددة 
كالرازي يف  املفسرين،  أّكده مجلة من  ما  وهذا   ،)2(

التفسري
الكبري(  

)روح  يف  واآللوسي   )3(
اجلعل  هذا  يقارن  وعندما  املعاني()4(، 
مبا يناظره من املوارد يف القرآن الكريم جند أّنه يفيد 
ا َخَلَق  معنى السّنة اإلهلّية كقوله تعاىل: )َجَعَل َلُكم مِمَّ

ِظالاًل(، )َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ ُنورًا( وحنوهما.
ثانيًا: إّن هذا اخلليفة ليس هو مطلق اإلنسان فيكون 
يِف  َخالِئَف  َجَعَلُكْم  الَِّذي  (ُهَو  تعاىل:  قوله  قبيل  من 
به  املقصود  وإمّنا  ُكْفُرُه()5(.  َفَعَلْيِه  َكَفَر  َفَمن  األْرِض 
إنسان خبصوصه، وذلك بقرينة اآليات الالحقة اليت 
إمّنا استحّق اخلالفة  املوجود األرضي  أّن هذا  أثبتت 
تعاىل:  منه  مباشرة  كّلها  األمساء  ُعلِّم  ألّنه  اإلهلّية 
اَء ُكلََّها(، ثّم صار واسطة بينه تعاىل  )َوَعلََّم آَدَم األمْسَ
الواضح  اِئِهْم( ومن  ِبَأمْسَ َأنِبْئُهم  آَدُم  )َيا  وبني مالئكته 
الذين  أولئك  إنسان حّتى  كّل  به  يراد  أن  أّنه ال ميكن 
عرّب عنهم القرآن الكريم بقوله تعاىل: )ُأوَلِئَك َكاألْنَعاِم 
ضرورة  على  تدل  اآلية  فهذه  إذن   ،)6() َأَضلُّ ُهْم  َبْل 
استمرار اخلالفة اإلهلّية، أّما من هو ذلك اخلليفة يف 

كّل زمان فله حبث آخر، سنعرض له الحقًا.
)عليه  اخلليل  إلبراهيم  تعاىل  قوله  الثانية:  اآلية 

السالم(: )ِإّني َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا()7(، وهذه اإلمامة 
)عليه  إلبراهيم  كانت  اليت  والرسالة  النبّوة  غري  هي 
السالم(. والشاهد على ذلك: :1  )طلب اإلمامة للذرّية 
حصول  أّن  الواضح  ومن  ُذّريَّيِت(،  )َوِمن  قال:  حيث 
كربه  يف  كان  الذرّية  على  السالم(  )عليه  إبراهيم 
ِلي  َوَهَب  الَِّذي  هللَِّ  ْمُد  )احْلَ قال:  كما  وشيخوخته، 
سبحانه  وحكى  َوِإْسَحاَق()8(،  اِعيَل  ِإمْسَ اْلِكرَبِ  َعَلى 
َعُجوٌز  َوَأَنا  َءَأِلُد  َويَْلَتى  َيا  )َقاَلْت  إبراهيم:  زوجة  عن 
َوَهَذا َبْعِلي َشْيخًا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب()9(. وال يصح 
آيسًا  أّما من كان  إاّل ملن كان عنده ذرّية،  الطلب  هذا 
ْرمُتُوِني َعَلى َأن  من الولد وجييب مبّشريه بقوله: )َأَبشَّ
ُرون()01(، فال يصح منه واحلالة  يِنَ اْلِكرَبُ َفِبَم ُتَبشِّ َمسَّ
هذه أن يطلب أي شيء لذرّيته()11(. ولو كان ذلك يف 
أوائل حياته وقبل أن يرزق الذرّية، لكان من الواجب أن 
يقول: )ومن ذرّييت إن رزقتين ذرّية(، وإاّل لزم منه أن 
خياطب اخلليل )عليه السالم( رّبه اجلليل مبا ال علم 
له به، وهذا ما يتنّزه عنه مقام إبراهيم اخلليل )عليه 

السالم(.
ِبَكِلَمات  َربُُّه  ِإْبَراِهيَم  اْبَتَلى  )َوِإِذ  تعالـى:  قوله  )إّن   2:
ِإَمامًا()21( يدل على  ِللنَّاِس  ِإّني َجاِعُلَك  َقاَل  َفَأمَتَُّهنَّ 
مبا  ابتالئه  بعد  كانت  إمّنا  املوهوبة  اإلمامة  هذه  أّن 
أنواع  إاّل  هذه  وليست  االمتحانات،  من  به  اهلل  ابتاله 
وقد  حياته،  يف  بها  السالم(  )عليه  ابُتلي  اليت  البالء 
نّص القرآن على أّن ِمن أوضحها قضّية ذبح إمساعيل 
يِف  َأَرى  ِإّني  ُبيَنَّ  َيا  )َقاَل  تعاىل:  قال  السالم(،  )عليه 
اْلَبالُء  هلَُو  َهَذا  )ِإنَّ  قال:  أن  إىل  َأْذحَبَُك(  َأّني  املََْناِم 

املُِْبنُي() 31( ) 41(.

الطريق الثاني: الروايات
وهذا ما أكدته مجلة من الروايات الصحيحة الواردة 
يف املقام. عن اإلمام الصادق )عليه السالم( يف حديث 
السالم  عليه  إبراهيم  كان  )وقد  فيه:  يقول  مطّول 
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عقائدنا

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

الإمامُة الكلمة الباقية يف عـــــــــــــــــــــقب اإبراهيَم )عليه ال�صالم(

ِللنَّاِس  َجاِعُلَك  )ِإّني  اهلل  قال  حّتى  بإمام  وليس  نبّيًا 
إلبراهيم  ثبتت  اليت  اإلمامة  وهذه  ِإَمامًا()51(. 
قال:  حيث  بعده،  من  لذرّيته  طلبها  السالم(  )عليه 
دعاءه،  احلّق سبحانه  استجاب  وقد  ُذرِّيَّيِت(  )َوِمن 
يف  وإمّنا  ذرّيته،  من  الظاملني  يف  مل جيعلها  ولكن 
)وقوله:  اآلية:  هذه  ذيل  يف  الرازي  يقول  غريهم, 
)َوِمن ُذرِّيَّيِت( طلب لإلمامة اليت ذكرها اهلل تعاىل، 

فوجب أن يكون املراد بهذا العهد هو اإلمامة، ليكون 
اجلواب مطابقًا للسؤال، فتصري اآلية كأّنه تعاىل قال: 
)ال ينال اإلمامة الظاملني، وكل عاص فإّنه ظامل لنفسه( 

فكانت اآلية داّلة على ما قلناه.
ظاملني  كونهم  انتفاء  يقتضي  اآلية  ظاهر  قيل:  فإن 

ظاهرًا وباطنًا، وال يصح ذلك يف األئّمة والقضاة.
قلنا: أّما الشيعة، فيستدّلون بهذه اآلية على صّحة قوهلم 
فنقول:  وأّما حنن  وباطنًا.  ظاهرًا  العصمة  وجوب  يف 
مقتضى اآلية ذلك. إاّل أّنا تركنا اعتبار الباطن فتبقى 
العدالة الظاهرة معتربة()61(. لكن مل يبنّي لنا الرازي، 
ملاذا ترك ما دّلت عليه اآلية من وجوب العصمة ظاهرًا 
وباطنًا، واكتفى بالعدالة الظاهرّية، مع اعرتافه بداللة 
اآلية على ذلك، وكيف كان )َسُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم َوُيْسأُلوَن(

ال  ذرّيته،  يف  دعائه  استجابة  أّن  الواضح  ومن   .)71(
ذرّيته  جلميع  شامل  هو  بل  فقط،  بالصلبيني  خيتص 
شريطة أن ال يكون ظاملًا. وهذا ما أّكده اإلمام الرضا 
)عليه السالم( بقوله: )إّن اإلمامة خّص اهلل عّز وجّل 
واخلّلة  النبّوة  بعد  السالم  عليه  اخلليل  إبراهيم  بها 
مرتبة ثالثة، وفضيلة شّرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال: 
)ِإّني َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا(، فقال اخلليل عليه السالم 
ُذّريَّيِت( قال اهلل تبارك وتعاىل: )ال  سرورًا بها: )َوِمن 
كّل  إمامة  اآلية  هذه  فأبطلت  املِِنَي(  الظَّ َعْهِدي  َيَناُل 
ظامل إىل يوم القيامة وصارت يف الصفوة، ثّم أكرمه 
اهلل تعاىل بأن جعلها يف ذرّيته أهل الصفوة والطهارة، 
َجَعلَْنا  َوُكالًّ  َناِفَلًة  َوَيْعُقوَب  ِإْسَحاَق  َلُه  )َوَوَهْبَنا  فقال: 

نَي  َصاحِلِ
َوَجَعلَْناُهْم   *

َوَأْوَحْيَنا  ِبَأْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  َأِئمَّ
َكاِة َوَكاُنوا  الِة َوِإيَتاَء الزَّ رْيَاِت َوِإَقاَم الصَّ ِإَلْيِهْم ِفْعَل اخْلَ
َعاِبِديَن()81(، فلم تزل يف ذرّيته يرثها بعض عن  َلَنا 
بعض، قرنًا فقرنًا، حّتى وّرثها اهلل تعاىل النيب صلى 
النَّاِس  َأْوىَل  )ِإنَّ  وتعاىل:  جّل  فقال  وآله  عليه  اهلل 
آَمُنوا َواهللَُّ  َوالَِّذيَن  النَّيِبُّ  َوَهَذا  اتََّبُعوُه  َللَِّذيَن  ِبِإْبَراِهيَم 
علّيًا  فقّلدها  خاّصة،  له  فكانت  املُْْؤِمِننَي()91(  َوِليُّ 
عليه السالم بأمر اهلل تعاىل على رسم ما فرض اهلل، 
العلم  اهلل  آتاهم  الذين  األصفياء  ذرّيته  يف  فصارت 
واإلميان بقوله تعاىل: )َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َواإِلمَياَن 
َلَقْد َلِبْثُتْم يِف ِكَتاِب اهللَِّ ِإىَل َيْوِم اْلَبْعِث َفَهَذا َيْوُم اْلَبْعِث(
يوم  السالم خاّصة إىل  عليه  ولد علي  )02( فهي يف 

القيامة( )12(
_________________________

)1( البقرة: 03.
)2( املفردات يف غريب القرآن، ص 49، ماّدة )جعل(

)3( التفسري الكبري، ج 2، ص 561.
)]4[( روح املعاني، ج 1، ص 022.

)5( فاطر: 93.
)6( األعراف: 971.

)7( البقرة: 421.

)8( إبراهيم: 93.
)9( هود: 27.

)01( احلجر: 45.
)11( العصمة، مصدر سابق، ص 23.

)21( البقرة: 421.
)31( الصافات: 601.

)41( امليزان يف تفسري القرآن، ج 1، ص 862.
)51( األصول من الكايف، ج 1، ص 471.

)61( التفسري الكبري، ج 4، ص 24.
)71( الزخرف: 91.

)81( األنبياء: 37.
)91( البقرة: 86.
)02( الروم: 65.

)12( األصول من الكايف، ج 1، ص 991، باب يف فضل 
اإلمام وصفاته.
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العطاء احلسيين

رئيُس جلنة الصحة يف حمافظة كربالء:
جممع سفري احلسني الطيب بادرة صحية متطورة باجملان

حسني النعمة
قال مسؤول متحف العتبة احلسينية املقدسة السيد 
عالء ضياء الدين إن العتبة احلسينية املقدسة فتحت 
بابًا جديدًا للتعاون مع مجهورية مصر العربية عن 
الفرتة  طريق استثمار خربة األثريني املصريني يف 
باالتفاق  كربالء  اآلثار يف  اكتشاف  بعملية  الالحقة 

مع املعنيني يف احلكومة احمللية.
العتبة  متحف  إىل  املصري  السفري  زيارة  إن  وقال 
احلسينية ووعده بالتعاون الكبري من خالل األثريني 
السبق يف عمل  الذين هلم خربة وقصب  املصريني 

واصفا  والصيانة،  اآلثار  ومحاية  واآلثار  التنقيب 
ذلك باملبادرة اإلجيابية لتفعيل عملية اكتشاف اآلثار 

يف املدينة املقدسة.
فمن جهته بني السفري املصري شريف كمال شاهني 
خالل زيارته العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني 
يف فرتة سابقة إن »توقيع اتفاقية تعاون مشرتك يف 
جماالت خمتلفة لتقريب وجهات النظر وخاصة يف 
الثنائية  العالقات  يعزز  والدينية  الثقافية  اجملاالت 
الديين  اجملال  على  الرتكيز  مع  اجملاالت  كافة  يف 
بني  والسيما  والعراق  مصر  بني  والفين  والثقايف 
يف  الشريف  واألزهر  العراق  يف  املقدسة  العتبات 

مصر«.
وخالل اللقاء مت التوقيع على بروتوكول يرسم املبادئ 

اليت تساهم يف تطوير هذه العالقة بني الشعبني.
املقدسة  احلسينية  العتبة  متحف  مسؤول  بني  فيما 
إن »دورًا كبريًا ُبذل من قبل دائرة املتاحف العراقية 
إطار  يف  املصرية  املتاحف  آثار  على  احلفاظ  يف 
السابق  بالرئيس  أطاح  الذي  األخري  التغيري  حقبة 
الدين  عالء ضياء  السيد  وأضاف  مبارك«.  حسين 
قوله يف »احلقيقة كان لنا سبق يف طلب محاية اآلثار 

الثورة  أيام  العراقي  املتحف  مع  بالتعاون  املصرية 
وعن  االنرتبول  طريق  عن  طالبنا  ولذلك  يف مصر 
هذه  واإلعالمية حلماية  الثقافية  املؤسسات  طريق 

املعروضات يف مصر«.
وزاد مسؤول املتحف »إن العتبتني احلسينية والعباسية 
املقدستني شهدتا انفتاحًا كبريًا يف السنوات األخرية 
ومبختلف القطاعات مما اخذ قطاع اآلثار يف هذه 
الفرتة حصة لعب فيها دورًا مهمًا يف رسم خارطة 
اإلمام  اسم  حيمل  كبري  متحف  إلقامة  الطريق 

احلسني )عليه السالم( مستقبالً «. 

أثنى رئيس جلنة الصحة يف جملس حمافظة كربالء على اجلهد املبذول من قبل العتبة 
احلسينية املقدسة يف إدارة جممع سفري احلسني الطيب، وجاء ذلك خالل زيارته للمجمع 

الطيب لغرض االطالع على طبيعة اخلدمات املقدمة فيه.
لالطالع  الزيارة  »جاءت  )األحرار(،  ملراسل  العبودي( يف تصريح  وقال )حسني شدهان 
على اجملمع وعلى اخلدمات اليت يقدمها للمواطنني والحظنا خالهلا العديد من اخلدمات 
)تلي مدسن( اليت  واألجهزة احلديثة واملتطورة اليت حيتويها اجملمع من خالل منظومة 
يستطيع من خالهلا الطبيب كشف ومعاينة املريض عن طريق كامريا مربوطة ببث مباشر 

مع أطباء اهلند إلمكانية عالجه داخل أو خارج العراق«.
وأضاف العبودي »نقدم شكرنا وتقديرنا للعتبة احلسينية املقدسة على اجلهود املبذولة يف 
إدارة هذا اجملمع الذي يقدم خدماته الصحية جلميع املواطنني ويوفر عليهم عناء السفر 
إىل اهلند، ويقدم خدماته الصحية املتطورة جمانا للمواطنني وبتمويل من العتبة احلسينية 

املقدسة«.

من  أطباء  ثالثة  استقدام  »مت  ياس(  )خضري  للمجمع  اإلداري  املعاون  قال  جانبه  من 
مستشفى )سيفي( يف اهلند ويف ثالثة اختصاصات جراحة كسور وجراحة جتميلية وطب 
تشخيص  ويتم  القلب،  أمراض  يف  اختصاص  )ناريانا-اهلند(  مدينة  من  وطبيب  أسنان 

األمراض واالطالع عليها من خالل منظومة )تلي مدسن(«.

تعاوٌن بني العتبة احلسينية املقدسة ومجهورية مصر العربية يف جمال اآلثار 

مسؤول متحف العتبة احلسينية املقدسة

السفير املصري
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العطاء احلسيين

علي اجلبوري
مل يتوّقع املغرتب اإليراني يف أمريكا، احلاج حمسن 
املطهرة،  كربالء  بقاع  ما يف  يومًا  أنه سيحل  فالتون 
حتى قرر مع جمموعة من أصدقائه من حميب أهل 
البيت )عليهم السالم( اجمليء إىل هذه املدينة املقدسة 
والتشّرف بزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( حاماًل 
معه الكثري من األماني واحلاجات اليت يأمل حتقيقها 

حتت قبته الطاهرة.
»اجلميع  )األحرار(:  لـ  حديثه  يف  فالتون  وقاَل 
خاصة  العراق  يف  املقدسة  العتبات  لزيارة  شغوفون 
مغاير صعب  بعيدة وجمتمع  بالد  مغرتبون يف  وأنهم 
عليهم أن يتكّيفوا معه وحيافظوا يف نفس الوقت على 
وميارسوا  االجتماعية  وتقاليدهم  الدينية  معتقداتهم 

حياتهم الطبيعية«.
بوالية  اإليرانيني  املغرتبني  لوفد من  وخالل مرافقته 
احلسينية  العتبة  لزيارة  بأمريكا؛  أجنلوس  لوس 
املقدسة واللقاء مبمثل املرجعية الدينية العليا مبدينة 
كربالء املقدسة مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، 
طرح فالتون موضوع احملافظة على اإلسالم من قبل 
مسلمي الغرب ونشر ثقافة وفكر أهل البيت )عليهم 
خاصة  اجلديدة  الثقافات  مواجهة  وكيفية  السالم( 

لشرحية الشباب املؤمن.
الشيخ  مساحة  قبل  من  اجلميل  الرتحيب  وبعد 
الكربالئي بأعضاء الوفد اإليراني، كان اجلميع ينظر 
عّم  حتى  املهمة،  تساؤالته  إجابات  وينتظر  بشغف 
اجلميع  ليستمع  الضيافة(  )دار  قاعة  داخل  الصمت 
إجابات  معها  اليت محلت  الكربالئي  الشيخ  لكلمات 
وإرشادات محلها الوفد معه متبوعة بالدعاء هلم؛ بعد 

انتهاء اللقاء وأكدوا على ضرورة تطبيقها عاجاًل.
أن  »ال شّك  بأّنه  كلمته  الكربالئي يف  الشيخ  وأوضح 
لكل إنسان هوية، وهي حتدد عناصر شخصيته، واليت 
تلك  مقومات  يبني  لكي  متعددة  مواضع  يف  يربزها 
الشخصية من حيث انتماؤه ومعتقداته، وكذلك جواز 
السفر )صحيفة األعمال( الذي حيتاجه لالنتقال من 

مكان آلخر )اجلنة أو النار(«. 

تعيشون  الذي  الغربي  »اجملتمع  بأّن  حديثه،  وتابع 
املسيحي  الدين  إىل  وينتمي  مغاير  جمتمع  هو  فيه، 
هي  فهويتكم  أنتم  أما  الالدين،  إىل  أو  واليهودي 
عبارة عن جذوركم اإلسالمية وبلدكم إيران املتمسك 
باإلسالم، وصحيفة أعمالكم البّد أن تتطابق مع هذه 
يف  االنغماس  وعدم  عليها  باحملافظة  وذلك  اهلوية 
احلياة واالنسالخ عن اهلوية األصلية )اإلسالم ومذهب 

أهل البيت(«.
وأضاف مساحته، »نعلم جيدًا ما تواجهون من صعوبات 
يعيش  الذي  املؤمن  ولكن  الغربي،  العيش يف اجملتمع 
اليت  الصعوبات  يعاني  ال  املقدسة  الشيعية  املدن  يف 
بالتعاليم  متمسك  جمتمع  ألنه  الغرب،  يف  تعيشونها 
الدينية، وأنتم قلة وتعانون من صعوبة احملافظة على 
حافظتم  إذا  ولكن  الدينية،  ومعتقداتكم  تقاليدكم 
عليها وأثبتم التزامكم الديين فإن اهلل تعاىل يضاعف 

أجركم«.
يعيش  الغربي  »اجملتمع  بأّن  الكربالئي  الشيخ  وبني 
حالة من التفسخ األخالقي واالحنالل، واملرأة تعاني 
من النساء الغربيات اللواتي من حوهلا، ويتطلب منها 

العفة واحملافظة على احلجاب«. 
أما عن طرق احملافظة على اهلوية اإلسالمية، فيذكر 
الفرد  »اعتزاز  منها  العليا؛  الدينية  املرجعية  ممثل 
وتشرفه يف داخله بانتمائه إىل الدين اإلسالمي ووطنه 
إيران، وال يشعر بالضعة والدونية اجتاه اآلخرين وهو 
األفضل واألشرف من اآلخرين الذين يعيشون بذلك 

البلد بشرط أن يلتزم مببادئه«.

وتكون عملية احملافظة على اهلوية، واحلديث ال يزال 
لشرحية  بالنسبة  »صعبة  الكربالئي  الشيخ  لسماحة 
من  فالبد  الغربي،  اجملتمع  يف  تربوا  الذين  الشباب 
بالتواصل  وذلك  أيضًا،  لكم  وبالنسبة  حتصينهم 
والرتاحم مع بعضكم بصورة مستمرة، وحضور جمالس 
العزاء وإقامة احملاضرات الدينية والتثقيفية، فضاًل 
عن التزاور وحضور صلوات اجلماعة، واستذكار أهل 
بعضكم  ستحمون  وبالتالي  السالم(  )عليهم  البيت 

البعض وال تتأثرون بثقافات الغرب«.
يف  متطورة  الغرب  »دول  إّن  إىل  مساحته  وأشار 
على  احلياة،  وتنظيم  والعلوم  واحلضارة  التكنولوجيا 
وبالتالي  الشيء،  بعض  املتخلفة  الشرق  بلدان  عكس 
الغرب  حضارة  إىل  ينجذب  املسلم  الشباب  جيعل 
مادة  فقط  ليست  احلياة  أن  تفهموهم  أن  وعليكم 
إىل  حباجة  هي  بل  اجلسدية  احلاجات  وإشباع 
الشرق  بلدان  والعقلية وأن  الروحية  إشباع احلاجات 
تلبية  األفضل يف  لكنها  العلوم  وأن ختّلفت يف جمال 
حاجات الروح والعقل وال جند فيها احلاالت واملظاهر 

االجتماعية السلبية«.
ولفَت الشيخ الكربالئي يف ختام حديثه إىل أن »على 
املسلمني املغرتبني أن يظهروا حسن الصورة لإلسالم 
خالل تعايشهم مع اجملتمع الغربي، ويبينوا له كمسلمني 
وحمبني ألهل البيت )عليهم السالم( اهتمامهم بالعلوم 
على  األبناء  وحّث  احلياة  وتنظيم  القانون  واحرتام 
الدراسة واالهتمام بطلب العلم ليتفوقوا على اآلخرين 

وميّثلوا اإلسالم احلقيقي يف الغرب«.

يف رحاب املرقد احلسيين الطاهر..
مغرتبون يبحثون عن آليات احلفاظ على هوية االنتماء للدين والوطن
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د. ليث الشريفي

للعتبتني  العامتني  لألمانتني  املبكرة  االستعدادات  ضمن 
احلسينية والعباسية املقدستني اخلاصة بزيارة أربعينية 
لقسم  وفد  تشكيل  مت  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام 
من  عددا  ضم  احلسينية  واهليئات  واملواكب  الشعائر 
السادة خدمة ومسؤولي العتبتني املقدستني لزيارة مجيع 

احملافظات اجلنوبية. 
واهليئات  املواكب  قسم  رئيس  معاون  الوزني  مازن  وقال 
احلسينية يف إجابته عن سبب الزيارة قائال: »جاءت هذه 
مواكب  ودخول  تسجيل  عملية  تنظيم  اجل  من  الزيارة 
اإلمام  بأربعينية  املعزية  واجلنوب  الوسط  حمافظات 
املقدسة،  كربالء  حمافظة  إىل  السالم(  احلسني)عليه 
مجيع  يف  واملواكب  اهليئات  ممثلي  مع  املناقشة  وكذلك 
احملافظات من اجل تذليل مجيع الصعاب بوجه املعزين 
اخلدمات  كافة  وتامني  وتنظيم  سالمتهم،  على  للحفاظ 
واألماكن اليت ختصص هلم لنصب املواكب اخلدمية منها 

والعزائية«.
اللقاء  أوهلا  أهداف  عدة  للزيارة  »كانت  الوزني  وأكد 
اخلطط  لوضع  واملناقشة  احمللية  احلكومات  مبسؤولي 
الالزمة للحفاظ على سالمة الزائرين من الناحية األمنية 
ديوان  من  صدرت  رمسية  كتب  وإليصال  واخلدمية، 
رئاسة الوزراء وحمافظ كربالء وجملسها، إىل حمافظي 
ورؤساء جمالس حمافظات الوسط واجلنوب، باإلضافة 
احلسينية  واهليئات  واملواكب  الشعائر  قسم  ممثلي  إىل 
يف هذه احملافظات حبسب رئيس قسم املواكب واهليئات 

احلسينية«.
أوىل احملطات كانت يف حمافظة املثنى 

حيث التقى الوفد يف هذه احملافظة وكيل املرجعية الدينية 
أوصى  والذي  له  التابعة  الدينية  املدرسة  يف  احلكيمة 
األربعني  زيارة  مبناسبة  اخلاصة  التوصيات  من  جبملة 
اىل مجيع املعزين وأصحاب املواكب واهليئات احلسينية 

اىل التوجه مبا يرضي أهل البيت )عليهم السالم(.
وعن أهمية اإلصغاء لسيادة النظام وحتقيقا الستمرارية 

الشعائر احلسينية أفصح الشيخ حممد علي السماوي، 
وخربة  وتوجيهات  كلمات  اىل  يستمع  أن  اجلميع  »على 
قسم املواكب واهليئات احلسينية يف هذا امليدان اقتصارا 
واختصارا للطريق من اجل الوصول اىل اهلدف املرسوم 
اإلسالمي  املشروع  هو  الذي  احلسيين  وملشروعنا  لنا 

برمته«.
احملطة الثانية يف حمافظة ذي قار  

الشعائر  قسم  ممثلي  وبصحبة  الزائر  الوفد  التقى 
واملواكب احلسينية نائب حمافظ ذي قار الذي قدم سيارة 
خاصة اىل ممثلية الشعائر واملواكب واهليئات احلسينية  
موعزا اىل اإلسراع باختاذ مجيع اإلجراءات اليت تتعلق 
بالتعاون مع املمثلية وتعميم الكتب الرمسية اليت سلمت 

له اىل اجلهات احلكومية ذات العالقة.
»حمافظة  إن  الواحد(  عبد  )حيدر  احملافظ  نائب  وقال 
أفضل  تقديم  تكون سباقة يف  أن  على  قار حريصة  ذي 
احلسني  اهلل  عبد  أبي  لزائري  لديها  املتاحة  اخلدمات 
الذين  وكذلك  أراضيها  عرب  واملارين  السالم(  )عليه 

ميكثون فيها قبل توجههم إىل حمافظة كربالء«.
وبنّي عبد الواحد »لقد رفعنا كتابا رمسيا اىل حمافظة 
والعامل  العراق  يف  احلسينية  املواكب  وممثلية  كربالء 
احلاجات  مدى  لبيان  احملافظة  يف  املوجودة  اإلسالمي 
ما منلك من جهد إلدارات  بكل  واملساعدة  العون  يد  ملد 
املقدستني  العتبتني  يف  كانت  سواء  كربالء  حمافظة 

لنا  »كان  موضحا  احملافظة«،  أو  والعباسية(  )احلسينية 
اجتماع موسع مع الدوائر اخلدمية يف حمافظة ذي قار 
لتوحيد اإلمكانيات وتنسيق اجلهد املقدم وأيضا معرفة 
حوضية  سيارات  كانت  سواء  اخلدمات  اىل  احلاجة 
سيارات  وأيضا  إطفاء  سيارات  أو  نفايات  كابسات  أو 
اإلسعاف وما شابه ذلك من اجل توحيدها والذهاب بها 

اىل حمافظة كربالء«.
احملطة الثالثة يف حمافظ البصرة 

تتمتع هذه احملافظة باحتوائها على عدد كبري من املواكب 
احلسينية اخلدمية واملعزية وذلك لكرب مساحتها وتعدد 
االقضية والنواحي فيها إذ مت زيارة مكتب رئيس جملس 
يف  واملواكب  الشعائر  قسم  ممثلية  بصحبة  احملافظة 

احملافظة.
لبعد  احملافظة:  جملس  رئيس  مكتب  مدير  أعلن  وقد 
احملافظة عن كربالء أن »حمافظة البصرة أول من تتوجه 
مبواطنيها مشيا على األقدام إلحياء زيارة األربعني لذلك 
فاملواكب احلسينية قد نصبت حاليا وان هنالك اجتماعات 
خاصة وكبرية جتري يف احملافظة ورئاسة جملسها من 
حلماية  واخلدمية  األمنية  اخلدمات  كافة  تقديم  اجل 
الرمسية  الكتب  وان  كربالء،  صوب  سريا  املتوجهني 
العتبتني سوف أوصلها اىل  اليت استلمتها من قبل وفد 
حمافظ املدينة ورئيس اجمللس وانه لشيء مفرح إن نرى 
هذا التواصل مع العتبات املقدسة من اجل رص الصفوف 

استعدادًا لزيارة أربعينية اإلمام الـــــــــــــــــــــــــــحسني )عليه السالم( املليونية 
جولة لقسم املواكب والهيئات احلسينيـــــــــــــــــــــــــة حملافظات الفرات األوسط واجلنوب

حسني النعمة - تيسري عبد عذاب
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اإلمام  زائري  خدمة  يف  املساهمة  سبيل  يف  وتوحيدها 
احلسني )عليه السالم(«. 

احملطة الرابعة يف حمافظة ميسان 
والتقى  احملافظة  يف  ممثليته  برفقة  الوفد  زار  فيما 
حمافظ ميسان الذي أكد خالل اللقاء إن »دعم املواكب 
شرعي  واجب  هو  إجناحها  بعملية  والوقوف  احلسينية 
أداء  التقصري فيه هو تقصري يف  وان  ووطين وأخالقي 
الواجب والتكليف واملهام وحنن نشعر لغاية هذه اللحظة 
مستمرون  وحنن  كاملة  بصورة  بالواجب  نقم  مل  إننا 
املمثلية  مع  ومتعاونون  وتعاىل  سبحانه  اهلل  من  بتوفيق 
اجل خدمة  املقدستني من  للعتبتني  التابعة  يف احملافظة 

الزائرين«.
وتابع الزم »يف كل مناسبة تشكل جلنة يف احملافظة لتنفيذ 
بدعم  اخلاصة  واإلجراءات  األعمال  هذه  كل  ومتابعة 
الدينية،  واملناسبات  احلسينية  الشعائر  ودعم  الزيارات 
وقد مت تشكيل جلنة يف بداية شهر حمرم احلرام لغرض 
دعم املواكب والشعائر ومت اجناز ما مطلوب بصورة جيدة 
وما بعد انتهاء مراسيم العاشر من حمرم مت زيارة هذه 
الدعم  وسيتم  األربعينية  زيارة  مناسبة  ملتابعة  اللجنة 
بصورة عالية جدا سواء كان هذا الدعم ماديا أو خدميا 
كاملواد الغذائية وغري ذلك وأيضا الدعم املعنوي واملتابعة 

من قبلي على املواكب وتغطية مجيع احتياجاتهم«.
احملطة اخلامسة يف حمافظة واسط 

وبرفقة ممثليته  الوفد  زار  ميسان  زيارة حمافظة  عقب 
حمافظة واسط مبنى احملافظة والتقى حمافظها )مهدي 
حسني الزبيدي( والذي أشار اىل »وجود تنسيق عال بني 
احمللية  واحلكومة  املقدستني  والعتبتني  واسط  حمافظة 
يف كربالء حيث شاركنا يف العام املاضي بعمال وسيارات 
قواتنا  من  جزء  وأيضا  احلوضية  والسيارات  التنظيف 
العام  األمنية شاركت يف محاية زائري كربالء ويف هذا 

سيكون هنالك وجود ومشاركة مكثفة«.
بناية جملس  الوفد بعد لقائه حمافظ واسط اىل  توجه 

الرضا(  عبد  )حممود  اجمللس  رئيس  والتقى  احملافظة 
والذي حتدث قائال: »مت إعداد خطة حمكمة كبرية جدا 
من قبل اللجنة األمنية العليا يف حمافظة واسط لغرض 
محاية الزائرين واملواكب احلسينية اليت ستكون خبدمة 
زائري أبي عبد اهلل احلسني )عليه السالم( وعلى مدى 

)24( ساعة يوميًا«.
احملطة السادسة كانت يف حمافظة الديوانية 

اجمللس  رئيس  اجلبوري(  )جبري  أشار  الديوانية  يف 
حبضور عدد من أعضاء جملس احملافظة للوفد الضيف، 
تنظيم  فيما خيص  »هنالك مشاكل حتدث يف احملافظة 
املواكب حيث كانت ثالث جهات يف الديوانية تدعي أنها 
مسؤولة عن املواكب وكنا نتصرف وندير حال املواكب يف 
كل عام من خالل تشكيل جلنة من هذه اجلهات وبرئاسة 
نائب احملافظ )فيصل النائلي( ولكن األمور تدهورت سنة 
بعد أخرى ولذا طالبنا بإجراء انتخابات من قبل املواكب 
الي  مسموح  غري  االنتخابات  وبعد  اجلميع  بها  يشارك 
جهة كانت أن تطعن بشرعية االنتخابات أو تنفرد بسلطة 
ثانية غري اجلهة املنتخبة، واتفقنا مجيعا على أن نشارك 
اجلهة  اىل  دعما  احمللية  احلكومة  قبل  من  مالي  مببلغ 

الفائزة«.
احملطة األخرية يف حمافظة بابل 

حمافظ بابل )حممد املسعودي( دعا خالل لقائه وفد قسم 
الشعائر واملواكب واهليئات احلسينية يف العراق والعامل 

مببنى  املذكور  للقسم  بابل  حمافظ  وممثلية  اإلسالمي 
حيث  مناسبة  الي  والتواصل  اجلهود  »تكاتف  احملافظة 
احلفاظ  شأنها  من  خطة  بإعداد  األمنية  األجهزة  تقوم 
على  العزيزة  املناسبة  هلذه  فكيف  املواطنني  أرواح  على 
قلوب كل املسلمني، فالبد أن يبذل أقصى ما لدى اجلهات 
إمامهم  زائري  أرواح  حتفظ  سليمة  خطة  من  األمنية 

احلسني )عليه السالم( وإحياء أربعينيته الشريفة«.
آليات احملافظة يف  املسعودي اىل »جتنيد مجيع  وأشار 
بإخراج  ذلك  على  وزاد  بل  احلسينية،  املواكب  خدمة 
مجيع منتسيب مكتبه لتفقد املواكب احلسينية لسد كافة 
باملمثلية  سنني  منذ  امتدت  عالقة  لنا  وان  احتياجاتهم، 

املسؤولة عن هذه املواكب«.
واهليئات احلسينية يف  واملواكب  الشعائر  إن قسم  يذكر 
العراق والعامل اإلسالمي أكد إنه اجلهة الرمسية الوحيدة 
وتوثيق  والفعاليات احلسينية،  املواكب  بتنظيم  واخلاصة 
عمل اهليئات واملواكب احلسينية حبسب هاشم املوسوي 

رئيس القسم. 
وقد بني رئيس قسم املواكب إن »حمافظة كربالء املقدسة 
وجملس احملافظة فيها قد أصدروا كتبا رمسية تؤيد أن 
الوحيدة  والقانونية  الرمسية  اجلهة  هو  املذكور  القسم 
املعنية بهذا الشأن, وله احلق بالتنسيق مع اجلهات ذات 
العالقة وال توجد أي جهة أخرى هلا احلق يف تنظيم أو 

توثيق هذه املواكب«. 

استعدادًا لزيارة أربعينية اإلمام الـــــــــــــــــــــــــــحسني )عليه السالم( املليونية 
جولة لقسم املواكب والهيئات احلسينيـــــــــــــــــــــــــة حملافظات الفرات األوسط واجلنوب
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قريٌض بحق اإلمام احلسني )عليه السالم(
حسن الصباغ الكعبي

ــــمــــًا دمــــاكــــا ُأريـــــــقـــــــت ســـــيـــــدي ظــــل

الشموس مشــــس  يــــا  االحــــــــرار  أبـــــا 

ـــعـــبـــوس ال يــــــوم  الـــــنـــــاس يف  مــــــالذ 

يصحو عـــــــــاداك  الــــــــذي  لـــيـــت  اال 

ضــــــرحيــــــًا فــــيــــه لــــلــــعــــشــــاق صــــــرُح

حاضر عــــــــاداك  الـــــــذي  ـــيـــت  ل ويــــــا 

املــــنــــائــــر هـــــــذي  رأى  لــــــو  ومـــــــــــاذا 

ـــا لــــقــــد أمســـــعـــــت لــــــو نــــــاديــــــت حـــيَّ

احمُلـــــيـــــا مـــــــــاء  ُيــــــصــــــن  مل  جبـــــمـــــع 

ــــــاغــــــون قـــتـــلـــك  ــــــب ـــــــــــاذا قـــــــــرر ال مل

يهلك  عـــــــاداك  مــــن  يـــــــدرون  وهـــــم 

وهـــامـــت فــيــك مـــن أقـــصـــى الــــديــــارِ 

ِ نـــــهـــــار  او   ٍ بــــلــــيــــل  كـــــّلـــــت  ــــــــا  وم

أبــــــا االحـــــــــرار لــــو كــــانــــت دمـــوعـــي

الوجيع   ـــظـــامـــي  ال قــلــبــك  وتـــــــروي 

سليبا ـــًا  عـــطـــشـــان ُرحـــــــت  مـــــن  أيــــــا 

تريبا ــــًا  ــــان ــــري ُع الـــشـــمـــس  وحتـــــت 

ـــــا  أيــــــــــا هلـــــفـــــي أيــــــــــا الــــــســــــجــــــاد مّل

ـــــا ــــا وُصـــــّم ــــان أتـــــــــوا بــــكــــمــــا وعــــمــــي

ـــــرمـــــاحِ  ال تــــــرى غــــري  ـــــدًا ال  وحـــــي

وأصــــحــــابــــك صــــرعــــى كـــاألضـــاحـــي

الــــســــهــــام ِ  تــــــرى غــــري  وحـــــيـــــدًا ال 

رام ِ كــــل  مــــرمــــى  ـــحـــت  أصـــب وقــــــد 

ـــســـيـــوفِ  ال وحــــيــــدًا ال تـــــرى غــــري 

الطفوِف أرض  يف  اجلــســم  صــريــع 

الضلوعا مـــنـــك  خــيــلــهــم  وداســــــــت 

اخلضوعا يـــأبـــى  مــــن  شـــــأن  وهــــــذا 

ـــومـــاً  ســـواكـــا مـــظـــل ــــــات  م ــــــا قـــــد  وم

ـــفـــوسِ  ـــن ال ويـــــا حــــزنــــًا مـــقـــيـــمـــًا يف 

محـــاكـــا إال   ً محــــــى  يـــــرجـــــى  وال 

جــــــرُح بــــنــــى هلل  قــــــد  مــــــا  ــــــــرى  ي

ـــا ــــى الــــــنــــــور فــــيــــه مــــــن مســـاك جتــــل

لـــيـــلـــقـــى الـــــــــذّل مـــــن فــــــوق املـــنـــابـــر

هناكا مــــن  جتــــــري  ـــشـــمـــس  ال كــــــأن 

شـــّيـــا  ِ ــــبــــق  ُت مل  نــــاصــــحــــًا  ـــــذيـــــرًا  ن

نـــداكـــا يــســمــع  الـــقـــلـــب مل  مـــريـــض 

قبلك  ـــــان  ك فـــيـــمـــن  ــــنــــور  ال وقــــتــــل 

إبـــــاكـــــا لــــــــــوال  األبــــــــــــا  كــــــــــان  وال 

جــــــاِر احلــــــــب  يف  ــــا  ــــه ــــع دم ـــــوب  قـــــل

هــــواكــــا  إال   ً هــــــــوى  فــــيــــهــــا  ــــــــا  وم

 ِ ــــوع  ــــضــــل ال ـــــني  ب  ًَ ُغــــلــــة  ســــــــرتوي 

ــــدي روحــــــــي فـــداكـــا فـــخـــذ يـــــا ســــي

غريبا ـــومـــًا  ـــظـــل م كــــنــــَت  مـــــن  ويــــــا 

ـــقـــوى حـــراكـــا ت الـــرمـــضـــاء ال  عـــلـــى 

أحـــاطـــتـــك الــــعــــدى ضــــربــــًا ورمجــــا 

دعــــاكــــا مـــنـــهـــم   ٍ ســـــامـــــع  مــــــن  وال 

اجلـــــــــــراِح آالم  ُتــــثــــنــــيــــك  ـــــــــا  وم

ـــا وقــــــد نـــــالـــــوا مـــــن الــــدنــــيــــا رضـــاك

كـــرشـــق الـــغـــيـــث يـــأتـــي بـــانـــســـجـــامِ 

رمـــــى الـــقـــلـــب اهلــــــدى ســـهـــٌم رمـــاكـــا

جـــريـــح الـــقـــلـــب مـــا بـــني الـــصـــفـــوفِ 

ـــــــا ـــــــا رآك ـــــــدهـــــــر دمــــــــــــًا مل بـــــكـــــى ال

صريعا ـــًا  عـــطـــشـــان  ِ املـــــــاء  بــــقــــرب 

ِعـــــداكـــــا شـــــــــاءت  مــــــا  اهلل  وشـــــــــاء 

قصيدة رثاء اإلمام علي بن موسى 
الرضا )عليه السالم(

) نفسي فداء غريب الطوس 
حني قضى(

نفسي فداء غريب الطوس حني قضى 

 من الدنى حنبه بأهلم واحلزن

سقاه مأمون مسًا حاقدًا امثًا 

 ال يرعوي خالق األكوان ذا املنن

أذاقه املر أصنافًا مصنفة 

 يزيده كل يوم كارث احملن

وال، مكرًا، لكيما ان خيفف من 

 ما جاءه من سهام الطعن يف الزمن

كان اإلمام حزينًا صابرًا اسفًا 

 من بغي مأمون، يف سّر ويف علن

وكاد فيه صالة العيد، من بطر 

 شلت يداه، مبا قد كان من فنت

واسأل به جملس األديان حني رأى 

 ان خيجل احلق، من مكر ويف شطن

ومأدب الساحر امللعون هيئه 

 كي يسخر القوم، ظلمًا، من أبي احلسن

ومل يزل كائدًا خبثًا وملعنة 

 والطهر يف لوعه من فادح اجملن

حتى سقاه جنيع السم يف عنب 

 أو ماء رمان أو مزق من اللنب

فقطع السم أحشاء اإلمام وال 

 لديه من نادب يبكي ومؤمتن

مات الرضا خبراسان هليب احلشا 

 مستشهدًا، سم، يف بعد من الوطن
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دعـــــــاٌء اكتْب لعباس

بن  علي  الشيخ  ابن  الرضا  عبد  الشيخ  هو 
مدينة  يف  املولود  الصايف  حسني  بن  حممد 
سنة  األغر  شعبان  شهر  يف  املقدسة  كربالء 
كنف  يف  وترعرع  نشأ  حيث  هجرية،   1351
عائلٍة عرفت بالدين والعلمية، واشتغلت خبدمة 
الشيخ  فوالده  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام 
العتبتني احلسينية  كان خادَم  اهلل(  )رمحه  علي 
يصحبه  وكان  آنذاك،  املقدستني  والعباسية 
معه اىل دروس العلم، وكان حيرص على تعلمه 
وتواجده وسط بيئة العلماء، فكان من ذلك سببا 
إذ  إليها  وصل  اليت  املشهودة،  العلمية  للمكانة 
كان طويل الباع يف العلوم الدينية واألدبية، واسع 
االطالع يف التاريخ واللغة واحلكمة، كما تفّوق يف 

الفقه واألصول واحلديث..
وللشيخ الشهيد باع طويل يف الشعر واألدب، فله 
رثاء  يف  قصائده  فيه  شعر جبزءين ضم  ديوان 
له  كما  ومدحهم،  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
برع يف غرض شعري  انه  وطنية، غري  قصائد 

خاص أال وهو التاريخ الشعري..
اليت  املهمة  واملؤلفات  الكتب  من  العديَد  ألَف 
كانت مرجعًا من مراجع البحث والتدريس حتى 
)عليه  احلسن  اإلمام  )بالغة  ومنها:  هذا.  يومنا 
األخالق  احلديث،  الطب  مع  اإلسالم  السالم(، 
النفسية، الثار يف أحوال املختار، املعاد أو غاية 
سري اإلنسان، كشكول الصايف وحقيبة اجلواهر، 

املأساة العظمى يف عامل اخللود وديوان شعر(..

احلسيين،  املنرب  شهداء  أمساء  من  أيضا  وهو 
وعامل زاهد وخطيب موالي شغف القلوب بصوته 
حتى  احلسيين  للمقتل  وقراءته  وحماضراته 
بقدرته  وأمتاز  املقتل،  قراءة  يف  جنمه  سطع 
واجلرأة  البيان  بقوة  املتمثلة  الفائقة  املنربية 
وأدبية  أسالمية  ثقافية  خلفية  إىل  باإلضافة 
ذلك  ينتابه  ال  من  الناس  من  الكثريين  جعل  ما 
حماضراته  اىل  باالستماع  إال  العظيم  الشعور 

وقراءته للمقتل.
الباطل استشهد الشيخ  وبعد صراع طويل ضد 
عبد الرضا الصايف على يد أزالم النظام املقبور 
يف أخر شهر ذي القعدة احلرام سنة 1409هـ، 

ودفن يف جامع احلاج صاحل عوز يف كربالء.

من أدباء كربالء
الشيُخ عبد الرضا الصايف

عبد االمري جاووش 
 

حرّية اإلنسان ال القدُر 
                         قلب اليتامى حني يعتصُر

وجٌه أفاد الطّف لوعته 
                              وجٌه لعباسٍ  هو 

القمر
هل عّلم الكفنيِ  من أثرٍ  

                          أْم تشهد الكّفان ما األثُر
ال تبلغ األشعار لو عرجْت 

                              كال فإّن الشعَر يعتذُر
من ذا ُيزيح الّسر عن حجبٍ  

                           غري الذي بالنور يسترُت
يا روعة التنزيل يف ُغررٍ  

                      فاشهْد هلا تشهْد لك السوُر
: : : : :

بعٌض ُيريك املوت قسوته 
                           إذ ْينحر املعنى وينتحُر

مل يكتبوا األوزان ُملهمةً  
                        بْل زبزباً  يف سبخةٍ  دثروا

مْن يعطف الَنْظم على خربٍ  

                          يأبى عليه النظم واخلرُب
إذ ْ يسردوا األحداث يف هوسٍ  

                    أزرى على األشعار ماَ شعروا
ال تنطق األبيات عن شرفٍ  

                            يف بنيوي ًّ خانُه الشرُر
فالناس من طنيٍ  إذا ُحِلقوا 

                             ما بال قلبٍ  كّله حجُر
: : : : :

ا اكتْب قصيداً  كّله جزٌع 
                        واترْك ظنون النفس تبتكُر

يقتات جرح الناس من أملٍ  
                             بينا مريد احلّب يأمتُر

إّنا نظرنا يف اهلوى عجباً  
                         شوٌق على مسعٍ  وال بصُر

يبكي أخاه احلّب منَ ولهٍ  
                               قلٌب ويدري أنه بشُر

هلل ذاك الروح منَ دِنفٍ  
                       ُ يرمى بليل الدهر ينفجر1 

          ينفجر: اي يدخل وقت الفجر

  يا رب... 
ال تدعين أصاب بالغرور إذا جنحت

بأن  دائمًا  ذكرني  بل  فشلت  إذا  باليأس  وال 

الفشل هو اخلطوات اليت تسبق النجاح

مراتب  أكرب  هو  التسامح  أن  رب....علمين  يا 

القوة

وأن حب االنتقام هو أول مظاهر الضعف

يا رب...إذا جردتين من نعمة الصحة أترك لي 

نعمة اإلميان

وإذا جردتين من املال أترك لي األمل

شجاعة  أعطين  الناس  إىل  أسأت  وإذا 

االعتذار

وإذا أساء الناس لي أعطين مقدرة العفو

يا رب....إذا نسيتك ال تنسين 

* حممد أمحد الزاملي 
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حتت
 اجملهر

هم  األصحاب 
صحبته،  و  الرجل  مجاعة 
دُّ  اخْلَ َو  َخْد،  مجع  األخدود  و 
األَْْرَض  َخَدْدُت  ُيَقاُل:   ، قُّ الشَّ ُهَو 
َخّدًا َأْي َشَقْقُتَها، و اخلد شق يف األرض 

كاخلندق.
هم اهلل يف  ذمَّ الذين  األخدود  أما أصحاب  و 
القرآن الكريم فهم امللك ذو نواس احلمريي 
و  مجاعته،  و  باليمن  محري  ملوك  آخر 
ألنهم  األخدود  بأصحاب  ُعرفوا  إمنا 
ثم  األرض  يف  مستطياًل  خندقًا  شقوا 

يف  النار  ذلك اخلندق، ثم أحضروا املؤمنني باهلل أضرموا 
من نصارى جنران و طلبوا منهم ترك ديانتهم و الدخول يف الديانة اليهودية املنحرفة 
أما  و هو حي،  النار  ُيلقى يف  أن  كان مصري من يرفض  و  امللك،  كان عليها  اليت 
أصحاب األخدود فكانوا يتلذذون من تعذيب أولئك املؤمنني املستضعفني الذين مل 

يكن هلم ذنب سوى اإلميان باهلل. ]جممع البحرين : 3 / 42[ .
أصحاب األخدود يف القرآن الكريم

فعلتهم  شنَّع  و  بإجياز  إىل قصتهم  أشار  و  األخدود  أصحاب  َجلَّ  و  َعزَّ  اهلل  ذكر 
النكراء و لعنهم فقال: ) ُقِتَل َأْصَحاُب األُْْخُدوِد * النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد * ِإْذ ُهْم َعَلْيَها 
ُقُعوٌد * َوُهْم َعَلى َما َيْفَعُلوَن ِباملُْْؤِمِننَي ُشُهوٌد * َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم ِإالَّ َأن ُيْؤِمُنوا ِباهللَِّ 

ِميِد ( ]سورة الربوج ) 85 ( ، اآليات : 4 - 8[ اْلَعِزيِز احْلَ
الم ( أنَُّه َقاَل: ِإنَّ ُأْسُقفَّ جَنَْراَن َدَخَل  ُرِوَي َعْن اإلمام حممد بن علي الباقر ) عليه السَّ
الم (:  الم ( َفَجَرى ِذْكُر َأْصَحاِب األُْْخُدوِد، َفَقاَل ) عليه السَّ َعَلى َأِمرِي املُْْؤِمِننَي ) عليه السَّ

»َبَعَث 
اهللَُّ َتَعاىَل َنِبّيًا َحَبِشّيًا 

ِإىَل َقْوِمِه َو ُهْم َحَبِشيٌَّة، َفَدَعاُهْم ِإىَل اهللَِّ 
ُدوَد َو َجَعُلوا  وا اخْلُ ُبوُه َو َحاَرُبوُه َو َظِفُروا ِبِه َو َخدُّ َتَعاىَل َفَكذَّ

ا َكاَن َحّرًا َقاُلوا ملَِْن َكاَن َعَلى ِديِن َذِلَك النَّيِبِّ اْعَتِزُلوا َو  َطَب َو النَّاَر َفَلمَّ ِفيَها احْلَ
ِإالَّ َطَرْحَناُكْم ِفيَها َفاْعَتَزَل َقْوٌم َكِثرٌي َو ُقِذَف ِفيَها َخْلٌق َكِثرٌي َحتَّى َوَقَعِت اْمَرَأٌة َو َمَعَها 
ْت َتْطَرُح  ا َأْن ُتْقَذيِف يِف النَّاِر َفَهمَّ ا َأْن َتْرِجِعي َو ِإمَّ اْبٌن هلَا ِمْن َشْهَرْيِن َفِقيَل هلَا ِإمَّ
اْه َأْلِقي َنْفَسِك َو  يِبَّ َو َقاَل َيا ُأمَّ ْتُه َفَأْنَطَق اهللَُّ َتَعاىَل الصَّ ا َرَأِت اْبَنَها َرمِحَ َنْفَسَها َفَلمَّ

ِإيَّاَي يِف النَّاِر َفِإنَّ َهَذا يِف اهللَِّ َقِليٌل« ]حبار األنوار: 14 / 439.[ .
أصحاب األخاديد الثالثة

َرَوى العالمة اجمللسي ) رمحه اهلل ( عن مقاتل أنَّ هناك مجاعات ثالثة ُيعرفون 
بأصحاب األخدود، قال: كان أصحاب األخدود ثالثة: واحد منهم بنجران، و اآلخر 
بالشام، و اآلخر بفارس، كلهم إستخدموا أسلوبًا واحدًا لتعذيب املؤمنني فحفروا 

اخلنادق و ملؤوها بالنار ثم قذفوا املؤمنني بها و أحرقوهم بالنار و هم أحياء.
أما الذي بالشام فهو أنطياخوس الرومي، و أما الذي بفارس فهو خبتنصر، و أما 
الذي بأرض العرب فهو يوسف بن ذي نواس، فأما ما كان بفارس و الشام فلم ينزل 

اهلل تعاىل فيهما قرآنا، و أنزل يف الذي كان بنجران، 
( مبا سيجري  الم  السَّ عليه   ( أبي طالب  بن  املؤمنني علي  أمري  اإلمام  تنبأ  قد  َو 
على ُحْجر بن عدي و أصحابه الذين قتلهم معاوية بن أبي سفيان صربًا و َشبَّههم 
باملقتولني صربًا يف قصة أصحاب األخدود، َفَعْن عبُد اهلل بن َرِزيٌن اْلَغاِفِقيُّ أنَُّه قاَل: 
الم ( َيُقوُل: »َيا َأْهَل اْلِعَراِق، َسُيْقَتُل ِمْنُكْم َسْبَعُة  ْعُت َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب ) عليه السَّ مَسِ
َأْصَحاُبُه ]إعالم الورى  َو  َفُقِتَل ُحْجٌر   « َأْصَحاِب األُْْخُدوِد  َكَمَثِل  َمَثُلُهْم  ِبَعْذَراَء،  َنَفٍر 

بأعالم اهلدى: 33[ .

اصحاب االخدود ماذا تعرف عنهم؟

ضياء علي حسني
متقابلني،  معسكرين  ألرى  البعيد  الزمن  يف  انظر  أنا  ها 
معسكر عن اليمني ميثل الرمحن ومعسكر عن الشمال ميثل 

الشيطان..
هنا معسكر يسمو منه النور والبهاء وهناك معسكر منغمس 
وهناك   ، الكرام  األباة  معسكر  هنا   ، والدهاء  الرذيلة  يف 
فيه  جتتمع  معسكر  هنا   ، واآلثام  املعاصي  أهل  معسكر 
األهواء  فيه  وهناك موكب ختتلف  واألعراق  واأللوان  األديان 
واألطماع، هنا معسكر احلسني والعباس وهناك معسكر يزيد 

معسكر وآل أبي سفيان  هنا   ،
الصالة  فيه 

فيه  معسكر  وهناك  ومساء  صباح  يف  يتلى  القرآن  وصوت 
هنا   ، والغناء  الدفوف  وصوت  والطغيان  واملفاسد  اهلوى 
الصرب جتلى بأروع معانيه وهناك اجلور بأبشع خمازيه ، هنا 
أطفال رضع ونسوة وبنات وهناك أجالف ورعاع وطغاة، هنا 
مصلي بني راكع وساجد وهناك كل فاسق وفاسد ، هنا أجسام 
زاكيات وأرواح طاهرات وهناك ضباع عن أنيابها مكشرات، 
تنهزم  األبطال مثل عابس وزهري وحبيب وهناك  يتقدم  هنا 
األوغاد مثل كل ثعلب خبيث ، هنا تلوح أقمار يطغى نورها على 
الوجود وهناك تنكسف وجوه يف ذل اللحود ، هنا معسكر جتلت 
فيه معاني البطولة والشجاعة وهناك معسكر ركس يف العار 

والوضاعة ، وهنا وهنا ارتفعت راية وسيف برق وهناك وغد 
املاء، وهناك قردة وخنازير  َفِزع وَفرق، هنا قربة جفت من 
مترغت يف املاء، هنا طفل رضيع تغتاله السهام، وهناك كل 
من يقرتف اآلثام، هنا خيام حُترق وُتنهب وهناك وغد سرق 
وانتهب، هنا األكرب والقاسم الشباب وهناك العمالء واألذناب، 
هنا كل خري يسمو وهناك كل رذيلة تنمو ، هنا الدين واملآثر 
والصالح وهناك الدنيا تزهو كل ابن سفاح، هنا حسني على 
هنا  الدهور،  مر  على  ملعون  يزيد  وهناك  العصور  كل  مدى 
يتألق احلق بكل معانيه وهناك يندحر الشر بكل خمازيه، هنا 
حي على الفالح وهناك كل هارب من بيض الصفاح، هنا قد 

افلح املؤمنون وهناك قد خاب الكافرون.

من وحي عاشوراَء

جملة االحرار اال�سبوعية
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تضارُب النيات 
م/ إيضاٌح

إمنا األعمال بالنيات والنية هي دليل القبول حبكم ماهيتها ، الشاذ يف االمر ان يقدم املرء على عمل له نية حسنة وهذا العمل ال يتفق 
وأعماال اخرى بنية اخرى على سبيل املثال الصالة بنية التقرب اىل اهلل عز وجل ال تتفق والنية يف العمل التجاري املغموس بالشبهات 
واحملرمات فليس احلساب لكل عمل على حسب طبيعة النية اي ان الصالة مقبولة والعمل التجاري غري مقبول واالمر ذاته فيما خيص 
كل تصرفات وأخالقيات البشر فالتصرفات اليت تكون النية خالصة هلل عز وجل يلزمها ان تكون بقية األعمال من طبيعة النية الصادقة 

قلمي املتوا�صعهلذه العمل او ذاك التصرف. 

الــعــدد:
التاريخ: 

 66
314
11/ �سفر 1433هـ 

املوافق 5/ 1/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

اصحاب االخدود ماذا تعرف عنهم؟

 إعداد: عبد الستار جابر الكعبي 
                      

السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  بصفات  التحلـّي  إن 
املنشود  للغاية  واهلدف  للوصول  األمثل  الطريق  هي 
الوسيلة  إىل  الوصول  من  لتمكننا   ، إليه  والتقرب 
ومعرفته حق املعرفة ، ليتسنى لنا من اإلمساك حببل 
النجاة وعبورنا حبر الذنوب واللجج املظلمة وموجات 
املعاصي املتالطمة بالتمسك بسفينة أهل البيت اليت 
إىل  بها   نعرب  لكي   ، اجلنة  أهل  شباب  ربانها سيد 
يف  والعزم  احلزم  إذا  فعلينا   ، والسعادة  األمان  بر 
معرفة حياتنا ألن البناء الروحي ال يقوم إال بالعزمية 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  قال  حيث   ، واإلصرار 
)على قدر أهل الرأي تكون العزمية ( وأننا لو أخذنا 
حزمنا وعزمنا من السادة امليامني أهل البيت )عليهم 
السالم( لكنا يف مرضاة اهلل يف سرينا ويف نومنا ويف 
احلسني  اإلمام  بأن  نعلم  كنا  وملا   ، وحاجة  عمل  كل 
لكل  معارضته  يف  عازما  حازما  كان  السالم(  )عليه 
الطغاة وعدم مبايعته هلم ، وكان مصرا على خروجه 
وبيان  نواياهم  وفضح  والوقوف ضدهم  طاعتهم  عن 
فسادهم للناس ، وإبداء ختوفه على األمة اإلسالمية 
قرر  لذا   ، منهم  احد  اإلمرة  توىل  إذا  الفساد  من 

اخلروج إىل الكوفة ، ليظل نور اهلل الساطع ال ينطفئ 
ضوؤه وال ختمد شعلته أبدا يتوهج إشراقا يف كربالء 
ليكون صرخة مدوية متجددة حيملها األحرار ليحرقوا 
الصرخة جيب  وهذه   ، واجلبابرة  الظلمة  رؤوس  بها 
أن تكون باجملاهدة وعدم اخلضوع واخلنوع ، وأهمها 
جماهدة النفس وذلك بالتغلب على الشهوات والعادات 
جوهرها  بغري  األمور  وإظهار  املداهنة  وعدم  السيئة 
وخالفها ، حيث قال أمري املؤمنني )عليه السالم( )من 

تعاهد نفسه باحملاسبة أمن فيها املداهنة (. 
إذًا علينا أن ال نداهن يف قضية اإلمام احلسني )عليه 
السالم( ، ألن أسعد الناس من أنتدب نفسه حملاسبتها 
إما  ودين  دنيا  كل  وهي صالح   ، النبالء  شيمة  ألنها 
وهو  بالقلوب  أو  باأللسن  أو  باألنفس  أو  باألموال 
أضعف اإلميان ، ومن هذا نفهم بأن اإلمام احلسني 
)عليه السالم( جاهد بكل ما ميلك وأبلى بالء حسنا 
فاز  وقد   ، فقط  شهيدا  ال  الشهداء  سيد  وأصبح 
الفوز العظيم ليلتف حوله املاليني من كل عاقل لبيب 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  بيته  وأهل  ورسوله  اهلل  حيب 
ساقط  دنيء  اإلميان  مرجتف  ضعيف  كل  وخيذله   ،
اخللق والنسب ، وبعد هذا نسأل أنفسنا ماذا يريد منا 

اإلمام احلسني )عليه السالم( وماذا نريد منه ؟؟؟. 

واجلواب معروف لدينا لكن حيتاج إىل دقة يف التطبيق 
، يريد منا األمر باملعروف والنهي عن املنكر وحيازة 
للدين احلنيف وقوة لإلميان ، ألن الرسول )صلى اهلل 
عليه وآله( قال )إن اهلل تعاىل ليبغض املؤمن الضعيف 
الذي ال دين له( ويريد منا الصرب على املشقة واألذى 
فقال )عليه السالم( يف وصيته قبل خروجه من املدينة 
إىل كربالء ) وأني مل اخرج أشرا وال بطرا وال مفسدا 
وال ظاملا ، وإمنا خرجت لطلب اإلصالح يف امة جدي 
)صلى اهلل عليه وآله( إىل أن قال )فمن قبلين بقبول 
أصرب  هذا  علّي  رّد  ومن   ، باحلق  أوىل  فاهلل  احلق 
حتى يقضي اهلل بيين وبني القوم وهو احكم احلاكمني 
( ويريد منا حفظ الدين وبقاءه بإقامة الصالة ألنها 
نتهاون  ال  وأن   ، قنطرته  ألنها  الزكاة  وإيتاء  عماده 
السالم(  )عليه  ألنه   ، كان  ظرف  أي  يف  بتأخريها 
أقامها وهو على درب اجملاهدة والشهادة يوم العاشر 
الدين  حبياة  حنيا  أن  علينا  وختاما  يؤخرها،   ومل 
ونعيش به، كما عاش الدين مع اإلمام احلسني )عليه 
وراد يف  فهذا  السالم(  )عليه  منه  نريد  وما  السالم( 
زيارته املقدسة واليت تقول )يا ليتنا كنا معكم فنفوز 

فوزا عظيما (. 

 ماذا يريُد منا اإلمام احلسني )عليه السالم( وماذا نريد حنن منه؟
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الشركُة التركيُة لرفع النفايات 

إحدى اخلطوات اليت أقدمت عليها احملافظة هي التعاقد مع شركة ) أورانوس( الرتكية لرفع النفايات يف ناحية احلر وقد 
النفايات )  أصبح منظرا مألوفا ان تشاهد سيارة عليها اسم الشركة الرتكية ، حنن بدورنا نتساءل إذا كانت سيارات رفع 
الكابسة ( وعمال التنظيف هم انفسهم الذين كانوا يعملون يف البلدية وعملية رفع النفايات بنفس األسلوب والطريقة اليت 
يعتمدها عمال التنظيف يف كربالء فما هي اخلدمة اليت تقدمها الشركة وغري مقدور عليها او اجلديدة علينا اليت جعلت 

احملافظة تتعاقد معها ؟

املرأُة وإدارة املنزل  

حسنني الشاجلي

هلا  يكون  أن  جيب  أوالدها  تربية  املرأة  تستطيع  كي 
مكان آمن وهادئ ، ويكون باستطاعتها أن تتصرف يف 
املكان وفق ما تشاء ، مع وجود بعض الوسائل الرتفيهية 
أو  الدائرة  هو  ليس  شك  بال  املكان  وهذا  الالزمة، 
العمل، فهي حباجة إىل ان يكون هلا رأي يسمع لرتبي 

من خالله أوالدها. 
فالبيت هو املكان الوحيد الذي تستطيع فيه املرأة أن 
اخلاطر،  مرتاحة  وهي  كلمتها  ولتقول  أوالدها  تربي 
وإذا متكنت من احلصول على املكان الذي تستطيع أن 
تقول فيه كلمتها النهائية ، استطاعت بالتالي من إدارة 
البيت وتربية األوالد ، فلكي تستطيع ذلك جيب أن تكون 
وإنها  األسرة،  على  تأثري  فيه  ورأيها  مسموعة  كلمتها 
تستطيع بالتالي أن تدير بيتها يف جو مشحون باحلب 
وعقل  حبكمة  وتتصرف  املتبادل  واالحرتام  والعفة 

وتسعد أفراد أسرتها، فالبيت هو للمرأة ))املرأة سيدة 
بيتها ومسؤولة عن رعايته (( .

ولكي تنظم سيدة املنزل اقتصاديات األسرة عليها أن 
تضع نصب عينيها دخل العائلة وتسعى صادقة حريصة 
الالزمة،  األولويات  حسب  خمارجها  بتنظيم  مسؤولة 
يف  جهوده  تثمن  زوجها  جانب  إىل  تكون  بذلك  وهي 
تأمني الدخل، فتدخل السرور إىل حياة األسرة، وتنظم 

األرضية الالزمة إلدارتها.
السيدة املفكرة إذا ما رأت أن الوضع املادي للعائلة جيد، 
هذا ال يعين أن تسمح لنفسها بأن تنفق أكثر من الالزم 
أو تسرف يف اإلنفاق، وإنها تعلم إن الدخل والثروة هما 
لتأمني املعيشة الطبيعية، ال للبذخ واإلسراف والتباهي، 
جمتمع  وبناء  احملتاجني  ملساعدة  حمتاطة  فتدخر 
متوازن، فاقتصادها املنطقي والصحيح يكون سببا يف 

أن يتمكن زوجها من املشاركة يف املؤسسات اخلريية .

ميعاد كاظم الالوندي
كعادته يف كل يوم .. مير على باب دارها 

يتربك .. يسلم .. يتلو آية التطهري
أوشكت أنامله الرحيمة توّدع قبضتها وخطواته تُهم بالرحيل 

حتى استوقفه بكاء العزيز
رباه رفقًا باحلبيب ..وكأن أركان الرسالة من َوجدها تستغيث

أسكتيه يا بضعيت أسكتيه
أَو ال تعلمني إن بكاءه واهلل يؤذيين 

وذوت السنني وبكى احلسني كهالً  .. بطف نينوى
رمحةً  بكى وعلى الولدان وعلى الكفوف

وحتى على امةٍ  بارزته بالسيوف
وألنك يا ذبيح من صنع االنتصار سلمًا واعتليَت به عرش الشهادة

فما فتئت لذكراك تسعر لظى أكبادنا
يا صريع الدمعة الساكبة .. سيدي يا ملكوت السماء

قل لي بربك ما سُر هذا البكاء ؟
وكأنك يا حسني مل خُتلق من طني وماء .. بل هيكل قدسي 

ُصبت فيه عشقًا دموع الفاقدين 
من انس وجان ومالئكة ِحزان

يا َعربة األنبياء .. يا من أّبَنْتُه الُطهر جنينًا يف األحشاء 
يا أبا الزهراء إن كان بكاء احلسني يؤذيك

فخذ منا حتى ترضى فنحن ألجله بالعزاء نادبون 
باكون .. مبدامعٍ  تعانقها الدماء
وهل ُخلقنا إاّل لننعى كربالء ..

ونقتبس من النعي وهجًا لإلباء ..

وبكى احلسني كهالً  
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عندما يقسُو القلب

كيَف تبين عالقات ناجحة 
مع اآلخرين!

الوداُع األخري

إعداد: سهاد سعد عبد األمير
حقًا عندما يقسو القلب ينسى احلق ويبتعد عنه وال يتبعُه وال يلتزم بِه .

عندما يقسو القلب يشتغل بالتوافه ويفضل الدنيا على اآلخرة .
عندما يقسو القلب ال يعرف اخلشية هلل واخلوف من عظمته.

عندما يقسو القلب تصبح عبادتهِ  بال روح وأعماله بال إخالص ويتحرك يف دائرة الرياء.
عندما يقسو القلب يقع يف شباك الشيطان ويفيد مادة مضغته فيفسد كل أعماله .

عندما يقسو القلب يقع يف دائرة الظنون والوساوس واخلواطر السيئة.
قال تعاىل : ) ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسوة(.

وهنا يأتي السؤال ملاذا يقسو القلب ؟ واإلجابة هي كاآلتي :
1- إهمال التزكية والرتبية القلبية باستمرار .
2- إهمال احملاسبة حيث الوقوع يف الذنوب.

3- عدم إلزام القلب بالعبادات القلبية كاخلوف والرجاء واحلب ..
4- عدم اطالع القلب على املواقف املؤثرة إميانياً  .

وما هي النتيجة ؟ 
النتيجة يف منطق هذه اآليات من الكتاب احلكيم قال عز وجل : ) فويل للقاسية قلوبهم من 

ذكر اهلل أولئك يف ضاللٍ  مبني (.
) أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوبهم لذكر اهلل وما نزل من احلق وال يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوبهم وكثري ٌ منهم فاسقون(. هذه اآليات هي 

توضيح للداء وحتذير للمؤمنني وبيان للعالج الشايف.
         ) املصدر/ عبد اهلل الرضيع بني الرمحة احملمدية والقسوة األموية (

إذا أردت أن تبين عالقات ناجحة مع اآلخرين، وأن تتواصل معهم 
بشكل جيد، فدعين أقدم لك الوصفة اإلدارية اآلتية:

وال  أخطائهم  عن  وجتاوز   .. هم  كما  اآلخرين  وتقبل   .. واقعيًا  كن 
تركز عليها. 

- حاول أن تنظر إىل األمور مبنظارهم هم، حاول أن تساعدهم يف 
احلصول على ما يريدون من أمور مشروعة، حتى حتصل أنت على 

كل ما تريد.
- حاول أن تراهم على أنهم بشر يستحقون االحرتام، وأن جتد يف 

ضعفهم فرصة ملساعدتهم وحبهم وتغيريهم لألفضل.
- امتدح اآلخرين ما أمكنك .. واكتشف طاقتهم االجيابية وقم بالثناء 

عليها.
إىل  انظر  الغداء  ويف  األفراد،  أحد  امتدح  للعمل  عند وصولك   -
آخر متدحه، وقبل العودة إىل البيت مساء تأكد من أنك قد امتدحت 

شخصًا ثالثًا.
- كن متقنًا لعملك ولدورك املطلوب منك.. وقدم يد العون لآلخرين 

يف نواحي متيزك. 
مبودة  ولكن  عاتبهم  حقك..  اآلخرون يف  أخطأ  إذا  قلياًل  - حتمل 

ولطف.
- ال تتعامل مع زمالئك بروح غالب أو مغلوب، ولكن تعامل بروح 

تعاون املتنافسني. 
الوقوف  حاول  همومهم،  وعلى  اآلخرين  مشكالت  على  تعرف   -

جبوارهم أثناء األزمات وأوقات السعادة والشدة.
أبنائهم،  وأحوال  به.. طموحاتهم  يهتمون  فيما  الناس  مع  - حتدث 
الناس حيبون أن يتحدثوا عن األشياء اليت يهتمون بها، وقد يفردون 
لذلك وقتًا كبريًا وكما يقولون.. حدثين عن نفسي وأنا أستمع إليك 

كثريا.
بناء  معهم  تتعامل  ثم  سلبية  افرتاضات  اآلخرين  تفرتض يف  ال   -

عليها، دع األيام تنبئ لك عن شخصية اإلنسان الذي تتحدث معه.
- إذا دار بينك وبني اآلخرين أي حوار أو حديث وكانت آراؤك حمال 

للصحة والقبول فدع اآلخرين حيتفظون مباء الوجه.
.. تقدم ملن أمامك  - ال ترتدد يف االعتذار إذا وقعت يف أي خطأ 

وحاول أن تسرتضيه لكن بالطريقة اليت يقبلها. 

نور علي عمران 
الكثري يفسر هذه العبارة بشكل خمتلف عن اآلخر ولكنها باألحرى تعرب عن فراق ال أمل 
يف عودته كسفر صديق ال تعلم إن كنت سرتاه مستقبالً  أم ال ولكين أقول إن الوداع األخري 
عندما ترى من حولك يبكون بدموع احلزن وبعربات اليأس وهم جمتمعون حولك ليودعوك 
وأنت تنظر إليهم وحتاول أن ال تغفل عنهم للحظة وترمقهم بآخر نظرة ثم تذهب فتسافر 

إىل مكان يستحيل العودة منه أتعلم ملاذا ؟
ألنك مسافر إىل عامل املوت ومفارق كل أقربائك وأصدقائك وال تستطيع الكالم فتودعهم 
بدمعة تنهمل من عينيك وحينها تتحسر على كل ثانية أضعتها يف شبابك ومل تكفر فيها عن 
ذنوبك ثم تسافر وحيدًا وهو سفر شاق وكله خماطر، فيا شبابنا ال تغرنكم الدنيا الفانية 
فتبيعون اآلخرة الباقية بل كونوا أحرارا يف دنياكم وقولوا كما قال إمام األولني واآلخرين 

علي )عليه السالم( : » يا دنيا غري غريي«
ولكي ال نعتقد بأن وراءنا عمرا طويال لنعيشه ومن ثم نفكر باملغفرة فاملوت ال يعرف شابًا 

أو طفالً  أو كهالً  فقد قال تعاىل : ) كل نفس ذائقة املوت(.
وال ننسى سؤال يوم القيامة » شبابك فيما أفنيته« ولكي نعلم بأننا وقبل أن نتمسك بهذه 

الدنيا الفانية وراءنا سفر طويل ووداع أخري ..
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

مغالبة 
املكروه 

إن تثاقل القيام بالعمل الصاحل ، وإن كانت كاشفة 
عن حالة ) سلبية ( يف النفس امليالة إىل اللعب 
واللهو ، إال أن مغالبة النفس ملا تكره ، مما يعزز 
إمنا  العبد  أن  إذ   .. احلق  إىل  القربة  قصد  من 
امليل   ( مواطن  اإلخالص يف  عدم حتقق  خيشى 
الغريزة  مقتضيات  على  كإقدامه  النفسي   )
بأقسامها ، وأما ما فيه ) املنافرة ( للطبع فإنه 
يكون  وبالتالي   ، الشوائب  عن  يكون  ما  أبعد 
هذا  إن   .. املتعال  احلق  من جانب  للقبول  أرجى 
االعتقاد بأن ما تكرهه النفس من الطاعة أقرب 
لإلخالص ، جيعل العبد يبحث عن خصوص مثل 
هذه األعمال ، ويتعمد اإلتيان بها ليكون ذخرًا له 
يف يوم فقره وفاقته .. ومن امللفت يف هذا اجملال 
أن النفس ال تبقى تستشعر ذلك ) الثقل ( املعهود 
قبل القيام بالعمل ، وذلك عند شروعه يف العمل 
أو تكراره له ، وهذا هو السر يف أن أهل القرب 
من احلق يستسيغون األعمال الشاّقة ، اليت كانت 
ثقيلة - حتى عليهم - يف بدء سريهم إىل احلق 

املتعال. 

كان الشهيد يبلغ 30 عامًا وقت اعتقاله ، عراقي ، متزوج، كان يسكن النجف االشرف قبل اعتقاله .

ورد امسه يف تقرير منظمة العفو الدولية املوسوم بـ » فقدان علماء الدين الشيعة وطالب العلوم الدينية يف العراق 

الصادر يف نيسان ابريل 1993.

جاء امسه حتت الرقم )5( مخسة يف امللحق اخلاص بالتقرير املذكور باللغة االنكليزية الذي اصدرته املنظمة.

ُاعتقل بعد دخول اجليش العراقي وقوات صدام مدينة النجف االشرف ) رمبا يوم 1991/3/24( واستباحتها لعدة 

ايام والقيام بقتل املدنيني الُعّزل من النساء واالطفال والرجال واعتقال كثري من العلماء والشباب.

الشهيد املفقود الشيخ امحد دوير حاشوش البهادليمن جرائم البعث..

حسن حمزة احلميري

البحث العلمي اجملرد حالة نادرة وعلى ندرته 
فعلى  واملتلقي  للباحث  ملحة  ضرورة  يعترب 
الباحث أن يتخلص من علة األحكام اجلاهزة يف 
الذهن مقدمًا وبذلك تتحقق حالة من اإلنصاف 
واالتزان الفكري الذي يتواءم مع الروح العلمية 
اجملردة وشاهد القول يف هذه املقدمة البسيطة 
القدمية  القرآنية  الدراسات  يطرح يف  ما  هو 
األكادميية  الدراسات  خصوصًا  واملعاصرة 
الذي  القرآن  حتريف  مسألة  حول  املعاصرة 
يصر البعض وبإحلاح شديد ال خيلو من ريبة 
ويعلل  احلساسة  املسألة  هذه  حول  مكشوفة 
مبدخل  التحريف  هذا  وجود  إثبات  بعضهم 
خمادع وهو كون هذا التحريف بسيطا يدور يف 

فلك اللفظ أما املعاني فمحفوظة.
فهي  خطرية  لتداعيات  مقدمة  احليلة  وهذه 
هذا  على  املسلم  يتطبع  ريثما  أولية  مرحلة 
األكثر  األخرى  املرحلة  تبدأ  حتى  اإلحساس 
التحريف كحالة قائمة  خطورة وهي إن وجود 
يف القليل ممكن أن يقع يف الكثري وبذلك ميهد 

املقدسة  اإلهلية  احلالة  هذه  لنسف  األسباب 
إنا   ( الرباني  اللطف  قاعدة  من  املستمدة 
سورة   – له حلافظون(  وإنا  الذكر  نزلنا  حنن 
احلجر 9-، كذلك هناك ظاهرة أخرى تتنامى 
ظاهرة  وهي  الظاملة  احلملة  هذه  جانب  إىل 
التفسري املزاجي عند البعض من األكادمييني 
فنرى بعضهم يقول :  إن الربا غري حمرم إذا 
كان ال يتضاعف أضعاف مضاعفة وان املناطق 
جسدها  من  املرأة  تسرتها  أن  جيب  اليت 
حمددة وخمتصرة بظاهر اآلية اللفظي اجملرد 

وهي دعوة مثرية للضحك والغرابة. 
كمسلمني  إننا  عليها  غبار  ال  اليت  واحلقيقة 
نؤمن مبا جاء بني دفتيه وهو حجة علينا مجيعا، 
وصاحب الدار أدرى بالذي فيه والطريقة املثلى 
يف أخذ التفسري السيما املتشابه منه أن نغرتف 
من املعني الذي ال ينضب وهم القرآن الناطق 
الذين نزل القرآن يف بيوتهم الرسول األعظم 
الطاهرة  وعرتته  وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد 
هادئة  دبابيس  وتلك  القتاد،  خرط  ودونهم 

للتذكرة فقط ، وذكر عسى أن تنفع الذكرى.

أوهام حول حتريف القرآن
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ماأ�صاة الطفولة..
ماأ�صاة الطفولة..

بتول علي 

قيل يف اللسان عشر  خصال فهو :

أداة تظهر البيان 

وشاهد خيرب عن الضمري 

وحاكم يفصل به القضاء 

وناطق يرد به اجلواب 

وشافع تقضى به احلاجات 

وواصف تعرف به األشياء 

وواعظ ينهي به القبيح 

ومعز تسكن به األقران 

ومالطف تذهب به الضغينة 

ومونق يلهي به األمساع 

يسبب  التبغ  أن  إىل  احلالية  التقديرات  تشري 
إىل  واستنادا  وفاة  ماليني  ثالثة  من  أكثر  سنويا 
بسبب  الوفيات  جمموع  فان  الراهنة  االجتاهات 
التدخني وتعاطي التبغ سريتفع إىل عشرة ماليني 
وفاة سنويا يف غضون 25 أو 30 عاما، حبيث يقع 
الدول  يف  الوفيات  هذه  من  باملئة  سبعني  حوالي 

النامية. 
أن  إىل  العاملية  الصحة  منظمة  تقديرات  وتشري 

هناك حوالي مليار ومئة مليون من املدخنني يف العامل أي 
عشرة  اخلامسة  فوق  هم  ممن  العامل  سكان  ثلث  حوالي 
 47 فان  كله  العاملي  الصعيد  على  نظرنا  وإذا  العمر،  من 
الدول  يف  أما  يدخنون  النساء  من   % و12  الرجال  من   %
النامية فتدل البيانات املتوافرة على أن 48 % من الرجال 
يدخنون مقابل 7 % من النساء، و أما يف الدول املتقدمة 
من   %  24 مقابل   %  42 تبلغ  املدخنني  الرجال  نسبة  فان 

النساء املدخنات. 
التبغ عامل خطر ميكن أن يسبب اإلصابة حبوالي  يعترب 
معروفة متاما  الصحة  التبغ يف  آثار  أن  ومع  مرضا،   25
فان املدى احلقيقي لتأثريه يف زيادة العبء الكلي للمرض 
قدره  حق  يقدر  ال  العاملي  الصعيد  على  الصحة  واعتالل 
الصحة  من  يستنزف  أن  يتوقع  فرد  مرض  هنالك  فليس 

ما يستنزفه هذا العامل اخلطر املفرد، إذ تدل التقديرات 
العبء  من  باملئة   6,2 حوالي  اآلن  يشكل  التبغ  أن  على 
اإلمجالي من التبغ ففي مقابل كل ألف طن ينتجه العامل 

من التبغ ميوت حوالي ألف شخص. 
وجند اثر التبغ يف صحة الرجال قد بدأ يتجلى واضحا يف 
الدول األكثر تقدما غري أن أثره يف صحة النساء مل يصل 
بعد إىل ذروته املتوقعة، أما يف الدول الفقرية واملتوسطة 
الدخل فان الوباء ما يزال اآلن يف بدايته، ومن املتوقع أن 
التبغ أعظم حدة  النامجة عن  الزيادة يف األمراض  تكون 
وضخامة يف الصني واهلند حيث زاد تعاطي التبغ ازديادا 
حادا، وإذا ما استمرت االجتاهات احلالية فان من املتوقع 
أن تصل الوفيات اليت يسببها التبغ إىل عدد يرتاوح بني 
مع  الصني وحدها  وفاة سنويا يف  وثالثة ماليني  مليونني 

حلول عام 2020 أو بعد ذلك . 

عشُر  خصال 
للسان

استخداُم التبغ... كارثة صحية 
زمن عبد االمري/ شعبة تعزيز الصحة                                                                               

أين اختطفك اإلرهاب مني...
 أعاهدك بأنني سأنتصر عليه باجلد 

واملثابرة والعمل الصالح

بني ما الذنب الذي ارتكبته لكي 
يضرجك اإلرهاب األعمى بدمك 

ويفجعني بفراقك
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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 اال يف االماكن املخصصة للنفايات. 

توصيات مهمة تهم الزائرين 

يف زيارة األربعني


