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العدد..

إّنه ملّا نزل القوم باحلسني )عليه السالم( وأيقن أّنهم قاتلوه قال 
ألصحابه: قد نزل ما ترون من األمر وإّن الدنيا قد تنّكرت وتغّيت 
وأدبر معروفها واستمّرت حتى مل يبق منها إاّل كصبابة اإلناء، وإاّل 
خسيس عيش كاملرعى الوبيل، أال ترون احلّق ال يعمل به والباطل ال 
يتناهى عنه ليغب املؤمن يف لقاء اهلل، وإّني ال أرى املوت إاّل سعادة 
واحلياة مع الظاملني إاّل برمًا. )مناقب ابن شهر آشوب 68/4 ـ 69(. 

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم االإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 30/ربيع االول / 1433هـ املوافق 23 / 2 / 2012 

أعماٌل فنيٌة تميزت في المعرض التشكيلي 
لمهرجان ربيع الرسالة السادس



عن علي  بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي - عمي عن عبد اهلل بن سنان عن ابي عبد اهلل عليه السالم يف قوله عز وجل )وسع كرسيه السموات واالرض؟ 
فقال السموات واالرض ومابينهما يف الكرسي والعرش هو العلم الذي اليقدر أحد قدره.

عن حممد بن احلسن قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن محاد بن عيسى عن ربعي عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول اهلل عز 
وجل )وسع كرسيه السموات واالرض( فقال يافضيل السموات واالرض وكل شيء يف الكرسي ويف الكايف مثله سواء.

يف كتاب التوحيد حدثنا أمحد بن حممد بن حييى العطار )ره( عن أبيه عن امحد بن حممد بن عيسى عن احلجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة قال: سألت 
أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول اهلل عز وجل: )وسع كرسيه السموات واالرض( السموات واالرض وسعن الكرسي ام الكرسي وسع السموات واالرض؟ 

فقال بل الكرسي وسع السموات واالرض، والعرش وكل شيء يف الكرسي.
يف تفسي علي بن إبراهيم متصال مبا سبق: )يعلم ما بني أيديهم وماخلفهم( قال: مابني أيديهم من امور األنبياء وما كان، وما خلفهم اي مامل يكن بعد، قوله: 
)اال مبا شاء( اي مبا يوحي اليهم )واليؤده حفظهما( اي اليثقل عليه حفظ )ما يف السموات و ] ما [ يف األرض( قوله: )الاكراه يف الدين( اي اليكره أحدا 
على دينه من االمن بعد ان تبني له ويبني له الرشد من الغي )فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل( فهم الذين غصبوا آل حممد حقهم قوله: )فقد استمسك 
بالعروة الوثقى( يعنى الوالية )ال انفصام هلا( اي حبل ال انقطاع له )اهلل ولي الذين آمنوا( يعين أمي املؤمنني واالئمة عليهم السالم )خيرجهم من الظلمات 
إىل النور والذين كفروا( وهم الظاملون آل حممد )اولياؤهم الطاغوت( وهم الذين تبعوا من غصبهم )خيرجونهم من النور إىل الظلمات أولئك اصحاب النار 

هم فيها خالدون( واحلمد هلل رب العاملني كذا انزلت.

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



يك  ِهي والتَّبرْ التَّقرِْديُس يعين تنزيه اهللَّ عز وجل ويف التهذيب: الُقدرُْس تنزيه اهللَّ تعاىل، وهو املَتَقدَّس الُقدُّوس امُلَقدَّس، وتأتي كذلك التَّطرْ
وَتَقدَّس َأي تطهَّر.

ويف التنزيل: وحنن ُنَسبُِّح حبمدك وُنَقدِّس لك؛ يقول الزجاج: معنى ُنقدس لك َأي ُنطهِّر َأنفسنا لك، وكذلك نفعل مبن َأطاعك ُنَقدِّسه َأي 
نطهِّره.

والتقديس عام وخاص حيث ان االبن يقدس أباه وهذا خاص حبكم العالقة بينهما واملسلمون يقدسون القرآن النه عام ويقدسون النيب ألنه 
جاء مبا يفيد البشرية وهذا ينطبق بعينه على األئمة االطهار عليهم السالم وطبيعة التقديس هو التبك والتطهي لكل ما له عالقة باملقدس 
سواء كان فعال او قوال او اثرا ، ومن هذا املنطلق جاءت تسمية بعض املناطق باملقدسة تقديسا ملن له اثر فيها واحد مصاديقه هي كربالء 
املقدسة ،اليت حتتضن أجسادا طاهرة ال مثيل هلا يف الكون يف محل املبادئ والدفاع والتضحية من اجلها،  على من تقع مسؤولية تقديس 
املدينة ؟ تقع بالدرجة األوىل على املتصدي للمسؤولية فيها وهي احلكومة احمللية ومن ثم رجال الدين ومن ثم املواطنون ، وملا كان التقديس 
هو التطهي من كل دنس وجنس فعال وقوال وأثرا فيجب ان حنرتس وال نسمح ونستأصل أي اثر سليب مهما كان شكله وحجمه ميس التقديس 

حتى نكون مبستوى مسؤولية احلفاظ على قدسية املدينة .  

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

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗاملقدُس

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

رجاُء رمحِة اهلِل يوَم القيامِة وتهيئة 
األسباب

مديريُة املرور تتعهد للمواطنني من خالل 
)األحرار( بإصدار إجازات سوق بفرتات 
قياسية  

حضوٌر إعالميٌّ متميز ألكثر من )60( 
وسيلة إعالمية خالل مهرجان ربيع 
الرسالة الثقايف



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب 
اجلمعة يف كربالء املقدسة مساحة الشيخ 
الثانية  الكربالئي يف اخلطبة  املهدي  عبد 
العتبة  يف  أقيمت  اليت  اجلمعة  صالة  من 
 / األول  ربيع   /24 املقدسة يف  احلسينية 
1433هـ املوافق 17-2-2012 م فيما يتعلق 
احملافظات  جملالس  الصالحيات  مبنح 
واإلسراع  التسهيل  اجل  من  ذلك  معلال 
باجناز املشاريع االستثمارية والتخلص من 
حلقات البيوقراطية والروتني اليت تؤدي 

إىل تأخي اجناز املشاريع للمحافظات.
هلذه  يكون  أن  اجل  ومن  إنه  على  وشدد 
إىل  الوصول  يف  مثارها  الصالحيات 
معايي  توفي  من  فالبد  املرجوة  النتيجة 
والنزاهة  واملوضوعية  واملهنية  الكفاءة 
حتى  العقود  إجراء  يف  الفساد  ومكافحة 

يتسنى حتقيق النتائج.
وأرجع مساحته مسألة ضيق الصالحيات 
جملالس احملافظات أنها جزء من املشكلة، 
واملشكلة األساسية يف بقاء ملفات الفساد 
يف العقود وغيها من دون مكافحة وحل، 
سواء أكان النظام اإلداري مركزيًا أو غي 
مركزي أو فيدراليًا فان العراق ال ميكن أن 
ينال ما يأمله من تطور وازدهار وحتقيق ما 
حيتاجه املواطن من خدمات من دون وجود 
الفساد  مللفات  جدية  ومكافحة  معاجلة 
الذي أصبح اآلن )البالء املبم( يف العراق 
وحنتاج يف ذلك إىل إدراك حجم اخلسائر 
واألضرار اليت تلحق بالبلد بسببه ووجود 
املفسدين  ومعاقبة  مبحاربته  صادقة  نية 
املواقع  أصحاب  من  كانوا  وان  حتى 
كان  ومهما  البلد  يف  واملهمة  احلساسة 

انتماؤهم السياسي.
جتري  اليت  باملناقشات  يتعلق  وفيما 
الشيخ  أكد مساحة  السنوية  املوازنة  حول 
الكربالئي إن من األمور املهمة واليت متثل 
إعادة  هو  املواطنني  ولكل  شعبيًا  مطلبًا 
وتقليل  للموظفني  الرواتب  سّلم  دراسة 
الفروق الفاحشة بني كبار املوظفني وبقية 
الرواتب  وباخلصوص  املوظفني  عموم 
الذين  املوظفني  إن  جند  حيث  التقاعدية، 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 24 / ربيع األول /1433هـ املوافق 2012/2/17م

تقرير : حسن اهلامشي

لكي تأتي صالحيات جمالس 
احملافظات مثارها فالبد من 
توفري معايري الكفاءة واملهنية 
واملوضوعية والنزاهة ومكافحة 
الفساد يف إجراء العقود حتى 
يتسنى حتقيق النتائج

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

نداء اجلمعة

الشيخ عبد املهدي الكربالئي يدعو إىل مكافحة الفساد واعتماد الكفاءة 
كخطوة موازية ملنح الصالحيات للمحافظات



قضوا سنني طويلة يف اخلدمة ال يتقاضون 
إال رواتب تعتب متدنية قياسًا إىل رواتب 

املسؤولني.
وذّكر مساحته بأن هذا يؤدي إىل الشعور 
املواطنة  روح  وإضعاف  االجتماعي  بالغنب 
الضروري  فمن  وبالتالي  للدولة  والوالء 
يف  العدالة  من  قدرًا  توفر  دراسة  إجراء 
خصوصًا  للموظفني  اجملعولة  الرواتب 
التقاعدية وذلك من خالل ختفيض رواتب 
مبا  املتقاعدين  رواتب  ورفع  املسؤولني 
من  يقّلل  ومبا  الدولة  مليزانية  مناسب  هو 

فروقات الرواتب.
قال  العامة  باآلداب  االلتزام  وعن ضرورة 
يف  اإلعالم  وسائل  عن  نقال  مساحته 
عن  غريبة  ظواهر  بروز  األخية  الفرتة 
الشباب  لدى  وتقاليدنا  جمتمعنا وأعرافنا 
 18-14 أعمار  من  خصوصًا  والشابات 
املدارس  وطالب  املراهقني  وسط  سنة 
ارتدائهم  خالل  من  واجلامعات،  الثانوية 

ألزياء غريبة وممارسة طقوس غريبة عن 
قيمنا وأعرافنا وذلك بعد االنفتاح الثقايف 
واحلرية املتاحة ومن خالل مواقع االنرتنيت 

والفضائيات.
ولكبح مجاح هذه الظواهر طالب مساحته 
من  والثقافية  الرتبوية  التوعية  من  حبملة 
مجيع اجلهات املعنية وتسليط الضوء عليها 
مناشئها  وبيان  اإلعالم  وسائل  قبل  من 
إن  وأوضح   .. معاجلتها  وكيفية  وأسبابها 
اجلميع  عاتق  على  تقع  هنا  املسؤولية 
خصوصاً  املؤسسات الرتبوية يف املدرسة 
ووسائل  واألبوين  واألسرة  واجلامعة 
من  مساحته  حذر  اخلتام  ويف  اإلعالم.  
إن هذه الظواهر إن بقيت من دون حترك 
وثقافيًا  تربويًا  خطرًا  ستشكل  ملعاجلتها 
استغالهلا  وميكن  اجملتمع  على  وحضاريًا 
من بعض اجلهات لتجنيد هؤالء املراهقني 
ضمن حركات مشبوهة وبعيدة يف منهجها 

عن قيم ديننا وجمتمعنا.

اهم ماجاء يف اخلطبة

حملاربة ملفات الفساد 
حنن حباجة إىل وجود 
نية صادقة ومعاقبة 
املفسدين حتى وان 
كانوا من أصحاب املواقع 
احلساسة واملهمة يف البلد 
ومهما كان انتماؤهم 
السياسي

ضيق  يف  ليست  األساسية  مشكلتنا  إن 
بل  احملافظات  جملالس  الصالحيات 
العقود  يف  الفساد  ملفات  بقاء  يف  إنها 

وغيها من دون مكافحة وحل.

هو  املواطنني  لكل  املهمة  األمور  من  إن 
للموظفني  الرواتب  سّلم  دراسة  إعادة 
كبار  بني  الفاحشة  الفروق  وتقليل 
املوظفني  عموم  وبقية  املوظفني 

وباخلصوص الرواتب التقاعدية

املوظفني  رواتب  بني  الفاحشة  الفروق 
االجتماعي  بالغنب  الشعور  إىل  يؤدي 

وإضعاف روح املواطنة والوالء للدولة

البد  الغريبة  الظواهر  مجاح  لكبح 
الرتبوية  التوعية  من  محلة  وجود   من 
املعنية  اجلهات  مجيع  من  والثقافية 
وسائل  قبل  من  عليها  الضوء  وتسليط 
اإلعالم وبيان مناشئها وأسبابها وكيفية 

معاجلتها

A L A H R A R  M A G A Z I N5 جملة االحرار اال�سبوعية
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م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيد احمد     ال�سايف يف 17ربيع االأول1433هـ  املوافق 2012/2/10م
بدءًا نبارك لألمة اإلسالمية مرور هذه املناسبة العطرة، وهي ذكرى والدة النيب األعظم )صلى اهلل عليه 
كيفية  إىل  نتطرق  أن  بأس  وال  السالم(،  )عليه  الصادق  جعفر  االمام  حفيده  والدة  وذكرى  وسلم(  واله 
االحتفال والتعظيم للنيب )صلى اهلل عليه واله وسلم(، ولعل النقطة األساس هي إن نتبع خطى النيب وآثاره 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( فإذا أردنا أن نكون كذلك؛ فالبد أن نسلك منهجه ونتبع تعاليمه ، فأما أن ندعي 

بأننا نتبع النيب قوالً وعمالً ، لكننا نذهب إىل اجلهة األخرى، فستكون دعوانا دعوى مزيفة وباطلة.
وتكون  أمرنا،  من  على بصية  نكون  أن  مّنا  وسلم( حيتاج  واله  عليه  اهلل  النيب )صلى  إتباع  إن  ريب  ال 
لدينا رؤية واضحة عن منهج النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( فإنه مل يكن منهجًا سريًا أو غي معروف، 
وإمنا هو واضح ومبني يف مجيع املصادر احلديثية..فقضايا النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( اليت جيب 
اجملتمع  عموم  ويعيشها  اآلن  نعيشها  ابتالئية  ومنها  بعضها،  على  أقف  أن  أحب  ولكن  كثية  نتبعها  أن 
اإلسالمي..وهي مسألة الزواج كقضية اجتماعية أسرية ، فقد طرح النيب منهجًا للزواج بقوله )صلى اهلل 

عليه واله وسلم(:) النكاح سّنيت فمن رغب عن سنيت ليس مين(.
حنن نعيش يف جمتمع يتأثر مبجمل أفكار أجنبية بتمام املعنى، لذا سيزحف بعضها إلينا رويدًا رويدًا حتى 
نكون من املتبنني هلا، فصالح اجملتمعات بال شك متوقف على أمور، وكذلك فسادها عب عوامل مشجعة، 
وإن إصالح اجملتمع جزء منه عملية التذكي واملوعظة، لكن إن تكوين األسرة مهم عند النيب )صلى اهلل 
عليه واله وسلم( ومهم كذلك للرجل واملرأة، وإن اإلعراض واإلضراب عن هذه السّنة سيفتح الباب على 

مشاكل تبدأ وال تنتهي.
وميكن مالحظة مشكلة تأخر الزواج عند الشاب والفتاة، وما يرتتب عليها من آثار سلبية، فهذه املعاناة 
ستنعكس سلبًا على تصرفات الشاب والفتاة، فكل منهما إما أن يذهب إىل عالقة - ال قدر اهلل- ال متت 
إىل تشريع النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( بصلة أو يبقى كل منهما يكبت ما يف داخله وسترتتب على 
ذلك آثار وخيمة، بسببنا حنن! عندما نضع عقبات كبية ليس هلا عالقة بتعاليم اإلسالم، كغالء املهور و ما 
شاكلها من مشاكل.. فثقافتنا تؤجل الزواج، وهناك ُأسر تنتمي نسبًا إىل النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
وحتاول أن متنع من االزدواج إال من أسرتها تعصّبًا وجهالً ، وغرورا وتكبا، مما خيلف امرأة ال متلك من 
األمر شيئًا، لكنها تبقى ضحية لتقاليد ال متت إىل النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( ومنهجه بصلة..هذا 
اجلو االجتماعي الذي نعيشه يشجع بشتى الوسائل على قضية االبتعاد عن سّنة النيب)صلى اهلل عليه واله 
وسلم( على إّنا ال ننكر بعض القضايا االجتماعية املؤثرة، لكن ال جيب أن تصل بنا إىل حالة نؤسس معها 

ُسّنة جديدة يف مقابل ُسّنة النيب)صلى اهلل عليه واله وسلم(.
هذه املسائل أصبحت مما يعاني منها اجلميع وال جند خطوة جريئة حللها، وأنا واقعًا أدعو ألننا من أتباع 

كيف ميكن حل مشاكلنا 
االجتماعية؟!

حسن اهلامشي
طاملا العالقات االجتماعية تكون مبنأى عن املنغصات واملعرقالت عندما 
تتطابق يف مدياتها مع سية الرسول األكرم واألئمة من أهل بيته صلوات 
اهلل عليهم مجيعا، ولو أخذنا العالقات األسرية وكما هو مبني يف سية 
باملعروف  واملعاشرة  والزوجة  الزوج  بني  العالقة  اتزان  من  املعصومني 
وطبيعة  القوية  الرجل  طبيعة  مع  األمثل  الفسيولوجي  والتعامل  بينهما 
أسس  على  مبنية  متكافئة  عالقة  لذلك  تبعا  سنؤسس  الضعيفة،  املرأة 
متينة وقائمة على االحرتام واالحرتام املتبادل، ومن خالهلا ميكن حل كل 

معضلة أو مشكلة تواجه الزوجني.
وال يزال الكثي منا بعيدا عن روح التسامح يف اإلسالم، ما يضفي على 
عالقاتنا األسرية بعض املشاكل نتيجة التعصب القبلي أو الوراثي أو األناني 
اليت مل ولن ينزل اهلل تعاىل بها من سلطان ولكن خيتاهلا الزوج ورمبا 
الزوجة إنها من صميم الدين، والدين بريء أشد الباءة من التعصبات 
واإلرجتاليات والغروريات وما شابه ذلك، وإنه يتجه إىل التفاهم واملشاورة 
أواصر  من  حتكمهم  مبا  واألوالد  الزوجني  مطالب  مع  األمثل  والتعامل 
ومبا حيملون من مؤهالت فسيولوجية تعطي كال حقه دون غمط حلقوق 
أحد، ولكن الطامة الكبى وبسوء تصرفات البعض منا فإنه حيمل شريعة 

اإلسالم مبا يبدر من شني أعماله وطيش تصرفاته.
قوة الرجل وحزمه، ضعف املرأة ورقتها، أفضلية كل منها حيال اآلخر مبا 
يتضمنه من قوى فسيولوجية، مراعاة املشاعر وحفظ الكرامة لكل طرف 
السيما عند نشوب نزاع أو سوء تفاهم ملفردات احلياة املختلفة، احتمال 
صحة الطرف اآلخر وعدم تهميشه أو إلغائه يف اختالف وجهات النظر، 
املعاشرة باملعروف والتحنن على الضعيفني عند ممارسة حق القوامة لدى 
الرجل، هذه األمور وغيها قد ركز عليها القرآن وشددت عليها العرتة يف 
املعاملة املثلى يف البيت األسري السعيد، وما تطفح من مشاكل ونزاعات 
العداوة والبغضاء بني األسر ورمبا تؤدي إىل الطالق  تؤدي بعضها إىل 
وتفتيت العوائل هي يف حقيقة األمر من لواعج الشيطان وطغيان النفس 

األمارة بالسوء ال متت بأية صلة إىل القرآن الكريم والعرتة الطاهرة.
وهكذا فإن التسامح وعدم االستبداد بالرأي هو مفتاح حل لكثي وعديد 
جديدو  هم  الذين  أولئك  سيما  ال  احملرتمة  أسرنا  تواجه  اليت  املشاكل 
عهد بالزواج، فإنهما إن أرادا التوفيق واالستمرار يف تكوين عش ذهيب 
الزوج على حقوقه وحقوق زوجته وكذلك  يتعرف  أن  تسوده احملبة البد 
يكون  اليت  حياتهما  تهدد  شيطانية  منغصات  مثة  تكون  لكيال  الزوجة 
ما هما قريبان  بقدر  يتمتعان حبياة سعيدة  بأيديهما فهما  األمثل  احلل 
من تعاليم اإلسالم، وال حمالة تنتظرهما حياة شقية ملؤها اإلضطراب 
والتوتر واملشاكل بقدر ابتعادهما عنه، تلك املشاكل اليت رمبا ال تتحملها 
من  أصال  كاهله  يثقل  هو  ملا  إضافيا   عبئا  باعتبارها  العراقية  العوائل 
منر  اليت  العصيبة  الظروف  يف  منها  يعاني  وخدماتية  سياسية  مشاكل 

بنا مجيعا.   
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م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيد احمد     ال�سايف يف 17ربيع االأول1433هـ  املوافق 2012/2/10م

النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( ملناقشة هذه املسألة وحّلها مبقدار ما يتمكن اإلنسان، لكيال نذهب إىل 
دعاوى ال متت إىل واقعنا بشيء، والبعض يقّلد كالببغاء، وميشي مع هذه املوجة وكأنه أذا تكلم بدينه عن 

اآلخرين استهزئ منه، فيجنب ويضعف عن طرح قضية دينية واجتماعية من صميم حياتنا اليومية.
ومن جانب آخر فإن النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( يقول : ) عجبُت ملن حيتمي من الطعام خمافة 
مثال  فإذا مرض  احلّسية،  األمور  مع  اإلنسان  يتعامل  النار(،  الذنوب خمافة  من  كيف ال حيتمي  الداء 
فإنه يذهب إىل الطبيب ويقول له جيب عليك أن حتتمي من بعض أنواع الطعام من كذا وكذا، وبالنتيجة 
عليه أن حيتمي، إذا كان مثالً  مريضًا بالسكر، وهذا شيء طبيعي واجلو االجتماعي يساعد على هذه 
احلمية، لكن عندما نأتي إىل اجلانب الثاني فاملشكلة فيها أعقد ولذلك النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
يقول:)عجبُت( رغم عمر اإلنسان القصي ومتيقن من نهاية مصيه باملوت؛ إال انه يبذل جهدًا يف سبيل 
أن ال يقع باملوت، واملعادلة الثانية النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( يتعجب منها فيقول)صلى اهلل عليه 
واله وسلم(:) كيف ال حيتمي بالذنوب خمافة النار( ال هو مستعد الن جياهد نفسه جماهدة قوية وجينب 
نفسه الذنوب..اإلنسان يف بعض احلاالت الذنوب ترّغب نفسه أن يفعلها إذا مل تكن له حصانة وإرادة، وإذا 
مل يعلم ما وراء الذنب، اإلنسان قد يغفل وبالنتيجة يتأثر لكن الفرق، إن اإلنسان إذا مل يبتعد عن الذنب 
النتيجة ما هي؟! ليس الداء فإنه ميكن أن نشفى منه، لكن املشكلة النار! اإلنسان إذا مل حيرتز وخصوصًا 
يف حياته األوىل، واإلنسان يف بداية حياته إذا تربى برتبية جيدة ستكون له حصانة جيدة وستساعده 
على أن جيتنب الذنوب. أما إذا كب اإلنسان وشاب على عمٍل؛ فسيكون من الصعب عليه أن يربي نفسه 

كما يف بداية حياته األوىل.
على اإلنسان أن جيتنب الذنوب بإرادة لكن اجلو االجتماعي يف بعض احلاالت يتنازل له وهذا خطأ، فإذا 

كان اجلو غي صحيح جيب أن عليه أن يبنّي وان خيلق جوًا اجتماعيًا صحيحًا.
جتد البعض اآلن جيلسون ويتكلمون عن أعراض الناس، قال فالن، وقالت فالنة وجتدهم يتكلمون يف 
اإلنسان  على  النار،  إىل  أبوابا  له  يفتح  مما  بطال(  )عطال  وهكذا..اإلنسان  والعيوب  واملنقصة  الغيبة 
.. فإن  بعيوبكم وذنوبكم فتداركوها  يا أخوتي عليكم  بقوله:  مواجهة هذا اجلو مذكرًا وموجهًا اآلخرين 

املوت ينتظرنا.
أخيًا فإن اجلانبني اللذين ذكرناهما عن النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( فيهما منافع كثية لنا، اجلانب 
األول فيه حصانة لإلنسان وعلى األسر الكرمية  أن تلتفت إليه وان تبادر،الن هذه سّنة النيب )صلى اهلل 
عليه واله وسلم( واجلانب الثاني كذلك فيه حصانة..فاألمة املرحومة عليها أن تتبع سّنة النيب )صلى اهلل 
عليه واله وسلم( الن اإلنسان عندما يقدم يوم القيامة وهو مملوء بالذنوب .. سيكون حباجة إىل رمحة 

اهلل تعاىل، ولكنه البد أن يهيئ األسباب اليت جتعل هذه الرمحة قريبة منه.

ثقافة حسينية
احلسني )عليه السالم( بني احلاكم 

الغاصب  ومروان املنافق)3-2(

 سامي جواد كاظم

وهي  مروان  الوزغ  البن  جتلت  ثانية  صفة  الرواية  هذه  يف 

النفاق والذي حاول تأليب الوليد على احلسني )عليه السالم( 

اال ان جنب الوليد والذي ادعى انه حلم مل ينل مطلبه ، واقرار 

عملية  ان  يثبت  السالم(  )عليه  للحسني  الضيعة  بان  الوليد 

اغتصاب حقوق آل بيت النبوة امر معروف اذا كان هذا القزم 

اىل  بالنسبة  شيئا  تعين  ال  اغتصاب ضيعة  وحياول  يتجرأ 

فدك فكم من ضياع اغتصبوها ؟ 

هنا مسألة ال بد من االشارة اليها وهي ان اهل بيت النبوة 

ليسوا بفقراء وان لديهم من الضياع واالمالك ما تغين الكثي 

من املسلمني اال انهم ما كانوا يدخرون منها شيئا ويعلمون ان 

هنالك جياعا وايتاما يف امتهم ولعل حديث اعطاء احلسني 

)عليه السالم( مزرعته اىل خادمه صايف وعتقه له هلي خي 

دليل على الضياع اليت ميتلكونها .

ويف ختام اخلصومة جاء رد احلسني )عليه السالم( ضربة 

الستغالل  املنافق  على  الفرصة  تفويت  اوال  وهي  قاضية 

ان احلسني  الناس على  الضيعة وبث اإلشاعات بني  مسألة 

عليه السالم ختاصم مع الوليد من اجل ضيعة بالرغم من ان 

ذلك حقه ، وثانيا عندما قال احلسني )عليه السالم( الضيعة 

لك ياوليد فهذا يعين  ان غضبه على الوليد ال الجل الضيعة 

بل النه حاكم غاصب وال يعمل بكتاب اهلل وسنة نبيه ،فاثر 

ضياع الضيعة على تقوالت الناس اليت قد تصدر منهم بسوء 

فهم عن هذه اخلصومة ، وآخر االمر قال له احلسني )عليه 

املنافق مروان  فعل  كما  باإلمارة  يكنيه  وليد ومل  يا  السالم( 

ال  السالم(  )عليه  ان احلسني  واضح  استدالل  هو  هذا  وان 

يقر لبين أمية باخلالفة . 
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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

من مشاريعه اخليية:
الشباب  وتوعية  اإلسالمية،  الثقافة  لنشر  كاّفة؛  العراق  أحناء  يف  العاّمة  املكتبات  تأسيس  1ـ 
املسلم، ومحايته من االحنراف واالجنراف وراء األفكار اهلّدامة، اليت كانت ناشطة ومنتشرة 
آنذاك، وقد بلغ عدد تلك املكتبات أكثر من )70( مكتبة، وكان أكبها مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة 
يف النجف األشرف، اليت كانت حتتوي على )30.000( كتاب مطبوع، وحوالي )5000( نسخة 

خّطية.
2ـ بناء املساجد والتكايا واحلسينيات يف العراق، ويف لبنان وسورية وباكستان وأفغانستان واملدينة 
اإلسالمية،  األفكار  ونشر  االحتفاالت،  وإقامة  العبادات،  دينية إلجراء  مراكز  وجعلها  املنّورة، 

وتوضيح املسائل واألحكام الشرعية، وتوضيح ونشر أفكار أهل البيت)عليهم السالم(.
3ـ تأسيس املراكز الثقافية اإلسالمية يف نقاط خمتلفة من العراق.
4ـ طباعة الكتب اإلسالمية وإرساهلا إىل مناطق خمتلفة من العامل.

5ـ إدخال مواد دراسية جديدة يف احلوزة العلمية، مثل: التفسي واالقتصاد والفلسفة والعقائد، 
كما شّجع طالب العلوم الدينية على التأليف، وأشرف على اجملالت اإلسالمية اليت كانت تصدر 

آنذاك مثل: األضواء، رسالة اإلسالم، النجف.
6ـ تأسيس العديد من املدارس العلمية لطلبة العلوم الدينية.

وقد  الدين،  وأعداء  للظاملني  رافضًا  شبابه  أّيام  منذ  سره(  كان)قدس  السياسية:  مواقفه  من 
شارك بنفسه يف التصّدي لالحتالل البيطاني الغاشم للعراق، حيث كان مسؤواًل عن اجملموعة 
اجملاهدة يف منطقة الشعيبة يف جنوب العراق، وكان يعلم بالنوايا اخلبيثة لالستعمار عندما أخذ 

يّتبع سياسة »َفّرق َتُسد« يف العراق.
وعندما أخذ احلّكام املرتبطون باألجنيب برتويج أفكار القومية العربية يف العراق، قام السّيد 
بالتصّدي لتلك األفكار، وقاوم كّل أشكال التعّصب، والتمييز الطائفي والعرقي يف العراق، وخي 
شاهٍد على ذلك إصداره الفتوى املعروفة، حرمة مقاتلة األكراد يف مشال العراق؛ ألّنهم مسلمون، 

جتمعهم مع العرب روابط اأُلخّوة والدين.
وعندما رّوج الشيوعيون يف العراق ألفكارهم اإلحلادية، أصدر فتواه املشهورة: »الشيوعية كفٌر 

وإحلاد«، مّما اضطّر رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم إىل إبعادهم عن الساحة السياسية.
ومن مواقفه السياسية اأُلخرى دعمه حلركات التحّرر يف العامل اإلسالمي، وعلى رأسها حركة 
حترير فلسطني، وأصدر بهذا اخلصوص العديد من البيانات اليت تشجب العدوان الصهيوني، 
وتؤّكد على ضرورة الوحدة اإلسالمية لتحقيق اهلدف األمسى، وهو حترير القدس من أيدي 

الصهاينة املعتدين.
من مؤّلفاته: مستمسك العروة الوثقى، منهاج الناسكني، حترير املنهاج، حقائق اأُلصول، شرح 
حواش  الصالة،  يف  املتفّرقة  املسائل  بعض  يف  رسالة  الفقاهة،  نهج  الناسك،  دليل  التبصرة، 
على تقريرات السّيد اخلونساري، شرح كتاب املراح يف علم الصرف، تعليقة على كتاب رياض 
املسائل، رسالة خمتصرة يف علم الدراية، حاشية على كتاب الدّر الثمني، حاشية على الرسالة 
العباد،  جناة  على  حواش  الصاحلني،  منهاج  خمتصر  الوثقى،  العروة  على  تعليقة  الصالتية، 

رسالة يف سجدة السهو، شرح تشريح األفالك، منهاج الصاحلني.
من  تشييعه  واستغرق  1390هـ،  األّول  ربيع  من  والعشرين  السابع  ُتويّف)قدس سره( يف  وفاته: 
العاصمة بغداد إىل النجف األشرف مّدة يومني مبوكٍب مهيب، وُدفن مبكتبته العاّمة يف النجف 

األشرف. ) دليل الناسك: 11(.

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

)شبكة السراج يف الطريق إىل اهلل(.
23  السؤال: لدينا سؤال عقائدي ، عن عصمة األنبياء .. فهل يرى مجيع 
أدلة  هي  وما  ؟..  وبعدها  البعثة  قبل   ، األنبياء  بعصمة  اإلمامية  فقهاء 
العصمة ؟.. وما تفسي اآلية التالية : قال تعاىل ) فوكزه موسى فقضى 
عليه ، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبني ، قال رب إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ، إنه هو الغفور الرحيم ( وقول النيب 

موسى عليه السالم ) رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ( ؟
الفتوى: هذا هو املعروف من مذهبنا ، واملروي عن أئمتنا عليهم السالم 
وقد ورد يف األحاديث الشريفة دفاعهم عن ذلك ، قبال من ينسب إليهم ما 
ال جيوز . وأما قول موسى عليه السالم هذا من عمل الشيطان ... فاملراد 
، أن الشيطان هو الذي تسبب يف وجود هذا املوقف الذي إضطره شرعًا 
له سلطان على  ، ليس  . فالشيطان  له املشاكل  القتل ، مما يسبب  إىل 
موسى عليه السالم كيف وهو ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوّكلون ، فكيف مبن قال فيه تعاىل ) واذكر يف الكتاب موسى ، أنه كان 
خملصًا ( وقال تعاىل عن لسان الشيطان ) ... إاّل عبادك منهم املخلصني(. 
وإمنا كان سلطانه على املتخاصمني ، حتى أوقعا موسى عليه السالم يف 
هذا املوقف احلرج . وأما هو فكانت وظيفته الشرعية ، مساعدة املؤمن 
 ، قتله  بضربه  يقصد  مل  أنه  والظاهر   ، عنه  شره  ودفع  الكافر،  على 
ولكن حدث ذلك من دون قصد . وقوله : ظلمت نفسي ، أراد به وقوعه 
يف احلرج ، من هذا التسّرع والضرب القوي . والغفران ليس هو العفو 
والسماح ، بل السرت، فالغفران يف اآلخرة ، هو سرت الذنب وعدم العقوبة 
. والسرت يف الدنيا ، هو منع ما يرتتب على الفعل ، من مشاكل خارجية 
. ولعل هذا املعنى ، هو املراد من قوله تعاىل ) ليغفر لك اهلل ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ( . والذنب ليس هو املعصية ، وإمنا هو تبعة الفعل 
. والدليل على أن موسى مل يكن نادمًا على فعله ، أنه قال بعد أن غفر 
اهلل له ) رب مبا أنعمت علّي فلن أكون ظهيًا للمجرمني ( واجملرمون ، 
هم قوم فرعون. فوعد ربه تعاىل ، باستمراره على مكافحة أعداء اهلل 

مهما كلفه ذلك .

ال�سّيُد حم�سن الطباطبائي احلكيم )قد�س �سره( 
مل يحّدث الفقيد نف�سه بالزعامة ولكنها هي التي 

وجدته الئقاً وجديراً بها )2-2(
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لو سألوك

1- العالمة:  يطلق العالمة يف كتب الفقه على 
احلسن بن يوسف بن املطهر احللي املتوفى سنة 
726هـ صاحب كتاب إرشاد األذهان والرسالة 
األحكام  وحترير  املتعلمني  وتبصرة  السعدية 
وخمتلف  األحكام  وقواعد  الفقهاء  وتذكرة 
الشيعة ومنتهى املطلب ونهاية األحكام وغيها 

من الكتب وكان مرجعًا من مراجع الطائفة.
أبو  على  الفقه  كتب  يف  يطلق  احملقق:   -2
احللي  احلسن  بن  جعفر  الدين  جنم  القاسم 
شرائع  كتاب  صاحب  هـ   676 سنة  املتوفى  
مراجع  من  وكان  وغيها  واملعتب  اإلسالم 

الطائفة.
لديه  من  كل  على  يطلق  3- احملقق احلجة. 
العلمية،  املطالب  حتقيق  على  العلمية  املقدرة 
نقل  على  القدرة  لديه  من  كل  هو  واحلجة 
مظانها  من  واستخراجها  الشرعية  األحكام 

ونقلها إىل طالبيها فيكون قوله حجة عليهم
كل  على  يطلق  لقب  العظمى:  اهلل  آية   -4

من وصل إىل رتبة االجتهاد وأشي له من قبل 
بعض أهل اخلبة باألعلمية.

لقب  عن  خيتلف  ال  اإلسالم:  حجة   -5
احلجة

اشتهر  من  على  يطلق  الكبري:  احملقق   -6
بالتحقيق.

املتأخرين  من  العلمية:  احلوزة  زعيم   -7
يطلق على السيد أبي القاسم  اخلوئي )قدس 

سره( الذي تصّدر زعامة احلوزة.
من  كل  على  تطلق  الطائفة:  زعيم   -8
أجتهد وأشتهر باألعلمية يف زمانه حتى دان له 

اآلخرون بالفضل ، 
احملدث  على  يطلق  اإلسالم:  ثقة   -9
الكليين،  إسحاق  بن  يعقوب  الشيخ  بن  حمّمد 
والكليين نسبة إىل قرية ُكلني يف ناحية الري 
وُدفن  هـ،  ُتويّف)قدس سره( يف شعبان 329   ،

بالعاصمة بغداد. صاحب كتاب الكايف.
10- علم اهلدى: يطلق على علي بن احلسني 

بن موسى بن حمّمد بن موسى بن إبراهيم ابن 
املعروف  السالم(  الكاظم)عليه  موسى  اإلمام 
باملرتضى ولد يف رجب 355هـ بالعاصمة بغداد، 
وتويف )قدس سره( يف اخلامس والعشرين من 

ربيع األّول 436 هـ وكان مرجعًا للطائفة.
11- املفيد: لقب حملّمد بن حمّمد بن النعمان 
وينتهي نسبه إىل يعرب بن قحطان ، ولد يف 
وقيل:  336هـ،  القعدة  ذي  من  عشر  احلادي 
الثالث من  ُتويّف)قدس سره( يف   ، عام 338هـ 
شهر رمضان 413هـ بالعاصمة بغداد، كان من 

مراجع الطائفة.
بن  حممد  على  يطلق  الطائفة  شيخ   -12
احلسن الطوسي ، ولد يف شهر رمضان 385هـ 
مبدينة طوس خراسان ، ُتويّف)قدس سره( يف 
الثاني والعشرين من احملّرم 460هـ، وكان من 

مراجع الطائفة.
من  نفس  على  يطلق  األعلى:  املرجع   -13
يطلق عليه آية اهلل العظمى. ويطلق أيضا على 

القاب العلماء ماذا تعين ؟

اعداد: سامي جواد كاظم

يف بعض االحيان تلتبس االلقاب على القارئ الكريم او السامع اللبيب فيحصل له اخللط مبن نعين او نقصد 
؟ وماهي الدرجة العلمية اليت على اساسها منح هذا اللقب للعلماء ؟ ولو سألوك عن هذه االلقاب فاجب : 

يد
ملف

خ ا
شي

ال

سيالسيد املرتضى
طو

 ال
يخ

لش
ا
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مع  تتعاقد  االشرف  النجف  صحة  دائرة   •
بأمراض  متخصص  أمريكي  طيب  فريق 
وتوفي  املستعصية  العمليات  إلجراء  القلب 

خدمات صحية جمانية ألبناء احملافظة... 
بني  التوازن  حتقيق  تتوقع  الكهرباء  وزارة   •
اإلنتاج والطلب على الطاقة الكهربائية مطلع 
ليكون  العراق  استعداد  مؤكدة   ،2015 العام 
حلقة وصل لنقل الطاقة من دول اخلليج إىل 

أوروبا.
قناة  تبُثه  الذي  وحتقيق(  )ظاهرة  برنامج   •
الثانية  اجلائزة  حيصد  الفضائية  كربالء 
والتلفزيونات  إالذاعات  احتاد  مهرجان  يف 
مدينة  يف  اقيم  الذي  الثالث  اإلسالمية 
325 عمال  ايران من بني  املقدسة يف  مشهد 

تلفزيونيا

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

حضور خليجي فاعل في القمة العربية ببغداد 

شيوخ االنبار يهددون باعتصامات وتظاهرات في 
حال إعالن المحافظة إقليما 

وزارة العدل : ننفذ أحكام إعدام اإلرهابيين
 منذ عام 2004

خلو المؤسسات المالية الحكومية 
من العملة المزورة

حيضر  ان  اخلليجي  التعاون  جملس  قرر 
بغداد  يف  عقدها  املقرر  العربية  القمة 
وذكرت مصادر صحفية   ، املقبل  آذار  أواخر 
ميثلها  سوف  العربي  اخلليج  دول  مجيع  أن 
زعماؤها يف يوم انعقاد القمة يف 29 من آذار 
كافة  العرب  اخلارجية  وزراء  حيضر  وسوف 

يوم  اخلارجية  لوزراء  املخصص  االجتماع 
اىل  املصادر  نفسه...واشارت  الشهر  من   28
االقتصاد  لوزراء  كامال  سيكون  احلضور  ان 
جملس  اجتماع  يف  العرب  واملال  والتجارة 
27 من  اجلامعة االقتصادي واالجتماعي يوم 

شهر أذار..

شيوخ  احد  اجلوعاني  مجعة  الشيخ  اكد 
لتنظيم  التحضي  مت  انه  االنبار  عشائر 
للمطالبة  واسعة  وتظاهرات  شعيب  اعتصام 
بإقالة كل مسؤول حياول اعالن االنبار اقليما 

، وبني ان العشائر هلا سلطة وكلمة بني ابناء 
حياول  من  امام  عاجزة  تقف  ولن  االنبار 
حبجة  واألقاليم  البالد  تقسيم  فكر  إشاعة 

بغداد.. والتهميش من حكومة  اإلقصاء 

أحكام  بتنفيذ  التزامها  العدل  وزارة  أكدت 
وكيل   ، السارية  القوانني  مبوجب  اإلعدام 
تنفذ  السلطات  إبراهيم بني أن  الوزارة بوشو 
ألفني  عام  منذ  دورية  بصورة  اإلعدام  أحكام 

مشيا    ، عنها  تعلن  تكن  مل  لكنها  وأربعة، 
أحكام  على  اجلمهورية  رئاسة  مصادقة  إىل 
اإلعدام باتت تأخذ وتية أسرع من احلكومة 

السابقة.  

فاحل  البملانية  املالية  اللجنة  عضو  قال 
املصارف  تتبعها  اليت  اإلجراءات  إن  الساري 
املزورة،  العملة  تداول  مبنع   كفيلة  احلكومية 
من  احلكومية  املالية  املؤسسات  خلو  مؤكدا 

احمللية  السوق  يف  انتشرت  اليت  العملة  تلك 
العملة  دخول  أسباب  الساري  وعزا   . مؤخرا 
األوضاع  تدهور  إىل  العراقية  السوق  املزورة 

االقتصادية يف كل من إيران وسوريا..

مجلس الوزراء يخول المحافظات 
التعاقد مع شركات استشارية

التقديم الكترونيا للتعيين
 في وزارة التربية

أعلن الناطق الرمسي باسم احلكومة علي الدباغ ختويل 
جملس الوزراء احملافظات التعاقد مع شركات استشارية 
وختويلها  تنفيذها،  ومتابعة  املشاريع  على  لإلشراف 
يف  خباتها  من  لإلفادة  قانونية  مالكات  مع  التعاقد 

العامة. املشاريع  تنفيذ  التعاقد على  إجراءات 

أعلنت وزارة الرتبية أن فتح باب التعيني يف الوزارة هذا 
العام مرتبط بإقرار املوازنة العامة، وسيجري على وفق 
التالعب  لتفادي  الكرتونيا  التقديم  تتضمن  آلية جديدة 

أو األخطاء اليت قد ترافق اختيار املؤهلني للوظيفة.
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    4. املعاد مظهر الرمحة اإلهلية
    من النكات املهمة واليت أوالها القرآن أهمية خاصة 
اإلهلية،  الرمحة  وبني  املعاد  بني  العالقة  على  رّكز  اّنه 
اإلهلية،  الرمحة  شجرة  من  غصن  املعاد  إن  واعتب 
اليت  الرمحانية  النظرة  على  القرآنية  اآليات  وأّكدت 
ألزم احلّق تعاىل بها نفسه واليت ينظر فيها إىل عباده 
قال  القيامة  يوم  حشرهم  لذلك  الرمحة،  نافذة  من 
مواِت َواأَلررِْض ُقل هلّلِ َكَتَب  سبحانه: ) ُقلرْ ملَِنرْ ما يِف السَّ
َريرَْب  الِقياَمِة ال  َيورِْم  َمَعنَُّكمرْ ِإىل  َلَيجرْ َة  َ َنفرِْسِه الرَّمحرْ َعلى 

ِفيِه الَِّذيَن َخِسُروا َأنرُْفَسُهمرْ َفُهمرْ ال ُيؤرِْمُنوَن ( .) ]27[(
    وهنا يطرح التساؤل التالي نفسه: كيف يا ترى يكون 
املعاد مظهرًا للرمحة اإلهلية واحلال اّن يف ذلك اليوم 
تعيش طائفة كبية من الناس العذاب اإلهلي الشديد؟! 
وهل ميكن أن يكون العذاب األليم واجلحيم وكون بعضهم 
اإلهلية؟  للرمحة  مظهرًا  النار  من  األسفل  الدرك  يف 
واجلواب عن هذا التساؤل واضح: ألّن اهلدف من وراء 
البعث والنشور واحلشر يوم القيامة هو إيصال كّل ممكن 
إىل الكمال املطلوب، ونيل الرمحة اإلهلية، وليصل كّل 
خالل  من  ويطلبها  يتوّخاها  اليت  الغاية  إىل  إنسان 
أعماله االختيارية واستعداداته الذاتية اليت وهبها اهلّل 
له، وليحيا تلك احلياة الطيبة يف ذلك العامل وهو إنسان 

متكامل وعار عن كّل نقص وعيب.
نفسه  على  أوصد  الذي  هو  الكافر  اإلنسان  ولكن      
نافذة الرمحة اإلهلية من خالل غّيه وعتوه وجلاجته، ومل 
يستفد من اهلبات واملنح اإلهلية اليت وهبها اهلّل سبحانه 
له يف هذا العامل، ومال بنفسه وأعرض عن طريق احلق 

وخرج من حتت ظالل شجرة الرمحة اإلهلية.
القيامة  يوم  ـ  ـ وبال ريب      وعلى هذا األساس يكون 
قائمًا على أساس الرمحة، ولكن الكافرين واملعاندين هم 
الذين مالوا عن مسي الرمحة وجاّدتها، ومسألة القيامة 
من  والغاية  الغرض  إذ  االمتحان،  مسألة  نظي  واملعاد 
االمتحان واالختبار إظهار ما يف كنه املمتحن من الكمال 
واالستعدادات  املواهب  تلك  ظهرت  ملا  لواله  حنو  على 
الكافر  ولكن  الفعلية،  إىل  القّوة  مرحلة  من  والقدرات 
يستفد  ومل  الفرصة  تلك  يستغل  ـ مل  معينة  وألسباب  ـ 

من تلك اإلمكانات بالنحو الصحيح، بل استعمل قدراته 
الكامنة يف جهة الطريق املهلك وامُلخسر.

    وقد مّت الرتكيز يف اآلية اليت ذكرناها على مسألتني 
هما:

    ألف: إن احلضور واحلشر يف يوم القيامة فرع من 
فروع الرمحة اإلهلية، ال مسألة الثواب والعقاب حيث 

قال سبحانه:
َمَعنَُّكمرْ ِإىل َيورِْم الرِْقياَمِة... ( .     ) ...َلَيجرْ

    وكأّن احلضور يف ذلك اليوم ُيعّد مبنزلة الوثبة والقفزة 
حنو عامل أكمل وحياة أفضل، وإذا كان الكافر قد خسر 
ذلك الكمال وحرم نفسه من تلك النعمة باختياره وسوء 
عمله، فال يضر ذلك بكون يوم القيامة مظهرًا للرمحة 

اإلهلية.
    ب: إن مجلة ) ...الَِّذيَن َخِسُروا َأنرُْفَسُهمرْ... ( تعّد مبنزلة 
اجلواب عن التساؤل الذي طرح، وعن االستغراب الذي 
يف  والكافرين  املنافقني  حضور  يكون  كيف  واّنه  ُأثي 
للرمحة  مظهرًا  القيامة  يوم  واحلشر  اإلهلي  العذاب 
الرمحة  فروع  من  فرعًا  احلشر  يكون  وكيف  اإلهلية؟! 
يوم  إليهم  بالنسبة  يعّد  اليوم  ذلك  اّن  واحلال  اإلهلية؟ 

اخلسران املبني؟!
    لكن اآلية تؤّكد اّن خسرانهم وعذابهم وليد طبيعي 
الذين  وهم   ،  ) َأنرُْفَسُهمرْ  َخِسُروا   ( املنحرفة  ألعماهلم 
حرموا أنفسهم من مائدة الرمحة اإلهلية، وكأّن احلشر 
للجميع،ولكن  كمال  درس  مبثابة  القيامة  يوم  واجلمع 
املسبقة  وأفعاهلم  أعماهلم  وبسبب  الناس  من  طائفة 

حرموا أنفسهم من االستفادة منه.
ولعّل اآلية التالية ناظرة إىل نفس الفكرة)وهي كون املعاد 

فرعًا من فروع الرمحة اإلهلية( حيث يقول سبحانه:
ِة اهلّلِ َكيرَْف حُيرْيِي اأَلررَْض َبعرَْد  َ     ) َفانرُْظر ِإىل آثاِر َرمحرْ
ء َقديٌر (  وتى َوُهَو َعلى ُكلِّ َشيرْ رْيِي املرَْ َمورِْتها ِإنَّ ذِلَك حمَلُ

)]28[ (.
    انطلقت هذه اآلية إلثبات املعاد يوم القيامة وإثبات 
الدنيا  احلياة  يف  النظر  إمعان  خالل  من  املوتى  إحياء 
نفس  يف  ولكّنها  موتها،  بعد  األرض  اهلّل  حييي  وكيف 
إحياء  أّن  كما  أّنه  وهي  الثانية  النكتة  تهمل  مل  الوقت 

وميثل  اإلهلية  الرمحة  إطار  يقع يف  موتها  بعد  األرض 
مظهرًا من مظاهر رمحته سبحانه، كذلك يكون األمر 
يوم القيامة، فإّن إحياء املوتى ُيعّد أحد مظاهر الرمحة 
اإلهلية الواسعة أيضًا، وذلك ألّن الذي يرتّتب على إحياء 
األرض هو منو النباتات، أي ظهور استعداداتها وحتّول 
قدراتها من مرحلة القّوة إىل الفعلية وتظهر ما كمن فيها 
من كماالت، فكما أّن األزهار اجلميلة والفواكه اللذيذة 
تظهر  كذلك  وقيامها،  األرض  حركة  خالل  من  تظهر 
املّرة حقيقتها من خالل تلك احلركة  والثمار  األشواك 
الرمحة  وآثار  مظاهر  من  اجلميع  أّن  ريب  وال  أيضًا، 
املوتى،  إحياء  مسألة  األمر يف  كذلك  الواسعة،  اإلهلية 
فإّن »اإلحياء« مقتضى الرمحة اإلهلية وجتّسم األعمال 

والثواب والعقاب، من مالزماته اليت ال تنفك عنه.
    فاآليتان إذًا تشيان إىل حقيقة واحدة.

    5. املعاد نهاية السري التكاملي لإلنسان
    حينما تعرض احلكماء لذكر تعريف »احلركة« ذكروا 
أّن »احلركة« تتوّقف على ُأمور ستة، السادس منها »العّلة 
للحركة  الواقعية  تلك  إثبات  من  هدفهم  وأّن  الغائّية«، 
ينبع من تصّور مفهوم احلركة، وذلك ألّن السعي واجلهد 
السعي  ماهية  يف  تكمن  واّنه  احلركة،  حقيقة  ميّثالن 
حياول  الساعي  اّن  وهي:  التالية،  احلقيقة  واجلهد 
بني  هنا  فرق  وال  يفتقده،  الذي  الشيء  على  احلصول 

احلركات الطبيعية أو اإلرادية.
    وعلى هذا األساس يكون اإلنسان ومنذ األيام اأُلوىل 
استقرار«وأّنه  »الاّل  و  »الاّلثبات«  حالة  يعيش  حلياته 
خيضع يف كّل حلظة إىل ظروف وشروط خاصة تسوقه 
حنو الكمال فيعيش دميومة من احلركة يفتقد فيها حالة 
اإلنسانية  فاخللية  جديدة،  حالة  على  وحيصل  سابقة 
من  ومنتقلة  متحركة  تزل  مل  الرحم  يف  تستقر  حينما 
إىل  »علقة«  من  آخر،  إىل  ومن طور  ُأخرى  إىل  حالة 
العجائب  يفعل  سويًا  إنسانًا  يتم  حتى   ... إىل  »مضغة« 
والغرائب ويقوم باألعمال اجلسام اليت تعجز املخلوقات 
اأُلخرى عن القيام بها، ومع كّل ذلك يبقى ذلك اإلنسان 
يعيش حالة التحول واالنتقال وعدم الثبات حيث يقذف 

دائمًا يف تيار احلوادث من حالة إىل ُأخرى.

حبث يف أدلة املعاد )5-4(
عقائدنا
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)وما يذَّكُر إال أولوا األلباب(
بدري الغزالي احللي

اللّب : العقل اخلالص عن كل شوائب الشرك واملعاصي 
والضالل.

لقد مدح اهلل أصحاب العقول ألنهم وحدهم القادرون 
إىل  يقودهم  التفكر  وهذا  اهلل  آيات  يف  التفكر  على 
معرفة اهلل، ويرتتب على هذه املعرفة احلب والطاعة 
العقل  مهمة  الن  العقل  دور  ينتهي  وهنا  سبحانه.  له 
إدراك الكّليات أما اجلزئيات ومنها األحكام اليت تنظم 
شؤون العبادات واملعامالت وشؤون احلياة فاملرجُع فيها 

الشريعة.
واملعرفة  العلم  مراتب  يف  خيتلفون  الناس  إن 

واالستعدادات والقابليات ومنهم :
1- املخلصون : ) سبحان اهلل عّما يصفون إال عباَد اهلل 

املخلصني( الصافات :160.
2- املوقنون : ) وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 

واألرض وليكون من املوقنني( األنعام : 75.
3- املنيبون : ) وما يتذكر إاّل من ُينيب( املؤمن :13.

4- العاملون : ) وتلك األمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إال العاملون( العنكبوت:43.

قلوب  على  أم  القرآن  يتدبرون  أفال   ( املتدبرون:   -5
أقفاهلا(.

6- املطّهرون : إنه لقرآن كريم يف كتابٍ  مكنون ال مَيّسُه 
إال املطّهرون( الواقعة : 79.

7- األولياء : ) أال اّن أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم 
حيزنون( يونس :62.

8- الصّديقون : ) والذين آمنوا باهلل ورسله أولئك هم 
الصّديقون( احلديد:19.

9-  املقّربون : ) السابقون السابقون أولئك املقربون( 
الواقعة : 11.

10- الصاحلون : ) فاجتباه ربُه فجعلُه من الصاحلني( 
القلم : 50.

سوء  مقامات  هناك  الكرمية:  املقامات  هذه  ومقابل 
وهلا خواص رديئة وأصحابٌ  كالكافر والفاجر واملنافق 
والناصب  والفرعون  والطاغية  واملرتف  والظامل 

وغيهم.

الثقافة القرآنية

املقدسة  الكاظمية  ومقرها  العراقية  القرآنية  املؤسسة  أقامت 
العراقية  بالطريقة  للتالوة  الرابعة  الوطنية  القرآنية  املسابقة 
وقد تقدمت بدعوة إىل األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
للطريقة خلوض  اجمليدين  قرائها  وترشيح  االفتتاحية  حلضور 

املسابقة. 
وقد شارك يف حضور املسابقة وفد دار القرآن الكريم متمثاًل 
برابطة القراء واحلفاظ األستاذين علي اخلفاجي أستاذ التالوة 
القرآنية، واملقرئ الدولي أسامة عبد احلمزة تعبيا عن أهمية 
التعارف  أجل  ومن  القرآنية  املؤسسات  واالنفتاح على  التواصل 
ورفد  طاقاتهم  اكتشاف  ألجل  العراقيني  القراء  شرحية  بني 
يف  شارك  كما  املتميزين،  القراء  من  باملزيد  القرآنية  الساحة 
من  كل  وهم:  الرابطة  أعضاء  كربالء  حمافظة  مرشحا  الوفد 

)القارئ حمسن حممود احلكيم والقارئ كرار مشكور رشيد(.
 وقد حتدث يف االفتتاحية مساحة السيد حسني إمساعيل الصدر الراعي للمؤسسة ولنشاطاتها عن »ضرورة االهتمام باملدرسة العراقية للتالوة 
باعتبارها تراث وخالصة جتربة إنسانية تعكس مستوى الفن األدائي وخصوصياته الوطنية«، وحاز على املرتبة األوىل القارئ ماهر حممد من 

حمافظة بغداد.

وفـُد رابطة القراء واحلفاظ يف العتبة احلسينية 
يليب دعوة املؤسسة القرآنية العراقية

جملة االحرار اال�سبوعية
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وقفٌة عقائدنا

مديريُة المرور تتعهد للمواطنين من خالل )األحرار( بإصدار 

إجازات سوق بفترات قياسية  
تعهدت مديرية مرور كربالء املقدسة بإصدار إجازات السوق بفرتات قياسية يف حال إكمال مشروع بناء املعمل اخلاص 
بإصدار إجازات السوق ولوحات تسجيل السيارات اجلديدة ووثائق السيارات، ويف الوقت الذي عزت فيه بطء املعاملة 
إىل توقف اإلشارة أعلنت عن اجنازها مخسا وأربعني ألف إجازة سوق منذ إصدار إجازات السوق قبل أكثر من عام 

واىل اآلن.
 وقال مدير مرور كربالء العقيد مانع عبد احلسن لـ)األحرار( » تعد مديريتنا من املديريات األوىل يف احملافظات حيث 
ولوحات تسجيل  السوق  إجازات  بإصدار  املعمل اخلاص  افتتاح مشروع  منذ  إجازة سوق  ألف  وأربعني  أجنزنا مخسا 
السيارات اجلديدة ووثائق السيارات مبرحلته األوىل التجريبية  ، وأضاف » بالنسبة للمعرقالت اليت قد حتصل يف 
انسيابية إصدار معاملة إجازة السوق للمتقدمني تعود اىل توقف اإلشارة اليت تعتب مشكلة مركزية يف عموم حمافظات 
البالد كون املعمل متصال باملعمل املركزي الذي مقره يف مديرية املرور العامة يف بغداد والتحكم من خالله بالنسبة 
لإلشارة واألمور التشغيلية ، مؤكدا وضع خطة ملعاجلة هذه املشكلة خالل هذه السنة ، وتابع العقيد املروري قائال  »على 
الرغم من ذلك فقد أجنزنا ثالثني الف وثيقة كانت خمصصة اىل كربالء فضال عن مخس عشرة ألف وثيقة خصصت 
اىل باقي احملافظات واننا نستطيع ان ننجز الف وثيقة ولكن هناك ضوابط حمددة وتعليمات من قبل مديرية املرور 

العامة .
واشار مدير مرور كربالء اىل جتهيز املعمل الذي ينفذ بالقرب من معمل النورة من قبل شركة تركية ووصلت   -
مراحل اجنازه اىل مخس ومثانني يف املئة مبواد تشغيلية ذات قدرة استيعابية كبية ، ، واوضح لـ)االحرار( »  اذا مت 
افتتاح املعمل وأعطونا اإلمكانية املفتوحة سيكون عملنا ليالً  نهارا ونعتقد انه خالل شهر او اقل لن يبقى أي مواطن يف 

مدينة كربالء الميتلك  اجازة سوق اذا كان يستحقها«.
املواطنون بدورهم اشادوا بعمل مديرية مرور كربالء يف استحصال اجازات السوق مستدركني ان العمل يتوقف اوقاتًا 

قصية ويعود مرة اخرى بسبب توقف االشارة..
يف حني بني مدير التدقيق يف مديرية مرور كربالء املقدم صباح حسن  ان تعطل العمل باجازات السوق احيانًا يكون 
بسبب توقف االشارة بشكل مفاجئ من املصدر أي من خارج كربالء ، وقال » تصادفنا مشكلة يف العمل وهي عدم توفر 
االشارة من مصدرها وهذا يسبب ارباكا باجناز معامالت املواطنني واحلمد هلل يتم اصالح العطل حاليا واملوقف سيكون 

جيد خالل االيام القادمة«.

تقرير: عالء السالمي
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العطاء احلسيين

تسعى األمانة العامة للعتبة احلسينية 
املقدسة إىل إجناز مشروعها اجلديد 

يف جمال الطباعة، وذلك بإنشاء مطبعة 
أوفسيت ذات مواصفات عاملية وبتكلفة 
)5.203.350.000 مليار دينار عراقي( 
وبتمويل من قبل ديوان الوقف الشيعي 

ضمن منحة العتبات املقدسة لعام 
2011، وستقوم بتوفي فرصة طباعة 

اإلصدارات املتعددة واملختلفة اليت 
تصدرها األقسام الفكرية والثقافية 

يف العتبة احلسينية بداًل من االستعانة 
باملطابع األهلية اليت كانت تكلف العتبة 

املطهرة مبالغ مالية كبية يف ظل إصرار 
األمانة العامة للعتبة احلسينية على زيادة 

إصداراتها الفكرية والدينية والثقافية 
لنشر فكر أهل البيت )عليهم السالم( 

وإيصال صوت اإلمام احلسني )عليه 
السالم( عب اإلعالم اإلسالمي اهلادف.

الصاحب  عبد  األستاذ  املشروع  على  املشرف  وقال 
كبية  مطبعة  لوجود  املاسة  احلاجة  »بعد  اهلر: 
املقدسة  احلسينية  العتبة  احتياجات  تليب  ومتطورة 
فكرة  تبلورت  فقد  كربالء،  مدينة  حاجة  عن  فضاًل 
مّت  وقد  العاملية،  باملواصفات  أوفسيت  إنشاء مطبعة 
بالفعل التعاقد مع شركة »الصفوة« إحدى تشكيالت 
هذه  إلنشاء  بغداد  يف  للطباعة(  )السعدون  شركة 

املطبعة اليت ستشهد النور قريبًا«.
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  من  »بدعم  وأضاف، 
وضع  مّت  احلسينية،  للعتبة  العام  األمني  الكربالئي 
مبطبعة  كربالء  مدينة  لتجهيز  الكاملة  اللمسات 
اخلاصة  األجهزة  بنصب  وبدأنا  متطورة،  أوفسيت 
بها وأغلبها من موديالت )2011( ما عدا بعضها من 
موديل )2008( تعمل بكفاءة عالية وبأجور أقل، وتعد 
األوىل من نوعها يف مدينة كربالء والفريدة  يف العراق 
ألوان  مخسة   CDالـ الطبع  ماكينة  أن  بل  عمومًا، 

)70×100( تعد األوىل اليت تدخل إىل العراق«.
وتابع، »مّت اختيار جمّمع اإلمام السجاد )عليه السالم( 
موقعًا  ليكون  النجف(؛  ـ  )كربالء  طريق  على  الواقع 
ثابتًا للمطبعة، وقد مّت بناؤه على أحدث الطرق الفنية 
املطلوبة إضافة إىل توفي كل املستلزمات بإقامة هذا 

املشروع من الوسائل والطرق الفنية واملعمارية«.
يف  جدًا  كبية  بقاعة  املطبعة  جتهيز  »مت  بأّنه  وبني 

جدرانها  غلفت  وقد  طابقني  من  مكونة  الوسط 
األصلي  بالكرانيت  األرضية  وإكساء  املمتاز  باملرمر 
وغرفة  مركزية  تبيد  مبنظومة  جتهيزها  وكذلك 
فيز(   3( كهرباء  وبشبكة  للكهرباء  رئيسية  سيطرة 
نصبت  وكذلك  والكاميات  املدني  الدفاع  وبشبكة 
واألرصفة  الشوارع  تبليط  ومت  باجملمع  بدالة خاصة 
اخلاصة  املولدات  وتوفي  الكهرباء  أعمدة  ونصب 
بالتشغيل«، مضيفًا بأنه »سيتم إضافة قاعات أخرى 
حبسب متطلبات املشروع الذي نسعى ألن يكون األول 

من نوعه يف العراق«.
وأكد اهلر على »وصول أغلب مكائن مشروع مطبعة 
متفرقة  بأوقات  املقدسة  احلسينية  العتبة  أوفسيت 
وبعد استكمال األمور اإلدارية والرمسية، وهي مكائن 
من املواصفات العاملية املتطورة ذات املناشئ األملانية 
احلالية  الغيار  بقطع  جتهيزها  مّت  وقد  واليابانية، 
تشغيلها  وبساطة  بسرعة  تتصف  وإنها  واملستقبلية 
وعدم تعقيدها حيث أننا مل نعتمد على شركة واحدة 
فقط لتجهيزنا باملشروع ، وهذا السبب اآلخر الذي 

أدى إىل عدم وصول مجيع املكائن يف وقت واحد«. 
ولفَت إىل إّن »املطبعة سيتم جتهيزها بالكوادر العاملة 
الدورات  يف  وزجهم  باخلبات  رفدها  بعد  الكافية 

التعليمية لتقديم أفضل ما ميكن«.

العتبة احلسينية املقدسة تتواصل يف إجناز
 مشروع مطبعة أوفسيت ذات مواصفات عاملية
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تقرير: حسني النعمة

بكبار  حافلة  قرآنية  أمسية  الشريف  احلسيين  الصحن  احتضَن 
قّراء القرآن الكريم ضمن فعاليات مهرجان ربيع الرسالة الثقايف 
احلسينية  للعتبتني  العامتان  األمانتان  تقيمه  الذي  السادس 
ضيوف  حضرها  قرآنية  أمسية  أقيمت  املقدستني؛  والعباسية 
املهرجان والزائرون ومجع غـفي من القراء واملهتمني، وقد حتدث 
إلينا األستاذ يف التالوة القرآنية علي اخلفاجي عن طبيعة البنامج 
الدكتور الشيخ أمحد أمحـد  الدولي  قائاًل: »أحيا األمسية املقرئ 

نعـينع العـلم املعروف يف العامل اإلسالمي مبتانة أدائه وروعة تصويره آليات الكتاب 
املصري  اجملتمع  العريق يف  القرآني  الوسط  مهمًا يف  مركزًا  يتبوأ  والذي  العزيز 
حيث مل يزل األمني العام لنقابة القراء املصريني، وهو يف مجلة من عاصر عمالقة 
القراء وتأثر بهم كمصطفى إمساعيل وأبي العينني الشعيشع وغيهم وذاع صيته يف 
اآلفاق لكثرة تالواته يف افتتاح املؤمترات وإحياء املناسبات يف داخل مصر وخارجها 
فهو  القرآني  النص  بإتقانه حلفظ  الكريم  الضيف  ويتميز  عقود،  أربعة  من  ألكثر 
يتلو حافظًا وبقراءات متعددة ويستهل وينتهي باحرتاف وفق األصول األدائية للنغم 

القرآني«. 
وأضاف اخلفاجي »شارك يف األمسية قراؤنا يف العتبة احلسينية املقدسة كاملؤذن 
الشامي  السيد جعفر حسني  والقارئ  احلمزة  عبد  أسامة  احلاج  الدولي  والقارئ 
وحبضور خنبة من القراء واألساتذة القائمني على إدارة احملافل القرآنية واملتذوقـني 

لفن التالوة وممن حيسن اإلستماع إىل تالوة القراء املتميزين«. 
وأضاف أستاذ التالوة القرآنية إن »الشيخ  نعـينع قدم إىل العراق بناًء على دعوة 
من األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة إلحياء أيام االحتفال بالذكرى امليمونة 
ملولد سيد املرسلني وخامت النبيني )صلى اهلل عليه وآله( ورغبت يف مشاركته العـتبة 
احلسينية املقدسة يف األمسية القرآنية اليت تضمنتها فعاليات مهرجان ربيع الرسالة 
السادس، ويأتي هذا ضمن التنسيق القائم بني العـتبتني يف اجملاالت الثقافية ومنها 
البامج  واحملافل وخمتلف  األماسي  إقامة  القرآني يف  املتبادل يف اجملال  التعاون 

القرآنية«.
وقد حظي ضيفنا بهدية األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة قدمها إليه السيد 
)أفضل الشامي( نائب األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة، وبعد ذلك أدى مراسيم 

الزيارة لإلمام احلسني )عليه السالم( وسط حفاوة من قبل املهتمني والزائرين.

أمسيُة قرآنيٌة مبناسبة مولد 
النيب األكرم حممد )صلى اهلل عليه وآله( 

القارئ املصري أمحد أمحد نعينع يزور قب اإلمام احلسني )عليه السالم(.
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تقرير: حسني النعمة

وقوف  طال  لفنانني  أعمال  الفنية  اللوحات  بني  من 
عندها،  االختصاص  وذوي  واهلواة  واملثقفني  احلاضرين 
الفنانون  وظفها  مبعاٍن  جتلت  قصة  منها  لكل  كان  حيث 
منها  البعض  جعل  بشكل  لوحاتهم  على  الفنية  بأناملهم 

مميزا يف املعرض، ومن هذه األعمال:   

1- لوحة )االحتفاء( للفنان كمال الباشا:
حتدثت هذه اللوحة عن مكنونات ملكوتية تتلخص بكيفية 
حممد  النيب  البشرية  منقذ  والدة  ساعة  املالئكة  نزول 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  العظيم  املولود  بذلك  واحتفائها 

وسلم(.
التشكيلي  املعرض  مدير  فهو  الباشا  كمال  الفنان  أما 
عرض  يف  املتخصص  السادس  الرسالة  ربيع  ملهرجان 
األعظم  الرسول  شخص  يف  والتشكيلية  الفنية  اجلوانب 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم(، وله أعمال فنية كثية شارك 
يف بعضها يف مهرجانات عاملية ودولية وحاز على جوائز 

عدة.    
2-  النقش على السرياميك.. 

بشكل  بها ألول مرة  يشارك  األسدي  للفنان جودت  لوحة 
العاملي  الثقايف  الرسالة  ربيع  مهرجان  ملعرض  خاص 

التشكيلي.
والنحت،  الرسم  فن  جمال  يف  عاما   )45( له  والفنان 
والسياميك  والرخام  املرمر  على  بالنحت  اختص  وقد 
اليدوي  العمل  ودقة  بالتقنية  لوحاته  ومتيزت  والكرانيت، 
ليخلق  البسيطة  بأدواته  يتعامل  فنان  حرفة  عن  الناجم 

الرخام  قطعة  مع  يتالءم  بشكل  خطها  بعد  فنية  حتفة 
وحنتها بعد ذلك.وله مشاركات عاملية ودولية منها مشاركته 
تركيا  باسطنبول يف  أقيم  يف معرض جلمعية اخلطاطني 
عن اخلط العربي وأشكاله ومضامينه، ومهرجانات أخرى 

حملية. 
3- لوحة التكوين..

اللوحة من عمل األستاذ الفنان )ناصر حسن خانة( رئيس 
القسم التشكيلي يف معهد الفنون اجلميلة يف بغداد، يؤرخ من 
خالهلا الفنان أثر اإلنسانية بالكامل على وجه اخلصوص 
يف أهل البيت واألنبياء والرسل )عليهم السالم(، واللوحة 
ترمجة ملقولة: »ُخلق الكون وعلته يف الكرة األرضية وخلقت 
علته  العراق ويف  وخلق  العراق  علتها  األرضية ويف  الكرة 
كربالء وخلقت كربالء ويف علتها استشهاد اإلمام احلسني 
)عليه السالم(«، وقد واشج الفنان يف هذه اللوحة بني هذه 
تبيانه  أراد  ما  وأهم  وأبرز  اإلنسانية،  تكوين  املقولة وسر 
فيها أن اإلنسان نظي اإلنسان وإن اإلنسان ظليم اإلنسان.   

4- لوحة  االنتظار..
انتظار متمثلة ببصيص  إرادة قوية ونشوة  لوحة تعب عن 
عن  اللوحة  تعب  كما  التحجر،  به  توًا  بدأ  لطفل  أمل 
فرجه  اهلل  )عجل  املنتظر  احلجة  اإلمام  انتظار  حالة 
فكرة  من  التكنيك.اللوحة  عالي  بشكل حداثوي  الشريف( 
الفنانني  رئيس مجعية  األشهب(،  )حازم  التشكيلي  الفنان 
من  يتسم جبملة  فين  بشكل  وظفها  بكربالء،  التشكيليني 
القراءات الفنية املعبة عن معنى االنتظار، وبتكنيك يعكس 

أعماٌل فنيٌة متيزت يف املعرض التشكيلي 
ملهرجان ربيع الرسالة السادس

إن للفن حقا مشروعا وسط أجواء املناسبات الدينية، ومن خالل ما عكسته نظارة 
املعرض الفين الذي ضّم أعماال فنية وتشكيلية متيزت جبماليتها وحكاية كل عمل منها 

أثار إعجاب زائريه ورواده للسنة السادسة على التوالي، جهود حثيثة للقائمني على 
املعرض التشكيلي أكدت من خالل سعيهم الدائم إلحياء مثل هذه التظاهرات الثقافية 

والقريبة من مرقدي اإلمام احلسني وأخيه أبي الفضل العباس )عليهما السالم(.

لوحة االحتفاء

فلكلورية على السجاد

سفينة النجاةإصالة العراق
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عن أتساع اخليال والفكر لدى األشهب مما جعل اجلمهور 
يكشف  بشكل  بقراءتها  ويبادر  عندها  الوقوف  يطيل 

مدلوالتها الفنية.    
5- جناح العتبة الكاظمية املقدسة: 

الفنية املتقنة )اخلط والنقش  متيز هذا اجلناح باألعمال 
على اخلشب( بصورة تدل على حرفية فنانيها الذين سعوا 
من خالهلا توظيف مهاراتهم وقدراتهم الفنية إلبراز معامل 

وهوية الدين احلنيف.
املطهرة قال مسي حمّمد  الكاظمية  العتبة  وعن مشاركة 
العتبة  يف  والزخرفة  النقش  شعبة  مدير  نائب  حسني 
العام  هذا  »شاركنا  املشارك:  جناحها  ومدير  الكاظمية 
بأعمال فنية متثل النحت على اخلشب وحتمل رموزا دينية 
وأحاديث شريفة  السالم(  )عليهم  األطهار  وأقواال الئمتنا 
عن  فضاًل  النقاش،  إبراهيم  الفنان  أعمال  من  بعضها 
لوحات للخط العربي اإلسالمي ولوحات فنية للفنان علي 
املشاركة  اللوحات  عدد  »وصل  حسني،  الزبيدي«.وأضاف 
شقني  على  مشاركتنا  وكانت  لوحة   )75( يقارب  ما  إىل 
الشؤون  لقسم  التابعة  والزخرفة  النقش  بشعبة  متمثلني 
العتبة  واإلعالم يف  الثقافة  لقسم  وشعبة اخلط  اخلدمية 

الكاظمية املقدسة«. 
6- سفينة النجاة

إعجاب  ونالت  املعرض  توسطت  خشبية  فنية  حتفة 
ناهزت  لفرتة  يدوي  بشكل  تصنيعها  مت  حيث  اجلمهور، 
الرئيسية جتسيدها حلديث  دالالتها  ومن  أشهر،  الثالثة 
الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: »إن احلسني 

مصبح اهلدى وسفينة النجاة«.
الفنان )أمحد كاظم  الفنية هي واحدة من أعمال  التحفة 
الكعيب( والذي يقول إنه »يلتزم الدقة يف العمل، وميارس 
عمله بشكل بطيء ألنه ال يتحمل اخلطأ«، ويقول عن كيفية 
ويعمل  اخلشبية  القطعة  »جيهز  إنه  الفنية  التحف  صنعه 
يبدأ  ثم  يالئمها  مبا  هلا  املناسب  التخطيط  وضع  على 
ذلك  بعد  وصقلها  وتصفيتها  بها  امللحقة  األجزاء  بتقطيع 
يباشر بتطعيم اخلشب واملوبيليا«. الفنانون املتواجدون يف 
املعرض عدوا التحفة اخلشبية إجنازا فنيا غاية يف الدقة 

يدل على حرفية صانعه وموهبته يف العمل الواقعي.
الكعيب يضيف إن له عمال آخرا لذات الفكرة بشكل رمزي 
مييل اىل التشكيل وقد أضاف له منارتني وقبة، وهو من 

حيث احلجم أصغر من التحفة السابقة.
7- لوحة )أصالة العراق(..

خارطة  هيئة  على  األصيل  الفرس  شكل  وظفت  منحوتة 

الكندي(  )علي  الفنان  أراده  ما  وجبدارة  عاكسة  العراق، 
بأن العراق فرس قوي جدا وجواد مجوح وبهذا املعنى مت 

تكوينها.
العمل  هلذا  شبيهة  أخرى  منحوتات  له  إن  الكندي  ويذكر 
فيه شكل أسد ضرغام على هيئة خارطة  ما وظف  منها 
العراق داللة على قوة العراق وصموده وقوة حتمله، ومنها 
وقوة  العراق  حدة  على  داللة  الصقر  شكل  فيه  وظف  ما 

بسالته وعمق حضاراته.
بني  مزجت  اجلمال  يف  روعة  فنية  بلوحة  شارك  الكندي 
كلمة )هلل العزة( وفن الزخرفة الذي وظف مدلوالته لبيان 
معنى هذه الكلمة، وهو عمل أشاد به مجيع الفنانني الذين 
لذلك  توظيفه  يف  الكندي  وإبداع  براعة  يتأملون  وقفوا 

ومنهم الفنان كمال الباشا. 
8- خمطوطات فلكلورية على السجاد..

مصمم  الشمري(،  سلمان  )عامر  األستاذ  الفنان  يقول 
ذات  »أعماله  إن  بابل،  اجلميلة جامعة  الفنون  كلية  نسيج 
وله  العربي  الكويف  اخلط  أنواع  تصميم  يف  مميز  طابع 
لوحات تشكيلية متنوعة عربية وعاملية أرشف من خالهلا 

فلكلور العراق«..
اخلط  ميزت  وخبامة  خمتلفة  فنية  مدارس  من  اللوحات 
الكويف بني اللوحات املشاركة بشكل حيمل النكهة الشرقية 
مجوح  طموح  إلشباع  سعيه  يف  الفنان  إرادة  على  الدالة 
هلذا  األملانية  )البيهاوس  مدرسة  من  شكل  إنها  خصوصا 

النوع من الفنون( اليت تقرب بني اللوحة والفن.
9- لوحات اخلط العربي..

لوحة  العربي  اخلط  فن  يف  املشاركة  اللوحات  بني  من 
»شاركت  قال  والذي  النصراوي،  فراس خضي  اخلطاط 
املولد  مناسبة  عن  تعب  متوسط  بقياس  كربالئية  بلوحة 
احملمدية  النبوية  الصلوات  وجتسد  الشريف  النبوي 
األوىل  الرتكيبة  تعد  واليت  الثلث  اجللي  الرتكيب  بصورة 
واألحبار  الرتكي  الورق  على  عملها  مت  حيث  نوعها  من 

)اإلسطنبولية(.
اخلطاط  لوحة  املتميزة  األعمال  ضمن  من  كانت  فيما 
والتشكيلي آلية  الفين  العراقي على املستوى  الكريم  عبد 
التطريز  لفن  إن  بالذكر  اجلدير  ومن  املباركة،  التطهي 
يلقى  الفنون حيث  بني  األقمشة خصوصية حداثوية  على 
أثرا  له  نلمس  مل  ولكن  الفنية،  األوساط  واسعا يف  قبوال 

يف املعرض.
من  الفنانني  تقرب  أهمية  ذا  املعرض  فعّد  اجلمهور  أما 
تنوع  عن  فضال  الدينية،  واملناسبات  الشعبية  األوساط 
من  تعرفوا  فرصة  وهو  فيها  الصغار  ومشاركة  الفنون 
طالب  فيما  املشاركني،  الفنانني  إبداعات  على  خالهلا 
الفنانون املتواجدون يف املعرض إضافة باقي الفنون ذلك 
لتكامل واشتمال املعرض على مجيع الفنون، كفن األعمال 
الطينية ملا له من معان رمزية ودالالت فنية مؤثرة يف مجيع 
األوساط، واليت تعد فنا مستقال يعكس الطابع التقليدي 
بتشكيالته  يؤطرها  اليت  واملناظر  لألشكال  واجلمالي 

املتنوعة.

 لوحة التكوين..
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العطاء احلسيين

تقرير: علي اجلبوري

ساهمت أكثر من )60( وسيلة إعالمية خمتلفة 
من العراق وخارجه، يف تغطية فعاليات مهرجان 
الذي  السادس  العاملي  الثقايف  الرسالة  ربيع 
احلسينية  للعتبتني  العامتان  األمانتان  تقيمه 
الرسول  والدة  مبناسبة  املقدستني  والعباسية 
وحفيده  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الكريم حممد 

اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم(.
القنوات  بني  ما  اإلعالمية  الوسائل  وتنّوعت 
والوكاالت  احمللية  واإلذاعات  الفضائية 
واملنتديات  واجملالت  والصحف  اإلخبارية 
ومواقع التواصل االجتماعي اإللكرتونية واليت 
تقارير وأخبارا خاصة عن فعاليات  خصصت 
على  منها  البعض  تغطية  عن  فضاًل  املهرجان 

بّثها املباشر.
اإلعالمية  اللجنة  رئيس  الصفار  والء  وأوضح 
للمهرجان، بأّن »أكثر من )60( وسيلة إعالمية 
املهرجان  فعاليات  تغطية  يف  شاركت  خمتلفة 

املتنوعة من بينها )24( قناًة فضائية«.
)الغدير،  هي  الفضائية  »القنوات  بأّن  وتابع، 

العامل،  كربالء،  الفيحاء،   ،2 األنوار  الفرات، 
بالدي، املسار، السومرية، العراقية، الفرقان، 
األوىل،  املسار  )أربيل(،  هولي  املهدي، 
األنوار،  احلرية،  االجتاه،  الدعاء،  الرشيد، 
اإلمام احلسني، البغدادية، أهل البيت، بغداد، 

الزهراء(«.
اإللكرتونية  واملواقع  الوكاالت  مستوى  وعلى 
كما بني الصفار كانت )موقع العتبة احلسينية 
املقدسة، موقع الكفيل، وكالة نون، وكالة أصوات 
الوكالة  األشراف،  السادة  منتديات  العراق، 
وكالة  لألخبار،  الوسط  لألنباء،  اإلخبارية 
البغدادية نيوز، وكالة األنباء العراقية املستقلة، 
املقدسة،  العائلة  منتدى  نيوز،  الفرات  وكالة 
موقع العالمة الشيخ حسني أنصاريان، صحيفة 
الوكالة  اليوم،  الشيعة  موقع  العراقية،  العدالة 
املواطن،  دولة  موقع  )إباء(،  لألنباء  الشيعية 
وكالة  العاملية،  املصطفى  جامعة  أخبار  وكالة 
الصباح،  )آكانيوز(، صحيفة  لألنباء  كردستان 
منتدى  )إيكنا(،  العاملية  القرآنية  األنباء  وكالة 
كتابات  موقع  النهرين،  موسوعة  اخلالدون، 
األعظم،  الرسول  مؤسسة  موقع  امليزان،  يف 

وكالة نينا، وكالة اإلعالم العراقي، وكالة أنباء 
موقع  احلسينية،  الروضة  إذاعة  املستقبل، 
قناة  موقع  براثا،  أنباء  وكالة  الدولي،  اإلعالم 
الفرات، راديو دجلة، وكالة pukmedia، و الـ 

.»)facebook

للمهرجان،  اإلعالمية  اللجنة  رئيس  وأضاف 
بأّن »العتبة احلسينية املقدسة قّدمت تسهيالت 
تغطية  يف  املشاركة  اإلعالم  لوسائل  كبية 
الفعاليات وخصوصًا القادمة من خارج املدينة 
املقدسة، حيث مت ختصيص فندق عالي املستوى 
احتياجاتهم  مجيع  وتلبية  الصحفيني  إلسكان 
خالل عملهم اإلعالمي الذي استمر على مدى 
أيام املهرجان«، مبينًا يف الوقت ذاته، بأّن »وفدًا 
من العتبة املقدسة قام بزيارات مسبقة ملكاتب 
الوسائل اإلعالمية يف بغداد وتقديم الدعوة هلم 
لغرض املشاركة يف تغطية فعاليات املهرجان«.

واختتم الصفار حديثه بتقديم الشكر والتقدير 
»جلميع الوسائل اإلعالمية اليت ساهمت بنقل 
الرسالة  ربيع  مهرجان  ومراسيم  فعاليات 

الثقايف العاملي السادس«.

حضوٌر إعالميٌّ متميز ألكثر من )60( وسيلة إعالمية 
خالل مهرجان ربيع الرسالة الثقايف

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 18



تقرير: تيسير عبد عذاب
متر قوافل الشهداء وهم مصممون على سقي شجرة اإلباء 
اليت غرسها سيد الشهداء، ومن بني الذين توافدوا على رب 
كريم عن طريق الشهادة املباركة هم شهداء أربعينية اإلمام 
انفجار  فيها  حدث  اليت  الناصرية  حمافظة  يف  احلسني 
املقدس  املرقد  إىل  املليوني  الزحف  أثناء  ناسف  حبزام 
األوسط  الفرات  من  األقدام  على  سيا  اهلمام  لإلمام 
يف  والشر  الغدر  أيادي  فاستهدفتهم  اجلنوبية،  واملناطق 
الزائرين على  انتحاري جتمع  البطحة حيث استغل  منطقة 
الطريق السريع أثناء مرور عدد من السيارات وفجر نفسه 

وسط مجع غفي من الزائرين.
حسني  اسعد  الشهيد  لوالد  املقدستان  العتبتان  تبعت 
الغزي يف حي الشهداء بالتكفل بعملية جراحية له وعرضه 
على أطباء اختصاص حتى لو تطلب األمر سفره إىل خارج 
ابنه  اسعد  الشهيد  وان  قليل  ونظره  يسمع  ال  كونه  العراق 
الوحيد كان يصرف على والده ووالدته وأخواته الـخمس كونه 
يعمل حالقا وال يوجد هلم معيل غيه، وليس باستطاعة هذه 
حالتهم  لضعف  طبيب خمتص  على  والدهم  العائلة عرض 

املادية. 
والد الشهيد أنور سلمان من منطقة السراي يف الناصرية 
أهالي  موكب  وحسينيا حيث خيدم يف  متدينا  كان  ابنه  إن 
أيام من كل عام يف طريق زوار احلسني  املرتضى ملدة 10 
وبعد انتهاء الزوار جيمع أغراض املوكب ويذهب اىل كربالء 
وهذا العام أوصلته بسيارتي وكنت أحس انه الوداع األخي، 
وصوره يف جييب وستبقى ألنه عزيز على قليب وكان الولد 
املطيع وآخر صورة له كتب عليها يا شهيد كربالء وها هو 
اآلن أصبح شهيدا حاولت ان امنعه من الذهاب سيا لكنه 
ذاهب  أنا  حسني  ونصيح  يفجرونا  لي  وقال  وبقوة  رفض 

للحسني يا والدي.
حيدر  الشهيد  اخ  عاما   16 العمر  من  البالغ  السيد سجاد 
اخلرساني مواليد 1992 من منطقة الثورة يف الناصرية بدأ 
كالمه باآلية القرآنية )وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون(، وحتدث بكل صالبة إن 
هذه احلقيقة ال تنكر حيث إن للشهيد منزلة عظيمة اقرها 
)عليهم  البيت  أهل  واقرها  النبوية  السنة  وأقرتها  القرآن 
عظيم،  حظ  ذو  إال  واملرتبة  املنزلة  هذه  ينال  ال  السالم( 
وأخي الشهيد البطل سعيد أسس نفسه منذ البداية األوىل 
يف هذه الدنيا حيث كان ومنذ ثالث سنوات ال يرتك صالة 
الليل وال قراءة القرآن فكان عنوانا ورمزا ونباسا للشهيد 

لذلك اختاره احلسني )عليه السالم( يف طريق الشهادة، وكما 
يعب احد الكتاب إن أغنى رجل يف العامل هو احلسني )عليه 
السالم( حبيث فتح خيمة كبية ممتدة على طول حمافظات 

العراق وهذا ما ال حيدث يف كل األزمان واألماكن.
عم الشهيد كرار فيصل من مواليد 1998 وعى الشهيد على 
اإلمام احلسني وهو صاحب  والده احد خدمة  الدنيا وجد 
جامع وله موكب على طريق زوار أبي عبد اهلل تويف والده 
ومتسك كرار مبنهاج والده وعشقه للحسني وكان يقسم وقته 
الزائرين  خدمة  وبني  الدراسة  بني  األربعني  زيارة  أيام  يف 
ذهب  متوسط  األول  صف  يف  طالب  وهو  والده  موكب  يف 
معا  واستشهدوا  ميثم  الشيخ  جارنا  مع  األقدام  على  سيا 

يف منطقة البطحاء.
الشهيد فارس اسكندر فارس من مواليد 1967 متزوج  أخ 
وله ثالثة أطفال موظف وذو حالة مادية فقية وقال أخي 
ومهما  الشهادة  هذه  له  وهنيئا  احلسني  لإلمام  فداء  ذهب 
يفعل الطيش األموي حنن سائرون على نهج احلسني عليه 
السالم، هذه سنة إهلية خطها اهلل لنا، وأمتنى من احلكومة 
أن تطبق قوانني اإلعدام وتقتص من هؤالء اجملرمني القتلة.

كلما  قال  للوفد  املرافق  اللبناني  العاملي  مصطفى  الشيخ 
صغار  إننا  حنس  جريح  أو  شهيد  أخ  أو  والد  إىل  نستمع 
والسمو  اجملد  من  مراتب  اىل  ارتقوا  الذين  هؤالء  أمام 
والرفعة ال يستطيع احد أن يدانيهم وان يقرتب منهم ألنهم 
بعد  إال  وألغازها  معانيها  نفهم  ال  إشارات  يتلقون  أصبحوا 

منها  نفهم  بلغة  معنا  يتكلمون  كانوا  إنهم  نشعر  يرحلوا  أن 
يبلغونا  أن  يريدون  وكأنهم  آخر  شيئا  بها  ويقصدون  شيئا 
شيئا ولكن قدرتنا على االستيعاب مل تكن تضعنا مبستوى 
لتفهم تلك اإلشارات اليت يتكلمون بها، هذا هو الواقع الذي 
نتلمسه من سية كل شهيد من الشهداء الذين وقعوا عقدا 
واتفاقية مع احلسني وكل عقد أو اتفاقية حنن نعرف إنها ال 
تكون سارية املفعول إال إذا كانت موقعة بتوقيع، وتوقيع هؤالء 
كان بالدم وهذا التوقيع ال يوجد توقيع مبستواه على اإلطالق 
ألنه توقيع غي قابل للفسخ وبالتالي فهم جيسدون بدمائهم 
وهذا  ونهجه  السالم(  )عليه  احلسني  اىل  االنتماء  حقيقة 
الذي حصل هلم هو ضريبة االنتماء وضريبة الوالء، ولكل 
شيء مثن ومثن االنتماء إىل هذه املدرسة غال ال ميكن لكل 

أحد إيفاءه إال من امتحن اهلل تعاىل قلبه لإلميان.
نتحدث  الن  جمال  أمامنا  يبقى  ال  هؤالء  مثل  عظمة  أمام 
حالة  إىل  وانتقلوا  عاشوا  إنهم  إال  اإلطالق  على  بشيء 
اخللود، حنن نعرف إن املوت يف حياتنا ينهي حياة اإلنسان 
وجيعله يف قائمة النسيان، مليارات من البشر عاشت فرتة 
من الزمن والنتيجة كل من عليها فان، لكن هنالك موت آخر 
الذي يرتبط باحلسني نراه انه يدخل احلياة من خالل بوابة 

احلسني ويدخل سجل اخللود.
استطاع الوفد وملدة أربعة أيام مبواصلة زيارة عوائل الشهداء 
منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل واستطاع 
تقديم التعازي جلميع عوائل شهداء تفجي البطحة والبالغ 
عددهم )48( شهيدا وكذلك اجلرحى يف منازهلم والراقدين 
جرحيا   )75( عددهم  البالغ  العام  الناصرية  مستشفى  يف 
حمافظة  مركز  يف  واجلرحى  الشهداء  وجود  يقتصر  ومل 
والنواحي  االقضية  مجيع  الزيارة  مشلت  بل  الناصرية 
والقرى اليت يسكن فيها الشهداء واجلرحى كـ)سوق الشيوخ 
والداويه  والشطرة  الفهود  وقرية  احلمار  وهور  واجلبايش 

وغيها من االقضية والنواحي(.

وفُد العتبتني املقدستني يتفقد عوائل تفجريات زيارة أربعينية 
اإلمام احلسني )عليه السالم( يف حمافظة الناصرية

شهداُء طريق كربالء املقدسة إمنا وقعوا 

والءهم بالدم وهذا التوقيع ال يوجد 

مثيل له على اإلطالق وبالتالي فهم 

جيسدون بدمائهم حقيقة االنتماء إىل 

النهج احلسيين
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ــــَردُد )هــيــهــاُت( مــن عــــزِم احُلـــســـنِي ُت

صيحٌة مــنــهــا  األرِض  ِبــــُكــــلِّ  ت  دوَّ

ي يف الــضــمــائــِر ثـــورٌة  ـــــدوِّ وَمـــَضـــت ُت

كــــونــــيــــٍة  ٍة  هـــــــــــــزَّ زالزُل  فــــيــــهــــا 

ســــــيــــــادٍة عـــــظـــــيـــــُم  إال  ـــــاقـــــاهلـــــا  م

بليغٌة  احلــــســــنِي  تــــعــــريــــِف  آيــــــــاُت 

ــــَة مـــوقـــٍف ـــوٌم عــــدال لــــو شــــــاَء مـــظـــل

لوعًة ـــزُف  ـــن ت ــــَت  مــــازال يـــاجـــرَحـــنـــا 

غيلًة املـــهـــالـــِك  شـــــرُّ  ـــا  ـــن ِب َفــــَتــــَكــــْت 

أنيَننا احُلــــســــنِي  ُجــــــرِح  مـــن  ـــئـــنُّ  ون

ــَشــَد اخلـــالُص خالَصه َن ِبـــَك ســيــدي 

ُِيريبنا الـــزنـــوج  هــــوِس  مــن  فــالــلــيــُل 

ــــدُد )هـــيـــهـــاُت( مَتــضــي والـــســـنـــنُي ُتَ

الُعال مـــا  مـــاالـــســـيـــادُة،  عــلَّــمــتــنــا،  قـــد 

ـــــٍة ـــــيَّ ـــــدِس فــــيــــهــــا بــــــالغــــــُة آيـــــــــٍة ُق

ــُد مـــن الــــكــــراِم بـــســـادٍة ــي ــب ــع ــيــس ال ل

غاصٍب ــــِة  مــــذلَّ ـــن  م أهــــــوُن  فــــاملــــوُت 

ــــواصــــُل دأَبـــهـــا )هـــيـــهـــاُت( مـــعـــركـــٌة ُت

ياسيدي؟! ُصــْغــَتــهــا  مــعــنــى  أيِّ  مـــن 

َنــــَكــــٌد عــلــى األحــــــــراِر بــيــعــُة مــــارٍق

ـــًة جُبـــمـــاِنـــهـــا ـــظـــوم ـــن ـــا ُم ـــه ـــلْـــَت قــــد ُق

ـــٌع َمـــــن ِمـــْثـــُلـــه ـــاي ـــب ـــي فـــلـــيـــَس ُم ـــِل ـــْث ِم

ُطغاِته ــم  بــظــْل يـــهـــوي  أن  شــــاء  َمــــْن 

ـــــُة األجــــــيــــــاِل مـــنـــهـــا ُتـــــرَفـــــُد حـــــريَّ

ــــــــــٌة الحُتـــــَمـــــُد ــــا ُذلَّ )هـــــيـــــهـــــاُت( مــــنَّ

ـــا يــــرُعــــُد ـــن إعـــــصـــــاُرهـــــا لـــــــآن فـــي

ــــتــــأكــــُد َي ــــهــــا  بــــدكِّ اجلــــــبــــــاِل  دكُّ 

ـــُد ــــــؤســــــُس الــــــــــــالءاِت ُحــــــــرٌّ ســـيِّ وُم

َمشهُد الــفــضــيــلــِة  وجــــِه  عــلــى  مــنــهــا 

ــــُد ــــوَق ــــَت ـــــٌة َت هــــــذا احلـــــســـــنُي عـــــدال

وُمـــــَبـــــدُد ـــــَرخـــــٌص  ُم ـــــعـــــراِق  ال ودُم 

يـــــــورُد زؤاٌم  مـــــــــــورُده  والـــــظـــــلـــــُم 

ُيسعُد ال  غـــاضـــٌب  فــيــّنــا  واجُلــــــــرُح 

ـــُد ـــَتـــحـــشَّ ــــــَت الــــعــــريــــُن ُأســــــــــوُده َت أن

ـــْشـــهـــُد ُت ــــــــوم  ُنُ لــــــــوالَك مل تـــــرؤ 

ــــاِل دفـــــٌق ُيـــْنـــَشـــُد ظـــلَّـــْت مـــع األجــــي

الغُد ــتــى  وم ـــاضـــاًل،  أف نـــكـــوُن  ــتــى  وم

ُيقَصُد ـــاذا  م الـــكـــوِن،  حبــجــِم  َوَعـــَنـــت 

ُد ــــمــــرَّ ــــت ـــــــــــــًة ت واحُلـــــــــــــرُّ يـــــأبـــــى ُذلَّ

ــــرشــــُد ــــٌث الَي ــــَك احملـــــــــارَم عــــاب هــــَت

ـــهـــا املـــتـــجـــدُد  ــــــآن ميــــحــــُق عـــصـــُف ل

ـــــوَجـــــُد ـــاهـــا كــــــــالٌم ُي مــــامــــثــــُل مـــعـــن

ُد ُمَنكَّ احلــــــراِم  ُصـــلـــِب  ِمــــن  كــيــزيــَد 

ــــٌة َتــــــــَتــــــــَوَدُد ــــم ــــك ــــفــــْتــــهــــا ِح فــــَتــــَلــــقَّ

ُد ــــرَّ ــــَف ــــَت ـــــقـــــروِد خبــــمــــرِه َي وأخــــــو ال

ــق )اهلــــيــــهــــات( هــــذا مـــوِعـــُد ــيــطــل فــْل

إىل احلضرِة 
احلسينيِة
أسيل مجيل احلسناوي

يا أقدس مكان حتُط فيه مالئكة 

السماوات 

ويا أمجل مكان اته له القلب 

بالنبضات 

وأطهر بقعة متتلئ فيها العني 

بالعرباتِ 

فيك جيتمع املؤمنون وترفع األيدي 

بالدعوات

إىل الرب العلي وعلى اآلل اهلداة 

تكون

الصلوات 

فيك نسبح اهلل ونتلوا من القرآن 

آياتِ 

كم آية حدثت فيكِ  وكم من 

معجزاتِ 

نشم يف هوائك عطر اإلميان 

والربكاتِ 

ونرى يف بهاء مجالكِ  نورًا جُيلي 

الظلماتِ 

يا أطهر بقعة تشرفت بكِ  ارض

الرساالتِ  

هيهاَت منا الذلُة
رحيم الشاهر

    )إىل معراج األرض إىل السماء، وإسراء السماِء إىل 
أرض احُلسني)عليه السالم((

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 20

األدبية



الشيخ علي بن ناصر بن حسن بن صاحل السالمي احلائري، ينتسب لعشية ) السالملة( من قبيلة )مّشر( العربية، ولد يف كربالء سنة 1250هـ وتويف بها سنة 
1300هـ، كان شاعرًا معروفًا قديرًا بنظم الشعر يف شتى األغراض ال سيما يف رثاء آل بيت النبوة ) عليهم السالم( ، وشعره متني السبك، قوي األلفاظ، وله 

ديوان شعر خمطوط حُيتفظ به يف مكتبة العالمة الشيخ حممد علي اليعقوبي.
كما كان خطاطًا ماهرًا نسخ الكثي من الكتب خبطه اجلميل .

ومن شعره يف احلسني )عليه السالم( األبيات التالية :

من أدباء كربالء
الشيُخ علي السالمي 

ـــن ســـــراة حممد  أبــــي م ـــن   وكــــم م
ـــيب أحــــالــــه  ـــن ـــل وســـــبـــــط كـــــريـــــم ل
قــضــى بــعــدمــا أعــطــى املــهــنــد حقه 
كأنه ـــطـــالء  ال فــــوق  ســيــفــه  ــــرى  ت
لــه هــمــة قــد طــاولــت هــامــة السها 
يــديــه حتدثا  ــه عـــن  قــاصــدي كـــال 

عاريا أعجف  فوق  من  سرى  أســريًا 
ثاويا  وهـــو  كــربــال  عــلــى وجــهــه يف 
راضيا ــقــف  ــث امل عــــاد  ــقــد  ل وعـــنـــه 

فاضيا  خيطب  اهلــامــات  منرب  على 
الرواسيا ــات  ــت ــاب ــث ال يـــفـــّل  وعــــزم 
ومعاديا مــعــجــبــًا  وقــــالعــــًا  قـــــرى  

ــــــــعــــــــشــــــــق واحلــــــــــــــــور طــــــــــــوانــــــــــــي ال

ٍ جــــــــــــــزع  يف  ـــــــيـــــــل  ـــــــل ال  ُ أبـــــــــيـــــــــت 
حـــــــلـــــــيـــــــف احلـــــــــــــــــــــزن يــــــعــــــرفــــــين
حمــــــــاســــــــنــــــــه طـــــــــــــــّلـــــــــــــــت  اذا 
يــــــــــــطــــــــــــاولــــــــــــه نـــــــــــــــــــــم  وال 

ٍ عــــــــجــــــــب  يف  احلـــــــــــــــــــّب  يــــــــــقــــــــــول 
ـــــــــره ـــــــــم ـــــــــغ ي اهلل  مجـــــــــــــــــــــــــــال 
بــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــادت يــــــــــــــد الـــــــنـــــــعـــــــم
ــــــه ــــــع حيـــــــــــاكـــــــــــي الــــــــــــــبــــــــــــــدر طــــــال
أنــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــنٌّ لـــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــدًا
مـــــــــــــــهـــــــــــــــاٌب أيــــــــــنــــــــــمــــــــــا ارحتـــــــــــــــل
ــــــــاح ســـــــوى ــــــــصــــــــب ـــــــمـــــــا وجــــــــــــــه ال ف
أصــــــــــــــاحــــــــــــــب اهلـــــــــــــــــــــــوى أرقــــــــــــــــــًا
ويــــــــــغــــــــــفــــــــــل الـــــــــــــــكـــــــــــــــرى وســــــــــين
ــــــــدي ي الــــــــــــــــــــــــرياع  ــــــــســــــــك  م اذا 
ألمســــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــوى قـــــــلـــــــمـــــــي
ملـــــــــــــــن بــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــرش أحــــــــــرفــــــــــه
ــــــــــــــدمٍ  هـــــــــــو االحـــــــــــــســـــــــــــان مـــــــــــن ق
حــــــــــســــــــــني اجملــــــــــــــــــــد والـــــــــظـــــــــفـــــــــر

وأوهــــــــــــــــــــــى خــــــــافــــــــقــــــــي الـــــــنـــــــظـــــــُر
ــــــــــي الـــــــســـــــهـــــــُر ــــــــــان وقـــــــــــــــــد أضــــــــــن
ـــــــــــــني يــــــنــــــتــــــثــــــر ـــــــــــــع ودمــــــــــــــــــــــــــع ال

ُ قـــــــــــمـــــــــــر  وال  مشــــــــــــــــس  فــــــــــــــــال 
ــــــــــــــــُر ــــــــــــــــني اهـــــــــــــــــــــــــــوى اث ــــــــــــــــه ب ل
بــــــــشــــــــُر ام  ذاك  أجـــــــــــــــــــــــــٌن 
كـــــــــــــــــــــــأن صــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاءه مـــــــــطـــــــــُر
لــــــــنــــــــا قــــــــــــد ســــــــــاقــــــــــه الــــــــــقــــــــــدُر
الـــــــــــــــــــــــــدرُر حـــــــــــــاكـــــــــــــه  ودرٌّ 
ــــــــظــــــــُر ــــــــت ورهـــــــــــــــــــــــن األمـــــــــــــــــــــــر ان
حيـــــــــــــــــــّل الــــــــــغــــــــــيــــــــــث والــــــــــــذفــــــــــــر
شـــــــــــعـــــــــــاع مـــــــــــــن نـــــــــــــــــــــوره صـــــــــــــوُر
ـــــــقـــــــمـــــــُر ويـــــــــــــرســـــــــــــم وجـــــــــــهـــــــــــه ال
ـــــــــــــرى حـــــــجـــــــُر ـــــــــــــك فـــــــمـــــــهـــــــجـــــــة ال
ألحـــــــــــــــرفـــــــــــــــه جــــــــــــــــــــرى األثـــــــــــــــر
ـــــفـــــر ـــــت ـــــغ ســـــــــــــــــجـــــــــــــــــودًا فــــــــــيــــــــــه ي
جلــــــــــــــــــــــني حــــــــــــــــــــــني يــــــــنــــــــتــــــــظــــــــر
ـــــــــــل والـــــــــــــســـــــــــــوُر ـــــــــــأوي ـــــــــــت هـــــــــــــو ال
ــــــحــــــُر ــــــت ــــــن ــــــــــــــعــــــــــــــّز ي حــــــــــســــــــــني ال

وجُه القمر
جنالء املوسوي
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حتت
مكة  اجملهر سكنة  هم  قريش 

وبعدما  البعثة  وهي منطلق 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  كابد 
عليه واله منهم وتلقى شتى أنواع 
من  به  وحلق  املدينة  اىل  هاجر  العداء 
احتضنت  واليت  يثرب  وجهته  وكانت  تبعه 
ونصرت رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 
أوتيت من قوة مال وحال حتى  بكل ما 
مسيت مدينتهم املدينة املنورة ، منورة 
مبقدم رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 
باإلسالم  نعلم حجم متسكهم  .وحتى 
ونصرتهم لرسول اهلل فان خسائر املسلمني يف معركة احد كانت 65 شهيدا منهم 
اثنان فقط من املهاجرين هما مصعب بن عمي ومشاس بن عثمان إضافة اىل 
احلمزة عم النيب وعبد اهلل بن جحش وهو حليف لبين أمية وإما بقية الشهداء 
فكلهم من األنصار هذا اضافة اىل هروب بعض املهاجرين من ساحة املعركة 

وقال لبعضهم رسول اهلل صلى اهلل عليه واله لقد ذهبت بها عريضة .
هؤالء األنصار ظلوا على العهد الذي عاهدوا عليه يف يوم الغدير فلما استلم 
اخلالفة امي املؤمنني عليه السالم قال ثابت بن قيس بن مشاس األنصاري وكان 
خطيب األنصار قال : يا امي املؤمنني لئن كانوا تقدموك يف الوالية فما تقدموك يف 

الدين ولقد كانوا 
وال  موضعك  والخيفى  وكنت 

وما  يعلمون  ال  فيما  اليك  مكانك حيتاجون  جيهل 
احتجت اىل احد مع علمك .

ثم قام خزمية بن ثابت األنصاري وهو ذو الشهادتني فقال : يا امي املؤمنني ما 
أنفسنا فيك  إليك ولئن صدقنا  إال  املنقلب  أصابنا ألمرنا هذا غيك وال كان 
فألنت اقدم الناس إميانا واعلم الناس باهلل واوىل املؤمنني برسول اهلل، لك ما 

هلم وليس هلم ما لك .
وكان مع علي عليه السالم يوم صفني من أهل بدر سبعون رجال وممن بايع حتت 
الشجرة سبعمائة رجل ومن سائر املهاجرين واألنصار أربعمائة رجل ومل يكن مع 

معاوية من األنصار اال النعمان بن بشي ومسلمة بن خملد .
شهداء اثنان من املهاجرين يف معركة احد واثنان من األنصار كانوا مع معاوية يف 
صفني بالرغم من ان النعمان بن بشي كان واليا ليزيد على الكوفة وكان يتجنب 
مواجهة مسلم بن عقيل فعزله يزيد وهو نفسه من رافق السبايا عند عودتهم اىل 
املدينة وكان إذا توقفت زينب عليها السالم يقف بعيدا عنهم وقد أحسن معاملتهم 
حتى ان زينب عليها السالم أرادت ان تكافئه فرفض ذلك ، والنعمان بن بشي هو 
نفسه عندما كان راكبا اىل مكة صادف احلسني عليه السالم فرتجل عن دابته 
أن يركب  أن يركب وعندما رفض احلسني ذلك رفض هو  وطلب من احلسني 

سامي جواد كاظماحرتاما للحسني عليه السالم .

املهاجروَن واألنصاُر أيهما األكثر نصرة لرسول اهلل )صلى اهلل عليه واله(؟

عدنان آل حييى املوسوي 

أصيب رشاد مرزه احد التجار الكبار واملرموقني يف النجف والعراق مبرض 
عن  ولبنان  وسوريا  العراق  أطباء  وعجز   ، الستينيات  أواخر  يف  السرطان 
الفحص  وبعد  للمداواة  األوربية  األقطار  احد  إىل  فأخذوه  وشفائه  معاجلته 
السريري وباألشعة قال األطباء األجانب بأن مرض السرطان قد أصاب قلبه 
وال تنفع معه العملية اجلراحية وحتى لو أجريت هذه العملية فإنها تطيل عمره 
أيامًا معدودة وبعدها يتوفاه اهلل تعاىل ويف تلك الليلة يرى رشاد مرزه يف املنام 
رجالً  أنيقًا متوسط اجلمال، يقف أمامه ويقول له: ) يا رشاد مرزه إذا بنيت 
قبي فإنين اطلب من اهلل تعاىل أن يشفيك ( فيقول له رشاد مرزه: ومن أنت 

يا رجل؟ فيقول أنا ميثم التمار.
ميثم  قب  من وكان  القريب  التمار 

ثانية  يعود  ثم  النوم  من  فيفيق  األيام  تلك  يف  وصغيًا  بسيطًا  الكوفة  جامع 
فيظهر مرة أخرى ذلك الرجل ويقول له الشيء نفسه وهكذا تكررت الرؤيا 
ويتوجه  بغداد  إىل  الثاني  اليوم  يف  بالطائرة  مرزه  رشاد  يعود  مرات،  ثالث 
مباشرة إىل قب ميثم التمار وينام هناك ويف الليل يشاهد نفس الشخص الذي 
رآه يف املنام حيث ينادي عليه: قم يا رشاد، فيقول ال ميكنين القيام فيصيح فيه 
مرة أخرى وبلهجة آمرة: قم يا رشاد فيضطر إىل القيام وجيد نفسه قادرًا 

على الوقوف وكأنه شفي متامًا وال أثر للمرض لديه.
يف اليوم التالي يأمر رشاد مرزه بتعمي حرم ميثم التمار ويبنون له مبا يتناسب 
الكبي ثم يعمد إىل تعمي قب مسلم بن عقيل ويكمل تذهيب قبته  ومقامه 
واحلمد هلل  واآلن  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمي  قبة  تذهيب  وجيدد  يعود  ثم 

أصبحت تتألأل يف مساء النجف االشرف من بعيد.
وهذه املعجزة والتعمي أنا أتذكرها وعايشتها يف أواخر الستينيات عندما كنت 
اسكن يف النجف االشرف، نسأله تعاىل أن جينبنا مجيعًا األمراض اخلبيثة 
الثابت،  بالقول  يثبتنا على دينه وعقيدتنا  الروحية وان  وان جينبنا األمراض 

انه مسيع جميب.

معجزة مريض وتعمري قرب 
ميثم التمار)رض(
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الواسطُة
م/ إيضاٌح

نبذُل كل ما بوسعنا عندما نروم احلصول على مكسب دنيوي كأن تكون وظيفة او اجناز معاملة او مقابلة مسؤول فان للواسطة يكون الدور 
الرئيسي واهم ما يبحث عنه طالب احد احلاجات اعاله بل حتى يصل به احلال اىل بذل املال من اجل الواسطة وكل هذه املكاسب دنيوية 
تزول بزواله من الدنيا ، مل نفكر يف يوم ما بالبحث عن واسطة للتقرب اىل اهلل عز وجل او للحصول على منصب يف اآلخرة مع العلم 
إنها متوفرة وهي من تطرق مسامعنا وعيوننا وقلوبنا ومن غي مثن ، واملكسب املتحصل من هذه الواسطة تكون فائدته دنيوية وأخروية 
وال يعتقد املرء ان املكسب األخروي هم رفض نعم الدنيا والتزهد على حساب النعم املمنوحة شرعا وليس اليت تشوبها الشوائب احملرمة 

قلمي املتوا�سعفالواسطة اىل اآلخرة هي األنفع واألسهل واجملانية جمرد تتطلب منك استقامة نواياك .

الــعــدد:
التاريخ: 

 73
321

30/ ربيع االول 1433هـ 
املوافق 23/ 2/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

عبد الستار جابر ألكعيب   
                     

ال حنصرها  أن  الثقافة جيب  عن  نتكلم  عندما 
باجلانب األكادميي أو ما حيصل عليه الشخص 
من شهادات عليا أو غيها كما يعتقد بعضهم، 
يستويف  ملا  الثقافة  على  حيصل  إنسان  كل  ألن 
من  يعادله  ما  أو  االجتماعي  أو  العلمي  حظه 
نواحي احلياة الثقافية، وحيث إنه حيتاج كالعلم 
املثقف  يقاس  األساس  هذا  وعلى  درجات  إىل 
وغيها،  واألدبية  والدينية  العلمية  مكانته  على 
النفس  من خالل صياغة  الثقافة  لذلك حتصل 
إنشاء  على  تساعده  كي  عاليا  ذوقا  وإعطائها 
األداء  على حسن  سليقته  وإطباع  القوية  ملكاته 
وختي األلفاظ وقوة البيان وفصاحة اللسان وسعة 
الذهن وقوة البديهية، وأن ُيوفق ثقافته بني العلم 
الفكر  بني  الفطرية  امليزة  من  وأن جيعل  والفن 
وبني العقل وليس هنا اكتساب املعارف والدروس 
املثقف  الثقافة بل جيب على  وحدها هي عامل 

أن يستفيد من مالبسات احلياة وأن يزدحم على 
املعرفة واالنتفاع من األحداث واحلوادث  أبواب 
أو  ختتلف  قد  ظروف  يف  تـكـون  اليت  املختلفة 
ويقدر  نفعها  يدرك  وأن  احلسابات  فيها  تأتلف 
بني  ليجمع  اعتبار  نظرة  إليها   وينظر  قيمتها 
العلم والعمل وبني النظريات املرحلية وتطبيقها 

على أرض الواقع. 
واملثقف يكون بني عاملني كما ذكرنا آنفا، العامل 
يثبت  أن  وعليه  االجتماعي  والعامل  العلمي 
حيصل  وهذا  الثقايف  نضجه  ويبني  شجاعته 
والتحصيل  املذاكرة  وجمالس  البحث  خالل  من 
العام، وحيث أن الذهنية اليت متارس يف اإلملام 
يف  ختتلف  وقد  اإلنسانية  بالثقافات  واإلحاطة 
التعمق يف حقل االختصاصات وال حيملها ذهن 
واحد مهما تكن نشأته الفكرية، وبعد هذا وحنن 
أن  علينا  به  منر  الذي  العصيب  اليوم  هذا  يف 
سبيل  ليسلكوا  املثقف  الواعي  شبابنا  نستنهض 
من  األوائل  مصايف  يف  ويكونوا  واملعرفة  العلم 

علماء امتنا اخلالدين ويعيدوا للعامل أشرف وأنبل 
الثقافات وذلك بالتزود من املعرفة واإلفادة من 
املعني العلمي والروحي الذي ال ينضب املتمثل يف 
علم أهل البيت )عليهم السالم ( وحترير الفكر 
والعلم من القيود واألغالل السياسية وأن يهتموا 
للقرآن  املوجبة  احلضارة  أصل  على  باحملافظة 
أهل  به  أختص  وما  الشريف  واحلديث  اجمليد 
يعرفه  مل  علم  (من  عليهم  اهلل  )صلوات  البيت 

غيهم. 
الشاملة  اإلسالم  مبناهج  عمل  من  واملثقف 
وتعاليمه  وبراجمه  واإلدارة  احلكم  يف  وأهدافه 
واجلبابرة  والظلمة  املستكبين  ثقافة  ويتجنب 
األصيل  احملمدي  اإلسالم  ثقافة  حاربوا  الذين 
وأحيوا ثقافة وسنن السالطني واألمراء، وختاما 
قال  كما  الباتر  كالسيف  هو  املثقف  أن  أقول 
الرضي املوسوي )رمحه اهلل (   سيقطعك املهند 

ما متنى  ـ ويعطيك املثقف ما تشاء.

بنَي الثقافة واملتثقفني

املهاجروَن واألنصاُر أيهما األكثر نصرة لرسول اهلل )صلى اهلل عليه واله(؟
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من يراقُب األطباء؟
احد اهم وجوه اإلميان باهلل عز وجل عندما يراقب نفسه اإلنسان أثناء عمله وعلى أن يراعي الضوابط الشرعية واألخالقية وأخيها املكسب املادي املرجو 
من وراء العمل بشرط ان حيقق له مستلزمات عيشه ، ومؤسسات الدولة تعاني من الفساد اإلداري واملالي والذي ان شاء اهلل بدأ يتقهقر ولكن بشكل بطيء 

،  واهم شرحية تعمل يف اجملتمع حيث حياة االنسان متعلقة بها هي شرحية األطباء .
لألسف نقوهلا ورصدناها وعايشناها ظاهرة سلبية متفشية بني هذه الشرحية اال اللمم ، منها احتساب أجرة الطبيب غي خاضعة للضوابط ومزاجية حسب 
مقدار طمع الطبيب هذا من جانب ومن جانب آخر هل هنالك قانون حياسب الطبيب إذا اخطأ يف تشخيص مرض او عملية جراحية ؟ فاحلاالت اليت أدت 

اىل وفاة كثية جدا نتيجة أخطاء األطباء حيث مل نسمع ان هنالك قانونا حيد من هذه الظاهرة .

األمُّ وتعليم النطق 

سامي جواد كاظم

حسنني الشاجلي

تعتب األم أول شخص يتعرف عليه الطفل، ويفتح 
بها،  ينطق  كلمة  أول  منها  ويتعلم  برؤيتها،  عينيه 
املهم هو ما هي الكلمات اليت يتعلمها الطفل منها، 

وكيف ستنسجم لغته بلغتها؟
اللغة هلا أهمية خاصة ألنها الوسيلة لبيان األفكار 
واملشاعر وأداة لنقل الرتاث الثقايف، وال شك انه 
كلما كانت هذه الوسيلة غنية وكاملة ومرتكزة على 
أسس فكرية فستكون أهميتها أكب، فالطفل يتعلم 
اللغة يف أحضان أمه وستكون األداة اليت تفسر له 

املسائل وتكشف له أسرار احلياة.
يستلزم تعلم اللغة صبًا ومثابرة ووقتًا قد يطول، 
وحيتاج اإلنسان إىل أعوام لكي يستطيع أن يسيطر 
على لغة قوم ويتحدث بها، نرى بعد مرور أكثر من 
تعلمهم  درجة  يف  يستوون  ال  اجلميع  إن  سنة   30
التعبي  للغة وليسوا قادرين على  الثقافية  املدارج 
عما خيتلج يف وجدانهم بأسلوب واحد، ولذا جيب 
أن ال نتوقع من الطفل أن يستعمل العبارات األدبية 

والفكرية سريعًا . 
اللغة  تعليم  يف  باملثابرة  االستمرار  جيب  وثانيًا 
الصحيح  واستعماهلا  الكلمات  ترتكز  لكي  للطفل 
يف ذهنه جيدًا وتستوجب هذه املهمة الصب واألناة 
عواقب  له  الكالم  على  الطفل  فإكراه  الكافيني، 
وخيمة وليس مستبعدا أن تؤدي إىل لكنته وتأتأته 

فيها. 
يبدأ التكلم عند الطفل يف مرحلة الصراخ، مبعنى 
للتعبي وبالتدريج  انه يستفيد من الصراخ وسيلة 
الكلمات  بعض  تهجي  إىل  األصوات  هذه  تتحول 
املستندة إىل خمرج معني من الفم وال يزال الطفل 
يف هذه املرحلة ليس قادرًا على التعبي، تتحول بعد 
ذلك هذه التهجيات إىل كلمات بسيطة من حرفني 
أو ثالثة حروف يستعملها الطفل بداًل من عبارات 
وبالتالي  احتياجاته  للتعبي عن  أو قصية  طويلة 
يصل إىل مرحلة االستفادة من عبارات صحيحة 

كانت أو مغلوطة وال يستطيع مجيع األطفال تعلم 
اللغة بنفس السرعة واملدة. 

لتعلم  املناسبة  املراحل  من  الطفولة  مرحلة  تعتب 
األوىل  مراحلها  يف  للطفل  بالنسبة  وتكون  اللغة 
بالتدريج  العادي  طابعها  وتأخذ  اللعب،  من  نوعًا 
ويشعر  اآلخرين  أصوات  الطفل  حياكي  حيث 
بالسرور لذلك إىل أن يبدأ مبرحلة حماكاة صوته، 

فيجب التعامل مع هذه املرحلة حبذر شديد.
من  فهي  بالغة  أهمية  سنوات   3  -1 من  للعمر 
أصوات  حماكاة  الطفل  فيها  يبدأ  اليت  السنني 
الكبار  يقوله  ما  كل  ويكرر  فيحاكي  اآلخرين، 
فيجب التكلم معه مبودة ووضوح كاملني واستعمال 
الكلمات والعبارات البسيطة يف تراكيبها والسهلة 

يف مضامينها.
أهمية  هلا  للطفل  اللفظية  األخطاء  تصحيح  إن 
ولكن ال جيب  عمره،  من  السنني  هذه  خاصة يف 
اإلحلاح واإلصرار يف ذلك، ألنه سيؤدي إىل نتائج 
بصورة  الكلمات  بأداء  الطفل  وسيبدأ  عكسية 

ناقصة غي تامة مما يعتب نقصًا وعيبًا له.
من املهم يف تعليم اللغة هو أن يدرك الطفل سريعًا 
معاني الكلمات ودالالتها كي تكون عامال مشجعًا له 
على متابعتها وتعلمها، ويساعد االستعمال املكرر 
ويبحث  الطفل،  ذهن  يف  تركيزها  على  للكلمات 
للكلمات  تصيده  ويعين  الوضع  هذا  مثل  عن  هو 

وإصراره على معرفة كل ما يدور حوله.
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عن  والتغافل  الزواج  مسألة  تفهم  عدم  إن 
احلقوق الزوجية وإهمال املمارسات اليت كان 

ينبغي العمل بها تؤدي إىل زجيات فاشلة . 
من  الكريم  القرآن  يف  ورد  ملا  وانطالقًا 
 ، والروايات  األحاديث  يف  ورد  وما  إشارات 

فإن مقومات احلياة الزوجية هي كما يلي : 
1 ـ املوّدة والصفاء :

ينبغي أن تسود احلياة الزوجية عالقات املوّدة 
من  اخلالية  احلياة  فإن   ، والصفاء  واحملبة 
احلب ال معنى هلا ، كما أن ارتباط الزوجني 
الذي يؤدي إىل ظهور جيل جديد جيعلهما يف 

موضع املسؤولية املشرتكة . 
واملودة من وجهة قرآنية هي احلب اخلالص ال 
ذلك احلب الذي يطفو على السطح كالزبد . 
احلب املنشود هو احلب الذي يضرب جبذوره 
اليت  األسرة  فإن  هذا  وعلى   . األعماق  يف 
يشملها  سوف  مواصفات  هكذا  فيها  تتوفر 

اهلل بعطفه ورضوانه . 
محيمني  صديقني  الزوجان  يكون  أن  ينبغي 
وأن حياّل  ومرارتها  احلياة  يتقامسان حالوة 
همه  أحدهما  يبث  هادئ،  جو  مشكالتها يف 
لآلخر ويودعه أسراره . وإن احلياة الزوجية 
املتبادلة  الثقة  من  املستوى  هذا  تفتقد  اليت 

هي يف الواقع حمرومة من رمحة اهلل . 
2 ـ التعاون :

إن أساس احلياة الزوجية يقوم على التعاون 
ومساعدة كل من الزوجني لآلخر يف جوٍّ من 
حل  يف  اجلهود  أقصى  وبذل  املتبادل  الدعم 
. صحيح  املطلوبة  اخلدمات  وتقديم  املشاكل 
هي  وللزوجة   ، احملددة  وظيفته  للزوج  أن 
الصداقة  ولكن   ، احملددة  وظيفتها  األخرى 
واحملبة يلغي هذا التقسيم وجيعل كاًل منهما 
نصيًا لآلخر وعونًا ، وهذا ما يضفي على 
احلياة مجااًل وحالوة ، إذ ليس من اإلنسانية 
وتنعم  املوقد  قرب  املرأة  جتلس  أن  أبدًا 
بالدفء يف حني يكافح زوجها وسط الثلوج أو 

بالعكس ، بذريعة أن لكل منهما وظيفته !. 
3 ـ التفاهم :

حتتاج احلياة املشرتكة إىل التفاهم والتوافق 
، فبالرغم من رغبة أحد الطرفني يف اآلخر 
خمتلفة  أذواق  وجود  يلغي  ال  ذلك  إن  إال   ،
أن  أبدًا  املنطق  من  وليس   ، متباين  وسلوك 
حياول أحدهما إلغاء اآلخر يف هذا املضمار 
التوافق  من  نوع  إرساء  الطبيعي  إن  بل   ،
يتنازل  أن  الضرورة  تقتضي  حيث  والتفاهم 
لصاحل  ونظرياته  آرائه  بعض  عن  طرف  كل 
اليت  اهلّوة  لردم  حماولة  يف  اآلخر  الطرف 
على  املشرتكة  اجلسور  ومّد  بينهما  تفصل 
كهذا  بإجراء  يقضي  الذي  احلب  من  أساس 
يبدي أي طرف تعصبًا يف ذلك ما  وأن ال   ،
حيددها  اليت  الشرعية  دائرة  يف  األمر  دام 

الدين . 
4 ـ السعي حنو االحتاد :

 ، صافية  مرآة  بعيد  حد  إىل  تشبه  احلياة 
ولذا   ، فيها  الرؤية  يشّوه  غبار  أقل  فوجود 

ينبغي السعي دائمًا حلفظها جلية صافية . 
التآلف  إىل  حتتاج  املشرتكة  احلياة  إّن 
واالحتاد ، ولذا فإن على الزوجني أن يتحّدا 
فكريًا وأن ينعدم ضمي األنا متامًا يف اجلو 
األسري و جيب أن يكون القرار مشرتكًا وأن 

يدعم كل منهما رأي اآلخر . 
النظر  وجهات  فيها  تبز  اليت  املسائل  أما 
السكوت  هو  هلا  حل  أفضل  فإن  املختلفة 
حل  إىل  الطرفان  يتوصل  أن  إىل  واملداراة 
النزاع  أن  االعتبار  بنظر  آخذين  مشرتك 

سيوجه ضربة عنيفة هلما وألطفاهلما . 
5 ـ رعاية احلقوق :

وأخيًا ، فإن احلد األدنى يف احلياة الزوجية 
اآلخر  الطرف  حلقوق  طرف  كل  رعاية  هو 
واحرتامها . ومن املؤكد أن أقصى ما وصلت 
حقوق  يف  والعقائد  املذاهب  خمتلف  إليه 

الزوجية موجود يف النظام اإلسالمي . 

مقوماُت الحياة الزوجية
                         

كنت أنا وزميلي يف السوق لشراء بعض لوازمنا وبعد االنتهاء من التبضع 
، قلت له هل لديك شيٌء آخر ، قال كال ، وأنت ؟ قلت نعم لي شيٌء هام 
قال متعجبا !! ما هو؟! قلت ما دام لنا وقت كاف لنذهب لزيارة املوىل 
أبي عبد اهلل احلسني وأخيه أبي الفضل العباس )عليهما السالم ( قال 
إنها فكرة مجيلة ، هيا بنا إىل هناك ، فأخذنا نعد خطواتنا الواحدة تلو 
األخرى ، ألن اخلطوة الواحدة مع النية اخلالصة هلا من األجر والثواب 
ما ال حيصى عند اهلل تعاىل ورسوله واألئمة )صلوات اهلل عليهم ( إذا 
األعمال  وقبول  والرضا  اآلخرة  ليوم  الشفاعة  منها طلب  القصد  كان 
يف الدنيا ، وبكل هيبة ووقار حطت أقدامنا على باب من أبواب العتبة 
احلسينية املقدسة ، حتى بادرني بالقول أمسعرْ أصوات الزائرين أنهم 

يلبون لإلمام احلسني )عليه السالم( لبيك يا حسني. 
فقلت ال باس بذلك هتاف عظيم منهم يستحقه اإلمام احلسني )عليه 
السالم( قال مستفهما: أو ليس التلبية هلل تعاىل وحده؟ قلت نعم هي 
هلل تعاىل كما ذكرت، ولكي أزدك علما أمسع هذه اخلطبة من لسان 
اإلمام احلسني )عليه السالم ( قاهلا أمام األعداء وأهل بيته من نساء 
وأطفال وكان خيص بها أصحابه ) عليهم السالم ( يا أمة القرآن هذه 
أصوات  ، فسمع اجلميع  منها  فاهربوا  النار  وهذه   ، فاطلبوها  اجلنة 
النساء الباكيات ، لكن جيش األعداء مل يرمش منه أحد رمشا ، ألن 
وأخذوا   ، اهلل  ذكر  فأنساهم  الشيطان  عليهم  واستحوذ  غلف  قلوبهم 
يستبشرون بالنصر العسكري الدنيوي على ابن بنت رسول اهلل ، أما 
حجته،  وابن  اهلل  حجة  واستغاثة  النساء  أصوات  مسعوا  ملا  األنصار 
بن  يا  لبيك  ـ  يا حسني  )لبيك   ) السالم  )عليه  احلسني  اإلمام  أجابوا 
رسول اهلل( وضجوا بالبكاء والنحيب ، هذا هو يا زميلي النداء، فتلبية 
احلسني عليه السالم هي ذاتها تلبية اهلل تعاىل ألنه الداعي إليه وإىل 

كتابه وشريعته وأحكامه يف األرض. 
وما أن أكملت كالمي معه ، أخذت أنظر إىل قبة أبي عبد اهلل الذهبية 
وراية العز والكرامة والكبياء والشموخ ترفرف فوقها إلي يوم الدين 
كل  ومع  عاشوراء  يوم  السنني ألستذكر   مئات  إىل  أفكاري  وذهبت   ،
زيارة ألبي الشهداء ، وفجأة التفت إىل زميلي فلم أجده فساورني شك 
بأن احلوار قد ال يستحسنه ، فنهضت ودخلت احلرم الشريف إلكمال 
الزيارة وأنا بني أفواج امللبني يا حسني إذ أرى زميلي رافعا كلتا يديه 
( وقد فقد  يا حسني  )لبيك  يهتف  بالدموع وهو  وقد أغرورقت عيناه 
ليلثمه  امللبني لكي يصل إىل الضريح  يتدافع حبماسة مع  توازنه وهو 
بيده وأخرجته من  ، حتى أمسكت  ولد من جديد  وكأنه  إليه  فنظرت 
بني الزائرين ووضعت يدي على قلبه فعلمت بأن نبضه يتسارع يف حب 
احلسني )عليه السالم( فقلت هنيئًا لك يا أخي أنت اآلن مع احلسني 

ألنه قال )من أحبنا كان معنا(.            

لـبـيـَك يـا حـسـيـن                 
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

اختالف
 املعاملتني 

)أبنائه(،  مع  األب  عالقة  الواضح يف  من  إن 
الكثي،  عنهم  وجتاوزه  القليل،  منهم  قبوله 
باجلميل..  عليهم  راّدا  األذى  يتحمل  ولطاملا 
وهذا كله خالفًا لتعامله مع ) خادمه (، فإنه 
قد ال يغفر له زّلـة، وال يرضى منه إال بإتيان 
بني  التفريق  وموجب  طاقته..  حتتمله  ما  كل 
أنه  إذ  أحد،  على  خيفى  يكاد  ال  املعاملتني 
يربطه باألول رابط احلب و) العلقة ( الضاربة 
جبذورها يف النفس والبدن، والثاني ال يربطه 
به إال ) العقد ( الذي ينفسخ بعد أمٍد، طال 
األولياء  إن عالقة  ونقول:  فلنرجع  أم قصر.. 
األوىل،  بالعلقة  تكون  ما  أشبه  املتعال  باحلق 
حمبته  مبقتضى  اليسي،  منهم  يقبل  أنه  يف 
حزبه  من  إنهم  إذ  الرضا،  لسرعة  املوجبة 
ال  الذين  لغيهم  خالفًا  إليه،  املنتسبني 
تربطهم به، إال نسبة اخلالقية واملخلوقية وما 

يرتبط بها. 

توجهُت إىل حكيم ألسأله عن شيء حييني ..؟
فسمعته  يقول: » عن ماذا تريد أن تسأل؟ »

قلت » ما هو أكثر شيء مدهش يف البشر؟ »
فأجابين » البشر! ميلون من الطفولة ، يسارعون 
ليكبوا ثم يتوقون إىل أن يعودوا أطفاال ثانية »  
» يضيعون صحتهم ليجمعوا املال ثم يصرفونه 

ليستعيدوا الصحة »  
احلاضر  وينسون   ، بقلق  باملستقبل  يفكرون   «

فال يعيشون احلاضر وال املستقبل«   
أبدا وميوتون  أنهم لن ميوتوا  لو  » يعيشون كما 

كما لو أنهم مل يعيشوا أبدا » 

مرت حلظات صمت ....   ثم سألت 
أن  البشر  على  اليت  احلياة  دروس  هي  ما   «

يتعلموها...؟ » 
فأجابين » ليتعلموا أنهم ال يستطيعون جعل أحد 
حيبهم كل ما يستطيعون فعله هو جعل أنفسهم 

حمبوبني »  
» ليتعلموا أال يقارنوا أنفسهم بآخرين »   

» ليتعلموا التسامح وجيربوا الغفران » 
ميلك  من  ليس  األغنى  اإلنسان  أن  ليتعلموا   «

األكثر، بل هو من حيتاج األقل« 
جدا  حيبونهم  أشخاصا  هناك  أن  ليتعلموا   «

عن  يعبوا  أو  يظهروا  كيف  يتعلموا  مل  ولكنهم 
حبهم«   

» ليتعلموا أن شخصني ميكن أن ينظرا إىل نفس 
الشيء ويرياه بشكل خمتلف«         

» ليتعلموا أنه ال يكفي أن يسامح أحدهم اآلخر 
لكن عليهم أن يساحموا أنفسهم أيضًا »

» ليتعلموا أن ال حيكموا على شخص من مظهره  
حق  يعرفونه  عندما  بل  عنه  مسعوا  مما  أو 

املعرفة »
الصمت... إجابة بارعة ال يتقنها الكثيون

ليتعلموا التسامَح وجيربوا الغفران

بدري الغزالي 

الروح  مفارقة  وهي  املوت:  مرحلة   -1

للبدن : » كلُّ نفسٍ  ذائقة املوت« األنبياء 

.25

2- مرحلة القب: وهي املسماة بالبزخ، 

وقد دلت نصوص كثية على إن اإلنسان 

إن كانت أعماله صاحلة، كان القب عليه 

نعيمًا وان كانت أعماله طاحلة كان القب 

عليه جحيمًا.

احلياة  إرجاع  وهي  النشور:  مرحلة   -3

للبشر، وخروجهم من قيودهم للحساب: 

» قالوا يا ويلنا من َبعثنا من َمرقِدنا هذا 

ما وعَد الرمحن وصدَق املرسلون« يس 

.52

الناس  وفيها جيمع  احلشر:  مرحلة   -4

كلهم للحساب: » ويوم حنشرهم مجيعًا« 

األنعام 22.

5- مرحلة احلساب: وفيها يتم مراجعة 

انه  ملعرفة  الدنيا  يف  اإلنسان  أعمال 

مثقال  يعمل  فمن   « مسيء:  أو  حمسن 

ذرة خيًا يره ومن يعمل مثقال ذرةٍ  شرًا 

يره« الزلزلة.

جمازاة  يتم  وفيها  اجلزاء:  مرحلة   -6

بالعقاب  واملسيء  بالثواب  احملسن 

فيذهب احملسن إىل النعيم الدائم الذي 

فيخلد  النار  املسيء إىل  ويؤمر  ينفد  ال 

كل يف مكانه مبقتضى ما قدم لنفسه يف 

دار الدنيا.

المراحُل التي يمر بها 
اإلنسان عند نهاية حياته
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ماأ�ساة الطفولة..

فورية  صحية  فوائد  التدخني  عن  لإلقالع 
جدا  كبيا  اخنفاضا  حيدث  فهو  وكبية 
يسببها  اليت  األمراض  مبعظم  اإلصابة  يف 
عن  اإلقالع  من  واحدة  سنة  فبعد  التدخني، 
القلب  بأمراض  اإلصابة  يقل خطر  التدخني 
الوعائية بنسبة 50 % يف غضون مخسة عشر 
خطر  يصبح  التدخني  عن  اإلقالع  من  عاما 
الوفاة مبرض القلب الوعائي السابق بالنسبة 
للمدخن السابق مماثال تقريبا ملا يتعرف له 

من مل يدخن على اإلطالق. 
كذلك فان األخطار النسبية لإلصابة بسرطان 
املزمنة  االنسدادية  الرئوية  واألمراض  الرئة 
ولكن  كذلك  تنخفض  الدماغية  والسكتة 
أربع  إىل  سنوات  عشر  فبعد  أقل  بسرعة 
يصبح  التدخني  عن  اإلقالع  من  سنة  عشرة 
عليه  هو  ملا  مقاربا  بالسرطان  الوفاة  خطر 
احلال بالنسبة ملن مل يدخن إطالقا كذلك فان 
اإلقالع عن التدخني يؤثرا اجيابيا مفيدا يف 
اصغر  هم  الذين  بني  والسيما  الرئة  وظيفة 

سنا كما أن معدل تدهور وظيفة الرئة بالنسبة 
للمدخنني السابقني تعود تدرجييا لتصل إىل 

نظائرها بالنسبة إىل من مل يتعاطوا التبغ. 
عن  اإلقالع  أن  إىل  احلديثة  الدالئل  وتشي 
التدخني قبل بلوغ اخلامسة والثالثني تصحبه 
بعد ذلك،  فوائد أكب كثيا من اإلقالع عنه 
وتظل هناك فوائد كبية جينيها املرء عندما 
يتوقف عن تعاطي التبغ أيا كان عمره يف ذلك 

الوقت.
وان دخان التبغ يف البيئة احمليطة باملدخنني 

والعوامل  املسرطنة  العناصر  كل  على  يشمل 
السامة اليت يستنشقها املدخن، وأن التعرض 
باإلكراه هلذا الدخان املنتشر يف البيئة يسبب 
لدى  الرئة  سرطان  فيها  مبا  األمراض، 
األصحاء من غي املدخنني كذلك فان دخان 
الربو  حاالت  يزيد  أن  ميكن  البيئة  يف  التبغ 
سوءا كما يزيد زيادة بالغة من ضعف الدورة 
التهاب   ( الشعيب  االلتهاب  ويسبب  الدموية 
التبغ  دخان  ويعتب  الرئة  وذات   ) القصبات 
املنتشر يف احمليط سببا يف التعرض لنوبات 
أعراض  حدة  يف  ولزيادة  الربو  من  إضافية 
االطفال  أن  جند  كما  األطفال،  لدى  الربو 
احلمل  أثناء  يدخن  ألمهات  يولدون  الذين 
واالطفال الذين يتعرضون لدخان التبغ البيئي 
مبا  الوفاة  يف  كثيا  أكب  خلطر  يتعرضون 
يسمى متالزمة الوفاة املفاجئة يف املهد.           
زمن اخلفاجي

شعبة تعزيز الصحة                                                                               

فوائُد عديدة لإلقالع عن التدخني 

طابع وذكريات..

سياحيًة ضمن  سنًة  العام  هذا  اعتبار  العراقية  اجلمهورية  أعلنت   1967 عام 
على  لنشرها  املواضيع  من  كبية  جمموعة  اختيار  مت  وقد  العاملي  البنامج 
والزقورة،  األثرية،  بابل  وبوابة  كسرى،  وطاق  سامراء،  يف  كامللوية  الطوابع، 
وقد  املقدسة  الكاظمية  من احلضرة  وهذا طابع  املوصل،  احلدباء يف  واملنارة 
تلك  يف  كبي  مبلغ  وهذا  دينار،  نصف   – فلسًا   500 وهي  عالية  بقيمة  كان 
الفرتة قياسًا مع بقية الطوابع اليت كانت قيمتها تبدأ من )1-100( فلس ألهمية 

وقدسية هذا املعلم السياحي الكبي.
عالء ضياء الدين املوسوي
 مسؤول متحف العتبة احلسينية املقدسة
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تتشرف بدعوتكم حلضور ) فعاليات االسبوع الثقايف احلسيين االول(

تحت شعار
نفحات من الوفاء لسيد الشهداء )عليه السالم(

الزمان : االثنني 2012/2/27 لغاية االحد 2012/3/4.
من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساًء .

)معرض راية قّبة االمام الحسين )عليه السالم(  
معرض صور، معرض كتب ومجالت ، بوسترات، أفالم ، هدايا(

حفل االفتتاح : الساعة الثالثة من عصر يوم االثنني 2012/2/27.
املكان : جممع االمام الصادق )عليه السالم( الثقايف – بيوت – طريق املطار.

) الدعوة عامة (
ملزيد من املعلومات االتصال بالرقم 
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