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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 / 18/�صفر / 1433هـ املوافق 12 / 1 / 2012 

العدد..

قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: مّنا اثنا عشر مهدّيا أوهلم أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب 

وآخرهم التاسع من ولدي وهو اإلمام القائم باحلّق حييى اهلل به األرض بعد موتها ويظهر به دين 

احلّق على الدين كّله ولو كره املشركون له غيبة يرتّد فيها أقوام ويثبت فيها على الّدين آخرون فيؤذون.

ويقال هلم: )متى هذا الوعد إن كنتم صادقني(، أّما أن الصابر يف غيبته على األذى والتكذيب مبنزلة 

اجملاهد بالسيف بني يدي رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(. )كمال الدين 1/ 317، ب 30، ح 3(.

ملف خاص يغطي نشاطات العتبة احلسينية املقدسة 
يف زيارة االربعني املليونية  



حممد بن حييى عن امحد بن حممد عن ابن مهزيار قال: كتب عبد اهلل بن حممد إىل ابي احلسن عليه السالم روى بعض اصحابنا عن ابي عبد اهلل عليه السالم يف 
الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبني منه بواحدة، فتتزوج زوجا غريه فيموت عنها او يطلقها فرتجع إىل زوجها االول، انها تكون عنده على تطليقتني وواحدة 
قد مضت، فوقع عليه السالم خبطه: صدقوا. وروى بعضهم انها تكون عنده على ثالث مستقبالت، وان تلك اليت طلقت ليست بشيء النها قد تزوجت زوجا غريه فوقع 

عليه السالم خبطه: ال.
يف جممع البيان )التضار والدة بولدها والمولود له بولده( قيل معناه التضار والدة الزوج بولدها ولو قيل يف ولدها جلاز يف املعنى، وروى عن السيدين الباقر والصادق 

عليهما السالم: التضار والدة بأن يرتك مجاعها خوف احلمل الجل ولدها املرتضع والمولود له بولده اى المتنع نفسها من االب خوف احلمل فيضر ذلك باالب.
يف تفسري علي بن إبراهيم قوله: )وعلى الوارث مثل ذلك( قال، اليضار املرأة اليت هلا ولد وقد تويف  زوجها، فال حيل للوارث أن يضار ام الولد يف النفقة فيضيق 

عليها..
يف الكايف محيد عن ابن مساعة عن حممد بن أبي محزة عن ابي ايوب عن حممد بن مسلم قال: جاءت امراة إىل ابي عبد اهلل عليه السالم تستفتيه يف املبيت يف غري 
بيتها وقدمات زوجها؟ فقال: ان اهل اجلاهلية كان إذا مات زوج املرأة احدت عليه امراته اثين عشر شهرا، فلما بعث اهلل حممدا صلى اهلل عليه وآله رحم ضعفهن فجعل 

عدتهن اربعة اشهر وعشرا واننت التصربن على هذا!
اعداد : سامي جواد كاظم

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



قرن اثر زيارة األربعني باآلثار املرتتبة عن األعمال العبادية وخصوصا الصالة وذلك ملا يرتتب عليها من اجر عظيم للذي يقدم على السري 
راجال اىل كربالء املقدسة ، هذه املسرية تهذب النفوس وتطهر القلوب وتقوي عزمية املرء على جتاوز الصعاب وتظهر صورة براقة حمليب 

اهل البيت عليهم السالم وتكشف عن مدى الوالء احلسيين يف هذا البلد الطيب .
هذه اجلهود الرائعة حاملا ينتهي املؤمن من أدائها وأداء الزيارة األربعينية جيب ان تكون هلا اثر على حياتنا حتى العام القادم حتى جندد 
والءنا بسرينا على أقدامنا صوب كربالء ، ونأمل ان ال تتخذ هذه املسرية كسفرة او نتحدث عن أمور ختص الدنيا ، ونأمل كذلك بالنسبة 
اىل النساء ان ال ينسني اهم واجب اال وهو احلجاب ، فاحملافظة على احلجاب هو جزء من تعطري عالمة زيارة األربعني بعطر حب احلسني 

عليه السالم .
فإذا ما رأينا عالمة فانها تدل على اثر وعليه فان عالمة زيارة األربعني جيب ان يكون هلا اثر يف تصرفاتنا تدل على إتقاننا وحرصنا على 

اداء الزيارة بافضل صورة .

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

اإلماُم احلسُن)عليه السالم( وأضاليُل 
اإلعالِم األمويِّ والعباسيِّ 

قبسات اميانية..
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كلية العلوم اإلسالمية جبامعة كربالء تقيم 
مؤمتر اإلمام احلسني عليه السالم السنوي 
األول مبشاركة باحثني من العراق والعامل

شيوخ عشائر النجف يلتقون الشيخ 
الكربالئي ويعلنون تعاونهم إلجناح زيارة 
األربعني املباركة

تقارير..

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ للعالمة اثٌر

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

�صورة الغالف  عد�صة: ر�صول العوادي



اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد امحد الصايف  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 12 / صفر /1433هـ املوافق 2012/1/6م

استهدفت  اليت  األخرية  التفجريات  حول 
الزائرين املتوجهني إىل كربالء لزيارة أربعينية 
ممثل  تناول  السالم  عليه  احلسني  اإلمام 
امحد  السيد  مساحة  العليا  الدينية  املرجعية 
الثانية من صالة اجلمعة  الصايف يف اخلطبة 
اليت أقيمت يف العتبة احلسينية املقدسة يف 12 
صفر اخلري 1433هـ املوافق 6-1-2012 م هذه 
املفردة اليت باتت تتكرر يف مثل هكذا مناسبات 
ومبناطق مرصودة ما يثري الريبة والشكوك يف 
النوايا اخلبيثة اليت يضمرها اإلرهاب للوقيعة 

بني أبناء الوطن الواحد. 
نوع اجلرمية ميكن قراءتها  إن  ونوه مساحته: 
لون  استهداف  أخذنا  إذا  ذلك  اجلرمية،  قبل 
العراقي  الشعب  من  حمددة  ومناطق  معني 
اجلرائم  هذه  توقيتات  فإن  االعتبار،  نظر  يف 
الوضع  إلرباك  خمططات  وجود  عن  تكشف 

بشتى الصنوف والوسائل.
أن  الصحيح  من  ليس  الصايف  السيد  وتابع 
أن  أو  املتفرج  وقفة  املسؤولة  اجلهات  تقف 
تكون هناك معاجلات لكن ال ترقى إىل جسامة 
احلدث، والكالم ما زال لسماحته: تكلمنا أكثر 
املخابرات  جهاز  تقوية  قضية  عن  مرة  من 
واالستخباراتية ولكن املشاكل تتكرر وال اعتقد 

إن هناك احتماال ألي جهة أمنية مل تكن حتتمل 
قد  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  زائري  إن 
اإلرهابية!  اجملاميع  هذه  قبل  من  يستهدفون 
من  البد  اخللل  وهذا  موجود  اخللل  إن  قطعا 
عليه  هو  ما  على  األمر  إبقاء  وأما  معاجلته 
فهو غري صحيح ، وهذه املسألة غري مرتبطة 
معينة  استهداف جهة  وواضح  األجنيب  بوجود 
بأخرى  أو  بطريقة  معينة  وطائفة  معني  ولون 
هلا بوادر خطرية ال ميكن السكوت عليها بأي 

حال من األحوال.
إجراءات  وجود  بضرورة  مساحته  وطالب 
صارمة وكفيلة بأن توفر احلماية الالزمة لزوار 
الشعب  ولكل  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
العراقي ، أما انه بني فرتة وأخرى هذه األمور 
من  هو  ليس  قطعًا  املقابل  والطرف   .. تتكرر 
هو  وليس  التوبة  منه  ترجى  حتى  التوبة  أهل 

من أهل الوعي حتى نتكلم معه حبوار واع وإمنا 
هو طرف حاقد حياول أن يقتل األبرياء بشتى 
من  جيابه  أن  حيتاج  ظرف  هكذا   .. الوسائل 
اجلهات الرمسية مبا يفرض عليه هيبة الدولة 

ومحاية الناس.
وأكد مساحته: إن هذه األرواح اليت استهدفت 
بريئة  أرواح  هي  قطعًا  التفجريات  هذه  يف 
الدماء  وهذه   .. البشر  تشتكي من ظلم  ذهبت 
اليت سقطت قطعًا ال تعيق أي مسرية متعلقة 
يفعل هو  الذي  السالم( وهذا  )عليه  باحلسني 
أمحق ! فهو يعتقد بهذا العمل انه يعيق الناس 
يدل  اشتباه  وهذا   .. عقائدها  متارس  أن  من 
على عدم نضج وفهم ويدل على احنراف حتى 

يف الذهن.
ويف نفس السياق وجه ممثل املرجعية الدينية 
العليا كالمه إىل كل اإلخوة الذين عزموا وتهيؤوا 
للمجيء إىل كربالء لزيارة اإلمام احلسني )عليه 
السالم( من داخل وخارج العراق، قائال: الشك 
إن هؤالء اإلخوة القادمني أنهم ميلكون مقدارًا 
للمجيء  دفعهم  الذي  واإلدراك  الوعي  من 

للحسني )عليه السالم( كل مبقدار ما حيمل.
)عليه  احلسني  اإلمام  قضية  إن  اىل  ولفت 
السالم( واسعة وقضية تستوجب مّنا أن نتأمل 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

السيد أمحد الصايف معلقا على التفجريات اليت استهدفت زائري األربعينية: ليس من الصحيح أن 
تقف اجلهات املسؤولة وقفة املتفرج أو أن تكون هناك معاجلات ال ترقى إىل جسامة احلدث

العمليات اإلرهابية التي تستهدف 
جهة معينة ولونا معينا وطائفة 
معينة بطريقة أو بأخرى لها 
بوادر خطيرة ال ميكن السكوت 
عليها بأي حال من األحوال

جملة االحرار اال�سبوعية
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نداء اجلمعة



)عليه  تفكريه عند احلسني  والذي جيعل  فيها 
يرّكز  أن  حياول  والذي   ٍ بنادم  ليس  السالم( 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  شخصية  على 
.. فاإلمام احلسني )عليه السالم(   ٍ ليس بنادم 
قابل أن نأخذ منه يف كل سنة عطاء وان نقرأ 
اإلمام احلسني )عليه السالم( يف كل سنة من 
عندما  الشخص  ولعل   ، منها  ونستفيد  زاوية 
يصل  أن  وهو  اهلدف  هذا  عنده  بالزيارة  يهّم 
لإلمام احلسني )عليه السالم( وهذا يعد هدفا 

نبيال حبد ذاته. 
كل سنة  الزائر ميكن يف  إن  وأوضح مساحته 
قراءة  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  يقرأ  أن 
متجددة، لو يف هذه السنة يقرأ احلسني )عليه 
قاله  الذي  الكبري  املقطع  هذا  من  السالم( 
اإلمام الصادق )عليه السالم( فيه وهو ) اشهد 
انك قد أقمت الصالة ( هذا اجلانب الذي متّيز 
فيه اإلمام احلسني )عليه السالم( وحري مبن 
يتّوج  أن  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  قصد 
وحمطته  شعاره  جيعل  وان  التاج  بهذا  نفسه 
حتى  يفارقه  ال  وأن  املقطع  ذلك  يف  ووقفته 
 .. ينام  وعندما  يأكل  وعندما  ميشي  عندما 
جيعل هذا الشعار على عينيه الكرميتني وهذا 
الشعار يواجهه الشخص يف كل حلظة ويوقظه 
.. فماذا سيحصل حينئذ عند هذا الشخص؟! 
قطعًا سينتظر الصالة واألذان وسيفهم الصالة 

.. وهذا الشعار عندما يبدأ به الشخص سيعتين 
بطهارته ومالبسه وبوقت صالته ويسعى جاهدًا 
اإلمام  إن  الشك  أوقاتها،  يف  الصالة  إلقامة 
الوفود  هذه  جعل  وقد  وسخي  ومعطاء  مرّبي 
يبذلون  األموال  أهل  وجعل  دعوة  بال  تأتي 
من  فهموا  ألنهم  ملاذا؟!  حساب  بال  أمواهلم 
هذا   .. متعددة  أشياء  السالم(  )عليه  احلسني 
فهم من هذه اجلهة وذاك فهم من جهة أخرى 
وثالث فهم من جهات أخرى وهكذا يزين الفهم 
املستكنة  املفاهيم احلضارية  بهذه  العاشورائي 

فيها..
الفهم  نقول  عندما  إنه  مساحته:  وعقب 
العاشورائي معنى ذلك نريد أن نرقى وان نصل 
إىل حالة رفعة ، فمثال ً عندما أقارن بني صاحب 
فندق حياول أن يستغل الزائرين ويرفع األجور 
حسينية  أو  موكب  صاحب  وبني  الزيارات  يف 
سواء  الزوار  ويتعب وخيدم مجيع  يعمل  جتده 
يعرفهم أم ال فرتاه يبيتهم ويقدم هلم الطعام .. 
وأنا هنا ال أحتدث عن حالل وحرام فقد يقول 
هذا ملكي ومن حّقي ، لكن أحتدث عن فهمني 
خمتلفني لعاشوراء اإلمام احلسني عليه السالم 
الفهم  نسبة  وعن  االرتقاء  نسبة  عن  وأحتدث 
العاشورائي فصاحب الفندق مثالً  قد ال يفهم 
عن اإلمام احلسني )عليه السالم( شيئًا بقدر ما 
يفهم إن هناك مناسبة ورصيدي سوف يرتفع، 
الفهم العاشورائي يرتقي إىل مستوى الناس أن 
تعطي نفسها وأمواهلا ..فالناس يف فهم اإلمام 
ناس  فهناك  ختتلف،  السالم(  )عليه  احلسني 
تفتح بيوتها للزائرين وهي فقرية احلال ولكن 
ترى إن يف هذا العمل رضا اهلل تعاىل ورسوله 
ولكن غريه غري مستعد ألن يفعل هذا! فالفهم 

العاشورائي حيتاج إىل توفيق.
الحظوا  بقوله:  املسؤولني  مساحته  وخاطب 
اليت  الواقعية  احلقيقية  مبجساتكم  وراقبوا 
تنقل لكم الواقع .. كيف تتعامل الناس مع قضية 
هي  ما  كدولة  وانتم  السالم(  )عليه  احلسني 
وما هو  الناس؟  أرواح  على  للحفاظ  مساعيكم 
البذل الذي ممكن أن تبذلوه وليس من أموالكم 

اخلاصة بل من أموال الدولة من اجل احلفاظ 
على أرواح الناس؟!

وعلق مساحته: إن الساسة عندما يرون شعبًا 
بهذا العطاء وبهذه القوة أال يستحق أن يراهنوا 
عليه وان جتتمع كلمتهم من اجل هذا الشعب ! 
إىل متى نبقى يف عملية تناحر! فهذا الشعب 
الشعب يستحق  تراهنوا عليه وهذا  أن  حيتاج 
منكم أن تبذلوا له وان جتتمعوا على كلمة وان 

حتلوا فيه مشاكلكم!!
أصبحت  األربعني  زيارة  إن  مساحته  وذّكر 
ماذا  املوسم  هذا  فأقرأ  سنة  كل  يف  مومسا 
العراق  دولة  يف  كمسؤول  أنت  منك  يستوجب 
ودراسة،  رأي  واىل  وقفة  إىل  حيتاج  فهذا   ..
معهم  ويقف  الناس  يساعد  عندما  فاملسؤول 

فهذا يعد رصيدا له.
يهتموا  أن  املسؤولني  طالب  اخلتام  ويف 
كربالء  حمافظة  مع  يتعاونوا  وان  بالزائرين 
يهتموا  وان  الرمسية  االحتادية  واحلكومة 
واملطارات  الطريان  وجهات  احلدود  مبنافذ 
والبد أن يتم استقبال الزائر مبا يليق به ، والبد 
كل  ويف  اإلخوة  مجيع  من  اجلهود  تتكاتف  أن 
ما  وكل  والبلديات  الصحة  وزارة  من  الوزارات 
يتعلق خبدمة الزائر، حيث ال توجد مثل ظاهرة 
زيارة األربعني يف كل العامل ، واإلعالم ينقل كل 
شيء يف العامل ومل اعهد إن هناك حالة ُتنقل 
وال  العدد  يف  ال  العراق  يف  كما  الصورة  بهذه 
الكمية وال يف طريقة األداء وال هذا االستعداد 
للناس من التهيئة .. وهذه الظاهرة حتتاج إىل 
رجال يفهمونها حتى يتعاملوا معها مبا تستحق 

وهذا أمر ليس مبتعذر بل هو أمر سهل.

اإلمام احلسني )عليه السالم( قابل 
أن نأخذ منه في كل سنة عطاء 
وان نقرأه في كل سنة من زاوية 
كي نستفيد منها االستفادة املثلى

A L A H R A R  M A G A Z I N5 جملة االحرار اال�سبوعية
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الإماُم احل�صُن)عليه ال�صالم( واأ�صـــــــــــــــاليُل الإعالِم الأمويِّ والعبا�صيِّ 

متر علينا يف اليوم السابع من شهر صفر الذكرى األليمة الستشهاد االمام احلسن اجملتبى )عليه 
وملراجع  األطهار،  ولألئمة  وآله وسلم(  للنيب )صلى اهلل عليه  املناسبة  بهذه  فتعازينا   ،) السالم 

الدين العظام، وللمؤمنني مجيعاً  يف مشارق األرض ومغاربها.
نود بهذه املناسبة التعرض ملسألة استمرار حماوالت األمويني بنهجهم اإلعالمي املضلل، لتشويه 
الفضائيات،  تبث بعض وسائل اإلعالم، ومنها بعض  السالم( حيث  مسعة االمام احلسن )عليه 
امتداد  هو  النهج  وهذا   ،) السالم  )عليه  اإلمام  حياة  حول  واألكاذيب  االفرتاءات  من  جمموعة 
لتحريف احلقائق الذي خّطه بعض املؤرخني ممن هلم هوى أموي أو عداء وحتامل على أهل البيت 
)عليهم السالم(، علمًا إن هذا النهج قد استمر بشدة أكرب خالل فرتة حكام بين العباس..وكان 
هلؤالء أهداف خبيثة مرتبطة بنهجهم املعادي خلط أهل البيت )عليهم السالم(، ولتثبيت حكمهم 
الالشرعي، وتشويه صورة الثورات اليت قادها أوالد اإلمام احلسن)عليه السالم(، لسلب احملبة 

واملنزلة الكبرية ألهل البيت)عليهم السالم( يف قلوب الناس، ومن مجلة ذلك:
أواًل: اخلرب الذي رواه حممد بن سريين البصري املتوفى عام )110 هـ( وال شك انه من املوضوعات:« 

إن احلسن بن علي تزوج بامرأة فبعث هلا صداقًا مائة جارية مع كل جارية ألف درهم ».
الرقم  انه ضرب  السالم(  )عليه  االمام احلسن  تصوير  االفرتاءات  هذه  من خالل  هؤالء  وأراد 
القياسي يف البذخ واإلسراف من اجل الزواج بامرأة، ومع إن االمام احلسن)عليه السالم( كان 
مثاالً  للكرم واجلود والسخاء، ولكن هذه الرواية غري مقبولة الن مضمونها خمالف للسنة املطّهرة، 
السنة  يتعارض مع  الصداق  لكون مثل هذا  السالم(  )عليه  االمام احلسن  وال ميكن صدوره من 
أقلهن  أميت  نساء  أفضل  قال:)  انه  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  النيب  عن  روي  فقد  املباركة، 

مهرًا(.
كما إن مهر فاطمة الزهراء )عليها السالم( ابنة رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( وأم 
احلسن واحلسني .. كان أربعمائة درهم فرضه رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( ليكون سنة 
حسنة بني املسلمني، ومن اجل التشجيع على الزواج يف اجملتمع اإلسالمي، وعدم إرهاق الرجل 
باملهر فيعزف عن الزواج ..واإلمام احلسن )عليه السالم( هو نتاج تربية البيت النبوي والعلوي 
والفاطمي.. إذ عاش يف ظل جده وأبيه وأمه، ونهل من تربيتهم وتعليمهم، فليس من املعقول أن 
خيرج عن نهجهم )صلوات اهلل عليهم أمجعني(، وقد قال فيه ويف أخيه احلسني )عليه السالم( 
جده رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم(:«احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا«. إضافة إىل 

وجود بعض املؤاخذات على ابن سريين متنع األخذ بروايته..ومن مجلة ذلك:

اخلري كله يف زيارة احلسني 
عليه السالم 

حسن اهلامشي

دّلت النصوص املستفيضة على أّن إتيان قرب اإلمام احلسني عليه السالم 
خاصة لزيارته يزيد يف الرزق، وميّد يف العمر، ويدفع املدافع السيئة ومنها 
ميتة السوء، ويوجب كشف اهلموم وقضاء احلوائج، وإجابة الدعاء، وغفران 
ورفع  الدرجات،  وارتفاع  احلساب،  وختفيف  الدائم،  والتوفيق  الذنوب، 
وسعة  املوت،  عند  والراحة  واملال،  النفس  واحلفظ يف  والكربات،  اهلموم 
احلساب،  عند  واألمن  داء،  كل  من  والشفاء  لآلخرين،  والشفاعة  القرب، 
والنجاة من النار، والفوز باجلّنة، بل الفوز مبرافقة النيب وأهل بيته صلوات 

اهلل وسالمه عليهم.
أن  عنده  من  فأمر  مرض  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  أّن  اخلرب  ففي 
يستأجر له أجريًا يدعو له عند قرب احلسني )عليه السالم( فوجدوا رجاًل 
فقالوا له ذلك فقال: أنا أمضي ولكن احلسني إمام مفرتض الطاعة وهو 
إمام مفرتض الطاعة فرجعوا إىل اإلمام الصادق )عليه السالم( وأخربوه 
بقاعًا  تعاىل  هلل  أّن  عرف  أما  ولكن  قال  كما  هو  السالم(:  )عليه  فقال 

يستجاب فيها الدعاء فتلك البقعة من تلك البقاع.
نعم كل األئمة من أهل البيت عليهم السالم هم سفن النجاة ولكن سفينة 
لزيارة  إن  غرو  وال  وأكمل،  وأمشل  وأوسع  أسرع  السالم  عليه  احلسني 
احلسني عليه السالم هذا الكم اهلائل من اخلري والربكات، حيث إنه الدال 
إىل املعرفة اإلهلية، بل إنه قد جسد التعاليم اإلسالمية واألخالق الرفيعة 
بأبهى صورها، وال تزال الدنيا بأسرها مدينة لتضحيات سيد الشهداء يف 
كربالء، وإنه بتضحياته اجلسام قد أعطى للحرية معناها األمسى ووهب 
كيف  وعلمها  واإلباء  الشهامة  طعم  وأذاقها  والعدالة  الكرامة  اإلنسانية 

تكافح الظلم والفاسدين من دون رجعة.
وهكذا شاءت إرادة رب العاملني أن يتألق قربه املنور عاما بعد عام وعلى 
كرور الليالي واأليام، ينور طريق الزائرين والعاشقني ويرشدهم إىل النبل 
والقيم واألخالق، والزائرون يرتشفون منه مجيع املعاني اخلرية اليت تأخذ 

بأيدهم إىل سبل الرشاد.
فما هي قيمة إسدائه املعروف املادي وقضاء حوائج املؤمنني الدنيوية مقابل 

الرضوان اإلهلي الذي هو بابه األوسع وطريقه املهيع؟! 
وما قدر تلك األمور على الرغم من أهميتها مقابل رفقة الرسول واألئمة 
اهلداة امليامني عند مليك مقتدر وحسن أولئك رفيقا؟! وهكذا تتواىل النعم 
اإلهلية اليت تصب على املؤمن الزائر صبا فيضحى كتلة ملتهبة من القيم 
واملناقب والفضائل، يتنور اآلخرون بنوره وينتهل املؤمنون بأنفاسه املباركة. 
الزيارة وارتشف من معني اإلمام الذي ال ينضب معاني  هنيئا ملن أخلص 
بيته وهو خفيف احلمل  والشهامة، وهنيئا ملن يرجع إىل  والكرامة  اإلباء 

وليسع أن يبقى خفيفا قبل أن تأتيه املنية وهو ال يدرك القابل.      

مستقاٌة من اخُلطبة األوىل لسماحة الشيخ عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد املهدي الكربالئي يف 5 صفر 1433هـ املوافق 2011/12/30 م 

جملة االحرار اال�سبوعية
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الإماُم احل�صُن)عليه ال�صالم( واأ�صـــــــــــــــاليُل الإعالِم الأمويِّ والعبا�صيِّ 

ثانيًا: ما تنقله بعض املصادر ومنها : رواية املدائين ورواية الشبلنجي الشافعي ورواية أبو طالب 
املكي..إن االمام احلسن )عليه السالم( كان كثري الزواج والطالق ) مزواج مطالق( وإن أباه 
اإلمام عليا )عليه السالم( غضب من ذلك فدعا الناس أن ال تزوجه بناتها..فقد ذكر بعض هؤالء 
الرواة انه تزوج من سبعني امرأة، وبعضهم أوصلها إىل تسعني..واملطلوب هنا أن نناقش هذا 
األمر مبوضوعية، ونتابع جذور دوافع هذه الروايات ومعرفة الشخصيات الناقلة هلا، فبعض 
هؤالء متهمون بالوالء للخط األموي وبعضهم ضعّفه رجال احلديث والشبلنجي الشافعي وإن 
كان له مؤلف يف آل البيت مّساه ) نور األبصار يف مناقب آل البيت(،ولكن الذي ذكره من الرواية 

يف كثرة زوجات االمام مرسلة ال ميكن التعويل عليها، وميكن رد هذه الروايات من خالل:
1- إنها أخبار مرسلة ال ميكن التعويل عليها خللوها من إسناد الرجال الصحيح.

إحصاء  حاول  الذي  الزوجات..واملدائين  بعض  حتى  أمساء  ذكر  عن  أحجموا  الرواة  إن   -2
أمسائهن مل يتمكن إال من إحصاء عشرة أمساء .. مع إن االمام احلسن )عليه السالم( وهو 
سبط النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( كان الوضع األموي واالجتماعي يفرض أن تكون هؤالء 
.. وال ميكن أن تكون هناك فوضى وعدم دقة يف االختيار لإلمام )عليه  الزوجات معروفات 

السالم(.
3- إذا كان له هذا العدد من الزوجات؛ فالبد أن يكون له أوالد ذكور وإناث حبسب هذا العدد 
من الزوجات، ولو بوالدة البعض منهن .. ولكن مصادر التاريخ مل تذكر لإلمام احلسن )عليه 

السالم( من األوالد إال عددا قليال.
4- ولو الحظنا تاريخ معاوية ومواقفه املسيئة لإلمام علي)عليه السالم( وولديه احلسن واحلسني 
)عليهم السالم(، ومع ذلك مل نره يصف االمام احلسن )عليه السالم( بهذا الوصف، خصوصًا 
وإنه كان حياول بكل جهده ومن خالل جتنيد بعض الكذابني للرواية الكاذبة على أمري املؤمنني 

واحلسن )عليهما السالم( .
ثم استمر خلفاء بين العباس يف نشر هذه األكاذيب واليت ابتدأت يف عهد ابو  جعفر الدوانيقي 
والذين حاولوا تشويه صورة آل البيت ) عليهم السالم( يف نظر الناس من اجل تشويه صورة 
الثورات العلوية اليت حصلت يف عهدهم، ومنها ثورات أوالد احلسن )عليه السالم( ) ثورة عبد 

اهلل بن احلسن بن احلسن بن علي بن أبي طالب وثورة حممد ذي النفس الزكية (.
فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً  شاكيًا إىل جده املصطفى ما حّل به من 

ظلم.

معاوية  كالم  بعد  السالم(  )عليه  احلسني  ضحكة  أما 
املغرور واملقر بقتل حجر وشيعة علي )عليه السالم( بدال 
من ان يتهمهم بتهمة ليربر قتلهم بل متادى بغيه وافتخر 
هلا  السالم(  )عليه  احلسني  ضحكة  فكانت  قتلهم  بأنه 
أبعاد ما فهمها كما يقال عنه ) داهية ( العرب فان هذه 
مباالة  عدم  وثانيا  معاوية  بغباء  استهزاء  اوال  الضحكة 
يتأمل  ان  معاوية  لدى  فاملتوقع  معاوية  بإجرام  احلسني 
من  تطلب  احلوار  ولكن ضرورة  السالم(  )عليه  احلسني 
معاوية  يغيظ   حتى  يضحك  ان  السالم(  )عليه  احلسني 

اكثر وهذا ما جرى .
وبعد الضحكة جاء الرد احلسيين الرائع ، فجملة » جعلت 
القوم خصمك يوم القيامة » تفند العبارة اليت يتبجح بها 
الوهابية وهي انه اجتهد فاخطأ وله اجر والذي جيتهد 
فيصيب له أجران ، فكون معاوية خصم حجر مع عمار 
اقرار معاوية  ملعاوية  ومع  القوم اخلصم   والذين ضمن 
الرسول  لقول  وطبقا  للطلقاء  حاضرة  جهنم  اذا  بالقتل 
 ، الباغية  الفئة  تقتلك  ياعمار  له  وآله(  عليه  اهلل  )صلى 
فمع قول الرسول وإقرار معاوية جاء اجلواب احلسيين 

قرار حمكمة .
للتنفس حتى عرج على صاحبه  وما ترك ملعاوية جماال 
حدث  وال  إميانه  قدم  ما  امرءا  أطعت   ( له  قال  عندما 
نفاقه ( واملقصود هو ابن العاص، فإميانه باهلل عز وجل 
ما كان قدميا وال معروفا عنه ذلك، وأما )ال حدث نفاقه(

أي ان نفاقه ليس وليد الساعة او أمرا مستحدثا بل انها 
صفة مالزمة له قبل وبعد اإلسالم منذ القدم . وأخريا نبه 
احلسني )عليه السالم( معاوية اىل خيبته بأن ابن العاص 
ما نظر يف امور اخلالفة اىل فائدة معاوية بقدر ما نظر 

اىل نفسه ومصاحله.
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ثقافة حسينية
ذكاُء احلسني )عليه السالم( 

وغباء معاوية )2-2(

اعداد : سامي جواد كاظم
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باُب م�صائل متنوعة

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

استفتاءات متنوعة

امسه ونسبه:
السّيد أبو القاسم ابن السّيد علي أكرب بن هاشم اخلوئي.

والدته:
ولد يف اخلامس عشر من رجب 1317هـ مبدينة خوي يف إيران.

دراسته:
بعد أن تعّلم القرآن الكريم والقراءة والكتابة يف بلده، سافر عام 1330هـ إىل مدينة النجف 
األشرف لدراسة العلوم الدينية، وكان معروفًا بذكائه وقّوة ذاكرته، وملّا بلغ عمره سّت عشرة 

سنة أخذ حيضر دروس البحث اخلارج عند أساتذة حوزة النجف األشرف.
الكالم،  كعلم  اأُلخرى،  للعلوم  دراسته  واصل  بل  واأُلصول،  الفقه  دراسة  على  يقتصر  ومل 
والتفسري واملناظرة، واحلكمة والفلسفة، واألخالق والسري والسلوك، والرياضيات واحلساب 

االستداللي، واهلندسة واجلرب.
من أساتذته:

اإلصفهاني  اهلل  فتح  الشيخ  بالُكمباني،  املعروف  اإلصفهاني  الغروي  حسني  حمّمد  الشيخ 
املعروف بشيخ الشريعة، الشيخ حمّمد حسني الغروي النائيين، الشيخ ضياء الدين العراقي، 
أبوه السّيد علي أكرب، الشيخ حمّمد جواد البالغي، الشيخ مهدي املازندراني، السّيد حسني 

البادكوبي.
تدريسه:

قبل أن ينال درجة االجتهاد ولشّدة ذكائه، كان يواصل دراسته ويدّرس يف نفس الوقت، وقد 
قال يف هذا اخلصوص: »عندما أجنزت دراسة اجلزءين األّول والثاني من كتاب شرح اللمعة 
الدمشقية، قمت فورًا بتدريس اجلزء األّول منها«، فقد كان ماهرًا وُمهيمنًا على املاّدة الدراسية 

اليت كان يلقيها، مرّتبًا ملطالب الدرس، مبتعدًا عن احلشو الزائد الذي ال فائدة منه.
العراقي  والشيخ  النائيين  الشيخ  أساتذته  طريقة  على  االستداللية  حبوثه  يف  يعتمد  وكان 
والشيخ الُكمباني، إضافة إىل آرائه الشخصية، فيخرج بآراء معاصرة عميقة ودقيقة، موّضحًا 

فيها آراء العلماء السابقني.
من تالمذته:

السّيد حمّمد  الشهيد  السيستاني،  السّيد علي احلسيين  الفومين،  الشيخ حمّمد تقي بهجة 
احلكيم،  الطباطبائي  سعيد  حمّمد  السّيد  اخلراساني،  وحيد  حسني  الشيخ  الصدر،  باقر 
الشهيد الشيخ مرتضى الربوجردي، الشهيد السّيد عبد الصاحب احلكيم، الشيخ أبو الفضل 
النجفي اخلونساري، الشيخ حمّمد إسحاق الفياض، الشهيد الشيخ علي الغروي، السّيد أبو 
الروحاني،  السّيد حمّمد  املستنبط،  أمحد  السّيد  التربيزي،  جواد  الشيخ  الكوكيب،  القاسم 
الشيخ علي الفلسفي، السّيد علي البهشيت، السّيد تقي القّمي، الشيخ حمّمد آصف احملسين، 

الشيخ حميي الدين املامقاني، السّيد إبراهيم األمني.
من أقوال العلماء فيه:

السلف  ـ منوذج  اهلّل مقامه  أعلى  ـ  »كان  الوارف(:  )دام ظله  السيستاني  السيِّد علي  قال   -1
الصاحل، بعبقريته الفّذة، ومواهبه الكثرية، وملكاته الشريفة، اليت أّهلته ألن يعّد يف الطليعة من 

ال�صّيد اأبو القا�صم اخلوئي )قــــــــــــــد�س �صره( 
منوذج ال�شلف ال�شالح بعبقريته الفّذة ومواهبـــــــــــــــــــــه الكثرية وملكاته ال�شريفة 

هذه جمموعة من الفتاوى املهمة واجلديدة واملقتبسة يف 
غالبيتها من أجوبة ما ورد يف املواقع املنتسبة ملكتب آية اهلل 
العظمى السيد علي احلسيين السيستانى دام ظله الوارف. 

)شبكة السراج يف الطريق إىل اهلل(.

1  - السؤال: ما هو عامل الربزخ ؟ ..وهل حياسب فيه اإلنسان ؟ ..وكيف 
عاد إىل احلياة األموات بعد دفنهم ؟

الفتوى: عذاب القرب يتناول الروح ال اجلسم، والروح تتعذب وتتنعم من 
دون اجلسم حتى يف هذه الدنيا، ومثال ذلك: ما حيدث يف حالة النوم، 
فإن اإلنسان حيظى مبا يرى ويتعذب، مع انه ال يرى بعينه، وال يباشر 
شيئًا جبسمه، وينتهي الطيف وآثار السعادة والشقاء باقية حمسوسة يف 
روح اإلنسان، مع أن جسمه مل يتفاعل مع شيء من تلك املؤثرات؛ وأما 
الذين عادوا إىل احلياة بعد الدفن، فإمنا كان ذلك بإعجاز، واهلل على 

كل شيء قدير.
2 - السؤال: شخص يعمل شيئا حمرما وتاب عن فعل هذا احملرم خوفًا 
تاب ولن يرجع على فعله  يندم على ما فعل، إمنا  ولكنه مل   ، من اهلل 

احملرم .. فهل هذه تسمى توبة ؟ ..وهل مقبولة عند اهلل بدون الندم ؟
ترك  على  اجلاد  والعزم  خبلوص،  االستغفار  التوبة  يف  يكفي  الفتوى: 

احملرم، وهذا هو املراد بالندم.
3 - السؤال: هناك صديق لي ال يكرتث بقطع اإلشارة املرورية، إذا كانت 

محراء ..فما احلكم يف ذلك ؟ ..وكيف ميكن نصح هذا الصديق ؟
الفتوى: مساحة السيد ال جييز خمالفة مثل هذا القانون، ويكفيك أن 

تذكره بذلك.
4 - السؤال: كيف تكون خرية القرآن ؟

الفتوى: وردت روايات يف االستخارة، وال مانع منها رجاًء، فهي دعاء، 
لرفع  وسيلة  فهي  احلرية.  وبقاء  والتفكر  املشورة  بعد  منها  ويستفاد 
احلرية، توكاًل على اهلل تعاىل، وال يرتتب عليها حكم شرعي إلزامي، 
كيفية  هلا  وليس  إلزامية،  أحكام  ترتيب  يف  إليها  االستناد  يصح  وال 
خاصة ال جيوز جتاوزها. فاملهم هو التوجه إىل اهلل تعاىل، وطلب رفع 

احلرية منه، وإرشاده إىل ما فيه خريه وصالحه.
5 - السؤال: ما معنى الصلوات يف قولنا » اللهم صل على حممد وآل 

حممد «؟.. وهل جيب معرفة هذا املعنى عند أدائها ؟
عليهم  وآله  للنيب  دعاء  هذا  والرمحة،  العطف  هي  الصالة  الفتوى: 
كان  وإن  املعنى،  عليهم، وال جتب معرفة  ينزل اهلل رمحته  أن  السالم 

أوىل.
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لو سألوك

الواقع  مع  واملعاملة  احلقيقة  دين  االسالم  إن 
بالسن  حتسب  ال  فالكفاءات  وعليه   , العملي 
والوجاهات اليت كانت عليها قريش يف اجلاهلية 

, فالكفاءة إذا كانت يف شاب فهو املقدم .
وهلذا مل يعر االسالم اية اهمية للعمر يف تقييم 
اصحاب  يبطل  بالتالي  وهذا  االنسان  كفاءة 
نظرية ان اإلمام عليا عليه السالم صغري السن 
ال يستحق اخلالفة ، ومن افضل الرباهني على 
خطأ رأيهم هذا وانهم خيفون ما اليقولون جاء 
تكليف النيب حممد صلى اهلل عليه واله ألسامة 
بن زيد على كبار الصحابة  , فتبطل نظرية أبي 
بكر عندما سئل بأن اخلليفة احلق هو علي)عليه 

السالم(؟ فأجابهم بأنه أكرب منه سنا !!
كبار  على  وتأمريه   , أسامة  جيش  مسألة  ففي 
الصحابة , واستثناء النيب )صلى اهلل عليه وآله( 
أمري املؤمنني )عليه السالم( للبقاء معه , ولعنه 
من ختلف عن جيش أسامة, يف كل هذه دروس 

وعرب ملن اعترب , باألخص يف مسألة اإلمامة .
يقول ابن حجر يف فتح الباري ج 8 / 115 – 

:116
أغُز  فقال  فعقد ألسامة  اخلميس  يوم  فأصبح 
يف سبيل اهلل وسر إىل موضع مقتل أبيك فقد 
وليتك هذا اجليش فذكر القصة وفيها مل يبق 
تلك  يف  انتدب  إال  األولني  املهاجرين  من  أحد 
بكر  أبو  وملا جهزه  بكر وعمر  أبو  الغزوة منهم 
لعمر  يأذن  أن  بكر  أبو  سأله  استخلف  أن  بعد 
يف  اجلوزي  ابن  كله  ذلك  ذكر  فأذن  باإلقامة 
وأخرجه  الواقدي  وذكر  به  جازما  املنتظم 
أبا  وعمر  بكر  أبي  مع  ابن عساكر من طريقه 
وقتادة  أسلم  بن  وسلمة  وسعيدا  وسعدا  عبيدة 
بن النعمان والذي باشر القول ممن نسب إليهم 
وعند  ربيعة  أبي  بن  عياش  إمارته  يف  الطعن 
الواقدي أيضا أن عدة ذلك اجليش كانت ثالثة 
أبي  عن  وفيه  قريش  من  سبعمائة  فيهم  آالف 

هريرة كانت عدة اجليش سبعمائة.
يف البدء البد من إثبات أن أبا بكر وعمر كانا يف 
جيش أسامة ودحض اخلالف يف هذا اجلانب 
إن وجد، ويف هذا املعنى نقول إن وجودهما يف 
جيش أسامة تؤكده مصادر سنية كثرية ومهمة، 
كالذهيب يف تاريخ اإلسالم 2: 714، وابن سعد 
يف الطبقات الكربى 2: 190، وابن حجر يف فتح 
الباري 8: 115، وبرهان الدين احلليب الشافعي 

يف السرية احللبية 3: 227، وغريها.
أبي  بتخلف  اليت صّرحت  السنية  املصادر  أما 
بكر عن جيش أسامة، فقد ذكر أمحد بن زيين 
ـ وهو مفيت الشافعية، يف مكة املكرمة  دحالن 
ـ يف كتاب السرية النبوية 2: 145: ))فال منافاة 
اجليش،  ذلك  من  كان  بكر  أبا  أن  روي  ما  بني 
ومن روى أّنه ختلف، ألّنه كان من اجليش أواًل، 
ثم ختّلف ملا استثناه )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 

وأمره بالصالة بالناس((. )انتهى(.
تعارضها  هذه  املّدعاة  الصالة،  قضية  أن  إال 
اهلل  )صلى  النيب  إن  تقول  اليت  الطربي  رواية 
عند  بالسنح  كان  بكر  أبا  وأن  تويف  وآله(  عليه 
زوجته، وإن عمر كان حاضرًا حني وفاته )صلى 
ويقول:  بالناس،  خيطب  وأخذ  وآله(  عليه  اهلل 
اهلل  رسول  إن  يزعمون  املنافقني  من  رجااًل  إن 
إىل  ذهب  ولكنه  مات  ما  اهلل  رسول  وإن  تويف 
عن  فغاب  عمران  بن  موسى  ذهب  كما  ربه 
قومه أربعني ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات، 
واهلل لريجعن رسول اهلل فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم يزعمون أنَّ رسول اهلل مات، ويف هذه 
األثناء أقبل أبو بكر من منزله بالسنح حتى نزل 
على باب املسجد حينما بلغه اخلرب وعمر يكلم 
تاريخ الطربي 2: 442، وأنظر  الناس.. )انظر: 
أيضًا صحيح البخاري 3: 89 وسنن البيهقي 3: 

.)406

َر أسامُة بن زيد على  هل ُأمِّ
كبار الصحابة ؟

علماء اإلمامية، الذين كّرسوا حياتهم لنصرة الدين واملذهب«.
2ـ قال الشيخ علي اهلمداني)قدس سره(: »مل أَر بعد وفاة الشيخ 
الدراسية،  املاّدة  من  متمّكنًا  اخلوئي  السّيد  مثل  أحدًا  النائيين 

حبيث إّنه كان يلقي الدرس بأكمله باللغة العربية الفصيحة«.
السّيد  »كان  الكلبايكاني)قدس سره(:  السّيد حمّمد رضا  قال  3ـ 
اخلوئي مشسًا مضيئة على العامل اإلسالمي يف الفقاهة على مدى 

مخسني عامًا«.
من مؤّلفاته:

معجم رجال احلديث، البيان يف تفسري القرآن، فقه القرآن على 
على  تعليقة  الصاحلني،  منهاج  تكملة  مباني  اخلمسة،  املذاهب 
توضيح املسائل، رسالة يف اللباس املشكوك، تعليقة على املسائل 
املسائل،  توضيح  منتخب  الوثقى،  العروة  على  تعليقة  الفقهية، 
مستحدثات  االستصحابني،  تعارض  الصاحلني،  منهاج  تكملة 
املسائل، رسالتان يف البداء، رسالة يف اخلالفة، تلخيص املنتخب، 
نفحات  الرسائل،  منتخب  التقريرات،  أجود  املنتخبة،  املسائل 

اإلعجاز، مناسك احلج.
وفاته:

ُتويّف)قدس سره( يف الثامن من صفر 1413هـ بالنجف األشرف، 
وُدفن سّرًا بعد منتصف الليل ـ حسب أوامر قّوات النظام العراقي 
البائدـ  مبسجد اخلضراء يف جوار حرم اإلمام علي)عليه السالم(. 

)سرية وحياة اإلمام اخلوئي: 11(.

ال�صّيد اأبو القا�صم اخلوئي )قــــــــــــــد�س �صره( 
منوذج ال�شلف ال�شالح بعبقريته الفّذة ومواهبـــــــــــــــــــــه الكثرية وملكاته ال�شريفة 

سامي جواد كاظم
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الواردات  ان  تعلن  النجف  مصفى  إدارة   •
املالية اليت حققتها للمحافظة بلغت أكثر من 
للعام  17 مليار دينار من مشروع البرتودوالر 
2011 بعد متكنها من زيادة اإلنتاج بنسبة 30 

باملائة مقارنة بالعام السابق .
• العراق يعتزم بدء تصدير النفط اخلام من 
حبرية  تصدير  مرافئ  ثالثة  من  مرفأ  أول 
شباط  بداية  يف  العربي  اخلليج  يف  جديدة 
املقبل وهي خطوة سرتفع طاقته التصديرية 

بواقع 900 ألف برميل يوميا.
كريم  النقل  وزارة  يف  اإلعالمي  املستشار   •
طائرات  شراء  الوزارة  نية  عن  يعلن  النوري 
مدنية للسفر من نوع )بوينك ( وذلك لتطوير 

قطاع الطريان اجلوي لعام 2012,.

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

خطٌة لتأهيل وخطوط اإلنارة للطرق التي يسلكها 
الزائرون المشاية 

توقيُع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية إلنشاء سكة حديد 
)بغداد - البصرة( مرورا بكربالء والنجف لتسهيل حركة الزوار

نحُو مائة دولة ستشارك في مشروع النجف
 عاصمًة للثقافة اإلسالمية

باحث اقتصادي : العراق سيكون القوة الفاعلة في 
مجال إدارة السياسة النفطية

الفرات  كهرباء  لتوزيع  العامة  املديرية  أعلنت 
الشبكة  وصيانة  لتأهيل  خطة  وضع  عن  األوسط 
يسلكها  اليت  للطرق  اإلنارة  وخطوط  الكهربائية 

الزائرون مشيا على اإلقدام ألداء مراسيم زيارة 
أربعني اإلمام احلسني عليه السالم .

توقيع  عن  العامري  هادي  النقل  وزير  اعلن 
سكة  إلنشاء  فرنسية  شركة  مع  تفاهم  مذكرة 
حديد بغداد - كربالء - النجف - البصرة«. وقال 
الوزارة تعمل على إجياد طرق بديلة  ان  العامري 

طريق  تداخل  يف  مشكلة  لدينا  ألن  الزوار  ملسري 
الزائرين مع حركة املركبات وإذا ما مت حل هذه 
ستحل  النقل  مشكلة  من  باملائة   80 فان  املشكلة 

. انسيابية  النقل  وستكون عملية 

بينت وزارة الثقافة ان حنو مائة دولة ستشارك 
يف مشروع النجف عاصمة الثقافة اإلسالمية 
وقال  القادم.  آذار  فعالياته يف  إنطالق  املزمع 
مدير عام العالقات الثقافية يف الوزارة عقـيل 
خاصا  برناجما  وضعت  الوزارة  إن  املندالوي 

يتضمن إقامة مؤمترات رئيسية وفرعية فضال 
عن فعاليات ثقافية أخرى، وأشار إىل مشاركة 
اإلسالمية  الدول  بينها مجيع  دولة  مائة  حنو 

والبالغ عددها 55 دولة. 

بان  النجم  حسني  االقتصادي  الباحث  رجح 
إدارة  الفاعلة يف جمال  القوة  سيكون  العراق 
أسعار  على  األول  واملؤثر  النفطية،  السياسة 
السنوات  خالل  العاملية  األسواق  يف  النفط 

العشر القادمة. وبني النجم ان العراق ميتلك 
خزينا نفطيا إسرتاتيجيا كبريا، ومن املتوقع أن 
يشهد اكتشاف حقول نفطية جديدة ومتميزة 
وذات جودة عالية يف كافة حمافظات البالد ..

العثوُر على مقبرة أثرية
مقربة  على  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  عثر 

سنة   400  –  200 اىل  تارخيها  يعود  أثرية 

واآلثار يف  السياحة  . رئيس جلنة  امليالد  قبل 

جملس حمافظة كربالء افتخار عباس بينت إن 

الوقود اىل حمطة  انبوب  املكلف مبد  الفريق 

لألنبوب  مده  أثناء  عثر  الكهربائية  اخلريات 

من  القريبة  املنطقة  يف  عظمية  هياكل  على 

شكلت  احمللية  احلكومة  »ان  مبينة   ، احملطة« 

ودائرة  اإلنسان  مكتب حقوق  من  مؤلفة  جلنة 

إىل  يعود  املقربة  تاريخ  إن  واكتشفت   ، اآلثار 

مقابر  على  العثور  متوقعة  امليالد«   ماقبل 

اخرى يف احملافظة .
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موجز »األحرار« 

احمد حم�صن البطاط

رسالة إلى الحسين عليه السالم

خرجت من البستان وأنا حزنان، فإذا أنا بإنسان يهم من 
بعيد خياله، ويسطع نور مجاله حتى دنا ، فإذا هي عجوز 
حمدودبة الظهر وعليها اثر القهر، يسطع من وجهها نور 
اإلميان وعلى جبهتها اثر الرتبان، بيديها راية سوداء وتهم 

وحدها يف البيداء متجهة حنو كربالء.
دموعها جتري من غري نداء، بسيماها عالمات الوالء، خط 
تأتني  البالد  أي  من   : هلا  فقلت  زهراء،  يا  خامتها  على 
واىل أين تتجهني، أأنت مثكولة بقرين أم ألمر الدنيا تبكني 
لقطع  ذلك  فان   ، األنني  عن  تسألين  كنت  إن   : فقالت  ؟ 
الوتني، وان كنت تسألين إىل أين فاني متجهة إىل ذخري 
احلسني،  حبب  جاء  من  إال  بنني   وال  مبال  تنجو  ال  يوم 
فهزت كلماتها أعماقي ، ورجعت إىل البيت مسرعًا واىل 
تربة كربالء مولعًا ، فأخذت اركض وصوتي مرتفع ، بعدها 
أخذت قطعة سوداء وعقدتها على جبهيت ومجعت أمتعيت 
من  سرب  مع  ومتاشيت  بلوعيت  الطريق  انتهز  وخرجت 
الناس ، وإذا حنن بصوت أمامنا قد قطع األنفاس فتعالت 
عندها  عجة،  األتربة  من  وصارت  برجة  وشعرنا  الضجة 
تدانينا بذهلة ودهشة لنسأل ما الذي دار فإذا بنا نتفاجأ 
عندها  متطايرة  واألعضاء  متناثرة  فاجلثث  صار  مبا 
مسعت صوتًا ينادي بصداه : ولداه ، أماه .. فنظرت وإذا 
القوة قدمت  املوت وهي خفيفة  العجوز بسكرات  تلك  بها 
يدها أمامي فنظرتها حتى فتحتها وإذا به خامتها وكأنها 

تقول لي أوصله إىل قرب احلسني.
وأخذت تنغم بهذا األبيات :

أين املفر يومًا إذا            أنسى أبي وبنيين
إال إذا سجلتين               عند اإلله حسيين 

أتراك تنسى دمعيت           ورزييت وأنيين
حاشى لك أن ترتك           النار متس عيوني

حتى  عينه  يف  األشياء  كل  متوت  اإلنسان  يعشق  »عندما 
نفسه«.

قدمت الدكتورة إيناس ناجي رئيسة قسم اللغة االنكليزية يف جامعة واسط 
حبثًا تناول اهم الشخصيات العاملية اليت استفادت من ثورة اإلمام احلسني 
)عليه السالم(، وقالت الدكتورة إيناس ناجي يف تصريح لـ)االحرار( حبثي 
نظر  وجهة  من  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  )ثورة  عنوان  محل  الذي 
املفكرين غري املسلمني( تناولت يف جزءين االول يتعلق بأهم اآلراء املذكورة 
الثاني تناولت فيه  . واجلزء  لشهادة وثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
النيب  ان  فيه  ذكر  والذي  بارا(  انطونيو   ( العربي  اللبناني  للكاتب  حبثا 
عيسى )عليه السالم( ذكر يف اإلجنيل شهادة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
الذين  املسيحيني  الدين  اتفق معه يف هذا اجلانب عدد من رجال  ، وقد 
اكدوا بان اإلجنيل ذكر اإلمام احلسني )عليه السالم( ، واجلزء االخري يف 
البحث قصيدة لشخص هندي هندوسي ذكر بها حب اإلمام احلسني )عليه 
السالم( . واضافت » نتيجة البحث ان اإلمام احلسني )عليه السالم( غري 
تناولتها من  اكثر من شخصية   ، او املسلمني  خمتصر فقط على الشيعة 
الروائي  والكاتب  املهامتا غاندي  أمريكا وأوربا وغرب اسيا  أهمهم كان 
شارلز ديكنز وشاعر اهلند الكبري طاغور وكثري من الشخصيات يف اوربا 
. خمتصون حضروا البحث وأشادوا من جهتهم بهكذا حبوث تعرف الطلبة 
والعصور.   األزمنة  مر  على  اخلالد  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  بفكر 
وقال الدكتور هاشم املوسوي أستاذ اللغة االنكليزية يف جامعة واسط  » 
نستطيع ان نبني بأن اإلمام احلسني )عليه السالم( ليس إماما للمسلمني 
فقط ألن هنالك من شهد على أحقية ثورته اخلالدة من قبل أناس ليس هلم 
معرفة باإلسالم وال بدين اإلسالم وال بشريعة النيب حممد )صلى اهلل عليه 
واله وسلم( او من خالل ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( الن اإلمام عليه 
السالم يستحق بأن يكون ثائرًا وان يكون مثاالً  للتضحية يف سبيل إحقاق 

احلق وإعالء كلمة الدين .
اىل ذلك عرب الطلبة عن إعجابهم بالبحث املذكور مؤكدين إن ثورة اإلمام 
أطياف  كل  عربها  لشمول  العقول  حترير  ثورة  السالم(  )عليه  احلسني 
انكليزية  لغة   / الرابعة  املرحلة  يف  الطالبة  اخلالدي  بهاء  وقالت  البشر 
امام  مليًا  وقوفًا  وقفوا  ايضًا  واملستشرقني  املسلمني  غري  املفكرين  ان   «
نهضة احلسني )عليه السالم( وقرؤوه صانعًا لثورة حترير العقول ومهندسًا 
ألفكار امة بل لكل االنسانية والبشرية .. اإلمام احلسني )عليه السالم( هو 

حسني اإلنسانية مجعاء  ..

وقفة مع مراسل.. 

حبٌث يف جامعة واسط عن الشخصيات غري االسالمية اليت 
تناولت ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( اخلالدة
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أن تصل متأخرًا خير من أاّل تصل

تذكَّر أن املهمة األساسية اليت جاء من أجلها سيد البشر صلى اهلل عليه وآله سلم هي : القرآن! لذلك ال 

تؤجل عمل اليوم إىل الغد، فإذا كانت حماوالت احلفظ السابقة قد فشلت، فابدأ منذ هذه اللحظة باختاذ 

َتَوكِِّلنَي( ]آل عمران  بُّ املمُْ قرار حفظ القرآن، وتوكل على اهلل القائل : )َفِإَذا َعَزممَْت َفَتَوكَّلمْ َعَلى اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ حُيِ

: 159[، وتذكر أن اهلل سيساعدك على حفظ كتابه.

أخي املؤمن... أختي املؤمنة

أال حتّب أن يكون القرآن شفاء ونورًا لك يف الدنيا واآلخرة؟!

إذًا اجعل القرآن أول اهتماماتك واقرأ معي هذه الكلمات الرائعة:

ِل اهلّلِ  ٌة لِّلمُْمؤمِْمِننَي*  ُقلمْ ِبَفضمْ َ ُدوِر َوُهًدى َوَرمحمْ ا يِف الصُّ ومِْعَظٌة مِّن رَّبُِّكممْ َوِشَفاء ملَِّ } َيا َأيَُّها النَّاُس َقدمْ َجاءتمُْكم مَّ

ا جَيمَْمُعوَن  { - يونس - اآلية 57 - 58 َّ ِتِه َفِبَذِلَك َفلمَْيفمَْرُحوامْ ُهَو َخريمٌْ ممِّ َ َوِبَرمحمْ

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

بشائر سعد عبد األمري
أما السعداء ففرارهم إىل اهلل سبحانه وتعاىل ... إىل رحابه ... طلبًا لرضوانه .

وأما األشقياء ففرارهم منه ال إليه .. ينشغلون عنه مبلهيات كثرية تبعدهم عن ربهم 
جل جالله.

اهلل يطالبنا أن نفر إليه ال منه ... ) ففروا إىل اهلل (
الفرار إىل اهلل هو العمل بطاعته ... والنفور من معصيته 

الفرار إىل اهلل شوق إىل اجلنة وطلب حثيث هلا ... وخوف من النار وفزع منها 
الفرار إىل اهلل فرار من اجلهل إىل العلم ... ومن الشرك إىل التوحيد 

الفرار إىل اهلل فرار من الغفلة إىل اليقظة ومن ظلمة املعصية إىل نور الطاعة 
الفرار إىل اهلل فرار من الضيق إىل السعة ومن الكدر إىل الصفاء 
الفرار إىل اهلل فرار من اخللق إىل اخلالق ومن األرض إىل السماء 

الفرار إىل اهلل فرار من ضيق الصدر إىل طمأنينة القلب وقرة العني 
الفرار إىل اهلل فرار من سجن الدنيا ونكدها إىل نعيم اجلنة وعبقها 

الفرار إىل اهلل فرار من ذل الشهوة ومرارتها إىل عز الطاعة وحالوة اإلميان 
الفرار إىل اهلل فرار من ضيق الدنيا ومتاعبها إىل جنة عرضها السموات واألرض 

أعدت للمتقني...
واخلالصة إن مثرات الفرار إىل اهلل كثرية جدًا منها:

راحة قلب ، وقرة عني ، وسكينة نفس ، وجنة معجلة ، ونعيم يتجدد رغم املشّقة 
اليت يعانيها يف البداية .. 

الكلُّ يف احلقيقة يف حالة فرار
وفد دار القرآن يشارك يف مؤمتر اإلمام 

احلسني األول جبامعة البصرة

البيت )عليهم  يف إطار دعم املؤمترات اهلادفة إلعالء صوت احلق املتمثل بأهل 
للعتبة احلسينية املقدسة يف  التابع  السالم(، شارك وفد من دار القرآن الكريم 

مؤمتر اإلمام احلسني)عليه السالم( األول جلامعة البصرة؛ األسبوع املاضي.
وأقيم املؤمتر على قاعة كلية اآلداب يف اجلامعة، وحبضور احلكومة احمللية يف 

البصرة إضافة إىل وفد الوقف السين، وممثلني عن الطائفة املسيحية.
املؤمتر افتتح بآي من الذكر احلكيم، وكانت الكلمة األوىل يف املؤمتر لوفد العتبة 
احلسينية متمثاًل بسماحة السيد فاضل اجلابري، حيث تطرق خالهلا إىل نهضة 
اإلمام احلسني )عليه السالم( وأبعادها الدينية والفكرية واالجتماعية، تلتها كلمة 
الشيخ حممد فلك ممثل املرجعية الدينية العليا يف البصرة؛ ثم كلمة الوقف السين 
بعدها قصيدة األستاذ حسني صادق من االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة.

وكان لوفد العتبة احلسينية املقدسة على هامش املؤمتر لقاءات عديدة، أكدت على 
ضرورة نشر الوعي الديين بني طلبة اجلامعات والتنسيق مع املؤسسات األكادميية 
لفتح الدورات القرآنية اليت تقيمها دار القران الكريم يف كليات اجلامعة واألقسام 
الداخلية، فضاًل عن تبين دار القرآن الكريم بنشر الدارسات والبحوث الصادرة 

عن اجلامعة وإيصاهلا إىل املتلقني.
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تقرير: تيسير عبد عذاب

بالتعاون  كربالء  جامعة  اإلسالمية يف  العلوم  كلية  أقامت 
مع العتبة احلسينية املقدسة مؤمتر اإلمام احلسني )عليه 
السالم( السنوي األول؛ وذلك على القاعة الكربى جبامعة 

كربالء يوم اخلميس املصادف 5 – 1- 2012.
وحتت شعار )عاشوراء اإلمام احلسني ـ عليه السالم ـ عزة 
وإباء(، شهد املؤمتر حضورًا واسعًا من قبل الباحثني وعلماء 
اجلامعات  ممثلي  عن  فضاًل  وخارجه،  العراق  من  الدين 
العراقية، وممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء مساحة 

الشيخ عبد املهدي الكربالئي.
وسّلط املؤمتر خالل جلساته على أهم ما نشر من نتاجات 
احلسينية  الثورة  موضوع  حول  واألكادمييني  الباحثني 
األساليب  باستخدام  بها،  الدينية  املكتبة  وإثراء  اخلالدة 

العلمية يف الطرح واملناقشة.
وقال الدكتور حسن عودة الغامني؛ رئيس جامعة كربالء لـ 
)األحرار(: »انطلقت اليوم اخلميس فعاليات مؤمتر اإلمام 
احلسني )عليه السالم( الذي أقامته اجلامعة بالتعاون مع 
األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، وقد شاركت فيه 
العديد من البحوث لباحثني من جنسيات عربية وإسالمية 

لتسليط الضوء على ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم(«.
وأضاَف، إّن »املؤمتر املقام جاء مميزًا من حيث الشخصيات 
العلمية املشاركة فيه والبحوث القيمة اليت مت مناقشتها«، 
مؤمترات  إقامة  إىل  ستسعى  كربالء  »جامعة  بأّن  مبينًا 
وثورته  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  نهضة  حول  أخرى 

اخلالدة«.
كلية  عميد  الكالبي،  حميي  مكي  الدكتور  أوضح  بينما 
العلوم اإلسالمية لـ )األحرار(؛ بأّن »هذا املؤمتر يعد البذرة 
احلسني  اإلمام  قضية  حول  أكادميية  ملؤمترات  األوىل 
العالي  التعليم  وزير  معالي  برعاية  وجاء  السالم(،  )عليه 

وبالتنسيق والتعاون مع العتبة احلسينية املقدسة«.
نغطي  أن  حاولنا  حماور  ستة  تضمن  »املؤمتر  بأّن  وتابع؛ 
بالشعائر  حمور  أول  تعلق  حيث  احلسينية،  القضية  بها 
عن  الثاني  حتدث  فيما  التارخيية،  والقضايا  احلسينية 

األبعاد الفكرية واألخالقية للثورة احلسينية، وتناول الثالث 
القضية احلسينية يف الفكر اآلخر )املذهيب أو الديين من 

غري املسلمني والفكر اآلخر من غري املنطقة العربية(«.
فقد  للكالبي،  مستمر  واحلديث  الرابع،  البحث  أما 
ربيع  وأخذنا  الطغاة  وحماربة  احلسينية  الثورة  »مشل 
الثورات العربي أمنوذجًا حيث نالحظ كيف استنارت هذه 
احلركات التحريرية حبركة اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
القرآنية  والسنن  احلسينية  الثورة  عن  كان  واخلامس 
منبع  من  إال  انطلقت  ما  احلسينية  احلركة  إن  باعتبار 
القرآن الكريم، فيما تطرق حبث اخلتام للقضية احلسينية 
واحلركة املهدوية وكيف نستطيع أن نربط بينهما بوصفنا 

نعيش عصر الغيبة«.
من جهته، أشاد املشاركون يف املؤمتر باجلوانب التنظيمية 
والفنية، وتسليطه الضوء على القضية احلسينية وما يتصل 

به بصورة علمية وأكادميية.
وقال الباحث عبد اهلل فضل اهلل من لبنان، إّن »مبناسبة 
بتقديم  القيم  املؤمتر  هذا  يف  شاركنا  املباركة  األربعينية 
حبث حول قضية اإلمام احلسني )عليه السالم(، وبينا بأّن 
قضية احلسني جيب أن ُتبحث بالنظر إىل ما تقدمه من 
وفاة  بعد  باألمة  أملت  اليت  والثقافية  السياسية  الظروف 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( ومسيت هذا البحث 

)االنقالب الرتبوي للحسني )عليه السالم((«. 
على  الضوء  تسليط  حبثي  يف  »حاولت  اهلل،  فضل  وتابع 
الفراغ  وملء  تداوهلا،  ومنع  األحاديث  حتريف  مسألة 
بثقافة تضليل املسلمني يف الفرتات املاضية ومنها ما قام 
به معاوية بن أبي سفيان، إضافة إىل مسألة تسطيح عقول 

املسلمني حبيث أصبحوا سطحيني ال مييزون بني احلاكم 
السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  والعادل، حتى جاء  الظامل 
وهو الوصي على الرسالة بثورته العظيمة لينتشل املسلمني 

من الضياع«.
املدرستني  معامل  حتددت  السالم(  )عليه  احلسني  وبعد 
كان  من  ومدرسة  السالم(  عليهم   ( البيت  أهل  مدرسة   ،
معامل  تكن  السالم( مل  )عليه  قبل احلسني  على خالفهم، 
املدرستني واضحة كان املسلمون يف ضالل وحرية وضياع 

وكان البد للمعصوم أن يقوم بدوره .
بينما قال الدكتور عقيل اخلزعلي رئيس العالقات العامة 
بدأ  احلسيين  »احلدث  إّن  بكربالء:  احمللية  احلكومة  يف 
ُيِطل على العامل العربي واإلسالمي وكذلك على األطروحة 
حركات  كل  استدعى  تارخيي  زخم  من  لديه  مبا  الكونية 
وها  األنبياء  وخطها  الرساالت  بها  جاءت  اليت  اإلصالح 
هو اليوم يهب احلياة جمددًا لكل الشعوب اليت تتوق لتسلم 
بكل  اإلصالح  تالبيب  وتلمس  االجتماعية  العدالة  موقع 

جماالته ومدّياِته«.
وتابع، »نفهم بالضرورة إن اإلمام احلسني )عليه السالم( 
تعاطى حدث اليوم احلاضر وهو الثورات العربية املعاصرة 
واليت بدأت تضرب بأطنابها مبا يسمى الربيع العربي بكل 
البلدان اليت تعاني حالة الطغيان واالستبداد والدكتاتورية 
اليت جيء باملنطق اليزيدي كنكهة طاغية وصبغة سياسية 
بدأت جتثم على األرض وتكّبل احلريات يف العامل العربي 
وبدأ املنطق احلسيين يزيح هذا الكابوس اجلاثم من خالل 

هبة الشرعية واملشروعية هلذه احلركات اإلصالحية«. 

حتت شعار )عاشوراء اإلمام احلسني عزة وإباء( بالتعاون مع العتبة احلسينية املطهرة..
كلية العلوم اإلسالمية بجامعة كربالء تقيم مؤمتر اإلمام احلسني (عليه السالم) 

السنوي األول مبشاركة باحثني من العراق والعالم
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عقائدنا

معنى الدعاء يف اللغة هو : النداء.
اهلل  إىل  الرغبة  هو   : منهم  البعض  ويقول 
عز وجل، ومعنى آخر أيضا: إن الدعاء يأتي 
مبعنى االستعانة .. ومعنى آخر انه االستغاثة.

ويفسر الدعاء أحيانا بأنه )العبادة( ويستدل 
على ذلك بقوله تعاىل ) إن الذين تدعون من 

دون اهلل عباد أمثالكم(  أي الذي تعبدون.
وبعض اللغويني قسم الدعاء على ثالثة أوجه:

األول : توحيده والثناء عليه، كقولك : يا اهلل : 
وال اله إال أنت ، وربنا ولك احلمد.

اللهم  كقولك:  والرمحة،  العفو  : طلب  الثاني 
اغفر لنا.

الثالث : طلب احلظ من الدنيا ، كقولك : اللهم 
ارزقين ماالً  وولدًا ..

 : الدعاء  فإن   ، اللغة  أهل  ذكره  ما  وملخص 
االستعانة،  به  ويراد  أسبابه  وله  النداء،  هو 
أبي  ..وعن  والعبادة  والرغبة،  واالستغاثة، 
العبادة  أفضل   (  : قال  السالم(  )عليه  جعفر 

معنى الدعـــــــــــاِء وأهميُته

كامل حسني علي
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عقائدنا

معنى الدعـــــــــــاِء وأهميُته
الدعاء( .

إن الدعاء من األعمال املهمة يف حياة اإلنسان 
السماوية  الديانات  مجيع  يف  جاء  وهلذا 
اهلل  عليه  أكد  فقد  اإلسالم،  دين  وخاصة 
عز وجل يف كتابه الكريم يف كثري من اآليات 
املباركة ملا فيه من الفوائد الكثرية حلياة الفرد 
يف الدنيا واآلخرة، حيث إن الدعاء هو صلة 
ربكم  وقال   (  : تعاىل  قوله  ففي  بربه،  العبد 
ادعوني استجب لكم(  ، و ) أدعو ربكم تضرعًا 

وخفية( ، وهكذا كثري من اآليات املباركة.
ويعيش املسلمون عامة وأهل البيت وموالوهم 
خاصة، يف حببوحة خضراء من عبق األدعية 
واملناجاة والزيارات اليت تأسر العقل حبججها 
وتروي  بيانها  القلب بسحر  وتبهر  الواضحة، 

ظمأ املذنب واملقصر واحلريان بقوة بيانها.
اإلجابة،  لنا  وضمن  بالدعاء  اهلل  أمرنا  وكما 
بقول  العبادة  أنواع  من  ضرب  الدعاء  فان 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( : ) ما 

من شيء أكرم على اهلل تعاىل من الدعاء(  .
 : وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  أيضا  وقال 
ونور  الدين  وعمود  املؤمن  سالح  الدعاء   (

السماوات واألرض(  .
العبادات اليت يستجيب اهلل هلا  فالدعاء من 
من املؤمن، وتقربه وتصله باهلل تعاىل عندما 
الدنيا  لطلب حاجاته يف  اإلنسان  إليه  يلتجئ 
اليت  اللحظة  هذه  من  أحسن  فما  واآلخرة 
له  يستمع  وهو  ربه  يدي  بني  اإلنسان  يقف 
فان اهلل   .. ملا طلب منه يف دعائه  ويستجيب 
دعائه،  الفرد عند  البالء عن  يرفع  عز وجل 
اهلل  )صلى  الكريم  فالنيب  املريض،  كشفاء 
عليه واله وسلم( يقول : ) ال يرد القضاء إال 

الدعاء(  . 
 (  : أيضا  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  وقال 
البالء يتعلق بني السماء واألرض مثل القنديل 
، فإذا سأل العبد ربه العافية صرف عنه اهلل 

البالء(  .

الشفاء  يف  سريعة  قوة  للدعاء  فان  وهكذا 
حتى ميكن تشبيهها بسرعة االنفجار .. وهذا 
معروف خاصة الذين ُشفوا بالدعاء إىل اهلل 
عند األئمة ) عليهم السالم( بربكتهم .. وذلك 
عندما يكون الدعاء الصحيح الصادق الصادر 
بروحه  وجل  عز  اهلل  إىل  متوجها  قلب  من 
ومتيقنا  اهلل  من  وتسمية حاجاته  وإحساسه، 

باإلجابة.
إن   (  : السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  ويقول 
قلب  بظهر  دعاء  يستجيب  ال  وجل  عز  اهلل 
استيقن  ثم  بقلبك  فأقبل  دعوت  فإذا   ،ٍ ساه 

باإلجابة(.
 : السالم(  )عليه  علي  املؤمنني  أمري  وقال 
األرض  يف  وجل  عز  اهلل  إىل  األعمال  أحب 

الدعاء(.
اإلنسان إىل مداومة  تدفع   ، وهذه األحاديث 
الدعاء اليومية وممارسته يف األوقات املناسبة 
نتائج اجيابية على حياة  الدعاء  ، لكي يرتك 
مارس  إنسان  من  فما  وشخصيته،  اإلنسان 
الدعاء إال وتعلم أشياء اجيابية تعود عليه بالنفع 
العميم ، فالدعاء يؤثر على الفكر واجلسد ، 
الروحي  للغذاء  األساسية  املادة  هو  والدعاء 
الغذاء  من  الفرد  حيتاج  فكما   ، لإلنسان 
احلاجة  بأمس  هو  كذلك  والعقلي،  اجلسمي 
نشاط  فان  وينشطها  الروح  ينمي  ما  إىل 

اجلسم بنشاط الروح وتقوية معنوياتها.
إذا كان الدعاء صادرا من قلب صادق وخاشع 
.. وتظهر آثار الدعاء على سلوك الشخص يف 
والشعور  املخلص  العمل  على  الدائمة  املثابرة 
والتباغض،  التحاسد  عن  بعيدًا   ، باملسؤولية 
والتحلي بالقيم األخالقية اإلسالمية احلميدة 
، كل هذه الصفات االجيابية اليت يتحلى بها 
جراء  من  الدعاء  ميارسون  الذين  األفراد 
يف  واالنسجام  الباطنية  النفسية  الطمأنينة 
وارتفاع  واألخالقية  العصبية  النشاطات 
عندهم  وتتولد   ، والعقلي  الذهين  مستواهم 
نوع من التجلد لتحمل الفقر واملصائب والبالء 
االستسالم  وعدم   ، النميمة  عن  والرتفع 
روحية  قدرة  وتتولد عنده   ، املريبة  للهواجس 
املصائب  عند  يضعف  أو  يتضعضع  ترتكه  ال 

وعلو  الغنى  عند  ويشّذ  يطغى  وال  والكوارث، 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  يف  ولنا  مكانته. 
وآله وأهل البيت ) عليهم السالم( أسوة حسنة 
حيث كانوا ميارسون الدعاء يف الرخاء والبالء 
عبد  أبي  فعن   .. وبكثافة  اليومية  حياتهم  يف 
إن اهلل عز وجل   (  : السالم( قال  )عليه  اهلل 

حيب أن ُيسأل وُيطلب ما عنده(  .
وما أكثر األدعية وتنوعها عند املسلمني عامة 
وموالي أهل البيت ) عليهم السالم( من األدعية 
 ، األدعية  هذه  اقتناء  على  مسلم  كل  تدفع   ،
ومنها – الصحفية السجادية- لإلمام علي بن 
اليت  احلسني زين العابدين )عليه السالم( – 
احتوت عددا من األدعية املتنوعة لكل حاجة 

ولكل يوم ولكل مناسبة .
العمل  على  اإلسالم  حيّث  الدعاء  وجبانب 
والراحة  الكسل  ويكره  الرزق  واملثابرة وطلب 
والتوكل يف حياة اإلنسان اليومية ، ويف حديث 
إن   (  : وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  للنيب 
دعاؤهم(  هلم  يستجاب  ال  أميت  من  أصنافا 
وعد من هؤالء : » رجل يقعد يف بيته ، ويقول 
الرزق،  يطلب  وال  خيرج،  وال  ارزقين  ربي   :
لك  اجعل  أمل  عبدي   : وجل  عز  اهلل  فيقول 
األرض  يف  والتصرف  الطلب،  إىل  السبيل 
فيما   ، ُأعذرت  قد  فتكون  صحيحة  جبوارح 
بيين وبينك ، يف الطلب إلتباع أمري ، ولكيال 

تكون كالًّ على أهلك(  .
وتتجلى روعة احملاورة بني اهلل عز وجل وعبده 
يف هذه الفقرات ، فاهلل عز وجل يريد منه أن 
جيتهد ، ويعمل ، ويطلب، ومنه التوفيق ، فهي 

عملية يشرتك فيها الطرفان : 
فمن العبد العمل والطلب .. ومن اهلل اهلداية 

والتوفيق.
ويضرب اإلمام علي )عليه السالم( املثل األعلى 
يف االعتماد على النفس والعمل، والطلب، يف 
سبيل حتصيل ما يؤمن القوت له ولعياله ، فلم 
املشاركة  من  وتقاه  وورعه  زهده  يشغله  يكن 
واملشاركة يف احلروب من اجل  بأمور احلياة 
اإلسالم والقيام بأمور حرث األرض ، وزراعة 
، وسقي، وما تتطلبه الفالحة من أعمال ومن 

القيام بالدعاء يف األوقات املناسبة.

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



العطاء احلسيين

تقرير : تيسري عبد عذاب
يف  العراقية  العشائر  سعي  بوادر  ضمن 
الزيارة  إلجناح  األشرف  النجف  حمافظة 
األربعينية، التقى وفد ضم أكثر من عشرين 
شيخ عشرية مبمثل املرجعية الدينية العليا يف 
حمافظة كربالء املقدسة مساحة الشيخ عبد 
بالتعاون  استعداده  مبديا  الكربالئي،  املهدي 
املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني  مع 
األربعينية  لزائري  الالزمة  اخلدمات  بتقديم 

املباركة.
العتبة  العامة يف  العالقات  رئيس قسم  وقال 
الدين  )مجال  السيد  املقدسة  احلسينية 
الذي  العشائر  »وفد  بأن  الشهرستاني( 
يرتأسه الشيخ أياد اخليون شيخ عشرية بين 
آليات  بوضع  بادر  األشرف  النجف  يف  أسد 
عمل مشرتكة إلجناح زيارة األربعني املليونية 
الثاني من هذا  اليت ستوافق منتصف كانون 

العام«. 
وأشار الشهرستاني إىل إن »الوفد العشائري 
قدم شكره وتقديره للجهود املبذولة من قبل 
منتسيب العتبات املقدسة ذلك ألجل تقدميهم 
أفضل اخلدمات لزائري املراقد املقدسة يف 
استعداده  عن  أعلن  »الوفد  مؤكدا  كربالء«، 
حلماية الطرق واملنافذ اليت يسلكها الزائرون 
مع  تعاونه  وعن  كربالء  إىل  مسريهم  أثناء 

األجهزة األمنية«.

عن  اخليون  أياد  الشيخ  أكد  جانبه  من 
مناطق  يف  اخلدمة  بإبداء  »استعدادهم 
ِخطب  على  واثنى  كما  األوسط،  الفرات 
اجملتمع  يف  املشاكل  ملعاجلة  العاملة  اجلمعة 
احلوافز  من  بأنها  وصفها  واليت  وإصالحه 

الذي اقتادتهم وشجعتهم بإبداء اخلدمة«.
يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  أشاد  فيما 
العشائر  قبل  من  املبذولة  باجلهود  كربالء 
واصفا  النبيل  احلسيين  ملوقفها  العراقية 
)عليه  احلسني  اإلمام  ناصر  مبواقف  إياها 
األسدي  مظاهر  بن  حبيب  الشيخ  السالم( 

)رضوان اهلل عليه(..
وتابع الشيخ عبد املهدي الكربالئي، إن »إحياء 
شعائر أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( 
الذي يعيشه العراقيون هو امتداد لتلك املواقف 
املتمثلة يف الدفاع عن مبادئ اإلمام احلسني 

)عليه السالم( واحلفاظ عليها وجتسيدها من 
خالل الواقع العملي الذي نعيشه«.

العراقية  »العشائر  إن  إىل  الكربالئي  ولفت 
وما متثله من ثقل اجتماعي وجهادي وسياسي 
بالعراق  مرت  اليت  التارخيية  احلقبة  خالل 
واليت ظهرت بوضوح يف فرتة ثورة العشرين 
وما بعدها يؤكد إن هلا دورا أساسيا وركيزة 
مع  والوقوف  الثورة  تلك  تفجري  يف  أساسية 
األئمة  امتداد  ميثلون  الذين  العظام  املراجع 
السياسي«،  واجتاههم  الفكري  وخطهم 
السنني  هذه  خالل  »املؤمل  من  إن  مضيفا 
أن يساهم موقف العشائر النبيل يف دميومة 
هذا اخلط، وإدامة الشعائر احلسينية«، كما 
الصامد  العشائر  مبوقف  مساحته  وتفاءل 
واستعدادهم للتضحية يف درب احلسني )عليه 

السالم(.
ودعا الكربالئي الوفد الضيف إىل »احلفاظ 
)عليه  احلسني  اإلمام  مبادئ  مع  والتواصل 
اليت  احلسينية  الشعائر  وإقامة  السالم( 
أسس هلا األئمة وكذلك حماولة إرساء التكافل 
بان يكون ملن  العشرية  االجتماعي بني أفراد 
يتمكن ماليا أن يعني من هو ضعيف إلشاعة 
التحابب والتكافل االجتماعي الذي يؤدي إىل 

مرضاة اهلل تعاىل«.

شيوخ عشائر النجف يلتقون الشيخ الكربالئي
ويعلنون تعاونهم إلجناح زيارة األربعني املباركة
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أصدر قسم الشعائر واملواكب واهليئات احلسينية يف العراق 
والعامل اإلسالمي التابع لألمانتني العامتني للعتبتني املقدستني 
احلسينية والعباسية، واملسؤول عن تنظيم الشعائر واملواكب 
تعليمات  اإلسالمي،  والعامل  العراق  يف  احلسينية  واهليئات 
واهليئات  املواكب  نزول  توقيتات  وجدول  األربعني  زيارة 
والزجنيل«  »اللطم  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  احلسينية 

خالل زيارة األربعني هلذا العام. 
هذا ما حتدث به رئيس القسم املذكور السيد هاشم مهدي 
هذه  حتقيق  تتضمن  »التعليمات  إن  أضاف  والذي  املوسوي 
احلفاظ  الذي مت  احملمدي  الفكر  نشر  أهدافها يف  املواكب 
السالم( وأهل  على وجوده بتضحيات اإلمام احلسني )عليه 

بيته وأصحابه عليهم السالم«. 
يف  احلسينية  واهليئات  واملواكب  الشعائر  قسم   « إن  وتابع 
العراق والعامل اإلسالمي قد أصدر التعليمات اخلاصة بزيارة 

األربعني لسنة 1433 هـ » وميكن تلخيصها مبا يلي:
1- على مجيع اإلخوة أفراد املواكب مراعاة إقامة الصالة يف 
وقتها وكل يف املوقع الذي فيه ومينع فتح تسجيالت ومكربات 
الصوت أثناء الصالة مع مراعاة حدة الصوت وحرمة الشارع 

املقدس.
التوقيتات  حسب  النزول  احلسينية  املواكب  مجيع  على   -2
املثبتة يف منهاج النزول وملرة واحدة وحسب نوع الشعرية إن 
كانت عزاء زجنيل أو عزاء لطم، حيث سيكون نزول مواكب 
الزجنيل يومي 17 و 18 صفر ونزول مواكب اللطم يومي 19 

و 20 صفر اخلري.
3- سيكون موعد حضور املواكب أمام املدخل الرئيسي عند 
منصة عارضة باب قبلة اإلمام احلسني )عليه السالم(  ُكل 

حسب توقيتاته املثبتة يف املنهاج.
4- سيكون دخول املواكب حصرًا من باب قبلة اإلمام احلسني 
)عليه السالم( اىل داخل الصحن واخلروج من باب قاضي 
احلاجات املؤدي اىل منطقة ما بني احلرمني الشريفني ثم 
اىل  التوجه  ثم  ومن  املقدسة  العباسية  العتبة  اىل  الدخول 

مقراتهم.
داخل  قراءة  توجد  ال  انه  علمًا  املواكب  مجيع  حنيط   -5

للزحام  نظرًا  املقدسني  والعباسي  احلسيين  الصحنني 
الشديد.

6- على كفيل املوكب إبراز التعهد اخلطي الصادر من مديرية 
التعريفية  اهلوية  وكذلك  املقدسة  كربالء  حمافظة  شرطة 
الصادرة من قسم الشعائر واملواكب واهليئات احلسينية يف 

العراق والعامل اإلسالمي / العتبة العباسية املقدسة.
وعليه  موكبه  امن  عن  املباشر  املسؤول  هو  املوكب  كفيل   -7
منع دخول األشخاص الغرباء اىل داخل املوكب وعليه وضع 
أشخاص معرفني أٌلفراد املوكب عند مدخل العتبتني لتعريف 

أفراد املوكب قبل الدخول إليهما.
8- التأكد من األجهزة الصوتية وكامريات التصوير وفحصها 

من الناحية األمنية .
9- ال يسمح حبمل األسلحة النارية واجلارحة ومرشات املاء.

10- عدم رفع أي صورة للرموز الدينية حتى تكون املناسبة 
خالصة لإلمام احلسني )عليه السالم( .

11- ال يسمح بنزول مواكب عزاء التطبري يف زيارة األربعني 
ألن شعرية التطبري خاصة بيوم العاشر من حمرم احلرام)يوم 
الدم( لروحانية ذلك اليوم املقدس وهذا ما جرى عليه العرف 
والتقليد احلسيين وسيتحمل كفيل املوكب املسؤولية القانونية 

يف حال حصول أي خمالفة.
12- عدم إدخال خيول الشبيه املرافقة للمواكب اىل العتبتني 

املقدستني حفاظًا على قدسيتها.
13- عدم رفع العصي والرايات والالفتات اليت ال تتناسب مع 

شعائر زيارة األربعني.
14- سيتم تزويد املواكب احلسينية بكتب رمسية اىل سيطرات 
الطرق اخلارجية والداخلية لتسهيل مهمتهم إلدخال أغراض 

املوكب من قبل ضابط ارتباط املواكب احلسينية املخول من 
مديرية شرطة كربالء املقدسة .

15- تثبيت أماكن املواكب داخل املدينة وخارجها من مسؤولية 
وصالحية ضابط ارتباط املواكب.

16- نرجو االلتزام بالتعليمات ومنهاج توقيتات نزول املواكب 
احلسينية  واهليئات  واملواكب  الشعائر  قسم  من  الصادر 
منتسيب  مع  والتعاون  حصرًا  املقدسة  العباسية  العتبة   /
ومنتسيب  احلسينية  املواكب  وخدمة  املقدستني  العتبتني 

األجهزة األمنية املختصة.
17- مينع محل الرؤوس واجلثث يف عزاء الشبيه ملا يف ذلك 

من توهني وتضعيف للشخوص املقدسة ولعدم مناسبتها.
18- يكون نزول مواكب الضعن يوم 16 صفر املظفر فقط.

طرق  ومينع  احلجم  الشعاعية  الدمامات  جلب  مينع   -19
الطبول داخل العتبات ألنه يؤثر على البناء اجلديد.

20- على كل موكب إحضار مطفأة حريق ووضعها يف مكان 
واضح مبتناول يد الطباخني ملعاجلة أي حريق ال سامح اهلل.

21-  احملافظة على الشوارع واملمتلكات العامة ومن ضمنها 
والطعان  الذبائح  خملفات  رمي  وعدم  الثقيلة  املياه  جماري 
فيها وكذلك عدم العبث بأغطيتها لضمان انسيابية تصريف 

املياه.
22- مينع استعمال احلطب داخل املدينة ويكون الطبخ بالغاز 

فقط.
تقبل اهلل من اجلميع طاعاتهم وأعماهلم سائليه أن يرزقهم 
يوم  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  وشفاعة  العاقبة  حسن 

الورود انه مسيع الدعاء جميب.

العطاء احلسيين ملف خاص بزيارة اربعني االمام احلسني )عليه السالم(

جهود حثيثة تبذهلا العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان
الستقبال ماليني الزائرين يف زيارة األربعني

والعامل  العراق  يف  احلسينية  واهليئات  واملواكب  الشعائر  قسم 
اإلسالمي يصدر تعليمات لزيارة األربعني 1433هـ

حسني النعمة - صفاء السعدي
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احلسينية  بالعتبة  النظام  حفظ  قسم  يسعى 
األمنية خالل  استعداداته  توسيع  إىل  املطهرة 
الزيارات املليونية اليت تشهدها مدينة كربالء، 
استعدادات  املباركة  األربعني  زيارة  وتشهد 
واسعة على صعيد زيادة التفتيش وتكثيف دور 
املراقبة  وكامريات  املتفجرات  كشف  أجهزة 
واستقرار  أمن  على  مجيعها  حتافظ  واليت 

املدينة.
وأوضح احلاج فاضل عوز مسؤول قسم حفظ 
للزيارة  استعداداته  أمت  »القسم  بأّن  النظام 
املباركة قبل فرتة زمنية من خالل اللقاءات مع 
القيادة العسكريني وحمافظي الفرات األوسط 
واحملافظات اجلنوبية وجملس حمافظة كربالء 
وقيادة عمليات كربالء ومديرية الشرطة والعتبة 
العباسية وبني احلرمني واللقاءات املستمرة مع 
أحناء  مجيع  يف  احلسينية  واملواكب  اهليئات 
اجلانب  دور يف حتقيق  للجميع  وكان  العراق، 

األمين«.
لقسم  التابعة  الشعب  مجيع  »شاركت  وتابع، 
كان  حيث  األمن،  مسؤولية  يف  النظام  حفظ 
ما  عن  املسؤولية  الشريف  احلرم  لشعبة 
حيدث يف داخل احلرم الشريف باإلضافة اىل 
األبواب وما  اليت مسؤوليتها  الداخلية  الشعبة 
الشعبة  عن  فضاًل  الشريف،  بالصحن  حييط 
األمانات  استالم  اليت هلا مسؤولية  اخلارجية 
كما  احلسيين،  احلائر  أمن  عن  ومسؤوليتها 
وإن هنالك الشعبة املشرتكة حيث كان هلا دور 
العباسية  العتبة  مع  باملشاركة  األمن  يف حفظ 

املطهرة ومنطقة بني احلرمني الشريفني وفوج 
محاية احلرمني«.

التحّري بشكل  وأضاف، »مت تفعيل دور وحدة 
من  املعلومات  كافة  بإيصال  تقوم  واليت  كبري 
يف  يساندها  لديها،  املوجودة  الكوادر  خالل 
عملها عدد كبري من املتطوعني الذين جتندوا 
إليصال املعلومات ليس فقط يف مدينة كربالء 
بل مت تشكيل وفد مسبق هلذه احلالة وإرسال 
الوسطى  واملنطقة  الشمالية  املنطقة  اىل  وفد 
واملواكب  اهليئات  مع  وااللتقاء  واجلنوبية 
مسري  لتأمني  آلية  ووضع  األمنية  واجلهات 
مستطردًا  كربالء«،  إىل  الوافدين  الزائرين 
الكفوءة  العناصر  اختيار  ومت  »كما  بالقول، 
العاملة على أجهزة كشف املتفجرات اليت هلا 
املرئية يف  املراقبة  دور كبري مبساعدة أجهزة 
إمكانية للبحث عن ما يدور يف العتبة املطهرة 

وما حييط بها«.
الدور  هلا  اليت  الكوادر  »مبساعدة  عوز  وزاد 
األساسي يف أداء عملها من اجل تقديم افضل 

اإلخوة  بكوادر  باالستعانة  كذلك  خدمات 
املتطوعني من مجيع أحناء العراق إضافة اىل 
األعداد اليت ساهمت وشاركت بشكل فّعال من 
قبل خدمة احلسني )عليه السالم( من منتسيب 
العسكرية  والعتبة  والعلوية  الكاظمية  العتبة 
والذين هلم دور كبري يف تنظيم واحملافظة على 

اجلانب األمين«.
العتبة  يف  النظام  حفظ  قسم  رئيس  وأضاف 
هلم  أشخاص  »هناك  املقدسة  احلسينية 
مت  حيث  السرقة  حاالت  كشف  يف  ممارسة 
إلقاء القبض على عدد كبري من السارقني ومن 
ولدينا  الالزم حبقهم  كال اجلنسني ومت اختاذ 
بأعداد  السرقة  وآلية  بصور  موثقة  سجالت 
بها  نستعني  السجالت  هذه  خالل  ومن  كبرية 
خاصة يف حالة تكرار هذه احلالة أكثر من مرة 

ألجل اختاذ اجلانب القانوني باملوضوع«. 
احلسينية  للعتبة  العامتني  »األمانتني  إن  مبينا 
اجلانب  بتوفري  مهتمتني  املقدستني  والعباسية 
األمنية  األجهزة  استخدام  يتم  لذلك  األمين 
إعداد  مت  حيث  املتفجرات  بكشف  اخلاصة 
دراسة تعمل على تسخري األجهزة االلكرتونية 
هلذا اجلانب ومت تغطية املنطقة بالكامل بأجهزة 
اآليدي باإلضافة اىل أجهزة كشف املتفجرات 
بتقنية أشعة )XR( وتوزيعها على كافة النقاط 
املهمة وكذلك االهتمام بأجهزة املراقبة املرئية 
العاملة على املتابعة املستمرة يوميا وعلى مدار 

السنة«.    د. ليث الشريفي

ملف خاص بزيارة اربعني االمام احلسني )عليه السالم(

منتسبو حفظ النظام سواعد أمنية يف الزيارات املليونية
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احلسينية  بالعتبة  النظام  حفظ  قسم  يسعى 
األمنية خالل  استعداداته  توسيع  إىل  املطهرة 
الزيارات املليونية اليت تشهدها مدينة كربالء، 
استعدادات  املباركة  األربعني  زيارة  وتشهد 
واسعة على صعيد زيادة التفتيش وتكثيف دور 
املراقبة  وكامريات  املتفجرات  كشف  أجهزة 
واستقرار  أمن  على  مجيعها  حتافظ  واليت 

املدينة.
وأوضح احلاج فاضل عوز مسؤول قسم حفظ 
للزيارة  استعداداته  أمت  »القسم  بأّن  النظام 
املباركة قبل فرتة زمنية من خالل اللقاءات مع 
القيادة العسكريني وحمافظي الفرات األوسط 
واحملافظات اجلنوبية وجملس حمافظة كربالء 
وقيادة عمليات كربالء ومديرية الشرطة والعتبة 
العباسية وبني احلرمني واللقاءات املستمرة مع 
أحناء  مجيع  يف  احلسينية  واملواكب  اهليئات 
اجلانب  دور يف حتقيق  للجميع  وكان  العراق، 

األمين«.
لقسم  التابعة  الشعب  مجيع  »شاركت  وتابع، 
كان  حيث  األمن،  مسؤولية  يف  النظام  حفظ 
ما  عن  املسؤولية  الشريف  احلرم  لشعبة 
حيدث يف داخل احلرم الشريف باإلضافة اىل 
األبواب وما  اليت مسؤوليتها  الداخلية  الشعبة 
الشعبة  عن  فضاًل  الشريف،  بالصحن  حييط 
األمانات  استالم  اليت هلا مسؤولية  اخلارجية 
كما  احلسيين،  احلائر  أمن  عن  ومسؤوليتها 
وإن هنالك الشعبة املشرتكة حيث كان هلا دور 
العباسية  العتبة  مع  باملشاركة  األمن  يف حفظ 

الشريفني  احلرمني  بني  ومنطقة  املطهرة 
ومديرية محاية املرقدين الشريفني«.

التحّري بشكل  وأضاف، »مت تفعيل دور وحدة 
من  املعلومات  كافة  بإيصال  تقوم  واليت  كبري 
يف  يساندها  لديها،  املوجودة  الكوادر  خالل 
عملها عدد كبري من املتطوعني الذين جتندوا 
إليصال املعلومات ليس فقط يف مدينة كربالء 
بل مت تشكيل وفد مسبق هلذه احلالة وإرسال 
الوسطى  واملنطقة  الشمالية  املنطقة  اىل  وفد 
واملواكب  اهليئات  مع  وااللتقاء  واجلنوبية 
مسري  لتأمني  آلية  ووضع  األمنية  واجلهات 
مستطردًا  كربالء«،  إىل  الوافدين  الزائرين 
الكفوءة  العناصر  اختيار  ومت  »كما  بالقول، 
العاملة على أجهزة كشف املتفجرات اليت هلا 
املرئية يف  املراقبة  دور كبري مبساعدة أجهزة 
إمكانية للبحث عن ما يدور يف العتبة املطهرة 

وما حييط بها«.
الدور  هلا  اليت  الكوادر  »مبساعدة  عوز  وزاد 
األساسي يف أداء عملها من اجل تقديم افضل 

اإلخوة  بكوادر  باالستعانة  كذلك  خدمات 
املتطوعني من مجيع أحناء العراق إضافة اىل 
األعداد اليت ساهمت وشاركت بشكل فّعال من 
قبل خدمة احلسني )عليه السالم( من منتسيب 
العسكرية  والعتبة  والعلوية  الكاظمية  العتبة 
والذين هلم دور كبري يف تنظيم واحملافظة على 

اجلانب األمين«.
العتبة  يف  النظام  حفظ  قسم  رئيس  وأضاف 
هلم  أشخاص  »هناك  املقدسة  احلسينية 
مت  حيث  السرقة  حاالت  كشف  يف  ممارسة 
إلقاء القبض على عدد كبري من السارقني ومن 
ولدينا  الالزم حبقهم  كال اجلنسني ومت اختاذ 
بأعداد  السرقة  وآلية  بصور  موثقة  سجالت 
بها  نستعني  السجالت  هذه  خالل  ومن  كبرية 
خاصة يف حالة تكرار هذه احلالة أكثر من مرة 

ألجل اختاذ اجلانب القانوني باملوضوع«. 
احلسينية  للعتبة  العامتني  »األمانتني  إن  مبينا 
اجلانب  بتوفري  مهتمتني  املقدستني  والعباسية 
األمنية  األجهزة  استخدام  يتم  لذلك  األمين 
إعداد  مت  حيث  املتفجرات  بكشف  اخلاصة 
دراسة تعمل على تسخري األجهزة االلكرتونية 
هلذا اجلانب ومت تغطية املنطقة بالكامل بأجهزة 
اآليدي باإلضافة اىل أجهزة كشف املتفجرات 
بتقنية أشعة )XR( وتوزيعها على كافة النقاط 
املهمة وكذلك االهتمام بأجهزة املراقبة املرئية 
العاملة على املتابعة املستمرة يوميا وعلى مدار 

السنة«.   

ملف خاص بزيارة اربعني االمام احلسني )عليه السالم(

العتبة احلسينية توّفر أسطواًل من املركبات الصغرية والكبرية لنقل الزائرين 
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من  وخدمي  عزائي  حسيين  موكب   )17000(
عموم حمافظات العراق، حُييي زيارة أربعينية 
اإلمام احلسني )عليه السالم( من خالل طوافهم 
يف شوارع مركز مدينة كربالء مرورًا بالعتبتني 
احلسينية والعباسية ومنطقة ما بني احلرمني 
اخلدمات  تقدميهم  إىل  إضافة  الشريفني 

للزائرين.
العربية  وغري  العربية  املواكب  مشاركة  عن 
قسم  رئيس  املوسوي(  )هاشم  السيد  أوضح 
الشعائر احلسينية يف العراق والعامل اإلسالمي 
بأّن »زيارة األربعني  للعتبتني املقدستني؛  التابع 
قبل  من  واسعة  مشاركة  تشهد  العام  هلذا 
املواكب احلسينية لدول العامل«، ولفت املوسوي 
على  يزيد  سنويا  املواكب  عدد  »تزايد  إن  اىل 
احلسينية  املواكب  عدد  بلغ  وقد  موكب  مائيت 
وإسالمي  عربي  موكب   )17000( العام  هلذا 
املواكب  ومن  األربعني  زيارة  خالل  سيشارك 
البحرين  عزاء  موكب  ستشارك  اليت  العربية 
وموكب  الضخمة،  املواكب  من  يعترب  والذي 
والقطيف  اإلحساء  موكب  من  متكون  سعودي 
وموكب  سوريا  من  وموكبان  املنورة  واملدينة 
دول  من  أخرى  مواكب  باإلضافة إىل  عماني، 
السويد وكندا وباكستان واهلند والكويت وإيران 
ومن  العلمية  احلوزة  طلبة  وموكب  وأملانيا 

خمتلف اجلنسيات«.

املواكب  وخروج  دخول  تنظيم  عملية  وعن 
)مازن  أشار  حركتها  وتسهيل  احلسينية 
واهليئات  املواكب  قسم  رئيس  معاون  الوزني( 
احلسينية يف العراق والعامل اإلسالمي إىل أّنه 
»لدينا تنسيق عالي مع كافة اهليئات واملواكب 
العراق وخارجه،  احلسينية املوجودة يف داخل 
ومّت تسجيل املواكب الراغبة بتقديم اخلدمات 
كربالء  إىل  الوافدين  للزائرين  اجملانية 
واملواكب العزائية اليت تفد إىل املدينة مبناسبة 
زيارة األربعني املباركة وذلك قبل الزيارة بفرتة 
زمنية وقد وصل عددها ما يقارب الـ )5000( 

موكب«.
وأوضح »بدأ عملنا باستقبال املواكب منذ يوم 
)17( صفر، وحلني انتهاء زيارة األربعني املباركة، 
إذ نتكفل بتنظيم عملية دخوهلم وخروجهم عرب 
احلرمني  بني  ما  منطقة  مع  املستمر  التنسيق 
مت  حيث  املطهرة  العباسية  والعتبة  الشريفني 

وضع لكل حمافظة برنامج خاص متعلق بنزول 
وتقسيمها  ساعاتهم  وعدد  العزائية  مواكبهم 
إىل  إضافة  واملسائية،  الصباحية  بالفرتتني 
للمنتجات  كربالء  فرع  مديرية  مع  التنسيق 
النفطية لتزويد املواكب احلسينية مبا حتتاجه 

من مادة النفط األبيض وغاز الطهي«.
وتابع حديثه بالقول، »تكون آلية تسجيل املواكب 
العراق  الشعائر احلسينية يف  من خالل قسم 
العامتني  لألمانتني  التابع  اإلسالمي  والعامل 
املقدستني،  والعباسية  احلسينية  للعتبتني 
وبالتعاون مع قيادة شرطة كربالء شعبة املواكب 
القانونية  األوراق  إصدار  أجل  من  احلسينية 

والثوبتية الالزمة لدخول وخروج املواكب«. 
مؤمتر  عقد  أيضًا  »مّت  الوزني،  وأضاف 
تنسيقي استباقي مع ممثليات املواكب واهليئات 
احلسينية يف العراق والعامل اإلسالمي وبالتعاون 
عدد  كربالء وحبضور  قيادة شرطة  شعبة  مع 
خالله  ومّت  املدينة؛  يف  احملليني  املسؤولني  من 
إلجناح  الكفيلة  والسبل  اآلليات  إىل  التطرق 
العزاء احلسيين  مواكب  عملية دخول وخروج 
وألداء  املطهرتني؛  العتبتني  وإىل  املدينة  إىل 
»هنالك  بأّن  مبينًا  التام«،  بالشكل  مراسيمها 
ساندوا  الذين  املتطوعني  من  كبريا  عددا 
منتسيب هذه الشعبة وهلم دور كبري يف إجناح 

الزيارة املليونية«.

17000 موكب حسيين من العراق يقيم مراسيم زيارة األربعني املباركة
والعتبتان احلسينية والعباسية املقدستان تضعان أفضل السبل لتسهيل أداء مراسيمها 
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حرصت وحدة توزيع البطانيات التابعة لشعبة 
على  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  املخازن 
وتوزيعها  البطانيات  من  الكايف  العدد  توفري 
على الزائرين الذين وفدوا إىل كربالء خالل 

زيارة األربعني املليونية.
املخازن  شعبة  مسؤول  احملنا  أجمد  وقال 
حاجة  على  »بناًء  )األحرار(:  لـ  تصرحيه  يف 
الزائرين وبرودة اجلو العالية، حرصت إدارة 
العتبة احلسينية املطهرة على توفري عدد كبري 

الزائرين،  على  توزيعها  ليتم  البطانيات  من 
ومت  بطانية   )76000( يقارب  ما  هيأنا  حيث 
التابعة  الزائرين  إيواء  مراكز  على  توزيعها 
)مليار  قدرها  مالية  وبتكلفة  املقدسة  للعتبة 
ومائة وأربعون مليون دينار(«، مشريا اىل إن 
أكثر من  السنة  البطانيات هلذه  »نسبة شراء 

.»%40
مراكز  على  توزيعه  مت  ما  »عدد  إّن  وتابع، 
ومت  بطانية،   )28000( إىل  وصل  اإليواء 

شوارع  يف  املنتشرة  احلسينية  املواكب  رفد 
واما  بطانية،  الـ )25000(  يقارب  كربالء مبا 
تزويد مركز إيواء ما بني احلرمني الشريفني 
بأنّه »حبسب  فكان )7500( بطانية«، مضيفًا 
مت  فقد  املاضية  السنني  يف  املعتادة  الطريقة 
باب  الكائن عند  البطانيات  توزيع  رفد مركز 
السالم بـ )15000( بطانية توزع على الزائرين 

عند كل ليلة«.
املطهرة  العتبة  »إدارة  إّن  إىل  احملنا  وأشار 
وجهت أيضًا بتوزيع )1500( سجادة وبأحجام 
للعتبة  التابعة  اإليواء  مراكز  على  خمتلفة 
املواكب  على  أخرى  كميات  وتوزيع  املطهرة، 
احلسينية املنتشرة يف مدينة كربالء«، مضيفا 
»لقد مت توزيع اخليام مبختلف األحجام على 
واألهالي«،  احلسينية  للعتبة  التابعة  املواكب 
الزائرين  إىل  يقدم  ما  »مجيع  إّن  إىل  الفتًا 
)عليه  احلسني  اإلمام  بركات  من  هو  الكرام 

السالم( وزائريه«.

)76000( بطانية و)1500( سجادة توّزع على املواكب
 وزائري اإلمام احلسني )عليه السالم(

قسم االتصاالت يف العتبة احلسينية املقدسة...

ساعات عمل متواصلة خالل زيارة األربعني املليونية
البيت  أهل  حميب  من  الغفرية  األعداد  توافد  مع 
إلحياء  املقدسة  كربالء  مدينة  اىل  السالم(  )عليهم 
ذكرى أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(، وأداء 
إحصائيات  تتجاوز  واليت  املباركة،  الزيارة  مراسم 
السنني  مر  على  املقاييس  كل  فيها  الزوار  إعداد 
العتبة  أقسام  بدأت  حيث  باملاليني،  وتعد  املاضية.. 
احلسينية املقدسة مبختلف إختصاصاتها، استنفارها 
بشكل كبري خدمة للزوار القادمني، وتواصال مع النهج 
الذي رمسته إدارة العتبة املطهرة يف اختيار منتسبني 
السالم(،  )عليه  احلسني  زوار  خدمة  من  ميلون  ال 
األمر  أعماهلم،  ملواصلة  الطاقة  ويستمدون من حبه 

الذي ينسيهم كل تعب واجهاد. 
حيث إن قسم االتصاالت يف العتبة احلسينية املقدسة 

كبري يف خدمة  دور  هلا  اليت  األقسام  من  واحد  هو 
زائري أبي األحرار)عليه السالم(، فقد كان وما يزال 
هلذا القسم الدور املهم يف العتبة املطهرة من خالل 
عمله األساس، وهو تامني االتصال )فضال عن أعمال 

أخرى كثرية( يف داخل العتبة املقدسة وخارجها من 
اجل تسهيل العمل وانسيابيته ولكي تصب بالتالي يف 
هدف واحد أال وهو خدمة زوار سيد الشهداء )عليه 

السالم(. 
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قسم  عمل  طبيعة  على  أكثر  التعرف  اجل  ومن 
يصل  اليت  األربعني  زيارة  خالل  ودوره  االتصاالت 
أعداد الزائرين فيها اىل املاليني كان حديثنا مع رئيس 
لنا بداية  العميدي الذي أوضح  القسم السيد هشام 
عن طبيعة عمل هذا القسم احليوي بالقول »«يقسم 
قسم االتصاالت اىل ثالث شعب هي شعبة االتصال 
السلكي  االتصال  وشعبة  )السيطرة(،  الالسلكي 
وشعبة الصيانة الفنية والربجمة«، وعن طبيعة عمل 
هذه الشعب قال العميدي »بالنسبة اىل الشعبة األوىل 
فهي تضم وحدتني األوىل وحدة االتصال الالسلكي 
ووحدة مسح الرتددات والربجمة، وتكمن أهمية هذه 
الدولة  دوائر  مع  االتصال  تامني  خالل  من  الشعبة 
حسب حمور العمل اخلارجي للشعبة وتامني االتصال 
الداخلي مع نقاط العوارض واملنتسبني وباقي أقسام 
العتبتني املقدستني وما بني احلرمني الشريفني ومقام 
املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( باإلضافة 
أما  الشريفة،  العلوية  العتبة  مع  النداء  تامني  اىل 
على  العاملة  الوحدة  فهي  الرتددات  مسح  وحدة 

برجمة األجهزة، وأنشئت لدواعٍ  أمنية«.. 
شعبة  فهي  الثانية  الشعبة  »أما  العميدي  وأضاف 
االتصال السلكي وفيها يتم صيانة األجهزة والبدالة 
وبرجمتها وهي من نوع ) TD 600( احلديثة، مشريا 
على  الصوتي  الربيد  إجناز  الشعبة يف طور  إن  اىل 
البدالة املذكورة«، موضحا إن »االجناز اجلديد يوفر 
خدمة ترك رسالة صوتية يف حالة االتصال بشخص 
»من ضمن  إن  اىل  الفتا  عليه«،  اإلجابة  يتم  ومل  ما 
اىل  باإلضافة  املكاملات  تسجيل  البدالة  خدمات 
للزائرين«،  كدليل  تعمل  اليت  اخلدمات  من  كثري 
كما تقوم الشعبة، واحلديث للسيد العميدي، بتوفري 
الكابينات اخلارجية لالتصال بالتوجيه الديين حول 
...وتابع  الدينية  األمور  عن  املواطنني  استفسارات 
فهي  األخرية  الشعبة  »أما  االتصاالت  قسم  رئيس 
شعبة الصيانة الفنية والربجمة، وفيها ثالث وحدات 
الربامج  تطوير  ووحدة  واإلنتاج  الصناعة  وحدة  هي 

ووحدة صيانة األبراج«.. 
املليونية  الزيارات  يف  القسم  عمل  طبيعة  وعن 
خصوصا خالل زيارة األربعني املباركة قال العميدي 
يف  البقية  األقسام  حال  حاله  االتصاالت  »قسم  إن 

ليل  فيه  العمل  ساعات  تتصل  حيث  املطهرة  العتبة 
صيانة  وكذلك  االتصال  تامني  اجل  من  وذلك  نهار 
اىل  األيام  هذه  يف  حتتاج  اليت  الالسلكية  األجهزة 
الذي  األمر  استعماهلا  لكثرة  ودقيقة  صيانة سريعة 
يتطلب عمال وجهدا أضافيني، لكن سواعد خدمة أبي 
عبد اهلل ال متل من التعب والكد والسهر أبدا مادام 

األمر يتعلق خبدمة اإلمام )عليه السالم(«... 

إدارة العتبة احلسينية املطهرة تدأب 
على توفري كل ما هو جديد وحديث من 

األجهزة اىل الشعبة لتسهيل عملها.. 
العتبة  يف  االتصاالت  قسم  رئيس  حدثنا  أن  بعد 
بإجياز  القسم  عمل  طبيعة  عن  املقدسة  احلسينية 
عن  تفصيال  للتعرف  القسم  التقينا مبسؤولي شعب 
ولقاؤنا  األربعني،  زيارة  خاصة خالل  ودورها  عملها 
 ( الالسلكي  االتصال  شعبة  مسؤول  مع  كان  األول 
قائال  لنا  أوضح  الذي  العامري(  )فارس  السيطرة( 
االتصال  تؤمن  كونها  السيطرة  شعبة  أهمية  »تكمن 
على حمورين األول )داخلي( من خالل تامني االتصال 
بني أقسام وشعب ووحدات العتبة احلسينية املقدسة، 
املطهرة  العباسية  العتبة  مع  اتصاهلا  تامني  وكذلك 

ومابني احلرمني الشريفني«..
وأضاف العامري »أما احملور اآلخر فهو خارج العتبة 
وعلى شقني يتعلق بتامني االتصال مع الدوائر اخلدمية 
الكهرباء  وصيانة  واجملاري  املاء  كدائرة  جهة  من 
لنقل  الفوري  اإلسعاف  بسيارات  واالتصال  والصحة 
الزوار  بها  يصاب  اليت  اخلطرة  واحلاالت  املصابني 
األمنية  بالدوائر  ثانية  جهة  ومن  األحيان،  بعض  يف 
دخول  تنسيق  اجل  من  الشرطة  عمليات  قيادة  مثل 

باملواكب احلسينية  العجالت اخلاصة  وتسهيل مرور 
اليت تفد اىل كربالء، وكذلك تسهيل مرور العجالت 
اخلاصة بالعتبتني من أجل تقديم اخلدمات يف داخل 
وخارج احملافظة وأيضا تسهيل مرور الوفود الرمسية 
اليت تفد اىل العتبة املقدسة، ومن ضمن هذه الدوائر 
األمنية مديرية مركز التنسيق املشرتك وقوة ومحاية 

احلرمني والطوق األمين ودوائر الدفاع املدني«. 
ويف سؤال يتعلق مبراكز املفقودين وطبيعة عمل هذه 
العامري  قال  السيطرة  شعبة  اىل  التابعة  الوحدة 
»توجد ستة مراكز للمفقودين تعمل على نظام )النيت 
ويرك( باإلضافة اىل املركز الرئيسي )إدارة الشبكة(، 
افتتح  والثاني  الشريف  الرأس  باب  األول قريب من 
منطقة  يف  والثالث  احلسيين  املخيم  مقابل  مؤخرا 
الذي  والرابع  املركز  إما  الشريفني  احلرمني  مابني 
يقع قرب باب العلقمي واخلامس داخل صحن العتبة 
العباسية املقدسة، أما املركز الرئيسي هلذه املراكز 

فهو شعبة السيطرة ضمن وحدة مسح الرتددات«.
املراكز خصوصا  العامري »نظرا ألهمية هذه  وتابع 
على  االتصاالت  قسم  دأب  املليونية  الزيارات  يف 
تطويرها من اجل تسهيل عملها مبا يتناسب والتطور 

التكنولوجي احلاصل يف بلدان العامل«.
وختاما، ومما يظهُر جليا إن عمل هذا القسم ليس 
ذلك  البعض  يتصورها  كان  اليت  والسهولة  باليسر 
الن بعض األعمال تتطلب سرعة يف الوقت ودقة يف 
لكن  املليونية،  الزيارات  أوقات  االجناز خصوصا يف 
خدمة أبي عبد اهلل احلسني )عليه السالم(  وزواره 
الوافدين جعلت العمل املضين واجلهد املبذول بلسما 
يرطب جبني كل من نذر نفسه خلدمة سيد الشهداء 

)سالم اهلل عليه( . 
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إميانًا منه بتقديم أفضل اخلدمات لزائري سيد الشهداء )عليه السالم(؛ 
للزائرين  أبوابه  بفتح  املطهرة،  احلسينية  العتبة  يف  املضيف  قسم  قام 
الزيارة  أيام  األربعينية، ومت خالل  الزيارة  املدينة إلحياء  الوافدين إىل 
بوجبات  الزائرين  تزويد  يومًا   )12( من  ألكثر  استمرت  اليت  املباركة 

الطعام املختلفة.
وأوضَح احلاج مصطفى أبو دكة مسؤول قسم املضيف؛ بأّن »االستعدادات 
النجف  طريقي  على  املهّمني  املضيفني  بافتتاح  وساق  قدم  على  كانت 
واحللة، وهما بطاقة إنتاجية عالية ومبعدل يومي يتجاوز الـ )100( ألف 
وجبة يف كل مضيف، إضافة إىل اخلدمات األخرى اليت تقّدم للزائرين 

الكرام«.
وأضاف، »رصدت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة مبلغًا جتاوز 
املليار دينار لتغطية اإلنفاق يف هذه الزيارة املهمة، ويتمثل عملنا الرئيسي 
تقديم وجبات الطعام من خالل قسم املضيف يف العتبة احلسينية واليت 
تشمل العاملني يف العتبة املطهرة وزائري أبي عبد اهلل احلسني )عليه 
السالم( وبواقع ثالث وجبات رئيسية تتخللها وجبات ثانوية من الفواكه 

والعصائر واملعجنات وماء الشرب وكل ما حيتاجه الزائر الكريم«.
ولفَت أبو دكة، إىل إّن »أعمال قسم املضيف توّسعت مع افتتاح العتبة 
النجف-  طريق  على  العتبة  )موكب  الـسبعة  اخلدمة  مراكز  احلسينية 
وحمطات اسرتاحة  كربالء، وموكب العتبة يف طريق احللة- كربالء – 
الزائرين يف املخيمات اليت أقامتها العتبة املقدسة، ومراكز املفقودين 
املدينة  داخل  املنتشرة يف  الطبية  الصحة  وزارة  ومفارز  للعتبة،  التابعة 
وخارجها، وموكب العتبة على طرق قضاء عني التمر، وموكب الدورات 
أعّد  برنامج  وفق  آلية  اعتمدنا  وقد  القرآن(،  بدار  اخلاصة  القرآنية 
مسبقًا لنواكب مستوى الطموح يف خدمة الزائر«، مبينًا بأّن »املضيف 
الطعام،  تقديم  من صفر يف  العاشر  يوم  منذ  بعمله  تواصل  األساسي 
حيث قمنا بتقديم حوالي )100000( ألف وجبة يف قسم املضيف، وأما 
عرب  الساعة  مدار  على  اخلدمات  تقديم  فيتم  اخلارجية  الطرق  يف 
مراكز اخلدمة املنتشرة على الطرق اخلارجية املؤدية إىل مركز املدينة 

املقدسة«.
وبنّي مسؤول قسم املضيف يف العتبة احلسينية بأّن »جلانا صحية من 
على  املختربية  فحوصاتها  وأجرت  عملنا  رافقت  كربالء  صحة  دائرة 
وكانت  السالم(  )عليه  الشهداء  لزائري سيد  نقّدمه  الذي  العمل  جودة 

النتائج إجيابية«.
وأشار أبو دكة إىل أّن »قسم املضيف اعتمد على ثلة طيبة من املتطوعني 
املتمكنني يف عمل الطعام والطهي، حيث تطلب التوسع يف أعمالنا هلذه 
الزيارة إىل االعتماد على املتطوعني يف مساعدة أخوانهم يف املضيف، 
وقد قمنا بتوفري املكان املالئم هلم للعمل وكذلك املبيت والراحة«، مبينًا 
للجميع  ونقّدم اخلدمة  األفق  بذات  للجميع  »ننظر  بأننا  نفسه  بالوقت 

بدون متييز«.

مضيُف اإلمام احلسني ُسفرة مفتوحة لزائري أربعينية اإلمام املليونية 

مسؤول قسم املضيف:العتبة احلسينية ترصد أكثر من »مليار دينار« لتغطية خدمات اإلطعام

العطاء احلسيينملف خاص بزيارة اربعني االمام احلسني )عليه السالم(
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ملف خاص بزيارة اربعني االمام احلسني )عليه السالم( العطاء احلسيين

الوافدين إىل كربالء املقدسة  مع ازدياد أعداد 
اليت  األمنية  األوضاع  استتباب  بعد  مؤخرا 
من  احملبني  باستقطاب  كبري  حد  إىل  ساهمت 
كل فج وصوب، فإن األمر الذي كان البد منه هو 
وضع خطط بناءة وكفيلة الستقبال هذه احلشود 
احلسينية  العتبة  إدارة  كانت  لذلك  الغفرية، 
املقدسة سباقة يف هذا املضمار إذ أنها وبعد كل 
املسائل  لتدارس  اجللسات  تعقد  مليونية  زيارة 
لتطويرها،  الزيارات  جناح  يف  ساهمت  اليت 
وكشف النقاط السلبية ملعاجلتها وبأسرع وقت، 
اجلغرافية  الرقعة  ورغم  بوضوح  ترى  لذلك 
طاملا  الزائرين  أن  إال  املطهر  للحرم  الصغرية 
من  هلم  املقدمة  اخلدمات  حبجم  يشيدون 
األقسام والشعب كافة اليت حرصت إدارة العتبة 
يتالءم  ومبا  تطويرها  على  املطهرة  احلسينية 

واخلدمات اليت تقدمها إىل الزائرين ... 
كبريا  قسطا  نالت  اليت  الشعب  تلك  بني  من 
احلسينية  العتبة  إدارة  لدن  من  االهتمام  من 
من  يتضح  اليت  املفقودات  شعبة  هي  املقدسة 
وجودها  وأهمية  أهميتها  مدى  امسها  خالل 
الزائرين  إىل  بالنسبة  الشريف  الصحن  داخل 
خصوصا خالل الزيارات املليونية وتوافد أعداد 
واألطفال  النساء  بينهم  الزائرين  من  غفرية 
وكبار السن ومن خمتلف دول العامل، واليت عرب 
املقدمة  اجلليلة  للخدمات  امتنانهم  عن  بعضهم 
كافة  احلسينية  العتبة  وأقسام  شعب  من  هلم 
بصددها  هي  اليت  املفقودات  شعبة  وخصوصا 

أجرينا هذا التحقيق.. 
كانت أوىل حواراتنا مع الزائر )حمسن مشكور( 
هذه  »عمل  أن  أكد  الذي  الديوانية  أهالي  من 
الشعبة هو عمل جليل وكبري وال يسعين أن أقول 
غري الشكر على هذه البوادر، حيث أنين فقدت 
حمفظة فيها مستمسكاتي اخلاصة ونقودا قبل 
منتسيب  جهود  بفضل  ووجدتها  أشهر  ثالثة 

العتبة وهذه الشعبة«. 
أما الزائر )حممد احلسيين( من دولة البحرين 
فقد عرب عن »امتنانه للجهود االستثنائية اليت 
قدمت له من قبل منتسيب هذه الشعبة بعد أن 
املتمثلة جبواز سفره اخلاص  فيها  وجد ضالته 
فضال عن مبلغ كبري من املال وبالعملة الصعبة«. 
بغداد  أهالي  من  حممد(  )بالل  الزائر  وأكد 
شيء  كل  يف  تنفرد  املقدسة  كربالء  »مدينة  أن 
واللسان يعجز عن الشكر والثناء هلذه السواعد 
تتوانى عن خدمة زوار احلسني  الطيبة اليت ال 
اخلدمة  هذه  توسيع  مقرتحا  السالم(،  )عليه 
التنسيق  من خالل  املفقودات  املقدمة يف شعبة 
مع مديريات اجلنسية يف احملافظات حتى يكون 

هناك تسهيل أكثر لصاحب احلاجة«. 
البد  كان  واملتفرقة  العاجلة  اللقاءات  هذه  بعد 
لنا من تسليط الضوء على عمل شعبة املفقودات 
اللقاء  هذا  فأجرينا  تفصيال  الزائرين  وإعانة 
»توجد  الشعبة )عقيل صاحل( فقال  مع مسؤول 
النقدية  املبالغ  مِثل  عينية  مفقودات  الشعبة  يف 
باإلضافة  الشخصية  واملستمسكات  والذهب 

بعض  إىل 
األحجار  بعض  أحيانًا  توجد  كما  األلبسة، 
عام  ومنذ  فانه  الذهب  إىل  بالنسبة  الكرمية، 
2003 قمنا بتوثيق وتسجيل املصوغات املفقودة 
يف سجالت وعلى احلاسبة، على أن هذا األمر ال 
ينطبق على املصوغات فقط بل على كل املفقودات 
اليت ميكن متييز نوعياتها وأمسائها فتدرج يف 
سجالت خاصة وال نقوم بإتالفها عسى أن تكون 

هنالك مراجعة من قبل أصحابها يوما ما«. 
املليونية،  الزيارات  خالل  الشعبة  دور  وحول 
املفقودات  شعبة  إىل  »بالنسبة  صاحل  أجاب 
فعملها مستمر ويكون بشكل مكثف يف الزيارات 
خاصة  عملنا  جمال  يف  تطور  وهناك  املليونية، 
سجالت  هنالك  تكون  حيث  األخرية  اآلونة  يف 
وحسب  املفقودات  تقييد  فيها  يتم  إضافية 
األحرف األجبدية، كما مت توفري خدمة االتصال 
احلرمني  بني  ملا  العائدة  املفقودات  شعبة  مع 
العباسية  للعتبة  العائدة  وكذلك  الشريفني 
فهناك  آخر  جانب  »من  إنه  ذاكرا  املقدسة«، 
الشعبة  منتسيب  قبل  تقدم من  استثنائية  جهود 

شعبة املفقودات وإعانة الزائرين يف العتبة املقدسة  
خدمات دؤوبة أثناء الزيارات املليونية وخارجها
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العطاء احلسيينملف خاص بزيارة اربعني االمام احلسني )عليه السالم(

حيث يتحول دوامهم من )3( وجبات إىل وجبتني 
ومبعدل )12( ساعة يوميا، وتكون الشعبة حينها 
على أهبة االستعداد الستالم وتسليم املفقودات 

أو األمانات«. 

تقدمي معونات مالية للزائرين الذين 
فقدوا نقودهم أثناء الزيارة 

معونات  بتقديم  تقوم  الشعبة  أن  علمنا  أن  وبعد 
مالية للذين فقدوا أمواهلم أثناء الزيارة تساءلنا 
حول الضوابط اخلاصة بتقدميها، فقال مسؤول 
الشعبة إن »الزائر يأتي إىل الشعبة وهو يف حرية 
بعد أن فقد ما حيمل معه من نقود أو مستمسكات 
وفقد ما مُيّكنه على األقل من الرجوع إىل أهله، 
وحنن بدورنا ال منده باملال فقط بل نصحبه إىل 
بضيافته  نقوم  ثم  ومن  الطعام  ليتناول  املضيف 
يف  والطمأنينة  الراحة  لبث  وجه  أكمل  وعلى 
داخلِه ثم ُنعطيه مبلغًا كاماًل ميكنُه من خاللِه أن 
يعود إىل داره، أما بالنسبة إىل الضوابط فإنها 
ال تتعدى عن تسجيل أمسه وحمل إقامته وحنُن 
بدورنا ال نعمل سوى إن حنسسه أن هذه األموال 
إلدخال  ألحد،  وليست  السالم(  للحسني)عليه 
خنتصر  أن  حناول  كما  نفسِه  يف  الطمأنينة 

األسئلة خوفًا على مس كرامته بسوء«. 

وفيما خيص اإلجراءات اليت تقوم بها الشعبة إزاء 
املفقودات واألمانات املوجودة لديها إذا مر عليها 
أكثر من سنة، أوضح صاحل »بالنسبة إىل الذهب 
بالنقوش  مواصفاته  فنسجل  سابقًا  قلت  كما 
املوجودة فيه كما يسجل تاريخ إجياده لكنُه يبقى 
موجودا لدينا ال نتصرف فيه وهذا ما حنن فيه 
منذ عام 2003 وهلذا احلني، حيث توجد كميات 
يظهر  أن  عسى  بها  زلنا حنتفظ  ال  الذهب  من 
هلا صاحب، وهذا األمر هو الذي قاد بالضرورة 
إىل اختيار منتسبيها - حاهلا كحال بقية األقسام 
والتزكية  والثقة  األمانة  أساس  على  العتبة-  يف 
نظرا لوجود هذه األموال واملصوغات، أما باقي 
املفقودات فيوجد لدينا يف كل رأس سنة جرد إزاء 
تسجيل وتوثيق نوعية األمانة واملفقودات بالتاريخ 
نطابق  بعد  فيما  عنها  سئل  وإذا  واملواصفات، 
املعلومات مع السجل، ونقوم بإعطائها لصاحبها، 

أو نقوم بالتصدق بها على األسر الفقرية.
وكمية  النقدية  بالفئة  تسجيلها  يتم  النقود  أما   
املبلغ وبالنسبة إىل املالبس فقد صرح لنا ممثل 
للعتبة  العام  واألمني  العليا  الدينية  املرجعية 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  املطهرة 
بدوره  املكتب  ليقوم  املكاتب  إىل  بإعطائها 

بإعطائها إىل األسر الفقرية املسجلة لديه«. 
العتبات  يف  املفقودات  شعب  بني  تام  تنسيق 
املقدسة ومنطقة مابني احلرمني لتسهيل إرجاع 
احلاجيات إىل أصحابها ومبا إن هناك عدة شعب 
للمفقودات إحداها يف العتبة احلسينية املطهرة 
ومثيالتها يف منطقة ما بني احلرمني ويف العتبة 
تنسيق  وجود  من  البد  فإنه  املطهرة  العباسية 
وتعاون بني شعبة املفقودات وتلك الشعب وكذلك 
الشعب واألقسام الباقية يف العتبة املطهرة جييبنا 
مسؤوهلا عن ذلك قائال »نعم، هناك تنسيق بيننا 
النظام  وحفظ  اخلارجية  اخلدمية  أقسام  وبني 
وشعبة الزينبيات وقسم اخلدمية الداخلية وشعبة 
النظافة حيث يقوم املنتسب بتسليم األمانة على 
يراجع  صاحبها  لعل  الشعبة  إىل  السرعة  وجه 

الشعبة عندما يفقدها«.
مع  الشعبة  لتنسيق  بالنسبة  »أما  صاحل  أضاف 

احلرمني  بني  ما  منطقة  يف  املفقودات  شعب 
فانه  املقدسة  العباسية  الروضة  يف  وكذلك 
مستمر ويوجد اتصال بيننا عن املفقودات اليت 
يكون  حتى  الُشعب  هذه  تسجيلها يف مجيع  يتم 
هنالك إعالم باملفقودات بعدة أماكن، فالشخص 
الذي يكون قد فقد حاجياته يف شعبة مفقودات 
ما بني احلرمني ويأتي مستفسرا عنها يف العتبة 
مع  باالتصال  نقوم  فإننا  املطهرة  احلسينية 
املفقود  مواصفات  وإعطاء  املذكورتني  الشعبتني 
وعندها نرشده إىل ضالته إن كانت موجودة يف 

إحدى تلك الشعب«. 
وللعاملني يف الشعبة أدوارهم اخلاصة وللخوض 
أحد  حاورنا  الشعبة  عمل  صميم  يف  أكثر 
له  وجهنا  الذي  أمحد«  »رائد  وهو  منتسبيها 
بعض  توضيح  خالهلا  من  توخينا  أسئلة  عدة 
إمكانية  يتعلق مبدى  األول  السؤال  وكان  األمور، 
من  املفقودة  املستمسكات  أصحاب  مع  االتصال 
قبل الشعبة؟ فأجاب إن »االتصال قد يكون صعبا 
ألن املفقودات ال يوجد فيها رقم هاتف أو عنوان 
غالبا، ولكن فيما إذا كان املفقود عبارة عن جهاز 
أسم  طريق  عن  بصاحبه  االتصال  فيتم  موبايل 
يأتي  بعدها  املوبايل  الئحة  يف  موجود  شخص 

الستالمه«. 
مع  خاصة  صعوبات  وجود  إىل  أمحد  وأشار 
اجلنسيات األجنبية من املراجعني فقال »بالنسبة 
إىل اللغة الفارسية يوجد لدينا بعض األشخاص 
مثل  اللغات  بقية  أما  اللغة  هذه  جييدون  ممن 
االنكليزية  يتكلم  فعندما  والباكستانية  اهلندية 
نستطيع أن نفهم ما هي حاجته والذي ال يتكلم 
سوى لغتُه فإننا نتعامل معه بلغة اإلشارة لتحقيق 

ضالته فيقوم برمسها أو اإلشارة إليها«.
ويف اخلتام البد من ذكر حقيقة مؤكدة إن منتسيب 
الشعبة حاهلم كزمالئهم يف بقية األقسام والشعب 
التابعة للعتبة احلسينية املطهرة قد جعلوا نصب 
احلسني  اإلمام  حب  هو  واحدا  هدفا  أعينهم 
أطرت  عملية  بصورة  فوثقوه  السالم(  )عليه 

خبدمة زواره.
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مشاركة متميزة لعتبات كربالء يف احتفالية جامعة الكوفة 
وشكر من اجلامعة للعتبة احلسينية

العطاء احلسيين

بعثت رئاسة جامعة الكوفة رسالة شكر وتقدير 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  إىل 
الفاعلة  ومشاركتها  املتميزة  جهودها  على 
باليوبيل  حفلها  ضمن  موسع  جناح  افتتاح  يف 

الفضي ملرور )25( عاما على تأسيسها .
وقال مسؤول الشعبة اإلدارية يف إعالم العتبة 
تصريح  الصفار( يف  )والء  املقدسة  احلسينية 
العامة ساهمت  األمانة  إن  )األحرار(  لـ  خصه 
الفنية  نتاجاتها  ضم  خاص  جناح  بافتتاح 

والثقافية يف جامعة الكوفة .
وأضاف« إن اجلناح ضم نتاجات قسم اإلعالم 

الثقافية كاإلصدارات العربية واألجنبية وعددا 
الفنية  واللوحات  الفوتوغرافية  الصور  من 
إضافة إىل األقراص املدجمة اليت احتوت على 
العتبة  يف  أقيمت  اليت  العاشورائية  الفعاليات 
الشؤون  قسم  نتاجات  إىل  إضافة  املقدسة، 
إصداراتها  عرضت  اليت  والثقافية  الفكرية 
العتبة  مكتبة  يف  واحملققة  املؤلفة  الكتب  من 
وارث  مركز  شارك  كما   ، املقدسة  احلسينية 
والكرستال  املرر  على  كالطبع  الفنية  بنتاجاته 

ولوحات مزخرفة وأواني الطبع احلراري« .
املقدسة  العتبة  جناح  مسؤول  أشار  جهته  من 

)علي ماجد ماميثة( »إن جناح العتبة املقدسة 
وطلبة  األكادمييني  قبل  من  واسعا  إقباال  لقى 
عديدة  طلبات  تلقينا  إننا  مبينا  اجلامعة، 
مثل  لتكرار  اجلامعة  وطلبة  أساتذة  قبل  من 
هكذا  ملثل  متعطشني  كونهم  مشاركات  هكذا 

معارض«.
وأضاف« ماميثة إن العتبة املقدسة ومن خالل 
مواكبة  إنها  أثبتت  فاعلة  مشاركات  هكذا 
للتطور العلمي واحلضاري الذي يشهده العامل 
تشهده  الذي  التقدم  مع  مستمر  تسابق  ويف 

امليادين العلمية والثقافية ».

تقرير: تيسري عبد عذاب

تشّرف بزيارة العتبة احلسينية املقدسة وفد 
من  وطالبة  طالبًا   )35( مغرتب ضم  عراقي 
من  عدد  بصحبة  خمتلفة  دراسية  مراحل 
الدكتورة  برفقة  كندا  يف  اجلامعات  أساتذة 
افتخار عباس رئيس جلنة السياحة واآلثار يف 

جملس حمافظة كربالء.
وتعد هذه الزيارة؛ أوىل مبادرات دائرة اجملاميع 

واليت  العراقية  السياحة  هيئة  يف  السياحية 
تهدف إىل االهتمام باملغرتبني العراقيني ومد 

جسور التواصل مع بلدهم العراق. 
األمني  الزائر مساحة  الوفد  باستقبال  وكان 
الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
بهذه  رحب  الذي  الكربالئي  املهدي  عبد 
وتوصياته  توجيهاته  مبديًا   املباركة،  الزيارة 
باألخالق احلميدة  التمسك  للحاضرين حول 

واالنتماء للدين والوطن.  

افتخار عباس يف تصرحيها  الدكتورة  وقالت 
لـ )األحرار(: بأّن »الوفد الزائر ميثل النشاط 
السياحية  اجملاميع  لدائرة  نوعه  من  األول 
تسعى  واليت  العراقية،  السياحة  هيئة  يف 
العراقية  اجلالية  ربط  إىل  خالهلا  من 
كندا  يف  العراقيني  املسلمني  وباخلصوص 

والدول الغربية مع بلدهم العراق«. 
من  يعانون  العراقيني  »املغرتبني  إّن  وتابعـت، 
التواصل  وعدم  الغربة  يف  احلياة  صعوبات 

وفد عراقي مغرتب يزور العتبة احلسينية املقدسة
ومساٍع مميزة ملّد جسور التواصل مع العراقيني يف البلدان األوربية
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العطاء احلسيين

إعادة  إىل  املبادرات  هذه  مثل  وتأتي  معهم، 
الدينية  ورموزه  بالعراق  جديد  من  صلتهم 
واالجتماعية وتعميق التقاليد والعقائد الدينية 
يف نفوسهم خصوصًا وهم يعيشون يف جمتمع 

مغاير متاما عن اجملتمع العراقي املسلم«.
هذه  حداثة  من  »بالرغم  بأّنه  عباس،  وبّينت 
ناحية  من  إجيابية  كانت  أنها  إال  التجربة 
حيث  العراقيني،  املغرتبني  مع  التواصل 
الحظنا األثر الواضح على الطلبة احلاضرين 
وفرحهم الذي ال يوصف وهم حيّطون برحاهلم 

يف أرض الوطن«.
ولفتت رئيسة جلنة السياحة واآلثار؛ إىل إّن 
»هذه املبادرة حصلت على دعم كبري من قبل 
الذي  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  مساحة 
الوفد  لزيارة  الالزمة  التسهيالت  كافة  قدم 

الكندي«. 
فيما أوضح أمحد الزبيدي مدير عام اجملاميع 
املبادرة  »هذه  بأّن  )األحرار(:  لـ  السياحية؛ 
العراقيني  مشل  مّل  إىل  تهدف  السياحية 
املغرتبني ومد جسور التواصل واألخوة معهم«، 
طالبًا   )35( ضّم  الزائر  »الوفد  إّن  مضيفًا 
برفقة  كندا،  يف  مغرتبني  عراقيني  وطالبة 

عدد من أستاذة اجلامعات«.

إىل  تسعى  املبادرة  »هذه  بأّن  الزبيدي،  وبنّي 
واملراقد  باملدن  املغرتبني  العراقيني  تعريف 
املقدسة وتاريخ العراق الشامخ، وقد حصلت 
على دعم كبري من قبل جلنة السياحة واآلثار 
يف جملس حمافظة كربالء وتعاون فاعل من 
قبل األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة«.
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  مثن  جهته  من 
الكربالئي خالل لقائه الوفد الزائر، باجلهود 
العراقيني  املغرتبني  مع  التواصل  املبذولة يف 
وخصوصًا شرحية الشباب وطلبة اجلامعات 
البالد  بناء  يف  اآلمال  عليهم  تعقد  الذين 

ورقيها.
وقال مساحته: »طاملا نتحسس ونقدر معاناتكم 
يف  تواجهونها  اليت  واملصاعب  والتحديات 
احملافظة  قضية  وخصوصًا  الغربية،  البالد 
على اهلوية الدينية والوطنية يف جمتمع مغاير 

وغري مسلم«.
وأضاف، »جيب أن تتحلى هويتكم الشخصية 
من  يعد  الذي  اإلسالم  إىل  القوي  باالنتماء 
وجيب  اإلنسان،  على  تعاىل  اهلل  نَعم  أعظم 
فضاًل  لكم،  واعتزاز  فخر  مصدر  يكون  أن 
عن انتمائكم الوطين إىل بلدكم العراق الذي 
اإلنسانية  احلضارات  ومهد  األنبياء  بلد  يعد 
من  الكبرية  والكفاءات  العقول  وصاحب 

املفكرين والعلماء«.
وبني الكربالئي، بأّن »اهلل سبحانه وتعاىل مل 
خيلق اإلنسان عبثًا، وإمنا سّخر له كل شيء 

وصواًل  احلياة  يف  رسالته  يؤدي  أن  أجل  من 
إىل حياة اآلخرة وهي احلياة احلقيقية اليت 

يبحث اجلميع عنها«.
مّد  يف  العراقية  احلكومة  ملبادرة  وبالنسبة 
العراقيني،  املغرتبني  مع  التواصل  جسور 
املقدسة  احلسينية  العتبة  عام  أمني  أوضح 
بأّن »هذا التواصل مع العراق وشعبه وعتباته 
املقدسة جزء من احلفاظ على هوية االنتماء 
إننا مجيعًا سنرحل  وال شّك  والوطن،  للدين 
الشعوب  وكل  اآلخرة،  إىل  احلياة  هذه  عن 
ستقف يوم احملشر، وسرتفعون أنتم إن شاء 
اهلل رؤوسكم عاليًا وتربزون هويتكم بانتمائكم 
احلسني  اإلمام  راية  خلف  ومضيكم  الصادق 

)عليه السالم(«. 
الوفد  حديثه  ختام  يف  مساحته  وأوصى 
االلتزام  على  »احملافظة  بضرورة  الزائر، 
الطاقات  كافة  وتسخري  واألخالقي  الديين 
الشبابية والتقنيات احلديثة املتاحة من أجل 

البناء والتطور«.

سماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
خالل لقائه الوفد الزائر يثمن اجلهود 
املبذولة في التواصل مع املغتربني 
العراقيني وخصوصًا شريحة الشباب 
وطلبة اجلامعات الذين تعقد عليهم 
اآلمال في بناء البالد ورقيها

احملافظة على االلتزام الديني 
واألخالقي وتسخير كافة الطاقات 
الشبابية والتقنيات احلديثة املتاحة 
من أجل البناء والتطور

التواصل مع العراق وشعبه 
وعتباته املقدسة جزء من 
احلفاظ على هوية االنتماء 
للدين والوطن
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يا ثأَر رّبي
هاشم السهالني

أتـقـرب أجمـــــــادكـــــــم  اىل   َحـــــــــــِذرًا  

اختهـا ـــع  ُأرجــــ ــم  ثـــ ُأقـــــــــّدم  قـــــــدمـــًا  

حـّده ــر  ــقــاصـــ ـــ ت حــــرف  ووســـــــيـــلـــيت 

مـحـمـد آلل  ـــب  حــــ ـــــي   ودوافـــــعــــــ

يــابــن مـحـمد ــهــداء   الــشـــ يـــا  ســـــيــد  

بـنا نـــــــازلـــــــة  أي  ـــي  ــــ رب ــــأر   ثـــــ يـــــا  

تـطاولـت كيف   األحـــرار   سـيد   يــا  

الــذيـــــن جتمعـوا أيـــن  احلــســـــني  مــن 

بآلـه ــول  ــرســـ ال مــا خــلــفـــــوا  بــئــس  يــا 

ـــــــولـــــــه ورســــ حـــاكـــــــم  اعـــــــــــدل  اهلل 

فجـيـعـة أي  ـــوراء  عـــاشــــ يـــــــوم  يــــا  

رهـائـن الـــرســـــــول  آل  بـــــــه  يـــــــــوم  

ــن مقـطع ـــ ــي ــتــول  وب مــقـــ ــن   ـــ ــي ب مــــا  

تعـانـقـت ات  ـــنـــريِّ ال ـــبـــدور   ال ــك   ــل ت

كرمية وهـــــي  الــســاح  يف  فتسـاقطت 

أبية اجلـــــــنـــان  ــلـــــد  خـــ اىل  ومــضـــــت 

لفاجـر الــذلــيـــــل  إعـــــطــاء  يعـطوا  مل 

وأمـرهـم ـــرار  ـــق ال نــفـــــوســهــم  ــى  ـــ ــأب ت

حـرمـة أيـــــــــــة  ـــالم  لـــإســــ يــــــرَع  مل 

دورة دارت  األحـــــــرار   ـــــيـــــد   ســـ يــــا  

وخلفـك  عصـبة أوهلـــا   كــنــت   قـــــد  

بعـضهـا تـــــتــبــع  ــهــداء  ــشـــ ال وقـــوافـــل 

أتهـيـب مـــــــدحيـــكـــم  بـــــــــاب  وولــــــــوج 

يتـوثب جـــــــواحنـــــــي  بـــــــني  والـــقـــلـــب 

فـيكـتب ــع  ــي ـــ ــرف ال اجملــــد  ــلــغ  يــبـــ أن 

مسـبب ـــنـــان  اجلــــ ــل  ـــ ــي ن اىل  ــبــب  ســـ

كوكـب ــثــلــك  مـــ نـــــاَر  مــــا  ــا  ــب ـــ كــوك يــــا 

تغـلب ـــوازل  ـــنــــ وال بــفـــــقــدك  ــت  ـــ نــزل

اعـجـب لــــذلــــك  اّنـــــــــي  أقـــــــزامـــهـــم 

ب ـــكـــذَّ ـــوم الـــطـــفـــــــوف مــضـــــّلــل وم ــــ ي

ُمـعـّتب احلــــســــاب  يــــوم  ــيــهــم  فـــ مـــــــا 

املهـرب ـــن  وأيــــ إذن  ــاة  ــجـــ ــن ال كــيــف 

مغـيَّب فـــهـــــــو  اهلل  ـــن  بـــديــــ حـــلـــت 

وأطـيـب أعـــــــز  وهــــم  الـــلـــئـــام  ــد  عــنـــ

التـرهب ــيــوهلــم  خـــ ــلــيــه  عـــ تـــــعــدو 

ــيــوف عـــــنــاق مــن الحيجب هــي والــســـ

غـيهب لـــيـــل  ــو  ـــ فــه أظـــــــلـــم  والــــكــــون 

مركب ـــادة  والـــشـــهــــ وتــعــلــو  ــمــو  تـــــســـ

ُغـّلـب لـــيـــوث  وهـــــــم  يـــكـــون  ــــى  ـــــ أّن

ـب ينسِّ ــاء  ــشـــ ي مبـــا  الــطــلــيـــــق  ــيــد  بـــ

ويلعـب الـــفـــجـــــــور  هلـــــــو  بـــــــه  يــلــهــو 

وأكـذب ــهــدت  عـــ كــمــا  ـــزمـــان  ال وإذا 

متـوثـب وكـــلـــهـــم  يـــــــتـــســـــــابـــقـــــــون 

جمـرب الـــوطـــيـــــــس  ـــَي  محــــ اذا  كــــلٌّ 

يا اهلَل...أميت 
 يا اهلل....ها بدا يعرتى بعض جنبات أميت 

ُذٌل يكاد يقرتب من قلبها
يا اهلل....هلول املصائب اليت ُتصب على 

رؤوس أبناء أميت وفيها خري من يدرأ عنها 
ما تعاني

يا اهلل....نعاني وبني أيدينا تراث غين 
الذي اضاء األرض من مشارقها إىل 

مغاربها
يا اهلل....أميت يف ذيل األمم وفيها خري 

رجال التبليغ الذين بلغوا أمانة ربهم إىل 
أقصى بقاع األرض

يا اهلل....جمد أميت ُمهدٌد من كل صوب 
وأبنائها يف غفلة طال أمدها

يا اهلل....هناك من يتنعم من أميت بكل 
شيء وهناك نفوس تطيق لقطرة ماء 

وكسرة خبز
يا اهلل....يف الصبح ُتراق دماء زكية وفى 
املساء تعذب خرية رجال محلوا األمانة 

بصدق
يا اهلل....أميت يف حرية من أمرها وتنتظر 

من ينقذها من الطاغوت وأتباع الشيطان
يا اهلل....تبكى عيوني وتتأمل جفوني وقلق 

يُؤرقين
شتات يتملكين عندما أحاول تنسيق صورة 

أميت وأناظر مشاهد يقشعر هلا بدني 
ويهتز هلا قليب

يا اهلل....يا اهلل ناٌر حترق صدري على 
ضياع زهرة شباب أميت

كل يوم تشرق الشمس تكون حسرتي بلغت 
ثقل اجلبال 

 محمد أحمد الزاملي 
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هو الشاعر عدنان بن محدان  بن جروان الكبيسي ولد يف كربالء سنة 1947 ونشأ بها وبعدما أكمل دراسته اإلبتدائية والثانوية إلتحق بدار 
املعلمني يف 

بغداد وخترج منها عام 1966 وعاد اىل كربالء حتى ُعني معلما يف مدارسها وظل ميارس مهنة التعليم زمنا اىل أن استقال وإنصرف اىل املهن 
احلرة وبتاريخ 1991/11/27 تعرض حلادث مؤسف أودى حبياته.

كان مولعا حبفظ الشعر العربي حيث حفظ للشعراء الكبار عيون قصائدهم  ونظم الشعر بدوره وأبدى براعة يف اإلنقياد للقوايف  الشعرية دون 
تكلف ومما اتسم به شعره رقة الشعور ورهافة اإلحساس والعاطفة وله ديوان شعر خمطوط باسم »رنني الصمت« كما له دراسات عن شعراء 
اإلندلس وحبث أدبي عن احلماسة يف الشعر العربي ودراسة عن »مشس املعالي قابوس بن ومشكري« أحد أمراء وشعراء القرن الرابع اهلجري.

له قصيدة يف سيدنا احلسني )عليه السالم( باسم »هليب الدم« إليكم أبياتا منها:
طف )بالضريح( وأوقد حوله احلقبا     جبذوة اجلرح جرح يسكب اللهبا

واستنطق الزمن الصايف بلجته      بأي سٍر عظام تصنع العجبا
واستدرج الشك إن امسى له رهج      حيوم يف أفق خمضوضل  سحبا

سينطق القرب إذ يف طيه نسبا    حمري يكشف اإلبهام والريبا
رب اإلباء تعاىل الطف من خضل    فكلما ظمئت أرواحنا سكبا

من أدباء كربالء
الشاعر عدنان محدان الكبيسي

)يا بضعَة الزهراء ( 
عصام عباس الشمري 

ــــة الـــــــــزهـــــــــراء جــــئــــتــــك خمـــلـــصـــا  ــــضــــع ــــاب ي

يـــــابـــــضـــــعـــــة الــــــــــــزهــــــــــــراء انــــــــــــي مـــــؤمـــــن 

والءكـــــــــــم  ان  ـــــــــــزهـــــــــــراء  ال ـــــة  ـــــضـــــع ـــــاب ي

ــــــــــــك حــــــرة  ــــــــــــزهــــــــــــراء ان يــــــابــــــضــــــعــــــة ال

ــــد  يـــــابـــــضـــــعـــــة الــــــــــزهــــــــــراء يــــــومــــــك خــــال

ـــــــــزهـــــــــراء اهلـــــــــــوا واالســـــــــى  يــــابــــضــــعــــة ال

الـــــــذي  انــــــســــــا  ال  الـــــــــزهـــــــــراء  ــــة  ــــضــــع ــــاب ي

ابــــــكــــــت مـــــالئـــــكـــــة الــــــســــــمــــــاء مبـــــــا جـــــرى 

ــــــدهــــــر يـــــاابـــــنـــــة امحــــد  ـــــكـــــي ال ســـــاظـــــل اب

حبــــســــرة  الـــــــــزمـــــــــان  طــــــــــال  ان  انــــــــعــــــــاك 

ـــــي مـــــــــــين الـــــــــــــــــــــوالء حبــــبــــكــــم  ـــــل ـــــب ـــــق ـــــت ف

ارجــــــــــوا الــــشــــفــــاعــــة والـــــنـــــجـــــاة بـــقـــربـــكـــم 

ــــــــــــــــوالء عـــقـــيـــدتـــي  ــــــخــــــذي والئــــــــــــي وال ف

ارادتـــــــــــــي  احلــــــــيــــــــاة  يف  وهـــــــــــــذي  ابـــــــــــــدا 

ـــــــدة غـــــايـــــيت  ـــــــعـــــــقـــــــي ــــــــــــاق بـــــقـــــلـــــي وال ب

وعـــــفـــــيـــــفـــــة حـــــــــــــــوراء بــــــنــــــت الــــبــــضــــعــــة 

بــــــــــاق مــــــــــدى االيــــــــــــــام يــــــزكــــــي مجــــرتــــي 

بـــــــــــــاق بــــــقــــــلــــــي والـــــــــــــدمـــــــــــــوع الـــــيـــــفـــــيت 

ـــــــــيت  ــــــوه مـــــــــن الــــــــــــرزايــــــــــــا وال ــــــم ــــــت ــــــي الق

حـــســـرتـــي  الــــيــــتــــامــــى  ـــــى  وعـــــل ـــــال  ـــــرب ك يف 

ـــيت  ـــي ـــصـــب ـــــــك م ـــــــل ـــــــي وت والـــــــيـــــــكـــــــم حـــــــزن

ـــــــوم ولــــــوعــــــيت  ـــــــل ـــــــك ــــــــوع قــــــلــــــي وال ــــــــدم ب

وتـــــقـــــبـــــلـــــي هــــــــــــذا الـــــقـــــلـــــيـــــل وغــــــايــــــيت 

شـــفـــيـــعـــيت  انــــــــت  يــــــــاحــــــــوراء  احلــــــشــــــر  يف 
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حتت
 اجملهر

املصادر  بعض 
ومل  مبشرة  تسعة  ذكرت 
صحيح  منها  عشرة  تذكر 
ابن حيان 454/5ومسند امحد 
188/1 حيث ذكر سعيد بن زيد تسعة 
فمن  قلت عشرة  انك  له  فقالوا  وسكت 
هو العاشر فقال انا !!! واما ابو ماجة 
عنهم  واسقط  تسعة  جعلهم  فانه 
الثالثة  ثالث  اجلراح  عبيدة  ابو 

اخلليفتني وهو ثالثهم .
اختيار  مت  اليت كيف  االحاديث  هي  وما  العشرة 

اعتمدوها يف تثبيت هؤالء العشرة ؟ ال يوجد حديث للنيب حممد )صلى 
انهم يف  السالم(  )عليه  باستثاء علي  التسعة  يؤكد على  واله(  اهلل عليه 
اجلنة سواء احاديث عن منام رسول اهلل ، عن ابي هريرة : ان رسول اهلل 
قال بينا انا نائم رايتين على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما اشاء ومن 
ابي هريرة قال  ، وحديث اخر عن  .....اىل اخر احلديث  ثم اخلليفتني 
رسول اهلل بينا انا نائم رايتين يف اجلنة فاذا بامراة تتوضأ اىل جانب 

قصر ..اتضح انه لعمر » البخاري باب التعبري 50/9
املالحظ يف هؤالء العشرة ال يوجد بينهم وال انصاري واحد فانها قرشية 
قبلية حشروا معهم عليا حتى ال يقال عنها جاهلية نعم مت اختيار العشرة 

على اساس جاهلي .

لك  هنا
نقلها  احاديث 

تؤكد صراحة  البخاري وبقية صحاحهم 
صحتها  عن  بعيدا  ـ  اجلنة  املسلمني  بعض  دخول  على 

اهلل  رسول  عنها  قال  الغميصاء  مالك  بن  انس  ام  مثال  منها  ـ  وضعفها 
انها يف اجلنة » مسلم ص 930« ، وعن رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( 
قال لبالل :مسعت دف نعليك يف اجلنة » البخاري 67/2 »، وكذلك عبد 
اهلل بن عمرو بن حرام وحتى ذكر مسلم يف صحيحه عبد اهلل بن سالم 
اليهودي يف اجلنة على لسان رسول اهلل ومل يدخلوه ضمن قائمتهم .واما 

خدجية بنت خويلد فلها حصة من احاديث البشرى باجلنة .
للكاتب  لطيف  جدا  حتليل  ففي  ؟  العشرة  هؤالء  اختيار  مت  كيف  بقي 
حسام شحادة خبصوص هذا املوضوع ذكر يف كتابه قريش وعلي ص695 
ان هؤالء العشرة مت اختيارهم على راي عمر ومن غري ان يعلم عمر الن 
اختيارهم جاء بعد وفاة عمر والعشرة هم الستة الشورى الذين عينهم 
ابو  واما  مثانية  اصبحوا  اخلليفتني  هلم  اضافوا   ، احتضاره  عند  عمر 
املسجد  دخل  اهلل  رسول  ان  روي  فقد  ثالثة  ثالث  فهو  اجلراح  عبيدة 
النبوي فكان الثالثة جالسني يتشاورون فيما بينهم فلما دخل رسول اهلل 
ومع علي نهضوا وتفرقوا وخرجوا من املسجد فقال رسول اهلل لعلي لو 
...، واما سعيد بن زيد فهو راوي  شئت الخربتك مباذا كانوا يتشاورون 

احلديث فذكر امسه معهم ليصبح العدد عشرة .

العشرة املبشرة !!!

سهاد سعد عبد األمري

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

اإلنسان 

السالم(  )عليه  احلسني  واإلمام  احلياة..  يف  بطريقه 
بنهجهِ  وكلماتِه املضيئة واحلب الذي له يف قلوب املؤمنني 

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

املفلحون(..
فاهلدى هو القرآن والذي يدلنا على هذا اهلدى هو اإلمام 
ومن   ِ احلسني )عليه السالم( من خالل كلماته وأفكاره 

خالل جتسيده للقرآن.. فقد كان )عليه السالم( القرآن 
الناطق مبا قام بهِ  من حركة ونهضة ولذلك كان مصباحًا 
للهدى أي تفسريًا وتأويالً  صحيحًا للقرآن الذي أمرنا 

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

الفوز والفالح.

اإلمام احلسني )عليه السالم( ضمانة اهلدى والفالح
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من يستحقُّ املدح ؟
م/ إيضاٌح

املدح صفة لطيفة يقدم عليها االنسان وباستحقاقاتها وإذا ما اخل بأحدها فانها تنقلب اىل ذم ، ال متدح احدا حبضوره وال ترض ألحد 
ان ميدحك حبضورك ، وال متدح من اجل غاية ، وال تقبل من ميدحك الجل غاية ، مجال املدح عندما يكون حبق ويف غياب املستحق ، 
واياك ثم اياك ان تغرت اذا ما مدحك احد وجها لوجه حتى وان صدق مبدحه فانها معيبة حبق اخُللق املطلوبة ، وافضل املديح عندما يكون 

عمال كان تقدم على عمل يظهر اخالق الذي يستحق املدح وال تذم من ال يستحق املدح .

الــعــدد:
التاريخ: 

 67
315
18/ �سفر 1433هـ 

املوافق 12/ 1/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

العشرة املبشرة !!!

حممد املوسوي
سبط  استشهاد  أربعينية  ذكرى  األليمة  األيام  هذه  علينا  متر 
بن  اإلمام احلسني  وسلم  وآله  عليه  اهلل  الرسول حممد صلى 
علي بن أبي طالب عليهما السالم مع كوكبة من أهل بيته وأخوته 
وأقربائه وأصحابه يف موقعة طف كربالء اخلالدة وهي مل تزل 
كل  شعائرها يف  بإحياء  اإلسالمية  األمة  وجدان  شاخصة يف 

مكان يف الكرة األرضية. 
وال  وذاكرتها  األمة  ضمري  يف  تعيش  الطف  وقائع  تزال  وال 
األمة  كرامة  توخز  واحلديث  القديم  يف  األمويني  أفعال  زالت 
اإلسالمية وتؤذي كربياءها وتعذب صحوتها اإلنسانية منذ أن 
أفاقت على نداء النيب )صلى اهلل عليه واله ( وهو يعلن دعوته 
لينقذها من دياجري الظلمات إىل حيث بزوغ النور على روابي 

مكة املكرمة لتكون حاضرة الدنيا. 
اإلسالمية  األمة  أيقنت  حتى  األيام  وتوالت  السنوات  ومرت 
أنها ال تِف مبا عاهدت عليه اهلل سبحانه ورسوله من أداء حق 
أعتدت  بل  والتوقري  والتعزيز  التكريم  من  ذريته  يف  الرسالة 
ويستغيثون  ينصرون  فال  يستضعفون  صاروا  حتى  ذريته  على 
الطف،  واقعة  كانت  حتى  يستجيبون  فال  ويدعون  يغاثون  فال 
رغم ذلك شارك اإلمام احلسني من كل الطوائف واألديان حتى 
مثل   ) السالم  )عليه  احلسني  اإلمام  مع  شارك  أعدائه  بعض 
احلر بن يزيد وجون وزهري بن القني وغريهم إال أنها انتهت 

بهزمية األمة وتراجعها حنو اخلذالن والنكوص . 
فاإلمام احلسني )عليه السالم ( كغريه ألتحق بقافلة اخللود يوم 
ابتدأها جده االكرب النيب إبراهيم اخلليل ومن قبله النيب نوح 
عليهما السالم يدعوان إىل عبادة اهلل الواحد والوحدة واألمر 
اهلل  )صلى  واختتمها جده حممد  املنكر  والنهي عن  باملعروف 
عليه واله ( برسالته وبالقرآن الكريم لتوحيد األمة وإنقاذها من 
ِرَجتمْ  ٍة ُأخمْ اجلهل وجعلها امة واحدة كقوله تعاىل )ُكنُتممْ َخريمَْ ُأمَّ

نَكِر ( .  عمُْروِف َوَتنمَْهومَْن َعِن املمُْ ِللنَّاِس َتأمُْمُروَن ِباملمَْ
ومل يكتف اإلمام احلسني )عليه السالم ( أن يلتحق بهذا الركب 
وحده بل دعا أهل بيته إليه وأدخلهم فيه يوم شاطروه القضية 
وانتهوا معه يف املصري هو الشهادة يف سبيل اهلل واحلق يف ركبه 
رضيعه الوليد ليجعل من قضيته ملحمة تفوق مالحم الفداء فلم 

يعز عليه ما قدمه من قرابني لرضا اهلل سبحانه وتعاىل.
املسلمني  ضمري  يف  أماًل  تعيش  اليت  املسائل  أبرز  من  ولعل 
لدى  ملحة  ورغبة  اإلسالمية  األمة  تطلعات  يف  أكيدًا   وهدفًا 
الدين  إلحياء  وجتمعهم  املذاهب  كل  من  وعلمائها  رجاهلا 
الطقوس  وإعادة  الوطنية  واللحمة  الوحدة  وبناء  اإلسالمي 
مذاهبهم  بني  والتقارب  القلوب  تقوى  من  ألنها  والشعائر 
اجلهل  خلفها  اليت  تلك  بينهم  الوهمية  اهلوة  وردم  وفرقهم 
والفساد وعمل  كيد حكام اجلور  وأحكمها  واالستعمار  واهلوى 
على أتساع وتكريس أمرها يف مرحلتها املعاصرة الكفر العاملي 

اإلرهابي املتنامي من القاعدة ومؤسساتها الثقافية واإلعالمية 
اخلبيثة حتى استكملت وأصبح أمرها حيتاج إىل اهلمة العالية 
املذاهب وجعل اخلالفات جانبًا بني  املخلصني من كل  للعلماء 
السياسيني واجتماعهم يف طاولة واحدة من أجل وحدة املسلمني 
ورفع اإلسالم عاليًا أمام دول العامل حتى ال ينظر الغرب بأن 

املسلمني خارجون عن القانون ومتفرقون.  
فيجب أن نكون يدا واحدة وحماربة الدخالء واخلوارج اجلدد 
ألنهم ال دين هلم سوى اإلرهاب واخلراب والقتل إذ قال رسول 
الناس  أقاتل  ) أمرت أن   : اهلل حممد )صلى اهلل عليه وآله(  
حتى يقولوا ال اله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل فإذا شهدوا 
صالتنا  وصلوا  ذبيحتنا  وأكلوا  قبلتنا  واستقبلوا  الشهادتني 
حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إال حبقها ( . وبذلك تتم احلجة 

الشرعية على إسالم قائلها . 
واألساس األول للصراط املستقيم والوحدة الوطنية حنو الكمال 
َواَل  يعًا  مَجِ اهلّلِ  بمِْل  حِبَ َتِصُموامْ  َواعمْ  ( تعاىل  كقوله  العاملني  لرب 
َبنيمَْ  َفَألََّف  َداء  َأعمْ ُكنُتممْ  ِإذمْ  َعَليمُْكممْ  اهلّلِ  ِنعمَْمَت  َواذمُْكُروامْ  ُقوامْ  َتَفرَّ
العظيم  العلي  اهلل  . صدق   ) َوانًا  ِإخمْ ِبِنعمَْمِتِه  ُتم  َبحمْ َفَأصمْ ُقُلوِبُكممْ 
. فأربعينية إستشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم ( درس لنا 
وألجيالنا حنو التضحية يف سبيل اهلل واحلق والعقيدة احملمدية 
املؤمنني  املسلمني  لوحدة  دليل  العزاء هو خري  مراسم  وإحياء 

بالقضية احلسينية اخلالدة. 

أربعينيُة شهادة اإلمام احلسني )عليه السالم ( ووحدة املسلمني
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أسالٌك كهربائية تتدلى 

احد مشاكل البلد هي هدر الطاقة وبصنفيها املائية والكهربائية وما يرتتب عليه من اثار سلبية حتى ان البعض منها ادت اىل خسائر بشرية ، مما 
يؤسف له ان بعض املواطنني ال يراعي مسالة هدر الطاقة فنجده كثريا ما يتجاوز على الكهرباء واملاء بل ان كثريا من االنابيب فيها خلل يؤدي اىل 

هدر املاء الذي صرفت عليه اموال حتى يصل اىل بيوتنا .
والكهرباء كذلك فبالرغم من التجاوزات جند كثريا من االسالك تتدىل وسط الشارع والبعض منها فيها تيار كهربائي بل حتى ان احد املواطنني 

تويف بسبب مسكه احد االسالك يف منطقة ) الودي ( فاملسؤولية على املواطن واحلكومة يف متابعة واحتواء هكذا مشاكل .

سالم الظاملي

عندما خترج من البيت قاصدًا حمل عملك أو 
املدرسة أو اجلامعة فسوف تستغرق 15 دقيقة 
املدة  زادت  ورمبا  املعني  املكان  إىل  للوصول 

بسبب الزحام .
حسناتك  تزداد  أن  أردت  إن  املؤمن  أيها  لذا 
سيارة  أو  الباص  يف  جالس  وأنت  فعليك 
التاكسي أن جتعل املسبحة يف يدك وتذكر اهلل 
ال   « قول  أو  االستغفار  سواء  ذكر  بأي  تعاىل 
حول وال قوة إال باهلل » أو الصالة على حممد 
وآل حممد ، فقد ورد يف الرواية عن إسحاق 

بن فروخ موىل آل طلحة قال : 
قال أبو عبد اهلل )عليه السالم( : يا إسحاق بن 
فروخ من صلى على حممد وآل حممد عشرًا 
صلى اهلل عليه ومالئكته مائة مرة ، ومن صلى 
على حممد وآل حممد مائة مرة صلى اهلل عليه 
ومالئكته ألفاً  ، أما تسمع قول اهلل عز وجل 
: ) هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم 
من الظلمات إىل النور وكان باملؤمنني رحيمًا( 

– األحزاب – 43-.

حسنني الشاجلي
الرتبية  يف  والتغافل  التسامح  لألم  املنطقي  من  ليس 
فيها  وبولغ  حدودها  جتاوزت  اذا  القلب  ورقة  فالعطف 
فستبعث على اإلساءة لرتبية الطفل، وليس معنى العقوبة 
من جانب آخر عدم اظهار احملبة والعطف عليه بل من 
االفضل لألم ان ال تتوسل بالضرب وال تستخدم العقوبة 

كمبدأ يف الرتبية . 
وتتصرف  الطفل  قلب  يف  تزرع  أن  األم  على  وجيب 
أن  ال  األب،  واحرتام  العقلي  احلياء  فيه  تربي  بشكل 
اللطيفة  لطبيعتها  طورها  عن  الواقع  يف  األمومة  خترج 
العصبية  ألن  بالطفل  رحيمة  عادة  وتكون  والعاطفية 
املزاجي  الوضع  تغيري  اىل  وتؤدي  اللنب  تقليل  يف  تؤثر 
املعاقبة  من  حد  بأقل  تكتفي  أن  عليها  وجيب   . للطفل 
والعوامل  االسباب  توضيح  وتضمنها  اليها  اضطرت  اذا 
له . وجيب ان ال ننسى ان الطفل حباجة اىل درجة من 
الضوابط  كل  عليه  جنري  فال  والالانضباط  الفوضوية 
ننتظر  فال  وقوعه  قبل  ومننع اخلطأ   . بصرامة شديدة 
اخلطأ  يف  يقع  فعندما  منه،  لننتقم  اخلطأ  ارتكاب  منه 
فما فائدة التدابري ؟ ويستحسن ان تقوم معاقبة الطفل 
على اساس مصلحته ولكن مع رعاية االحتياط واملواساة 

وحب اخلري له . 
فوائد املعاقبة: 

سنرى  اليوم  الدارج  مبفهومها  املعاقبة  اىل  نظرنا  اذا 
ان هلا تأثريًا وقتيًا، مبعنى انها رادعة عن اخلطأ لفرتة 
معينة وملوضوع معني وال تقوم العمل على املدى البعيد، 
إذا  ولكن  نفسه،  اخلطأ  سيتكرر  اخلوف  يزول  فعندما 

هلا  فإن  والعلمي  الرتبوي  املعاقبة مبفهومها  اىل  نظرنا 
دور البناء واالصالح، فليس من الضروري يف هذه احلالة 
ان تأخذ شكل الضرب أو الشتم فيكفي احيانا السكوت 
وأخرى النظرات ذات املعنى لتعطي معنى أبلغ حتى من 

الضرب املوجع. 
أضرار املعاقبة : 

تؤثر املعاقبة سلبًا على عالقة الطفل بأمه وتزلزل مكانتها 
يف قلبه، وينتفر منها بسبب املعاقبة  احيانًا ويولد عنده 
الشعور باليأس وباالخص عندما يشعر باملظلومية وخطأ 
األم يف معاقبته، فيسيء الظن يف هذه احلالة باجلميع 
ويشعر بأنها عدوة له وجيب االحرتاز منه، وتؤدي املعاقبة 
يف بعض االحيان اىل ثورة الطفل ومقاومته ألمه باالخص 

عند شعوره باالهانة أثناء معاقبته امام زمالئه.

ذكُر اهلل حسن االمُّ ومعاقبة الطفل 
على كل حال
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إحمْل أخاك على 
سبعين محمال ً 

حبيب وهيلة

على  فيجب  الشريفة  الرواية  يف  جاء  هكذا 
املؤمن أن حيمل أخاه املؤمن على اثنني وسبعني 
حممالً  وان ال يتحنّي عليه الفرص ويبحث عن 
زالته، حيث إن املؤمن كفء املؤمن وان يلتمس 

له األعذار على كل حال من األحوال.

اطبخي معي..
)شوربة اخلضروات(

من  كوب   - النباتي  الزيت  من  طعام  ملعقة  املقادير: 
الفاصوليا احلمراء - كوب من البزاليا - كوب من اللوبيا 
الكرفس املقطع - كوب من اجلزر  اخلضراء - كوب من 
املقطع - كوب من البصل املفروم - فص من الثوم املهروس 
او معكرونة  املقطعة وغري مسلوقة  املعكرونة  - كوب من 

على شكل صدف - ملح - بهارات - 4 كوب من املاء . 
والكرفس  والبصل  الثوم  يقلى   : التحضري  طرريقة 
بالزيت ملدة مخس دقائق ، وتضاف باقي املكونات ما عدا 
ملدة  وترتك  النار  ختفف  املزيج  يغلي  عندما   ، املعكرونة 
ملدة  النار  على  وترتك  املعكرونة  وتضاف   ، ساعة  نصف 

ثالث دقائق اضافية.
صحة وعافية ) الكمية تكفي لثمانية اشخاص(.

شذى سامل الزبيدي
السالم  عليه  احلسني  اإلمام  يكن  مل 
بطل  أو  كبري  عسكري  قائد  جمرد 
ميداني، بل إنه إمام مفرتض الطاعة، 
احلسني  اإلمام  وبني  بيننا  والعالقة 
عاطفية  عالقة  ليست  السالم  عليه 
بل  فقط،  واملودة  احلب  حدود  يف 
إنها عالقة  بكثري،  ذلك  أكرب من  هي 
املأموم باإلمام، عالقة التابع باملتبوع، 
العالقة  وهذه  بالقائد،  الرعية  عالقة 
والشعارات  بالشعائر  تنحصر  ال 
األمور  هذه  إمنا  فقط،  واملظاهر 
تشكل الغالف الواقي لعالقة اجلوهر 

وهو السري على خطى اإلمام احلسني عليه السالم، فإذا كان اإلمام يسري باجتاه وأنت تسري 
باجتاه معاكس، فهو ليس لك بإمام وأنت لست من شيعته!.

بكل  احلياة  يف  السالم  عليه  احلسني  خط  يعرفون  الذين  هم  السالم  عليه  احلسني  شيعة  إن 
أبعادها والسيما يف الفكر والعقيدة، يف العبادة والتقرب من اهلل تعاىل، يف العالقات األسرية 

واالجتماعية، يف السوق واالقتصاد، يف السياسة واإلعالم...
فاملؤمن املنتمي للحسني عليه السالم ال يكذب وال يرابي وال يغش وال يؤذي الناس وال يأكل احلرام 
وال خيضع للطاغوت وال يتعامل مع أعداء اهلل وال يدعم اقتصادات أعداء األمة وال يعمل عمال إال 
فيه رضا اهلل تعاىل، كما يتجنب كل حمارم اهلل، جعلنا اهلل وإياكم من شيعة احلسني عليه السالم 

السائرين على نهجه الذابني عن حرمته واملدافعني عن أهدافه اإلنسانية النبيلة.   

عهدُ األربعني
لكي تتالءم الشعائر احلسينية مع سلوك الزائر الكريم، البد منه وهو جيدد العهد مع أبي عبد 
اهلل عليه السالم يف زيارة األربعني اليت هي من عالمات املؤمن، أن يلتزم ببنود العهد الذي أبرمه 
مع إمامه املفدى، حيث إن لكل إمام عهدًا يف عنق أوليائه وشيعته، وإن من متام الوفاء بالعهد 
وحسن األداء زيارة قبورهم، وترمجة املواثيق بينه وبني إمامه احلي الذي يرانا ويسمعنا يسره 
إذا صلحنا ويغمه إذا فسدنا، وكلنا يرتع يف حمضر اهلل تعاىل، واملأمول من الزائر الكريم أن 

يردد هذا العهد:
أعاهدك سيدي يا أبا عبد اهلل احلسني أمام اهلل ويف هذه األيام العظام وعند قربك الشريف 
الذي أعد ميقاتا هلذا العهد أن أقف عند حدود اهلل واحلل حالله واحرم حرامه وان انتهج بنهجك 
إلحقاق احلق وإقامة العدل مبتدئًا بنفسي .. لرتمجة كل القيم واملفاهيم اإلسالمية اليت ضحيت 

من أجلها وقدمت الغالي والنفيس من األهل واألحبة..

عالقُتنا باإلمام احلسني عليه السالم

اعداد: رقية ماجد
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

قبُح
 الّربا 

إن من الذنوب الكبرية اليت فقد اخللق اإلحساس 
بقبحها هو الّربـا ، فهم يف التعامل معه كمثل من 
َفـَقد عقله ، وما أمكنه متييز احلسن والقبيح ، 
ورد  كما   ) يتخبّطه   ( بـ  التعبري  يقتضيه  ما  وهو 
يف القرآن الكريم ، فهو يسري بغري استواء وكأنه 
ممسوس اختلت قوى متييزه ..ومن امللفت يف هذا 
اجملال أن احلق يهدد فاعله بإيذان احلرب منه ، 
ثم يتبع احلق نهيه عن الربا بقوله: } فاتقوا النار 
الّربـا  آكلي  هدد  {..فقد  للكافرين  أعدت  اليت 
شدة  يعلم  ومنه   ، للكافرين  أعدت  اليت  بالنار 
عذاب آكل الربا الذي يشرتك - ولو يف درجة منه 
..وقد سئل الصادق )عليه السالم(  الكافر  - مع 
عن قوله تعاىل ) ميحق اهلل الربا ( ، وكيف أن 
حمٍق  فأي   { السالم(:  )عليه  فقال   ، يربو  ماله 
أحمق من درهم الربا ، ميحق الدين ، وإن تاب 

منه ذهب ماله وافتقر {امليزان-ج2ص451 . 

بدري الغزالي احللي 

 (  : قاال  السالم(  عليهما   ( والباقر  الصادق  اإلمامني  عن 
 : ترى اخلمسة  تفارق جسدها حتى  أن   ٍ روح  على  حرام 
حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( وعليًا وفاطمة واحلسن 

واحلسني ) عليهم السالم(.
قال اإلمام احلسن )عليه السالم( : ) الُدنيا سجن املؤمن 

وجنة الكافر (، ) إذا مات ابن آدم قامت قيامته(.
وقال )عليه السالم( : ) إن اهلل حرم أجساد املوحدين على 

النار(.
ويف حديث سلسلة الذهب عن الرضا )عليه السالم( قال: 

امن من عذابي  إال اهلل حصين فمن دخل حصين  اله  ال 
ولكن بشرطها وشروطها.

عليها   ( فاطمة  شفاعة  يف  السالم(  )عليه  الباقر  وقال 
السالم(  عليها   ( إنها  جابر  يا  واهلل   (  : السالم( حملبيها 
ذلك اليوم لتلتقط شيعتها وحمبيها كما يلتقط الطري احلب 

اجليد من الردئ.
عدم جواز احد على الصراط إال ومعه جواز من علي )عليه 

السالم( .
روي عن النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( قوله : إذا كان 
يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم مل جيز عليه إال 
من معه جواز فيه والية علي بن أبي طالب )عليه السالم( 

عن  يعين  مسؤولون(  إنهم  وقفوهم  تعاىل  قوله  يف  وذلك 
والية علي )عليه السالم( .

أن  السالم(  )عليه  أمر اهلل جربائيل  القيامة  يوم  كان  إذا 
إال من معه جواز من  باب اجلنة فال يدخلها  جيلس على 
أما وصف اجلنة اليت  أبي طالب )عليه السالم(  بن  علي 
أذن مسعت  وال   ، رأت  عني  ال  ما   ( للمتقني  اهلل  أعدها 
وال خطر على قلب بشر هذا غيٌض من فيض وقطرة من 

حبر.
مما ورد يف اآلثار قوله )عليه السالم( ) معرفيت يا موالي 
دليلي عليك ، وُحيب لك شفاعيت إليك، وأنا واثق من دليلي 

بداللتك وساكن من شفيعي إىل شفاعتك.

حمطات إميانية

بشائر سعد 
عن حممد بن مسلم عن أبي جعفر )عليه السالم( قال : لو يعلم الناس ما يف زيارة قرب احلسني 

)عليه السالم( من الفضل ملاتوا شوقًا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات ، قلت : وما فيه ؟
قال : َمن أتاه تشوقًا كتب اهلل له ألف حجة متقبلة وألف عمرة مربورة واجر ألف شهيد من شهداء 
بدر واجر ألف صائم وثواب ألف صدقة مقبولة وثواب ألف نسمة أريد بها وجه اهلل ومل يزل 
حمفوظًا َسَنته من كل آفة أهونها الشيطان ووكل به ملك كريم حيفظه من بني يديه ومن خلفه 
وعن ميينه وعن مشاله ومن فوق رأسه ومن حتت قدمه فإن ماَت سَنَته حضرته مالئكة الرمحة 
حيضرون ُغسله وأكفانه واالستغفار له ، ويشيعونه إىل قربه باالستغفار له ويفسح له يف قربه مدَّ 
بصر ويؤمنه اهلل من ضغطة القرب ومن منكر ونكري أن يروعاه ويفتح له باٌب إىل اجلنة ويعطى 
كتابه بيمينه وُيعطى له يوم القيامة نورًا يضيء لنوره ما بني املشرق واملغرب وينادي منادٍ  : هذا 
من زوار احلسني بن علي )عليه السالم( شوقًا إليه فال يبقى يوم القيامة إال متنى يومئذ انه كان 

من زوار احلسني بن علي )عليه السالم( .
املصدر / كتاب أسرار زيارة كربالء .

لو علموا ملاتوا شوقًا

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 34

واحة األحرار



ماأ�صاة الطفولة..

اخلطر الذي يشكله التدخني على الصعيد الفردي فهو 
اآلن جند  املتوافرة  البيانات  إىل  فاستنادا  أكثر حدة، 
أن الذين يدخنون طوال حياتهم يعرضون أنفسهم إىل 
احتمال الوفاة بسبب التبغ بنسبة مخسني باملئة، وميوت 
يصلوا  أن  وقبل  العمر،  أواسط  يف  وهم  هؤالء  نصف 
إىل سن السبعني. وهذا يعين أن املدخنني الذين يتوفون 
بسبب التدخني قبل سن السبعني خيسرون يف املتوسط 

22 سنة من عمرهم العادي املأمول. 
يسببها  اليت  األمراض  أشهر  الرئة  سرطان  ويعترب 
التدخني، غري أن التدخني يسبب من الوفيات بأمراض 
عدد  بلغ   1995 عام  ففي  الرئة،  سرطان  غري  أخرى 
الوفيات بسرطان الرئة الناجم عن التدخني يف الدول 
النامية 514 ألف وفاة يف مقابل 625 ألف وفاة سببها 
نفسها،  السنة  يف  واألوعية  القلب  بأمراض  التدخني 
وتبني الدراسات اليت أجريت يف بريطانيا أن املدخنني 
الذين هم يف الثالثينات واألربعينات من العمر يتعرضون 
لالصابة بنوبة قلبية باحتمال يزيد بنسبة مخسة أضعاف 

عن احتمال تعرض غري املدخنني هلذه اإلصابة. 
ماهي األمراض اليت يسببها استخدام التبغ؟ 

باألمراض  للوفاة  حمتمال  أو  سببا  التدخني  يعترب   -
واملثانة  والرئة  واحلنجرة  الفم  سرطان  التالية: 

( واملعدة وعنق  الكلى  والبنكرياس واحلويضة ) حوض 
الرحم. 

يسبب التدخني كذلك األمراض التالية: 
- أمراض القلب والسكتة الدماغية واألمراض الوعائية 
احمليطية وأمراض الرئة االنسدادية املزمنة وغريها من 

أمراض اجلهاز التنفسي واخنفاض وزن الوليد.  
ويعترب التدخني سببا حمتمال لألمراض التالية: 

- قرحات اجلهاز اهلضمي واإلجهاض وزيادة الوفيات 
املفاجئة يف  الوفاة  ذلك متالزمة  )مبا يف  األطفال  بني 

املهد(. 

زمن اخلفاجي
شعبة تعزيز الصحة

التدخنُي يقصر العمر 
سهاد سعد عبد األمري

 .. قليب  ذاب   .. إليك  شوقًا  قليب  يف  أمحل 
وعيين ..

عاشقة لرؤياك .. كربالء يا قبلة العاشقني ..
لن   .. شاخمًا   .. اهلل  سراج  احلسني  سيبقى 

ينساك قليب ..
مدى احلياة .. وكيف للقلب أن ينساك ..

فما  اهلل  جنة  يا   .. العني  يف  يتألأل  ضرحيك 
أحالك و أصفاك .. 

فأمسح لي يا سيدي أن أهديك .. قليب وأقول 
لك ..

 » يا حسني روحي فداك«
يا حسني  َسَلمت   .. نادت  الطف  يوم  كربالء   
وقفت يوم الطفوف مناديًا .. ومل يستجب أحد 

ِنداك .. أيقنت إن احلق معك ..
ُكل من وصفوا حبر كرمك .. ما نالوا جنمة يف 

مساك ..
 .. خسئوا   .. رمسك  حمَو  الطغاة  حاول  كم 

خسئوا .
قرت عيون من قصدك طالبًا .. ألنك ال ختّيب 

من أتاك ..
ُخذني إىل سفينة جناتك سيدي ..
ُخذني إىل سفينة جناتك سيدي ..

وأهدني إىل مصباح هداك ..

كربالُء يا قبلة العاشقني

جملس حسيين يف الصحن 

احلسيين الشريف
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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 يف االماكن املخصصة للنفايات. 

توصيات مهمة تهم الزائرين 

يف زيارة األربعني


