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ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم االإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 2/ربيع االول / 1433هـ املوافق 26 / 1 / 2012 

العدد..

قال احلسني بن علّي )عليهما السالم(: من كّفل لنا يتيمًا قطعته عّنا حمنتنا 
باستتارنا فواساه من علومنا اليت سقطت إليه حّتى أرشده وهداه، قال اهلل عّز 
وجّل له: يا أّيها العبد الكريم املواسي إني أوىل بالكرم، اجعلوا له يا مالئكيت يف 
اجلنان بعدد كّل حرف عّلمه ألف ألف قصر، وضّموا إليها ما يليق بها من سائر 

النعم. )تفسري اإلمام العسكري )عليه السالم( 341، ح 218(.

أمنُي عام العتبة احلسينية 
يشكر متطوعي العتبات املقدسة

جمالُس للتبليغ واإلرشاد خالل 
زيارة األربعني 

مشاركٌة فاعلة للزوار العرب واألجانب يف إحياء مراسيم زيارة األربعني



يف كتاب معاني األخبار بإسناده إىل ابن عباس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أنزل اهلل عز وجل واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واهلل 

لقد خرج آدم من الدنيا وقد عاهد ] قومه [ على الوفاء لولده شيث فما ويف له ولقد خرج نوح من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيه سام 

فما وفت أمته، ولقد خرج إبراهيم من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيه امساعيل فما وفت أمته، ولقد خرج موسى من الدنيا وعاهد 

قومه على الوفاء لوصيه يوشع بن نون فما وفت أمته، ولقد رفع عيسى بن مريم إىل السماء وقد عاهد قومه على الوفاء لوصيه مشعون بن 

محون الصفا فما وفت أمته واني مفارقكم عن قريب وخارج من بني اظهركم ولقد عهدت إىل اميت يف ] عهد [ علي بن أبي طالب، وانها 

لراكبة سنن من قبلها من االمم يف خمالفة وصيي وعصيانه اال واني جمدد عليكم عهدي يف علي، فمن نكث فامنا ينكث على نفسه، )ومن 

أوفى مبا عاهد عليه اهلل فسيؤتيه أجرا عظيما( ايها الناس ان عليا إمامكم من بعدي وخليفيت عليكم، وهو وصيي ووزيري وأخي وناصري 

وزوج ابنيت وابو ولدي وصاحب شفاعيت وحوضي من عصى عليا فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى اهلل، ومن أطاع عليا فقد اطاعين، 

ومن أطاعين  فقد أطاع اهلل عز وجل، ثم قال : ايها الناس أوفوا بعهد اهلل يف علي يوف لكم باجلنة يوم القيامة.

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



تاريخ كربالء ضريح مقدس وقدسيته من قدسية األجساد الطاهرة الراقدة يف ارض كربالء وقدسيتها من قدسية املبدأ الذي ضحوا من اجله 
وكل من يقدسهم ويؤمن مبا جاءوا به يقدس كل ما له عالقة بهم والن آثارهم مقدسة وال تعرف حدود وطن وقومية بشر نرى إن كثريا من 

احملبني للحسني وأخيه ابي الفضل العباس عليهما السالم كانت هلم آثار جليلة يف اعمار مرقديهما .
مثاني عمارات مرت على كربالء ابتداء باملختار مرورا بالبويهيني والقاجاريني وهنالك بعض األمراء اهلنود الذين هلم ملسات يف االعمار ، 

وبعض املوالني من جنسيات اخرى .
اليوم وما تشهده كربالء من اعمار للعتبتني املقدستني هلا احلق بان تفخر بالعمارة التاسعة بأنها جاءت بأيٍد كربالئية وجهود وخربات وسواعد 
الغيارى ممن منحت هلم الفرصة يف وضع ملسات عراقية كربالئية على الضرحيني املقدسني ، وسيذكر التاريخ هذه العمارة مثلما ذكر اليت 
سبقتها ولكن ستكون ميزاتها انها جاءت من الداخل وبفضل اخلريين الذين سعوا ويسعون الجناز ما أمكنهم من مشاريع عمرانية تصب يف 

صاحل العتبتني والزوار .

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

عاشوراُء احلسنِي وارتباُطها الصميمّي 
)عج(  بنهضِة اإلماِم املهديِّ

قبسات اميانية..

13

17

6

اإلمام العسكري )عليه السالم( 
علم ٌ ُيشار إليه بالبنان وتأنس له النفوس 
وتكّن له احلّب واملواالة

جمالُس للتبليغ واإلرشاد خالل زيارة األربعني 
تنشر الوعي الديين وفكر أهل البيت )عليهم 
السالم( يف أوساط الزائرين الكرام 

تقارير..

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗليفتخر الكربالئيون بالتاسعة

اال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

االأر�سيف

الت�سميم واالإخراج

هيئة التحرير

املرا�سلون

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

حيدر عدنان

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

حممد ال�سامي 

ح�سني اال�سدي
حممد البخاتي

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

ح�سن الها�سمي

�سفاء ال�سعدي - تي�سري عبد عذاب

�سكرتري  التحرير

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

والوثائق ببغداد
  1216 ل�سنة 2009م

رئي�س التحرير



اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد أمحد الصايف  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 26 / صفر /1433هـ املوافق 2012/1/20م

مساحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تقدم 
الثانية  اخلطبة  يف  الصايف  امحد  السيد 
العتبة  يف  أقيمت  اليت  اجلمعة  صالة  من 
احلسينية املقدسة يف 26/ صفر / 1433هـ 
مجيع  إىل  بتعازيه  م   2012-1-20 املوافق 
العوائل الذين فقدوا أعزاءهم ضحية األعمال 
اإلجرامية اليت ارتكبها اجملرمون اإلرهابيون 
)عليه  احلسني  اإلمام  زوار  فيها  مستهدفني 
على  مّين  أن  تعاىل  اهلل  سائاًل  السالم( 
ذويهم  يلهم  وان  والغفران  بالرمحة  الشهداء 

الصرب والسلوان.
املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  وتوجه 
بالشكر والتقدير لكل اجلهات اليت ساهمت 
الزيارة  هذه  إجناح  يف  خاصة  مساهمة 
املليونية، مؤكدا على إنه ال يستثين أي ُجهد 
أو  الرمسية  اجلهات  من  كان  سواء  ُبذل 
الشعبية أو أهالي املدينة واملواكب احلسينية.

تشكل  أصبحت  الزيارة  هذه  إن  على  وأكد 
الوقت، وقال يف  منعطفًا مهمًا جدًا يف هذا 
هذا الشأن: استطيع القول إن هناك مومسًا 
خاصًا يسمى مبوسم األربعني ، بسبب األيام 

الزيارة  هذه  تشهدها  اليت  املتعددة  الطويلة 
وبسبب طبيعتها ونهجها وما فيها من شعائر 
على  وشدد  املناسبات،  بقية  تكون يف  ال  قد 
التوجه  وهذا  الظاهرة  هذه  على  الوقوف 
هذه  ونساعد  نوفر  أن  ميكن  ماذا  وتساءل 
واليت  جدًا  واملنضبطة  جدًا  املهّذبة  األعداد 
كبريًا خالل هذه  وجهدًا  أمواال طائلة  بذلت 
الزيارة وحتى الزيارات األخرى؟! وخالل هذه 
املسرية من املهم جدًا أن حنصي تلك األخالق 
الزائر من جهة  بها  يتعامل  اليت  والبصمات 

واملستقبل للزائر من جهة ثانية.
وتابع مساحة السيد الصايف إنه لو تكلمنا مع 
كثري من اإلخوة ممن مل يعايشوا هذه الزيارة 
فاللسان يكون ألكنا وعاجزًا عن تبيان ذلك، 
املوجودة عند  واأللفة  الطبيعة  إن هذه  حيث 

الناس تستدعي أن يلتفت إليها املرء ويراهن 
العملية  وجناح  البلد  تطوير  يف  سواء  عليها 

ويف أي خدمة من اخلدمات.
ولفت إىل إن هذه الزيارة اشرتك فيها الكثري 
من غري املسلمني ومن غري الشيعة وبعضهم 
إن  على  وأكد  وخارجه،  العراق  داخل  من 
وهذه  التآلف  هذا  اليت جتعل  الطبيعة  هذه 
املودة حباجة أن نقف عندها ملاذا ؟؟!! ألنها 
قصدت شعرية دينية بعيدًا عن كل األغراض 
السياسية وتعاملت مع عقيدة وفكرة وارتباط 
وبالنتيجة جنحت وهلل احلمد، وأضاف إنه مل 
تسجل فيها أحداث من شجار وطعن وغريها 
فإنها  اإلرهابية  األحداث  أما  األمور،  من 
أحداث طارئة واإلرهابي من افشل خلق اهلل 
إىل  ويأتي  العّزل  البسطاء  الناس  يستهدف 
مواكب حتى يذهب بأرواحها قرابني إىل اهلل 
تعاىل ويذهب هو إىل جهنم وبئس املصري.. 
ونبه إىل إن هذه الزيارة حتتاج مّنا إىل لفتة 

ووقفة !!

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

السيد الصايف: البد من مد جسور الثقة والبد من التفاهم، فالبلد ال يتحمل تشنجات 
إضافية والبلد ال يريد مسائل تبقى دائمًا حمل توتر بني الفرقاء

الطبيعة واأللفة املوجودة عند الناس 
في الزيارات املليونية تستدعي أن 
يلتفت إليها املرء ويراهن عليها سواء 
في تطوير البلد أو جناح العملية 
السياسية أو في أي خدمة من 
اخلدمات

تقرير : حسن اهلامشي

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

نداء اجلمعة



املقدسة   العتبات  من  إخوة  أرسلنا  وتابع: 
لتفقد اجلرحى يف البصرة والبطحاء وبعض 
إىل  اإلخوة  ذهب  عندما   .. األخرى  املناطق 
أهالي الشهداء .. فأهل الشهداء حياولون هم 
.. هذه الروحية وهذا  إليهم  الوافد  أن يعّزوا 

الفداء عند الناس حيتاج أن يثّبت ويسجل.
اإلخوة  بعض  مع  لقاءه  واستعرض مساحته   
األتراك الذين يعيشون يف املانيا وهم جاؤوا 
مشيًا على األقدام.. فسألناهم : ماذا رأيتم ؟! 
فقالوا : حنن يف املانيا عندما حناول أن جنمع 
إقامة  أو  بناء مسجد  اجل  األموال من  بعض 
اآلن   .. شيئًا  نقدم  أنفسنا  نرى  كّنا  شعرية 
األقدام  على  مشيًا  كربالء  إىل  جئنا  عندما 
تبنّي إننا مل نصنع شيئًا .. هذا الوالء والوفاء 

والكرم واألخالق شيء خارج عن الوصف!!.
رصيدا  يعد  الوالء  هذا  إن  ذلك  على  وعقب 
ولفت  العراق،  شعب  هو  وهذا  للبلد  وعطاء 
العراق وما القاه  بها  مّر  اليت  إن احملن  إىل 
شعب العراق من مشاكل رغم كل ذلك فالناس 
بقيت متفائلة ومتفانية وحمبة لبلدها وللخري 
وترتجى النهوض بالبلد إىل األفضل فاألفضل 
ورغم ذلك مل ترتك الناس عقيدتها ومل يهابها 
املوت، فهذا شعب ال يقتل وهذا شعب يريد أن 

يصنع احلياة وقطعًا هو قادر على ذلك.

بذلت  اجلهات  كل  إن  مساحته:  واستطرد 
املشاكل  من  بالرغم  نغفله  أن  جهدًا ال ميكن 
إن  حيث  املستقبل،  يف  تداركها  ينبغي  اليت 
العمل  تقسيم  إىل  حتتاج  زيارات  هكذا  مثل 
واجلهد، مشريا إىل إن اجلهات األمنية ينبغي 
أن تكلف باجلانب األمين فقط، ولكي ال يرهق 
رجل األمن ويبدأ بتصرفات قد تكون أكثر من 
األمن  رجل  يتفرغ  أن  املفرتض  من   .. طاقته 
هلذه املهمة اخلطرية وُتهيأ له مجيع الوسائل 

املوجودة.
وجدد مطالبته بتحسني جانب نقل الزائرين 
بعد الزيارات املليونية، وقال حنن نعاني يف كل 
العودة وطبعًا يف هذه السنة  سنة من مسألة 
ُتشكر كل اجلهود على النقل الذي حدث، وكان 
يفرتض على اجلهات اليت ساهمت يف النقل 
شيخ  وفيه  امرأة  فيه  املنقول  إن  تراعي  أن 
كبري وفيه ما فيه .. فمن غري املناسب أن نأتي 
بهذه السيارات الكبرية وإمنا بسيارات صغرية 
نكّرم  حتى  املسافرين  لنقل  معّدة  باصات  أو 
هؤالء اإلخوة بنقلهم .. ووجه شكره إىل مجيع 
املليونية،  األعداد  هذه  نقلوا  الذين  اإلخوة 
وأردف إن النقد يأتي من باب التقويم لعملية 

قد حنتاجها يف املستقبل.
البلد، ذكر ممثل  وحول الوضع السياسي يف 
ُيبنى  العراق  إن  العليا  الدينية  املرجعية 
له  توضع  والعراق  أبنائه،  خالل  من  ويتطور 
األبناء  هؤالء   ، أبنائه  خالل  من  السياسة 
إىل  وأشار   .. بهم  نثق  ال  أو  بهم  نثق  أن  إما 
.. عليهم  بهم  يثق  زال  العراقي ال  الشعب  إن 
فقط أن خيلصوا النّية للخدمة .. فالبلد فيه 
استحقاقات وهذه االستحقاقات تستدعي أن 
بداخله  خلدمته هذا  اإلنسان خملصًا  يكون 
مأزق  أي  من  للخروج  لنا  وال جمال   .. البلد 
واجللوس  والعقل  احلكمة  منطق  بتحكيم  إال 

لغرض التفاهم.
ال  إنه  بقوله:  اجلارية  األحداث  على  وعلق 

هناك  يكون  بان  إال  األزمة  هذه  من  خروج 
حتل  بان  األطراف  لكل  نفسي  استعداد 
فلو  استعداد  هناك  يكن  مل  وإذا   .. املشكلة 
جلسنا مئة جلسة قطعًا سينظر احدنا لآلخر 
نظرة عدم الثقة والتآمر واخلداع وأمثال هذه 

املصطلحات.
ُتد  أن  البد  الثقة  جسور  إن  على  وشدد 
ال  فالبلد  تسود  أن  بد  ال  التفاهم  وحاالت 
يريد  ال  والبلد  إضافية  تشنجات  يتحمل 
الفرقاء،  بني  توتر  دائمًا حمل  تبقى  مسائل 
البد أن جنلس ونتحاور وحنّكم منطق العقل 
ذلك  كل  مّنا  يستحق  الشعب  وهذا  واحلكمة 
نفتخر  بلد  فالعراق  ذلك،  يف  معين  والكل 
مل  اليت  التضحيات  من  وفيه  إليه  باالنتماء 
الشيء  فيها  لوجدنا  عنها  فتشنا  ولو  تدون 
أنا  يقول  واحلكمة  العقل  منطق  وان  الكثري، 
أتنازل عن شيء وأنت تتنازل عن شيء والبد 
من  ونعمل سوية  الشعب  هذا  أبناء  أن حنب 
مشكلة  هذه  اعتقد  بالبلد..  النهوض  اجل 
ال  ملاذا  اعرف  ال  اإلخوة  لكن  حلها  وميكن 

يبادرون إىل احلل ؟؟!!
املبادرة  حتتاج  نعم  بقوله:  ذلك  على  وعقب 
الواعدة إىل جرأة واىل حمبة .. وإذا تعاملنا 
بهذه الروح احلقيقية األبوية للبلد وكل واحد 
يشعر إن عليه بعض االلتزامات فالبلد سنراه 
حمبة  وفيها  وأمل  تفاؤل  فيها  أخرى  بعني 
إن  تنتظر اخلري  كلها  والناس  الناس،  هلؤالء 

شاء اهلل تعاىل من احلكومة املنتخبة.

احملن التي مّر بها العراق وما القاه 
الشعب من مشاكل رغم كل ذلك 
فالناس بقيت متفائلة ومتفانية ومحبة 
للخير وتترجى النهوض بالبلد إلى 
األفضل فاألفضل
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عا�سوراُء احل�سنِي وارتباُطها ال�سميمّي 
)عج(  بنه�سِة االإماِم املهديِّ

مطلوب منا استثمار ممارسة الشعائر احلسينية وتوظيف أداء الزيارات وجعلها منطلقا للتمهيد 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  حركته  إن  إذ  الشريف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  اإلمام  لدولة 
واملنهج، وميكن حتديد ذلك  السالم( يف األهداف  االمام احلسني)عليه  امتداد حلركة  الشريف( 

من خالل التالي:
الواقع  بتغيري  يكون اإلسالم عامليًا..  الرسالة اإلهلية اخلاتة، حتى  وإحياء  أواًل: جتديد اإلسالم 
االجتماعي،  الظلم  وانتشار  الفاسدين،  حتّكم  نتيجة  اإلسالم،  روح  عن  ابتعد  الذي  اإلسالمي 

واالحنراف األخالقي.
ثانيًا: حفظ اإلسالم من اإلندراس.

الرضوخ  السالم( من خالل  )عليهما  واملهدي  اإلمامني احلسني  زمن  األمة يف  تردي وضع  ثالثًا: 
للظاملني، والقبول بالواقع الفاسد، وعدم استشعار املسؤولية، وموت الضمري، والركون إىل الدنيا.

إن وضع األمة يف زمن الغيبة من انتشار الظلم واالحنراف والفساد وعدم تهيئتها لنفسها وضعف 
ارتباطها باإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( أدى إىل تأخر ظهوره وإطالة زمن غيبته )عجل 
بالظهور..فالذين  التعجيل  مقدمات  لتهيئة  واملخلص  اجلاد  العمل  من  فالبد   ) فرجه  تعاىل  اهلل 
خذلوا احلسني)عليه السالم( كثري منهم مسلمون حبسب الظاهر يصلون ويصومون، ولكن عبادتهم 
خالية من روح اإلسالم، فقد غلبهم حب الدنيا والركون إىل حطامها، واخلوف من الظاملني..كذلك 
احلقيقي  الروحي  االرتباط  وهو  وجوهرها  روحها  من  خالية  العبادة  كانت  إذا  الغيبة  يف عصر 
اخلالص والصادق باهلل تعاىل، وعدم التخلي عن الدنيا وحطامها باالبتعاد عن احلرام، فقد يكون 
ذلك حاجبًا ومانعًا عن نصرة االمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( كون جهاد النفس والصدق 

يف الوالء، يفتح القلوب لنصرة االمام )عليه السالم( .
هناك ارتباط محيمي وعاطفي وموضوعي بني ثورة االمام احلسني )عليه السالم( وحركة االمام 
املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( فحركة االمام املهدي)عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( 
هي كمال حلركة االمام احلسني )عليه السالم( وتام لثورته، ال مبعنى النقص بل كما هو احلال 
يف والية أمري املؤمنني )عليه السالم( للرسول )صلى اهلل عليه واله وسلم( ال مبعنى إنها ناقصة بل 
مبعنى إنها امتداد حلجة النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( ومنهجه الكامل وتطبيقاته يف احلياة، 
كذلك حركة االمام املهدي)عجل اهلل تعاىل فرجه( تثل امتدادًا وتطبيقًا لشعارات احلسني )عليه 
السالم( وحمققة ملا مل يتم حتقيقه من أهداف ال بسبب قصور من االمام حاشاه عن ذلك بل خللل 

يف الظروف احمليطة بالثورة.
االمام  ذكر  يأتي  السالم(  احلسني)عليه  لإلمام  والزيارة  الدعاء  موارد  من  كثري  يف  ونالحظ 
املهدي)عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( كما يف زيارة عاشوراء،) فأسأل اهلل الذي أكرم مقامك 
واله  إمام منصور من أهل بيت حممد )صلى اهلل عليه  وأكرمين بك أن يرزقين طلب ثأرك مع 

وسلم((. 
إن ثورة احلسني)عليه السالم( هي اليت تّهد وتعّبد الطريق للنهضة العاملية بقيادة املهدي)عجل 
اهلل تعاىل فرجه الشريف(، ففي زيارة عاشوراء وجمالس العزاء جتتمع مشاعر الفداء واحلزن 

اإلصالح يف احلركة احلسينية 
واملهدوية 

حسن اهلامشي
من  تضمنته  مبا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  ثورة  أرست 
تضحيات جسام، القواعد األساسية لدولة العدل اإلهلية وشيدت 
بناءها النظري واملعنوي يف أذهان الناس وقلوبهم ويبقى التكميل 
والتجديد والتشييد اخلارجي للبناء والذي ميثل التطبيق للقانون 
الذين  أن منن على  )ونريد  تعاىل:  الذي ينص عليه قوله  اإلهلي 
منوطا  الوارثني(  وجنعلهم  أئمة  وجنعلهم  األرض  يف  استضعفوا 
خبروج اإلمام احلجة يف آخر الزمان ليقيم اعوجاج احلق وينهض 
األقدار  شاءت  هكذا  حبذافريها،  ويطبقها  اإلهلية  باملسؤولية 
سائر  على  تعاىل  اهلل  كلمة  واستعالء  احلق  ظهور  من  اإلهلية 

العناوين املنحرفة عن جادة الصواب والتشريع اإلهلي.
تشري األدلة العقلية والنقلية إىل إن اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل 
فرجه( هو الذي جيين الثمار النهائية لثورة احلسني ونهضته من 
حتقيق األهداف اإلهلية يف ظل إقامة الدولة اإلسالمية العاملية، 
والفضيلة  واإلميان  التقوى  ألهل  العاقبة  إن  إىل  تؤصل  اليت 

واخلسران دائما وأبدا ألهل الغدر والرذيلة والعصيان. 
وقد تصدى الشارع املقدس ويف مناسبات عديدة وبصور خمتلفة 
احلسينية  الثورة  بني  الوثيق  االرتباط  وبيان  املعنى  ذلك  إلبراز 
تثل  احلسينية  الثورة  وكأن  العاملية،  ودولتها  املهدوية  والدولة 
املهدوية  للثورة  الثابتة  الرئيسية  واألسس  التمهيدية  احلركة 
مباشر  بشكل  ترفع  اليت  املهدوية  الثورة  وهدفها  غايتها  إن  أي 
من  معه  قتل  ومن  السالم  عليه  احلسني  بثارات  املطالبة  رايات 
األهل واألصحاب، وما انتظار الفرج إال لصقل النفوس وتهذيبها 
للخروج مع اإلمام املنتظر لتحقيق تلك الغاية العظمى اليت ضحى 
بيد  والصديقني،  واألوصياء  واملرسلني  األنبياء  أجلها مجيع  من 
إن حركة اإلصالح اإلهلي أخذت رونقا أزهى وصفاء أبهى بثورة 

وحركة احلسني اخلالدة.
وكبلد  كثورة  لكربالء  أعطى خصوصية  املقدس  الشارع  إن  جند 
السالم(،  )عليه  وسلوكه  السالم(  )عليه  املهدي  اإلمام  فكر  يف 
)عليه  احلسني  زوار  وان  اهلل  بيت  من  اشرف  كربالء  إن  حيث 
السالم( يف يوم عرفة هلم أفضلية على احلجيج الواقفني يف جبل 
ويف  الدعاء  استجابة  قبته  الشفاء وحتت  تربته  وإن يف  عرفات 
ذريته األئمة النجباء، وغريها من اخلصوصيات املعنوية والروحية 
واملادية واليت تؤكد مركزية كربالء والثورة احلسينية وحموريتها 
وتثبت  تبني  واليت  ودولته  السالم(  املهدي)عليه  اإلمام  ثورة  يف 
كذلك االمتداد التارخيي الزماني واملكاني والعمقي اليت تضرب 
يف أوساطها جذور الثورة اإلصالحية الطاحمة وتوصلها بالثورة 

التغيريية الواعدة.

* مستقاٌة من اخُلطبة األوىل لسماحة الشيخ عــبد املهدي الكربالئي 
يف 19 صفر1433هـ املوافق 2012/1/13
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واالنتظار معًا، فكلما زاد العزاء والبكاء زادت اللهفة لالنتقام حتت راية املهدي )عجل اهلل تعاىل 
فرجه الشريف( وليس باألسلوب البشري النابع من جمرد حب االنتقام، وسيطرة شهوة الغضب 
بل هو االنتقام الذي نشأ من قوانني الرب العادلة، وهو البداية إلزالة املوانع والعوائق أمام دولة 
النيب  املبني، وسنة  القرآن  العدالة.. فمجالس احلسني، مدرسة لرتبية أنصار منتقمني مبعايري 
)صلى اهلل عليه واله وسلم( وآله األطهار..فاإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( قد أكد 

على أهمية أن نبين جسرًا ورابطًا بني ذكر احلسني )عليه السالم( وذكره يف اجمللس الواحد.
وكذلك فمن موارد الشبه بني احلسني )عليه السالم( واملهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( 
وغيبة  السالم(  وقبل شهادة احلسني)عليه  والدتهما،  قبل  اليهما  وتوجيههم  البيت  أهل  بكاء  هو 
املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( مع بيان ما له من ثواب عظيم لتعميق الصلة والعاطفة 

بني املسلم وأهل بيت النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم(.
فرجه  تعاىل  اهلل  املهدي)عجل  االمام  غيبة  السالم(على  البيت)عليهم  أهل  وبكى  حزن  وكما 
الشريف( كذلك عّلموا شيعتهم وحمبيهم، على ضرورة التواصل مع احلجة، وأهمية ذكره والدعاء 
له واألمل لغيبته ومن ذلك ما ورد يف دعاء الندبة ) هل من معني فُأطيل معه العويل والبكاء ، هل 

من جزوعٍ  فأساعد جزعه إذا خال(.
إنه بكاء لفقد الدال على اهلل تعاىل، كونه بكاء معرفة ما للحسني واملهدي )عليهما السالم( من 
منزلة عند اهلل تعاىل، وبكاء توبة لالبتعاد عن شريعة احلسني)عليه السالم( اليت هي شريعة 
جده.. وبكاء ابتعاد عن أهداف املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( اليت هي غاية األنبياء 
ملظلومية  استشعار  وبكاء  عظيمًا(  فوزًا  فنفوز  معكم  كنا  ليتنا  )يا  وشوق  تين  وبكاء  واألئمة، 
اإلمامني )عليهما السالم(، مبا فعل باحلسني من ظلم ومبا آل إليه غياب االمام )عليه السالم( من 

طول غيبة وخذالن الناصر. 
وبكاء على النفس للفقر إىل حماسن األخالق، واالبتعاد عن فضائلها، فيتأمل ملا هو عليه من خروج 
وحبه  والغفلة،  والسهو  اللهو  وقضائه جل عمره يف  وغفلته  إهماله  بسبب  املتقني،  أوصاف  عن 
حلطام الدنيا، وانشغاله فيها، ولعدم التوفيق للخريات، وخوفًا من أن ال يوفق ليكون من أنصار 
احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف(، فإن إحياء مراسيم عاشوراء احلسني )عليه السالم( 
وجمالس ندبة االمام املهدي ) عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( جتدد األحاسيس الوالئية، وحتيي 
الضمري، وترقق القلب الذي تلوثه الدنيا..مطلوب أن جنعل من البكاء واحلزن ذا قيمة إسالمية 
وهدف نبيل، حبيث تتولد الغرية على الدين احلنيف لصونه، ودفاعا عن عزته وهيبته، وإلحياء 
روح الرفض للظلم والفساد واالحنراف، وترسيخ حب الشهادة والتضحية واإليثار..انه بكاء على 
املظلوم ألن ظلمه نشأ من كونه ناصرًا للحق، رافضًا للظلم واالحنراف، وإنه بكاء على املغّيب، 
ألنه غيِّب لرفضه للظلم واالحنراف ومطالبته باإلصالح، ولذلك فالبكاء وفق األهداف املذكورة؛ 
بوجه  صرخة  فبكاؤنا  الشريف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل   ( االمام  بفرج  للتعجيل  إهلية  وسيلة 
الطغيان والظلم واالحنراف والفساد، وهو تهديد للظاملني واملستبدين، لذلك تراهم يستهدفون 

هذه املسريات املليونية مع إنها ال حتمل شيئًا، إال شعارات احلسني)عليه السالم( والبكاء عليه.

ثقافة حسينية
احلسنُي )عليه السالم( 

يصف معاوية بكلمتني)2-2(

 سامي جواد كاظم

ثانيا : احلصر يكون من الغيظ اذا مل يعقبه إقرار او االقتناع 
فيه  متأصال  كان  اذا  الذي ُحصر  الشخص  وهذا  باملقابل 
اللؤم فان هذا يعين انه سوف ال يسكت عن الذي أقحمه 
يف نقاش أو رد ، وهذا بعينه كامن يف صدر معاوية فكم من 
نقاش مع أهل البيت او شيعة أهل البيت انتهى حبصر هذا 
اللئيم يف زاوية أضيق من الضيقة وأوسع من مكانه يف جهنم 
ولعل قد كان لنا مقاالت يف هذا الشأن عندما يطلب معاوية  
احلسني  او  احلسن  مالسنة  عن  بالكف  احلقد  رفاق  من 
عليهما السالم ملا ترتب على ذلك من نتائج تظهر حجم أهل 
البيت )عليهم السالم( أمام املأل وهذا ال يتفق وسياسته يف 
طمر معامل أهل البيت )عليهم السالم( من جهة ومن جهة 

اخرى يفضحون احلجم احلقيقي لألمويني وأتباعهم . 
)عليه  احلسني  اإلمام  اىل  نقل  الذي  احلديث  إن   : ثالثا 
احلديث  هذا  رد  وطاملا  جبري  بن  نافع  عن  هو  السالم( 
يعنى  مهم  أمر  هذا  إذن  السالم(  )عليه  احلسني  قبل  من 
ينقلون  الذين  الرجال  أحوال  يدرسون  الذين  العلماء  به 
حديث املعصوم وطبقا هلذه الرواية يكون نافع بن جبري من 
املنافقني والفاقدين للعدالة ويعقب ذلك إذا ما وجد حديث 
احد رجال السند فيه نافع بن جبري جيب التوقف عنده هذا 

اذا مل ُيرفض .
هذا  السالم(  )عليه  احلسني  رد  فان  املهم  وهو   : رابعا 
يوضح جهاد احلسني ضد بين أمية قبل واقعة الطف فما 
وردهم  إال   والثناء  باملدح  أمية  بنو  فيه  يذكر  جملس  من 
وما من جاهل من بين أمية او من توابعهم يبخس حق اهل 
البيت إال وردهم وإذا ما ُبلغ بأي إساءة تصدر من األمويني 
ورعاعهم حبقهم  إال وكان هلا باملرصاد أبو عبد اهلل )عليه 
السالم( وهذا حيتم علينا إذا ما رأينا او مسعنا ان هنالك 
إال  علينا  فما  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  من  ينتقص  من 
لنا  أتيح  ما  إذا  وحتى  بل  بنا  احمليطة  الظروف  وفق  الرد 
اجملال للحديث جيب ختصيص جزء منه للحديث عن علوم 
أهل البيت )عليهم السالم( لنعوض ما دأب عليه بنو أمية من 

طمس تاريخ اهل البيت )عليهم السالم( . 
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باُب م�سائل 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

ما عساني أن أكتب عن حفيدة الزهراء السيدة سكينة بنت احلسني )عليها السالم( بعد 
 ، كلُّ يف جماله   ، وأقالمهم  أفكارهم   السري يف  وأصحاب  التاريخ  اهل  ابطال  أن جال 

وحسب ميله وهواه.
وما عساني أن أقول فيمن ولدت يف حجر اإلميان ، وترعرعت يف كنف معدن القداسة ، 
وعجنت طينتها بالعفة والنزاهة. فنشأت متأثرة حبسن الرتبية ، وكرم األخالق ، وعنوان 

اجملد والسؤدد.
جللها كرم األصل جبلباب الشرف ، وألبسها مطارف احلياء واملعرفة واألدب.

الذروة   ، الشريف  النبوي  البيت  وسليلة   ، الزهراء  حفيدة  بلغت  فقد  فيه  ريب  ال  ومما 
العليا يف اجلمال والكمال ، والتقى والورع ، وسلكت السبيل الواضح يف جماهدة النفس ، 

والطريق الذي ال يشوبه أي احنراف أو ميل حنو ملذات الدنيا.
لقد كانت السيدة سكينة ساحبة بني امواج العبادة والزهد والقداسة ، ترشف العلم من 
معينه ، وجتين األدب من مستقاه ، حتى انعكست يف مرآة نفسها مالمح اجلالل واملهابة 
، وفازت بشهادة اإلمام احلسني )عليه السالم( حيث قال : » الغالب عليها االستغراق مع 

اهلل «.
ذكر السيد عبد الرزاق املوسوي يف كتابه  السيدة سكينة : أن احلسن املثنى بن احلسن بن 
أمري املؤمنني )عليه السالم( أتى عمه ابا عبد اهلل احلسني )عليه السالم( خيطب إحدى 
ابنتيه » فاطمة ـ او سكينة « فقال له أبو عبد اهلل )عليه السالم( : اختار لك فاطمة ، فهي 
أكثرهما شبهًا بامي فاطمة بنت رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( أما يف الدين ، فتقوم 
الليل كله ، وتصوم النهار ، ويف اجلمال ... تشبه احلور العني، وأما سكينة : فغالب عليها 

االستغراق مع اهلل تعاىل فال تصلح للرجل.
وورعًا  وتقى  علمًا  عصرها  نساء  تفوق  سكينة  والسيدة   ، األيام  وتدور  الزمن  ميضي 

وزهادة.
 لقد استطاعت السيدة سكينة ان تنفرد مبكانة اجتماعية مرموقة ، مل ترق اليها سيدة 
سواها يف ذلك العصر ، فكانت الشخصية االوىل يف اجملتمع احلجازي ... بل االسالمي 

من حيث التقى والزهد والورع واملعرفة واألدب.
على أن السيدة سكينة كانت مشغولة البال ، تراعي حركات الوالد الشفوق يف معركته 

اجلبارة ضد الظلم.
ملذات  كل  ، وشغلتها عن  االعصار  دوامة  اليت جذبت سكينة اىل  العنيفة  األحداث  إن 
احلياة وبهارجها. هي اليت صنعت منها الزهد واالستغراق يف العبادة ، كما فعلت األحداث 
بعمتها العقيلة زينب اليت عاشت يف صميم املعركة وأهلتها الفجيعة بأخيها احلسني )عليه 

السالم( عن ولديها اللذين استشهدا يف الدفاع عن احلق.
وكذلك كان حال الرباب والدة سكينة مل نسمع من املؤرخني أنها كانت تذكر ولدها عبد اهلل 

بل كانت تبكي احلسني وترثيه ، حتى ماتت حزنًا وكمدًا ... بعد وقعة كربالء بعام واحد.
إن السيدة سكينة سليلة بيت النبوة ، ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل ، من االسرة 

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(.

10- السؤال: ما هي قصة نيب اهلل عزير )أود أن اعرفها بشيء من 
التفصيل (؟

الفتوى: مل يرد ذكر عزير يف القرآن ، إال يف سورة التوبة : 30 قوله 
تعاىل : )وقالت اليهود عزير ابن اهلل( ، ومل يرد أيضًا أنه نيب، وورد 
يف التوراة وتواريخ اليهود: انه عزرا ، وهو الذي مجع التوراة ، وكتبها 
بعد أن احرقها نبوخذ نصر، أو خبت نصر ملك بابل ، وقتل رجال 
وادعوا   ، اليهود  عظمه  ولذلك   ، وذراريهم  نساءهم  وسبى   ، اليهود 
فيه البنوة هلل ، تعاىل اهلل عن ذلك، ولعلهم ادعوا ذلك ، تشريفًا ، 
دون ما يدعيه النصارى يف املسيح عليه السالم ، من نوع من االحتاد 
أو احللول، وورد يف القرآن إشارة إىل قصة ، ورد يف الروايات إنها 
أوردت بشأن عزير، ومل يصرح به القرآن الكريم ، وهو قوله تعاىل : 
» أو كالذي مر على قرية ، وهي خاوية على عروشها ، قال أنى حييي 
هذه اهلل بعد موتها فأماته اهلل مائة عام ، ثم بعثه ، قال كم لبثت قال 
لبثت يومًا أو بعض يوم ، قال بل لبثت مائة عام ، فانظر إىل طعامك 
وشرابك مل يتسنه ، وانظر إىل محارك ، ولنجعلك آية للناس ، وانظر 
إىل العظام كيف ننشزها ثم نكسوها حلمًا . فلما تبني له ، قال اعلم 

إن اهلل على كل شي قدير « البقرة : 259 ، ومعنى اآلية واضح .
نفسه وساوس  وبرسوله قد حتصل يف  باهلل  املعتقد  السؤال:   -  11
فيهرع إىل مطالعة الكتب العقائدية لريفع ذلك عنه هل يضرُّ ؟ وهل 

هو طاهر؟
الفتوى: الوسوسة ال توجب الكفر .

يف   ، واملقصر  القاصر  اجلاهل  بني  الفرق  هو  ما  السؤال:   -  12
زماننا؟

الفتوى: إذا كان مقصرًا ، يف تعلم املسألة الشرعية ، فهو جاهل مقصر 
، ومن يكون معذورًا يف جهله ، فهو قاصر، كالذي يقرأ الرسالة ، 

خيطأ يف فهم املسألة ، أو أن خيتربه من يثق به باحلكم ، خطًأ .
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لو سألوك

))املراد   :)251  :18 )امليزان  تفسريه  يف  الطباطبائي  العاّلمة  قال 
عليه  اهلل  )صلى  لدعوته  اليت  السيئة  التبعة  ـ  اعلم  واهلل  ـ  بالذنب 
وآله وسلم( عند الكفار واملشركني وهو ذنب هلم عليه كما يف قول 
موسى لربه: )) وهلم عليَّ ذنب فأخاف ان يقتلون (()الشعراء: 14(، 
وما تقدم من ذنبه هو ما كان منه )صلى اهلل عليه وآله( مبكة قبل 
اهلجرة، وما تأخر من ذنبه هو ما كان منه بعد اهلجرة، ومغفرته 
وهدم  شوكتهم  بإذهاب  تبعته  بإبطال  عليه  هي سرته  لذنبه  تعاىل 
بنيتهم، ويؤيد ذلك ما يتلوه من قوله: )) ويتم نعمته عليك ... وينصرك 

اهلل نصرًا عزيزًا ((. 
ثم قال الطباطبائي: للمفسرين يف اآلية مذاهب خمتلفة أخر:

فمن ذلك: أن املراد بذنبه )صلى اهلل عليه وآله وسلم(  ما صدر عنه 
من املعصية ، واملراد مبا تقدم منه وما تأخر ما صدر عنه قبل النبوة 
وبعدها، وقيل: ما صدر قبل الفتح وما صدر بعده. وفيه أنه مبين 
على جواز صدور املعصية عن األنبياء )عليهم السالم( وهو خالف ما 
يقطع به الكتاب والسنة والعقل من عصمتهم )عليهم السالم( على أن 

إشكال عدم االرتباط بني الفتح واملغفرة على حاله.
ومن ذلك: أن املراد مبغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر مغفرة ما وقع 
من معصيته وما مل يقع مبعنى الوعد مبغفرة ما سيقع منه إذا وقع 
لئال يرد اإلشكال بأن مغفرة ما مل يتحقق من املعصية ال معنى له. 
وفيه مضافًا إىل ورود ما ورد على سابقة عليه أن مغفرة ما سيقع 
من املعصية قبل وقوعه تالزم ارتفاع التكاليف عنه )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( عامة، ويدفعه نص كالمه تعاىل يف آيات كثرية كقوله 
تعاىل: )) إنَّا َأنَزلَنا إَليَك الكَتاَب باحَلّق فاعبد اهللََّ خملصًا َله الّديَن 
(( )الزمر:2(، وقوله: ))َ أمرت أَلن َأكوَن َأوََّل املسلمنَي (( )الزمر:12(، 

إىل غري ذلك من اآليات اليت تأبى بسياقها التخصيص.
الكذب  وافرتاء  باهلل  الشرك  مثل  واملعاصي  الذنوب  من  أن  على 
على اهلل واالستهزاء بآيات اهلل واإلفساد يف األرض وهتك احملارم، 
من  عبدًا  اهلل  يبعث  ألن  معنى  وال  يشملها  الذنوب  مغفرة  وإطالق 
عباده فيأمره أن يقيم دينه على ساق ويصلح به األرض فإذا فتح له 
ونصره وأظهره على ما يريد جييز له خمالفة ما أمره وهدم ما بناه 
وإفساد ما أصلحه مبغفرة كل خمالفة ومعصية منه والعفو عن كل 
ما تقوله وافرتاه على اهلل، وفعله تبليغ كقوله، وقد قال تعاىل: )) َوَلو 
َتَقوََّل َعَليَنا َبعَض اأَلَقاويل * ألََخذَنا منه بالَيمني * ثمَّ َلَقَطعَنا منه 

الَوتنَي (( )احلاقة:46-44(.

ذنبه مغفرة  تقدم من  ما  املراد مبغفرة  إن  بعضهم  ذلك: قول  ومن 
( بربكته)صلى  السالم  )عليهما  آدم وحواء  أبويه  ذنب  تقدم من  ما 
اهلل عليه وآله وسلم( واملراد مبغفرة ما تأخر منه مغفرة ذنوب أمته 

بدعائه.
وفيه ورود ما ورد على ما تقدم عليه.

ومن ذلك: أن الكالم يف معنى التقدير وإن كان يف سياق التحقيق 
واملعنى: ليغفر لك اهلل قديم ذنبك وحديثه لو كان لك ذنب.

وفيه أنه أخذ خبالف الظاهر من غري دليل.
ومن ذلك: أن القول خارج خمرج التعظيم وحسن اخلطاب واملعنى: 
َأذنَت هلم ((  فا اهللَّ َعنَك مَل  غفر اهلل لك كما يف قوله تعال: )) عََ

)التوبة:43(.
وفيه أن العادة جرت يف هذا النوع من اخلطاب أن يورد بلفظ الدعاء 

كما قيل.
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صلى  بالذنب يف حقه  املراد  ان  ذلك:  ومن 
ترك األوىل وهو خمالفة األوامر اإلرشادية دون التمرد عن امتثال 
القرب  درجات  من  عليه  هم  ما  على  واألنبياء  املولوية،  التكاليف 
املعاصي  يؤاخذ غريهم على  كما  يؤاخذون على ترك ما هو أوىل 

املعروفة كما قيل: حسنات األبرار سيئات املقربني.
ومن ذلك: ما ارتضاه مجع من أصحابنا من أن املراد مبغفرة ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر مغفرة ما تقدم من ذنوب أمته وما تأخر منها 
بشفاعته )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وال ضري يف إضافة ذنوب أمته  
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( اليه لالتصال والسبب بينه وبني أمته. 
وهذا الوجه والوجه السابق عليه سليمان عن عامة اإلشكاالت لكن 

إشكال عدم االرتباط بني الفتح واملغفرة على حاله.
ومن ذلك: ما عن علم اهلدى رمحه اهلل أن الذنب مصدر، واملصدر 
إىل  مضافًا  هنا  فيكون  معًا  واملفعول  الفاعل  إىل  إضافته  جيوز 
مكة  من  إياك  منعهم  اليك يف  ذنبهم  من  تقدم  ما  واملراد  املفعول، 
هذا  على  املغفرة  معنى  ويكون  احلرام،  املسجد  عن  لك  وصّدهم 
تعاىل  اهلل  يزيل  أي  املشركني  من  أعدائه  ألحكام  والنسخ  اإلزالة 
ذلك عنك ويسرت عليك تلك الوصمة مبا يفتح لك من مكة فتدخلها 

فيما بعد.
وهذا الوجه قريب املأخذ مما قدمناه من الوجه، وال بأس به لو مل 

يكن فيه بعض املخالفة لظاهرة اآلية((.

َم ِمن َذنِبَك َوَما  ُ َما َتَقدَّ ) ِلَيْغِفَر َلَك اللَّ

َر( الفتح/ 2... من املقصود ؟ َتَأخَّ
اهلامشية العريقة اليت ضربت املثل األعلى باإلباء 
والشمم والعزة والكرامة ، حتى صارت منارًا لكل 
نفسه وميوت عزيزًا  الضيم عن  يدفع  أن  أراد  من 

كرميًا.
 ما مدى صحة زواج السيدة سكينة بنت احلسني 

عليه الّسالم من مصعب بن الزبري ؟
اجلواب: تعّرض أهل البيت عليهم الّسالم حملاوالت 
كثرية من الطعن وتشويه السمعة، وعند مطالعتك 
هذه  من  منهم  سلم  َمن  جتد  تكاد  ال  للتاريخ 

االّتهامات.
السمعة:  تشويه  حملاوالت  تعّرضوا  الذين  ومن 
الّسالم،  عليه  احلسني  اإلمام  بنت  سكينة  السّيدة 
حيث اّتهمها بعض املغرضني بتعّدد األزواج، ومعظم 
هذه الروايات منقولة عن الزبري بن بّكار الناصيّب.

ويرفض الشيعة االعرتاف بهذه الزجيات املتعاقبة، 
بنت  الدكتورة  تعبري  حّد  على  ـ  ذلك  يف  ودليُلهم 
الشاطئ يف كتابها » موسوعة آل النيّب « ـ تناقض 

أخبار زجياتها وتدافعها مما يسلب أّي ثقة بها  .
غري  تتزّوج  مل  سكينة  السّيدة  أّن  الشيعة  ويعتقد 
ابن عّمها عبد اهلل بن اإلمام احلسن عليه الّسالم، 
أهل  علماء  من  عدد  االعتقاد  هذا  ويشاطرهم 
ص  الراغبني  إسعاف  يف  الصّبان  منهم:  السّنة، 

210، ومؤّلف رياض اجلنان ص51.
ابنته  الّسالم  عليه  احلسني  اإلمام  وصف  وقد 
سكينة بَغَلبة االستغراق مع اهلل تعاىل عليها. وذكر 
بعد  الزواج  من  امتنعت  الرباب  أّمها  أّن  املؤّرخون 
سّيدها املظلوم عليه الّسالم وقالت: ال أخّتذ محًى 

بعد ابن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله.
النبّوة،  بيت  سليلة  الكرائم  سّيدة  سكينة  وابنتها 
عن  باإلعراض  أوىل  تعاىل  اهلل  يف  املستغرقة 
غري  من  وخاّصة  األّول  زوجها  وفاة  بعد  الزواج 

األكفاء هلا.
سامي جواد كاظم
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إلجراء  استعدادها  تعلن  التخطيط  وزارة   •

التعداد العام للسكان،  وتشدد على أن نتائج 
أساسها  وعلى  املعتمدة  هي  ستكون  التعداد 

توزع التخصيصات املالية على احملافظات.
• جلنة االقتصاد واالستثمار الربملانية تتوقع 

من  اكثر   2015 لسنة  العامة  املوازنة  تبلغ  ان 
200 مليار دوالر بفضل زيادة تصدير النفط.

صاحب  حممد  واإلسكان  اإلعمار  وزير   •

صندوق  قانون  إقرار  عن  يعلن  الدراجي 
العراقي رقم 23 لسنة 2011 ويبني  اإلسكان 
لبدء  موعدًا  سيكون  شباط  شهر  بداية  إن 
استقبال طلبات املواطنني الراغبني باحلصول 

على القرض..

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

متحُف اإلمام الحسين عليه السالم يستقبل 
)38685( زائرا خالل زيارة األربعين 

بلديُة كربالء ترفع 25 ألف طن من النفايات  

وفٌد عربي سيزور بغداد تحضيرا للقمة العربية 

أكثُر من سبعة ماليين مراجع للمفارز الطبية 
خالل أربعين سيد الشهداء.. 

السالم  عليه  احلسني  اإلمام  متحف  استقبل 
)38685( زائرا خالل زيارة األربعني، مسؤول 
املتحف عالء ضياء الدين بني أن عّد الزائرين 
بدأ يف العاشر من شهر صفر وحتى العشرين 
منه الذي يصل فيه العدد إىل الذروة، مضيفا 

من  تت  املتحف  زائري  احتساب  عملية  أن 
الفتا  الدقيقة،  االلكرتونية  املسبحة  خالل 
اىل ان هذا العدد كبري إذا ما قارناه بزائري 

مجيع متاحف العامل . 

بني مدير إعالم بلدية كربالء ماجد ناجي ان 
مديريته قامت برفع مخسة وعشرين الف طن 
من النفايات خالل زيارة األربعني ، مشريا اىل 
ان اخلطة اخلدمية هلذا العام شهدت مشاركة 

عدد  بلديات  دوائر  وكوادر  آلليات  واسعة 
تقديم  يف  ساهم  الذي  االمر  احملافظات  من 

خدمات أفضل للزوار..

أعلن األمني العام جلامعة الدول العربية نبيل 
العربي ان وفدا عربيا سيزور بغداد حتضريا 
للقمة. واكد العربي من مسقط أنه سيتم عقد 
القمة العربية السنوية هلذا العام يف آذار املقبل 

ببغداد كما كان مقررا. وشدد األمني العام على 
أن القمة ستعقد يف وقتها احملدد وان دراسة 

االستعدادات للقمة جارية.

مهدي  كربالء مجال  اعالم صحة  مدير  قال 
خالل  الطبية  للمفارز  املراجعني  عدد   ان 
السالم  عليه  احلسني  االمام  اربعينية  زيارة 
بلغ سبعة ماليني واربعة وتسعني الفا وستمائة 
الطبية  للمفارز  مراجعا  وعشرين  ومثانية 
يف   , ومركزها  كربالء  مداخل  على  املوزعة 
بواسطة  نقلت  اليت  احلاالت  عدد  بلغ  حني 
سيارات االسعاف حوالي مخس وثالثني الفا 

اليت  املرضية  احلاالت  أما  حالة  ومخسمائة 
فقد  كربالء  يف  املستشفيات  اىل  نقلها  مت 
واشاد   , تقريبا  الفا  عشرة  اربع  عددها  بلغ 
من  املقدم  والكبري  الساند  باجلهد  مهدي 
احلسينية  العتبتني  يف  الطبابة  قسمي  قبل 
جممع  اىل  باالضافة  املقدستني  والعباسية 

الطيب.. السفري 

الشاله ينتقد بشدة محاوالت دول 
الخليج في تعطيل إقامة القمة 

العربية في بغداد 
عد النائب عن التحالف الوطين علي الشاله، 
القمة  إقامة  تعطيل  دول اخلليج يف  حماوالت 
العربية يف بغداد، تدخال يف السياسة اخلارجية 
للعراق ، مؤكدا ان منع انعقاد القمة يف بغداد  
يعد حربا ضد الشعب العراقي الذي عانى من 
الظلم واالضطهاد طوال الفرتة املاضية«.وكانت 
وسائل االعالم قد تناقلت خربا عن قيام دول 
اخلليج بقيادة قطر واإلمارات والكويت حبملة 
من اجل منع إقامة القمة العربية يف بغداد يف 

اذار املقبل .
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موجز »األحرار« 

تقارير

تقرير: حسني النعمة

مثلما شهدت حضورًا مليونيا ال مثيل له من ِقبل 
حميّب أهل البيت )عليهم السالم(، القت زيارة 
الفضل  أبي  وأخيه  احلسني  اإلمام  أربعينية 
إعالميًا  صدًى  السالم(  )عليهما  العباس 
الفضائية  القنوات  عرض  خالل  من  ملحوظًا 
واإلذاعات احمللية هلا ببثها املباشر، فضاًل عن 

تناوهلا من قبل الصحف والوكاالت اإلخبارية.
من جهته أعلن مسؤول الشعبة اإلدارية  بقسم 
إعالم العتبة احلسينية املقدسة:« إن العشرات 
من وسائل اإلعالم السمعية واملرئية واملقروءة 
زيارة  خالل  احلسينية  الشعائر  بنقل  شاركت 
هلذه  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية 

السنة«.
حمطة   )  23 »شاركت)  الصفار  والء  وقال 
األربعني  زيارة  ألحداث  مباشر  ببّث  فضائية 
العراقية،  كربالء،  من:  كل  قنوات   ( وهي 
الغدير، األنوار2، قناة اإلمام  الفرات،  املسار، 
العهد،  آفاق،  الفيحاء،  األنوار،  احلسني، 
املسار2، الشرقية، أهل البيت)عليهم السالم(، 
السومرية، االجتاه، الكوثر، بالدي، البغدادية، 
األوحد، شركة النبال الوطنية اليت غذت قناتي 

املنار ووكالة فارس( ». 
أخرى  إعالمية  وسائل  »وصلت  وأضاف، 

التقارير  لعمل  إعالمية  حمطة   )53( وعددها 
املباركة  الزيارة  خالل  الصحفية  واألخبار 
فضال  العراقية  والوكاالت  بالصحف  وتثلت 

عن املواقع االلكرتونية«.
احملطات  »استمرار  اىل  الصفار  وأشار 
بها  مرت  اليت  األحداث  جمريات  بتغطية 
زيارة األربعينية منذ بداية شهر صفر اخلري«، 
الفضائية  احملطات  عدد  »ازدياد  اىل  الفتا 
 )80( من  أكثر  إىل  والصحفية  والسمعية 
بلغ  فيما  السنة«،  هذه  خالل  إعالمية  وسيلة 
تلك  بنقل  ساهموا  الذين  اإلعالميني  عدد 
الشعائر )333( إعالميا. مضيفا إن »عددا من 
لعمل  كربالء  اىل  وفدت  اإلعالمية  احملطات 
املنار  )كقناة  اإلعالمية  والتحقيقات  التقارير 
اللبنانية والعراقية واملعارف وأهل البيت وفدك 
والسومرية والفرات، واإلمام احلسني، األنوار2، 
العامل، النعيم الفضائية، إذاعة وتلفزيون إيران، 
لألطفال،  هدهد  العهد،  الغدير،  البغدادية، 

أوالد  موكب  إعالم  البحرينية،  الوفاق  مجعية 
الكاظمية،  للعتبة  اإلعالمي  املركز  عامر، 
لألطفال،  واسط، طه  إعالم جملس حمافظة 
اجملمع العاملي ألهل البيت من الدمنرك، إذاعة 
التنمية  جلنة  احلسيين،  املنرب  مجعية  النور، 
االجتماعية )القطيف(، مركز النبأ )كركوك(، 
شباب  مديرية  للتصوير،  البحرينية  اجلمعية 
األشرف،  النجف  موكب  بغداد،  ورياضة 
تلفزيون طهران، قناة إندونيسيا األوىل، الديار، 
الفرات  معهد  واسط،  نفط  إعالم  املعارف، 
النواب  جملس  عالقات  )الدمنرك(،  للتنمية 
العراقي، مجعية اهلالل األمحر، إعالم العتبة 
العراقيني،  الفنانني  نقابة  املقدسة،  العسكرية 
راديو املربد، اهلادي )باكستان(، مؤسسة أهل 
اخلربية  نون  و)وكالة  بالدي(  )تركيا(،  البيت 
اإليرانية  مهر  ووكالة   ،TV برس  ووكالة 
ووكالة أصوات العراق ورويرتز والنخيل وبراثا 
و)شبكة  األسويوشدبرس(  وكالة  وأكانيوز، 
اإلعالم العراقي وإعالم شبكة النبأ املعلوماتية 
الصباح  وصحيفة  اإلخبارية  راصد  وشبكة 
احلسينية  الروضة  وجملة  الروضتني  وجملة 
واألحرار واجلمعية العراقية للمصورين وإذاعة 
 nbc املستقبل وإذاعة اليقني وراديو سوا وإذاعة
وإذاعة الديوانية( هذا غري املواقع االلكرتونية 
كموقع كتابات يف امليزان وموقع كتابات وموقع 

الرسول األعظم والشيعة اليوم(«.

أكثُر من 80 وسيلة إعالمية حملية وعاملية تغطي أحداث زيارة األربعني
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قواعُد ذهبية حلفظ القرآن                                                                                                   
إعداد عبد الستار جابر ألكعيب                                                                                                                                          
القاعدة الثالثة: )حتديُد نسبةاحلفظ كل يوم ( 
ما  حيدد  أن  القرآن  حفظ  مريد  على  جيب 
يستطيع حفظه يف اليوم عددًا من اآليات مثاًل، 
أو مثنًا  أو صفحتني من املصحف،  أو صفحة 
للجزء، وهكذا فيبدأ بعد حتديد مقدار حفظه 
وتصحيح قراءته بالتكرار والرتداد مع التغين 
يساعد  فالسمع  أوال،  القرآنية  باملقامات 
نغمة معينة  اللسان على  ويعّود   ، على احلفظ 
فتتعرف بذلك على اخلطأ رأسا عندما خيتل 
فيشعر   ، لآلية  املعتادة  والنغمة  القراءة  وزن 
وأن  اخلطأ  عند  يطاوعه  ال  لسانه  أن  القارئ 
النغمة اختلت فيعاود التذكري ، هذا إىل جانب 
جيوز  ال  مطلوب  أمر  بالقرآن  التغين  وأن 
 : وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب  لقول  خمالفته 
حتسني  أي   : منا  فليس  بالقرآن  يتغن  مل  من 
الصوت وجتميله.                                                                           
اليومي  تـُجاوز مقررك  ) ال   : الرابعة  القاعدة 

حتى تـُجيد حفظه تـَمامًا (
ال جيوز للحافظ أن ينتقل إىل مقرر جديد يف 
احلفظ إال إذا أمت تاما حفظ املقرر القديم ، 
، وال  الذهن  ما حفظه تاما يف  ليثبت  وذلك 
شك أن مما يعني على حفظ املقرر أن جيعله 
احلافظ شغله طيلة ساعات النهار والليل ، وذلك 
بقراءته يف الصالة السرية واجلهرية والنوافل 
، وكذلك يف أوقات انتظار الصلوات ، ويف ختام 
الصالة، وبهذه الطريقة يسهل احلفظ جيدًا ، 
ويستطيع كل أحد أن ميارسه ولو كان مشغوال 
بأشغال كثرية ، ألنه لن جيلس وقتا خمصوصا 
حلفظ اآليات وإمنا فقط تصحيح القراءة على 
الصلوات  أوقات  ثم مزاولة احلفظ يف  قارئ، 
ويف النوافل والفرائض ، وبذلك ال يأتي الليل 
إال وتكون اآليات املقرر حفظها قد ثبتت تاما 
اليوم  هذا  يشغل يف  ما  جاء  وإن   ، الذهن  يف 
بل   ، جديدًا  مقررًا  يأخذ  أال  احلافظ  فعلى 

حتى  القديم  مقرره  مع  يومه  يستمر  أن  عليه 
يتم حفظه تامًا.  

ا
 

المصدر :)هداية الرحمن في تجويدالقرآن (    

   

نصائُح في القرآن

وآله وسلم:  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
القرآن غين ال غنًى دونه وال فقر بعده.

وآله وسلم:  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
أشراف أميت محلة القرآن وأصحاب الليل.

وآله وسلم:  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته.

عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه قال: 
من قرأ القرآن فظن أن أحدًا أعطي أفضل 
مما أعطي فقد حقر ما عظم اهلل، وعظم 

ما حقر اهلل.
)يف  قال  السالم  عليه  اهلل  عبد  أبي  عن 
فمثله  واإلميان  القرآن  أوتي  من  حديث(: 
طيب،  وطعمها  طيب،  رحيها  األترجة  مثل 
وأما الذي مل يؤت القرآن وال اإلميان، فمثله 

كمثل احلنظلة طعمها مر، وال ريح هلا.
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: إن هذا 
الدجى،  ومصابيح  اهلدى  منار  فيه  القرآن 
نظره،  للضياء  ويفتح  بصره،  جال  فليجل 
ميشي  كما  البصري،  قلب  حياة  فإنالتفكر 

املستنري يف الظلمات بالنور.

دار  عن  مؤخرًا  صدر 
العتبة  يف  الكريم  القرآن 
احلسينية املقدسة، العدد 
)صدى  جمّلة  من  األول 
جملة  وهي  القرآن( 
بالثقافة  تعنى  فصلية 
بها  يتصل  وما  القرآنية 

من العلوم املختلفة.
تنظر  اليت  البحوث  من  جمموعة  على  العدد  واشتمل 
إىل جوانب احلياة املختلفة مبنظور قرآني عرب منهجية 
مبسط  طرح  ووفق  األكادميية  املؤسسات  يف  معتمدة 

يهدف إىل التواصل مع خمتلف الشرائح االجتماعية.
األمانة  من  متواصل  وبدعم  الكريم  القرآن  دار  وتسعى 
إىل  الرامية  اجلهود  بذل  من  احلسينية  للعتبة  العامة 
نشر ثقافة القرآن الكريم وإحيائها يف اجملتمع العراقي؛ 
وتقنية  إعالمية  ووسائل  إمكانيات  من  يتاح هلا  ما  عرب 

متعددة.
إصدارات  من  واحدة  القرآن(  )صدى  جملَة  أّن  يذكر 
احلسني  ورسالة  احلفيظ  جملة  وهي  أخرى،  عديدة 
)ال  باسم  خاص  منشور  عن  فضاًل  السالم(،  )عليه 

تهجروا القرآن(.

إصدار العدد األول من جملة )صدى 
القرآن( عن دار القرآن الكريم

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

الثقافة القرآنية



تارسها  كانت  اليت  القمعية  اإلجراءات  استمرت  لقد 
الشيعة  جتاه  املتمادية  القرون  عرب  العباسية  السلطات 
اإلمامية، ومل خيتلف عصر املعتمد العباسي عما سواه من 
اجلور والظلم والفتك، بل كانت سياسته استمرارًا لسواه 
من احلكام  الذين سبقوه واليت أصبحت سنة سيئة وخطة 
مشؤومة )استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهلل(. وكل 
العباسيون إزاء األئمة األطهار  ذلك اإلجرام الذي قام به 
الوضع  تطور  من  احلكام  كان خيشاه  ملا  وذلك  وشيعتهم، 
لصاحلهم، واّتساع نشاطهم السياسي مما قد يتمّخض عنه 
تغيري الوضع القائم ضد السلطات العباسية اجلائرة، بل 
)عليه  العسكري  اإلمام  حول  اإلسالمي  اجملتمع  والتفاف 
جتاه  جهادي  مبوقف  اإلمام  يقوم  أن  فتحّسبوا  السالم(، 

اخلليفة وسلطته الغامشة.
الشيعية  احلركة  جتاه  العباسية  السلطة  أساليب  وكانت 
العصور  يف  أمثاهلا  عن  ورثتها  اليت  األساليب  تتجاوز  ال 

السابقة، وهذه أبرزها:
املراقبة ورصد التحركات اإلسالمية ألصحاب اإلمام )عليه 

السالم( وشيعته
السجن، وكانت السلطة تعمد له للحّد من حتركات ونشاط 

أصحاب اإلمام )عليه السالم(.
يف  جدوى  جتد  ال  حني  السلطة  تقرتفه  وكانت  القتل، 
وبشتى  الشيعة  رموز  بقتل  فتأخذ  األخرى،  أساليبها 

الوسائل الدموية الالانسانية.
مسؤوليته  السالم(  )عليه  العسكري  اإلمام  أّدى  أن  وبعد 
اإلمام  وولده  اإلسالمي  دينه وجمتمعه  األداء جتاه  بكامل 
الزكية  نفسه  نعى  السالم(  )عليه  املنتظر  املهدي  احلجة 
قبل سنة ستني ومئتني للهجرة، وأخذ يهّدئ من روع والدته 
ال  اهلل،  أمر  وقوع  من  )البد  هلا:  قائاًل  السالم(  )عليها 

جتزعي(.
وقد حصل ذلك كما أخرب )عليه السالم(، فقد اعتّل يف أول 
يوم من شهر ربيع األول من ذلك العام، ومل تزل العلة تزداد 
يومًا بعد يوم، واملرض يستفحل ويثقل عليه حتى استشهد 
على يد املعتمد العباسي الذي كان أزعجته مواقف اإلمام 

وعلمه الثر واستقطابه الناس حوله.
وروي أيضًا أّنه قد ُسّم واغتيل من قبل السلطة العباسية 
كان  الذي  العباسي  املعتمد  له  الُسّم  دّس  املنحرفة، حيث 

يزعجه تعظيم األمة له، فأمجع رأيه على الفتك به، وقد 
إصرار،  وسابق  السالم( عن عمد  )عليه  اإلمام  بقتل  قام 
سنة  من  األول  ربيع  من شهر  الثامن  استشهاده يف  فكان 
ستني ومئتني للهجرة يف سامراء عاصمة اخلالفة العباسية 

اجلائرة، وكان له من العمر مثان وعشرون سنة.
ودفن اإلمام )عليه السالم( إىل جانب أبيه اجلليل اإلمام 
اهلادي )عليه السالم( يف سامراء، وقّبته ومرقده الشريف 

مأوى ومالذ املؤمنني دون غريهم من بقايا العباسيني.
ُأستاذًا  كآبائه  السالم(  العسكري)عليه  اإلمام  كان  لقد 
للسياسة،  وزعيمًا  احلّق،  طريق  لسالكي  وقدوة  للعلماء 
وعلمًا ُيشار إليه بالبنان، وتأنس له النفوس وتكّن له احلّب 

واملواالة، فكان من ذلك أن اعرتف به حّتى خصماؤه.
يصفه  منهم،  واحد  خاقان  بن  اهلل  عبيد  بن  أمحد  وهذا 
ببعض جوانبه وتعّلق الناس به وإكبارهم له؛ إذ يقول: »ما 
رأيت وال عرفت بسّر من رأى رجاًل من العلوية مثل احلسن 
بن علي بن حمّمد بن الرضا، يف هديه وسكونه، وعفافه 
إّياه  وتقدميهم  هاشم،  وبين  بيته  أهل  عند  وكرمه  ونبله، 
والوزراء  القّواد  وكذلك  واخلطر،  منهم  السن  ذوي  على 

وعاّمة الناس«.
سامراء  مدينة  يف  أبيه  وفاة  بعد  العسكري  إمامنا  وأقام 
متجلببا جبلباب العلم والزهد والعبادة وحماسن األخالق 
الناس  من  الكثريين  قلوب  مكانة خاصة يف  له  جعل  مما 
ولكن  األشرار  بعض  به  ووكل  العباسي  املعتمد  فحبسه 
حسن سلوكه وهيبته كانت تغري احلال فينقلب أعداؤه إىل 
من  ومقدرا  حمرتما  السالم(  )عليه  وكان  حمبني،  أولياء 

مجيع الناس حتى من أعوان السلطة العباسية.

وقد ترك الكثري من األخبار الشريفة يف خمتلف العلوم، 
قوله:  لشيعته  الوصايا  من  السالم(  )عليه  عنه  ورد  ومما 
أوصيكم بتقوى اهلل والورع يف دينكم واالجتهاد هلل وصدق 
فاجر  أو  بر  من  ائتمنكم  من  إىل  األمانة  وأداء  احلديث 
)صلى  حممد  جاء  فبهذا  اجلوار  وحسن  السجود  وطول 
اهلل عليه وآله( : صلوا يف عشائركم، وأشهدوا جنائزكم، 
وعودوا مرضاكم، وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع 
األمانة وحسن خلقه مع  وأدى  دينه وصدق يف حديثه  يف 
الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. اتقوا اهلل وكونوا زينا 
لنا وال تكونوا شينا علينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا 
كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل 
من سوء فما حنن كذلك، لنا حق يف كتاب اهلل وقرابة من 
رسول اهلل  )صلى اهلل عليه وآله( وتطهري من اهلل ال يدعيه 

غرينا إال كذاب. 
يف هذه الوصية العظيمة نالحظ أن اإلمام العسكري )عليه 
وصدق  هلل  واالجتهاد  والورع  التقوى  على  يركز  السالم( 
احلديث وأداء األمانة وطول السجود وحسن اجلوار، ألن 
تلك الصفات دعامة لإلنسان املؤمن وبها يتميز عن غريه 
لشيعته  يقول  السالم(  )عليه  وكأنه  لإلميان.  املدعني  من 
حتلوا بهذه الصفات حتى يعرفكم الناس بها ويقولوا هذا 
من شيعة حممد وأهل بيته صلوات اهلل عليه وعليهم فيسر 
اإلمام بذلك . ويقول )عليه السالم( لنا كونوا زينا بأعمالكم 
فسالم   . أعمالكم  بقبائح  شينا  تكونوا  وال  وتصرفاتكم، 
عليك يا موالي يا والد اإلمام املهدي املنتظر يوم ولدت ويوم 
مسوت بروحك الطاهرة إىل عامل امللكوت، ويوم تبعث حيا 

يوم يقوم الناس لرب العاملني .

اإلمام العسكري )عليه السالم( 
عَلم ٌ ُيشار إليه بالبنان وتأنس له النفوس وتكّن له احلّب واملواالة

A L A H R A R  M A G A Z I N13 جملة االحرار اال�سبوعية

تقارير



عقائدنا

ويف  اهلّل،  ملعرفة  الطريق  تّثل  اإلنسان  معرفة  إن   -1
احلقيقة إن طريق معرفة اهلّل سبحانه ميّر من خالل معرفة 

اإلنسان، وهناك طائفة من النصوص تشري إىل ذلك.
املقام  وبني  اإلنسان  بني  الصلة  الكريم  القرآن  اعترب  وقد 
الربوبي بدرجة من القوة واالستحكام، حبيث ُتعّد الغفلة عن 
ذاته،  ونسيان  نفسه  اإلنسان عن  لغفلة  اهلّل سبحانه سببًا 
ولقد أزاح القرآن الستار ـ وألّول مرة ـ عن هذه احلقيقة، 

حيث قال سبحانه: 
َأْنُفَسُهْم  َفَأْنساُهْم   َ َنُسوا اللهّ َكالَِّذيَن  َتُكوُنوا  َوال   (

ُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُقوَن ( .
ـ وخالفًا للفكر املاركسي الذي يرى أّن املعرفة  إّن القرآن 
اإلهلية والعالقات والروابط واأُلسس الدينية سبب لضياع 
األواصر  أّن  يرى  ـ  بها  وجهله  نفسه  عن  وغربته  اإلنسان 
والعالقات الدينية هي السبب األساسي لعثور اإلنسان على 
إهمال  واّن  وجوده،  وإدراكه حلقيقة  بذاته  ومعرفته  هويته 
هذا األصل وقطع هذه األواصر وتلك العالقات يكون سببًا 
للضياع والتيه وفقدان اهلوية، والدليل الذي أقامه إلثبات 
تلك احلقيقة واضح جدًا وجلي للعيان، وذلك ألّن اإلنسان 
سبحانه  هلّل  وخملوقًا  اإلهلية  للذات  معلواًل  كونه  باعتبار 
له،  املوجدة  لعّلته  والتبعية  االرتباط  إاّل  حقيقة  له  فليس 
واّن إغفال هذا األصل وإهماله ال يعين إاّل إهمال اإلنسان 
لنفسه وحلقيقته، واّن قطع هذه اآلصرة ونفي هذه الرابطة 

تساوي نفي اإلنسان لوجوده.
:»أعلمكم  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  اهلّل)صلى  رسول  قال 

بنفسه أعلمكم بربهّه«.
اهلل  الرسول)صلى  يومًا  النيب  زوجات  إحدى  ولقد سألت 
عليه وآله وسلم( : متى يعرف اإلنسان رّبه؟ فأجاب)صلى 

اهلل عليه وآله وسلم( بقوله: »إذا عرف نفسه«.

»إهلي  تقول:  أنت  لنظريه:  قال  العارفني  أحد  إن  ويقال 
عّرفين نفسك« ولكن أنا أقول: »إهلي عّرفين نفسي«.

ولقد نقل عن »أبو علي سينا« يف رسالة »احلجج العشرة« 
أّنه قال:

السالم(  أبي طالب)عليه  بن  األوصياء علي  روي عن سّيد 
أّنه قال:

»من َعَرَف َنْفَسُه فقد عَرف ربهّه«. 
وقال رئيس احلكماء أرسطو أيضًا: إّن من عجز عن معرفة 
نفسه فهو عن معرفة رّبه أعجز، وكيف ميكن االعتماد على 

معرفة َمن هو عاجز عن إدراك نفسه؟! 
املؤمنني)عليه  أمري  اإلمام  عن  سينا  علي  أبو  نقله  ما  إّن 

السالم( جاء يف كتاب »غرر احلكم«.
يف  قال  أّنه  السالم(  الصادق)عليه  اإلمام  عن  روي  ولقد 

تفسري قول الرسول)صلى اهلل عليه وآله وسلم( : 
»اطلب العلم ولو كان يف الصني«، »هو معرفة علم 

النفس وفيها معرفة الرب«.
بيان  أراد  السالم(  الصادق)عليه  اإلمام  إن  به  املسّلم  ومن 
ينبغي  اليت  العلوم  من  قيمة  واألكثر  واملهم  املمتاز  الفرد 
دعوة  إن  احلقيقة  يف  إذ  وحتليلها،  اكتسابها  لإلنسان 
الرسول)صلى اهلل عليه وآله وسلم( وحّثه على طلب العلم، 
تتحّلى بشمولية وسعة أكرب فال ميكن حصرها يف نوع من 
العلوم فقط، نعم ميكن اإلشارة إىل األهم من تلك العلوم، 

وهذا ما قام به اإلمام الصادق)عليه السالم( .
تلك  تكون  أن  هو  اإلنسان  معرفة  من  الغرض  إن   .2     
اإلنسان  حاجات  وتلبية  وتوفري  لتحقيق  وسيلة  املعرفة 
منها  اليت  املقّدمة  هي  املعرفة  هذه  فإّن  واملعنوية،  املادية 
يكون االنطالق لتحديد ورسم اخلطوط اليت يسري وفقها 
له مسار حياته  اإلنسان وحتديد اآليديولوجية اليت حتدد 

من اأُلمور اليت ينبغي فعلها أو ال ينبغي.
لإلنسان  حيّدد  أن  كان  مهما  مذهب  ألي  يتسّنى  وال      
ميكن  وال  نفسه،  اإلنسان  معرفة  بدون  وتكاليفه  وظائفه 
االقتصادي،  أو  السياسي،  أو  احلقوقي  النظام  رسم  أبدًا 
أو اأُلسري، أو ُأسلوب ونظام احلكم ما مل تسبق كّل ذلك 
معرفة اإلنسان وكشف حقيقته وماهيته. فكّل مشروع يراد 
له أن حيدد لإلنسان مساره ويرسم له طريقه ال ميكن أن 

ينجح بدون حتّقق الشرط املذكور.
حقيقته.  وكشف  اإلنسان  معرفة  أهمية  تظهر  هنا  ومن 
ولقد وردت اإلشارة إىل تلك احلقيقة يف بعض النصوص 
املؤمنني)عليه  أمري  يقول  بعضها:  إىل  نشري  اإلسالمية 

السالم(:
َنْفِسِه،َو  َأْمَر  اإِلْنساِن  َجْهُل  ْهِل،  اجْلَ »َأْعَظُم      
َوُوُقوفه  َنْفَسُه  اإِلْنساِن  َمْعِرَفُة  ْكَمِة  احْلِ َأْعَظُم 

ِعْنَد َقْدِرِه«.
    فإّن عبارة: »ووقوفه عند قدره« تشري إىل حقيقة مهمة 
وهي: اّنه ينبغي أن تكون مجيع القوانني والدساتري وخطط 
مجيع  ويف  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  احلياة 
نواحي احلياة اأُلخرى، متطابقة مع حدود قدرات وإمكانات 
اّن اإلنسان  إذا عرفنا  املثال:  اإلنسان وميوله، فعلى سبيل 
العلم  غريزة  أو  التدّين،  كغريزة  باطنية  غرائز  ميتلك 
واملعرفة، أو الغرائز وامليول اجلنسية، فالبّد حينئذ من أن 
يرسم هلم منهج حياة وآيديولوجية تستطيع أن ترضي كّل 
هذه الغرائز: العبادةو الدعاء، العلم واملعرفة وتلبية الغرائز 

اجلنسية، مع احلفاظ على حالة التوازن بينها.
    ويف كالم آخر ألمري املؤمنني)عليه السالم( يقول:

َهها َعْن      »اْلعاِرُف َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَأْعَتَقها َوَنزَّ
ُدها َوُيوِبُقها«. ُكلهّ ما ُيَبعهّ

معرفة اإلنسان 
لنفسه

غالبًا ما تتم دراسة معرفة اإلنسان وفقًا للرؤية اإلسالمية بسبب إحدى حالتني:

ْهِل، َجْهُل اإِلْنساِن  »َأْعَظُم اجْلَ
ْكَمِة  َأْمَر َنْفِسِه،َو َأْعَظُم احْلِ
َمْعِرَفُة اإِلْنساِن َنْفَسُه 
َوُوُقوفه ِعْنَد َقْدِرِه «
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قال مساحة آية الل العظمى املرجع الديين الكبري الشيخ الوحيد اخلراساني 

موا امتحانا مل  ه إىل شيعة العراق إنهم قدهّ )مد ظله الشريف( يف بيان موجهّ

مه الشيعة يف أي مكان آخر، وقال مساحته يف بيانه: بلهّغوا سالمي إىل  يقدهّ

وا مهمة إحياء زيارة اإلمام احلسني على أحسن وأمت  شيعة العراق الذين أدهّ

الشيعة  مه  يقدهّ إمتحانًا مل  العراق  م شيعة  لقد قدهّ وأضاف مساحته:  وجه. 

الشريف وحيدًا رغم مجيع  القرب  أنهم مل يرتكوا  أي مكان آخر، حيث  يف 

دعوته  ألجابوا  معه  كانوا  لو  أنهم  وأثبتوا  بهم،  احملدقة  واملخاطر  األهوال 

نا على لقاء الل نفسه، فلريحل  حيث قال: من كان فينا باذاًل مهجته، موطهّ

معنا فصاروا مصداق اآلية املباركة: والسابقون السابقون أولئك املقربون يف 

جنات النعيم.

يذكر أن مساحة الشيخ املرجع هو أحد أهم املراجع العظام يف اجلمهورية 

العقائدية،  املسائل  جتاه  احلازم  مبوقفه  معروف  وهو  إيران  يف  اإلسالمية 

ومبعية املرجع الديين الكبري الراحل الشيخ املريزا جواد التربيزي كانوا قد 

وا احنرافات وضالل موجة الضالل اليت حاولت بعض القوى تروجيها يف  عرهّ

ألتسعينات من القرن املاضي.

آية اهلل العظمى املرجع الكبري الشيخ الوحيد اخلراساني: 
أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع احلسني )عليه السالم( ألجابوا دعوته
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العطاء احلسيين

صفاء السعدي 

خدمة يتهافت عليها اجلميع لينالوا من خالهلا شرف 
ذلك  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  خدام  تسميتهم 
واله  ارتبط برسول اهلل )صلى اهلل عليه  الذي  االسم 
وسلم( حينما قال )أحب اهلل من أحّب حسينا( السيما 
يف ذكرى إحياء أربعينية اإلمام احلسني)عليه السالم( 
يف مرقده الطاهر والذي يعد روضة من رياض اجلنة 
واخلدمة فيها منوعة بني منظم حلركة الزائرين الذين 
لكربالء  األقدام  على  سريًا  والليالي  األيام  امضوا 
مقدمني  تعاىل  اهلل  من  واملغفرة  الرمحة  طالبني 
العزاء لصاحب العزاء لإلمام املنتظر)عجل اهلل تعاىل 
فرجه(، وبني متطوع آخر حيرص على نظافة املرقد 
عزاء  ومراقب  طعام  وخدمة  أمن  رجل  وبني  املقدس 
امتدت على طول أيام الزيارة العشرة بل أكثر من ذلك 
ليساندوا خالهلا منتسيب العتبتني املقدستني احلسينية 
والعباسية ومبشاركة واسعة من قبل العتبات واملراقد 
املتواصل  اجلهد  لتدعم  والياتها  بأفرادها  املقدسة 

إلجناح الزيارة املليونية .
آلياتها  عملت  فقد  املقدسة  العتبات  مشاركة  واىل 
املاليني  خبدماتها  لتغطي  متواصل  بشكل  وأفرادها 
فقد  السالم(  احلسني)عليه  مدينة  صوب  الزاحفة 
وصفهم أمني عام العتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي بأنهم استحقوا أن ينالوا تسمية خّدام 
اإلمام احلسني)عليه السالم( وزائريه إضافة خلدمتهم 
ذلك  جاء  السالم(  اجلوادين)عليهما  اإلمامني  مبرقد 
إدارة  جملس  أعضاء  من  وفدا  مساحته  لقاء  خالل 
السالم(  عليهما   ( اجلوادين  لإلمامني  العامة  األمانة 
وبعض الكوادر اإلعالمية أثناء زيارتهم للحرم الطاهر 
جملس  عضو  شطيط  آل  مكي  الشيخ  ترأسه  بوفد 

اإلدارة للعتبة الكاظمية املطهرة ».
وقال الكربالئي يف كلمة ألقاها إننا إذ » نتقدم بالشكر 
والعرفان لكم ملا حتملونه من مشاعر والئية وحسينية 
دفعتكم ملرتبة خالصة لتقديم اخلدمة للزائرين الكرام 

وان مشاركتكم ومشاركة باقي العتبات واملراقد املقدسة 
يعكس وحدة الرسالة واهلدف لالئمة األطهار، وبالتالي 
فان مشاركتكم مع خدمة احلسني)عليه السالم( وانتم 
إن شاء اهلل منهم تعكسون وحدة اهلدف والرسالة اليت 

أرادها األئمة ».
العراق  يف  املقدسة  العتبات   « إن  الكربالئي  وأضاف 
املرجعيات  من  وبتوجيه  تعاىل  اهلل  من  وبفضل  اآلن 
تولوا  الذين  املخلصني  وهمم  وجهود  احلكيمة  الدينية 
رعاية وإدامة هذه العتبات املقدسة مل تعد هذه العتبات 
مزارات ألداء الزيارة فحسب كما كانت عليه على مدى 
السنني السابقة لكنها أصبحت اآلن مركز استقطاب 
املنهج  وجذب الن األئمة )عليهم السالم( ميثلون هذا 
بدءًا من خدمات اإلعمار اهلندسية واملشاريع اخلدمية 
والثقافية واالجتماعية اليت عملت على تقوية وإدامة 
ومع  السالم(  )عليهم  البيت  آل  أتباع  مع  االرتباط 
أصحاب املراقد الشريفة وهو ما حيق لنا أن يفتخر 

به« .
املراقد  النطالقة  الصحيحة  األسس   « :إن  وتابع 
املقدسة كما حيب األئمة قد حصلت ولكن علينا إدامة 
هذا االرتباط وترسيخه مع أتباع آل البيت وجتسيدها 
مع  الروحي  التفاعل  من خالل  اليومي  املعاش  للواقع 
صاحب املرقد الشريف من خالل استحضار األفكار 
والسرية هلم كون الوظيفة اليت على عاتقنا ال تقتصر 
على  تعمم  أن  جيب  بل  فقط  املقدمة  اخلدمات  على 
احلياة السياسية الن حركة األئمة األطهار يف زمانهم  

)عليهم  البيت  أهل  أتباع  مع  االستمرار  هلا  أرادوا 
تعاىل  اهلل  )عجل  اإلمام  ظهور  حني  واىل  السالم( 
فرجه الشريف( لتكون انطالقته من املراقد املقدسة 
وهي ال تأتي إال من خالل الوعي وتفعيل الطاقات من 

خالل العمل اجلاد بالعتبات املقدسة ».
وأكد مساحته على ضرورة الرتكيز على اجلانب الثقايف 
ليكون  العراقي  للمواطن  الشخصية  بناء  والفكري يف 
مبستوى يرضى اهلل تعاىل عنه واألئمة األطهار)عليهم 
السالم(، الفتًا إىل انه هناك نسبة كبرية من اخلدمات 
من  عامة  بصورة  واإلنسان  الزائرين  إىل  تقدم  اليت 
خالل العتبات املقدسة وهي حباجة إىل التطوير أكثر 
العتبات هي مراكز االستقطاب وقطب  والتفعيل كون 
يكون  وان  واألرواح  والعقول  للقلوب  اجلاذب  الرحى 
األئمة  منهج  تطبيق  خالل  من  القدوة  هم  العاملون 

)عليهم السالم( ليكون تأثريهم اكرب يف اجملتمع .
من جهته أعرب الشيخ »مكي آل شطيط« عضو جملس 
إدارة العتبة الكاظمية املقدسة عن استعدادهم لتقديم 
الزيارات  بإجناح  للمساهمة  العون  يد  ومد  الالزم 
كاشفًا  كربالء،  مدينة  تشهدها  اليت  املباركة  املليونية 
امين  منتسب  بـ)300(  املشاركة  عن  نفسه  الوقت  يف 
وخدمي من العتبة الكاظمية خالل زيارة األربعني لعام 
املقدستني  العتبتني  منتسيب  مع  زجهم  مت  1433هـ 
وختصيص )12( آلية من آلياتها لنقل الزائرين وتقديم 
املدينة  شهدها  اليت  الزيارة  خالل  هلم  اخلدمات 

املقدسة ».

خالَل لقائه وفد العتبة الكاظمية املقدسة.. 
أمنُي عام العتبة احلسينية يشكر متطوعي العتبات املقدسة
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العطاء احلسيين

تقرير: حسني النعمة

اليت  التبليغ سابقا هي  إن حركة  وال شبهة يف  ال شك 
اهلل  دين  يف  ودخوهلم  اإلسالم  إىل  الناس  أنظار  لفتت 
املراقبني  أنظار  لفت  وقد  الواضحات  من  فهو  أفواجا 

ممن آمن منهم ومن مل يؤمن.
يعتمد  الذي  البعيد  باألمس  كمثله  ليس  اليوم  والتبليغ 
على شخص املبلغ املسلم ألن الطرف املقابل قد ارتقى 
ملراتب اإلعالم فما يثريه املبلغ اليوم قد ال يتعدى حدود 
معنى اإلشارة للتنبيه والوعظ والتوجيه، وملا ميثله التبليغ 
هلا  بد  ال  إعالمية  حركة  من  وموضوعية  جدية  بنظرة 
أن تكون حرة وغيورة على الدين وتدعم من أراد لنفسه 
املسلمني ال جيدون  من  الكثري  زال  وال  مبلغا،  يكون  أن 
يكون  فهل  الدين  على  املسؤولية  هذه  إطار  يف  أنفسهم 
مكان  من  له  مبّلغا  اإلسالم  أن حيمل  أو  فقط؟  مسلما 
العاملني  الرعيل األول من املسلمني  إىل مكان كما كان 
يف  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  لواء  حتت 
حني نرى البعض من أبناء املسلمني ال يعتربون أنفسهم 
وأخالقه  سلوكه  وجتسيد  اإلسالم  تثيل  عن  مسؤولني 
منهم إىل  البعض  أساء  وبالتالي رمبا  بالعشرة احلسنة 
اإلسالم بتصرفاته غري امللتزمة ورمبا ابعدوا الكثري من 
الناس عن اعتناق اإلسالم، لذلك ومن بني املدارس اليت 
)عليه  اإلمام احلسني  مدرسة  التبليغ  نشطت يف حركة 
السالم( وشعبة املبلغني – قسم الشؤون الدينية يف العتبة 
زيارة  إبان  املقدسة، حيث كان هلما دور مهم  احلسينية 
األربعني املباركة من خالل جمالس اإلرشاد اليت انتشرت 

داخل وخارج العتبة املقدسة.  
مع  لقاءات  هلا  وكان  اجملالس  تلك  تابعت  )األحرار( 
اىل  منهم  العديد  أشار  حيث  الشأن  بهذا  الزائرين 
»أهمية ودور اإلرشاد خالل الزيارة املباركة يف التوجيه 
ولفت االنتباه اىل مسائل وقضايا شرعية قلت االلتفاتة 
األمور  بعض  »جيهل  إنه  اآلخر  بعضهم  وبني  إليها«، 
العقائدية والفقهية، وكانت فرتة اسرتاحاته يف خميمات 
فرتة  املطهرة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الزائرين  إيواء 
مفيدة جدا على الصعيد الديين مشريا اىل ضرورة تلك 
ينبغي تواجدها مباشرة بعد سقوط  اجملالس اليت كان 

النظام البائد«.
فيما قال علي اخلفاجي أستاذ التالوة القرآنية يف مدرسة 
األربعني ترى  السالم( »يف ذكرى  )عليه  اإلمام احلسني 
البناء  يف  مسؤولياته  ويتحسس  بواجباته  يعـمل  اجلميع 
اإلمام  بدعاء  حظي  قد  الكل  وكأن  والعقائدي  الروحي 
سراجًا  كانوا  قومًا  اهلل  )رحم  السالم(:  )عليه  الصادق 
طاقـتهم(«،  وجمهود  بأعماهلم  إلينا  دعاة  كانوا  ومنارًا، 
مضيفا إن »مع تواتر املشاهد الوالئية يف كل عام وخالل 
يف  التفاني  ترى  اخلصوص  وجه  على  األربعني  زيارة 
هنا  من  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  ضيوف  خدمة 
كانت بادرة تشكيل جمالس اإلرشاد والتبليغ يف الصحن 
الشريف للزائرين لتصحيح قراءاتهم الشرعية واإلجابة 
واليت  واملعامالت،  العبادات  يف  املختلفة  مسائلهم  عن 
جييب عنها املبلغون الذين وّطـنوا أنفسهم للقيام بواجب 
التبليغ بأسلوب لني وخلق رسالي كريم يستلهم من أبي 
األحرار الصرب واحللم، وهم مصداق لقوله تعاىل }الَِّذيَن 
ُيَبلُِّغوَن ِرَساالِت اهللَِّ َوخَيَْشْوَنُه َوال خَيَْشْوَن َأَحدًا ِإالَّ اهللََّ 

َوَكَفى ِباهللَِّ َحِسيبًا{«. 
يقام يف شهري  ما  البعض  يتصور  »قد  وتابع اخلفاجي 
حمـرم وصفـر من شعائـر حسينية؛ ال خترج عن جانبها 
العاطفي وما يرتتب عليه من لوعة وحزن على مصارع 
من  تقـرتب  عـندما  احلال  واقع  لكن  الطاهرة،  العرتة 
أداء  جنب  إىل  ترى  املقدسة؛  املراقد  يف  الـزائرين 
تالوة  للمؤمنني؛  والدعاء  الزيارة  ومراسيم  الفرائض 
تتضمن  اليت  الزيارة  نصوص  وتوزيع  تعاىل  اهلل  كتاب 
واحلث  وباحلجاب  الصالة  بأوقات  بااللتزام  توجيهات 

احلسني  اإلمام  إىل  وإهدائه  الكريم  القرآن  تالوة  على 
االهتمام  ألن  زواره،  من  والشهداء  وأصحابه  وأوالده 
بالقرآن الكريم ليس باألمر اجلديد عند أتباع أهل البيت 

)عليهم السالم( كما يصوره بعض املخالفني«. 
من جهة أخرى وضعت شعبة املبلغني منهجية عملها وفق 
قامت  للتبليغ اإلسالمي حيث  واملبادئ احلديثة  األسس 
واملؤسسات  العلمية  باحلوزات  باالتصال  الشعبة  هذه 
معهم لالستفادة من جتاربهم يف هذا  والتحاور  الدينية 

اجملال.
فيما أضاف الشيخ علي املطريي أحد منتسيب الشعبة 
تعاليم  نشر  من  األساسية  األهداف  »لتحقيق  املذكورة، 
الدين اإلسالمي واحلفاظ على معامل الشريعة املقدسة 
وأحياًء للقيم واملبادئ اليت جاء بها النيب األكرم )صلى 
اهلل عليه واله وسلم( وأئمة أهل البيت ) عليهم السالم( 
ومبختلف  األصعدة  كافة  على  املبلغني  دور  تفعيل  جاء 
ودعمها  اإلسالمي  التبليغ  قاعدة  وتسنيد  املستويات 
مبستواه  للنهوض  اجملتمع  يف  مؤثر  دور  هلا  بعناصر 
ومبادئ  أسس  مع  وانسجامًا  تكاماًل  أكثر  مستوى  اىل 
اإلسالم واملذهب احلق حماولًة يف توسعة رقعة الثقافة 
خالل  الشعبة  »دور  إن  مبينا  الناس«،  لعامة  اإلسالمية 
واإلرشاد  الوعظ  جمالس  بإقامة  يقتصر  مل  الزيارة 
توجيهات  وطبع  مجاعة  وقتها  يف  الصالة  بإقامة  بل 
وحتثه  املسلم  الفرد  إرادة  من  تنمي  وأخالقية  تربوية 
التعاون  روح  إيقاد  بوادر  عن  فضال  هذا  االلتزام،  حنو 
وصناعة شخصية الفرد املسلم والدعوة للمبادئ والقيم 

اليت قام ألجلها اإلمام احلسني )عليه السالم(«.

مجالُس للتبليغ واإلرشاد خالل زيارة األربعني 
تنشر الوعي الديين وفكر أهل البيت )عليهم السالم( يف أوساط الزائرين الكرام  
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العديد  خيمتها  قرآنية جتمع حتت  رابطة  تأسيس  مت   ، القرآنية  احلركة  تطوير  بهدف 
من املؤسسات القرآنية يف النجف االشرف من اجل توفري الدعم املعنوي واملادي حلّفاظ 
لديوان  التابع  القرآن  لعلوم  الوطين  املركز  املسؤول يف  ، وحبسب  الكريم  القرآن  وقّراء 
الوقف الشيعي سيتم تأسيس رابطة لكل حمافظة ، وقال صباح عبد علوان يف تصريح 
لـ)األحرار( بهذا اخلصوص " سافرنا اىل عدة حمافظات وأقمنا مؤترات يف حمافظة 
املثنى وكركوك والبصرة ، وجدنا ان القرآنيني كلهم يعملون بشتات ، والواقع القرآني هو 
ناهض بذاته وال حيتاج اىل من يقّومه ولكن حيتاج اىل رص الصفوف والتعرف على اعمال 
املؤسسات فيما بينهم وهذه هي الروابط اليت تشكل يف احملافظات، مضيفا " إن يف النية 

ان يصار اىل جملس قرآني موّحد يضم كافة أطياف الروابط يف العراق" ..
مدير الدورات القرآنية يف املركز الوطين لعلوم القرآن التابع لديوان الوقف الشيعي أكد 
احلاجة اىل وضع قانون خاص بالقرآن والقرآنيني لالرتقاء مبواهبهم واحلفاظ عليها ، 
القرآن  لعلوم  الوطين  املركز  من  لـ)األحرار( " حنن  تصريح  السامل يف  ابراهيم  وقال 
لدينا عمل مكّثف يف كل حمافظات العراق من اجل توجيه ووضع قانون موحد للحركة 
القرآنية" وعن اهم احملاور القرآنية يف النجف االشرف بني السامل " فيه حموران االول 
هو مناقشة الواقع القرآني وسبل التطور واحللول اليت نستطيع ان نضعها واحملور الثاني 

هو تشكيل رابطة قرآنية تضم كل املؤسسات القرآنية من اجل توحيد العمل القرآني وان 
اذا  تعمل على حدة وامنا  قانونها وكل مؤسسة  لكل مؤسسة  املؤسسات مبعثرة  ال نرتك 
اجتمعت هذه املؤسسات فسوف نرتقي بأهل القرآن وسوف نكون قد أسسنا نهضة قرآنية 

يف العراق من مشاله اىل جنوبه" 
ويشار اىل ان حمافظة النجف االشرف تضم اكثر من 1000 حافظ ومئات القّراء الذين 

هم حباجة ماسة اىل صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم يف خمتلف العلوم القرآنية..

تأسيُس رابطة قرآنية يف النجف االشرف، ونية لتكوين جملس قرآني 
د يضم كافة الروابط يف العراق  موحهّ

من  18013مرتا  مقدارها  مساحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  استملكت 
العقارات احمليطة بالعتبة وذلك الغراض توسعة وتطوير العتبة املقدسة حيث بلغت عدد 
الدعاوى االستمالكية املسجلة من قبل العتبة احلسينية املقدسة يف حمكمة بداءة كربالء  

127 دعوى استمالك رضائي حبسب قسم الشؤون القانونية بالعتبة احلسينة
وقال رئيس القسم احملامي )حممد احلكيم( ان العتبة احلسينية استمكلت مساحة مقدارها 

18013مرتا من العقارات احمليطة بالعتبة املقدسة وذلك الغراض توسعتها وتطويرها .
لقرار  وفقا  املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل  من  االستمالك  متابعة  »ان  احلكيم  واضاف 

جملس الوزراء املرقم 315 لسنة 2009 وان اجراءات االستمالك مستمرة ،مشيدا باجلهود 
العامة  واهليئة  االوىل  العقاري  التسجيل  ودوائر))  كربالء  بداءة  من حمكمة  االستثنائية 
االستمالك  اجراءات  تسهيل  الشيعي(( يف  والوقف  كربالء  وبلدية  كربالء  للضرائب يف 

اليت تقوم بها العتبة احلسينية املقدسة .
باستمالك  اخلاصة  املعوقات  اغلب  تذليل  مت  »انه  القانونية  الشؤون  قسم  رئيس  وبني 
العقارات احمليطة باحلرمني داعيا اصحاب العقارات احمليطة باحلرمني ممن لديهم رغبة 
يف بيع عقاراتهم للعتبة لغرض توسعة العتبة احلسينة املقدسة مراجعة اللجنة املختصة يف 

العتبة احلسينية املقدسة هلذا الغرض«
من جهته ذكر مسؤول شعبة الدعاوى يف العتبة احلسينية املقدسة احملامي حسني ابراهيم 
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل  من  املسجلة  االستمالكية  الدعاوى  عدد  ان  الناطور 
حمكمة بداءة كربالء بلغ 127 دعوى استمالك رضائي واضاف ان اجراءات االستمالك 
تتم وفقا لقانون االستمالك وان االستمالك املعمول به حاليا هو استمالك رضائي وبني 
من  اإلعفاء   (( منها  االمتيازات  من  الكثري  منه  املستملك  منح  قد  االستمالك  قانون  ان 
ضريبة األراضي اليت ترتواح من 3 اىل 6 % من بدل العقار و كذلك اإلعفاء من رسوم 
االستمالك  بدل  استالم  و  االستمالك  اجراءات  يف  احلسم  سرعة  عن  فضال  االنتقال 

بدون تأخري.

العتبة احلسينية تستملك مساحة مقدارها 18013مرتا من العقارات 
احمليطةبها الغراض التوسعة
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تقرير: حسني النعمة

شهدت زيارة األربعني هذا العام توافدا كبريا للزوار 
خمتلفة  مناطق  من  قدموا  الذين  واألجانب  العرب 
الطريق  الزيارة رغم وعثاء  العامل ألداء مراسيم  من 
بنصب  منهم  جماميع  قامت  فيما  السفر،  ومشاق 
مواكب حسينية للتشرف خبدمة زوار اإلمام احلسني 

)عليه السالم( واملشاركة يف املسريات املعزية.
وقال السيد )هاشم املوسوي( رئيس قسم الشعائر احلسينية 
إّن  التابع للعتبتني املقدستني  يف العراق والعامل اإلسالمي  
قبل  من  واسعة  مشاركة  تشهد  العام  هلذا  األربعني  »زيارة 

املواكب احلسينية لدول العامل«.
ولفت املوسوي إىل إن »تزايد عدد املواكب سنويا يزيد على 
العام  هلذا  احلسينية  املواكب  عدد  بلغ  وقد  موكب  مائيت 
)17000( موكب عربي وإسالمي شارك خالل زيارة األربعني 
ومن بينها مواكب عربية شاركت ومنها موكب عزاء البحرين 
والذي يعترب من املواكب الضخمة، وموكب سعودي متكون من 
موكب اإلحساء والقطيف واملدينة املنورة، وموكبان من سوريا 
وموكب عماني، باإلضافة إىل مواكب أخرى من دول السويد 
وكندا وباكستان واهلند والكويت وإيران وأملانيا وموكب طلبة 

احلوزة العلمية من خمتلف اجلنسيات«.
فيما أعلن مدير إدارة مطار النجف الدولي »عن زيادة عدد 
الرحالت الوافدة إىل املطار إىل حنو الضعف، وذلك القرتاب 

موعد زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(«.
وتابع عيسى الشمري »وصل 100 ألف زائر عرب املطار حتى 
يوم األربعاء 17 صفر«، مشريا اىل إن »الرحالت آتية من 

لبنان وإيران واألردن واإلمارات وسوريا وتركيا«.
مبينا إن »عددا من الزائرين العرب واألجانب الوافدون إىل 
على  مشيا  بالسائرين  االلتحاق  بدؤوا  املطار  عرب  النجف 
إجراءات  وسط  النجف(  عن  كم   80( كربالء  حنو  األقدام 

أمنية مشددة«.
مرتضى  املال  قال  الزيارة  خالل  البحرينيني  مشاركة  وعن 
عرب  السعودية  إىل  البحرين  من  وجهتنا  »كانت  احللواجي 
ثم  صفوان  إىل  ومنها  الكويت  إىل  السعودية  ومن  اجلسر 
فاستقبلنا  البحرين  أهالي  اسم  البصرة مبوكب حيمل  إىل 
الضباط العراقيون يف البصرة حبفاوة وترحاب كبري وكانوا 
متعاونني جدا إىل حد إنهم مل يشاؤوا تأخرينا أكثر من 15 

دقيقة يف احلدود«. 
وأضاف احللواجي »بدأنا بتأدية الشعائر منذ اليوم السابع 
ودخل  كربالء  مدينة  طرقات  جاب  عزاء  مبوكب  عشر 
اليوم  بالعزاء إىل  املوكب  الشريفني واستمر هذا  احلرمني 

العشرين من صفر«.
وحفاوة خالل  ترحاب  من  يشاهده  »ما  إن  إىل  املال  ولفت 
الزيارة يؤكد عن منو ووعي أبناء مدينة كربالء أما اخلدمات 
العتبتني  طاقات  تطور  على  فتؤكد  والكثرية  املتعددة 
يشري  ما  األربعني  زيارة  إجناح  على  وحرصهما  املقدستني 

اىل روح الفريق املتعاون«..
أئمة  موكب  مسؤولي  أحد  حسني(  أبو  )احلاج  بني  فيما 
بأن  السعودية  اململكة  من  املشارك  السالم(  )عليهم  البقيع 
متفرقة  ومناطق  املنورة  واملدينة  واإلحساء  القطيف  »أبناء 
أخرى من اململكة وفدوا إىل كربالء منذ بداية شهر صفر«، 
مشريا إىل إن »املوكب باشر خبدماته على طريق يا حسني 
املتنوعة  اخلدمات  بتقدميه  وكربالء  النجف  بني  الرابط 
لزائري اإلمام احلسني )عليه السالم( وكذلك مضيف يعمل 
اإلمام  زائري  والعصائر على  والفواكه  األطعمة  توزيع  على 
يبدي  فرع  هو  املوكب  إن  مبينا  السالم(«،  )عليه  احلسني 
املسجلة يف  السالم(  )عليهم  البقيع  أئمة  هيئة  من  خدماته 
للعتبتني احلسينية  التابع  قسم املواكب والشعائر احلسينية 
يف  املشاركني  »عدد  إن  إىل  وأشار  املقدستني«.  والعباسية 
فيه  شارك  زائر سعودي  ألف   32 إىل  وصل  العزاء  موكب 
أطفال وشيوخ وشباب الشيعة السعوديني مساء يوم الزيارة 
املباركة«، ذاكرا إن »هناك هدفا من شعارات املوكب تتلخص 
البقيع  أئمة  مراقد  وإعمار  اجلائرة  األنظمة  زوال  بتمين 

كمرقد اإلمام احلسني )عليهم السالم(«. 
بزائري  أخرى  لقاءات  لـ)األحرار(  كان  أخرى  جهة  ومن 
اإلمام احلسني )عليه السالم( العرب واألجانب والعراقيني 

اجملتبى  احلسن  اإلمام  موكب  ومنهم  املهجر  يف  املوجودين 
السويد   – استوكهومل  من  القادم  العراقي  السالم(  )عليه 
الرأس  باب  أمام  الزائرين  إىل  خدماته  يقدم  كان  الذي 
الشريف يف العتبة احلسينية املقدسة ولسنته اخلامسة على 
التوالي خالل زيارة األربعني حبسب مسؤول املوكب )احلاج 
بتقديم خدماته  »املوكب استمر  إن  الدهان( وأضاف  ضياء 
ملدة أسبوعني وعددنا أكثر من 100 متطوع كان دأبنا بتقديم 
اخلدمة احلسينية، وبعد انتهاء الزيارة سنبدي اخلدمة يف 
النجف األشرف يف ذكرى وفاة الرسول األعظم )صلى اهلل 

عليه وآله وسلم(«.
»يأتي  عاما   )47( تركيا  من  شاهني(  )نوري  قال  فيما 
)عليه  احلسني  أربعينية  إلحياء  سنويا  األتراك  املسلمون 
السالم( سواء من تركيا أو من باقي دول العامل املتواجدين 
فيها«، وأضاف شاهني الذي يسكن يف لندن »وفدت برفقة 
عائليت هذه السنة منذ شهر حمرم احلرام وسأبقى لنهاية 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  األعظم  الرسول  لزيارة  صفر  شهر 

وسلم( يف النجف األشرف«.
باكستاني اجلنسية )38( عاما قال  أما )أكرب غالم( مسلم 
وحر،  مؤمن  كل  يطلقه  شعار  السالم(  )عليه  »احلسني  إن 
لزيارته  يفدوا  حتى  األميال  آالف  يقطعون  والباكستانيون 

سنويا«.
وعن أحداث العراق وما يستهدف الزائرون من عداء ومكائد 
إرهابية، قال غالم، »لن تردعنا أية فرقة تعادي أهل البيت 
)عليهم السالم(، ولن نرتاجع يف حبهم حتى إن استشهدنا«، 
فيها  ويدفن  ليوارى  كربالء  يف  املوت  بتمنيه  حديثه  خاتا 

بالقرب من احلسني )عليه السالم(«.
فال  األقالم  عنها  كتبت  مهما  احملبني  أشواق  تبقى  وهكذا 
دنيا احلسني  احلياة يف  تهُب  كاملاء  فهي  تستطيع حصرها 

)عليه السالم(.           

مشاركٌة فاعلة للزوار العرب واألجانب يف إحياء مراسيم زيارة األربعني
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عشقاً لدربك يا ُحسنُي
الشاعر املهندس كامل يوسف حمادي أبو هات

زح���ف���ًا إل���ي���ك ع��ل��ى اجل���ن���اح املُ���وج���ِع 

ح������رارًة املُ�����ص�����اب  أجَّ  خ���اِف���ق���ي  يف 

اذا ت  م��������رهّ م�����ا  ذك���������راك  ي�����ا  اه  أوهّ

بي ت������روُح  ال���ذك���ري���ات  مت����رُّ  ان  م���ا 

ت ه�����ن�����اَك أص���اب���ع���ًا  ����ه����ا م��������دهّ وك����أنهّ

اىل  ن�������اظ�������رًة   ِ لل   ً م�����رف�����وع�����ة 

ل��ل��ُم��ح��َص��ن��اتِ  وق���د جرى وُم���ش���ريًة 

حوى وان  ي���ك���وُن  ال  ك��ي��وم��َك   ٌ ي����وم 

هوت ط��ال��ت  وان  دام����ت   ٌ َع����ربة  م���ا 

ط���ال���قٌ  ي���وم���ك  ل���غ���ري  ال����ب����ك����اَء  انهّ 

ًا وال����يت  ي����ا خ����ري ك����ل ال����ن����اس ج�������دهّ

ي����ا م����ن مس�����وت خ����ؤول����ة وع���م���وم���ةً 

النسا س���ي���دة  ال�����زه�����راء  ف���ل���ذة  ي����ا 

عالمًة  .. ل��ل��م��ؤم��ن��ني  ال����ذي  اب����ن  ي���ا 

ي�����ا م���ن���ب���ع احل������ب ال�������ذي ُأش�����رب�����ْت

الكسا ذوي  غ��ري  ال��رمح��ن  ��ر  ط��ههّ م��ا 

ِم��ن��َك ال��رس��ول وان��ت م��ن خ��ري الورى

ه���ا ت���ه���ف���و ال����ي����ك ق���ل���وب���ن���ا ف���ن���ُق���رهّ

وم���ا  ُي���ع���ط���ي  م�����ا   َ أب���ق���ي���ت  م�����ا  لل 

ظمأنا ل�����رتوي  ع���ط���ش���ان���ًا  وذه����ب����ت 

م ال���غ���ي���وب ك����رام����ةً  ف����ج����زاك ع������الهّ

وآل������هِ  ال����رس����ول  ال����ص����الة ع���ل���ى  إن 

���ط االط������راف وه�����ُن األرب�����عِ  إن ث���بهّ

�����ت ب��س��ي��لِ  امل���دم���عِ   دام�����ت وم����ا رقهّ

���ن ف���ي���ُض األدم�����عِ  م���ا ع���ان���ق اخل���ديهّ

املقطع  ص�����وب  ال���ك���ف���ني  اىل  ع����ف����وًا 

ِل���ب���رتِ  االص���ب���ع ِ  مح�����راء واِك����ف����ةً  

القاطعِ  الرؤوس على األصم ِّ  مَحلِ  

عِ  س���ُي ال��ن��س��اء ع��ل��ى ال��ن��ي��اق اهل�����زهّ

َح����رَّ ال���ض���روسِ  ب��ُأم��ه��ات ال���زع���زعِ 

ل���ل���ه���ام���ع   ً م�������دى  ف�����ال  ع���ل���ي���ك  إال 

ل����ل����دام����عِ   ٌ �������ا ع���ل���ي���ك ف���ُم���ط���ل���ق  أمهّ

األورع ال���ن���س���اء  خ����رَي  أجن���ب���ت  ق���د 

ي���ا دوح�����ة ال���ش���رف املُ���ن���ي���ف املُ���ف���رع

ي���ا س���ي���دًا ي���ا اب����ن ال��ب��ط��ني األن�����زعِ 

عي الدهّ ب���ان   ِ وب��ب��غ��ض��ه   .. ���ه  ُح���بهّ يف 

م��ن��ه ال��ن��ف��وس ب��ف��ي��ض ح��ب املُ���ب���دعِ 

عي ندهّ م��ا  ال   ..ِ ال��ذك��ر  يف  ط��اه��رًا  ي��ا 

وب���ق���اُء ِذك������رَك ف��ي��ه س���ر ال��س��اط��عِ 

األوس�������عِ   ِ ب���امل���س���ري   ٍ ع�����ام  ك����ل  يف 

�����عِ  ال�����ُرضَّ لل ق����د أزَوي����������َت ح���ت���ى 

َف�����ُول�����دَت ل����أح����رار ي����وم امَل����ص����رعِ 

الباِضِع أن���َف  ِدم���اَك   ُ س��ي��ل  داَس  أْن 

املطَلع   ِ خ���ت���ام  يف   ِ امَل���ق���ال���ة  خ����رُي 

َت لإلماِم َكِبٌد تفتهّ
مرتضى شرارة العاملي

رشقوه حّيًا باللساِن إماُمنا 
ولدى الردى رشقوا اهلدى بسهاِم !!

كم ذا سقى العطشى منرَي هدايٍة 
وإذا بِه ُيسقى ُزعاَف مِحامِ !!

ها  َكِبٌد تفّتَت لإلماِم بسمِّ
فرأى حشاُه بال جراِح ُحساِم !!

يا سمُّ لوال أّن فيَك مشيئًة 
لغدوَت ِمسكًا يف عروِق إمامي !

لكّنهم أهُل البالء، وإمّنا 
يعلو البالُء لدى علوِّ َمقامِ 

فرتاهُم املقتوَل يف حِمراِبِه 
وتراهُم املذبوَح بالِصمصامِ  !

ًا ناقعًا  وتراهُم املسموَم مُسّ
وتراهُم املعصوَر إْثَر ِضرامِ  !
وتراهُم املسيبَّ حُيدى رْكُبهم 

من جمرمنَي أراذٍل ولئام !!
وتراهُم املستوَر لو ُيدرى به 
لَسَعْوا إليِه بضحوٍة وظالمِ 

* * *
إنَّ الندى وُذرى اهُلدى بفجيعٍة 

وشذى العفاِف وهيبُة الِضرغامِ 
واحِللُم واحللماُء يف حبر األسى 

وعبادٌة ثكلى و طوُل قيامِ  
فقدْت مِحاها ملتقى أنواِرها 

حبَر السالِم وقلعَة اإلسالمِ 
فقدُته لو رحَل الضحى ما نابها 

كرحيِله من ظلمةٍ  وَقتامِ  
* * *

هلفي وما جّفْت دموُع حُمّرٍم 
حّتى أتى َصَفُر األسى بِسجامِ 

ال كالطفوِف فجيعٌة، لكّنما 
أمُل احلسنِي فجيعُة اآلالمِ 

ُحزن اإلماِم على اإلماِم يتيمٌة 
ال ُحزَن يف الدنيا كحزِن إمامِ 
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هو العامل األديب السيد عبد الوهاب ابن السيد علي ابن السيد سليمان آل الوهاب املوسوي احلائري، كان فاضالً  وأديبا لبيبًا ، درس على أعالم 
املدّرسني يف عصره وله شعر يف غاية السالسة وقوة التعبري ودقة املعاني وحسن السبك معظمه يف مدح ورثاء آل البيت ) عليهم السالم( ، ينتسب 
ألسرة آل الوهاب وهي من األسر العلوية العريقة يف كربالء املقدسة واليت ترتبط بالنسب لسادات ) آل زحيك(، ولد يف كربالء سنة 1291هـ 

وتويف بالوباء سنة 1322هـ، ومن شعره يف رثاء احلسني )عليه السالم( ما يلي :

من أدباء كربالء
السيُد عبد الوهاب آل الوهاب

خ����ل����ت أرب���������ع ٌ مم�����ن حت�������بهّ وارس���������ُم

أم���ه���م���ا ج�����رى ذك�����ر ال���غ���وي���ر وح���اج���ر

ب������ارق ت����ه����ام����ة  وادي  يف  وي������وم������ض 

أك���ن���اف حاجر ال����وك����اف  ال����واب����ل  س��ق��ى 

لربعها ال��س��ح��اب  أس��ت��ج��دي  ك��ن��ت  وم����ا 

وأن�����������ت ب�����ه�����ا ص���������بهّ م������ش������وق م���ت���ي���ُم

فم  وال  ل�����دي�����ك  مس������ع  ف������ال  ت����ص����ب 

متهم ال���ص���ب���اب���ة  وادي  يف  ودم����ع����ك 

يبسم ف���ي���ه���نهّ  ال������ربق  ث���غ���ر  وأوم��������ض 

م����ع م����ن أع���ي���ين دم وس���ق���ي���اه ل�����وال ال����دهّ

تجلّى نجُم اإلمامة
املرحوم الشيخ عبد املنعم الفرطوسي

ظ�����ه�����ر احل���������ق ف���������وق م�����ه�����د ال������رج������اء 
وجت��������ل��������ى جن����������م اإلم������������ام������������ة م����ن����ه
ه���������و ف������خ������ر م���������ن ال����������والي����������ة ط���ل���ق
ب������ش������ر امل������ص������ط������ف������ى حم������م������د ف���ي���ه
وت������������وال������������ت م����������ن األئ����������م����������ة ف����ي����ه
ف���������������رح ع���������اج���������ل وف���������ت���������ح م����ب����ني
منهم االم�������ر  وارث  ال���ع���ص���ر  ص����اح����ب 
ت�����ت�����ب�����ارى ف����ي����ه ال������س������م������اوات ف����خ����رًا
ح�������ني ي����ع����ط����ي ل��������������واءه ج����ربائ����ي����ل
فتجلى ب������ش������رًا  اجل������ن������ان  وت����ف����ي����ض 
وت�����ه�����ز احل����������ور احل������س������ان اب����ت����ه����اج����ًا
ارض ك������ل  يف  األف��������������راح  وت������ط������وف 
ومت�����ي�����س األش�������ج�������ار ب�����ال�����رق�����ص آن����ا
وت������ع������ج األط��������ي��������ار ف����ي����ه����ا ف���ت���وح���ي
ف�����ت�����م�����وج ال�����ب�����ح�����ار ك���������ربا ف���ت���ط���ف���ى
ه�����و ب�����ش�����رى ب����ق����ائ����م ال����ع����ص����ر ك����ربى

ب�����ظ�����ه�����ور امل��������ه��������دي ب�����ع�����د اخل�����ف�����اء 
ي������������وم م���������ي���������الده ب��������أف��������ق ال������������والء 
ش�������ق ب������ال������ن������ور ظ����ل����م����ة ال�����ك�����ربي�����اء 
���������اء  ق������ب������ل م�������ي�������الد جن������م������ه ال���������وضهّ
ب�������ال�������ب�������ش�������ارات اص�������������دق األن�������ب�������اء 
وأم�������������������ان ل�������ل�������دي�������ن وال������ض������ع������ف������اء 
س������اط������ع ال�������ذك�������ر ق������ائ������م االول�������ي�������اء 
ل�������ص�������ف�������وف امل����������الئ����������ك االم���������ن���������اء 
 وه����������و ي�����ك�����س�����ى حب�����ل�����ة م��������ن ب����ه����اء 
ك���������ل ن�����ع�����م�����ى ب������ه������ا وك������������ل ه�����ن�����اء 
ون������ائ������ي دان  ك���������ل  ب��������امل��������زام��������ري 

ع�����ان�����ق�����ت�����ه�����ا اف������������������راح ك���������ل مس������اء 
ب�����ع�����د ن�����ش�����ر ال���������ذوائ���������ب اخل������ض������راء 
ب���������األغ���������اري���������د ك���������ل حل���������ن غ�����ن�����اء 
ض�����ف�����ت�����اه�����ا ب�������ال�������زه�������ور واخل������ي������الء 
وس�����������������رور جي������ل������ى ب������أب������ه������ى ج������الء 
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حتت
 اجملهر

اليها  ينتقل  أن  قبل 
املعتصم العباسي كانت ارضا 
الديار  لكثرة  النصارى  يسكنها 
 221 سنة  ففي  فيها  النصرانية 
وهو اصغر  املعتصم  قدم  م  للهجرة 836 
واشرتى  سامراء  اىل  العباسي  هارون  ابناء 
ديرا للنصارى باسم دير سامرا ) موسوعة 
املوسوعة  صاحب  وذكر   39\12 العتبات 
بنى  ثم  ومن  احلقيقي(  امسه  ليس  انه 
السكن لرعيته وكان جلهم ان مل يكونوا 
كلهم من األتراك والنصارى حيث شاع 

عن اخللفاء األمويني والعباسيني انهم يستعينون بالنصارى كمستشارين هلم . 
واما بقية االديار اليت كانت يف سامراء وحواليها هي دير مرماري قال الشابشيت 
» وهذا الدير بسر من رأى وهو دير عامر بالرهبان وحوله كروم وشجر وهو من 
املواضع للنزهة والبقاع الطيبة احلسنة » ) موسوعة العتبات 12\41 وعقب عليه 

الشابشيت هو من أعالم القرن الرابع للهجري ألنه مسى سامراء سر من رأى (
بناه رجل من اهل السوس وسكنه هو ورهبان معه  دير السوسي وهو دير مريم 

فسمي به وهو بنواحي سر من رأى باجلانب الغربي ) 12\44(
الكروم  شجر  فيها  تكثر  وكذلك  السهر  حمل  شهرا  با  ومعنى  باشهرا  دير 

)46\12(
دير عبدون وهو بسر من رأى اىل جانب املطرية ومسي عبدون الن عبدون اخا 

صاعد بن خملد وكان نصرانيا واسلم أخوه واستوزره املوفق  12\47(
دير صباعي وهذا الدير اقرب اىل تكريت وقال ياقوت احلموي فيه مقصد الهل 

عة  خلال ا
املعارف  يف  امسه  وذكر 

االسالمية دير سعابة وذكره الشابشيت دير 
مشددة  وباء  مهملة  بصاد  صبّاعي  دير  والصحيح  ضباعي 

واملقصود بها القديس مشعون بر صباعي ) 12\50(
دير العذارى مسي بهذا االسم الن فيه جواري متبتالت عذارى هن سكانه وقطانه 

ومسي بامسهن وهو اقرب اىل نواحي الدجيل )12\52(
دير العلث وهناك من زعم انه نفسه دير العذارى وهذا خطا الن العلث قرية على 

شاطئ دجلة من اجلانب الشرقي ، العلث بكسر العني وسكون الالم وثاء مثلثة 
ُعْمُر نصر وهو من املتنزهات واخلاص باللهو وشراب املسكر) 12\59(

دير مرماجرجيس وهو اقرب اىل بغداد منه اىل سامراء فال يعد من سامراء 
ولكن اخلليلي ذكره يف موسوعته ) 12\60(

هذه الديار وكلها تزرع الكروم وهو العنب ألنه املادة األساسية لصنع شرابهم كانت 
املتوكل بإحضار  املدينة منحى آخر عندما أمر  بالنصارى وقد أخذت هذه  آهلة 
اإلمام علي اهلادي وولده اإلمام احلسن عليهما السالم اىل سامراء فمن هنا بدأت 
بذرة التشيع يذكر كي لسرتنج يف كتابه بلدان اخلالفة الشرقية » صار جل أهل 
سامراء من الشيعة بسبب ضرحيي اإلمامني العاشر واحلادي عشر علي اهلادي 
فرنسيس  بشري  ترمجة   « الغيبة  سرداب  جامعها  ويف  العسكري  احلسن  وابنه 

وكوركيس عواد ص 80 مطبعة الرابطة ص 1954 .
وذكر اليعقوبي يف تارخيه 225/3 عن وفاة اإلمام اهلادي عليه السالم ملا استشهد 
» كثر الناس واجتمعوا وكثر بكاؤهم وضجيجهم فرد النعش اىل داره ودفن فيها ومل 

يزل التشيع راسخا اىل ان حاربه األيوبي واقتفى أثره السلطان سليم العثماني. 
سامي جواد كاظم

سامراُء من النصرانية اىل التشيع

إن القبض والبسط من احلاالت املتواردة على 

اليت حيسن  القواعد  بعض  وهلما  العبد،  قلب 

والبسط  القبض  إن  ذلك  فمن  إليها:  االلتفات 

قلب  على  جيريهما  والباسط  القابض  )بيد( 

ال  انه  ومنها  الغالبة..  حكمته  مبقتضى  عبده 

ميكن إطالق القول بأن اإلقبال خري من اإلدبار، 

ألن بالثاني يدفع حالة ) الُعجب( املهلكة، فان 

تسبيح  من  إليه  أحب  يكون  قد  املذنبني  أنني 

من  والبسط  القبض  إن  ومنها  املسبحني.. 

حاالت العبد وخصوصياته، فال ينبغي أن يشغل 

نفسه ) مبا خيصه( عما ) خيص احلق( وهو 

القيام بوظائف العبودية.. ومن جمموع ما ذكر 

يعلم إن على العبد أن يقوم مقام العبد، سواء 

اإلقبال  ليس  إذ  إدبارًا،  أو   ً إقباال  ذلك  أورث 

طلبًا  عبادته  صارت  وإال  للعبد،  مستقلة  بغية 

للحظوظ النفسانية اليت ختل باإلخالص عند 

الدقة والتأمل .. وليعلم أخريًا إن هنالك بعض 

املباحات  بعض  بل  للقبض،  املوجبة  الذنوب 

النيب  نهى  اليت  اهلموم،  عنها مبثريات  املعرب 

)صلى اهلل عليه واله وسلم( عن استعماهلا كما 

ورد يف : البحار ج76 – ص232.

قواعد القبض والبسط
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أعداؤكم كثٌر !
م/ إيضاٌح

كن حريصا فيما يصدر منك من كالم او فعل وحتى املظهر حتى ال تتيح الفرصة ألعداء الدين بان ينالوا منكم وال تربروا التصرفات حبسن النية 
او كلما جاءت عفوية مبالغا فيها تكون األفضل ، وهذا يتطلب منا ان نكون واعني ملا جيري حولنا وهذه الرواية عن اإلمام اهلادي عليه السالم فقد 
جاء عن سهل بن زياد، عن حييى بن املبارك، عن عبد اهلل جبلة الكناني قال: استقبلين أبو احلسن عليه السالم وقد علقت مسكة يف يدي فقال:« 
اقذفها إنين ألكره للرجل السري أن حيمل الشيء الدني بنفسه، ثم قال: إنكم قوم أعداؤكم كثرية، عاداكم اخللق، يامعشر الشيعة إنكم قد عاداكم 

اخللق فتزينوا هلم مبا قدرمت عليه«.
وهذا حيتم علينا أن نكون بأحسن مظهر يف صالتنا ويف استقبالنا للضيف ويف أي مكان عام يرانا الغري ، عن أبي عبد اهلل ) عليه السالم ( ـ يف 

قلمي املتوا�سعحديث ـ قال : »البس وجتمل ، فإن اهلل مجيل حيب اجلمال ، وليكن من حالل« الحظوا وليكن من حالل.. 

الــعــدد:
التاريخ: 

 69
317

2/ ربيع االول 1433هـ 
املوافق 26/ 1/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

 حسني علي جاسم الكرعاوي
أن يكون إصدار اهلويات وجباية االشرتاكات  يعدو  )النقابات( ال  عمل 
ولعل من معرتض على هذا القول  ولي سؤال له ولغريه من املعرتضني 
أين أنتم من املطالبة بالقوانني اليت تنظم عملكم ومباذا تفسرون جتاهل 
أصحاب  )أي  أنهم  عنكم  بدال  وأجيب  القرار  أصحاب  قبل  من  دوركم 
القرار( أيقنوا أنكم لو عملتم باملهنية فقط دون)الوطنية والدينية وحتى 
إدارة  لكرسي  الكفء  غري  إيصال  هلم  أتيح  ملا  واألخالقية(  اإلنسانية 
املؤسسات وملا كان حالنا على ما هو عليه اآلن وهو باق كما هو عليه 
السؤال  يبقى  آخر  جانب  من  أما  احلقيقي،  دوركم  مارستم  ما  إذا  إال 
القائم أين النقابات من مهامها اإلصالحية يف ظل الواقع الفاسد )ماليا( 
االشرتاك  ويدفعون  هوياتها  وحيملون  هلا  املنتمني  من  هم  فالسراق 
السنوي واملهنية تقضي متابعة أعماهلم واإلشراف عليها واملراقبة هلا 
نتساءل  أن  ولنا  الدوافع،  استثنينا من  ملا  باإلضافة  للمهن  كي ال يساء 
وعملهم يف  وجشعهم  األطباء  عيادات  من  األطباء  نقابة  موقف  هو  ما 
املستشفيات األهلية الذي أضر باملواطن الفقري وهل أن الواقع الصحي 
يتناسب وحجم اإلمكانيا       ت؟! وإذا كان اجلواب ال فما واجبكم إزاءه 
وال نعلم علة سكوت نقابة الصيادلة على األدوية الفاسدة وسبب دخوهلا 
شراءهم  بعدم  ملرضاهم  األطباء  نصيحة  االستغراب  يثري  وما  البلد، 
ملاركات معينة من األدوية وهو لسان حال الصيادلة عندما تسأهلم عن 

غالء النوعيات األخرى. 

وما ينطبق علىنقابيت األطباءوالصيادلة يصدق على نقابيت املهندسني 
قانون  )حسب  مشروطة  األوطان)املهندسون(عضويتهم  فبناة  واملعلمني 
املقاوالت  شركات  تسجيل  شهادة  ملنح  املقاوالت(  شركات  تسجيل 
وممارسة العمل باإلضافة إىل ذلك  أن املشرفني على عمل هذه الشركات 
هم مهندسون أيضا ومع ذلك كلنا نعرتف بعدم مطابقة املشاريع املنفذة 
للمواصفات الفنية )واألبنية املدرسية خري دليل(! وعلى الرغم من ذلك 
مل نسمع يوما أن نقابة املهندسني سحبت الثقة أو ألغت عضوية مهندس 
مستسلمة للمجامالت أسوة باحملسوبية واالنتماءات واحلال أدهى وأمر 
بالنسبة لنقابة املعلمني والسؤال أين هي من آفة الدروس اخلصوصية؟! 
دورها  هو  وما  املدرسية؟!  املالزم  مسمى  )العبوات(حتت  بيع  وظاهرة 
بالقضاء على هكذا ظواهر ووقاية الطلبة ضررها بوضع احللول؟ )ومبا 
أن الرتبية والتعليم أساس اإلصالح لكل مشاكل البلد( نرى من املفيد 
أن نطرح بعضها باعتبار عمومية الضرر أوهلا  تشخيص من يقوم بنشر 
هذه السموم عن طريق تفعيل دور جمالس اإلباء واملعلمني خاصة وان 
الضوابط القانونية ال جتيز ترؤسه إال من قبل أحد أولياء أمور الطلبة 
تكليف  االعوجاج،  تقويم  شأنها  من  فاعلة  عمل  آلية  وضع  خالل  من 
املختصني لدراسة أسباب نشوئها ووضع املعاجلات اليت تتكفل بالقضاء 
الطالب نفسيا وأخالقيا من خالل االهتمام  إعداد  العمل على  عليها، 

بسلوكياتهم وتثبيت املالحظات يف البطاقة املدرسية .

وكذلك عدم التفريط بدرس الرياضة ونشاطاتها السنوية والعناية مبادة 
الفنية وممارستها الفعلية، وتهيئة مستلزمات الدرسني ملا هلما من أثر 

بناء شخصية  وقع يف  وما هلا من  املدرسية  أنسى احلديقة  وال  نفسي 
املعلمني  من  )امللغمني(  معاقبة  من  النقابة  دور  أين  أدري  وال  الطالب، 
والدفاع  الطالب  حقوق  متجاهلة  التحزب!  على  أقتصر  دورها  أن  أم 
عنهم خاصة ما يتعلق بأوضاع األبنية املدرسية )أقوهلا بصراحة النقابة 
شريك لوزارة الرتبية يف اضطهاد صغار التالميذ ورسم سياسة العنف 
حبق الطالب( وما عدم توفري الصحيات واملاء الصاحل للشرب ووسائل 
التربيد والتدفئة وحتى زجاج الشبابيك وانعدامه ولعل أقوى األساليب 
أما عدد  الرتاب،  أو  البارد  الكاشي  الطلبة يفرتشون  العنفية هو ترك 
لي  لكان  مكانهم  كنت  ولو  الطالبي  والزخم  يتناسب  ال  الذي  املدارس 
موقف إزاء ما يسمى)الدوام الثالثي(وحتديد احتياج املناطق للمدارس 
للحد من احملسوبية واملنسوبية يف توزيعها، ولوقفت وقفة جادة تتالءم 
وما نواجه من غزو فكري وثقايف وأخالقي مبا يتعلق باملناهج ومتونها.. 
ولعل نقابة املعلمني تدرك قدسية مسؤوليتها ومن هذه القدسية ندعو 
األكرم  )املصطفى  األول  معلمهم  نهج  على  للسري  أبنائها  من  اخلريين 
صلى اهلل عليه وآله( وبناء أبنائنا بناًء تربويا والنهوض بالواقع العلمي ...  

وحنن خلفهم ان شاء اهلل سائرون.

سامراُء من النصرانية اىل التشيع     النقاباُت بني اجملامالت ومهام اإلصالحات  
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حرق النفايات
يف بعض االحيان ترتاكم النفايات السباب قد تكون خارج نطاق البلدية او لسبب اخر ولكي يتخلص املواطن منها يلجأ اىل حرقها وهذا يسبب كثريا من 
املساوئ منها صحية ومنها مادية فالصحية هي الدخان والغازات اليت تتولد نتيجة االحرتاق واما املادية فانهم يف اغلب االحيان يرتكون النار من غري اطفائها 
جيدا مما يؤدي اىل تطاير بعض اجلمرات فتؤدي اىل حرائق وبالفعل حدث هذا ويف بعض االحيان يكون ضمن النفايات عبوات عطور او معطر جو وعند 
احرتاقها يؤدي اىل انفجارها فتسبب حالة من االرباك لدى السامع هذا ان مل تؤد اىل اذية االشخاص القريبني من النار . ومن اخطر تلك احلاالت هي 
عندما يقوم اصحاب دور البستنة حبرق النفايات النها غري مشمولة خبدمات البلدية وينجم عن هذه احلرائق حرائق للنباتات اليت تنبت على جانيب البزل 

وقد يعاني رجل االطفاء من صعوبة الوصول اىل احلريق بسبب ضيق الطريق .
هذه الظاهرة حباجة اىل دراسة وتوعية واختاذ ما يلزم للقضاء عليها ..

االمهاُت الالهياُت 

سامي جواد كاظم

حسنني الشاجلي

تربية  يف  واجلسمية  النفسية  الراحة  تؤثر 
اللذائذ  من  األم  استفادة  ويعترب  الطفل 
والقيام مبهمة  النفس  عن  والرتفيه  املشروعة 
من  مطمئنة  ونفس  هادئة  بأعصاب  الرتبية 
يأمر  ما  وهذا  هلا،  جدًا  الضرورية  األمور 
عدم  جيب  ولكن  العقل،  ويؤيده  اإلسالم  به 
اإلفراط واملبالغة يف ذلك ألنه ال يلحق الضرر 
باألم فقط بل سيكلف غاليًا ويؤدي إىل مشاكل 

ومصاعب معقدة يف مسألة تربية الطفل .  
مشكلة العصر : 

حدثت حتوالت كبرية يف جوانب حرية املرأة يف 
السنني األخرية ولذا أصبح االهتمام بظواهر 
األمور واالبتعاد عن حقائق األشياء وجوهرها 
أمرًا عاديًا ومميزًا هلا، فكم من األمهات اللواتي 
هلن  وليس  املزيفة  املدنية  مظاهر  خدعتهن 
هدف يف احلياة سوى االنغماس يف الشهوات 
األطفال،  تربية  عن  بالتفاهات  واالنشغال 
هن  ولكن  ؟!  باملثقفات  تدعى  نساء  وظهرت 
األسرية،  والعالقات  العواطف  من  خاليات 
االنطالق  وحب  الرتبية  مسؤولية  من  هاربات 

والتحرر من االلتزامات.
قيمة االمومة ولذتها :

ليست األمومة وقيمتها أن 
تذوق املرأة يف كل حلظة 
وتعرضها  وتزينها  نفسها 
واجملالس  احلفالت  يف 
أزياء  عارضة  أو  كدمية 
على  األم  حتصل  بل 
والشعور  النفسية  الراحة 
تنح  عندما  بالرضا 
لبناء  وعاطفتها  وقتها 
وحتقق  الطفل  شخصية 
وتنحها  األمومة  معنى 
قيمتها باإليثار والتضحية 
لرتبية  الصادقة  والرغبة 

بالسعادة  الواقعية  األوالد  جيل جديد، وتشعر 
رجااًل  وستمنحه  الغد  جمتمع  ستبين  ألنها 
وان  باملسؤولية  يشعرون  ومثقفني  مفكرين 

ذحبت أهواءها قربانًا لذلك . 
بواجباتها  املرأة  قيام  يف  األمومة  لذة  تكمن 
الفطرية اليت أودعها اهلل تعاىل فيها، وتسعى 
إىل وضع كافة قدراتها وإمكاناتها بشكل جيعل 
وعندها  واهلناء،  بالسعادة  يرفلون  أطفاهلا 

ستشعر بالرضا ميأل كل خلجات نفسها.
حدود قضاء الوقت: 

أن  بشرط  اجيابيًا  واملرح  الوقت  قضاء  يكون 

أداء  عن  يشغلها  وال  كله  األم  وقت  يأخذ  ال 
واجباتها ألنها وقبل كل شي مسؤولة عن طفلها 
وقت  إىل  ستحتاج  فإنها  شك  وال  وحياته، 
تقضيه يف جمالسة أقربائها أو الصديقات وما 
أشبه ذلك، بشرط أن يكون الطفل بصحبتها، 
وإال فاللهو املتفسخ يف املسارح واملالهي ليس 
يف شأن األمهات، وال ضري بل ومن الضروري 
القيام بالنزهات العائلية والسياحة للتعرف على 
مجال الطبيعة وبصورة متناوبة أو التجوال يف 
احلدائق واملتنزهات والبساتني وتكوين عالقات 

اجتماعية والقيام بالزيارات املتبادلة .
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فاطمة غازي
النفسية  الضغوط  كل  أن  حقيقًة 
عامل  هي  إمنا  املراهقة،  أو  للمراهق 
عامل  حدوث  بسبب  حصل  معاكس 
آخر يكون هو األساس، أي مثل قانون 
نيوتن الثالث ونصه : ) إن لكل فعل ردة 
له  معاكسة  القوة  يف  له  مرادفة  فعل 
لبعضهم  ما حيدث  مثل   ،) االجتاه  يف 
من تقييد ومنعهم عن احلركة حبرية، 
مبمارسة  املختزن  نشاطهم  فيظهرون 
أو  املدارس  والشقاوة يف  الشغب  أنواع 

خارج حميط املنزل ..
وأما من يفرغون هذه الطاقة بشكل مالئم، فرتاهم يتحركون ويعيشون بشكل هادئ فيه كثري من 
االستقرار، ولكن هناك أيضا نوع ذاق أقسى أنواع العذاب، وذلك بسبب ضياع الدفء العائلي، 
ذاق فيه هذا الصيب أو هذه الفتاة شتى أنواع األمل من ضرب وجلد وحرق يف بعض األحيان .. 

لذلك يعيش بشكل من التقوقع واالنزواء مع نفسه ودائما يظهر احلزن واألمل يف حركاته ..
فإنه  بشحنات سالبة  مليء  يعيش يف جو مكهرب  فمن  الوالدين..!  على  اللوم  يبقى جل  ولكن 
قد يالقي حتفه من جل اآلالم والدموع اليت ال تفتأ أن جتف حتى تعود للنزف ..! وأكرب ما يف 
املشكلة أن مهما أهتم املوجهون األسريون والناشطون االجتماعيون يف إجياد حل هلذه املشكلة 
، وألقوا حماضرات توعوية وهموا عزميتهم ليخرجوا بعض أفراد اجملتمع من معمعات اجلهل 

الرتبوي .. فإن ما يلقونه آذان صمت لكيال تسمع .. فكانوا كمن ينفخ يف قربة مثقوبة.. !
أي ال فائدة من كل هذه العيارات النارية اليت يطلقها أمهر القناصني ليقتنصوا شخًصا واحًدا 
عله يفهم ويستفيد .. ولكنهم مل ييأسوا وحياولون أن يغريوا اجتاه الدفة بأمل كله عمل .. وذلك 
لينقذوا جيل الغد وشباب اليوم .. فإنقاذهم لن ينقذ جيال فقط إمنا أجيال .. وال حيمي شخًصا 
من تلك الضغوطات والسلبيات واألمراض النفسية .. إمنا ينقذ اجملتمع بأكمله ، ليكون جمتمعنا 

كشجرٍة مجيع مثارها صاحلة ..

حبيب وهيلة

وهنا يقصد الرسول الكريم )صلى اهلل عليه واله وسلم( باملرأة واليتيم ، فالنساء أمانة يف أعناقنا 
من أهان املرأة فهو لئيم ومن أكرمها فهو كريم وكذلك اليتامى من لقيهم فليمسح على رؤوسهم 
الن يف هذه الرمحة البسيطة غفران الذنوب وبكل شعرة من رأس اليتيم ميسح عليها باليد تحو 

سيئة ، وقال كذلك ) أنا وكافل اليتيم كهاتني وأشار بالسبابة والوسطى أي يف درجيت اجلنة(.

إن على اإلنسان أن حيول ليلة اجلمعة إىل 

حمطة انس مع اهلل –عز وجل- وحماسبة 

 .. الغيب  عامل  مع  روحية  ووقفة  للنفس، 

فالذين يعيشون يف بالد الغرب، ينتظرون 

للجبال،  يذهبوا  كي  األسبوع،  نهاية 

هذه  يف  فهم   .. والبحار  األنهار  وشواطئ 

يعودوا  كي  العمل  من  يتفرغون  الفرتة 

 .. ونشاط  بهمة  أخرى  مرة  عملهم  إىل 

يف  تكون  ومتعتهم  راحتهم  فإن  وبالتالي، 

نهاية األسبوع .. فلم ال حناول حنن أيضا 

أن جنعل ألنفسنا ختام أسبوع ، نتفرغ فيه 

من  فنحن  ..؟   الدنيا  االنشغال مبتاع  من 

السبت إىل اخلميس مشغولون : إما بعمل 

ٍ ، أو بدرس ..! وطبيعة النفس إنها تتكيف 

مع العمل املتكرر .. 

وبالتالي فإننا ندور يف هذه احللقة املفرغة 

لدى  احلياة  وفلسفة  ونوم  وشرب  أكل   :

 ، ليعيش  يأكل   : الشعار  هذا  هو  البعض 

ويعيش ليأكل !

الراحة  وأجسادنا  ألنفسنا  خنتار  ومثلما 

أن  الضروري  من  لذا  احملللة  واملتعة 

نستعد آلخرتنا، ونتفرغ للعمل من اجلها، 

وخصوصًا يف ليالي اجلمع، وليالي القدر، 

عليهم   ( األئمة  استشهاد  ومبناسبات 

التقوى  وهو  الزاد  لنتزود خبري  السالم(، 

جللب القرب والرضوان اإلهلي. 

الضغوُط النفسيٌة للمراهقنيحمطُة ُأنس ...!

عليكُم بالضعيفين 
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

شعب اخلري 
والشر 

 ) شعب   ( ذو  طريٌق  اخلري  طريق  إن 
فمن دخل يف   ، بعض  بعضه على  يدل 
بعد  السبيل  له  انفتح  اإلحسان  جمال 
العلم وفتح  ، وكذلك يف جمال  السبيل 
البالد وإرشاد العباد وغري ذلك ..واألمر 
كذلك يف الشر ، فإن الشر بعضه دليل 
بعض ، وكأنه سلسلة يشد بعضها بعضًا 
..والشيطان إمنا يطلب الزلل من العبد 
فيوقعه يف شراكه ، إذا رأى فيه ) قابلية 
( االنسياق وراء الشر خطوة بعد خطوة 
..وقد رّتب القرآن الكريم عمل الشيطان 
من طلبه لزلل العبد ، على كسب العبد 
نفسه ، فقال : } إمنا استزهلم الشيطان 
أن  يعلم  ذلك  {..ومن  كسبوا  ما  ببعض 
الضاللة يكون مرّدها إىل العبد نفسه 
، وإن استثمر الشيطان كسب العبد يف 

حتقيق الضاللة . 

نور علي عمران

إن اجلهاد هو بذل النفس وكل ما هو غال ومثني 
يف سبيل اهلل وهذا اجلهاد فيه مراتب ودرجات 
جهاد  هو  وأصعبها  اجلهاد  درجات  أعظم  وان 
حنن  وخاصة  مجيعًا  علينا  ويرتتب  النفس 
الشباب أن جناهد أنفسنا فالنفس أمارة بالسوء 
وان نبين بالعمل الصاحل واخلوف من اهلل عز 
ال  لكي  شهواتنا  وبني  بيننا  منيعا  حصنا  وجل 
واحليوانات  حنن  فنصبح  بنا  الشهوات  تتحكم 

سواسية، واهلل عز وجل جعل كل القيم والسمات 
والصفات الطيبة يف اإلنسان ولعل أشرفها هي 
اإلرادة فعن طريق اإلرادة وخوف اهلل عز وجل 
مجيع  يف  األعظم  اجلهاد  حتقيق  من  نتمكن 

اجملاالت اليت يتدخل الشيطان فيها. 
وان جهاد النفس فيه عدة جماالت فقوله  تعاىل 
وحيفظوا  أبصارهم  يغضوا  أن  للمؤمنني  قل   «
مبا  خبري  اهلل  إن  هلم  أزكى  ذلك  فروجهم 
يصنعون« أي إن جهاد النفس يف هذه اآلية هو 
أن نغض أبصارنا فتياٍت وشبابا عّما حرم اهلل 

أعظم  أصبح  النظر  وجهاد  رؤيته،  عنا  تعاىل 
خاصة  اجلنسني  لكال  النفس  جهاد  درجات 
بعد كل املؤثرات املغرية اليت يتبعها الكثري من 
فعن  املفاتن  إظهار  اجل  من  والفتيات  الشباب 
اإلنسان  إىل  الشيطان  يتسلل  النظر  طريق 
اليوم  حنن  اليت  الشباب  مشاكل  تبدأ  وحينها 
مبستوى  نرتفع  أن  أردنا  وإذا  عنها،  غنًى  يف 
أنفسنا وجب علينا حينها جهاد أنفسنا، وأقول 
يتذكروها  أن  وأرجو  الشباب  مجيع  إىل  كلمة 

ويتيقنوها دائمًا بأن اهلل يف كل مكان.

أعظُم اجلهاد

عبد الستار جابر الكعبي 

احلسد هو كراهية وصول اخلري إىل الغري، عن 
الرسول )صلى اهلل عليه واله وسلم( يقول: يا 
علي آفة احلديث الكذب، وآفة العلم النسيان، 
اخليالء،  اجلمال  وآفة  الفرتة،  العبادة  وآفة 

وآفة العمل احلسد.
والتظاهر  املؤمن  من  مبغوض  حرام  واحلسد 
به قادح يف العدالة، وقد نهى اهلل تعاىل عنه 
بقوله تعاىل )ومن شر حاسد إذا حسد( وهذا 
النهي يقضي التحريم، وان احلاسد بهذا العمل 
يف  بالتفكه  وذلك  كربته  عن  ينفس  انه  يعتقد 
من  بزعمه  يعتقده  ما  على  والتنبيه  األعراض 
الدين،  يف  طعنًا  يعد  ال  مبا  ويطعن  عورات، 
وميهد لنفسه يف قلوب العامة وضعفاء العقول، 
واسخط  دينه  أمور  من  هدم  قد  انه  يعلم  وال 
اهلل تعاىل، واتعب نفسه وشغل فكره واضعف 
صنعًا،  حيسن  بهذا  انه  يعتقد  وهو  صحته 
واحلاسد حيسد من يثين الناس عليه وحيبونه 
فال جيد  نعمته،  زوال  بذلك  فرييد  ويكرمونه 
سبيال إليه إال الصديق والقريب واألخ املوافق، 

وكما قال الشاعر:
         وإذا أراد اهلل نشر فضيلة   

                      طويت أتاح هلا لسان حسود 
من  واخلدعة  الغرور  احلسد  دواعي  ومن 
احلسد  معصيتني  بني  جيمع  ألنه  الشيطان 
واكرب  الداء  أعظم  من  وهي  القلبية  والغيبة 
املعاصي واشرها للقلب وهي أول خطيئة وقعت 
يف األرض، وهي كالنار اليت تأكل احلطب، كما 
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  املصطفى  قال 
احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب، 
للقلوب  العظيمة  األمراض  من  احلسد  وان 
والبد من عالجه بالعلم والعمل النافع والقناعة 
ال  مؤمنني  نكون  وان  واملوافقة  واحملبة  واملودة 
منافقني كما قال اإلمام الصادق )عليه السالم(: 
إن املؤمن يغبط وال حيسد واملنافق حيسد وال 

يغبط.
ومن أراد الغنى بال مال وراحة القلب بال حسد 
تعاىل  اهلل  إىل  فليتضرع  الدين  والسالمة يف 

وبه يستعني ..
املصدر / رسائل املرتضى ، من ال حيضره 
الفقيه  وبعض مصادرنا..

آفُة احلسد... اقتلها قبل أن تقتلك
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ماأ�ساة الطفولة..

يف حياتنا اليومية تتعرض خاليا أجسامنا ملؤثرات خارجية كالتلوث البيئي واستنشاق 
الدخان ) السكائر وغريها من امللوثات ( مما يؤدي إىل تكوين ما يسمى باجلذور 
احلرة free radicals   اليت تكون غري مستقرة كيميائيا يف جسم اإلنسان، وحبثا 
عن االستقرار تقوم مبهامجة اخلاليا احلية يف أجسامنا مما يؤدي إىل تلف تلك 
اخلاليا، وقد أثبتت كثري من الدراسات والبحوث احلديثة أن تناول اخلضار والفواكه 
مينع هذه العملية عن طريق معادلة اجلذور احلرة فتصبح مستقرة فال تقوم مبهامجة 
اخلاليا احلية ويشمل ذلك اخلضار اجلذرية كاجلزر . البطاطا . الشوندر . والبصل 
باإلضافة إىل اللهانة . الطماطة . الفلفل األخضر واخلضروات ذات األوراق الغامقة 

اخلضرة ) السبانخ واخلس ( . البزاليا اخلضراء . وكذلك قشور اخليار . 
هناك مركبات كيمياوية متوفرة يف اخلضار مثل الكوينني والدجيتالس 

وغريهما اليت تساهم يف منع بعض األمراض املزمنة واحلادة، بعض اخلضار حتتوي 
على مركبات مضادة للسرطان مثل الاليكوبني يف الطماطة والليوتني والبيتاكاروتني 
يف اجلزر االلسكا ) الشجر األمحر ( والقرع كذلك مادة سلفايد االليل املوجود يف 
الثوم والبصل كما تساعد مادة الفالفونيد املتواجد يف كثري من اخلضار والفواكه مثل 
. التوت . يف تقليل االصابات مبرض سرطان البنكرياس . خاصة  . التفاح  البصل 
عند املدخنني بنسبة 23 %  وقد أثبتت الدراسات أنه ميكن ختفيض نسبة االصابة 
بسرطان اجلهاز اهلضمي والتنفسي واجللد وختفيض الوفيات بسبب هذه األمراض 
لوجود  البيتاكاروتني  مادة  على  والفواكه  اخلضار  الحتواء  الرجال  يف   %31 بنسبة 
عالقة يف دم الرجال وأمراض السرطان حيث وجد اخنفاض شديد بنسبة هذه املادة 

يف دم أغلب املصابني بالسرطان من الرجال.
واحلفاظ  الرياضة  مزاولة  طريق  عن  منعها  السرطانات ميكن  من   %40  –  30 إن 

أوصى  حيث  الصحيح  والغذاء  املثالي  الوزن  على  واحملافظة  البدنية  اللياقة  على 
معهد حبوث السرطان األمريكي أن تناول غذاء غين بالفواكه واخلضار واألطعمة 
ذات املنشأ النباتي يساهم كثريا بتقليل نسبة اإلصابة بالسرطان، فمثال على ذلك 
يقلالن  والثوم  والبصل  الرئة  بسرطان  اإلصابة  تقليل  يساهمان يف  واخلس  اللهانة 
االصابة بسرطان غدة  تقلل من  ومنتجاتها  الطماطة  املعدة،  اإلصابة بسرطان  من 

الربوستات لوجود مادة الاليكوبني فيها حيث بينت مجيع الدراسات احلديثة. 
وان من أهم مسببات السرطان : هي عوامل متعلقة بأسلوب احلياة كالتدخني ونوع 
الغذاء وقلة مزاولة الرياضة، وان املركبات الكيمياوية املتواجدة يف اخلضار والفواكه 
اليت  املواد  أو  املسرطنة  املواد  نشاط  تأثري  منع  السرطان عن طريق  تنع حدوث 

تشجع على حصول السرطان يف اخلاليا احلية. 

زمن اخلفاجي  
شعبة تعزيز الصحة   

الفواكُه واخلضروات ودورها يف منع األمراض املزمنة واخلبيثة

  لوقطعوا  ارجلنا واليدين 
                      نأتيك زحفًا سيدي ياحسني
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