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العدد..

حّدثين علي بن احلسني السعد آبادي، عن الربقي، عن أبيه، عن 
ابن مسكان، عن ابن خارجة، عن أبي عبد اهلل )عليه السالم( 
قال: قال احلسني بن علي )عليه السالم(: أنا قتيل العربة قتلت 

مكروبًا، وحقيق علّي أن ال يأتيين مكروب قّط إاّل رّده اهلل وأقلبه 
إىل أهله مسرورًا. )كامل الزيارات 109، ب 36، ح 7(.

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم االإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 13/جمادى االوىل / 1433هـ املوافق  5 / 4 / 2012 

وفد موصلي من مختلف االنتماءات الدينية والعرقية
يزور مرقد اإلمام الحسين )عليه السالم(

مدرسة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
مناهج دينية وثقافية على مدار العام



لنختِم القرآَن سويًة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

A L - A   H   R   A   R

لقطات من الصحن الحسيني الشريف..

لنختِم القرآَن سويًة..

اوشهد  كتم شهادة  وآله من  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم اتى 

يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ويف وجهه كدوح تعرفه 

اخلاليق بامسه ونسبه.

بن  البنه حممد  وصيته  السالم يف  عليه  املؤمنني  أمري  قال 

احلنفية وفرض على القلب وهو امري اجلوارح الذي به يعقل 

ويفهم وتصدر عن أمره ورأيه، فقال عز وجل إىل قوله : )اإْن 

اأَو ُتْخُفوُه ُيحا�ِسْبُكم ِبِه اهلل َفَيغِفَر ملَِن َي�َساء  اأنُف�ِسُكم  ُتْبُدوا َمايف 

بن  إىل حريز  بإسناده  التوحيد  كتاب  َي�َساء(. يف  َمن  ُب  َوُيَعذِّ

عبد اهلل عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: قال رسول اهلل 

اخلطأ،  اشياء،  تسعة  اميت  عن  رفع  وآله،  عليه  اهلل  صلى 

والنسيان، وما اكرهوا عليه وما ال يطيقون، وما ال يعلمون، 

وما اضطروا اليه، واحلسد، والطرية والتفكر يف الوسوسة 

يف اخللق ماالينطق بشفة. يف كتاب ثواب االعمال عن عمرو 

بن مجيع رفعه إىل علي بن احلسني عليهما السالم قال: قال 

اول  آيات من  اربع  وآله من قرأ  رسول اهلل صلى اهلل عليه 

البقرة وآية الكرسي وآيتني بعدها، وثالث آيات من آخرها، 

شيطان  يقربه  ومل  يكرهه،  شيئا  وماله  نفسه  يف  ير  مل 

والينسى القرآن.

قال االمام علي )عليه السالم( : 
سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إال وأنا 

أعلم، بليل نزلت أم بنهار، أم بسهل أم بجبل
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توقيع اتفاقية للتعاون 
القرآني بني دار القرآن يف 

العتبة احلسينية والتولية 
العامة حلرم السيدة 

معصومة )عليها السالم(



 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني 
العراقيني)896(ل�سنة 2010م

رقم  االإيداع يف دار الكتب والوثائق 
ببغداد   1216 ل�سنة 2009م
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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       منتظر التميمي

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 
�سامي كاظم عبد الرحمن 

في هذا العدد..

االفتتاحية..
الخطاب االسالمي 

استجدت على الساحة الفكرية والثقافية افكار ختللتها مصطلحات اصوهلا التينية او يونانية يعتقد السامع هلا انها 
افكار حديثة تتفق والتطور املادي للحياة وبالتالي يلقي بالالئمة على اخلطاب االسالمي بانه ما عاد يواكب هذا التطور 
وبدأوا بطرح مقولة اخلطاب االسالمي هو للدين فقط ،هنالك حلقة مفقودة بني فقهاء اخلطاب االسالمي واملتلقي 
تضع على عاتقهم ايصال وتلقي الفكر االسالمي مبفهوم عصري مع احملافظة على الثوابت وعدم املساس بالنصوص 
، فالشارع االسالمي كتاب مفتوح وغين بكل ما له عالقة يف رقي البشرية ماديا ومعنويا ولكن احد وجوه االشكال هي 
املصطلحات االسالمية واملصطلحات احلديثة واليت ال ختتلف يف ماهيتها سوى التسمية فقط وعلى الذين يعتقدون 
ان اخلطاب االسالمي ما عاد يواكب املستحدث من االفكار عليهم السؤال والبحث مع اصحاب االختصاص والعالقة 
باخلطاب االسالمي ليستفهم منهم عن ما جهله ويف نفس الوقت على اجلهات االعالمية وخصوصا الفضائيات ان 
توضح االبعاد الفكرية الرائعة للخطاب االسالمي الن املهمة جدا عسرية وسط هذا الكم اهلائل من الفضائيات واليت 

اغلبها تسري باجتاه معاكس لالجتاه االسالمي من حيث الغاية او الوسيلة .  
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قبسات اميانية..

تقارير..

القرآنية..
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رئي�س التحرير

األبواِن سبُب كلِّ نعِم اهلِل تعاىل على اإلنساِن

مدارُس قضاء عني التمر تشكو قلة الكوادر التدريسية بسبب 
التنقالت، واجلهات املعنية تنفي 

الطهارُة والوضوُء.. فوائدهما على الصحة العامة
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كربالء املقدسة توّدع 
شهداءها األبرار وتدعو 

إىل أخذ القصاص العادل 
من اجملرمني



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

الدينية  املرجعية  ممثل  ناشد 
العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء 
امحد  السيد  مساحة  املقدسة 
من  الثانية  اخُلطبة  يف  الصايف 
يف  أقيمت  اليت  اجلمعة  صالة 
 7 يف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
مجادى األوىل 1433  هـ املوافق 
الكتل  ناشد   ، م   2012-3-30
اإلسراع يف  السياسية  والكيانات 
بناء البلد وفق املعطيات اجلديدة 
السيما بعد انعقاد القمة العربية 
اختالف  إن  وأوضح  بغداد،  يف 
العامة  األمور  يف  النظر  وجهات 
أن  البد  لكن  صحي  أمر  بنفسه 
اجل  من  جادة  خطوات  ُتتخذ 

البلد  يف  التقدم  مستوى  ارتفاع 
بعض احلاالت  أخرى يف  وبعبارة 
تتطلع  أن  دولة حتاول  أي  شعوب 
مبقتضى  األمل  وهذا  أمل  إىل 
بالساسة  يتعلق  احلالي  الوضع 
– يعين من بيده األمور – وانتقد 
مساحته: إننا يف العراق منر حبالة 
تكون املناقشات واختالف وجهات 
االختالف  حدود  تتجاوز  النظر 
يف وجهات النظر وإمنا تعرب إىل 
مديات قد تكون أكثر قسوة، مثال 
بعض  يستعرض  عندما  اإلعالم   ً
املواطن وحياول أن يعطي ضبابية 
أو  مشروع  كل  على  سوداوية  أو 
فكرة فهذا يقتل األمل يف نفوس 

الناس .. وان الشعب العراقي يعلم 
إن هناك كيانات سياسية خمتلفة 
أمر غري مستور  وهذا  البلد،  يف 
وهو موجود وواقعي وال يريد احد 
ولكن   .. الفالنية  اجلهة  يلغي  أن 
ال  أن  البد  بنفسه  املقدار  هذا 
تفقد الشرائح االجتماعية  األمل 

يف تطور البلدان.
وتابع: إننا حباجة إىل قفزات يف 
مستوى تفكري القادة السياسيني، 
يف  التفكري  طريقة  على  تنصب 
ختفيف معاناة هذا الشعب .. مثال 
ً : حنن نتطلع اآلن إىل أن نسمع 
أفكارا  من خبري اقتصادي مثال ً 
عن بناء هذا البلد مع غض النظر 

مسلم  غري  أم  مسلم  هويته  عن 
أم  شيعي   ، عربي  أم  كردي   ،
.. املهم انه خبري اقتصادي  سين 
أن  يريد  بطريقة  يفكر  البلد  يف 
يرفع مستوى البلد، وهذا اخلبري 
له  يسمع  من  يوجد  يفكر  عندما 
ومن يشجعه إذا كانت النية فعالً  

لغرض بناء البلد.
أن  إىل  حنتاج  إننا  على  وأكد 
نقفز يف مديات وطريقة تفكرينا 
..الصراعات والتجربة اليت مرت 
بالعراق قطعًا هي جتربة مريرة 
أن  والساسة  للقادة  ميكن  ولكن 
منها  يستفيدون  جتربة  جيعلوها 
يف بناء البلد، فالعراق من البلدان 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد امحد الصايف  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان:  7 / مجادى األوىل /1433هـ املوافق 2012/3/30م

تقرير : حسن اهلامشي

نداء اجلمعة

السيُد الصافي يعرب عن أمله في إسهام قمة بغداد بإخراج البالد من طائلة الفصل 
السابع ويناشد السياسيين باإلسراع في بناء البلد وفقا للمعطيات الجديدة

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



نداء اجلمعة

من   ً كمّا هائال  ترى  ولكن  الغنية 
الفقر  يعيش  العراقي  الشعب 
البلد  ثروات  يستفد من  ..فهو مل 
ومل يتنعم بها وال يوجد عنده أمل 
 .. بها  سيتنعم  انه  ميكن  أن  على 
حنن حباجة إىل إرجاع األمل إىل 
صحيحة  أفكار  خالل  من  الناس 
وتطويرية وأفكار تريد أن تنهض 

بالبلد.
وقال مساحته: إن التطور ال ميكن 
ليلة وضحاها ولكن  أن يكون بني 
ميكن أن تبدأ عملية تصحيح بعض 
البد   .. تدرجيي  بشكل  األفكار 
على  الساسة  اإلخوة  نهوض  من 
الرغم من اختالف وجهات النظر 
خاطئ  هو  مسار  تصحيح  إىل 
القانون  على  االلتفاف   ً فمثال   ..
هذه  استمالة  وحماولة  خاطئ 
اجلهة أو تلك سواء كانت إرهابية 
أو غري ذلك فهذا النهج خاطئ .. 
البلد  واإلصغاء لصوت هو خارج 
ما حنن  والدليل  خاطئ  كله  هذا 

فيه اآلن من خالف وصراع. 
البد  الفرص  هذه  إن  إىل  ولفت 
مسرية  نصحح  حتى  نستغلها  أن 
املتشنج  فاخلطاب   .. البلد 

مرفوض  والطائفي  والتصعيدي 
وإمنا  مرفوض  العنف  وخطاب 
والبحث  العراق  على  اإلطاللة 
عن منافذ األمل عند الناس وعند 
الساسة هذا سيعزز بشكل واقعي 
مناطق  إىل  املسؤولني  بزيارة 
العراق عمومًا ومع تنوع املسؤولني 
على  األمل  من  جرعات  وإعطاء 
شرط أن تتحقق على أرض الواقع 

وليس وعودًا فقط.
ويف سياق آخر من خطبته تطرق 
مساحة السيد الصايف إىل قطع 
هذه  قائال:  والطرقات،  الشوارع 
احلالة فيها جنبة أمنية وأنا هنا ال 
أحتدث عنها ، وإمنا أحتدث عن 
أخالق رجل األمن هذه األخالقية 
خُترج  اليت  احلاالت  بعض  يف 
رجل األمن من هذه التسمية إىل 
غريها .. يعين املواطن وكأنه بدأ 
ميلك  ال  األمن  رجل  بأن  يشعر 
بأي  يتحلى  وال  اإلساءة  كالم  إال 
أدبيات يف قضية احملاورة .. أصبح 
زي رجل األمن ميثل أمام املواطن 
وال  املزاج  عصيب  انه  مشكلة، 
وممكن  يشتم  أن  وممكن  حيرتم 
أن يضرب وممكن أن يهني الزائر 
الطريق  إن  بذريعة  واملواطن 
 .. مرفوضة  القضية  هذه  مغلق، 
القرار  يتحمل  األمن  رجل  عندنا 
من الناحية املهنية .. ولكن عندنا 
سلوكيات رجل األمن فعندما يكون 
سلوك رجل األمن غري سوي فهذه 
ليست مسألة أمنية وإمنا مسألة 
بأن  مساحته  وناشد   .. تربوية 
خيفف  أن  يفرتض  األمن  رجل 
 ً خصوصا  الناس  على  الوطء 
بغداد  خارج  احملافظات  بعض 

فيها  الرمسية  احلركة  تكن  مل 
حركة هلا األولوية مع ذلك ُقطعت 
والطرقات  الشوارع  جمموعة من 
من  حنو  فيها  يكون  قد  بطريقة 

اإلساءة للناس.
بضرورة  األمن  رجل  وطالب 
وإال  األدبية  باللياقات  التحلي 
األمن  رجل  عنوان  عن  خيرج 
من  اطمئنانا  يعين  فاألمن   ..
نزاهته  ويعين  األمن  سلوك رجل 
تعامله  وطريقة  وأدبياته  وشرفه 
رجل  يصاغ  أن  البد  الناس..  مع 
وأخالقية  تربوية  صياغة  األمن 
للمواطن  الراحة  تعمل على جلب 
.. حتى إن كان رجل األمن واجبه 
لفرتة طويلة كأكثر من 12 ساعة 
وهذا  باإلساءة  معذور  غري  فانه 
حالة  هذه  تكون  الن  مربر  غري 
يتحملها  بأن  والغضب  العصبية 
من  استثين  أنا  طبعًا  املواطن. 
يكون بلياقات جيدة، قطعًا يوجد 
مبستوى  هو  من  األمن  رجال  يف 
كبري من اللياقة واألخالق .. ولكن 
احلاالت  بعض  عن  أحتدث  أنا 
رجل  استخدام  يساء  قد  اليت 

األمن فيها.
الدينية  املرجعية  ممثل  وسلط 
العراق  انفتاح  على  الضوء  العليا 
فيه،  هو  الذي  احمليط  على 
يف  صحية  العملية  هذه  إن  وقال 
والتمثيل  السياسية،  املنظومة 
من  رفيعًا  كان  كلما  الدبلوماسي 
متثيال  يكون  الدول  ومن  العراق 
االنفتاح  وعملية   ... مثله  متبادال 
على احمليط العربي بشكل حيفظ 
مطلب  هذا  الطرفني  حقوق 

بنفسه جيد.

بغداد  مؤمتر  يكون  أن  ومتنى 
كبري  بشكل  مساعدا  عامال 
الفصل  من  العراق  إخراج  على 
السابع .. وأضاف: إن العراق اآلن 
سنوات  عشر  قبل  العراق  غري 
اإلخوة  يسعى  أن  البد  وبالنتيجة 
سواء املنظومة العربية أو الدولية 
العراق  إخراج  أو اإلسالمية اىل 
من البند السابع.. فالدول العربية 
واألمم  القمة  يف  حاضرة  كانت 
واملؤمتر  حاضرة  كانت  املتحدة 
فهذه  حاضرا  كان  اإلسالمي 
بشكل  مسؤولة  الثالث  اجلهات 
مربرًا  جند  ال  وبالنتيجة   .. كامل 
الفصل  العراق حتت طائلة  لبقاء 
السابع وبالنتيجة مقتضى الفائدة 
املرجوة من املؤمتر أن يعد اإلخوة 
إلخراج  للسعي  قطعي  بشكل 
العراق حتى تكتمل السيادة بشكل 
كامل ..هذا املطلب حان اآلن وقته 
بشكل جّدي وفاعل للرتكيز عليه 
البند  هذا  من  العراق  وإخراج 
حتى يكون من مثرات هذا املؤمتر.

ضرورة تحلي رجل األمن 
باللياقات األدبية وإال 
يخرج عن عنوان رجل 
األمن، فاألمن يعني 
اطمئنانا من سلوك رجل 
األمن ويعني نزاهته 
وشرفه وأدبياته 
وطريقة تعامله مع 
الناس

نحن نتطلع اآلن إلى 
أن نسمع من خبير 
اقتصادي مثال ً أفكارا 
عن بناء هذا البلد مع 
غض النظر عن هويته 
مسلم أم غير مسلم، 
كردي أم عربي ، شيعي 
أم ُسني
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األبواِن سبُب كلِّ نعِم اهلِل 
تعالى على اإلنساِن

قال  فقد  األب  حق  عن  سنتكلم 
ِبِه َشْيئًا  ُتْشِرُكوا  تعاىل:)َواْعُبُدوا اهللهََّ َوال 
َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى 
اِر  َواجْلَ اْلُقْرَبى  ِذي  اِر  َواجْلَ َواملََْساِكنِي 
ِبيِل  السهَّ َواْبِن  ْنِب  ِباجْلَ اِحِب  َوالصهَّ ُنِب  اجْلُ
بُّ َمْن َكاَن  َوَما َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم ِإنهَّ اهللهََّ ال حُيِ

َتااًل َفُخورًا )36( – سورة النساء-. خُمْ
ِإيهَّاُه  ِإالهَّ  َتْعُبُدوا  َأالهَّ  َربَُّك  وقال:)َوَقَضى 
ا َيْبُلَغنهَّ ِعْنَدَك اْلِكرَبَ  َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمهَّ
ُأفٍّ  هلَُما  َتُقْل  َفال  ِكالُهَما  َأْو  َأَحُدُهَما 
 )23( َكِرميًا  َقْواًل  هلَُما  َوُقْل  َتْنَهْرُهَما  َوال 
ِة َوُقْل  مْحَ لِّ ِمْن الرهَّ َواْخِفْض هلَُما َجَناَح الذُّ
ُهَما َكَما َربهََّياِني َصِغريًا )24( –  رهَّبِّ اْرمَحْ

سورة اإلسراء-.
وقال أيضًا:)َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك 
ُتِطْعُهَما  َفال  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْيَس  َما  ِبي 
ْنَيا َمْعُروفًا َواتهَِّبْع َسِبيَل  َوَصاِحْبُهَما يِف الدُّ
َمْن َأَناَب ِإَليهَّ ُثمهَّ ِإَليهَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم مِبَا 

ُكنُتْم َتْعَمُلوَن )15( – سورة لقمان-.
للوالدين  اإلحسان  تعاىل  اهلل  يربط  هنا 
استكمال  اعتبار  على  تعاىل  بالعبادة هلل 
وربط  اإلحسان،  بهذا  العبادة  خطوات 
فمن   ( للخالق،  بالشكر  للوالدين  الشكر 
مل يشكر والديه مل يشكِر اهلل ( كما ورد 
يف األحاديث، واالهتمام باإلحسان إليهما 
خاصة عند الكرب والضعف والشيخوخة.. 

فمعظم األوامر تتوجه إىل توصية الذرية 
ابتغاء  إليهما،  واإلحسان  بالرب  بالوالدين 
ًومباهاة..  واختياال  رياًء  ال  اهلل  مرضاة 
واإلمام )عليه السالم( يصور العالقة بني 
ورقة  عطف  من  فيها  مبا  والوالد  الولد 
ورمحة، فالوالد ال يريد للولد إال اخلري 
احملض، إذ مل ترد توصية الوالدين بالولد 
إاّل قلياًل – ومعظمها يف حالة الوأد – ذلك 
إن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوليد من 
والديه..فالفطرة تدفع الوالدين إىل رعاية 
اجليل الناشئ لضمان امتداد احلياة كما 
يريدها اهلل تعاىل.. وان الوالدين ليبذالن 
وأعمارهما،  وأعصابهما  أجسامهما  من 
يف  وغال،  عزيز  من  ميلكان  ما  كل  ومن 
غري تأفف وال شكوى، بل يف نشاط وفرح 

وسرور كأنهما اللذان يأخذانه..
الوالدين  بتوصية  كفيلة وحدها  فالفطرة 
حاجة  يف  فهو  الوليد  وأما  وصية،  دون 
اجليل  إىل  ليلتفت  املكررة  الوصية  إىل 
الذاهب الذي سكب عصارة عمره وروحه 
مستقبل  إىل  املتجه  للجيل  وأعصابه 
حتتمل  احلال(  بطبيعة   ( واألم   .. احلياة 
النصيب األوفر، وهلا النصيب األكرب من 
الرب والرعاية واللطف .. قال رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه واله وسلم(:) بر الوالدة 

على الوالد ضعفان(.

قبسات إميانية

حسن الهاشمي

اقتصر على الجنة
 ببّر الوالدين 

وحنن نعيش خضم احلياة املادية الشائكة جند إن األبوين والسيما األم تقوم خبدمة 
األوالد وأخص بالذكر الصغار منهم تقوم بذلك من صميم قلبها دون تضجر أو 
ملل أو منة، وكذلك األب يكدح ويتعب ليقوم بتغذية األبناء التغذية املادية والروحية 
والتعليمية، إمنا يقومان بذلك بالفطرة واجلبلة اليت فطرهما اهلل تعاىل عليها، 
مثار  قطفا  إذا  أكثر  ويتلذذان  ألوالدهما  يقدمانه  الذي  بالعطاء  يتلذذان  فهما 

تربيتهم السديدة بدفع جيل صاحل نافع إىل اجملتمع اإلسالمي. 
إن للوالدين مقامًا وشأنًا يعجز اإلنسان عن إدراكه وفهمه، ومهما جهد الفكر يف 
على  وحّقهما  قاصرًا منحسرًا عن تصوير جالهلما  يبقى  فإنهَّه  إحصاء فضلهما 
األبناء، وكيف ال يكون كذلك وهما سبب وجوده وعماد حياته وركن بقائه اعتبارا، إذ 
إن سبب وجوده احلقيقي هو اهلل تبارك وتعاىل، فهو علة العلل ومسبب األسباب. 
األبناء  لرعاية  واملعنوي  املادي  املستويني  على  أمكنهما  ما  كل  الوالدان  بذل  لقد 
النفسي  واإلرهاق  والصعاب  املتاعب  أشد  ذلك  سبيل  يف  وحتّمال  وتربيتهم، 
واجلسدي وهذا البذل ال ميكن لشخص أن يعطيه باملستوى الذي يعطيه الوالدان.

وهلذا فقط اعترب اإلسالم عطاءهما عماًل جلياًل مقدسًا استوجبا عليه الشكر 
وعرفان اجلميل وأوجب هلما حقوقًا على األبناء مل يوجبها ألحد على أحد على 
وتوحيده  بعبادته  إليهما  واإلحسان  طاعتهما  قرن  تعاىل  اهلل  أن  حتى  اإلطالق، 
بشكل مباشر فقال: َوَقَضى َربَُّك َأالهَّ َتْعُبُدواْ ِإالهَّ ِإيهَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا - اإلسراء 

- اآلية - 23«.
والعطاء  الرعاية  على  والشكر  للوالدين،  هو  اهلل  بعد  اإلنسان  على  الفضل  ألن 
يكون هلما بعد شكر اهلل ومحده، وقد اعترب القران العقوق للوالدين واخلروج عن 
ا  طاعتهما ومرضاتهما معصية وجتربًا حيث جاء ذكر حييى بن زكريا بالقول: َوَبرًّ

ِبَواِلَدْيِه َوملْ َيُكن َجبهَّاًرا َعِصيًّا  - مريم - اآلية - 14.
ويف رسالة احلقوق املباركة جند حق األم واألب على لسان اإلمام علي بن احلسني 
)عليهما السالم( بأفضل تعبري وأكمل بيان، فيختصر عظمة األم ومشوخ مقامها 
ا حق أبيك فتعلم أنهَّه أصلك  يف أنها محلت اإلنسان حيث ال حيمل أحٌد أحدًا، وأمهَّ
وإنهَّك فرعه، وإنهَّك لواله مل تكن، وعلى اإلنسان أن يدرك جيدًا كيف يتعاطى مع 
والده كي ال يكون عاقًا وهو غافل عن ذلك، فعليه تعظيمه واحرتامه واستشعار 

اخلضوع واالستكانة يف حضرته.
وإن نكران اجلميل، وعدم مكافأة اإلحسان ليعتربان من قبائح األخالق، ومن هذا 
املقياس نقف على خطر اجلرمية اليت يرتكبها العاق لوالديه، حتى ُعدهَّ العقوق 
من الكبائر املوجبة لدخول النار ألّن العاق حيث ضمريه مضحمل فال إميان له وال 
خري يف قلبه وال إنسانية لديه، ولذلك حّذر اإلسالم من عقوق الوالدين ملا له من 
دالالت ونتائج كما عرّب النيب األكرم )صلى اهلل عليه وآله( : »كن بارًا واقتصر على 

اجلنة، وإن كنت عاقًا فاقتصر على النار«.

  م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف 29 ربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االآخر1433هـ املوافق 2012/3/23

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 6



للولد،  والصيانة  احلماية  يوفر  والوالد 
والذود عنه ومحايته من األعداء والنوائب 
املصاعب  له  ويسّهل   .. واملشاكل  واحملن 
اليت تعرتضه يف حياته وهو حيرص على 

على  حيرص  مما  اشد  ومداراته  بقائه 
نفسه وحيرم نفسه من كثري من الطيبات 
إيثارًا له ويكابد األهوال ويركب الصعاب 
يف سبيل راحته وتنشئته وتربيته وإيصاله 
 .. وسعادته  كماله وصالحه  فيه  ما  إىل 
من  حياته  طوال  ومتعب  جمهد  فاألب 
.. من اجل ذلك  تغذيته وتربيته وتعليمه 
بطاعته  منوطة  طاعته  تعاىل  اهلل  جعل 
الوالد  برضا  منوطني  وسخطه  ورضاه 
قال رسول اهلل )صلى  .. حيث  وسخطه 
اهلل عليه واله وسلم( : ) رضا الرب من 
سخط  يف  الرب  وسخط  الوالد  رضا 

الوالد (.
ويف حديث آخر لرسول اهلل )صلى اهلل 
باب من  الوالد  إن   (  : وسلم(  واله  عليه 
(،ويف  الباب  ذلك  فأحفظ  اجلنة  أبواب 
حديث آخر لرسول اهلل )صلى اهلل عليه 
مسخطًا  أصبح  ...من   (  : وسلم(  واله 
إىل  مفتوحان  بابان  له  أصبح   ، ألبويه 

النار (.
وقد أفاض أهل البيت )عليهم السالم( يف 
بيان حقوق األبوين على األبناء، ووجوب 
إال  إليهم  واإلحسان  وطاعتهم  شكرهم 
طاعة  ال  إذ  سبحانه  اهلل  يغضب  فيما 

ورد  حيث   .. اخلالق  معصية  يف  ملخلوق 
السالم(  )عليه  السجاد  االمام  دعاء  يف 
ْلَطاِن  َهْيَبَة السُّ َأَهاُبُهَما  : )أللهَُّهمهَّ اْجَعْليِن 

ُؤوِف ..(. ُهَما ِبرهَّ اأُلمِّ الرهَّ اْلَعُسوِف، َوَأَبرُّ
َيا َعَليهَّ  ثم يف فقرة أخرى:)أللهَُّهمهَّ َوَما َتَعدهَّ
ِفيِه ِمْن َقْول، َأْو َأْسَرَفا َعَلىهَّ ِفْيِه ِمْن ِفْعل، 
را ِبي َعْنُه  َأْو َقصهَّ َأْو َضيهََّعاُه ِلي ِمْن َحقٍّ 
ِمْن َواِجب َفَقْد َوَهْبُتُه َوُجْدُت ِبِه َعَلْيِهَما، 
َوَرِغْبُت إَلْيَك يِف َوْضِع َتِبَعِتِه َعْنُهَما َفإنِّي 
َأْسَتْبِطُئُهَما  َواَل  َنْفِسي،  َعَلى  َأتهَِّهُمُهَما  ال 
َأْمِري  ِمْن  َتَولهَّياُه  َما  أْكَرُه  َوال  ي،  ِبرِّ يِف 
َوَأْقَدُم   ، َعَليهَّ َحّقًا  َأْوَجُب  َفُهَما  َربِّ  َيا 
َأْن  ِمْن  َلـَديهَّ  ِمنهًَّة  َوَأْعَظُم  إَليهَّ  إْحَسانـًا 

ُهَما ِبَعْدل..( أَقاصهَّ
وقّصرا  تعّديا  األبوين  إن  افرتض  فلو 
حقهما  فان  جتاههما  االبن  واجب  يف 
شيء،  يسقطه  ال  طبيعي  الولد  على 
يف  لتكون  والشدة  الضيق  حتّمال  فلقد 
راحة،  يف  لتكون  والعناء  والتعب  سعة، 
وسعادة  عز  يف  لتكون  واهلوان،  والذل 
لإلمام  احلقوق  رسالة  يف  ورد  ..حيث 
زين العابدين )عليه السالم( : )وأما حق 
أبيك فأن تعلم أنه أصلك، وأنه لواله مل 
تكن فمهما رأيت يف نفسك مما يعجبك 
فيه  عليك  النعمة  أصل  أباك  أن  فاعلم 
وال  ذلك  قدر  على  واشكره  اهلل  فامحد 

قوة إال باهلل ( .
يفهم  حتى   ).. أصلك  انه  تعلم  فان   (
اإلنسان انه مدين ملن كان سببًا مباشرًا 
يف  رأيت  فمهما   .. احلياة  يف  لوجوده 
نفسك من قوة وجاه وعلم وغنى فأبوك 
أصل هذه النعم .. فال تنس إن كل ما تراه 
وصحتك  وقوتك  وبدنك  شخصك  يف 
أصله بداية من األب .. وهذا يرتتب عليه 
مسؤوليات على االبن يف طريقه التعاطي 

مع والده ..
فالبد أن حنمد اهلل تعاىل على عطائه، 
وان نتذكر الوالد على قدر ما كان سببًا 
للنعم .. وهذا غري متيّسر إال باالستعانة 
وأوامره  إرشاداته  متبعني  تعاىل  باهلل 

ونواهيه.

قبسات إميانية

الحسين            
في األندلس )2-2(

ثانيا: عرب عدد من علماء املشرق اإلسالمي الذين باشروا بنشر ثقافة أهل 
البيت )عليهم السالم(، ومنهم أبو اليسر الرياضي إبراهيم بن حممد الشيباني 
اإلسالمي  املغرب  يف  وعمل  جتول  والذي  النشأة  البغدادي  هـ(،   317 )ت 
واألندلس. وكان للقمع الذي مورس حبق أهل البيت )عليهم السالم( واملوالني 
هلم يف املشرق اإلسالمي من األسباب الداعية اىل هجرة رجاالت اإلسالم اىل 
املغرب اإلسالمي ومنه اىل األندلس، ومنهم نسل اإلمام احلسن بن علي )عليه 
السالم( )ت 50 هـ(، وحسب تعبري الدكتور طاهر: »متركز هؤالء العلويون يف 
مشال أفريقيا ثم عربوا اىل شبه جزيرة أيربيا، وكان هلم دور كبري ومهم يف 
اجلليل  الصحابي  أبناء  هلجرة  كان  كما  األندلس«،  يف  الشيعية  الثقافة  نشر 
عمار بن ياسر )ت 37 هـ(، وأحفاد الصحابي اجلليل مالك بن احلارث النخعي 
البالد،  دور كبري يف نشر اإلسالم يف هذه  األندلس  األشرت )ت 39 هـ( اىل 
وحسب تعبري احملقق الكرباسي: »ان املهاجرين أو الداخلني اىل األندلس من 
الشيعة كانوا من البيوتات اليت تعترب يف حينها أعمدة وأساطني التشيع، وهذا 
يعين أنهم وجدوا ألنفسهم يف األندلس أرضية مناسبة رغم وجود احلكم األموي 
هناك«.  وعلى الرغم من الصراعات بني اإلمارات وظهور ثورات بالضد من 
احلكم األموي وقمعها، حتى عدها البعض بنحو 14 ثورة، مثل ثورة شقيا بن 
عبد الواحد املكناسي )ت 160 هـ(، فان الكرباسي يؤكد: »رغم كل الصراعات 
القضية  أصبحت  حبيث  وظهر  شاع  حتى  البالد  تلك  يف  سرى  التشيع  فان 
برز  وقد  األندلس،  فاشية يف  التشيع  أقوى ظواهر  من  واليت هي  احلسينية 
شعراء عدة وهم يرثون اإلمام أبا عبد اهلل احلسني )عليه السالم( كما جرت 
الطقوس والشعائر احلسينية يف عاشوراء، وظلت حتى نهاية احلكم اإلسالمي 
يف األندلس عام 898 هـ«.   ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن احلالي، 
تعززت مدرسة أهل البيت يف إسبانيا من خالل هجرة الباكستانيني واللبنانيني 
العام  يف  إيران  يف  اإلسالمية  اجلمهورية  قيام  ساعد  كما  إسبانيا  يف  للعمل 
زيادة  اىل  م(  )اعدم سنة 2006  الطاغية  العراقيني يف عهد  وهجرة  1979م 
املشاريع احلسينية، وتؤشر األرقام اىل أن: »أول حسينية تأسست يف إسبانيا 
من التاريخ اإلسالمي احلديث هي حسينية األمة يف مدينة غرناطة وكان وراء 
تأسيسها جمموعة من الطالب اإليرانيني واللبنانيني الذين كانوا يدرسون يف 
جامعة غرناطة، وكانت تعرف هذه اجلالية باألمة فأطلق االسم على احلسينية 
أيضا وتارخيها يعود اىل سنة 1406 هـ- 1986م«، على ان أول مسجد لشيعة 
أهل البيت )عليهم السالم( يف العصر احلديث أقيم يف العام 1376 هـ باسم 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  حميب  إن  كما  برشلونة،  يف  البيت  أهل  مسجد 
العاشر من شهر حمرم  يوم  تاريخ إسبانيا احلديثة يف  متكنوا وألول مرة يف 

العام 1426 هـ من تنظيم مسرية حسينية حاشدة يف مدينة برشلونة.  
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لو سألوك

نقل  مل  ان  العشرات  هناك 
التارخيية  الروايات  من  املئات 
طلحة  ان  يثبت  مبجموعها  اليت 
ام  واخرجا  البيعة  نكثا  والزبري 
وحنن  وعدوانا  ظلما  املؤمنني 
الروايات  هذه  من  بعضا  نذكر 
يف  املؤمنني  المري  كالم  من   :
إنهما  :اللهم   21/2 البالغة  نهج 
بيعيت,  ونكثا  وظلماني,  قطعاني 
ما  فاحلل   . علي  الناس  وألبا 
أبرما,  ما  هلما  حتكم  وال  عقدا, 
وأرهما املساءة فيما أمال وعمال 
القتال,  قبل  استثبتهما  ولقد 
الوقاع,  أمام  بهما  واستأنيت 

فغمطا النعمة وردا العافية.
 (: قال   118  /3 املستدرك  ويف 
إسحاق  بن  بكر  أبو   ) فحدثنا 
الفقيه وعلي بن محشاذ ) قاال ( 
ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي 
يعين  موسى  أبو  ثنا  سفيان  ثنا 
قال مسعت  موسى  بن  إسرائيل 
احلسن يقول جاء طلحة والزبري 
إىل البصرة فقال هلم الناس ما 
عثمان  دم  نطلب  قالوا  بكم  جاء 
اهلل  سبحان  أيا  احلسن  قال 
فيقولون  عقول  للقوم  كان  أفما 
قتل عثمان غريكم ويف  ما  واهلل 
:ابن  45/13قال  الباري  فتح 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  ان  عباس 
أيتكن  لنسائه  قال  وسلم  عليه 
بهمزة  األدبب  اجلمل  صاحبة 

مفتوحة ودال ساكنة ثم موحدتني 
حتى  خترج  مفتوحة  األوىل 
عن  يقتل  احلوأب  كالب  تنبحها 
كثرية  قتلى  وعن مشاهلا  ميينها 
وهذا  كادت  ما  بعد  من  وتنجو 
رواه البزار ورجاله ثقات وأخرج 
وهب  بن  زيد  طريق  من  البزار 
قال بينا حنن حول حذيفة إذ قال 
بيت  أهل  خرج  وقد  أنتم  كيف 
بعضكم  يضرب  فرقتني  نبيكم 
أبا  يا  قلنا  بالسيف  بعض  وجوه 
عبد اهلل فكيف نصنع إذا أدركنا 
الفرقة  إىل  انظروا  قال  ذلك 
اليت تدعو إىل أمر علي بن أبي 
وأخرج  اهلدى  على  فإنها  طالب 
عباس  ابن  من حديث  الطرباني 
قال بلغ أصحاب علي حني ساروا 
اجتمعوا  البصرة  أهل  ان  معه 
بطلحة والزبري فشق عليهم ووقع 
يف قلوبهم فقال علي والذي ال اله 
غريه لنظهرن على أهل البصرة 
احلديث  والزبري  طلحة  ولتقتلن 
عمرو  بن  إمساعيل  سنده  ويف 
وأخرج  ضعف  وفيه  البجلي 
بن  حممد  طريق  من  الطرباني 
قيس قال ذكر لعائشة يوم اجلمل 
قالت والناس يقولون يوم اجلمل 
قالوا نعم قالت وددت اني جلست 
كما جلس غريي فكان أحب إلي 
من أن أكون ولدت من رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم عشرة كلهم 

ادلُة نكث طلحة والزبير        بيعتهما لإلمام علي

فقه وفقهاء

الفتاوى  من  مجموعة  هذه 
والمقتبسة  والجديدة  المهمة 
ورد  ما  أجوبة  من  غالبيتها  في 
في المواقع المنتسبة لمكتب 
علي  السيد  العظمى  اهلل  آية 
دام  السيستاني  الحسيني 
ظله الوارف. )شبكة السراج في 

الطريق إلى اهلل(.

استفتاءات متنوعة

العني  الكثري عن معنى  لدى  نقاش  ، وهو حمط  50 /السؤال: هناك سؤال 
ومعنى احلسد، فالبعض يفسر احلسد على أنه العني، والبعض اآلخر ينفي 
هذا، على العلم أن هناك اختالفا آخر حول معنى العني: فالبعض ال يصدق 
بوجود مثل هذه املقدرة، واليت تعترب غيبية نوعًا ما، والبعض يصدقها.. فهل 
هناك وجود للعني ) ما يسمى اإلصابة بالعني ( ؟.. وما مدى صحة وجودها؟ 
على العلم بأن هناك بعض التفاسري القرآنية مثل تفسري الطباطبائي لبعض 
اآليات على أن هناك عينا أو ما يسمى اإلصابة بالعني .. وما هو ردكم على 

بعض األحراز والعوذ واألدعية لدفع ضرر العني؟
الفتوى: ال شك يف أن اإلصابة بالعني، حقيقة وقد ورد يف القرآن الكريم 
واألحاديث الشريفة، ويشهد بذلك الواقع اخلارجي، ولعل يف بعض األدعية، 

ما يدفع ضررها.
51 /السؤال: يف سورة هود اآلية )73(: قالوا أتعجبني من أمر اهلل، رمحت 

اهلل وبركاته عليكم أهل البيت، إنه محيد جميد :
1- حسب تدبري هلذه اآلية، يظهر لي إن زوجة إبراهيم عليه السالم من أهل 

البيت )أي من أهل بيته(؟
2- أنين مسعت الكثري من العلماء واخلطباء: إن زوجات األنبياء، ليس من 
أهل البيت، واستشهادهم على ذلك، بآية التطهري وحديث الكساء، ويقولون: 
إن زوجات النيب حممد )صلى اهلل عليه وآله وسلم (  ليس من أهل البيت.. 

فما رأيكم يف جممل السؤال، أفيدونا أفادكم اهلل؟
الفتوى: أهل البيت يعين الذين يسكنون البيت، والشك انه يشمل الزوجة، 
ولكن الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم ( صرح بأن املراد بأهل بيته، هم 
أن يشمل زوجاته،  ونفي صرحيًا  وفاطمة واحلسنان سالم اهلل عليهم  علي 
وذلك يف روايات كثرية متواترة، نقل بعضها أم سلمة رضي اهلل عنها حيث 
قال هلا الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم (: أنك لست من أهل البيت، وانك 

لعلى خري، أو ما يفيد هذا املعنى.
52 /السؤال: أقيم مأمت من قبل عائلة من املنطقة، باسم احد األئمة عليهم 
السالم وهو اإلمام احلسن اجملتبى، ولكن بعد مدة، وقع اخلالف، وأرادت هذه 
العائلة استبدال اسم املأمت إىل مأمت آل فالن مثال، بدل مأمت اإلمام احلسن 

)عليه السالم (؟
الفتوى: ال مانع منه ، وإن كان ال ينبغي ذلك .
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ادلُة نكث طلحة والزبير        بيعتهما لإلمام علي

الكاتب : العالمة الدكتور عبد اهلادي الفضلي

ميزة السيد اخلوئي طاب ثراه الذهنية ـ هنا ـ أنه كان 
و  فيصطادها  العلمية  النكتة  يستهدف  النظر  دقيق 

مبهارة.
وأتذكر من هذا : أنه استعرضـ  مرةـ  مسألة من مسائل 
كتاب الطهارة ، فعرض روايات القولني يف املسألة ، و 
ذكر اختيارات الفقهاء فيها برتجيح إحدى جمموعيت 
القضية يف  بينما   ، الروايات على األخرى استظهاًرا 
تكافؤًا واضحًا  واقع ما عرضه ) رمحه اهلل ( تعطي 
بني جمموعيت الروايات ، و هنا طرح نكتته العلمية يف 
اجملموعتني  إحدى  روايات  من  رواية  املسألة حبكومة 

على األخرى مبا يرجحها علميًا على رصيفتها .
و أتذّكر هنا ـ أيًضا ـ أن بعض الفقهاء القائلني خبالف 

رأيه تأثروا مبا تنبه له و عدلوا عن رأيهم إىل رأيه .
و من خالل تتبعي للمسألة رأيت أن مجيع الذين حبثوا 
هلذه   ، رأيه  اختاروا  و  دليله  تبنوا  بعده  من  املسألة 

اللمحة العلمية الفنية اليت ذكرتها .
من  القليل  عند  إاّل  توجد  ال  الذهنية  امليزة  هذه  و 

العلماء.
) أعلى اهلل مقامه ( طريقه يف  بهذه وأمثاهلا شق  و 
األرقام  قرين  امسه  ليكون  اإلسالمي  الفقه  تاريخ 
األوىل يف القائمة ويف أصول الفقه تتلمذ على أقطاب 
املدارس األصولية الثالث املتعاصرة : الشيخ العراقي 

والشيخ األصفهاني واملريزا النائيين .
منهجها  الثالث  املدارس  هذه  من  واحدة  لكل  كان  و 
النظريات  إعطاء  يف  منطلقاتها  و   ، بها  اخلاص 

والفقه.
 ، الفلسفي  بطابعها  األصفهاني  مدرسة  عرفت  فقد 
ويعود هذا إىل أن مؤسسها األصفهاني كان ـ مضاًفا 
 ، متأهًلا  حكيًما  ـ  وأصوله  الفقه  يف  ختصصه  إىل 
املعروفة  الثقافية  بأبعادها  اإلهلية  الفلسفة  هيمنت 

على آفاقه الذهنية ومنطلقات تفكريه .
وعرفت مدرسة العراقي بطابعها العلمي الذي نأى بها 
عن إخضاع الظواهر العلمية ملبادئ الفلسفة ونظرياتها 
، وذلك للفرق بني العلم و الفلسفة ، وأصول الفقهـ  كما 

هو واضح ـ علم ال فلسفة .

الفلسفي  النائيين جتمع بني الطابعني  وكانت مدرسة 
والعلمي .

الثالث  املدارس  هذه  طرحت  املنهج  نضج  ومبقتضى 
املتعاصرة ، كثرًيا من الفكر األصولي القديم و أضافت 

كثرًيا من الفكر األصولي احلديث .
الذين  الطاّلب  أوعى  من  كان  اخلوئي  أستاذنا  ألن  و 
كلها يف  الثالثة صبت  حضروا منابر هؤالء األقطاب 
حميطه العلمي صبًّا حيًّا حيث استوعبها منهًجا وماّدة 
، ثم و من على منربه للدرس األصولي مجع بينها يف 
مقارنة علمية واعية ومنتجة ، كونت له مدرسة أصولية 

خاصة به رّبع بها مدارس أساتذته املشار إليهم .
األصولية  الدراسات  يف  تذكر  األصولية  آراؤه  فكانت 
إىل جانب آراء أساتذته ، ولعمق أبعاد مدرسته علمًيا 
وقف عندها ـ حتى اآلن ـ تطّور أصول الفقه من ناحية 
، فلم يقدر لي أن رأيت من جّدد من تالمذته  علمية 
يف أصول الفقه علمًيا بالشكل الذي يعد معه صاحب 

مدرسة .
ويف علم الرجال ألف موسوعته القيمة » معجم رجال 
احلديث » اليت انفرد فيها بتحديد مركز الراوي يف 
السلسلة السندية عمن يروي هو عنهم وعمن هم يروون 
الباحثني  أمام  ويسر   ، بهذا مشكلة معقدة  عنه فحل 
مؤونة املراجعة والبحث ، وأعاد به لعلم الرجال قيمته 

العلمية وأهميته تعلًما وتعليًما .
فيها  كشف  آراء  له  كانت  التفسري  إىل  املدخل  ويف 
ومناهجه  التفسري  منطلقات  يف  مهمة  جوانب  عن 
بأعباء  عاًما  عشرين  من  ألكثر  قيامه  إىل  كله  .هذا 
احلوزات  شؤون  إدارة  و  اإلفتاء  من  الدينية  املرجعية 
العلمية يف النجف وخارجها ، ومؤسساته اخلريية يف 
البلدان النائية عن النجف يف ظروف سياسية عصيبة 
أثقلته باهلموم و املتاعب حتى الرمق األخري من حياته 

الشريفة .
يعطي  ألن  الكفاية  فيه  ذكرته  ما  أن  إخال  ختاًما  و 
الَعَلم و ألن  العامل  الواضحة عن جتديد هذا  الصورة 
إىل  وجامعيني  حوزويني  والباحثني  الدارسني  يدعو 

الكتابة يف معطيات هذه الشخصية العلمية الفذة .
بواسع رضوانه وجزاه عن  العظيم  أستاذنا  تغّمد اهلل 

العلم وأهله أفضل ما جيزي به العلماء العاملني .

فقه وفقهاء

مثل عبد الرمحن بن احلرث بن 
هشام ويف سنده أبو معشر جنيح 

املدني وفيه ضعف.
من  راهويه  بن  إسحاق  وأخرج 
مسعت  املرادي  سامل  طريق 
علٌي  قدم  ملا  يقول  احلسن 
البصرة يف أمر طلحة وأصحابه 
اهلل  وعبد  عباد  بن  قيس  قام 
عن  أخربنا  له  فقاال  الكواء  بن 
مسريك هذا فذكر حديثا طويال 
ثم  عمر  ثم  بكر  أبا  مبايعته  يف 
والزبري  طلحة  ذكر  ثم  عثمان 
وخالفاني  باملدينة  بايعاني  فقال 
أمحد  وأخرج   ... بالبصرة 
حديث  من  حسن  بسند  والبزار 
صلى  اهلل  رسول  ان  رافع  أبي 
بن  لعلي  قال  وسلم  عليه  اهلل 
أبي طالب انه سيكون بينك وبني 
عائشة أمر قال فانا أشقاهم يا 
كان  إذا  ولكن  قال ال  رسول اهلل 
ذلك فارددها إىل مأمنها وأخرج 
بن  إمساعيل  طريق  من  إسحاق 
أبي خالد عن عبد السالم رجل 
بالزبري  علي  خال  قال  حيه  من 
اهلل  أنشدك  فقال  اجلمل  يوم 
صلى  اهلل  رسول  مسعت  هل 
اهلل عليه وسلم يقول وأنت الوي 
ثم  له  ظامل  وأنت  لتقاتلنه  يدي 
لينصرن عليك قال قد مسعت ال 

جرم ال أقاتلك .

الفقيُه اخلوئيُّ وجتديده العلمي)2-2(
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اخلميس 29 اذار 2012 القمة العربية 
إحدى  مبشاركة  والعشرين  الثالثة 
وخرجت   ، عربية  دولة  وعشرين 

ممثال  العراق  ترأسها  اليت  القمة 
طالباني  جالل  اجلهورية  برئيس 
بغداد(  )إعالن  ضمن  قرارات  بعدة 
لوزراء  اجتماع  القمة  عقد  وسبق   ،

اجمللس  أقر  فيما   ، العرب  اخلارجية 
مستوى  على  واالجتماعي  االقتصادي 
خالل  العرب  واملال  االقتصاد  وزراء 
العربية  للقمة  التحضريي  اجتماعهم 

لألمن  سرتاتيجيات  ثالث  بغداد  يف 
الكوارث  من  واحلد  والسياحة  املائي 
واملتطلبات  التحديات  ملواجهة 

املستقبلية للتنمية املستدامة.

1. وزارة النفط تعلن عن إن ثالث ناقلة نفط عاملية تابعة للشركة 

الوطنية اهلندية )اي او سي( ومحولتها مليونا برميل مّحلت من 

امليناء العائم الذي مت افتتاحه مؤخرا يف البصرة.

2. جملس حمافظة النجف االشرف خيصص مبلغ 600 مليون 

دينار من صندوق اإليرادات احمللية كدفعة أوىل لعالج احلاالت 

لبنان وتركيا  التعاقد معها يف   املستعصية يف مستشفيات مت 

واهلند وإيران..

3. جلنة النقل واملواصالت يف جملس حمافظة كربالء تعلن ان 

منتصف الشهر املقبل سيتم افتتاح مرأب كربالء الدولي  شرق 

املدينة الذي يتسع الكثر من 2000 مركبة .

اخلربية

موجز »األحرار« 

على  الفتالوي  حسون  النائب  أكد 
املرجعية  توجيهات  اخذ  وجوب 
إجراء  يف  االعتبار  بنظر  الدينية 
التعديالت على قانون العفو العام. 
من  ملسناه  ما  ان  الفتالوي  وقال 

العراقي  الشارع  من  اعرتاضات 
املرجعية  دعوات  اىل  باإلضافة 
هذه  تؤخذ  ان  من  حتتم  الدينية 
املطالب بنظر االعتبار واالستجابة 
وطالب   ، عليه  التعديالت  إلجراء 

الفتالوي بضرورة عدم مشول قتلة 
الشعب العراقي واملتهمني جبرائم 
والسرقة  واالغتصاب  اخلطف 

بأنواعها بقانون العفو العام.

والعمرة  للحج  العليا  اهليئة  أكدت 
إن اهليئة قدمت طلبا اىل سلطات 
إدخال  بشان  السعودية  احلج 
خميمات للحجاج العراقيني داخل 
احلدود الشرعية مِلنى. وقال مدير 

يف  والعالقات  االعالم  دائرة  عام 
اهليئة جنم الساعدي , ان عددا من 
تقع  العراقيني  احلجاج  خميمات 
خارج احلدود الشرعية مِلنى االمر 
شرعية  اشكالية  اىل  يؤدي  الذي 

معربا   ، العراقيني  احلجاج  تقلق 
السعودية  تستجيب  بان  امله  عن 
موسم  خالل  العراقي  للمطلب 

احلج املقبل.

الزامليُّ يعزو  ارتفاع أسعار 
الفواكه والخضر الى السياسات 

االقتصادية الخاطئة 
لثالثة  اإلشعاعي  الكشف  فحُص 
منفذ  يف  جتارية  شاحنة  آالف 
امراض  حلدوث  تفاديا  املنذرية 

سرطانية 
أعلنت دائرة بيئة دياىل، عن إجراء 
لثالثة  اإلشعاعي  الكشف  فحص 
منفذ  يف  جتارية  شاحنة  آالف 
املنذرية احلدودي مشال احملافظة 
املاضية،  السبعة  األشهر  خالل 
اهلل  عبد  الدائرة  مدير  وقال 
بواسطة  مت  الفحص  ان  الشمري 
املتنقل  اإلشعاعي  الكشف  جهاز 
املاضي. أيلول  نهاية  نصب  الذي 
اإلشعاعي  الفحص  ان  مضيفا 
ملوثة  مواد  أي  دخول  منع  يضمن 
حياة  على  خطورة  تشكل  إشعاعيا 
املواطنني نتيجة ما تسببه من بروز 

اإلمراض السرطانية.. 

المطالبُة بتشديد اإلجراءات القانونية لحماية البساتين من التجريف 
طالبت جلنة الزراعة مبجلس حمافظة كربالء بتشديد اإلجراءات القانونية حلماية البساتني من التجريف 

البساتني احملروقة  اتهمت أصحاب  املئات منها، ويف حني  التهمت  اليت  الغامضة  بعد احلرائق  السيما 

بتعمد ذلك متهيدًا لبيعها كأراٍض سكنية، أكدت أن ثلثي البساتني حتولت إىل أراٍض سكنية..
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وقفة 

مدارُس قضاء عين التمر تشكو قلة الكوادر التدريسية 
بسبب التنقالت،والجهات المعنية تنفي 

تقرير / عالء السالمي

يشكو املعلمون واملدرسون يف قضاء عني التمر غرب 

كربالء من قلة الكوادر التدريسية يف مدارس القضاء 

وكثرة تنقالتهم السيما من مركز مدينة كربالء اىل 

القضاء وبالعكس االمر الذي يؤثر سلبا على الطالب 

والتالميذ وبالتالي على الوضع التعليمي.  

التمر  الشهيد معاون مدرسة عني  وقال عباس عبد 

الكوادر  تنقالت  كثرة  من  القضاء  مدارس  تشكو   «

سلبا  يؤثر  وهذا  املدينة  مركز  اىل  فيها  التدريسية 

ان  اىل  مشريا   ، القضاء  يف  التعليمي  الوضع  على 

من  البكلوريوس  خرجيي  من  كبريا  عددا  هناك 

اجلهات  تقوم  فلو  التعيني  ينتظرون  القضاء  اهالي 

املعنية بتعيينهم وتنسيبهم كمعلمني جامعيني يف هذه 

املدارس لسد النقص احلاصل فيها وبالتالي حل هذه 

املشكلة .

من جهته أشار فاضل بهاء حممد مدير مدرسة عني 

التدريسية  الكوادر  يف  نقصا  هناك  إن  إىل  التمر 

بسبب كثرة التنقالت خاصة بعد انتهاء نصف السنة 

من  أكثر  خاطبنا  وأضاف   ، بديل  وبدون  الدراسية 

مرة عرب كتب رمسية ومذكرات اجلهات املعنية اليت 

دون  ولكن  بديلة  كوادر  إلجياد  اإلجراءات  اختذت 

جدوى .

تربية  مديرية  يف  تربوي  مشرف  نفى  املقابل  يف 

كربالء وجود نقص يف الكوادر التدريسية يف قضاء 

عني التمر ، مؤكدا ان توزيع هذه الكوادر أفضل ما 

عبد  وأوضح   ، كربالء  حمافظة  مركز  يف  موجود 

اجلواد محود لـ)األحرار( إن مدارس القضاء التشكو 

عينت  كربالء  تربية  مديرية  الن  املعلمني  من  نقصا 

ان  اىل  مشريا   ، القضاء  مدارس  يف  كافية  اعدادا 

التنقالت اليت حدثت من القضاء اىل مركز املدينة 

واكد   ، التعليمي  الوضع  على  والتؤثر  جدا  قليلة 

املشرف الرتبوي يف مديرية تربية كربالء ان الوضع 

املدارس  من  بكثري  حاال  افضل  القضاء  مدارس  يف 

املوجودة يف أحياء عديدة يف مركز احملافظة كأحياء 

الغدير والعسكري.

تشهد  مل  التمر  عني  قضاء  مدارس  ان  اىل  ويشار 

كما  والرتميم  البناء  حاالت  يف  اال  املزدوج  النظام 

قول  والعمرانية جيدة حبسب  الصحية  ان خدماتها 

الطلبة واولياء امورهم .  

،،
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دين  هو  احلنيف  اإلسالمي  الدين  إن 
أكدها  جوهرية  حقيقة  وهذه  الطهارة 
القرآن الكريم، ومعناها الشامل والدقيق 
هي طهارة البدن والثوب واملسكن والطريق 
أمور  يف  اإلنسان  يستخدمه  شيء  وكل 
طهارة  آخر  باب  من  تعين  وكذلك  حياته 
كما  والظاهر،  والباطن  والضمري  النفس 
دنس  من  طهرنا  الذي  هو  اإلسالم  إن 
وأخالق  عقيدة  ذوي  وجعلنا  اجلاهلية 
واآلفات  العلل  من  ووقانا  وسلوك  وآداب 
تعاىل  اهلل  وجعلنا  والنفسية،  البدنية 
حممد  النبيني  وخامت  اإلسالم  بفضل 
بيته  وأهل  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى 
ووصفنا  املنتجبني،  وأصحابه  الطاهرين 
بأننا أحبابه كما جاء يف كتابه الكريم: )ِإنهَّ 
 - املَُْتَطهِِّريَن(   بُّ  َوحُيِ التهَّوهَّاِبنَي  بُّ  حُيِ اهلّلَ 
أخرى  آية  ويف   ،  222  - اآلية   - البقرة 
 - َفَطهِّْر(   وِثَياَبَك   ( األكرم  نبيه  خاطب 

املدثر - اآلية – 4 .
وقال سبحانه وتعاىل )َيا َأيَُّها الهَِّذيَن آَمُنواْ 
ُوُجوَهُكْم  فاْغِسُلواْ  الِة  الصهَّ ِإىَل  ُقْمُتْم  ِإَذا 
ِبُرُؤوِسُكْم  َواْمَسُحواْ  املََْراِفِق  ِإىَل  َوَأْيِدَيُكْم 
ُجُنًبا  ُكنُتْم  َوِإن  اْلَكْعَبنِي  ِإىَل  َوَأْرُجَلُكْم 

ههَُّرواْ( - املائدة - اآلية - 6. َفاطهَّ
وقال النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( : 

تنظفوا فان اإلسالم نظيف.
عامة  النظافة  إن  علميًا  ثبت  وقد 
مناعة  املتطهر  تعطي  خاصة  والطهارة 
الدين  يف  العبادات  وان  األمراض،  ضد 

الطاهرة وقد  كلها على  قائمة  اإلسالمي 
أوجبها اهلل تعاىل على كل مسلم ومسلمة، 
كانت  أو  جنبًا  كنا  إذا  نغتسل  أن  وأمرنا 
هذه  كانت  وان  نفساء،  أو  حائض  املرأة 
االغسال الغاية منها الطهارة ألداء الصالة 
األئمة  مراقد  وزيارة  القرآن  وقراءة 
الطب  علماء  قال  كما  إنها  إال  املقدسة، 
عن  الفتور  تزيل  فهي  النفسية،  والصحة 
احليوية  وتعيد  النشاط  وجتدد  اجلسم، 
ممارسة  على  الالزمة  الطاقة  وتعطي 

األعمال اليومية. 
عبده  ويعاقب  حياسب  تعاىل  اهلل  وان 
برتكها عمدًا ألنها مبدأ أساسي من الدين 
عذاب  أسباب  من  سبب  وهي  احلنيف 
البول،  من  النظافة  عدم  وخاصة  القرب 
اهلل  )صلى  األكرم  الرسول  حذرنا  الذي 
عليه واله وسلم( بقوله : عامة عذاب القرب 
يف البول- فاستنزهوا من البول، وعندما 
شخصني  فيهما  فسمع  قربين  على  مر 
يعذبان فقال )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
: ُيعذبان وما ُيعذبان يف كبري – أما األول 
الثاني  وأما   – بوله  من  يستنزه  ال  فكان 

فكان ميشي بني الناس بالنميمة.
نظافة  وهو  االستنجاء  الطهارة  من  وان 
أو  باملاء  والتغوط  التبول  من  السبيلني 

بثالثة من األحجار يف حالة الضرورة إن 
إبراهيم  اهلل  نيب  كان  وقد  ماء،  مل جند 
استنجى  من  أول  السالم(  )عليه  اخلليل 

باملاء.
فهي  االستنجاء  من  الصحية  الفوائد  أما 
البولية  املسالك  حتفظ  أهمها  كثرية 
بإبعاد  تقوم  ألنها  الناصور  من  والشرج 
بااللتهابات،  اإلصابة  الناتج عن  الصديد 
وهذه هي حكمة اإلسالم من ذلك، أما ما 
عندما  املسلم  فان  الوضوء  فوائد  خيص 
للصالة  مرات  ثالث  يوم  كل  يتوضأ 
الواجبة وأكثر من ذلك للنوافل، فان املاء 
وبشرة  اليدين  أصابع  بني  فيما  يتخلخل 
الوجه وهذا يزيل كل ما يلتصق باجللد من 
مواد  من  العمل  أو خملفات  وعرق  أتربة 
اجللد  حيفظ  حيث  وغريها،  كيميائية 

وحيميه من اإلصابة بالسرطان.
الفطريات  إن  الطب  علماء  اكتشف  وقد 
اليت تنمو بني األصابع تسبب االلتهابات 
اجللدية وسببها عدم نظافة ما بني أصابع 
اليدين، وكانت اإلحصائيات العاملية تشري 
اىل إن اإلصابة بسرطان اجللد اقل بكثري 

يف البلدان اإلسالمية!
املنعم  عبد   – بالقرآن  التداوي  املصدر/ 

قنديل.

الطهارُة والوضوُء.. 
فوائدهما على الصحة العامة

إعداد: عبد الستار جابر الكعيب

)عليه  احلسني  اإلمام  روضة  احتفلت 
السالم( القرآنية مبناسبة والدة احلوراء 
زينب )عليها السالم( حبضور ممثل عن 
وعدد  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
االحتفال  وتضمن   ، الدار  منتسيب  من 
العديد من الفعاليات منها قراءة القرآن 
حاول  وأوبرت  القصائد  وإلقاء  الكريم 
األطفال من خالله إيصال فكرة مفادها 
من  التخلص  على  اإلنسان  يعمل  كيف 
يعاني  قد  اليت  الروحية  األمراض 
أن  يذكر   ، اجملتمع  وبالتالي  الفرد  منها 
األطفال  بأدائها  قام  مجيعها  املشاركات 
عن  األوبرت  مشاهد   أحد  وتتحدث   ،
مريضة  تذهب إىل الدكتورة وهي تعاني 
من أمٍل يف بطنها ؛ ولكن بعد أن فحصتها 
أمراض  من  تعاني  وجدتها  الدكتورة 
روحية ، وقد أخرجت من داخلها احلقد 
والنميمة والكذب وغريها. والقى العرض 
على  والثناء  احلاضرين  استحسان 
األطفال الذين متكنوا من إيصال الفكرة 

بأدائهم املتميز.

أطفال روضة اإلمام 
الحسين )عليه 

السالم( يحيون ذكرى 
والدة السيدة زينب 

)عليها السالم(
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احللقة األوىل: تعريف 
العصمة لغة واصطالحا

واإلمساك  املنع  مبعنى  لغة  فهي 
أصل  له  عصم  فارس:  ابن  قال 
واحد يدل على إمساك ومنع، من 
عبده  تعاىل  اهلل  يعصم  أن  ذلك 
املعنى  وبهذا  فيه  يقع  سوء  من 
العرب البن منظور  ورد يف لسان 
ج8  العروس  وتاج  ص403  ج12 
ص1986  ج5  والصحاح  ص398 
يف  استعملت  وقد  عصم  مادة 
القران الكريم على لسان ابن نوح 
يعصمين  جبل  إىل  سآوي  ]قال 
من  اليوم  عاصم  ال  قال  املاء  من 
تعاىل  قوله  يف  وأيضا  اهلل[  أمر 
 ،] اهلل مجيعا  واعتصموا حببل   [
فان قيل حبسب ما سبق وهو إن 
العصمة هي مبعنى املساك واملنع 
فإذا ليس هلا معنى واحد؟ أجبناه: 
بان التمسك اخص من املنع وهذا 
ما أشار إليه الراغب يف مفرداته 
دقيق  بينهما  واألمر  ص569 
تالحظون لو إن أحدا أراد أن يقع 
من مكان عال ومنعه شخص فيقال 
منع هالكه أن مد يده وامسكه كان 
هذا املنع اخص من ذلك املنع الذي 

ليس فيه مسك.
االصطالح:  يف  العصمة  وأما 
رمحه  املفيد  الشيخ  عرفها  فقد 
ص37  االعتقادية  النكت  يف  اهلل 
املفيد  الشيخ  مصنفات  ضمن 
اهلل  يفعله  لطف  ج10]العصمة 
وقوع  منه  ميتنع  حبيث  باملكلف 
الطاعة مع قدرته  املعصية وترك 

عليهما[ .

وعرفها العالمة احللي رمحه اهلل 
ص37  عشر  احلادي  الباب  يف 
ال  حبيث  باملكلف  لطف  ]العصمة 
الطاعة  ترك  إىل  داع  له  يكون 
على  قدرته  مع  املعصية  وارتكاب 

ذلك[ .
وكذا عرفها د.عبد الرمحن عمرية 
يف تعليقته على شرح املقاصد ج5 
ص50 قال :]العصمة ملكة اجتناب 

املعاصي مع التمكن منها[ .
املذكورة  التعاريف  يف  وباإلمعان 
العصمة  إن  شبهة  دفع  يتضح 
فال  عن صاحبها  االختيار  تسلب 
املعصية  ارتكاب  على  معها  يقدر 

ومعه ال تصبح فضيلة ومكرمة ؟
تسلب  ال  العصمة  إن  واجلواب: 
معنى  بأي  اإلنسان  عن  االختيار 
فسرت وعلى كل تقدير فاإلنسان 
قادر  فعله  يف  خمتار  املعصوم 
الفعل والرتك وتوضيح ذلك  على 
باملثال: إن اإلنسان العاقل الواقف 
الكهربائية يف  الطاقة  على وجود 
ال  سلكها  من  املنزوعة  األسالك 
ميسها كما إن الطبيب ال يأكل من 
بعواقب  لعلمهما  اجملذومني  سؤر 
يرى  نفسه  الوقت  ويف  فعلهما 
ذلك  على  قادرا  نفسه  منهما  كل 
لو أغمض عينه عن  الفعل حبيث 
حياته وهيأ نفسه للمخاطرة لفعل 
من يتجنب هالكهما ال يقومان به 

حلبهما حلياتهما.
فاملعصوم ال يعصي ال لعدم قدرته 
لعلمه  بل  املعصية  ارتكاب  على 
العطوف  كالوالد  األمور  بعاقبة 
ال يقدم على قتله ولده مع قدرته 

على ذلك.

احللقة الثانية: قال تعاىل 
واصفا املالئكة ]عليها مالئكة 
غالظ شداد ال يعصون اهلل ما 

أمرهم ويفعلون ما يؤمرون[.

القران  واصفا  قائل  من  عز  وقال 
يديه  بني  الباطل من  يأتيه  الكريم]ال 
وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد[.

املسلمني:  عند  الفكرة  ظهور  تاريخ 
يدلنا  السابقة  اآليات  اإلمعان يف  إن 
مبفهومها  العصمة  فكرة  إن  بوضوح 
الكريم  القران  طرحها  قد  البسيط 
دون  من  إليها  املسلمني  نظر  والفت 
من  الفكرة  هذه  اخذ  إىل  حاجة 
إن  يظهر  وبذلك  والرهبان  األحبار 
األمة  يف  العصمة  فكرة  ظهور  مبدأ 
اإلسالمية هو القران الكريم ال غري 
نعم إن املوصوف بها يف هذه اآليات 
هو املالئكة والقران الكريم واملطروح 
عند علماء الكالم هو عصمة األنبياء 
املوصوف  االختالف يف  لكن  واألئمة 
هذه  مبدأ  هو  القران  بكون  يضر  ال 
الفكرة الن املطلوب هو الوقوف على 
تطورها  ثم  الفكرة  هذه  تكون  منشأ 
طرح  القران  إن  على  املتكلمني  عند 
فكرة عصمة النيب يف غري واحدة من 
آياته كما سيوافيك ويكفيك يف املقام 
قوله تعاىل ]وما ينطق عن اهلوى، إن 
هو إال وحي يوحى [ فرتى إن اآليتني 
النيب صلى  إن  تشريان بوضوح إىل 
عن  ينطق  ال  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
وحي  به  نطق  ما  وان  نفسانية  ميول 
القي يف روعه ومن ال يتكلم عن امليول 
على  منطقه  يف  ويعتمد  النفسانية 
يف  الزلل  من  مصونا  يكون  الوحي 
املرحلتني مرحلة األخذ والتبليغ وقد 

نرى 
النيب  عصمة  جذور 

صلى اهلل عليه وآله وسلم 
يف كالم اإلمام علي عليه السالم حيث 
يصف النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 
قرن  بقوله]ولقد  القاصعة  اخلطبة 
اهلل به من لدن ان كان فطيما اعظم 
طريق  به  يسلك  مالئكته  من  ملك 
ليله  العامل  أخالق  وحماسن  املكارم 

ونهاره[.
رونالدسن  املستشرق  إليه  ذهب  فما 
تطور  إىل  العصمة  فكرة  نسبة  من 
القرن  يف  الشيعة  عند  الكالم  علم 

الرابع اهلجري ليس بسديد.
فكرة  ورود  بوضوح  عليه  يدل  ومما 
عند  املصطلح  مبعناها  العصمة 
املتكلمني يف روايات شيعية من القرن 
والثاني اهلجري كالرواية عن  األول 
عليه  الرضا  موسى  بن  علي  اإلمام 
بن  الفضل  رواية  يف  كما  السالم 
شاذان الطويلة ]وكان الصانع متعاليا 
عن أن يرى وكان ضعفهم وعجزهم 
من  بد  يكن  مل  ظاهرا  إدراكه  عن 
يودي  معصوم  وبينهم  بينه  رسول 
إليهم أمره ونهيه [البحار ج11 ص40

بن  جعفر  عن  عمارة  رواية  وكذلك 
حممد عن أبيه عليهما السالم قال: 
] إن أيوب ابتلي سبع سنني من غري 
ألنهم  يذنبون  ال  األنبياء  وان  ذنب 
وال  يذنبون  ال  مطهرون  معصومون 
ذنبا صغريا وال  يرتكبون  وال  يزنون 

كبريا [البحار ج12 ص348 .

الجامع لبحث العصمة )2-1(
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بزيارة  وتشرفهم  حضورهم  فكان 
اإلمام احلسني وأخيه أبي الفضل 
العباس )عليهما السالم( عن طريق 
مسؤول شعبة احلوار والتنسيق يف 
)قاسم  املقدسة  احلسينية  العتبة 
مصلح( الذي مت من خالله تذليل 
من  طريقهم  يف  الصعاب  مجيع 

املوصل اىل كربالء املقدسة.
احلسينية  العتبة  عام  أمني  وقال 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
الكربالئي أثناء لقائه الوفد الزائر 
على قاعة دار الضيافة يف الصحن 
اعرّب  أن  أود  الشريف،  احلسيين 
العتبة  أمانة  وسعادة  اعتزاز  عن 
هذا  بلقاء  املقدسة  احلسينية 
وأخوتنا  أهالينا  من  الكريم  الوفد 
نينوى  حمافظة  من  وأنفسنا 
مّثل شرائح خمتلفة  انه  خصوصًا 
ومن  العزيز  جمتمعنا  أبناء  من 
خمتلف االنتماءات، وما زيارة هذا 
الوفد إال تعبري عن اللحمة الوطنية 
الكبرية بني أبناء العراق ومبختلف 

انتماءاتهم.

مساحة  األعلى  املرجع  إن  وتابع 
السيستاني  احلسيين  علي  السيد 
دائما  يؤكد  الوارف-  ظله  دام   –
على هذا األمر وحتى يف خطاباتنا 
كالم  أي  نرفض  اجلمعة  يوم  يف 
يؤدي اىل اإلثارة أو االستفزاز أو 
يولد حالة من االحتقان الطائفي، 
إخواننا  تقولوا  ال  أيضا   ويوصينا 
ودائمًا  أنفسنا،  قولوا  بل  السنة 
حيثنا على اإلكثار من هذه اللقاءات 
ألنه  العراقيني  جلميع  والدعوات 
ينظر اىل أبناء العراق نظرة واحدة 
انتماءاتهم،  تعدد  من  الرغم  على 
واحد  بلد  أبناء  إنهم  إىل  ينظر 
نفس  وعليهم  احلقوق  نفس  وهلم 

الواجبات جتاه هذا البلد. 
ننظر  إننا  الكربالئي  وأوضح 
األطهار  األئمة  مراقد  زيارة  يف 
الذين ميثل نهجهم النهج السماوي 
والقرآني ومن ضمنها مرقد اإلمام 
هو  الذي  السالم(  )عليه  احلسني 
سبط رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
واله وسلم(، ننظر اىل هذه الزيارة 

باألئمة  ارتباطنا  جتدد  إنها  على 
مبادئ،  من  حيملونه  وما  األطهار 
ارتباطنا  يتواصل  أن  اجل  فمن 
ومبادئه  السالم(  )عليه  اإلمام  مع 
أن  اجل  ومن  السامية،  وقيمه 
نستذكر هذه القيم واملبادئ نطبقها 
يف حياتنا وتبقى سريتنا متطابقة 
مع التوجيهات اليت وجه بها األئمة 
والنيب  السالم(  عليهم   ( األطهار 
)صلى اهلل عليه واله وسلم(، نزور 
هذه املراقد املقدسة كعمل عبادي 
نتقرب به اىل اهلل تعاىل من اجل 
)عليه  اإلمام  مع  والؤنا  يتجدد  أن 

السالم(.
الكربالئي  قال  آخر  جانب  من 

العزيز  البلد  هذا  استحقاقات  إن 
الذي نعيش فيه والواجبات امللقاة 
على عاتقنا ال تقتصر على املسؤول 
فمن الضروري أن يكون لدينا وعي 
علينا  املرتتب  االستحقاق  ونعرف 
وليس من الصحيح دائمًا أن نرمي 
املسؤولية على املسؤولني فقط وان 
األكرب  اجلزء  يتحملون  هم  كانوا 
يف  فنحن  تالحظون  وكما  منها، 
النصائح  نوجه  اجلمعة  خطب 
هو  ما  هلم  ونبني  واإلرشادات 
جتاه  استحقاقات  من  مطلوب 
كأبناء  أيضا حنن  ولكن  البلد  هذا 
البلد،  هذا  يف  وكمواطنني  للعراق 
حبسب  وهي  استحقاقات  علينا 

وفد موصلي من مختلف االنتماءات الدينية والعرقية
يزور مرقد اإلمام الحسين )عليه السالم(

اإلسالمي  المجتمع  قيم  من  عليا  قيمة  الواحد  المجتمع  أفراد  بين  والتآخي  والتآزر  للتواصل 

النموذجي، ولما كانت العتبات المقدسة والسيما المرقد المطهر ألبي عبد اهلل الحسين عليه 

التي  الراقية  القيم  البر والتعاون واإلحسان ضمن  إلى  اإلصالح والدعوة  الذي يمثل قمة  السالم 

دعا إليها اإلسالم كان الجمع المبارك تحت تلك القبة الذهبية للتأطير لمثل تلك اللحمة التي 

نحن بأمس الحاجة إليها هذه األيام، ومن هذا المنطلق زار وفد من أهالي مدينة الموصل ضم 

31 شخصا من مختلف الشرائح واالنتماءات الدينية )شيعة وسنة وأيزيدية وأكراد( البعض منهم 

لم يزر كربالء طيلة حياته وهذه الزيارة تعد أول زيارة له.

تقرير: تيسري عبد عذاب
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ممثل المرجعية الدينية 
العليا يؤكد إن زيارة هذا 
الوفد تعبير عن اللحمة 
الوطنية الكبيرة بين 
أبناء العراق وبمختلف 
انتماءاتهم

موقع العمل لكل إنسان ..سواء كان 
مدرسا أو موظفا أو أستاذا جامعيا 
فكل  البيت  ربة  وحتى  كاسبا  أو 
لذا  استحقاقات  عليه  منا  واحد 
علينا أن نعرف ما هي املسؤوليات 
امللقاة على عاتقنا فاملسؤولية هي 
عاتق  على  وتقع  عامة  مسؤولية 

اجلميع.
قيم  منظومة  هنالك  وأضاف 
وعادات وتقاليد متثل أسس اهلوية 

علينا  العراقية  الوطنية  الثقافية 
ومسلمني  وأكراد  )عرب  مجيعًا 
على  حنافظ  أن  ومسيحيني( 
إنسان  كل  الن  اهلوية،  هذه  أسس 
بانتمائه ملا هلذا االنتماء من  يعتز 
بها  يعتز  أن  ومن حقه  خصوصية 
أدت  إذا  اخلصوصية  هذه  ولكن 
األمر  فهذا  والتمييز  التفرقة  اىل 
 .. إطالقا  ومرفوض  مقبول  غري 
يتعلق  ما  إىل  األمر  وحينما يصل 
واحد  كبلد  العراق  باستحقاقات 
وشعب واحد فان اخلصوصية هنا 
االنتماء هلذا  ُتلغى وتذوب يف ظل 
الشيعي  الشخص  إن  حبيث  البلد 

مثالً  جيب أن يعمل خلدمة العراق 
مجيعًا والشخص الذي ينتمي اىل 
املذاهب واألديان األخرى جيب أن 
ويعمل  ويقوم  جانبًا  انتماءه  يضع 
دون  العراق  أبناء  بقية  وخيدم 
النظر اىل انتمائهم وال يفرق بني 
نظرتنا  هي  فهذه   .. وآخر  أحدا 
من  املرجعية  توصيات  هي  وهذه 

اجل خدمة هذا البلد.
وتابع: يف ظل هذه األوضاع وأمور 
حنتاج  حنن  بها  منر  اليت  البلد 
والشعور  والتطوير  اإلبداع  اىل 
هذا  جتاه  احلضارية  باملسؤولية 
أن  إنسان  كل  من  ومطلوب  البلد 
..فنحن  منه  ُيراد  ملا  واعيًا  يكون 
بعض  يف  نرى  الشديد  لألسف 
..وحنن  الالوعي  حالة  املواقف 
السياسية  الكتل  مع  نتكلم  عندما 
وحنثهم على أن تكون نظرتهم نظرة 
وتذويب  الوطنية  للمصاحل  وطنية 
شاء  إن  انتم  الضيقة،  املصاحل 
فانتم  بذلك  أوىل  البلد  أبناء  اهلل 
الكتل  هلذه  تعكسوا  أن  يف  األمل 
هذه الوحدة الوطنية، وأنا ادعوكم 
دائمَا الن يكون التواصل والزيارات 
مستمرة فيما بينكم فهذا التواصل 

االجتماعي نأمل أن يستمر ويدوم 
متباعدة  فرتات  خالل  يكون  وال 
االجتماعية  اجلوانب  يف  والتعاون 
للبعض  بعضنا  احتياجات  وتلبية 

اآلخر.
الوفد  أعضاء  من  عدد  أبدى  وقد 
من  املتوخاة  األهداف  بشأن  رأيه 
عادل  األستاذ  فقال  زيارات  هكذا 
إن  وإعالمي:  كاتب  وهو  الطائي 
من  اخلرّي  والنسيج  اجلمع  هذا 
اجملتمع  شرائح  وكافة  املسلمني 
إليكم  جئنا  وسّنة،  شيعة  األخرى 
نينوى ويف قلوبنا مودة وسالم  من 
وحب هلذا الوطن لكي جنسد ونثبت 
ومتآزرون  متماسكون  بأننا  للعامل 
تستطيع  ال  واحد  وشعب  وأخوة 
النسيج  هذا  تفتت  أن  قوة  أي 
العراقي من خالل العمل من اجل 
العراق ورفض ما يسمى بالطائفية 
العراق،  لبناء  نسعى  وان  املقيتة 
هذه األرض الطاهرة ارض كربالء 
)عليه  الشهداء  سيد  بدماء  ارتوت 
)عليه  احلسني  اإلمام  السالم( 
شجاعته  من  ونستلهم  السالم( 
وأخالقه وصربه الدروس واحلكم، 
التواصل  حلقات  تكون  أن  ونأمل 
اجل  من  باستمرار  مجيعًا  بيننا 
تعزيز هذه الروحية والتواصل بني 
مجيع مكونات الشعب العراقي وان 

تكون حنو آفاق جديدة.
بدوره تطرق األخ امحد عبد اجمليد 
العزاوي وهو مؤذن جامع يف نينوى 
والصرب  القدرات  نستلهم  إننا  عن 
من اإلمام  احلسني )عليه السالم( 
والعيال  بالنفس  ضحى  حيث 
أمام  وحنن  اهلل،  سبيل  يف  واملال 
اإلمام  كللها  اليت  التضحيات  هذه 
بقوله إني مل اخرج أشرًا وال بطرًا 
يف  اإلصالح  لطلب  خرجت  وإمنا 
أمة جدي، ال شيء إال كقطرة من 

حبار.
فرق  ال  انه  نقول  حنن  وأضاف 
اللحمة  فهذه  وشيعي  سين  بني 
العراق جيب  موجودة وأمام وحدة 
على اجلميع أن يقف خاضعًا هلذا 
رمحة  واإلسالم  ووحدته  العراق 
وليس نقمة كما حياول أن يصوره 
اهلل  بإذن  ولكن  املندسني،  بعض 
أيام  انقضت  البيت  أهل  وبربكة 
صلب  أساسنا  الن  وذهبت  احملنة 
وقوي ومل يذهب .. أساسنا علي بن 
أبي طالب )عليه السالم( واحلسن 
اهلل  رسول  بيت  وال  واحلسني 

)صلى اهلل عليه واله وسلم(.. 
ويف نهاية اللقاء قال: نرجو من اهلل 
متبادلة  الزيارات  تكون  أن  تعاىل 
ونثبت ذلك ليس يف الكالم والصور 
فقط ولكن يف العمل فالعمل أساس 
عزميتنا  نستمد  وحنن  شيء،  كل 
 ) السالم  عليهم   ( البيت  أهل  من 
وحتى ظهور اإلمام املهدي ) عجل 
الشريف( جيب  فرجه  تعاىل  اهلل 
أن نكون حنن من ميهد له ولظهوره 
ليس يف الكالم فقط وإمنا يف العمل 
والسلوك والتطبيق ملا جاء به أئمة 

الدين وقادة املسلمني النجباء.

كل إنسان يعتز 
بانتمائه لما لهذا 
االنتماء من خصوصية 
ومن حقه أن يعتز 
بها ولكن هذه 
الخصوصية إذا أدت 
إلى التفرقة والتمييز 
فهذا األمر غير مقبول 
ومرفوض إطالقا
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العطاء الحسيني

بدأ االهتمام بتأسيس 
مدارس الدين وتطوير 
أساليبها سبيال يتبعه الكثري 
من رجال الدين لبث تعاليم 
وثقافة أهل البيت )عليهم 
السالم( ولتفادي اإلرهاصات 
اليت تعتلي هامة اجملتمع بني 
احلني واآلخر، وكان دور 
احلوزات احلكيمة هلذا األمر 
بنّي وواضح، مما دعاها اىل 
تأسيس املدارس الدينية 
واملعاهد الثقافية لنشر فكر 
أهل البيت )سالم اهلل عليهم( 
وحتصني الناس وباخلصوص 
شرحية الشباب، والتعريف 
بالوجود الرمسي هلا يف 
الساحة من خالل وسائل 
التعريف املناسبة وذلك 
لرتسيخ وجودها ودعمها، 
وبالتالي إبراز دورها بتقديم 
خدماتها للمجتمع بشرائحه 

املتعددة. 
)عليه  احلسني  اإلمام  ومدرسة 
كربالء  حمافظة  يف  السالم( 
محلت  اليت  املدارس  من  املقدسة 
دور  وهلا  والفضيلة  العلم  مشعل 
كبري يف نشر فكر آل حممٍد )سالم 
اهلل عليهم( وسط اجملتمع، ولرفد 
طلبتها بكل ما له عالقة بفكر أهل 
واحلضارة  السالم(  )عليهم  البيت 
اإلسالمية كانت هلا أنشطة وأعمال 

موسعة. 

التأسيس:
الطاغية  حكومة  سقوط  بعد 
مدرسة  تأسيس  مت  2003م  يف 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
املشرف  احلسيين  الصحن  يف 
كمدرسة  1424هـ  سنة  شوال  يف 
من  مجلة  هلا  كانت  حوزوية  دينية 
األنشطة الثقافية والدينية يف عموم 

حمافظات العراق.

دوراتها الصيفية:
تفتتح مدرسة اإلمام احلسني )عليه 
احلسيين  الصحن  يف  السالم( 
املقدس وبالتعاون مع األمانة العامة 
دوراتها  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
كبري  حشد  وسط  سنويا  الصيفية 
يف  بااللتحاق  الراغبني  الطلبة  من 

الدورات.
فروعها:

)عليه  احلسني  اإلمام  ملدرسة  إن 
منتشرة  عديدة  فروعا  السالم( 

 )20( عددها  بلغ  العراق  عموم  يف 
فرعا.

األخرى  وفروعها  للمدرسة  كما 
وعقائدية  فقهية  دائمية  دورات 
أيضا يف  ومنتشرة  ثابتة  وأخالقية 

عموم العراق.

أنشطة موسعة:
تقيمها  اليت  األنشطة  بني  من 
املومسية خالل  نشاطاتها  املدرسة 
العطل الدراسية ويف شهر رمضان 
األنشطة  هذه  يعد  مما  املبارك 
املدرسة  نشاطات  وأوسع  أكرب  من 
سنة  منذ  بدأت  اليت  املباركة 

1424هـ .

تاريخ إقامة الدورات:  
 )450( العدد  كان  األوىل  السنة 
على  مقتصرة  الدورة  وكانت  طالبًا 
الشريف  الصحن  يف  حيضر  من 
الصف  فئة  من  األوالد  ومشلت 

مدرسة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
مناهج دينية وثقافية على مدار العام

تقرير /حسني النعمة
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العطاء الحسيني

املتوسطة  اىل  االبتدائي  األول 
ذاتية  وبإمكانات  واإلعدادية 
كان  الثانية  السنة  ويف  متواضعة 
العدد )1400( طالب مشلت بعض 
املساجد واحلسينيات يف احملافظة 

صار  الثالثة  السنة  ويف  املقدسة 
بعض  عمت  حيث  طالب   )7000(
والناصرية  الكوفة  املدن خصوصًا 
السنة  ويف  واحملمودية  والبصرة 
إىل  املسجل  العدد  وصل  الرابعة 
مغطية  وطالبة  طالب  ألف   )50(
مساحة واسعة من العراق احلبيب 
مشال  إىل  صفوان  جنوب  من 
بغداد، ويف هذا العام توسعت حتى 
العدد  وصل  حيث  املوصل  مشلت 
املسجل إىل )70( ألفا تقريبًا ومما 
املخلص  العمل  هذه  دوراتنا  مييز 
هلل تعاىل غري اخلارج عن الطريقة 
املألوفة يف احلوزة العلمية املباركة 
ميل  كل  عن  مسريته  املستقلة 
الثمرة  وكانت  حزبي  او  سياسي 
وهلل احلمد هي املقبولية على هذا 
وان اسم  الواسع خصوصًا  النطاق 
هو  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
اجلاذب للقلوب واجلامع لألطياف.

املنهجية:
يف كل سنة توزع املناهج الدراسية 
الدراسة  الطلبة جمانًا وتكون  على 

على ثالثة حماور:
التالوة والتفسري. 	-1

الفقه )أحكام شرعية(. 	-2
والسرية  العقائد  	-3

واألخالق.

النشاطات: 
وكانت تتخلل هذه املناهج نشاطات 
املعصومني  أحاديث  حفظ  من 
)عليهم السالم( وخطبهم خصوصًا 
زيارة عاشوراء، وكذلك حفظ سور 
اجلزء  خصوصًا  الكريم  القرآن 
الثالثني، وحفظ القصائد وإلقائها 
وإلقاء  التشكيلي-  الفن   – والرسم 

اخلطب والتمثيل املسرحي.

برنامج الدراسة:
ويكون برنامج الدراسة ملدة شهرين، 
مخسة أيام يف األسبوع يف كل يوم 
بعضهم  حيضر  ونصف  ساعتان 
صباحًا واآلخر مساًء وملدير الدورة 
املناسب  الوقت  اختيار  يف  احلق 
تغيري  يف  احلق  وله  بل  لطلبته، 

صاحلًا  يراه  ما  واختيار  املناهج، 
هلم، مع استشارة مسؤول الدورات 
طالب  لكل  وتقدم  اخلارجية، 
الطالب  وميتحن  املرطبات،  بعض 
شهريًا  يسمى  األول  امتحانني 
واالمتحانات  نهائيًا  يسمى  والثاني 
املراحل  لطلبة  شفهيًا  حنوين  على 
االبتدائية الثالث األوىل وحتريريًا 
موثق يف  ذلك  وكل  املراحل،  لبقية 
ثم  املدرسة  وأرشيف  السجالت 
مينح الطالب شهادة تقيمية مسجلة 
عليها درجاته النهائية، مضافًا اىل 

هدية يف حفل يقام كل عام.

الثمرات:
عناصر  الدورات  هذه  أمثرت  لقد 
يتواصلون  زالوا  ال  جيدة  إميانية 
الدينية  الدراسة  يف  املدرسة  مع 
على مدار السنة خصوصًا من فئة 

املتوسطة واإلعدادية واجلامعات.
هناك  كان  باخلصوص  العام  هذا 
بتدريس  قاموا  بالقليل  ليس  عدد 
إن  الصحن مضافًا إىل  الطلبة يف 
دار  يف  القرآن  حفظة  من  كثريًا 
يف  املدرسة  طلبة  من  هم  القرآن 

األعوام املاضية.

الدعم والتمويل اخلاص 
بالدورات:

تتطور عملية الدعم والتمويل يف كل 
من  البداية  يف  التمويل  فكان  عام 
مكتب ممثلية اإلمام السيستاني – 
دام ظله- يف كربالء وبعض أساتذة 
وبعض  االشرف  النجف  وعلماء 
العام  هذا  صار  حتى  اخلريين 
املقدسة  احلسينية  العتبة  من  جله 
األعوام  يف  اخلريين  اىل  مضافًا 

السابقة جزاهم اهلل خري اجلزاء.

نشاطات املدرسة يف أيام 
الزيارات املليونية:

)عليه  احلسني  اإلمام  ملدرسة  إن 
املليونية  الزيارات  أيام  السالم( يف 
اإلمام  زوار  إىل  تقدمها  خدمات 
خالل  من  السالم(  احلسني)عليه 
إىل  طلبتها  من  مجلة  إرسال 
وأماكن  واحلسينيات  املواكب 
على  لإلجابة  الزائرين  جتمع 
أسئلتهم الفقهية والعقائدية وهناك 
توزيع  الطلبة مهمتهم  جمموعة من 
الزوار  على  القرآنية  اخلتمات 
ما  ثواب  ويهدوا  القرآن  ليقرؤوا 
احلسني  اإلمام  حضرة  إىل  قرأوه 

)عليه السالم(.
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كربالء املقدسة توّدع شهداءها األبرار وتدعو إىل أخذ 
القصاص العادل من اجملرمني

الشيخ الكربالئي خماطبًا اجلرحى: جروحكم وسام شرف سيوضع على صدوركم يوم القيامة

تقرير: تيسير عبد عذاب - 
علي اجلبوري

املقدسة  كربالء  مدينة  ودّعت 
من  عددًا  املاضي،  األسبوع 
ضحية  ذهبوا  الذين  شهدائها 
التفجريين األخريين اللذين ضربا 
منطقة باب بغداد يف مركز املدينة، 
خملفني أكثر من )70( شخصًا بني 
من  عدد  بينهم  من  وجريح  شهيد 
منتسيب العتبة احلسينية املقدسة؛ 
حداد  يف  املنكوبة  املدينة  لتدخل 

طويل وارتباك احلياة اليومية.
املدينة  أرعبا  اللذان  التفجريان 
20/آذار  الثالثاء  صباح  اآلمنة 
سيارتني  باستخدام   2012  /
التدابري  ضعف  أظهرا  ملغمتني، 
سكان  حلماية  املتخذة  األمنية 
كربالء وزائريها ناهيك عن ضعف 
الكشف  يف  االستخباراتي  اجلهد 
النائمة  اإلرهابية  العناصر  عن 
جملس  رئيس  عنها  صّرح  كما 
املوسوي  حممد  كربالء  حمافظة 
احلكومة  بعد  فيما  طالبها  الذي 

أمنية  منظومة  بتوفري  املركزية 
الالزمة  احلماية  لتوفري  متطورة 

للمدينة املقدسة.
الكربالئية  األوساط  تلقت  وقد 
واألسى  باحلزن  التفجريين  خرب 
بسكان  كبرية  فاجعة  من  حّل  ملا 
مطالبني  املدينة،  هذه  وزائري 
وإنزال  املتورطني  عن  بالكشف 

أقصى العقوبات بهم.
للعتبة  العامة  األمانة  ونعت 
مدينة  شهداء  املقدسة  احلسينية 
من  ثالثة  بينهم  ومن  كربالء 
شهداء  سقطوا  الذين  منتسبيها 
بعد هرعهم إلنقاذ جرحى التفجري 
التفجري  يف  ببارئهم  ليلتقوا  األول 
مع  أرواحهم  حصد  الذي  الثاني 
األبرياء  املواطنني  من  العشرات 

الذين تواجدوا خالل احلادث.
وقام ممثل املرجعية الدينية العليا 
يف مدينة كربالء املقدسة مساحة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
املدينة  أهالي  من  كبري  عدد  مع 
بتشييع جثامني الشهداء يف مسرية 

مرورًا  املدينة  مركز  حافلة طافت 
والعباسية  احلسينية  بالعتبتني 

املقدستني.
العامتان  األمانتان  أقامت  كما 
والعباسية  احلسينية  للعتبتني 
على  الفاحتة  جملس  املقدستني 
اإلرهابي،  احلادث  شهداء  أرواح 
24-3-2012م  السبت  يوم  وذلك 
)عليها  زينب  العقيلة  صحن  يف 
عبد  الشيخ  عمل  فيما  السالم(، 
من  ووفد  الكربالئي  املهدي 
جرحى  زيارة  على  املطهرة  العتبة 
التفجريين اإلرهابيني الراقدين يف 
الطيب،  احلسني  سفري  مستشفى 
متوجهني بعد ذلك لزيارة اجلرحى 
احلسني  مستشفى  يف  الراقدين 

التعليمي يف احملافظة.
مجع  الفاحتة  جملس  وحضر 
فضاًل  املدينة  أهالي  من  غفري 
عن مسؤولني يف احلكومة احمللية 
ما  أسفهم  عن  أعربوا  والذين 
أودى  إرهابي  عمل  من  حدث 
املتورطني  وتوعدوا  األبرياء  حبياة 

بالقصاص العادل.
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  وقال 
للجرحى  تفقده  خالل  الكربالئي 
كبري  وسام  »هذا  إياهم:  وخماطبًا 
سيوضع على صدوركم يوم القيامة 
احلسني  اإلمام  مع  تقفون  وأنتم 
أبطال  فأنتم  السالم(،  )عليه 
وأنصار  املقدسة،  املدينة  هذه 
السالم(،  )عليه  الشهداء  سيد 
األحداث  هذه  مثل  تزيدكم  وال 
لكم  فهنيئًا  وسرورًا،  شرفًا  إال 
شهداءنا  اهلل  ورحم  قّدمتموه  ملا 

األبرار«.
ملا  حزِنه  عن  مساحته  وأعرب 
املقدسة  املدينة  بأهالي  حدث 
»أن  للجرحى  متمنيًا  وزائريها، 
عليهم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ميّن 
من  ويعاودوا  والسالمة  بالصحة 
الطبيعية  حياتهم  استكمال  جديد 
الصرب  الشهداء  ذوي  ويلهم 

والسلوان«.
احلسينية  العتبة  شهداء  ومن 
ضحية  راحوا  الذين  املقدسة 

العطاء الحسيني
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املقدسة  احلسينية  العتبة  وّقعت 
العام  األمني  بسماحة  متمثلة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
والثقايف  القرآني  للتعاون  اتفاقية 
بني دار القرآن الكريم التابع للعتبة 
حلرم  العامة  والتولية  احلسينية 
السالم(. )عليها  معصومة  السيدة 

قام  اليت  الزيارة  بعد  ذلك  جاء 
الكريم  القرآن  دار  من  وفد  بها 
واللقاء  املقدسة  قم  مدينة  اىل 
حلرم  العامة  التولية  معاون  مع 
السالم(  )عليها  معصومة  السيدة 
مت  اليت  العمل  ورقة  وتضمنت   ،
اخلربات  تبادل  عليها  االتفاق 
وتالوة  حفظ  جمال  يف  العلمية 
إضافة   ، الكريم  القرآن  وتفسري 
إىل تنظيم برنامج لتبادل الزيارات 

للوفود  الالزمة  اخلدمات  وتوفري 
وكذلك   ، الطرفني  بني  الزائرة 
حبفظة  االهتمام  على  االتفاق  مت 
القرآن الكريم والعمل على تطوير 
مؤهالتهم العلمية ومشاركة القراء 
وقم  كربالء  مدينة  من  الدوليني 
القرآنية  اخلتمة  يف  املقدستني 
اليت تقام يف شهر رمضان املبارك 
فضاًل   ، الشريفني  احلرمني  يف 
عن إحياء أمسيات قرآنية مشرتكة 
اإلمام  حرم  يف  الدوليني  للقراء 
والسيدة  السالم(  )عليه  احلسني 
السالم(.يأتي  معصومة)عليها 
بني  التواصل  تفعيل  أجل  من  ذلك 
األطهار  لألئمة  املقدسة  العتبات 
فيما  حتديدًا  السالم(  )عليهم 
الكريم  القرآن  ثقافة  نشر  خيص 

بالذكر  اجلدير  ومن   . وعلومه 
سادس  هي  االتفاقية  هذه  أن 
اتفاقية دولية للتعاون القرآني بعد 
وحرم  اندونيسيا  بني  االتفاقات 

يف  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام 
السنغال  مع  االتفاقية  ثم  إيران 

ومصر ولبنان.

توقيع اتفاقية للتعاون القرآني بني دار القرآن يف العتبة احلسينية 
والتولية العامة حلرم السيدة معصومة )عليها السالم(

التفجري اإلرهابي، )احلاج يوسف 
حبيب  كراج  مسؤول  عمران( 
التابع للعتبة املقدسة، والذي توجه 
اإلرهابي  التفجري  حدوث  فور 
األخ  وهو  املنتسبني  أحد  مع  األول 
إنقاذ  أجل  من  اجلبار  عبد  حيدر 
سالمة  على  واالطمئنان  اجلرحى 
قريبًا  يعملون  الذين  املنتسبني 
روحه  لتلتحق  احلادث  موقع  من 
يف  اآلخر  هو  األعلى  بالرفيق 
االنفجار الثاني الذي استغل املنفذ 
له جتمع أكرب عدد من األشخاص 
ورجال  املواطنني  من  املسعفني 
التفجري  موقع  يف  والصحة  األمن 
حبق  الثانية  جرميته  وينفذ  األول 
العشرات  أرواح  وحيصد  األبرياء 

منهم.
أما الشهيد )فاضل صاحل حسني( 
اآلليات  قسم  منتسيب  احد  فهو 
القريب  الكراج  متواجدًا يف  وكان 
وغريه  األليم،  احلادث  موقع  من 
احلسينية  العتبة  منتسيب  من 
والذي توجه حينها النتشال أشالء 
ومساعدة  واجلرحى  الشهداء 
اجلرحى  نقل  يف  الطبية  الكوادر 
وإنقاذ  اإلسعاف  سيارات  إىل 
عملت  املنون  يد  ولكّن  حياتهم، 
على سلب روحه ويسجل امسه بني 
الشهداء األبرار، وهو نفس املوقف 
الشهيد  املنتسب  مع  حدث  الذي 
احلوار  شعبة  من  حممي(  )أمحد 
بقافلة  التحق  الذي  والتنسيق 

اإلرهابي  التفجري  يف  الشهداء 
الثاني.

جرحى  من  عدد  أّكد  فيما 
مثل  بأّن  اإلرهابيني  االنفجارين 
هذه األعمال لن حتّد من عزميتهم 
على  الطريق  سيواصلون  وبأنهم 
السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  نهج 

املقدسة  املدينة  هذه  أبناء  فهم 
مركز  بأّنها  للعامل  أثبتت  اليت 
والدفاع  واألخالق  والعلوم  للثقافة 
عن كرامة اإلنسان وحمور انطالق 
احلرية  لنيل  الداعية  الثورات 

والكرامة ونبذ الظلم والطغيان.

العطاء الحسيني
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األدبية

إلى سيدة النساء فاطمَة الزهراء

ني
شبا

 ال
ب

ح
صا

ه��������ذي ال�������دم�������وع م������ن ال�����ع�����ي�����ون وف��������اُء

واالب��������ا ال����ف����ض����ائ����ل  أّم  ع����ل����ى  ت����ب����ك����ي 

ح�������رة ن�������ف�������س  ك����������ل  يف  وجت��������������������ددت 

وب������ك������ى احل�����ب�����ي�����ب ل�����ف�����ق�����ده�����ا م����ت����أمل����ًا 

 * * * * * * * * * * * * * * * * *

ب����ك����ت ال����ش����ري����ع����ة ي��������وَم ح�������ان رح��ي��ل��ه��ا

ف����رُع����ه����ا واالئ���������م���������ة  ال�����ف�����ض�����ائ�����ل  ام 

ب���ض���ع���ُة وم������ن������ُه   ِ أن��������ت  اهل����������دى  ب����ن����ت 

ِ ن����ب����ي����ه   ِ م������ق������ام  اىل   ِ اإلل�����������ه  ك�����������رُم 

ي��������ا ش�����ع�����ل�����ة ش�����ع�����ت ب��������آف��������اق ال����س����م����ا

 * * * * * * * * * * * * * * * * *

ال�����ش�����رِك يف ع���رص���ات���ه���ا داس�������ت خ�����ي�����وُل 

اهل�����دى س����ب����ط  ي�����ا  اهلل  دي��������َن  ف����ن����ص����رت 

خب���اف���ق���ي ال�����ب�����ت�����ول  ث�������م  ذا  أن���������ت  ه�������ا 

وال������ش������ع������ُر م������ن ح����س����رات����ن����ا س����َن����ب����ُث����ُه

ي��������ا م�����ن�����ب�����ع االط����������ه����������ار ي��������ا زه�������������راُء

وب�������ك�������ت هل��������ا األف���������������الك واجل�����������������وزاُء

م���������ن وق������ع������ه������ا ت���������ت���������أمُل األح���������ش���������اُء

وت�����������وت�����������رت مل������ص������اب������ه������ا ال������ع������ل������م������اُء

* * * * * * * * * * * * * * * * *

رداُء احل�����ن�����ي�����ف  ل�����ل�����دي�����ن  واس�����������������ّود 

وت������ف������رع������ت م�������ن روح�������ه�������ا ال��������ع��������ذراُء

ص���������ّدي���������ق���������ة رحي�������������ان�������������ُة وب���������ه���������اُء

م�����ن�����ه اس������ت������م������دت زي�������ن�������ب احل�������������وراء

ف����ي����ه����ا م����ص����اب����ي����ح ال������ط������ف������وف ت�����ض�����اُء

* * * * * * * * * * * * * * * * *

َج������َس������د احل�����س�����ني وُه������ِش������َم������ت أض��������الُع

��������������ت ب������ن������ص������رَك راي������������ة مح����������راُء ومَسَ

ت������س������ري ب�������روح�������ي وال���������ف���������ؤاد س���������واُء

والُء ال�����ق�����ري�����ض   ُ وي����ك����ت����ب����ه  ُح�������ب�������ًا 

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



األدبية

راي�������������������ات ن�������ص�������ر ل�����ل�����ح�����س�����ني ت��������رف��������رُف

ذب��������ن��������ا حب������ب������ك واخل������������واف������������ق ُخ��������ّش��������ٌع

ً رس�������ال�������ة  أّدى  اإلص�������������الح  إىل  م�������ن  ي�������ا 

أرس����������ى ب����ه����ا ال������دي������ن احل����ن����ي����ف مش�����ائ�����الً 

ه�����������ذا احل�������س�������ني ال������ي������ع������رب������ي جم�������اه�������دٌ 

م������رش������دًا واهل���������داي���������ة  ال�����ب�����ط�����ول�����ة  درُس 

م�����ع�����ّب�����ٌد ال�����ن�����ع�����ي�����م  إىل  ال������ط������ري������ق  إن 

هل����ا  ش�������������وق  يف  األق��������������������الم  ت������ت������س������اب������ق 

ان���ت���ق���ي  ٍ ح��������رف  أيِّ  ف����دي����ت����ك  ل������ي  ِه��������ب 

ت���ش���أ مل  أو  ع�����ث�����رات�����ه�����ا  يف  ش�����ئ�����ت  إن 

ت���ه���ت���ُف ب������امس������ك  األرض  ش������ع������وب  أن���������ت 

ي��������ا ب��������ن ال������ن������ب������وة واألع�������������������ادي ُرّج������������ُف

وم��������ن اإلب������������اء ع����ل����ى ال�����ش�����م�����وخ ت�����رف�����رُف

زي�������ن�������ت ب������ه������ا األك�������������������وان ب��������ل ت����ت����ش����رف

أع���ن���ف ه������ي   ٍ ب����ص����ول����ة  ال�����ض�����الل�����ة  َص������ف������َع 

ون��������أل��������ُف  ِ ن������رت������ض������ي������ه   ٍ خ���������ري  ل������ك������ل 

ب�����ال�����ت�����ض�����ح�����ي�����ات وف�������ض�������ل ب��������ك أل������ط������ُف

م�����رح�����ى ل���ش���خ���ص���ك ب����ال����ب����ط����ول����ة ي���وص���ف

ح����ت����ى امل������������راد ل������زه������وِّ ش����خ����ص����ك ُي����ن����ص����ُف

ط�������ب�������ٌع ب�����ه�����ا ال������دن������ي������ا وح�������ق�������ك حت�����ِل�����ُف

راياُت نصر إلى الحسين ترفرف

شاعر كربالئي متيم حبب آل رسول اهلل حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( واألئمة املعصومني االثين عشر ) عليهم السالم( وقد نظم الشعر يف 
مديح ورثاء كل واحد منهم ضمن جمموعة قصائد وأشعار ومدائح ألهل بيت العصمة صلوات اهلل عليهم أمجعني.

وشاعرنا هو السيد حممد هادي ابن السيد حممد مهدي ابن السيد سليمان ابن السيد مصطفى ابن السيد امحد آل طعمة الفائزي احلائري 
املوسوي، ولد يف كربالء سنة 1323هـ وتويف بها سنة 1396هـ، وقد نشأ يف بيت سيادة وأدب، وكان بني السادة القدامى الذين خدموا الروضة 
احلسينية الشريفة وزّوار املرقد الشريف طوال سين حياتهم ، ويكفيه فخرًا انه األب املربي للمؤرخ والكاتب والشاعر الكربالئي املعروف السيد 

سلمان آل طعمة الذي سنذكره الحقًا، ومن شعره يف سيدنا احلسني )عليه السالم( :

من أدباِء كربالَء
السيُد حممد هادي ابن السيد حممد مهدي آل طعمة

وم����الذن����ا إم����ام����ن����ا  احل����س����ني  إّن 
ان����ه ق���د ج����اء م��ص��ب��اح اهل���دى اذ 

ه�����و رمح�������ة ل���ل���ع���امل���ني وم�������ن ب��ه 
ه����و م��ل��ج��أ ل���ل���دي���ن وال���دن���ي���ا م��ع��ًا 
ق����ل م����ا ت���ش���اء مب���دح���ه وث��ن��ائ��ه
م��ن حسني حاجة ي��رج��و  م��ن ج��اء 

وب����ي����وم م����ي����زان احل����س����اب ُم��غ��ي��ث��ا
وس���ف���ي���ن���ة ل���ن���ج���ات���ن���ا وح���ي���ات���ن���ا
م��ت��م��س��ك ن����ال اجل������زاء األح��س��ن��ا
أك�������رم ب�����ه م�����ن ش����اف����ع مب���ع���ادن���ا
ن��ش��ورن��ا ب���ي���وم  م��ن��ق��ذن��ا  اذ ج����اء 
امل��ن��ى ي��ل��ق��ى  ان  ل��ل��م��ح��ت��اج  الب�����ّد 

مي
اظ

لك
ني ا

حتس
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مقاالت

حتت
 اجملهر

قال الرازي روى ان 
يا  قال  اخلطاب   بن  عمر 
رسول اهلل ان اناسا من اهل 
يعجبنا  مبا  حيدثوننا  الكتاب 
فلو كتبناه فغضب رسول اهلل وقال 
امتهوكون انتم يا ابن اخلطاب كما تهوكت 
اليهود اما والذي نفسي بيده لقد اتيتكم بها 
بيضاء نقية ، ويف رواية اخرى يف مصنف 
عن  الرزاق  عبد  اخرجه  شيبة  ابي  ان 
الشعيب عن عبد اهلل بن ثابت قال جاء 
مررت  اني  اهلل  يارسول  فقال  عمر 
باخ لي من يهود من قريظة وكتب لي 
جوامع من التوراة قال افال اعرضها عليك ؟ فتغري وجه رسول اهلل )صلى اهلل عليه 

وآله( ....اىل اخر احلديث .

	

  
املوقُف نفسه

استشار اخلليفة الثاني أصحاب رسول 
اهلل يف كتابة ُسنة الرسول ، فأشار عليه أصحاب الرسول 

بكتابتها ومل يعارضه أحد منهم ،. لذلك ناشد املسلمني أن يأتوه بكل ما هو 
مكتوب منها عندهم » فأتوه بها » )الطبقات الكربى البن سعد ج 5 ص 140  ( .

  وقال : » أيها الناس إنه قد بلغين أنه قد ظهرت يف أيديكم كتب ، فأحبها إىل 
اهلل أعدهلا وأقومها . . . فال يبقني أحد عنده كتابا إال أتاني به فأرى فيه رأيي » 
قال القاسم بن حممد بن أبي بكر ، فظن الناس أنه يريد أن ينظر يف هذه الكتب ، 
ويقومها على أمر ال يكون فيه اختالف فأتوه بها . . . ! ! فلما مجعها امر بإحراقها 
بالنهار وحرقها فعال )الطبقات الكربى البن سعد ج 5 ص 140(  وحتى الكتب 
احملفوظة لدي األكثرية الساحقة من أهل املدينة املنورة ! ! ! ثم أصدر مرسوما 
عممه على كافة البالد اخلاضعة حلكمه هذا نصه : » ان من كان عنده شيء من 
سنة الرسول املكتوبة فليمحه » )كنز العمال ج 10 ص 291  ( . جمرد سؤال ماهو 

تفسري هذا االختالف بالرأي وملوقف واحد؟

موقٌف ورأياِن

سامي جواد كاظم

لنتأسَّ بها
أم البنني وما أدراك ما أم البنني؟! 
الكالبية  حزام  بنت  فاطمة  هي 
أبي  بن  علي  املؤمنني  أمري  زوجة 
أبي  وأم  السالم(  )عليه  طالب 
الفضل العباس قمر العشرية وعبد 
بيت  دخلت  وعثمان،  وجعفر  اهلل 
أمري املؤمنني معتربة نفسها خادمة 
املؤمنني  أنها طلبت من أمري  حتى 
أن ال يناديها بامسها حتى ال حتزن 
قلوب أوالد فاطمة الزهراء ) عليها 
هذه  امسها،  مساع  عند  السالم( 
هي أم البنني الوجيهة عند اهلل عز 

وجل.
الدخول  على  أقدمت  من  يا  عليك 

يف حياة أسرة ثانية، أن تعلمي إن 
اهلل عز وجل أجاز للرجل أن يتزوج 
مع  وأربعا  وثالثا  واثنتني  واحدة 
َتْعِدُلواْ  َأالهَّ  ِخْفُتْم  َفِإْن  فقال:  العدل 

َفَواِحَدًة - النساء - اآلية – 3.
تستغلي  ال  البنني  أم  بأدب  تأدبي 
وضعك كونك الزوجة الثانية ورمبا 
الزوجة  أوالد  أذية  إليه يف  املقربة 
من مسات  العمل  هذا  الن  األوىل 

عدميات اإلميان.
واألموال  زائل  اجلمال  إن  اعلمي 
تتالشى وال أمان لدنيا فانية، اتقي 
اليت  املرأة  وهذه  وجل،  عز  اهلل 
مثلك  إنسانة  شريكتها  أصبحت 

ورمبا بلغت من العمر ما بلغت حتى 
أسست هذه األسرة.

كثريًا ما نسمع ونشاهد من أطفال 
مأوى  وبدون  أيتاما  أصبحوا 
وآباؤهم على قيد احلياة مع أسرة 
ثانية، ولو نبحث يف املوضوع جند 
الدين  عن  االبتعاد  هو  السبب  إن 
اإلسالمي قال تعاىل : الهَِّذيَن َجَعُلوا 
اآلية   - احلجر   - ِعِضنَي   اْلُقْرآَن 

.91 -
بأمور  القائم  هو  الرجل  إن  ومبا 
األسرة نقدم له من رسالة احلقوق 
)عليه  احلسني  بن  علي  لإلمام 
فأن  ولدك  حق  )وأما   : السالم( 

يف  إليك  ومضاف  منك  انه  تعلم 
وإنك   ، الدنيا خبريه وشره  عاجل 
مسؤول عما وليته من حسن األدب 
 ، وجل  عز  ربه  على  والداللة   ،
فاعمل   ، طاعته  على  واملعونة 
مثاب  انه  يعلم  من  عمل  أمره  يف 
على  معاقب   ، إليه  اإلحسان  على 
اإلساءة إليه .  وأما حق أخيك فان 
فال  وقوتك  وعزك  يدك  انه  تعلم 
 ، اهلل  معصية  على  تتخذه سالحا 
وال عدة للظلم خللق اهلل ، وال تدع 
نصرته على عدوه والنصيحة له ، 
فان أطاع اهلل وإال فليكن اهلل أكرم 

عليك منه ، وال قوة إال باهلل . 
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مقاالت

موقٌف ورأياِن

الثقة 
م/ إيضاٌح

قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 79
327

13/ جمادى االوىل/ 1433هـ 
املوافق 5/ 4/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

هذه الكلمة العظيمة ما احوجنا اليها اليوم والتعبري عنها يتم وفق امللموس من التصرفات وليس كلمات انشائية قد يطلقها املرء على نفسه او على غريه فالثقة 
مينحها املرء لنفسه ولغريه وعملية منحها تكون عملية هذا مع االخذ بنظر االعتبار االسس السليمة ملنحها اي ان هنالك اولويات تصدر من الذي يريد ان مينح 
الثقة حتى يستحقها ، الثقة رأمسال وكفاءة نادرة وكل من يتمتع بها يكون مؤهال الن يشارك الناس يف اعماهلم هذا ان اراد العمل ، واطار الثقة هو االميان 
املطلق بالشريعة االسالمية ، قد يعرتضنا موقف بان اليثق بنا وهنا جيب ان يكون الرد عليه بطريقة غري مباشرة نثبت له انه واهم يف اعتقاده من خالل 
التجربة واملعاملة مع الناس وبعلمه . نعم هنالك من ياخذ التصرفات الفوقية ليدلهَّ على انه ثقة فيخدع الناس وال يعلم انه خدع نفسه قبل غريه وهكذا خدعة 

ال تدوم وان دامت فستكون حاضرة يوم احملشر .

عبد الرحمن جبر خلف 

وأهميته  اإلسالم  يف  اليوم  معرفة  إن 
احلياة  يف  اإلسالمي  املنهج  ضوء  على 
من  أوقاته  فرتات  ثنايا  يف  حيدث  وما 
وما  الليل  آناء  يف  سواء  كونية  تغريات 
نبصره يف نهاره آليات للعابدين العارفني 
العبادية  مراسيمهم  يوظفون  الذي 
مدار  على  هلل  كلها  واملستحبة  الواجبة 
اليوم لعبادته تعظيمًا وتنزيهًا حتى لريوا 
اهلل سبحانه وتعاىل حاضرًا يف كل ذرة 
من هذا الوجود ويف كل نبضة من هذه 

احلياة.
الدين  يريد  سامية  عبادية  مرتبة  وتلك 
اإلسالمي أن تصطبغ بها اإلنسانية لكي 
وما  وما حوهلا  نفسها  ما يف  كل  ترجع 
)ِصْبَغَة  وتعاىل:  سبحانه  هلل  الكون  يف 
اهللهَِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اهللهَِّ ِصْبَغًة َوحَنُْن َلُه 

َعاِبُدوَن )138(( – سورة البقرة- .
يف  اهلل  قدرة  اإلنسانية  ترى  ذلك  عند 
تغيري هذه األوقات وتدبريها له سبحانه 
حياته  اإلنسان  ميتلك  وعندئذ  وتعاىل 
فريى مركزيته يف منظومة الكون واحلياة 
اليت سخرها اهلل له قال تعاىل: )َأَوَمْن 
َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعلَْنا َلُه ُنورًا مَيِْشي 
ُلَماِت َلْيَس  ِبِه يِف النهَّاِس َكَمْن َمَثُلُه يِف الظُّ
اِرٍج ِمْنَها َكَذِلَك ُزيَِّن ِلْلَكاِفِريَن َما َكاُنوا  خِبَ

َيْعَمُلوَن )122( – سورة األنعام-
نقدم  أن  نأمل  املقدمة  وعلى ضوء هذه 
أهمية  عن  مفصاًل  حبثًا   ً مستقبال 
الدين اإلسالمي على ضوء  األوقات يف 
واألئمة  الرسول  وسنة  الكريم  القرآن 

األطهار من بعده..
ولكن نقول يف إيضاحنا هذا حول اليوم 
على  شائعا  خطأ  هنالك  إن  وأوقاته 

حساب اليوم يف التقويم اهلجري.

فهنالك من يقرأ دعاء ليلة السبت مثال 
ليلة األحد وهكذا دواليك يف  ً يف وقت 

الليالي املتبقية على مدار أيام األسبوع.
وان هذا اخلطأ متأٍت على اعتبار الليل 
اليوم يف آخره وفق ما  أوقات  وقت من 
هو معمول به يف التقويم امليالدي الذي 
يعترب النهار أوالً  يف اليوم ثم يليه الليل.

ذلك  اهلجري خبالف  التقويم  بينما يف 
احلمرة  اختفاء   ( عند  يبدأ  اليوم  فان 
الشمس  قرص  اختفاء  بعد  املشرقية( 
من  النهار  يعقبه  ثم  الليل  دخول  وبداية 

بداية الفجر.
يتكون  التقويم اهلجري  اليوم يف  إن  أي 
من وقتني أساسيني هما األول وقت الليل 
ثم وقت النهار فتكون بداية اليوم بداية 
الليل ونهاية اليوم نهاية النهار وان هلذين 
مرتبة مساحتها  عبادية  أعماال  الوقتني 
الليل ثم النهار على التوالي لذا نرتئي أن 

التقويم اهلجري  اليوم وفق  تعلن أوقات 
رجب   15 ليوم   ً مثال  كاآلتي  اإلسالمي 
أن يظهر يف اللوحة الضوئية أوال ) ليلة 
يوم 15 رجب( من بداية الليل إىل طلوع 
 15 يوم  نهار   ( يعلن  ذلك  بعد  الفجر، 
اليوم  نهار  ثم   ً أوال  الليل  إن  أي  رجب( 

ثانيًا .
اللوحات  استوعبت  لو  حبذا  وأخريا 
فرتات  الدينية  املؤسسات  يف  الضوئية 
أوقات الليل بالكامل وكذلك أوقات النهار 
بالكامل، فان اليوم ليله ونهاره أراده اهلل 
أن  فعلينا  باآلخرة،  للفوز  فرصة  لنا 
بهما  لنحيا  اليوم  أوقات  معامل  نعرف 
الغفلة  دهاليز  عن  بعيدًا  اإلميان  بنور 
اليت حتجب التفكري ومتيت احلياة اليت 
اللهَّْيَل  َجَعَل  الهَِّذي  )َوُهَو  لنا،  اهلل  أرادها 
َأَراَد  َأْو  كهََّر  َيذهَّ َأْن  َأَراَد  ملَِْن  ِخلَْفًة  َوالنهََّهاَر 

ُشُكورًا )62( – سورة الفرقان-.

اليوُم وأوقاته في التقويم الهجري
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ثالثة طوابق
العمارات  الرتفاع  ضوابط  هنالك 
العتبارات  املقدسة  كربالء  يف 
عدم  املالحظ   ، باملدينة  خاصة 
وذلك  الضوابط  بهذه  االلتزام 
البناء  خبريطة  االلتزام  لعدم  اما 
قبل  من  مصدقة  انها  املفروض 
او  احلكومية  املعنية  اجلهات 
وكذلك   ، العمارة  صاحب  لتجاوز 
املخالف  حبق  املتخذ  االجراء  ان 
هي غرامة مالية بسيطة والسؤال 
آثار  تزيل  الغرامة  ان  هل  هنا 

املخالفة ؟

أسرة وجمتمع

ادفْع بالتي هي أحسن
أم مصطفى الدباغ

)إن رأى سيئة درأها( من خصال اإلمام موسى بن جعفر 
)عليه السالم(، هل فعلت ذلك طيلة عمرك، عندما يسيء 
إليك شخص فتحسن إليه، مع إن القرآن اجمليد يأمر بهذا 
بنصيب  حظي  فقد  اخلصلة  هذه  فيه  كانت  ومن  اخللق، 
ُيْؤَتْوَن  )ُأْوَلِئَك  واإلميان  والعلم  اإلنسانية  مقام  من  وافر 
ا  يَِّئَة َومِمهَّ َسَنِة السهَّ َتنْيِ مِبَا َصرَبُوا َوَيْدَرُؤوَن ِباحْلَ رهَّ َأْجَرُهم مهَّ
َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن(  - القصص - اآلية - 54 ، )اْدَفْع ِبالهَّيِت 

 - املؤمنون  َيِصُفوَن(  -  مِبَا  َأْعَلُم  يَِّئَة حَنُْن  السهَّ َأْحَسُن  ِهَي 
اآلية - 96.

أي أحسن ألن العفو حسن واإلحسان أحسن، يقول تعاىل 
يَِّئُة اْدَفْع ِبالهَّيِت ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا  َسَنُة َوال السهَّ )َوال َتْسَتِوي احْلَ
اَها ِإالهَّ الهَِّذيَن  يٌم َوَما ُيَلقهَّ الهَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنهَُّه َوِليٌّ مَحِ
اَها ِإالهَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم  ( – سورة فصلت-  َصرَبُوا َوَما ُيَلقهَّ

)34( و)35(.
بالتغافل  واللغو  بالعفو  والذنب  باحللم  الغضب  سّكن  أي 

واحلديث الباطل حبديث احلق.

أم رفاه

الشاب  يواجه  العصيب  الوقت  هذا  يف 
التلفاز  على  يعرض  ما  أوهلا  مشاكل  عدة 
وخرق  والعفة  األخالق  بعيدة عن  بقصص 
هذه  حبسب  فالفتاة  األسرة،  لقانون 
من  أكثر  تصادق  أن  هلا  ُيسمح  الدراما 

بان  هلا  ُيسمح  املتزوجة  واملرأة  شخص 
املنزل وتنتهي هذه  يكون هلا صديق خارج 
املسلسالت املكونة من مئات احللقات إىل 
املتزوجني  وحتى  والشابة  الشاب  تدريب 
اخُللق واخليانة، ويف  على االحنالل وسوء 
ويقدم  عقله  الشاب  يفقد  األحيان  بعض 

على االنتحار..
عزيزي القارئ جيب أن نعلم :

دين  ولدينا  إسالمي  إننا يف جمتمع   : أوال 
على  جيب  اليت  وقوانني  أحكام  يعين 
اإلنسان أن يتبعها وذلك أمر اهلل عز وجل.

هلدف  األرض  هذه  على  وجودنا   :ً ثانيا 
اجلن  خلقت  وما   (  : تعاىل  قال   ، مقدس 

واإلنس إال ليعبدون(.
اإلنسان  ونهاية  نهاية  لكل شيء  إن   : ثالثًا 

بفرتة  فعل  ماذا  العبد  ُيسأل  وبذلك  املوت 
زاد  ، ماذا اخذ من  الدنيا  وجوده يف هذه 

إىل احلياة األبدية.
رابعًا : عند زواج الشاب والشابة ماذا كان 
ببناء  أليس كما أمرهم اهلل تعاىل  هدفهم 
أسرة ُيرجتى أن تنتج جيال ميكن النهوض 

به إىل األفضل؟!.
ما ميليه  كل  يتبع  الذي  إن  لنعلم   : خامسًا 
النهاية  تكون  سوف  حتمًا  الشيطان  عليه 
أطفال  هناك  يكون  أن  وميكن  مؤسفة 

ضحية ذلك العمل.
فلنتقِّ اهلل يف أنفسنا وأوالدنا وشبابنا كي ال 
خنرج من رمحة اهلل اليت وسعت كل شيء، 
أنفسنا  هداية  يف  اهلل  من  العون  ونطلب 

وأوالدنا الن يف ذلك جناتنا مما حنن فيه.

شباُبنا إلى أين ؟!
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أسرة وجمتمع

حسنني الشاجلي

الدين،  هو  اإلنسان  إليه  ما حيتاج  اشد  إن 
حيث انه حباجة إىل الدين يف حياته الفردية 
الطريق  تفتح  الدينية  فالتعاليم  واجلماعية، 
الدين  أوامر  وان  أمام حياة شريفة كرمية، 
يف  سعادتنا  اجل  من  هي  امنا  ونواهيه 
الدارين، وإنها جاءت من خالق كريم عطوف 
يأمر خلقه وينهاهم من اجل سعادتهم وليس 
إشباعا حلاجة عنده حاشاه جل شأنه، فهو 

الذي وهب اإلنسان وجوده وكيانه.
وال بد ان نقول هنا ان الدين ليس كما يعتقد 
بعضهم انه جاء من اجل تسلية الناس أو حل 
من  نوعا  يعين  انه  بل  النفسية،  مشاكلهم 
عملي  وحتقيق  احلياة  تطوير  يف  املساهمة 
بناء للسري حنو األهداف واملقاصد احلياتية 

النبيلة.
االب  وان  دينيا  تربيته  الطفل  وهنا من حق 

ويؤكد  اجملال،  هذا  يف  ولده  عن  مسؤول 
القران الكريم بان على رب االسرة ان يقي 
اهله نارا وقودها الناس واحلجارة، فالذي ال 
طريقًا  سيسلك  فإنه  عقيدة  أو  بدين  يؤمن 

منحرفًا يؤدي اىل اهلاوية.
سعادة  أساس  هي  الدينية  الرتبية  ان 
أنواع  ارتكاب  وبني  بينه  واحلائل  اإلنسان، 
الكمال  إىل  فاالشتياق  واجلرائم،  اخلطايا 
ينمي الفضيلة يف أعماق اإلنسان ويرسخها، 
عند  الروحية  هذه  إجياد  األب  على  فيجب 
ميكنه  حتى  اعماقه  يف  وزرعها  الطفل 
والسري  مستقبال  قدميه  على  الوقوف 

خبطوات واعية.
خيطئ االباء عندما يفكرون برتيبة أوالدهم 
فقط  ومأكلهم  مبلبسهم  ويهتمون  جسديًا 
والفكر،  بالعقيدة  يرتبط  ما  ويرتكون 
وتطوره  منوه  يف  حيتاج  اإلنساني  فاجملتمع 
ينسون  ال  ملتزمني  مؤمنني  اشخاص  اىل 

خالقهم أبدا ويشعرون بأنهم يراقبهم دائمًا.
فالفطرة اإلنسانية تسرّي اإلنسان حنو خالقه 
وترشده إليه دائمًا، وتنسجم التعاليم الدينية 
يف  جاء  وكما  وفطرته،  اإلنسان  إرادة  مع 
اهلل  ) صلى  الرسول  عن  الشريف  احلديث 
عليه واله وسلم (: )بعثت بالشريعة السمحاء( 
فإن واحدا من معانيها هي الشريعة االهلية 
النفس  مع  واملتطابقة  الفطرة  مع  املنسجمة 
ايضًا  اخلالق  صنع  من  هي  اليت  االنسانية 

وال جمال حلدوث أي تناقض أبدًا.
وتتوفر يف الطفل االرضية املناسبة املالئمة 
لقبول الدين لكنه جيهل ما يرتبط بالعقيدة 
والتعاليم، وقد يقلد الطفل وهو ابن اخلمس 
سنوات والده أو والدته يف صالتهما، ويفعل 

كل ما يفعالنه لكن هذا يبقى جمرد تقليد.
جيب على الوالدين وخاصة االب ان يستغل 
فيوجهه  طفله  عند  املوجودة  االرضية  هذه 
الكافية  املعلومات  له  ويوفر  الدين  حنو 

ايضًا  برتغيبه  يقوم  وان  العمل  وطريقة 
وتشويقه عندما يؤدي بعض الشعائر لدينية. 

يف بعض األسر يربز طفل مميز عن أخوته 
حمبته  إىل  وجيتذب  األنظار  إليه  يلفت 
باجلمال  إما  متيزه  يكون  وقد  القلوب، 
حتى  أو  اخلارق،  بالذكاء  أو  الطاغي، 
صفات  يف  حتى  أو  واإلبداع،  التفوق  يف 

جوهرية استثنائية.
االختبار  حمك  على  األبوان  يقف  وهنا 
والبالء ألنهما مضطران إىل معاملته بشكل 
خمتلف متامًا عن باقي أخوته، وهذا قد يثري 
حسدهم فتندلع نريان اخلالفات واملشاكل، 
عناية  إىل  واملتفوق حباجة  املبدع  فالطفل 

اإلبداع  هذا  ليبقى  متقن  واحتواء  خاصة 
مشعًا براقًا، أو أن مجال الطفل يدفع األم 
العني  من  يتضرر  أن  خشية  مراقبته  إىل 
األخوة...  غرية  يثري  أيضًا  وهذا  واحلسد، 
يف كل األحوال ال ميكن إسقاط هذا التميز 
ولكن  أهملناه  لو  حتى  الطفل  ذلك  على 
إتباع أسلوب متوازن  الوالدين  املطلوب من 
وسليم لدفع ضرر غرية أخوته عنه، وذلك 
على  متساوية  بصورة  اجلميع  مداراة  عرب 
األقل يف الظاهر وإن كان القلب مييل إىل 
هذا الطفل املميز وأيضًا عدم املقارنة بينه 

وبني أخوته ألنهم يعلمون جيدًا أن النتيجة 
ستحسم لصاحله وهذا ما حيرضهم على 
أذيته، فاملطلوب هنا إظهار حماسن األخوة 
نوع  خللق  وإبرازها  اإلجيابية  وصفاتهم 
الفجوة  نردم  الفوارق حتى  ال  التقارب  من 
النفسية اليت تتسع وتكرب مع بروز ومتيز 
والثناء  مدحه  عدم  واألهم  الطفل،  هذا 
ألنهم  أخوته  الناس ويف حضور  أمام  عليه 
احلقوق  يف  مهمشون  أنهم  سيشعرون 
النهاية  يف  الطفل  هذا  وسيجين  واحملبة، 
معاملة  اخلاطئ يف  والديه  أسلوب  جريرة 

األبناء املتفاوتة.
هذا  األبوان  حيذر  أن  ينبغي  هنا  من 
باقي  لنفسية  واملدمر  اخلاطئ  السلوك 

األبناء.. فعليهما التعامل مع اجلميع بالعدل 
مشاعرهما  وإخفاء  واإلنصاف  واملساواة 
يشعر  ال  حتى  املميز  لطفلهما  الفائضة 
باالغرتاب عن بيته أو أنه منبوذ من أخوته.

األخوان  ألفة  اىل  بشدة   حيتاج  فهو 
هذه  ودعم  تعزيز  إال  علينا  وما  وحلمتهم 
األجواء  خلق  آخر  جانب  ومن  اللحمة،  
دون  وتفوقه  نبوغه  ويرتعرع  لينمو  اهلادئة 

صدام وعدائية من اآلخرين.

الدور الديني لألب في االسرة 

في بيِتنا طفل مميز
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

املسخ 
الباطين 
واخلسف يف  املسخ  عقوبة  ارتفاع  املعلوم  من  إن 
أمة النيب اخلامت )صلى اهلل عليه وآله( إكرامًا ملن 
بعثه اهلل تعاىل رمحة للعاملني ، فكان مَثَله يف هذه 
األمة كمثل البسملة للرباءة يف أنهما ال جيتمعان 
..فلم نعهد انقالب العباد إىل قردة وخنازير كما 
يف القرون السالفة ، كما مل نعهد إمطار األرض 
باحلجارة ، وقلب األرض عاليها سافلها كما يف 
قوم لوط ..إال أن هناك عقوبة أخرى شبيهة بتلك 
العقوبات وهي املسخ يف ) األنفس ( ، واخلسف 
يف  لنا  يتجلى  ما  ..وهو   ) العقول  و)  األفئدة  يف 
 ، اخلامتة  الشريعة  إىل  املنتسبني  بعض  حياة 
ال  جيعلها  النفوس  يف  واضحًا   ) )مسخًا  فنرى 
ترى الصواب يف العقيدة والعمل ، وال ترى املنكر 
املنكر  ترى  بل   ، معروفًا  املعروف  وال   ، منكرًا 
معروفًا واملعروف منكرًا ..كما نرى ) خسفًا ( بّينًا 
يف القلوب ، الفتقاد سالمتها يف ترتيب طبقات 
القلب ، منشؤه اخلطايا العظام ..ومن املعلوم أن 
أثر هذا اخلسف يف القلوب ، هو جهلها ما فيه 

رداها ، وبغضها ما فيه حياتها . 

واحة األحرار

سهاد سعد عبد األمير

العرب  يعرفه  مل  أدبي  فن  املقالة 
وإمنا  نثرهم  احلديث يف  العصر  قبل 
حيث  الصحافة  جلبته  غربي  فن  هو 
بظهور  احلديث  العصر  يف  ظهرت 
يظهر  ومل  والصحافة  الطباعة 
صفحات  على  اخلالص  األدبي  املقال 
اجلرائد إال يف أوائل القرن العشرين 
واالجتماعي  السياسي  للتطور  وكان 

اثر كبري يف تنويع فن املقالة فكان منها 
اإلصالحي  واملقال  السياسي  املقال 
واألدبي  والفلسفي  واالجتماعي 

والنقدي ..
السهولة  بتوخي  األدبي  املقال  ويتميز 
وكان  القراء  عامة  ليفهمها  والوضوح 
هذه  جتديد  يف  بالغ  اثر  للصحافة 
والوسيلة  املقالة  وعاء  ألنها  املميزات 
موضوعات   .. للقراء  بها  تقدم  اليت 
املقالة موضوعات حياتية تتناول مادة 

الناس  يواجهها  اليت  اليومية  احلياة 
أساسها  على  فيبنون  عالقاتهم  يف 
من  تتضمنه  مبا  الشخصية  مواقفهم 
كاتبها  شخصية  عن  تعرب  عواطف 
فتعرب فيه عن الرضا والسخط واحلب 
والفرح واحلزن وما إىل ذلك بالشكل 
النفس حيسُّ  من  قريبة  الذي جيعلها 
ألنه جيد  واملودة  باأللفة  القارئ  معها 
من خالهلا صورة نفسه ومرآة وجدانه 
اإلنساني  بطابعها  سلوكه  فتطبع 

املؤثر. 
تكون  أن  فيجب  الشكل  حيث  من  أما 
إىل  تنساب  مأنوسة  رشيقة  عباراتها 
فتداعبها  استئذان  غري  من  النفس 
الصايف  ومدلوهلا  العذب  جبرسها 
خالل  من  القارئ  يلمس  أن  وجيب 
املقال الذي يطالعه شخص كاتب املقال 
وكأنه أمامه حيدثه وجهًا لوجه بكلمات 
سلسة مأنوسة قريبة من النفس تعرب 

عن ذات صاحبها ومشاعرهِ .

بدري الغزالي احللي
والندم  ِلُقبحه  الذنب  ترك  إنها  التوبة  يف  قيل 
على ما فرط ِمنه والعزمية على ترك املعاودة، 

وتأتي عرب األمور التالية:
للعبد  الرباني  والتسديد  اإلهلي  التوفيق   -1

للتوجه بالتوبة عن الذنب.
واالستغفار  بالندم  ذنبه  عن  العبد  رجوع   -2

وترتيب اآلثار.
3- قبول التوبة واملغفرة والسرت على الذنب.

قال تعاىل: ) وتوبوا إىل اهلل مجيعًا أيها املؤمنون 
لعلكم تفلحون(.

الذنب  العقوبة، وحمو  انه ترك  العفو  وقيل يف 
بأن ال يبقى له أثر يف النفس وقيل يف املغفرة: 

السرت والتغطية.
والتوبة ضد اإلصرار واملراد منها الرجوع عن 
الذنب. ولذا قال أمري املؤمنني عليه السالم: ) 

من تساوى يوماه فهو مغبون(
وكل فرقة من العباد هلم توبة :

1- توبة األنبياء من اضطراب السر
2- توبة األولياء من تلوين اخلطرات

3- توبة األصفياء من النفيس
4- توبة اخلواص من االشتغال بغري اهلل 

5- توبة العوام من الذنوب

مقومات التوبة النصوح فهي :
1-  العلم بقبح الذنب وضرره

2- الندم واألسف على ما صدر منه
3- العزم على عدم العود

ونقاًل، وتطلق على من   ً التوبة واجبة عقال  إن 
وقد ورد   ً اقرتف الذنب ومارس املعصية فعال 
عن النيب األعظم )صلى اهلل عليه واله وسلم(: 
)شفاعيت ألهل الكبائر من أميت( أما املؤمنون 
فما عليهم من سبيل، ويفرتض يف حتقق التوبة 

رجوع العبد عن ذنبه نادمًا.

التوبُة

طبيعُة الفن املقالي
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واحة األحرار

صورة وتعليق..

هموم 
الطفولة 
وحمنة 
القنينة

إعداد/ حيدر داود سلمان احلسيين

الناس  أيها  يا  األوىل:  اهلمسة 
إن  اهلل  تعصوا  أن  قبل  تذكروا 
مجيع  عليكم  حتصي  املالئكة 
عابري  وكونوا  وأعمالكم  أقوالكم 
سبيل عن اجلميل ألنه حنن ضيوف 
على  دائمًا  والضيوف  الدنيا  على 
البلغاء  سيد  من  وامسعوا  رحيل، 
حيث  السالم(  )عليه  علي  اإلمام 

قال:
عيوبه           على  أخاك  ألبس       

واسرت وغط عن ذنوبه
السفيه          ظلم  على  واصرب       

وللزمان على خطوبه
     ودع اجلواب تفضالً 

          وكل الظلوم إىل حسيبه

الناس  أيها  الثانية:  اهلمسة 
قبل  تتذكروا  عندما  الندم  قمة 
أن تعصوا، وان لذة املعصية مهما 
بلغت فإنها أسرع من رمشة العني 
الن ما يعقبها من امل وحسرة وندم 
 .. اللذة  تلك  من  أعظم  ومرارة 
إىل  تؤدي  الذنوب  إن  أخي  واعلم 
واآلخرة  الدنيا  يف  التوفيق  قلة 

وحرمان الرزق..
أيها الناس تذكروا قبل أن تعصوا 
ما  ويعلم  يراكم  تعاىل  اهلل  إن 
من  وامسعوا  تعلنون  وما  ختفون 
)عليه  علي  اإلمام  البلغاء  سيد 

السالم( حيث قال:
     يا من بدنياه اشتغل      

                  قد غره طول األمل 
    املوت يأتي بغتة     

               والقرب صندوق العمل
    مل تزل يف غفلة        

                حتى دنا منك األجل 

اهلمسة الثالثة: أخي املؤمن إذا 
الدنيا  على  معك  تسابقوا  الناس 
احلقرية فاتركها هلم وإذا تسابقوا 
فان  فاسبقهم،  اآلخرة  على  معك 
ومن  حيب  ملن  الدنيا  يعطي  اهلل 
ملن  إال  اآلخرة  يعطي  وال  ال حيب 

حيب.
ماء  كمثل  مثلها  الدنيا  إن  واعلم 
البحر كلما استسقى منها الظامئ 
وهاك  ميوت،  حتى  عطشًا  ازداد 
املؤمنني  أمري  موالنا  من  امسع 
انك   ( قال:  حيث  السالم(  )عليه 
آخر  بعمل  سبحانه  اهلل  تلقى  لن 
ملفسدة  الدنيا  وان  الدنيا  من حب 
) املصدر   .) اليقني  الدين ومسلبة 
د.  تقديم وضبط   ، : روائع احلكم 

عبود امحد اخلزرجي(.

همساٌت • • • •

حييى صاحل الزريف

بن  علي  املؤمنني  أمري  قال 

من  السالم(  )عليه  طالب  أبي 

أربع  نفسه  مينع  أن  استطاع 

خصال فهو خليق بان ال ينزل به 

من مكروه ما ينزل بغريه.

والعجب  والعجلة  اللجاجة 

والتواني فثمرة اللجاجة احلرية 

ومثرة  الندامة  العجلة  ومثرة 

التواني  ومثرة  البغضة  العجب 

الذلة.

أربع

 خصال
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إعالن صادر من
 األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة

نظرًا لإلقبال الواسع من قبل الراغبني باملشاركة مبسابقة حفظ خطبة املتقني فقد مت متديد فرتة قبول 

التسجيل لغاية يوم 2012/4/11م وميكن التسجيل واحلصول على كراس يتضمن اخلطبة املذكورة من مركز 

احلسيين الصغري الكائن مقابل املخيم احلسيين وجلميع االعمار وسيكون موعد إجراء املسابقة يف الساعة 

التاسعة والنصف صباحًا يف الصحن احلسيين الشريف حسب التواريخ املدرجة ادناه :

اخلميس 2012/4/12م

اجلمعة 2012/4/13م

السبت 2012/4/14م

علمًا بأن اجلوائز املخصصة العشر هي:
اجلوائز الثالث األوىل زيارة اىل مشهد املقدسة  •

اجلائزة الرابعة مربدة  •

اجلائزة اخلامسة غسالة  •

اجلائزة السادسة سجادة قياس 3×4  •

اجلائزة السابعة جهاز ست البيت  •

اجلائزة الثامنة براد كهربائي  •

اجلائزة التاسعة مكنسة كهربائية  •

اجلائزة العاشرة خالط نوعية جيدة.  •

املوافق  اآلخرة/1433ه�  20/مجادى  السبت  يوم  الشريف  احلسيين  الصحن  يف  اجلوائز  توزيع  احتفال  موعد  وسيكون 

2012/5/12م الساعة التاسعة والنصف صباحًا وهو يوم والدة الصديقة الكربى سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء ) عليها 

السالم(.

مع دعائنا للجميع بالتوفيق.
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة


