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العدد..

قال احلسني بن علّي )عليه السالم(: دخلت على رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وهو متفكر 
فقلت: يا رسول اهلل مالي أراك متفّكرًا؟ فقال يا بيّن إن الروح األمني قد أتاني فقال: يا رسول اهلل 

العلّي األعلى يقرؤك السالم ويقول لك: اّنك قد قضيت نبّوتك واستكملت أّيامك، فاجعل اإلسم 
األكرب ومرياث العلم وآثار علم النبّوة عند علّي بن أبي طالب )عليه السالم(، فإّني ال أترك األرض 
إاّل وفيها عامل يعرف به طاعيت ويعرف به والييت، فإّني مل أقطع على النبّوة من الغيب من ذّريتك، 

كما مل أقطعها من ذّريات األنبياء الذين كانوا بينك وبني أبيك آدم. )كفاية األثر 177 ـ 179(.

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم االإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 20/جمادى االوىل / 1433هـ املوافق  12 / 4 / 2012 

العتبة الحسينية تشارك بأجنحتها 
الثقافية والفكرية في معرض الكتاب 
بجامعة البصرة وسط اشادة واسعة 

من قبل المسؤولين

كادر متحف العتبة الحسينية المقدسة..
يشارك الحكومة المحلية في بابل إلنشاء متحف الحلة المعاصر



لنختِم القرآَن سويًة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

A L - A   H   R   A   R

لقطات من الصحن الحسيني الشريف..

لنختِم القرآَن سويًة..

يف كتاب معاني األخبار بإسناده إىل سفيان بن سعيد الثوري 

عن الصادق عليه السالم حديث طويل يقول فيه عليه السالم، 

وأما امل يف أول آل عمران فمعناه أنا اهلل اجمليد.

يف أصول الكايف علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن سنان أو 

أبا عبد اهلل عليه السالم  عن غريه عمن ذكره قال: سألت 

عن القرآن والفرقان أهما شيئان أو شيء واحد؟ فقال عليه 

الواجب  احملكم  والفرقان  الكتاب،  مجلة  القرآن  السالم، 

العمل به.

املؤمنني  امري  عن  جده  عن  أبيه  عن  عبداهلل  بن  علي  عن 

عليه السالم قال: تعتلج النطفتان يف الرحم، فأيتهما كانت 

أكثر جاءت تشبهها، فان كانت نطفة املرأة أكثر جاءت يشبه 

اعمامه  يشبه  جاءت  أكثر  الرجل  نطفة  كانت  وان  أخواله 

وقال: حتول النطفة يف الرحم أربعني يوما، فمن أراد أن يدعو 

اهلل عزوجل ففى تلك االربعني قبل أن خيلق، ثم يبعث اهلل 

عزوجل ملك االرحام فيأخذها فيصعد بها إىل اهلل عزوجل 

فيقف منه ماشاء اهلل، فيقول: يا اهلى أذكر أم أنثى؟ فيوحى 

اهلل عزوجل مايشاء، فيكتب امللك )احلديث( .

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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مراسيم مؤثرة لرفع راية اإلمام احلسني عليه السالم يف 
النادي احلسيين لبلدة عنقون يف اجلنوب اللبناني



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

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

info@imamhussain.org www.imamhussain.tv  www.imamhussain.org
Email  :  n o n  _  a  n  n  a  s  h  r  @  y  a  h  o  o  .  c  o  mهاتف: 325194 مبا�سر  - بدالة: 321776 داخلي 171

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..
الكل يختلف بالمتفق عليه

ما ان حتل ازمة او تلوح بوادر حلل ازمة سياسية يف العراق اال وتظهر غريها وتبقى اليت سبقتها عالقة من غري حل وعند احلديث 
عن سبب عدم حل االزمات تظهر لنا تصرحيات كل املسؤولني ان احلل يكمن يف تطبيق اتفاق اربيل او االلتزام بالدستور ومل يصرح 
اي مسؤول انه يرفض بندا او فقرة من الدستور ويتحول اخلالف بينهم اىل خالف بني املواطن واالعالم . خبصوص اتفاق اربيل 
ظهرت تصرحيات متناقضة بني اعضاء الكتل الربملانية مثال ان احد النواب  صرح )للوكالة االخبارية لالنباء(: أن أكثر من ثلثي 

أعضاء الربملان ال يعرفون بنود اتفاقية اربيل ألنها وقعت بني قادة الكتل السياسية ومل تعرض على أعضاء الربملان .
بينما صرح نائب عن كتلة اخرى  إن مجيع بنود اتفاقية أربيل مت اإلعالن عنها بعد اتفاق الكتل السياسية يف املؤمتر عنها.وأضاف: 
ان بنود اتفاقية أربيل تتضمن )9( نقاط بني القائمة العراقية والتحالف الوطين و)23( نقطة بني التحالف الكردستاني والتحالف 

الوطين ومجيع هذه النقاط معلنة على جملس النواب وعلى اإلعالم.
هذه الدوامة سوف لن تنتهي ال سيما وان املشاكل تتفاقم يوما بعد يوم وهاهي احلكومة قد افنت نصف عمرها هلذه الدورة وما 

زالت بعض املناصب الوزارية املهمة شاغرة .
اذا كنتم متفقني فلَم انتم خمتلفون ؟
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قبسات اميانية..

تقارير..

القرآنية..
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رئي�س التحرير

عرُض اجلنِة وجهنَم يف القرآِن ترغيبًا وترهيبا

جولة تفقدية للشيخ الكربالئي على مشاريع احلكومة احمللية 
يف كربالء

يف ختاِم الدورة اإلعالمية.. 
األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة يوزع الشهادات على املشاركني

19

ختليدًا لفكره النري وقصائده احلسينية 
اخلالدة مديريُة الوقف الشيعي يف بابل 

تقوم بافتتاح مرقد ومسجد شاعر آل 
البيت اخلليعي حبلته اجلديدة 



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

كشف ممثل املرجعية الدينية 
يف  اجلمعة  وخطيب  العليا 
مساحة   املقدسة  كربالء 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
الثانية من صالة  يف اخلطبة 
اجلمعة اليت أقيمت يف العتبة 
-14 يف  املقدسة  احلسينية 

1433هـ   – األوىل  مجادى 
عما  6-4-2012م  املوافق 
السائقني  قتل  جبرمية  يتعلق 
النباعي  منطقة  يف   )21( الـ 
الدين،  صالح  حمافظة  يف 
نقال عن بعض وكاالت األنباء 
هو  اجلرمية  من  اهلدف  إن 
حماولة إذكاء الفتنة الطائفية 
على  خطرًا  يشكل  ذلك  وان 

العملية السياسية.
وقال مساحته: إن هذا األمر 
معلوم ولكن املهم هو أن نفّكر 
وندرس األسباب اليت تشجع 
هؤالء على االستمرار يف هذا 
النمط من األعمال اإلرهابية، 
األجواء  طبيعة  إن  مؤكدا 
السياسية الداخلية واإلقليمية 
هلا تأثري واضح على استمرار 

هذه األعمال اإلرهابية.
األجواء  كانت  إذا  وأضاف: 
تتصف  الداخلية  السياسية 
بالشحن السياسي واملهاترات 
الكالمية والرتاشق اإلعالمي 
األزمات  من  املزيد  وإثارة 
فان  الداخل  يف  واملشاكل 

الفرصة هلؤالء  ذلك سيعطي 
الظروف  هذه  ليستغلوا 
للمزيد من األعمال اإلرهابية؛ 
هلؤالء  األساسي  اهلدف  الن 
مرتبط  األعمال  هذه  من 
وهذه  سياسية  بأهداف 
تساعد  الداخل  يف  األجواء 
املزيد  على  وتشجعهم  هؤالء 

من األعمال اإلرهابية.
الشيخ  مساحة  وتابع 
الكربالئي: عندما جيد هؤالء 
إن الظروف احمللية واإلقليمية 
على  الزيت  بصب  تتصف 
النار من هذا الطرف أو ذاك 
األمل  هلم  سيكون  هؤالء  فان 
وعلى  خمططهم،  جناح  يف 

يكون  العكس من ذلك عندما 
هناك تعامل صحيح وبطريقة 
تهدئ الوضع يف الداخل، فانه 
سيخفف االندفاع لدى هؤالء 
ويصابون باليأس من إمكانية 
حتقيق أهدافهم فال يقدمون 
األعمال  هذه  مثل  على 
تكون  وعندما  اإلجرامية 
واإلقليمية  احمللية  السياسة 
أمل  هناك  يكون  ال  بشكل 
يف  ينجحوا  أن  يف  هلؤالء 
ذلك  إن  شك  فال  خمططهم 
عن  تراجعهم  إىل  سيؤدي 
وخيبة  اإلجرامي  خمططهم 
وبالتالي  وفشلهم  أملهم 
األعمال  هذه  عن  سيتوقفون 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان:  14 / مجادى األوىل /1433هـ املوافق 2012/4/6م

تقرير : حسن اهلامشي

نداء اجلمعة

الشيخ الكربالئي:

إنهاء الشحن السياسي والمهاترات الكالمية والتراشق اإلعالمي بين الكتل 
سيؤدي إلى تراجع األعمال اإلرهابية 

جملة االحرار اال�سبوعية
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نداء اجلمعة

إنها  اإلرهابية ألنهم يشعرون 
مل تعد ذات جدوى.

انعقاد  بتأجيل  يتعلق  وفيما 
مساحته:  قال  الوطين  اللقاء 
إجراء  املهم  من  إن  صحيح 
احلوار املباشر من خالل هذا 
حّل هلذه  إىل  للوصول  اللقاء 
األزمات السياسية املتصاعدة 
اجل  أيضا من  األهم  ولكن   ..
وضع احللول اجلذرية لتاليف 
هو  مستقبلية  أخرى  أزمات 
توفر النوايا السليمة والرغبة 
 .. واملشاكل  األزمات  حل  يف 
اجلميع  إن  اجلميع  وليعلم 
واحد  مركب  يف  يسريون 
سينجو  احد  هناك  ليس  وان 
بسبب  املركب  غرق  إن 
غري  سياسة  أو  خاطئ  توجه 
هؤالء  من  واحد  من  حكيمة 
من  أكثر  من  أو  اثنني  من  أو 
حتّمل  وان  األطراف،  هذه 
املسؤولية من اجل سالمة هذا 
املركب هو مسؤولية اجلميع.. 
للجميع  جناح  هو  فالنجاح 
والفشل هو فشل للجميع.. وان 
الشعور بهذه املسؤولية وكونها 
للوصول  مهم  أمر  تضامنية 

إىل حل جذري لذلك.
االقتصادية  السياسة  وعن 
للعراق وقيمة العملة العراقية، 
يف  جند  إننا  مساحته:  أكد 
أعقبت  اليت  املاضية  الفرتة 
سقوط احلكم الصدامي وبعد 
عام 2003م إن البنك املركزي 
حيافظ  أن  استطاع  العراقي 

العملة  قيمة  استقرار  على 
العراقية، فعلى الرغم من إن 
املوارد املالية للعراق حمصورة 
سوق  وان  النفط  موارد  يف 
تأرجح بني  العاملي قد  النفط 
وليس  واالخنفاض  االرتفاع 
أخرى  مالية  موارد  هناك 
وحصول  ذلك  عن  تعّوض 
وكان  العاملية  املالية  األزمة 
قيمة  على  احلفاظ  هلذا 
تأثريات  العراقية  العملة 
معاجلة  على  مهمة  اجيابية 
آثار التضخم وغريها، حبيث 
القيمة  على  احملافظة  متت 
العراقية  للعملة  الشرائية 
القدرة  تأثر  عدم  وبالتالي 

العراقي  للمواطن  الشرائية 
خالل هذه الفرتة.

هذا  إن  اىل  مساحته  ولفت 
على  اجيابيًا  مؤشرًا  ميثل 
العراقي  املركزي  البنك  إن 
مهنية  علمية  سياسة  انتهج 
اقتصادية  أسس  من  نابعة 
وتستحق هذه  ومالية سليمة، 
السياسة اإلشادة والثناء ولوال 
املهنية  العلمية  السياسة  هذه 
لكان  العراقي  املركزي  للبنك 
للتضخم  يكون  أن  املمكن  من 
القدرة  على  سيئ  تأثري 

الشرائية للمواطن العراقي.
ممثل  طالب  اخلتام  ويف 
العليا  الدينية  املرجعية 
استقاللية  على  باحلفاظ 
يف  العراقي  املركزي  البنك 
واملهنية  االقتصادية  سياسته 
واالستمرار يف هذه السياسة 
السبل  مبختلف  ودعمها 
النهوض  من  العراق  ليتمكن 
أكثر  العراقية  العملة  بقيمة 

مستقبال.
من المهم إجراء الحوار 
المباشر لحل األزمات 
السياسية المتصاعدة 
.. ولكن األهم هو 
توفر النوايا السليمة 
والرغبة في حل األزمات 
والمشاكل ووضع 
الحلول الجذرية لتالفي 
أزمات مستقبلية 

الهدف األساسي 
لإلرهابيين مرتبط 
بأهداف سياسية، 
والمهاترات بين الكتل 
في الداخل تساعد 
هؤالء وتشجعهم 
على المزيد من األعمال 
اإلرهابية

أهم ما جاء في الخطبة:

ليعلم الجميع إن الجميع يسيرون في 
مركب واحد وان ليس هناك احد سينجو إن 
غرق المركب، وتحّمل المسؤولية من اجل 

سالمة هذا المركب هو مسؤولية الجميع.. 
فالنجاح هو نجاح للجميع والفشل هو 

فشل للجميع

البنك المركزي العراقي استطاع أن 
يحافظ على استقرار قيمة العملة العراقية 

على الرغم من إن الموارد المالية للعراق 
محصورة في موارد النفط

المطلوب الحفاظ على استقاللية البنك 
المركزي العراقي في سياسته االقتصادية 

والمهنية واالستمرار في هذه السياسة 
ودعمها بمختلف السبل ليتمكن العراق 
من النهوض بقيمة العملة العراقية أكثر 

مستقبال
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عرُض الجنِة وجهنَم في 
القرآِن ترغيبًا وترهيبا

كتابه  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  قال 
الكريم:)َوُوفَِّيْت ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو 
الَِّذيَن  َوِسيَق   )70( َيْفَعُلوَن  مِبَا  َأْعَلُم 
َكَفُروا ِإىَل َجَهنََّم ُزَمرًا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها 
َأملْ  َخَزَنُتَها  هلُْم  َوَقاَل  َأْبَواُبَها  ُفِتَحْت 
َيْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيتُْلوَن َعَلْيُكْم آَياِت َربُِّكْم 
َبَلى  َقاُلوا  َهَذا  َيْوِمُكْم  ِلَقاَء  َوُيْنِذُروَنُكْم 
ْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفِريَن  َوَلِكْن َحقَّ
)71( ِقيَل اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن 
ِيَن )72( َوِسيَق  ِفيَها َفِبْئَس َمْثَوى املَُْتَكربِّ
نَِّة ُزَمرًا َحتَّى  الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم ِإىَل اجْلَ
هلُْم  َوَقاَل  َأْبَواُبَها  َوُفِتَحْت  َجاُءوَها  ِإَذا 
َفاْدُخُلوَها  ِطْبُتْم  َعَلْيُكْم  َسالٌم  َخَزَنُتَها 
الَِّذي  ْمُد هللَِّ  احْلَ َوَقاُلوا   )73( َخاِلِديَن 
َصَدَقَنا َوْعَدُه َوَأْوَرَثَنا اأَلْرَض َنَتَبوَُّأ ِمْن 
اْلَعاِمِلنَي  َأْجُر  َفِنْعَم  َنَشاُء  َحْيُث  نَِّة  اجْلَ
َحْوِل  ِمْن  َحافِّنَي  املَْالِئَكَة  َوَتَرى   )74(
َوُقِضَي  َربِِّهْم  ْمِد  حِبَ ُيَسبُِّحوَن  اْلَعْرِش 
َربِّ  هللَِّ  ْمُد  احْلَ َوِقيَل  قِّ  ِباحْلَ َبْيَنُهْم 

اْلَعاملَِنَي ِإالَّ )75( ( – سورة الزمر- .
يعرض القرآن الكريم هاتني الصورتني 
الواقعيتني جلهنم واجلنة ، ويستوقفنا 
فيها مشهدان.. املشهد املرعب جلهنم، 
الدنيا،  يف  لإلنسان  وتأديبًا  ختويفًا 
تذكره وتعصمه كي ال يتجاوز أو يغتاب 
أو يسرق أو أن يظلم أو يتمرد )َوِسيَق 

اآلية   ) ُزَمرًا  َجَهنََّم  ِإىَل  َكَفُروا  الَِّذيَن 
هنا ال تتحدث عن شخص، وإمنا عن 
زمر وطوائف ومجاعات، وإنهم سيقوا 
بأنفسهم،  يذهبوا  ومل  جهنم،  إىل 
فكما نعلم إن اإلنسان حياول أن يبعد 
نفسه عن نار جهنم، حتى إذا جاؤوها 
الذي  .. فمن  أبوابها؛ أي جهنم  فتحت 
فتح األبواب ؟! ليس ذلك املهم ! وإمنا 
املهم والعياذ باهلل أن النتيجة هي جهنم 
وفيها خزنة، وان خزنة جهنم مل ُيكلفوا 
فهو  بابتسامة  الداخل  يستقبلوا  بان 
اخلزنة  فيقول  اهلل،  أعداء  من  عدو 
َعَلْيُكْم  َيتُْلوَن  ِمْنُكْم  ُرُسٌل  َيْأِتُكْم  )َأملْ  ؟ 
آَياِت َربُِّكْم َوُيْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َهَذا 
ْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى  َقاُلوا َبَلى َوَلِكْن َحقَّ

اْلَكاِفِريَن (.
جبنهم  وبشروا  انذروا  الرسل  إذن 
اهلل  قبل  من  مكلفون  وهم  وباجلنة 
اهلوى..فإن هلل  ينطقون عن  وال  تعاىل 
واإلنسان  البالغة،  احلجة  له  تعاىل 
يدافع  أن  وحياول  القيامة  يوم  يناقش 
عليه،  شاهد  تعاىل  اهلل  نفسه،  عن 
واملالئكة وأعضاء بدنه تشهد..فالشهود 
ال  النهائي  واملصري  اإلهلية  واحملكمة 
يعرتفون،  منها..وهؤالء  للفرار  جمال 
ما  وأّدوا  الرسل  بعث  تعاىل  اهلل  إن 

قبسات إميانية

مبدأ العدالة في 
البشارة واإلنذار 

حسن اهلامشي

مبدأ الثواب والعقاب تكرر مرارا يف القرآن الكريم وهو املبدأ الذي يقوم على 
أساس بشارة املؤمنني باجلنة والرضوان اإلهلي وإنذار الكفار واملنافقني واملشركني 
ومن تسول له نفسه األمارة بالسوء إنذارهم بالنقمة والعذاب اإلهلي، هذا املبدأ 
العادل واملتكافئ هو الذي حيفز على عمل اخلريات وحيذر من ارتكاب املوبقات، 
وبذلك يسري اجملتمع اإلسالمي على جادة الصواب دون منغصات تعرتض طريق 

التكامل والتكافل اإلنساني.  
وما  واإلنذار  البشارة  موارد  يؤكد على هذه احلقائق يف  تعاىل  فإن اهلل  وهكذا 
ْن  قِّ َبِشرًيا َوَنِذيًرا َوِإن مِّ يرتتب عليهما من نعيم وجحيم يف قوله: ِإنَّا َأْرَسلَْناَك ِباحْلَ

ٍة ِإالَّ خاَل ِفيَها َنِذيٌر  - فاطر - اآلية - 24 ُأمَّ
لَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحِريٌر   َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها حُيَ

- فاطر - اآلية – 33
ْن َعَذاِبَها  فَُّف َعْنُهم مِّ َوالَِّذيَن َكَفُروا هلُْم َناُر َجَهنََّم ال ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوال خُيَ

َكَذِلَك جَنِْزي ُكلَّ َكُفوٍر  - فاطر - اآلية – 36
إن اهلل تعاىل وعندما خلق اإلنسان وما فيه من جنبات مادية وروحية فإنه غالبا 
ما يستأنس باألمور املادية لتكون خري حمفز له للبذل والعطاء، إال املخلصني من 
عباده الذين وصلوا أعلى مراتب اإلميان، فإنهم يعبدون اهلل تعاىل ليس طمعا يف 
جنته وال خوفا من ناره وإمنا يرونه أهال للعبادة فيعبدونه كالرسول األكرم وأهل 

بيته امليامني الطاهرين.
قيام  بدء اخللقة إىل  منذ  الرمحن  والشعوب ترتى عليهم رسل  األمم  تزال  وال 
والشطط  الزلل  من  وحتذيرهم  واإلحسان  اخلري  عمل  على  حلثهم  الساعة 
والكفران، ملا يضخ يف األمة مناهل اخلري والسعادة يف اجملتمع الرسالي خالفا 
احلقوق  وغمط  والفجور  للفسق  مرتعا  عادة  يكون  الذي  اجلاهلى  للمجتمع 

والعدوان. 
فإنه  العاجز  أما  وهانئة  هادئة  حياة  أجل  من  يعمل  الذي  هو  الكيس  فاإلنسان 
يعيش يف بوتقة األماني وال جيد نفسه إال يف شراك اخليبة واخلسران والت حني 
له اهلل  إرادته ملا وهب  ينتهجهما اإلنسان مبحض  مندم حينئذ، وكال الطريقني 
تعاىل من نفس وعقل واختيار، فإن أجلم هواه وشيطانه كان من الفائزين ومن 
أطلق هلما العنان وانساق وراء ملذاته ومنكراته كان من اخلاسرين، هنيئا للعاقل 
الكيس الذي حياسب نفسه قبل أن حياسب، وتعسا للعاجز املاحق الذي يلهث وراء 

السراب ظنا منه إنه ماء وما هو مباء ولكنه اخلسران بعينه.  
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ثقافة حسينية.. على  العذاب  كلمة  ولكن حقت  عليهم، 
وصل  اإلنسان  إن  باعتبار  الكافرين، 
النار،  فيها دخول  يستوجب  إىل حالة 
)ِقيَل اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها 

وميكن   )  )72( ِيَن  املَُْتَكربِّ َمْثَوى  َفِبْئَس 
مالحظة إن الكفر له أسباب، واجلزء 
املهم من أسبابه، هو التكرب، وبالتكرب 
رأى  فهو  النار،  إبليس  دخل  والتجرب 
السالم(  )عليه  آدم  من  أفضل  نفسه 
)ِقيَل   : الكريم  القرآن  يقول  لذلك 
اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َفِبْئَس 
ِيَن )72( ( فهنا تبني اآلية  َمْثَوى املَُْتَكربِّ
فبئس  تقل  ومل  املتكربين  مثوى  فبئس 

مثوى الكافرين.
والتكرب له صور وتطبيقات، وجزئيات 
التكرب جزئيات هائلة، فالقرآن الكريم 
والتكرب..التكرب  الكفر  بني  بدقة  ربط 
حقًا،  احلق  يرى  ال  اإلنسان  جيعل 
 .. اآلخرين  توجد عند  أشياء ال  ويرى 
انه يرى نفسه يف   ً فرتى املتكرب مثال 
صحة جيدة فهو أفضل من املريض، أو 
من  أفضل  وهو  سلطة  يف  نفسه  يرى 
حاالت  من  حالة  يف  وتراه  احملكوم، 
من  اكرب  صورة  يف  تظهره  التكرب 
حجمه الطبيعي..فقياسات اإلنسان قد 
تكون خاطئة، فاإلنسان عليه أن يتأدب 
بأدب القرآن الكريم وأدب النيب )صلى 
اهلل عليه واله وسلم( وأدب أهل البيت 

) عليهم السالم(.
إن اهلل تبارك وتعاىل هو املتكرب فقط، 
يناله فقر وال مرض وال  الذي ال  فهو 
موت وال.. وال .. فاهلل ممتنع عنه مجيع 
النواقص، واملتكرب اسم من أمساء اهلل 
وعليه   .. سلطانه  يف  احد  ينازعه  وال 
هذه اآلية ال تتحدث عن أقوام سلفت.. 
إن  الناس مبجرد  عند  ُشبهات  فهناك 
اآلية تتحدث عن فرعون وقوم فرعون 
أمر  عن  تتحدث  اآلية  إذن  وموسى؛ 
القرآن إمنا يذكر  إن  يعنينا..  ماٍض ال 
الذين  أيها  فيا  لالعتبار،  قصصهم 
لغرض  للقرآن  تلتفتوا  أن  البد  آمنوا 

العربة واهلداية.
الثانية  الصورة  إىل  اآلية  تنتقل  ثم 
اتََّقْوا  الَِّذيَن  )َوِسيَق  الثاني:  واملشهد 
نَِّة ُزَمرًا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها  َربَُّهْم ِإىَل اجْلَ
َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقاَل هلُْم َخَزَنُتَها َسالٌم 
َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن )73( ( 
وميكن مالحظة اآلية إنها مل تقل الذين 
آمنوا .. وإمنا الذين اتقوا ربهم .. التقوى 
هي عند هذا اإلنسان الذي ال يرى إال 
وابتعد  تقاته،  حق  فاتقاه  تعاىل  اهلل 
العبد  بني  العالقة  خيدش  ما  كل  عن 
وسيده، وما بني الرب واملربوب .. فان 
حتى  اجلنة  إىل  سيقوا  املتقني  هؤالء 
هلم  قال  أبوابها  وُفتحت  جاؤوها  إذا 
خزنتها: )َسالٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها 
لفظة  توجد  ال  واحلقيقة   ) َخاِلِديَن 
امشل من الرمحة والدعاء مثل السالم 
املتقني  على  اجلنة  خزنة  سلم  فهنا   ..
طابت  يعين   ) )ِطْبُتْم  هلم  قالوا  ثم 
وأموالكم  أفعالكم  وطابت  أعراضكم 
.. وهذه ِنعم التحية واليت تنطوي على 
دعاء  وهو  الرمحة  منتهى  يف  دعاء 
كما   .. اتقوا  للذين  اجلنة  أهل  خزنة 
كانت تلك الطائفة املتكربة خالدة ايضًا 
هذه الطائفة الطيبة اليت فيها السالم 
جهنم  يف  فتلك  خالدة  طائفة  ايضًا 

خالدة ولكن هذه يف اجلنة. 

قبسات إميانية

التفسيُر الميداني لمقولة 
الحسين )عليه السالم( 

هيهاَت منا الذلة )2-1(
الذلة  منا  هيهات  السالم  عليه  احلسني  كلمة  نردد  ما  كثريا 
فيها  حياتنا  واقع  وعلى  الطف  ارض  على  جتسيدها  ولكن 
عدم استيعابها يف احملل االول وعدم تنفيذها يف احملل الثاني 
وللتوضيح البد من نقل بعض الصور لليلة تاسوعاء كما يسميها 
اإلمام الصادق عليه السالم . املعلوم لدينا إن اإلمام احلسني 
عليه السالم راسل والتقى اللعني عمر الصخلة كما مساه أمري 
املؤمنني عليه السالم وحتى قال له كيف بك وانت تقتل ولدي ، 
املراسالت واللقاءات كلها او اغلبها تضمنت اقرتاحات احلسني 
عليه السالم أال وهي إما أن ترتكوني اعود من حيث أتيت او 
اجته حنو ثغر من الثغور واملطلب الثالث هو موضوع من قبل 
السلفية أال وهو إن احلسني عليه السالم قال أواجه يزيد يف 
الشام فكان اجلواب الرفض من قبل ابن زياد . صورة اخرى 
وهي خروج احلسني عليه السالم ليال ليخترب الثنايا والعقبات 
واالّكمات املشرفة على املنزل وإذا بنافع بن هالل خلفه فقال 
له احلسني عليه السالم من الرجل ؟ قال نافع جعلت فداك يا 
بن رسول اهلل ، وبعد حديث جرى بينهما رجع احلسني عليه 
تسلك بني  اال  له  وقال  نافع  يسار  بيمينه  قابض  وهو  السالم 
امه  نافعا  ثكلت  اذن   : نافع  قال  بنفسك  وانُج  اجلبلني  هذين 
....... بقية احلديث  وليلة تاسوعاء نفسها مجع احلسني عليه 
السالم أصحابه وقال له : معاشر املؤمنني ـ الحظوا املؤمنني 
وليس املسلمني ـ لست اعلم أصحابا اصرب منكم ......... اىل ان 
قال هذا الليل انسدل عليكم فليأخذ كل رجل منكم بيد رجل 

من اهل بييت وتفرقوا يف البيداء ميينا ومشاال ........
هذا الطلب احلسيين واجه الرفض من األصحاب ،والكل قالوا 
يقتلونك  والندعهم  وصدورنا  بأيدينا  ونقيك  بأرواحنا  نفديك 
وحنن احياء . وقبل املعركة صبيحة يوم العاشر خطب احلسني 
)اال  اكتب  مبا  لعالقته  اجلزء  هذا  نقتطع  فيهم  السالم  عليه 
وان الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني  بني السلة او الذلة 

وهيهات منا الذلة ...........واىل نهاية اخلطبة ( .
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لو سألوك

مع  الصحابة  ختص  كونها  على  استدالهلم 
ختصيصه  على  يدل  ال  األمة  لفظ  إطالق  أن 
بالصحابة وال بغريهم حبسب الظاهر القرآني. 
باألئمة  تعيينه  ولكن ورد عندنا  حنن  االمامية 
تفسري  ففي  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  من 
العياشي عن أبي عبد اهلل )عليه السالم( يف قول 
ٍة ُأخِرَجت ِللنَّاِس ((  اهلل تعاىل: )) ُكنُتم َخرَي ُأمَّ
)آل عمران:110(, قال: )يعين األمة اليت وجبت 
هلا دعوة إبراهيم فهم األمة اليت بعث اهلل فيها 
ومنها وإليها، هم األمة الوسطى، وهم خري أمة 
إبراهيم  بن  علي  تفسري  ويف  للناس(.  أخرجت 
عن ابن أبي عبد اهلل )عليه السالم( قال: قرأت 
على أبي عبد اهلل )عليه السالم(: )) كنتم خري 
السالم(: خري  )عليه  أبو عبد اهلل  (( فقال  أمة 
أمة تقتلون أمري املؤمنني واحلسن واحلسني بن 

علي)عليهم السالم(؟
)عليه  الباقر  عن  آشوب  شهر  ابن  مناقب  ويف 
 )) للناس  أخرجت  أمة  خري  كنتم   (( السالم(: 
قال: حنن هم وهكذا نعرف أن هذه اآلية نازلة 
الصحابة  األئمة )صلوات اهلل عليهم( ال يف  يف 
يف  نازلة  بأنها  وقلنا  تنزلنا  ولو  يزعمون،  كما 
هؤالء  يزعم  كما  الصحابة  كل  فهل  الصحابة، 
الذين حرموا نعمة العقل والتفكري السليم يأمرون 
باملعروف وينهون عن املنكر؟أليس فيهم املتخلف 
عن جيش أسامة؟ أليس فيهم من رمى رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وآله باهلجر واهلذيان؟
يف  قطب  سيد  تاييد  اىل  يذهب  من  وهنالك 
تفسريه لالية  حيث يقول: إن شطر اآلية... يضع 
واجبًا  األرض  يف  املسلمة  اجلماعة  كاهل  على 
ثقياًل بقدر ما يكرم هذه اجلماعة ويرفع مقامها. 
)) كنتم خري أمة… (( اخل اآلية.وهذا ما ينبغي 
أن تدركه األمة املسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها. 

هلا  ولتكون  طليعة  لتكون  أخرجت  أنها  وتعرف 
القيادة مبا أنها هي خري أمة. وقد أتعب املفسر 
))ُأخِرجت  كلمة  لتفسري  حيتال  وهو  نفسه 
سليم.  غري  لكنه  مجيل  بكالم  وجاء  للناس((. 
أبسط  اآلية  معنى  أن  املقال  نهاية  وسيتضح يف 

كثريًا وأقل تعقيدًا مما ظن سيد قطب.
سجل  كيف  لنرى  الوراء  إىل  قرونًا  ونعود 
املفسرون األوائل فهمهم هلذه اآلية.ومعروف أن 
أول من ألف تفسريًا مفصاًل هو الطربي. فماذا 
أورد بشأن خري أمة ُأخِرجت للناس؟ وننقل عن 
لذكر  وجتنبًا  اختصارًا  أمني  بتصرف  الطربي 
اسم اجلاللة خشية أن يصل إىل مكان غري الئق 
جبالل قدره. يقول الطربي: اختلف أهل التأويل 
 )) للناس  أخرجت  أمة  خري  كنتم   (( قوله  يف 
فقال بعضهم هم الذين هاجروا مع النيب )صلى 
اهلل عليه وآله( من مكة إىل املدينة, وخاصة من 
وروى  وآله(   عليه  اهلل  )صلى  النيب  أصحاب 
قال  أنه  عدة طرق  من  عباس  ابن  عن  الطربي 
يف )) كنتم خري أمة أخرجت للناس (( هم الذين 
خرجوا معه من مكة . وروى عن عمر أنه قال: لو 
شاء … لقال أنتم خري أمة, فكنا كلنا ولكن قال 
مثل  صنع  ومن  النيب  أصحاب  خاصة  يف  كنتم 
صنيعهم كانوا خري أمة يأمرون باملعروف وينهون 
عن املنكر. إذًا مل يكن اللبس كبريًا يف فهم اآلية 
ولكن يالحظ بداية عهد التمين لو أن اآلية تشمل 
قدرًا أكرب ممن أنزلت فيهم. واقتصرت األمنية 
الصحابة  خاصة  عمل  مثل  يعملون  الذين  على 

أمرًا باملعروف ونهيًا عن املنكر.
العياشي  جند  األمة  من  اآلخر  اجلانب  وعلى 
املفسر الشيعي الذي تويف بعد الطربي بثالثني 
األمة.يقول  معنى  يف  خمتلفًا  رأيًا  يسجل  سنة 
آل  هم   :  )) للناس  أخرجت  أمة  خري  ))كنتم 

ماهو شرُح اآلية الكريمة: )) كـــنتم خير أمة أخرجت للناس (( 
التي يستدل بها أهل الُسنة علـــــى مدح اهلل للصحابة ؟

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

53 /السؤال: إن هناك من يدعى العالقة مع اجلن وتسخريهم، واللقاء معهم 
اإلدعاء،  من  كثريًا  يدعي  أنه  كما  املؤمنني،  وإفادة  اخلاصة،  املصاحل  ألجل 
العامل عن طريق اخلمس، وتسخريهم  أنه ميلك مساحات شاسعة من  مثل 
بني يديه، كما أنه يقول بان لديه القدرة على الذهاب إىل الكواكب األخرى، 
والنظر يف العوامل الالمادية أو ما شابه. كل ذلك يقول من خالل استفادته من 
القرآن الكريم والسنة املطهرة، والكتب السماوية األخرى، وهو اآلن يؤثر على 

البعض، ألنه حيل هلم الكثري من املصاعب واملشاكل العويصة فعاًل :
1 ما رأيكم يف التعامل معه حلل مشاكل املؤمنني؟

2 هل مثل هذه الطريق، واردة يف روايات أهل البيت )عليهم السالم( رفضًا 
أو قبواًل؟

3 هل يشرع للشخص أن يتعلمها منه، بغية االستفادة؟
الفتوى: 1- ال حيرم تسخري اجلن، إال إذا كان فيه إضرار على من ال جيوز 
اإلضرار به، سواء كان من اجلن أم من اإلنس . وال جيوز اإلخبار عن الغيب، 
املراجعة إىل من يدعى  إخبار اجلن، وال جتوز  اكتشافه عن طريق  بدعوى 
ذلك. وعلى كل حال، فننصح إخواننا املؤمنني باالبتعاد عن هذا الرجل، وإبعاد 

اآلخرين عنه، دون إثارة بلبلة.
2- مل جند شيئًا.

3- ال حيرم التعلم إال يف املوارد احملرمة املذكورة، ونعيد القول باالبتعاد عن 
هذه األمور.

رد  حكم  هو  وما   ، األخرى  امللل  أهل  على  السالم  هل جيوز  /السؤال:   54
السالم عليكم ؟

الفتوى: يكره السالم عليهم ، واألحوط أن يكون السالم على الكافر الكتابي ، 
بقوله )عليك( وبالنسبة للكافر غري الكتابي إن أردت اإلجابة ، فليكن )عليك( 

أيضا .
55 /السؤال: سؤالي هو ما الفرق بني الشيعة والسنة ؟

الفتوى: الشيعة يأخذون أحكام الشريعة من أئمة أهل البيت )عليهم السالم( 
الثقلني:  تارك فيكم  إني   :) وآله وسلم  الرسول )صلى اهلل عليه  بقول  عماًل 
 . أبدًا  بعدي  تضلوا  لن  بهما  إن متسكتم  ما  بييت،  أهل  وعرتتي  اهلل  كتاب 
والسنة يأخذونها من كل من ثبتت له صحبة مع الرسول ) صلى اهلل عليه وآله 

وسلم ( وإن كان فاسقًا، ومن يدعون التفقه بعده، من التابعني وغريهم.
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ماهو شرُح اآلية الكريمة: )) كـــنتم خير أمة أخرجت للناس (( 
التي يستدل بها أهل الُسنة علـــــى مدح اهلل للصحابة ؟

املوىل االغّر عز الدين احلسني العاملي والد الشيخ البهائي ، 
مواليد عام 918م وهو من بيت اصيل مبجده وشرفه وهو من 
ساللة احلارث اهلمداني كما صرح هو رمحه اهلل يف رسالته 
اهلمداني  واحلارث  968هـ  عام  يف  طهماسب  السلطان  اىل 

صاحب امري املؤمنني )عليه السالم( واملتفاني يف حبه.
الشيخ عز الدين العاملي احد اعالم الطائفة يف الفقه واالصول 
حسنات  احدى  من  وكان  واالدب  الرياضية  والفنون  والكالم 
كان فاضال   العلماء  رياض  وجاء يف   – العاشر اهلجري  القرن 
يف  ماهرًا  شاعرًا  متحدثًا  فقيهًا  متكلمًا  اصوليًا  جلياًل  عاملًا 
صنعة اللغز وله الغاٌز مشهورة خاطب بها ولده الشيخ البهائي 
فاجابه ولده باحسن منها وهو من خرية تالميذ الشهيد الثاني 
وتراث  العلم  لنشر  ايران  اىل  وفد  وقد   – اهلل سره(  قدس   (
آنذاك  السطان  فعّظمه  الضياع  من  الناس  وانقاذ  البيت  اهل 
طهماسب وله مؤلفات عديدة ومناظرات مهمة مع علماء حلب 
حول االمامة حتى اقّر بعض علمائها وقد دون تلك املناظرات يف 
كراس خاص – وكان على عظمة مكانته تّواقًا اىل هداية الناس 
مشهد  مدينة  يف  لفرتة  مقيمًا  كان  انه  مرتمجوه  ذكر  فقد   –
املقدسة مع عائلته يدّرس ويكتب ولكنه فهم ان اهل مدينة هراة ) 
وكانت آنذاك قلعة جتارية ومدينة اسرتاتيجية تزدحم بالسّكان(

ففهم ان اهل مدينة هراة ال يعرفون الكثري عن امور دينهم وال 
يفهمون شيئًا عن اهل البيت ومكانتهم وبعيدون عن مذهب اهل 
وساعده يف  البيت ) عليهم السالم( فقرر التوجه اىل هراة – 
مهمته السلطان طهماسب حيث كتب اىل عماله والوالي هناك 
بدعم الشيخ عز الدين العاملي وتقديم ما يلزم وفعال بدأ مبدينة 
وافراد  الوالي  وكان  الناس  ويعظ  وخيطب  الصالة  يقيم  هراة 
طاقمه حيضرون خطب الشيخ – واستمر والد الشيخ البهائي 
هناك على هذا مثانية اعوام بنشر العلم واملعرفة حتى اهتدى 
خلق كثري واصبحوا من املوالني الهل البيت واختفت كل مظاهر 

املعصية يف البلد.
ثم انتقل اىل قزوين وبعدها سافر اىل احلج فسافر اىل اداء 
يرجع  وصار  متوطنًا  فيها  واقام  بالبحرين  مارًا  ورجع  احلج 

الناس اليه يف امور دينهم.
اما َنَفسه االدبي وشعره فهو ثرَي باملعاني واملضامني وقد ذكر 
مرتمجوه الكثري من شعره ومن مجيل ما نظم قصيدته البالغة 
الرسول  بها  وميدح  البوصريي  قصيدة  فيها  بيتًا جياري   129

)صلى اهلل عليه واله وسلم( ومطلعها :
       ألؤلٌؤ نظم ثغرٍ  منك مبتسمِ 

                          ام نرجس ٌ فاح يف صفٍ  له بشمِ 
كما ذكر مرتمجوه قصيدة له وهي من روائع قصائده يف الرسول 

ويف امري املؤمنني ) عليهما السالم( ومنها :
        اىل األم وامرى شهري

                          واشفق من كل نذلٍ  حقري 
       وحيب النيب و آل النيب

                          وقولي بالعدل نعم اخلفري
ثم يتحول للحديث عن امري املؤمنني )عليه السالم( فيقول :

    اخا املصطفى وابا السيدين
                         وزوج البتول وجنل الظهري

    ونور الظالم وكايف العظام
                         وموىل االنام بنص الغدير

    واقضى االنام واقصى املرام
                   وسيف السالم السميع البصري

وكذلك يف مدح آل البيت ) عليهم السالم( يقول :
       من مل يكن بقسيم النار معتصمًا 

فماله من عذاب النار من عصم
       من مل يكن ببين الزهراء ) عليها السالم( مقتديًا

فال نصيب له يف دين جدهم
       هم الوالة وهم سفن النجاة وهم 

لنا اهلداة اىل اجلنات والنعمِ 
بلغت 27 مؤلفًا  الغدير  الشيخ االميين يف  كما ذكرها  مؤلفاته 

يف خمتلف العلوم.
عام  بالبحرين   8/14 يف  املصلى  قرية  يف  االجل  وافاه  اخريًا 
عند  احرتام  وحمل  ويزار  معروف  وقربه  فيها  ودفن  984هـ 
الشيخ  ولده  ومنهم  الشعراء  من  الكثري  رثاه  وقد   – املؤمنني 

البهائي يف قصيدة مطّولة قال فيها :
     يا ثاويًا باملصلى من قرى هجرٍ 

                كسبت من حلل الرضوان اضفاها
    اقمت يا حبُر بالبحرين فاجتمعت

                          ثالثة كن امثاالً  واشباها
    ويا ضرحيًا حوى فوق السماء عال

                     عليك من صلوات اهلل ازكاها
    فاسحب على الفلك االعلى ذيول علاًل

                   فقد حويت من العلياء أعالها

فقه وفقهاء

أنزلت  إمنا  قال:  أنه  علي  لإلمام  وينسب   .. حممد 
هذه على حممد.. يف األوصياء خاصة. فقال )) كنتم 
خري أمة ... (( هكذا واهلل نزل بها جربائيل وما عنى 
بها إال حممدًا وأوصياءه )عليهم صلواته(. وفيما عدا 
سنة  من  الكريم  القرآن  مفسري  بقية  فإن  العياشي 
منهم  كل  وأضاف  الطربي.  ذكره  ما  أعادوا  وشيعة 
إىل  أو  النيب  إىل  منسوبة  أقوال  من  إليه  وصل  ما 
الصحابة أو ما نقل إليه من أقوال علماء األمة الذين 
سبقوه ، لو مل يقبل أن معنى اآلية كنتم خري أئمة فان 
خيرج  ال  حبيث  األمة  كل  مع  يكون  ان  اما  اخلطاب 
من  كثريًا  فيهم  الن  باالتفاق  باطل  وهذا  واحد  منها 
األشرار فيبقى أن حيمل على األخيار من األمة حتى 
لو مل يكن من املهاجرين وحينئٍذ يصري التقدير لو كان 
هذا احلق مدفوعًا عن أهله لكان الدافع له شر امة 
أخرجت للناس والدافع له بعض الصحابة حتى لو كان 
بعض املهاجرين )انظر النجاة يف اإلمامة البن هيثم 

البحراني ص184(.
ال ميكن أن يكون املقصود من اآلية أن الصحابة خري 
ورود  مع  ذلك  من  البعض  يستفيد  كما  األمة  هذه 
روايات تشري إىل اقوام هم أفضل من الصحابة فقد 

روى امحد يف املسند عن ابي مجعة األنصاري قال:
وآله( ومعنا  تغدينا مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه   (
يوجد  أ  اهلل  رسول  يا   : فقال  اجلراح  بن  عبيدة  أبو 
أحد خري منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك قال : نعم 
قوم يكونون بعدكم يؤمنون بي ومل يروني ( ويف بعض 
الروايات عن أبي مجعة أيضا ) بل قوم بعدكم يأتيهم 
أولئك  فيه  مبا  ويعملون  به  يؤمنون  لوحني  بني  كتاب 
أعظم منكم أجرا مرتني (. ) دفاع من وحي الشريعة 

ضمن دائرة السّنة والشيعة : 103(.
لذا استفاد البعض باستمرارية األخريية يف هذه األمة 

وليست وقفًا على الصحابة.

عز الدين ح�سني بن عبد ال�سمد العاملي
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بعَد مطالبات بتوضيح شأن تبرئته القضاء األعلى ينفي إسقاط التهم ضد مشعان الجبوري  

تحذيراٌت من اعتماد المصادر األمنية المجهولة
 في نقل األخبار

الكويُت تعيد افتتاح خط للطيران إلى بغداد
 بعد قطيعة دامت 21 عاما 

البيئُة : التشوهات والسرطانات في العراق 
سببها عوادم السيارات

النجُف األشرف تخصص عشر سيارات حديثة
 ألوائل البكلوريا

المباشرُة بتسقيط سيارات المنفيست من موديل 2000 فما دون

حصاد »األحرار« األسبوعي 

إسقاط  األعلى  القضاء  جملس  نفى 
مؤكدا  اجلبوري  مشعان  عن  التهم 
وستعاد  بكفالة  عنه  اإلفراج   مت  أنه 

املقبل. أيار  منتصف  حماكمته 
الوطين  التحالف  عن  النائب  وكان 
جملس  طالب  قد  العبادي،  حيدر 

توضيحات  بإعطاء  األعلى  القضاء 
التهم  من  اجلبوري  تربئة  بشأن 
إعطاء  إىل  داعيا  إليه،  املنسوبة 

توضيحات بشأن هذا املوضوع وكيف 
بالقضية بهذه السرعة. مت احلكم 

اخلربية

موجز األحرار
لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب   -1
يتهم  الشهرستاني  الطاقة حسني 
بتهريب  كردستان  اقليم  حكومة 
غري  بصورة  العراقي  النفط 
ايران وتركيا  شرعية اىل كل من 
البيع  عمليات  عائدات  إيداع  دون 
العراق  كّبد  ما  الدولة،  يف خزينة 

خسائر كبرية بشكل يومي.
النيابية  املالية  اللجنة  عضو   -.2
هيثم اجلبوري يتوقع ان ال تتجاوز 
املواطنني  بني  ستوزع  اليت  املبالغ 
النفط   إيرادات  فائض  من 
مواطن  لكل  دينار  ألف  اخلمسني 

سنويا.
ختصص  العراقية  3-احلكومة 
مبلغ ستة ماليني دوالر الستكمال 
مبشروع  اخلاصة  اإلجراءات 

إنشاء قمر صناعي عراقي.

وسائل  الداخلية  وزارة  حذرت 
اإلعالم احمللية والدولية والعربية من 
اعتماد املصادر األمنية اجملهولة يف 
نقل اإلخبار، وأكدت أن تلك األخبار 

األهليني،  والسلم  باالستقرار  تضر 
ودعت الوزارة مجيع وسائل اإلعالم 
العراقية والعربية والدولية إىل عدم 
وغري  غامضة  أخبار  مع  التعاطي 

مصادر  عن  منقولة  او  صحيحة 
بـاختاذ  وتوعدت  جمهولة،  امنية 
وسائل  ضد  القانونية  اإلجراءات 

اإلعالم املخالفة.

إعادة  الكويت عن عزمها  دولة  كشفت 
يف  بغداد  مع  للطريان  خط  افتتاح 
احلالي  نيسان  من شهر  السابع عشر 

سنة،   21 من  أكثر  منذ  مرة  ألول 
السفري الكوييت يف العراق علي املؤمن 
خري  بادرة  اخلط  هذا  افتتاح  أعترب 

وجانبا اجيابيا يف مسألة حلحلة قضية 
مثرة  وهي  العراقية  اجلوية  اخلطوط 

للقاءات الطيبة واملتبادلة بني البلدين.

أكدت وزارة البيئة على لسان اثنني 
من املختصني فيها ان التشوهات 
يف  السرطان  وأمراض  اخللقية 

السيارات  عوادم  سببها  العراق 
ومعامل  األهلية  واملولدات 
احلراري  واالحتباس  الطابوق 

وأجواء  التغذية  سوء  إىل  إضافة 
األعمال  نتيجة  والرعب  اخلوف 

اإلرهابية. 

عن  االشرف  النجف  مدينة  أعلنت 
مبوديالت  سيارات  عشر  ختصيص 
املراتب  ينالون  الذين  للطلبة  حديثة 

ختصيص  عن  فضال  األوىل  العشر 
للطلبة  البتوب  حاسوب  اجهزة 
احلاصلني على معدالت من 90% فما 

للدراسة  العامة  االمتحانات  يف  فوق 
اإلعدادية )البكالوريا( للعام الدراسي 

.  2012_ 2011

عن  العامة  املرور  مديرية  أعلنت 
املباشرة بتسقيط سيارات املنفيست من 
أخرى  وتسجيل  دون  فما   2000 موديل 

بدال عنها بأرقام دائمية، مدير اإلعالم 
يف املديرية العميد جنم عبد جابر بني 
إن عملية التسقيط تتم بناء على تقديم 

السيارة إىل  مالك  وكيل  أو  مالك  طلب 
مجركية  رسوم  مقابل  التسجيل  دائرة 

بسيطة، كونها مل ترسم من احلدود..
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تقارير 

تفقد ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء 
من  عددًا  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
املشاريع املهمة اليت تنفذها احلكومة احمللية 
بكربالء يرافقه حمافظ املدينة املهندس أمال 
الدين اهلر للوقوف على نسب اجناز املشاريع 

وحقيقة الشركات املنفذة هلا.
كهرباء  حمطة  مشروع  بتفقد  الزيارة  بدأت 
الديزل )300 ( ميكا واط يف منطقة الكمالية 
من  واليت  حتويلية  مبحطة  كربالء  غرب 
ستني  خالل  املتبقية  أعماهلا  اجناز  املقرر 
كوريا  من  شركة  قبل  من  تنفذ  واليت   يومًا 

اجلنوبية.
فقد تقرر أن يتم تشغيل املشروع بشكل كامل 
ومت  كما  املقبل،  حزيران  شهر  منتصف  يف 
قبل  من  الرئيسية  احملركات  إحدى  تشغيل 
الشيخ الكربالئي وحمافظ املدينة واليت من 
واطا   ميكا   )25( توليد  تعمل على  أن  شأنها 
منتصف  الثاني  احملرك  تشغيل  يتم  أن  إىل 
احلصة  تسليم  حلني  املقبل  آيار  شهر 
واط  ميكا   )300( عليها  املتفق  الكهربائية 
يتم  أن  بعد  املقبل  حزيران  شهر  مبنتصف 

ربطها على املنظومة الوطنية.
 « العليا،انه  الدينية  املرجعية  ممثل  وقال 
مشروع  يف  العمل  مراحل  على  اإلطالع  مت 
تضافر اجلهود  الكهربائية والحظنا  احملطة 
واهلمم العالية من قبل الكادر العراقي وكادر 
املشاريع  اجناز  إن  كما  الكورية  الشركة 
على  ستعمل  السرعة  وبهذه  للمواطن  املهمة 
التخفيف من أزمة الكهرباء اليت يعاني منها 

املواطن العراقي.«
 ، الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  وأضاف   
هكذا  مثل   وجود  االجيابية  األمور  من  بأنه 
مشروع يف العراق خيفف من أزمة الكهرباء، 

هذه  خالل  من  نأمل  ذلك  إىل  باإلضافة 
يف  الشركات  هذه  بعمل  االستمرار  اجلهود 
الرصينة  الشركات  من  كونها  العراق  داخل 

واملتخصصة  مبجال الكهرباء«. 
مشريًا إىل إن » اجناز هذه احملطات سيعمل 
على تزويد الطاقة الكهربائية جلميع العراق  
السيما وإننا نشهد اجناز العديد من املشاريع 
الكهربائية،  الطاقة  إىل  حباجة  هي  واليت 
من  وللتخفيف  املواطنني،  حاجة  من  لتسد 

املعاناة اليت يعيشونها .«
على  أكدوا  املشروع  يف  العاملون  املهندسون 
إن نسبة االجناز قد بلغت 81% وبواقع )72( 
حمولة مت تنصيبها كما ومت تنصيب )1040( 
 )852( ليتبقى   )1892( جمموع  من  خزانا 
احلاضر،  الوقت  يف  بها  العمل  يتم  خزانا 
املشروع  مكونات  كافة  وربط  إيصال  كما مت 

األخرى واالنتهاء منها.
 من جانبه أوضح حمافظ كربالء إن« املشاريع 
املتفق عليها يف كربالء هي )4( مشاريع ثالثة  
منها قيد التنفيذ واملشروع الرابع تابع لشركة 
الفرنسية وبقدرة )1200( ميكا  )ارم ستون( 

واط واليت مل حُتال للشركة حتى اآلن«.
وقال آمال الدين اهلر يف تصريح خص به ) 
األحرار( إن » هناك مشكلة تواجهنا هي يف 
ونتوقع  للمشروع  الكايف  الوقود  توفري  عدم 
كوننا  الطاقة  حتضري  يف  مشكلة  نواجه  أن 
من  مكعبا  مرتا  بتوفر)1320(  مطالبني 
الصعبة  األمور  من  وهي  للمشروع  الوقود 
احلصول عليها، باإلضافة إىل ذلك  إصرار 
مصفى  إنشاء  بعدم  االحتادية  احلكومة 
حمليًا  إنتاجه  السهل  من  يعترب  كربالء  يف 

ومبعدل)10000( برميل يوميًا.«
إنشاء  على  املوافقة  »عدم  إن  إىل  الفتًا 

ما  وهو  كبرية  مشاكل  يف  سيوقعنا  املصفى 
من  كثرية أجنزت  به حمطات سابقة  وقعت 
بالوقود  جتهز  ومل  والربط   النصب  حيث 
الكهرباء  حمطات  اجناز  إن  معتربًا  الكايف، 
للحكومة  نرسلها  رسالة  هي  اجلودة  بهذه 
حيث  من  جيدة  املشاريع  كون  االحتادية 
بتوفري  املشكلة  ولكن  والتشغيل  التجهيز 
الصهاريج  على  االعتماد  وان  الكايف  الوقود 
ومستحيل  معقول  أمر غري  هو  الوقود  بنقل 
صهرجيا  نوفر  أن  هو  منا  يطلب  ما  كون 
كامال من الوقود بكل )40( دقيقة وان مصفى 
)4( سنوات  بعد  إال  العمل  يدخل  لن  كربالء 

تقريبًا.«  
اهلر أشار إىل إن »هذه احملطات تعترب من 
احملطات األوىل اليت ُتنجز بالعراق حبسب 
تقييم  حبسب  وهذا  العمل  وجدول  اجلودة 
املختصني كما إن الشركة واحلكومة احمللية 
ضمن  واالستالم  التسليم  على  حريصتان 
»احملطات  إن  مؤكدًا  هلا،  املقررة  املواعيد 
املتفق عليها هي من أفضل احملطات عامليًا يف 
احلفاظ على البيئة وعدم طرحها النبعاثات 

تؤثر على البيئة العامة لكربالء.«
مضيفًا انه » سيتم جتهيز )300( ميكا واط 
الكمالية  حمطة  من  الكهربائية  الطاقة  من 
منتصف شهر حزيران وكذلك إضافة ) 250( 
ميكا واطا بداية شهر متوز املقبل من حمطة 

اخلريات واملنفذة من قبل شركة تركية«.
عمل  موقع  زيارة  اجلولة  خالل  ومت  كما 
الواقعة  الزراعية  األراضي  استصالح 

تصل  كلية  ومبساحة  الكمالية  منطقة  يف 
شهر  يف  افتتاحها  ليتم  دومن  إىل)14000( 
األراضي  تهيئة  يتم  أن   بعد  احلالي  نيسان 
اخلاصة هلا وربطها بالقناة الرئيسية للمياه 
املشيد حديثًا حيث  الكمالية  مياه  عرب خط 
اخلطية  املرشات  بواسطة  السقي  سيتم 
األقدم  املهندس  تصريح  حبسب  احلديثة 

عماد علي حسني.«
بلغت  املشروع  تكلفة  إن   « املهندس  وأضاف 
)40( مليار دينار عراقي يف املرحلة األوىل و 
الثانية وجبهود  )50( مليار دينار يف املرحلة 
واملديرية  الري  وزارة  من   %100 عراقية 
العامة لصيانة مشاريع ري وبزل كربالء وهي 
من املشاريع اليت تنفذ وألول مرة يف العراق 
ومبدة  حتديدًا  وكربالء  األوسط  والفرات 
اجناز  وبنسبة  أشهر   )  5  ( مقدارها  زمنية 

وصلت إىل الـ %100.«
وتابع انه« مت االنتهاء من تنفيذ )19( كم من 
ألف   )150( بـ  املائية  القنوات  تبطني  أعمال 
مرت مربع كونكرييت وتهيئة طريق للمرشات 
مالية  مبالغ  رصد  ومت  كما  )36(كم  بطول 
يف  الشريعة  مبنطقة  أراضي  الستصالح 

املرحلة الثانية وبواقع) 22 ( ألف دومن .«
سيتم  انه  حسني  علي  عماد  املهندس  وختم 
والشلب  احلنطة  بـ  دومن  الـ)14000(  زراعة 
جلعلها  الزراعية  احملاصيل  من  آخر  وعدد 
 )DC13 (سلة كربالء وتزويدها باملاء من قناة
الرئيسية واليت تأخذ املاء من )BC1( اليت 

تغذى من قناة احلسينية الفرع الرئيسي.«

جولة تفقدية للشيخ الكربالئي على مشاريع الحكومة المحلية في كربالء

الكربالئي: اجناز املشاريع 
املهمة ستعمل على التخفيف من 
معاناة املواطن العراقي

تقرير: صفاء السعدي
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اليت  اإلعالمية  الدورة  اخُتتمت 
الكريم  القرآن  دار  أقامتها 
اخلتام  حفل  وحضر   ، لكوادرها 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  األمني 
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة 
الكربالئي الذي التقى  املشاركني 
ضرورة  على  وحثهم  الدورة  يف 
من  اإلعالمية  بالكوادر  االهتمام 
املثمرة  الدورات   تكثيف  خالل 

فرتة  وخالل  الدار  أن  مؤكدًا   ،
قصرية استطاعت أن تبين العديد 
 ، الواعدة  القرآنية  الطاقات  من 
تفعيل  الدورات إىل   وتهدف هذه 
رفد  خالل  من  اإلعالمي  اجلانب 
الكوادر بالدروس التخصصية اليت 
من شأنها تأهيل املشاركني لتقديم 
،والتدريب  التلفزيونية  الربامج 
احملافل  عرافة  بدور  القيام  على 

واألمسيات  االحتفاالت  وتقديم 
احلني  بني  الدار  تقيمها  اليت 

واآلخر. 
بآي  افتتح  اخلتام  حفل  أن  يذكر 
احلافظ  تالها  احلكيم  الذكر  من 
منتظر املنصوري ، واختتم بتوزيع 
املشاركني  بني  التقديرية  اجلوائز 
من قبل مساحة األمني العام للعتبة 

احلسينية.  

تقرير: علي اخلفاجي 
احلافظ احلسني عبد املهدي أسد .. 
الكريم  القرآن  وجه  يف  تفتح  برعم 
منذ طفولته ..  نشأ على حبه صغريًا 
سن  يبلغ  مل  وهو  حافظًا  معه  وكرب 
على  حليته  تنبت  ومل  بعد،  التكليف 
مجاله  يف  تزيد  كي  النوراني  وجهه 

وبهائه إشراقا.. 
تغادرها  قـلما  دينية  عائلة  يف  تربى 
احلديث  مصداق  وهو  املالئكة 
فيه  يقرأ  الذي  )البيت  الشريف 
وتهجره  املالئكة  تسكنه  القرآن 

الشياطني ..(
ولد يف مدينة اهلندية اليت استلهمت 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  من 

يف  زواره  وخدمت  والتحدي  الصرب 
وبعدها،  واالستبداد  القمع  سين 
ودعاء  الصاحلة  الرتبية  مثرة  هو 
عنه؛ وصف  قيل  ما  املؤمنني، أمجل 
أصدقائه - وهم يعدون أنفسهم إخوة 
له - منهم علي أكرب يقول: مذ عرفت 
مؤدبًا  كان  املهدي؛  عبد  احلسني 
الكريم  القرآن  بأخالق  ومتخلقًا 
مل  لك  أخ  القول)رب  مصداق  وهو 
تلده أمك( ويصفه صديق آخر وهو 
حممد مرتضى أنه يرى نور القرآن 
ال  أن  تعاىل  اهلل  ويدعو  وجهه  يف 

يفرق القدر بينهما إىل األبد.
املسابقات  املتقدمة يف  باملراتب  فاز 
القرآنية احمللية والوطنية حتى رشح 

القرآنية  املسابقة  يف  للمشاركة 
العربية  مصر  مجهورية  يف  الدولية 

ممثاًل عن العراق.
تنفتح  تالوته  إىل  تصغي  حينما 
تتمالك  تكاد  ال  حتى  أساريرك 
تعاىل وتدعو  إال وتسبح اهلل  نفسك 

له باحلفظ من كل آفة وعني ..   

أم مصطفى الدباغ

عالمة الشاكر هي أن تكون النعمة 
هلل  احملبة  لزيادة  وسيلة  لديه 
التقصري  من  واخلوف  والتواضع 
إذا  يؤدي  الذي  األمر  الشكر،  يف 
اهلل  لسخط  التعرض  إىل  وقع 

وعقابه.
البعد  زيادة  هي  الكافر  وعالمة 
الدنيا  من  القرب  وزيادة  اهلل  عن 
والِكرب والطغيان وعدم اخلوف من 

الغضب اخلفي هلل.
سببًا  الدنيا  نعمة  كانت  من  وكل 
يف زيادة طغيانه فليعلم انه بسبب 
هذه النعم يف صميم املكر اإلهلي 
ُتْعِجْبَك  )َواَل  اإلهلي.  والعذاب 
اهلّلُ  ُيِريُد  َا  ِإمنَّ َوَأْواَلُدُهْم  َأْمَواهُلُْم 
َوَتْزَهَق  ْنَيا  الدُّ يِف  ِبَها  َبُهم  ُيَعذِّ َأن 
َأنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن(  - التوبة - 
85، فالنعم قد تكون إذن   – اآلية 

وسيلة عذاب اهلي يف الدنيا.
زينتها  وشدته  بالدنيا  تلهى  ومن 
والولد  املال  وأدهشه  إليها 
وأغفله  واألماني  اآلمال  وخدعته 
سيظل  ونفسه  اهلل  عن  الشيطان 
قواه  تزاحم  صراع  يعيش  دائمًا 
البدنية وغرائزه وشهواته، ويعيش 
النزاعات واخلصومة على اللذائذ 
األمور  تلك  تتحول  وهكذا  املادية 
إىل  سعادته  رأمسال  ظنها  اليت 

اشد أنواع العذاب.

عالمُة
 الشاكر والكافر

في ختاِم الدورة اإلعالمية.. 
األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة يوزع الشهادات على المشاركين

برعٌم قرآني تستضيفه إذاعة القرآن الكريم
 في العتبة الحسينية المقدسة 
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نذكر األدلة النقلية على العصمة منها قوله 
َفاتَِّبُعوِني  اهلّلَ  بُّوَن  حُتِ ُكنُتْم  ِإن  ُقْل   : تعاىل 
حُيِْبْبُكُم اهلّلُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهلّلُ َغُفوٌر 

رَِّحيٌم  - آل عمران - اآلية – 31.
ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهلّلَ َوَمن  وقال: مْن ُيِطِع الرَّ
َتَوىلَّ َفَما َأْرَسلَْناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا  - النساء 
- اآلية – 80 وقال: َوَمن ُيِطِع اهللََّ َوَرُسوَلُه 
َوخَيَْش اهللََّ َوَيتَّْقِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن  - 

النور - اآلية - 52.
إىل  تدعو  اآليات  هذه  إن  القول  وعصارة 
قيد  بال  مطلقة  طاعة  الرسول  طاعة 
وجه  على  طاعته  وجبت  ومن  شرط  وال 
أن  وجب  شرط  وال  قيد  بال  أي  اإلطالق 
من  مصونا  العصيان  من  معصوما  يكون 
النيب  دعوة  إن  توضيحه:  والزلل  اخلطأ 

تتحقق بأحد أمرين: 
فلو كان كل  1-القول 2-العمل، وعند ذلك 
واله  عليه  اهلل  صلى  النيب  إليه  يدعو  ما 
لصح  للواقع  مطابقا  صادقا  وعمله  بقوله 
اهلل  طاعة  طاعته  وان  به  باالقتداء  األمر 
إليه  يدعو  ما  بعض  كان  لو  وأما  سبحانه 
طاعته  تقييد  فيجب  الواقع  خالف  على 
كما  الشرعية  باألحكام  تتعارض  لو مل  مبا 
قيد طاعة الوالدين فاحلكم بوجوب طاعته 
شبيه  مر  وقد  عصمته  عن  كاشف  مطلقا 

هلذا الدليل للفخر الرازي .
وهنا نصل إىل حمطة ذكر بعض الشبهات 
عليهم  األنبياء  عصمة  على  ذكرت  اليت 
نسبة  على  اجلهلة  بعض  وجترأ  السالم 
إننا  مع  منها  الكبائر  حتى  هلم  املعاصي 
عصمتهم  على  املسلمني  إمجاع  إن  ذكرنا 

من الكبائر فنقول:
    1- شبهة }عصيان آدم{

مولوي  قسمني  إىل  ينقسم  النهي  إن      
يصدر  الذي  إن  بينهما  والفرق  وإرشادي 
موقع  من  ونهيه  أمره  يف  ينطلق  قد  األمر 

من  موقع  لنفسه  متخذا  والسلطة  املولوية 
يطاع  أن  جيب  مبا  فيأمر  طاعته  جتب 
ذلك  فعند  يتجنب  أن  جيب  عما  وينهى 
على  والعقاب  الطاعة  على  الثواب  يرتتب 

املعصية .
    وقد ينطلق من موقع النصح واإلرشاد من 
دون أن يتخذ لنفسه موقع من جتب طاعته 
إلسعاد  القاصد  املرشد  الناصح  موقع  بل 
ذلك  وعند  الشقاء  من  املخاطب وختليصه 
يرتك اختيار فعل األمر وتركه للمكلف من 
دون أن ترتتب على املخالفة العقوبة ومثال 
أمر  فهو  الطبيب  أمر  اإلرشادي  األمر 
إرشادي ال ترتتب العقوبة على خمالفته وان 

ترتبت اآلثار التكوينية من مرض وحنوه.
    فمن أوضح الفروق بني األمرين إن األمر 
خبالف  العقوبة  خمالفه  يستحق  املولوي 
األمر اإلرشادي، وثانيا إن آثار األمر املولوي 
ترتفع بالتوبة خبالف األمر اإلرشادي فان 

آثاره تكوينية ال ترتفع بالتوبة.
إذا علمت هذا فنقول إن خمالفة آدم ألمر 
خمالفة  هي  الشجرة  من  األكل  بعدم  اهلل 
ألمر إرشادي والقرائن املوجودة يف اآليات 

تدل على ذلك منها:
مولويا  الشجرة  عن  النهي  كان  1-لو      
لوجب أن ترتفع آثار املعصية بتحقق التوبة 
ترتفع  مل  بقيت  إنها  نرى  ولكننا  آدم  من 
فاهبطه اهلل إىل األرض مع إن التائب من 

الذنب كمن ال ذنب عليه!!!
    وهذا يدل على إن اهلبوط هو أمر طبيعي 
الطبيب  نهى  إذا  كما  به  قام  الذي  للعمل 
املريض املصاب بالسكر عن تناول احللويات 
فان توبته ال تنفع يف رفع آثار العمل ومما 
يدل على إن اهلبوط هو أمر تكويين قوله 
َهَذا  ِإنَّ  آَدُم  َيا  َفُقلَْنا  طه:  سورة  تعاىل يف 
نَِّة  َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفاَل خُيِْرَجنَُّكَما ِمَن اجْلَ

َفَتْشَقى  - طه - اآلية – 117 .

    2- إن الظرف الذي تلقى فيه آدم عليه 
السالم النهي مل يكن زمن تكليف لقوله صلى 
اهلل عليه واله وسلم إن هنا عمل بال حساب 

وهناك حساب بال عمل.
2-شبهة قوله تعاىل}وعصى آدم {

    إن لفظة عصى وان كانت مستعملة يف 
مصطلح املتشرعة يف الذنب واملخالفة لكنه 
اصطالح خمتص باملتشرعة مل جير القرآن 
مبعنى  استعماله  فإنهما  اللغة  وال  بل  عليه 
العصيان الذي هو يف قبال الطاعة قال ابن 
منظور يف لسان العرب ج15ص140}العصيان 
خالف الطاعة وعصى العبد ربه إذا خالف 
ربه، وعصى فالن أمريه إذا مل يطعه { فإذا 
كان العصيان هو خالف الطاعة فيكون اعم 

من خالف األمر املولوي واإلرشادي.
    فال داللة يف لفظ عصى انه خالف أمرا 

مولويا.
اهلل  لعنه  إبليس  وسوسة  3-شبهة 

آلدم:
    لو كان آدم عليه السالم نبيا معصوما فال 

جيوز أن توسوس له الشياطني ؟
هلم  توسوس  ال  الذين  إن  اجلواب:      
تعاىل:  قوله  بدليل  اجملتبون  هم  الشياطني 
ِعَباَدَك  ِإالَّ  ِعنَي،  َأمْجَ ألُْغِوَينَُّهْم  ِتَك  َفِبِعزَّ َقاَل 
ِمْنُهُم املُْْخَلِصنَي  - ص - اآلية  82- 83 ومل 
منهم  املخالفة  حني  السالم  عليه  آدم  يكن 
بدليل قوله تعاىل: َوَعَصى آَدُم َربَُّه َفَغَوى ُثمَّ 
اْجَتَباُه َربُُّه َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى  - طه - اآلية 

. 122 -121
آدم  عن  حاكيا  تعاىل  قوله  4-شبهة 

عليه السالم}فغوى {:
إن لفظة غوى تستعمل مبعنى      اجلواب: 
اخليبة كما ذكر ابن منظور يف لسان العرب 
موسى  حديث  غوى]ويف  مادة  ج15ص140 
انه  كما  خيبتهم  أي  الناس{  }أغويت  وآدم 
يستعمل مبعنى الفساد وبه فسر قوله تعاىل 

}وعصى 
فسد  أي  فغوى{  ربه  آدم 

عيشه[انتهى كالم ابن منظور.
    إذا عرفت هذا فنقول إن املراد من الغي 
يف اآلية هو خيبة آدم وخسرانه وحرمانه من 
العيش الرغيد الذي كان جمردا عن الظمأ 

والعرى.
ظلمنا  آدم}ربنا  قول  5-شبهة 

أنفسنا{:
    فقول آدم عليه السالم دليل واضح على 

انه ظلم نفسه بارتكاب املعصية؟
وضع  هو  اللغة  الظلم يف  إن  واجلواب:      
الشيء يف غري موضعه كما قاله األصمعي 
وباجلملة  ظلم  مادة  العرب  لسان  يف  وورد 
الصواب  واحنراف عن طريق  فكل خمالفة 
فهو ظلم سواء كان األمر املخالف مولويا أو 

إرشاديا.
6-شبهة قوله تعاىل}لقد تاب اهلل{:

    فلو مل يكن آدم عليه السالم عاصيا فال 
وجه لتوبته ؟

    اجلواب: التوبة مبعنى الرجوع فإذا نسبت 
تَّاَب  َلَقد  تعاىل:  قال  بعلى  تتعدى  اهلل  إىل 
الَِّذيَن  َواأَلنَصاِر  َواملَُْهاِجِريَن  النَّيِبِّ  َعَلى  اهلل 
اتََّبُعوُه يِف َساَعِة اْلُعْسَرِة  - التوبة - اآلية – 
117، أي رجع عليهم بالرمحة، وإذا نسبت 
َفُتوُبواْ   : تعاىل  قال  باىل  تتعدى  العبد  إىل 

ِإىَل َباِرِئُكْم البقرة - اآلية – 54.
اإلشكال  اآلية حمل  التوبة يف  إن  فبما      
هي منسوبة إىل اهلل فتكون مبعنى الرجوع 
واللطف  بالرمحة  عليه سبحانه  أي رجوعه 
كقوله تعاىل: ُثمَّ اْجَتَباُه َربُُّه َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى  

- طه - اآلية – 122 .

الجامع لبحث العصمة )2-2(
ƳǷƳƷǷ ƟƘǶƜǁ
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العطاء الحسيني

تيسري عبد عذاب

باشرت احلكومة احمللية يف حمافظة 
بابل بالتهيئة واالستعداد لتأسيس 
متحف أطلق عليه اسم )متحف احللة 
املعاصر( الذي تقع بنايته يف مركز 
احملافظة، من خالل دعوة كادر متحف 
العتبة احلسينية املقدسة يف حماولة 
لتوأمة هذا املتحف مع متحف العتبة 
احلسينية املقدسة، حيث مت عقد 
اللقاء األول لوضع اخلطط الالزمة، 
واالستعانة خبربات الكادر من اجل 
إجناح هذا املشروع الكبري.

احللة  متحف  مشروع  على  املشرف  وقال 
تشرفت  اجلليل(،  عبد  )علي  املعاصر 
مدينة احللة اليوم بزيارة كادر متحف العتبة 
احلسينية املقدسة وهو شرف كبري جلميع 
بفكرتنا الجناز  يساعدونا  أن  املدينة  أبناء 
مشروع متحف احللة املعاصر، فقد رمست 
احلكومة احمللية يف احملافظة هذا املتحف 
والتحديث  اإلحياء  هيئة  مع  باالشرتاك 
احلضاري وسيكون حاضنة فكرية وعلمية 

وثقافية ودينية لعموم حمافظة بابل.
وأضاف، إن مدينة احللة مدينة امتداداتها 
واسعة وذات طابع ديين وإسالمي وصفتها 
التشيع، لذلك برز بها علماء وأعالم مهمون  

جدا جعلوا احللة حاضرة إسالمية وعربية 
توثيق  بضرورة  نعتقد  لذلك  متميزة، 
وأرشفة ومجع موروث هؤالء األعالم، وهي 
تكون  أن  جيب  لكن  بالسهلة  ليست  مهمة 
تاريخ  املكان  هذا  وحيتضن  املهمة،  هذه 

هؤالء األعالم.
وهو  االجتماع  هذا  عقد  مت  انه  وأوضح، 
احلسينية  العتبة  متحف  كادر  مع  األول 
املقدسة وتداولنا يف السبل الكفيلة إلجناح 
هذا املشروع، مستعينني باخلربة املرتاكمة 
ملتحف  زياراتنا  من خالل  شاهدناها  اليت 
املباركة، وسعينا من اجل  العتبة احلسينية 
إجناح  يف  املهم  الكادر  هذا  يساعدنا  أن 
عملنا احلالي، لذلك حتدثنا بعدة حماور من 
ضمنها توأمة مشروع متحف احللة املعاصر 
تبادل  العتبة احلسينية، وكذلك  مع متحف 
تساعدنا  نهائية  بصيغة  لنخرج  اخلربات 

على إنشاء هذا املشروع املهم.
وبني عبد اجلليل، إن األقسام املهمة تسعة 
واألبنية  الدينية  املزارات  )قسم  أقسام 
والدينية،  احللية  الشخصيات  الرتاثية، 
السياسي  التاريخ  قاعة  املقتنيات،  وقاعة 
واليت  احللية  املكتبة  اجلماعية،  واملقابر 
داخلها  من  احللة  عن  كتب  مبا  ستختص 
الرياضي،  التاريخ  قاعة  وخارجها، 
من  وغريها  التشكيلية،....  الفنون  وقاعة 

القاعات(.

املتحف   على  الثاني  املشرف  وأضاف 
فكرة  إن  احلسن(،  عبد  الدكتور)أسامة 
إحياء  كهيئة  نعتقد  وحنن  موجودة  املتحف 
اىل  حباجة  املدينة  إن  حضاري  وتأهيل 
ملشروع  نواة  سيكون  والذي  متحف  هكذا 
الثقافة  يف  املدينة  دور  يعكس  كبري  ثقايف 
إلنشائه  الفكرة  اشتقت  حيث  احلضارية، 
احللة،  ملدينة  الثقايف  املوروث  خالل  من 
والشيء اآلخر، وجود بعض املواقع الرتاثية 
ملكيتها  نقل  مت  حيث  املتحف  بناية  ومنها 
إىل  تابعة  كانت  أن  بعد  احملافظة  إىل 
لتكون  مبدئيا  وتهيئتها  احمللية،  اإلدارة 
اليت  البناية  إن  مؤكدا  باملتحف،  خاصة 
ستضم املتحف دخلت يف الوقائع العراقية 
حيث  بابل  يف  بناية  أقدم  تكون  تكاد  ألنها 

شيدت منذ ثالثينات القرن املاضي.
وتابع ابتدأنا حاليا بالضغط على املسؤولني 
املتواجدين يف احلكومة احمللية لتبين هذا 
اليه،  ما طمحنا  اغلب  تلبية  ومت  املشروع، 
ومنه ختصيص متويل من جملس احملافظة 
بلغ )500( مليون دينار للرتميم يف املرحلة 
جاهزا  ليكون  املتحف  وتأهيل  األوىل 

الستقبال الزائرين.
كافية  ليست  التخصيصات  إن هذه  اعتقد 
وهنالك قصور من بعض اجلهات الرمسية 
من  الرتاثيات  الن  الرتاث،  متثل  اليت 
واجب  من  وليس  املعنية،  الدوائر  واجب 

يف  حاليا  تعمل  اليت   احمللية  احلكومات 
كثري من االعمال واملشاريع اليت ليست من 
صلب عملها، فيجب ختصيص ومتويل هذه 
اآلثار  اآلثار وهيئة  وزارة  املتاحف من قبل 
والسياحة ألنها شيء مهم وهو يعد النفط 

الدائم.
العتبة  متحف  مسؤول  قال  جانبه  من 
احلسينية املقدسة )عالء ضياء الدين(، إن 
للتعاون  األوىل  النواة  سيكون  املتحف  هذا 
املشروع  بهذا  واملباشرة  العمل  بدء  يف 
املهم جدا، حيث حضر كادر متحف العتبة 
من  بالعمل  للمباشرة  بأمجعه  احلسينية 
)عليه  احلسني  االمام  اسم  يكون  أن  اجل 
وذلك  املتحف،  هذا  يف  مشاركا  السالم( 
يف  متخصصا  كادرا  امتالكنا  خالل  من 
هذا اجملال وهذا واضح من خالل اجنازنا 
بزمن  املقدسة  احلسينية  العتبة  متحف 
قياسي، وسنكون حاضرين يف كل مشروع 

يطور بلدنا.
حيث  من  مهيأة  بابل  مدينة  إن  وضاف 
يف  املوجودة  العلمية  أو  البحثية  املادة 
بالكفاءات  مهيأة  وأيضا  القدمية  آثارها 
العلمية املعروفة، الن بابل معروفة مبدينة 
فيها  املرجعية  املثقفني وحازت على وجود 
لفرتة طويلة، وهي حباجة ملثل هذا املتحف 
مقتنياتها  ومجع  رموزها  ختليد  اجل  من 

املتناثرة يف العديد من األماكن.

كادر متحف العتبة الحسينية المقدسة..
يشارك الحكومة المحلية في بابل إلنشاء متحف الحلة المعاصر
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العطاء الحسيني
العتبة الحسينية تشارك بأجنحتها الثقافية والفكرية في 

معرض الكتاب بجامعة البصرة وسط اشادة واسعة من قبل المسؤولين

شاركت األمانة العامة للعتبةاحلسينية 

املقدسةجبناح متميز ضمن معرض 

الكتاب الذي أقامته جامعة البصرة 

مبناسبةالذكرى السنوية لتأسيسها 

وللفرتة من 1- 5 نيسان 2012،وتضمن 

اجلناح عرض خمتلف اإلصدارات 

الثقافية والفكرية لشعبة النشر 

التابعة لقسم اإلعالم وإصدارات قسم 

الشؤون الفكرية والثقافية وشعبة 

التوثيق واملعارض وشعبة رعاية 

الطفولة ولوحات فنية لوحدة املرسم 

احلسيين ونشاطات مركز الوارث 

الطباعي ودار القرآن الكريم وفضائية 

كربالء.

وفود  قبل  واسعًا من  إقبااًل   وشهد اجلناح 

خمتلفة من بينها شخصيات دينية وسياسية 

بينهم  ومن  وطلبة اجلامعة  وأدباء  ومثقفون 

البصرة  وحمافظ  الوطنية  املصاحلة  وزير 

فيها،  التدريسي  والكادر  اجلامعة  ورئيس 

البصرة  يف  الرتكي  القنصل  إىل  إضافة 

مع  والتعاون  بالتواصل  رغبته  أبدى  والذي 

إدارة العتبة احلسينية املقدسة.

العروض  بإقامة مثل هذه  الزائرون  ورّحب 

الثقافية والفنية وخصوصًا الدور األساسي 

العراقي  اجملتمع  رفد  يف  املقدسة  للعتبة 

املسلم باحتياجاته الثقافية والفكرية.

وقال السيد سعد الدين البناء؛ مدير مكتب 

»مل  املقدسة؛  للعتبة احلسينية  العام  األمني 

على  املقدسة  احلسينية  العتبة  تقتصر 

اهلادفة  والثقافية  احلسينية  رسالتها  نشر 

على  العمل  وإمنا  فقط،  كربالء  مدينة  يف 

إيصاهلا إىل كافة املدن العراقية والعربية، 

والثقافية،  الفنية  املعارض  إقامة  وذلك من 

ومنها مشاركتها يف املعرض املقام يف جامعة 

بالذكرى  االحتفال  فعاليات  ضمن  البصرة 

السنوية لتأسيسها«.

وأضاف، بأّن »جناح العتبة احلسينية الذي 

الُشعب  ومنتجات  نشاطات  تضمن خمتلف 

فيها،  والفكرية  والفنية  الثقافية  واألقسام 

قبل  من  كبريين  واستحسانًا  إقبااًل  شهد 

والفئات  الشرائح  خمتلف  من  الزائرين 

»حنن  حديثه،  البناء  البصرية«.وأكمل 

باحتياجاته  اجملتمع  رفد  يف  مستمرون 

مركز  من  تنطلق  اليت  والفكرية  الثقافية 

احلسني  اإلمام  مبرقد  املتمثل  اإلشعاع 

)عليه السالم(، والعمل على تعريف اجملتمع 

احلسينية  بالرسالة  واإلسالمي  العربي 

اخلالدة«.بينما أعرب رئيس جامعة البصرة، 

عن سعادته باحتضان اجلامعة هلذا احلدث 

والفاعل  املميز  واحلضور  والفين  الثقايف 

ألجنحة العتبة احلسينية الفكرية والثقافية 

الدكتور صاحل إمساعيل  األستاذ  فيه.وقال 

الذكرى  مع  »تزامنًا  لـ)االحرار(:  يف حديثه 

احتضنت  البصرة،  جامعة  لتأسيس   48 الـ 

ضمن  املقام  الكتاب  معرض  اجلامعة 

نشر  دور  فيه  وشاركت  االحتفال،  فعاليات 

من  وأكثر  وخارجها  البصرة  حمافظ  من 

10 آالف عنوان كتاب، فضاًل عن األجنحة 

املقدسة  للعتبة احلسينية  واملتألقة  املتميزة 

اليت كانت وال تزال على تواصل مستمر مع 

اجلامعة«.

العتبة  بأّن  لكم بصدق  »أنقل  وتابع حديثه، 

يف  كبري  بشكل  ساهمت  املقدسة  احلسنية 

من  واإلسالمية  احلسينية  الثقافة  نشر 

خالل إصداراتها الثقافية والفكرية املتنوعة 

والثقافية  القرآنية  نشاطاتها  عن  فضاًل 

»تستمر  بأّن  متمنيًا  املختلفة«،  والدينية 

العراقي  اجملتمع  رفد  يف  املقدسة  العتبة 

واإلنتاجات  اإلصدارات  بهذه  والبصري 

اإلبداع  من  واملزيد  والثقافية  الفنية 

املتميز«.

عبد  خلف  البصرة،  حمافظ  قال  بينما 

لكل ما  اليوم  أتطلع  وأنا  »تفاجأت  الصمد: 

على  يبعث  شيء  وأنه  اإلنسان  حياة  ميس 

الفرح وحنن نشاهد هذه اإلجنازات الكبرية 

اليت حققتها األمانة العامة للعتبة احلسينية 

واليت  والفكرية  الثقافية  اجملاالت  يف 

بشدة   هلا  انتباهي  وجلبت  اهتمامي  أثارت 

واالهتمام  الرائعة  الفنية  اللوحات  ومنها 

بالطفولةف«.

وتابع، »لقد عرضت أجنحة العتبة املقدسة 

متعددة  وأنشطة  تارخيية  وأحداثا  مواضيع 

بني  بها  التعريف  وجيب  األهمية  غاية  يف 

يف  وغريها  والطالبية  الثقافية  األوساط 

اجملتمع العراقي، »مضيفًا يف ختام حديثه، 

املقدسة  للعتبة  وأكثر  أكثر  النجاح  »أمتنى 

والعاملني عليها وهم يسعون يف رفد اجملتمع 

بالثقافة والفن احلسيين اجلميل واهلادف، 

القادمة  األجيال  ارتباط  من خالهلا  وصار 

بقادتها وأئمتها«.

حمافظة  يف  املعلمني  نقيب  أوضح  بينما 

البصرة، جواد كاظم املريوش؛ بأّن »الروضة 

فكرة  أعطوا  عليها،  والقائمني  احلسينية 

جديدة ملعاني اسم اإلمام احلسني ومرقده 

قامت  بإطار  مغلفة  كانت  بعدما  الطاهر، 

العامة  »األمانة  بأّن  مبينًا  اخلوف«،  من 

تسلمها  منذ  طرقت  قد  املقدسة  للعتبة 

الطاهر مجيع  املرقد  على  اإلشراف  مهام 

أبواب املعارف اإلنسانية ويف كافة جماالت 

احلياة الثقافية والفكرية ومبينة بأن اإلمام 

الشرائح  جلميع  السالم(  )عليه  احلسني 

اإلنسانية والطوائف الدينية ولكل العصور«.

املوسوعة  هو  احلسني  »اإلمام  بأّن  وتابع، 

حدود  تفوقها  ال  اليت  املتناهية  اإلنسانية 

اإلنسان  قلب  وهو  نهاية،  ألجنحة  وليس 

هذه  مثل  إقامة  وإن  باحلرية،  النابض 

للتعريف بشخصية  املعارض ضرورية جدًا 

هذا اإلنسان العظيم وتضحياته الكبرية يف 

سبيل اإلنسانية مجعاء«.

طلبة جامعة البصرة يشيدون 

بنشاطات العتبة احلسينية داخل 

جامعتهم 

تقرير : علي اجلبوري
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العطاء الحسيني

العتبة  جبناح  البصرة  جامعة  طلبة  اشاد 

املقدسة ومبختلف أنشطة أقسامها وشعبها 

اليت  والفنية  والقرآنية  والفكرية  الثقافية 

تألقت وسط األجنحة األخرى املشاركة يف 

معرض جامعة البصرة.

لـ)االحرار(:  ماهر  مجال  الطالب  وقال 

املقدسة على  العتبة احلسينية  »لقد عملت 

وأحتفت  احلسينية  العظمة  صور  عرض 

أعيننا جبناحها الرائع واملتميز والذي أثبت 

بالفكر  دورها ومساهمتها يف رفد اجملتمع 

والثقافة«.

وأضاف، »هي يف مسريها الصحيح لنشر 

فكر اإلمام احلسني )عليه السالم( واحلفاظ 

إىل  ثورته  بأهداف  والتعريف  مبادئه  على 

األجيال الالحقة«.

وجتد الطالبة رنا عبد اهلل بأّن »هذه املشاركة 

املقدسة  العتبة  بها  تقوم  رائعة  مبادرة 

واملتعطش  املثقف  الطالبي  احلرم  وسط 

للقراءة واالطالع على اإلصدارات الثقافية 

والفكرية«.

باحتضاننا ألهالي  وأضافت، »حنن سعداء 

املقدسة  العتبة  ومنتسيب  الكرام،  كربالء 

وما عرضت علينا من أنشطة ثقافية وفنية 

يف غاية اجلمال والتطور«.

العتبة احلسينية املقدسة تدعم طلبة 

موهوبني يدرسون يف مدرسة من افضل 

مخس مدارس با               رلعراق

تعاونها  املقدسة  احلسينية  العتبة  ابدت 

مبحافظة  املوهوبني  مدرسة  دعم  اجل  من 

البصرة واليت تعترب من ضمن افضل مخس 

مدارس يف مجيع حمافظات العراق حبسب 

مدير مكتب امني العام للعتبة املطهرة.

وقال سعد الدين البناء خالل ترؤسه وفدا من 

العتبة احلسينية لزيارة مدرسة املوهوبني يف 

حمافظة البصرة اننا وعلى هامش مشاركة 

املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 

مدرسة  زرنا  البصرة،  جامعة  معرض  يف 

لالطالع  البصرة  حمافظة  يف  املوهوبني 

عن كثب على ما تقوم به هذه املدرسة من 

احتضان الطاقات البشرية من 

من  وجعلهم  والطلبة  التالميذ 

املتميزين  والباحثني  العلماء 

مستقباًل.

يف  املوهوبني  مدرسة  وتعد 

عام  تأسست  واليت  البصرة 

مدارس  مخس  ضمن   2007

العراق،  حمافظات  مجيع  يف 

يف  وطالبة  طالبًا   18 وتضم 

اخلامس  مرحلة  وحتى  املتوسطة  مراحل 

ومنهجًا  دروسًا  يتلقون  والذين  اإلعدادي، 

علمية  منهم مناذج  تصنع  متطورًا  تدريسيًا 

متطورة يف املستقبل من أجل املساهمة يف 

بناء خمتلف املرافق احلياتية يف البالد علما 

من  يكونوا  ان  فيهم  يشرتط  االساتذة  ان 

محلة الشهادات العليا وان الدروس املعطاة 

للطلبة هي من دروس اجلامعات والتدريس 

العربية  درسي  عدا  االنكليزية  باللغة  يكون 

واالسالمية .

باحتضان  جدًا  فخورون  »حنن  واضاف 

واجملتهدة  الطيبة  الثلة  هلذه  املدرسة  هذه 

من أبنائنا وحماولة صناعة جيل من محلة 

العلم .«

من جانبها رحبت مديرة مدرسة املوهوبني 

الرمحن  عبد  ابتهال  البصرة؛  مبحافظة 

احلسينية،  العتبة  وفد  بزيارة  األسدي 

العامة  األمانة  بتبين  سعادتها  عن  معربة 

واللقاء  التواصل  مسؤولية  املقدسة  للعتبة 

دون  والثقافية  الرتبوية  املؤسسات  مع 

يف  وإمنا  كربالء  حمافظة  على  االقتصار 

هذه  ان  وقالت  البالد  حمافظات  مجيع 

الزيارة املباركة تشكل دافعا معنويا كبريا لنا 

لبذل املزيد من اجلهود .«

مسؤولون اشادوا مبشاركة العتبة 

احلسينية املقدسة مبعرض البصرة

للشؤون  البصرة  حمافظ  مستشار  أشاَد 

املقدسة  احلسينية  العتبة  جبناح  الدينية؛ 

املشارك يف معرض الكتاب املقام يف جامعة 

البصرة ، وقال السيد سالم زين العابدين؛ 

السعادة  »متلؤنا  لـ)االحرار(  تصرحيه  يف 

وحنن نطلع على النتاجات الفكرية والثقافية 

والفنية للعتبة احلسينية واليت زينت بصورة 

الفتة معرض الكتاب يف اجلامعة، وخصوصًا 

املتعددة  الثقافية  اإلصدارات  مستوى  على 

والفكر  بالثقافة  اجملتمع  تثري  واليت 

والرسالة اهلادفة«.

عناوين  أيضًا،  انتباهي  »لفت  وأضاف، 

القرآن  طباعة  بينها  ومن  املعروضة  الكتب 

الكريم، فضاًل عن النشاطات الفنية املتمثلة 

وكذلك  الطباعي  وارث  مركز  مبنتجات 

احلسيين  للمرسم  الرائعة  الفنية  األعمال 

الذي جسدت أنامل مبدعيه صورًا يف غاية 

اجلمال عن الثورة احلسينية اخلالدة وكذلك 

املواضيع اليت متس حياة الناس«.

يف  واضحا  تطورا  »هنالك  إّن  إىل  وأشار 

والفكرية  واإلعالمية  الثقافية  األنشطة 

الرسالة  املقدسة وحرصها على بث  للعتبة 

اإلعالمية اهلادفة وجتسيد الثورة احلسينية 

بأساليب علمية متطورة ومتعددة وبأبعادها 

مضيفًا  واإلسالمية«،  واالجتماعية  الثورية 

بأنّه »من املفرح جدًا أن تتبنى األمانة العامة 

للعتبة احلسينية املقدسة هكذا مشاريع.

ذاته،  الوقت  يف  العابدين  زين  أشاد  كما 

القرآن  دار  »تبذهلا  اليت  الكبرية  باجلهود 

املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الكريم 

بني  القرآنية  الثقافة  نشر  على  وحرصها 

وجنوبًا  مشااًل  العراقي  اجملتمع  شرائح 

الكبري األلف  القرآني  وخصوصًا مشروعه 

القرآنية  إصداراتها  عن  فضاًل  حافظ، 

املكتبة  تثري  اليت  الرصينة  البحوث  ذات 

القرآنية«.

العتبة احلسينية تستقطب اطفال 

وتالميذ البصرة من خالل نشاطات 

ثقافية وفنية 

املقدسة  احلسينية  العتبة  امانة  استقبلت 

جامعة  معرض  يف  املشرتك  جناحها  عرب 

املدارس  تالميذ  من  شرحية  البصرة 

الصغار من حمافظة البصرة لالطالع على 

األنشطة املعروضة وخاصة مبا ميس شغف 

اجلناح  خالل  عرضه  مت  ما  وهو  الطفل 

اخلاص بشعبة رعاية الطفولة التابعة للعتبة 

املقدسة.

التالميذ الصغار الذين توافدوا على املعرض 

منظمة  جماميع  وشكلوا  دفعات  شكل  على 

ارتسمت  احلسينية  العتبة  أجنحة  لزيارة 

على وجوههم الفرحة وهم يرافقون الكوادر 

األنشطة  على خمتلف  ويطلعون  التدريسية 

الثقافية والفنية للعتبة احلسينية املقدسة.

مشس  مدرسة  مديرة  علي  فاطمة  وقالت 

حديثها  يف  البصرة،  مبحافظة  الصباح 

تالميذ  جلب  على  »عملنا  لـ)االحرار( 

النشاطات  مدرستنا من أجل االطالع على 

وزيارة  احلسينية  للعتبة  والفنية  الثقافية 

املعرض  يف  املشاركة  األخرى  األجنحة 

وتعريفه  الطفل  مدارك  توسيع  أجل  من 

الدينية  املفاهيم  وترسيخ  مبقدساته 

والعقائدية يف ذهنه«.

شاهدته  مبا  جدًا  »أعجبت  بأّنها  وأوضح 

وستتواصل  املقدسة  العتبة  جناح  يف  اليوم 

لزيارة  يوميًا  مدرستها  تالميذ  جبلب 

على  كثب  وعن  أكثر  واالطالع  املعرض 

جملة االحرار اال�سبوعية
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العطاء الحسيني

احلسينية  للعتبة  والفنية  الثقافية  املشاريع 

املقدسة«.

وطالبت علي؛ القائمني على العتبة احلسينية 

حمافظة  يف  الثقافية  مشاركاتهم  »بتوسيع 

البصري  اجملتمع  إطالع  أجل  من  البصرة 

اإلمام  نهضة  على  وأطيافه  شرائح  بكل 

ومبادئه  وثورته  السالم(  )عليه  احلسني 

السامية«.

الكبري  إعجابهم  املدارس  تالميذ  وأبدى 

العتبة  الفنية املعروضة يف جناح  باللوحات 

املرسم  قسم  نشاطات  ضمن  احلسينية 

نشاطات  عن  فضاًل  هلا،  التابع  احلسيين 

شعبة رعاية الطفولة ومنها جملة احلسيين 

اليت  اجملالت  أوىل  من  تعد  اليت  الصغري 

العراق  يف  املقدسة  العتبات  من  انطلقت 

وإيصال  الطفولة  رعاية  جبانب  وتهتم 

الثقافة اإلسالمية واحلسينية هلم.

مع  جتواله  خالل  خليل؛  علي  التلميذ  وبني 

العتبة احلسينية،  زمالئه الصغار يف جناح 

كانت مجيلة جدًا  املعروضة  »األنشطة  بأّن 

احلسني  اإلمام  عن  جديدة  أشياء  وتعلمت 

عدة  شراء  على  وواظبت  السالم(  )عليه 

ختص  وجمالت  وقصص  فنية  لوحات 

الطفل«.

»شكرها  حارث  أمل  التلميذة؛  وقّدمت 

وتقديرها للعتبة احلسينية املقدسة وسعيها 

خالل  من  بالطفولة  االهتمام  يف  الدائم 

جناحها«  يف  املعروضة  الثقافية  األنشطة 

بني  واملتميز  »باللطيف  وصفته  والذي 

األجنحة املشاركة«

مسلمون ومسيحيون يتفاعلون مع 

القضية احلسينية عرب جناح العتبة 

املقدسة يف جامعة البصرة

املقدسة يف  احلسينية  العتبة  معرض  القى 

من  كبريين  وإقبااًل  ترحابًا  البصرة  جامعة 

املسلمني  من  لزيارته  الوافدين  الزائرين 

على  كثب  عن  أطلعوا  والذين  واملسيحيني، 

األنشطة الثقافية والفنية للعتبة احلسينية؛ 

رسالة  نشر  يف  كبرية  خطوة  بأنه  مؤكدين 

أوسع  إىل  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

مدى وخصوصًا يف مدينة البصرة الفيحاء.

وثقافية  دينية  شخصيات  عدة  وتوافدت 

البصرة  حمافظة  من  ومثقفون  وأدباء 

وأبدوا  املقدسة  العتبة  جلناح  وخارجها 

األقسام  عرضته  مبا  الكبري  أعجابهم 

املشاركة واليت تضمنت مركز وارث للطباعة 

كربالء  وقناة  احلسينية  الروضة  وإذاعة 

الفضائية ودار القرآن الكريم واإلصدارات 

الثقافية لشعبة النشر ونتاجات شعبة رعاية 

فضاًل  احلسيين،  املرسم  ووحدة  الطفولة 

عن  التارخيية  والصور  الفنية  اللوحات  عن 

مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( ضمن 

التابعة  واملعارض  التوثيق  شعبة  أنشطة 

للعتبة املقدسة.

النجف  يف  الدينية  احلوزة  أستاذ  وقال 

»العتبة  بأّن  املوسوي  عالء  السيد  األشرف 

احلسينية جنحت بصورة كبرية وبكل معايري 

احلسني  اإلمام  رسالة  إيصال  يف  النجاح 

والتعريف بثورته ونهضته العظيمة وذلك من 

املعروضة  والفنية  الثقافية  األنشطة  خالل 

جامعة  معرض  يف  املشارك  جناحها  يف 

البصرة«.

مبا  احلسينية  العتبة  »وصول  بأّن  وأوضح 

خطوة  فهي  ونتاجات  أنشطة  من  عندها 

وأمتنى  هلا،  املشجعني  من  وأنا  جدًا  تقدر 

مل مشل احملافظات العراقية بهذه األنشطة 

لشرائح  كبرية  فائدة  تقدم  اليت  والعروض 

اإلصدارات  مستوى  على  وخاصة  اجملتمع 

العراقي  القارئ  تثري  اليت  الثقافية 

قال  بينما  واهلادفة«.  القيمة  باملعلومات 

املوسوي:  حيدر  السيد  احلسيين  اخلطيب 

على  مبامّر  املعروضة،  الصور  ّذكرتين    «

املرقد احلسيين الطاهر من مراحل إعمار 

حقب  خالل  على  عملت  مآٍس  من  وكذلك 

الثورة  شعلة  وإطفاء  تهدميه  على  عديدة 

الطاغية  جالوزة  بينهم  ومن  احلسينية 

صدام حسني الذين هدموا بدباباتهم املرقد 

سبحانه  اهلل  وشاء  1991م  عام  الطاهر 

رغمًا  عظيمًا  صرحًا  يصبح  أن  وتعاىل 

من  باّنه  أيضًا  وأوضح  الطغاة«.  أنوف  على 

الضوء  يسلط  أن  اإلعالم  »من  الضروري 

على هذه األنشطة الثقافية لكي يطلع العامل 

عليها ويعرف عظمة اإلمام احلسني )عليه 

السالم( وما أصبح عليه مرقده الطاهر من 

مركز لإلشعاع الفكري واحلضاري«.

احلسينية  »العتبة  إّن  إىل  املوسوي  وأشار 

السباقة منذ سقوط النظام السابق، بتقديم 

خدماتها املختلفة إىل الزائرين وعملت من 

خالل إعالمها وخدماتها املتعددة، على نقل 

صورة مشرقة ألهل البيت )عليهم السالم( 

حتى أّنها عملت على عدم اقتصار أنشطتها 

وعامليًا  حمليًا  وإمنا  كربالء  مدينة  على 

الثقافة احلسينية  وأثبتت جناحها يف نشر 

اهلادفة إىل خمتلف شرائح اجملتمع«.

تعتنق  اليت  صباح  نور  الطالبة  وواظبت 

الديانة املسيحية مع زميالتها يف اجلامعة، 

املقدسة  احلسينية  العتبة  جناح  زيارة  على 

احلسينية،  القضية  مع  التفاعل  وإبداء 

بأّن  لـ)االحرار(  حديثها  يف  وأوضحت 

لكل  عظيمًا  رمزًا  ميثل  احلسني  »اإلمام 

العامل باختالف جنسياتهم وطوائفهم، وقد 

واالطالع  املعرض  زيارة  على  يوميًا  واظبت 

والفنية  والفكرية  الثقافية  األنشطة  على 

اليت تصدر من مرقده الطاهر«.

وأكملت حديثها، »أهّنئ األخوة العاملني يف 

املسلمني  وكافة  املقدسة  احلسينية  العتبة 

على هذا املعرض اجلميل الذي تناول قضية 

اإلمام احلسني )عليه السالم( وقدمًا تعريفًا 

رائعًا عن سيد الشهداء ونهضته اإلنسانية«.

العتبة احلسينية متنح ايتام البصرة 

هدايا عينية 

احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  منحت 

يتيما   50 من  ألكثر  عينية  هدايا  املقدسة 

العتبة  موفد  حبسب  البصرة  حمافظة  يف 

تصريح  يف  الوائلي  رشيد  وقال  احلسينية. 

للعتبة  العامة  االمانة  ان  لـ)االحرار( 

يف  مشاركتها  واثناء  املقدسة  احلسينية 

جبامعة  اقيم  ثقايف  مهرجان  فعاليات 

اىل  عينية  هدايا  بتوزيع  قامت  البصرة 

على  البصرة  من حمافظة  يتيما  50 طفال 

قاعة مديرية الرياضة والشباب موضحا ان 

احلفل شهد حضورا رمسيا ودينيا يتقدمهم 

حمافظ البصرة وقائد شرطة املدينة ».

ومن اجلدير بالذكر  ان العتبة املقدسة قد 

اقامت ندوة داخل اجلامعة مت التطرق فيها 

شارك  وقد  املقدسة  العتبة  نشاطات  اىل 

فيها ابناء العامة بكلمة مهمة جدا فضال عن 

كلمة لرئاسة جامعة البصرة وكلمة ملسؤول 

قراءة  ومتت  واشنطن  يف  الثقايف  املعهد 

شاشة  عرض  مع  كربالء«  »علمتنا  نشيد 

للطفلة تقوى علي نال اعجاب اجلميع كما 

مت رفع راية االمام احلسني عليه السالم يف 

مسجد اخلطوة لالمام علي عليه السالم . شرح  الى  يستمعون  البصرة  في  املسؤولني  وكبار  الوطنية  املصاحلة  وزير 
تفصيلي عن لوحة فنية متثل واقع املعتقلني السياسيني زمن النظام املقبور 
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العطاء الحسيني

قسم  يف  العاملة  الفنية  الكوادر  نفذت 
الصيانة بالعتبة احلسينية املقدسة أعماهلا 
الفنية واهلندسية  يف عمل املخزن املخصص 
لقسم مضيف اإلمام احلسني)عليه السالم( 
واملخصص للتوزيع اخلارجي والذي يتألف 
لعدد  األول  الطابق  تقسيم  مت  طابقني  من 
لبناء  منه  جزء  ختصيص  مت  األجزاء  من 
خمبز كبري احلجم ومت ختصيص األجزاء 
الباقية لبناء مطبخ خاص للمضيف وكذلك 
األخري  واجلزء  للقصابة  خمصص  مكان 
ذلك  جاء  للمخزن،  وإدارة  قاعة  لبناء 
األعمال  شعبة  مسؤول  تصريح  حبسب 

املدنية املهندس حيدر السعدي.

وأضاف السعدي، إن املخزن يقع على ارض 
تبلغ مساحتها 375 م2 وتقع مرافق اخلدمة  
فيه بطابقني حيث بلغت النسبة اإلمجالية 
العلوي  الطابق  إن  مبينًا   ، 750م2  للعمل 
الغذائية  للمواد  خمزنًا  ليكون     خصص 
اجلافة الحتوائه على جهاز تربيد مناسب، 
تهيئة  ومت  له  كهربائي  مصعد  إضافة  ومت 

أماكن السرتاحة العاملني ».
مشريًا اىل  إن الغاية الفعلية من هذا العمل 
تأتي ضمن أعمال توسعة احلرم احلسيين 
املساحات  من  ممكن  قدر  اكرب  وفتح 
وان  الزائرين السيما  أمام  للحرم  احمليطة 
يف  يقع  السابق  اخلارجي  التوزيع  خمزن 

الشريفني  احلرمني  بني  الواقعة  املنطقة 
اخلدمة  من  املزيد  بذل  يف  سيساهم  كما 
امتاز  العمل  إن  موضحًا  اإلمام«.  لزوار 
بدقته وتصميمه اجليد ومواصفاته العالية 

دعامات حديدية خمصصة  من  فهو مبين 
لتحمل األوزان الثقيلة«.  

تقرير: حسني امحد 

حبضور عدد من علماء الدين والفعاليات 
الرتبوية واالجتماعية والثقافية ورئيس 
أبناء  من  غفري  ومجع  البلدية  وأعضاء 
صيدا  شرق  منطقة  يف  عنقون  بلدة 
السبت  يوم  أقيمت  لبنان،  جنوب  يف 
احلادي والثالثني  من شهر آذار 2012 
راية  لرفع  مؤثرة  احتفالية  مراسم 
االمام احلسني عليه السالم أمام النادي 

احلسيين يف البلدة.
وكان قد استلم الراية ممثل عن اهالي  
البلدة  من مدير مكتب مساحة الشيخ 
العتبة  وفد  مع  الكربالئي  املهدي  عبد 
املاضي  الشهر  شارك  الذي  احلسينية 
يف  االول  الثقايف  االسبوع  فعاليات  يف 

بريوت.
من  بآيات  االحتفال  مراسم  بدأت  وقد 

الذكر احلكيم، تلتها كلمة شكر وامتنان 
احلسينية  للعتبة  العام  األمني  لنائب 
ومدير  الشامي  أفضل  السيد  املقدسة 
سعد  السيد  االمني   مساحة  مكتب 
العتبة املطهرة على  البناء ولوفد  الدين 
يف  تساهم  اليت   الطيبة  البادرة  هذه 
عالية  السالم  عليه  احلسني  راية  رفع 
وملا  اللبنانية،  املناطق  خفاقة يف مجيع 
ترتكه من اثر يف النفوس. وبعد قصيدة 
أزاح  املناسبة  وقع  من  واناشيد  شعرية 
اليت  التذكارية  اللوحة  عن  الستار 

واليت  العمالقة،  السارية  أمام  أقيمت 
مساحة  الراية  لرفع  خصيصا  نصبت 
العالمة السيد فخر الدين أبو احلسن 
ومساحة العالمة الشيخ حممد مصري 
بينما  الراية،  رفع  ببدء  إيذانا  العاملي 
أدت ثلة من كشافة الرسالة اإلسالمية 
التحية، مع فرقة من الدفاع املدني اليت 
جابت شوارع البلدة بعد رفع الراية على 
مرتا   12 ارتفاعها  بلغ  اليت  السارية 
ساحة  تسمية  عليها  اطلقت  ساحة  يف 

االمام احلسني عليه السالم.

قسم الصيانة ينفذ المراحل األخيرة من مخزن التوزيع الخارجي
لمضيف اإلمام الحسين )عليه السالم( 

مراسيم مؤثرة لرفع راية اإلمام الحسين عليه السالم في النادي 
الحسيني لبلدة عنقون في الجنوب اللبناني
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تقارير

تخليدًا لفكره النير وقصائده الحسينية الخالدة 

مديريُة الوقف الشيعي في بابل تقوم بافتتاح مرقد ومسجد شاعر آل البيت 
الخليعي بحلته الجديدة 

حممد املوسوي

برعاية مديرية الوقف الشيعي يف 
بابل مت مؤخرا إفتتاح بناية مرقد 

ومسجد مالصق ملرقد العالمة 
وشاعر آل البيت )عليهم السالم( أبو 

احلسن مجال الدين علي بن عبد 
العزيز بن نعمان اخلليعي )قدس( 

والذي ولد يف العام  ) 582 هجري( 
واملتوفى يف العام) 650هجري( 

يف مدينة احللة وهو من شعراء آل 
البيت يف زمانه.  

 هذا وقد ألقى مدير الوقف الشيعي يف 
بابل املهندس أمحد العبيدي كلمة باملناسبة 
أوضح فيها مراحل البناء واملوافقة من قبل 
ديوان الوقف الشيعي يف بغداد واملباشرة 
من  بنائه  وإعادة  القديم  البناء  بتهديم 
على  املنطقة  أهالي  وشكر  املديرية،  قبل 
تعاونهم مع املديرية يف عملية البناء اليت 
متت بأشراف رئيس املهندسني األقدم عبد 
الكريم مهدي الفتالوي .. ثم ألقى السيد 
معد آل حيدر احللي قصيدة عن العالمة 
اخلليعي، وألقى بعده الشيخ حممد مجعة 
حماضرة قيمة عن حياة الشاعر والعالمة 

اخلليعي.
ومن جانب آخر قال املهندس املقيم على 
إن  الفتالوي:  الكريم مهدي  املشروع عبد 
هذا املشروع تضمن تهديم املرقد القديم 

الريازة  وفق  بنائه  وإعادة  للسقوط  اآليل 
قسم  وقد  احلديث،  اإلسالمي  والطراز 
البناء اىل قسمني: القسم األول: هو مكان 
 )  15  ( بإرتفاع  قبة  وعليه  العالمة  ملرقد 
إرتفاع )25  املئذنة على  بناء  مرتا وكذلك 
مسجد  بناء  هو  الثاني  والقسم  مرتا   )
مساحة  وعلى  للمرقد  مالصق  للصالة 
تقدر بـ ) 800( مرت مربع، إضافة اىل بناء 
الفتالوي   وأشار  متكامل،  صحي  جممع 
للمرقد  اخلارجي  التغليف  أعمال  اىل 
مشلت  واليت  اخلارجي  واجلدار  والقبة 
تغليف القبة بالكاشي الكربالئي األخضر 
اإلسالمية  والزخارف  بالنقوش  واملطعم 
عليهم  البيت  أهل  أمساء  عليها  ومثبت 
واجلدران  املئذنة  أو  املنارة  أما  السالم، 
اخلارجية قد غلفت حبجر اآلجر املطعم 

بالكاشي الكربالئي .
املرقد  أرضية  إن  الفتالوي  وأضاف 
تبليطه  مت  قد  للمرقد  املالصق  واملسجد 
املشروع   كلفة  بأن  وبني  الكرانيت،  حبجر 
حوالي ) 360 ( مليون دينار، ومدة العمل 
الزمنية  الفرتة  حيث  من  قياسية  كانت 

اليت مل تتجاوز مثانية أشهر . 
وأكد الفتالوي بأن مديرية الوقف الشيعي 
مسجد  لتأهيل  مماثلة  حبملة  تقوم 
سره  ادريس)قدس  ابن  العالمة  وحسينية 
الشريف (، هذا وقد شهد حفل اإلفتتاح 
احللة  مدينة  أهالي  من  كبريا  مجهورا 

واألدباء  والعلماء   العلم  مدينة  الفيحاء 
والفنانني والشعراء 

هذه  إحياء  إن  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
الرموز املكانية يساعد على بقاء الشاهد 
أمسه  فقط  سابقًا  اجملهول  للمرقد  حيًا 
حياته  معرفة  دون  قربه  مقدمة  على 
احللة  مدينة  يف  عاشها  اليت  احلقيقية 
متثل  الرؤى  هذه  ومثل  إنتمائه،  ونسبة 
عن  والكشف  املتابعة  أسلوبية  يف  إضافة 
مساحات أوسع يف وجهات النظر، وهكذا 
ملتزم  شاعر  بأنه  اخلليعي  الشاعر  كان 
ومتمسك بنهج الرسول األكرم )صلى اهلل 
عليه وآله( وآله األطهار )عليهم السالم( .

مبدحهم  خالصًا  شعره  ديوان  فكان   
اخلليعي  شعر  إن  إىل  إضافة  ورثائهم، 
يردد من على املنابر احلسينية أو الثقافية 
السنني،  مئات  منذ  الدينية  احملافل  ويف 
ولتعرف األجيال من هو الشاعر اخلليعي 
من  البيتني  هذين  قصائده  من  ننتخب 
حممد  آلل  حمبته  مدى  تدل  اليت  شعره 
احلسني  اإلمام  السيما   ) السالم  )عليهم 

عليه السالم.
إذا شئت النجاة فزر حسينًا 

        لكي تلقي اإلله قرير عني
فإن النار ليس متس جسمًا 

        عليه غبار زوار احلسني
وعند اإلحبار عن حقيقة الشاعر اخلليعي 
يظهر  والكتاب  واألدباء  املؤرخني  كتب  يف 

لنا حقيقة هذا الشاعر من جممع اآلداب 
الشعار  ابن  عن  املنقول  الكامل  والنص 
املوصلي املتوفى سنة 654هـ بكتابه املوسع 
ومن  سبقوه  الذين  الشعراء  حياة  عن 
ابن  ضمنهم ذكر الشاعر اخلليعي وكتاب 
الشعار هو )قالئد اجلمان من فوائد شعراء 
هذا الزمان( مبجلداته التسعة والصادر يف 
كامل  األستاذ  بتحقيق  بريوت سنة 2005 
عن  الستار  أزاح  الذي  اجلبوري  سلمان 
بعض من سرية الشاعر اخلليعي  وأمسه 
عبد  بن  علي  الدين  مجال  احلسن  أبو   (
بالل  بن  نعمان  بن  أبي حممد  بن  العزيز 
اخلليعي اخلفاجي النسب عن ابن الشعار 
واملوصلي واحللي( )ألن والد اخلليعي من 
قرية أيوب من قرى احللة املزيدية ( لكن 
 ، 582هـ  سنة  املوصل  يف  اخلليعي  والدة 
األسلوب  وسالسة  بالرقة  شعره  وأمتاز 

وحسن املعاني. 
الشاعر  وفاة  بأن  الباحثون  يذكره  وما 
اخلليعي يف احللة يف عام 650هـ عن عمر 
ناهز 68 سنة ومرقده يف حملة اجلديدة 
قبل  من  ويزار  معروف  احللة  مركز  يف 
أبناء احللة وغريهم من حميب آل حممد 
وختليدا  أمجعني،  عليهم  اهلل  صلوات 
الوقف  مديرية  قامت  السامق  ملقامه 
الشيعي يف بابل وبالتعاون مع أهل احمللة 
ببنائه وجتديده، فربز بهذا البناء الشامخ 

بشكل يليق بصاحب القرب وبفكره النري.
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األدبية

رف��������������َع ال�������ص�������رب ل������ن������ا ي������ده 

أرض�������ى ال  ب������ان������ي  وي�������ق�������ول 

ق����ال����وه����ا ص������رب  م������ن   ً ج����ب����ال 

ق�������د ك���������ان ل������وال������ده������ا ام���������رٌ 

أع�������ط�������ت ل��������ل��������دور أم�����ان�����ت�����ه

م�������ا م�������ن ام�������ري�������ن ب���ط���اع���ت���ه

اح���������داٌث  ت������وال������ت  ال�����ط�����ف  يف 

ال��������ق��������وم ب����ك����ث����رت����ه����م ش����ّت����ى

ت���������واق   ٍ ب�����ق�����ل�����ب  ي������س������ع������ون 

ي������ل������ق������ون ب�����أن�����ف�����س�����ه�����م مّل������ا 

أن�������غ�������ام ال�����س�����ي�����ف هل�������ا وق�������ٌع

ي�����ض�����رب ه������ام������ًا جي��������دع ان����ف����ًا 

يستبسل ال�����ق�����ائ�����د  ع�����ب�����اس 

ق�������د ص���������ال وراي��������ت��������ه ت����زه����و

ج�������������اءت ب��������وق��������ار ت���ت���م���ش���ى

ق������رب������ان������ك ه�����������ذا ف����اق����ب����ل����ه

مستصعْب درس����������ًا  ي���س���ت���ل���ه���م 

زي����ن����ب اال  ي����س����ب����ق����ين  ان 

ي����ث����رب ح�����ت�����ى  رح����ل����ت����ه����ا  يف 

أص����ع����ب دورًا  هل�������ا  واع�������������ّد 

ت����س����ت����ق����رئ اف�������ك�������ار االجن�������ب

األص�����ع�����ب هل��������ا  خي�������ت�������ار  إال 

يلهب ح�����ق�����ٍد  ع������ن  ت���ت���س���اف���ل 

وال�����ص�����ح�����ب ب���ق���ل���ت���ه���م اره������ب

ل����ل����م����وت ف������ال س�����ي�����ٌف ي���ره���ب

ب����ض����راوت����ه����ا ت����ش����ت����ُد احل������رب

امل���ل���ع���ب وأرض������ه������م  ال����ق����ل����ب  يف 

ي���س���ل���ب روح�����������ًا أن�������ى امل����ه����رب

ينصب ط������������ودًا  س�����ي�����ده  ع������ن 

ي�����ه�����وي ب�����ال�����ص�����ارم واألش�����ه�����ب

ت���س���رته���ب مل  ال����ق����ت����ل����ى  ب������ني 

ه�������ل وف�����ّي�����ن�����ا ق������ال������ت زي����ن����ب

جبُل الصبر
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األدبية

ُملعثُم فاللسان  من�=�ي  األفكار  حارت  قد 

إذ كل حرٍف رام وص�=�فك ظل جهاًل ُيْتِهُم

يلهُم نورا  كنِت  ال�=وجود  تكوين  قبل  من 

إذ عموا الربية  قاد  بنسلك=  اإلله  حيث 

عصروك خلف البا=ب والنريان فيه أضرموا

مسلُم ينكر  وليس  لإلل�=�ه  ي��ا  أض��الع��ك 

يتقدُم ج��ه��رة=وك��ب��ريه��م  ع��ل��ي��ا  ق�����ادوا 

يوصيهُم بك  دوم��ا  املصطفى=  طه  ماكان 

فعلى اإلله قد اجرتى= وبه حتيط جهنُم

حَتِْطُم لذنيب  منك  شفاعة=  ِإَل���يًّ  أرج��و 

فاطم  ي��ا  م��والت��ن��ا  ي���ا=  اهلل  عليك  ص��ل��ى 

هو مهدي بن جاسم بن حممد آل نور الدين الشماسي، ولد يف كربالء سنة 1920م وتويف بها سنة 1979م ) 1395هـ( ، أديب وشاعر ومرتجم 
قدير، مارس التدريس يف مدارس كربالء احلديثة، وُعنّي مديرًا ملدرسة احلسني االبتدائية، خّلف آثارًا أدبية متميزة، وصدرت له ترمجات 

شعرية لرباعيات الشاعر والفيلسوف اإليراني عمر اخليام وكذا رباعيات األديب اإليراني الراحل السفري قدس خنعي وآثار اخرى عديدة.
ومن شعره يف شهيد كربالء :

من أدباِء كربالَء
الشاعُر مهدي جاسم الشماسي

بأكدار أشجانًا  الطف(   ( ب��ادل  قم 

مرابعه يف  وئ��ي��دًا  خ��ط��اك  وان��ق��ل 

ال��دن��ي��ا وطاوهلا م��ن ك��ل م��ا ص���اول 

أخ���و ثقة إال  ال��وغ��ى  ف��ي��ه��م يف  م��ا 

وام���س���ح أس����اه ب��دم��ع م��ن��ك م���درار

ف�����رمب�����ا وط����������أت آث����������ار م����غ����وار

وح����ارب ال��ب��غ��ي��ف��ي ع��ن��ف وإص����رار

لدينار ال  ل���دي���ن  ي��س��ع��ى  ت������اهلّل 

ِك كاشٌف من ذا لسرِّ
أن��ا ع��اج��ٌز ي��ا ف��اط��م =م���اذا أق���ول وأنظُم

الفُم وتعطلت لغة الكال=م ومل يطاوعين 

العامُل اإلل���ُه  إال  ك��اش��ٌف=  ل��س��رك  ذا  م��ن 

مظلُم بهيٌم  ل��ي��ٌل  مبجيئك=  اجن��ل��ى  وق��د 

أجرموا ُج��رٍم  أي  ظل�=مًا  آذوك  ملن  عجبا 

وبظلمهم قد أسقطوا= منك اجلنني وهشموا

مل يكفهم ما قد جنوا=حتى عتوا وحتكموا

غصبوك حنلتك وقد= ضلوا كأن مل يعلموا

يشتُم أو  يؤذها  من  بضعٌة=  مين  ق��ال  إذ 

أن��ا آثُم أن��ا ع��ب��دك ي��ا ف��اط��م= خبطيئيت 

َأْنَعُم فيها  ال���=ف��ردوس  جبنة  أف��وز  حتى 
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مقاالت

حتت
 اجملهر

بن  عـــبـــدالـــبـــاقـــي 
العمري  أمحد  بن  سليمان 
مبدينة  ولــــد   ، ـــفـــاروقـــي  ال
املـــوصـــل )مشـــالـــي الـــعـــراق( 
وفــيــهــا قــضــى عـــمـــره، غـــري مدة 
ــه عــلــى بـــغـــداد، ويف املــوصــل تــويف. ــت والي

يعود  نسبه  ان  الفاروقي حيث  بالعمري  لقب 
اىل اخلليفة الثاني. ينتمي إىل أسرة ذات 
أثر يف العلم واألدب، وقد برزت مواهب 
املرتجم له مبكًرا، كما كان شيخ األدباء 
يف عــصــره نــظــًمــا ونـــثـــًرا، وكــانــت له 
بـــاألدبـــاء والــشــعــراء خــاصــة عالقات 
وطيدة، وكان مقبول الكلمة عند حكام زمانه، وبعد قضاء سلطة العثمانيني على 
املماليك - اختارته الدولة »كتخدا« على والية بغداد، فنقل إقامته إليها، كانت له 
صالت وثيقة بالعالمة أبي الثناء اآللوسي وشيخ اإلسالم عارف حكمت وباألديب 

اللبناني ناصيف اليازجي.

اإلنتاج الشعري:
معاني  يف  األفكار  أهلة  ديوان:  له   -

االبتكار ، وديوان: الباقيات الصاحلات - مطبعة النعمان - 
منشورات مكتبة احلائري يف كربالء - النجف

وله قصيدة رائعة يذكر فيها مأساة الطف ومن ثم يدرج فضائل امري املؤمنني عليه 
السالم واشتهرت قصيدته العينية ومنها :

انت العلى الذي فوق العلى رفعا            ببطن مكة وسط البيت قد وضعا
وانت حيدرة الغاب الذي اسد الربج       السماوى عنه خاسئا رجعا

وانت باب تعاىل شان حارسه                بغري راحة روح القدس ما قرعا
مستك امك بنت الليث حيدرة               اكرب بلبوة ليث اجنبت سبعا

وهذه من القصائد املكتوبة يف حرم امري املؤمنني عليه السالم 
األعمال األخرى:

- له »نزهة الدنيا فيما ورد من املدائح على الوزير حييى« و»نزهة الدهر يف تراجم 
فضالء العصر« )خمطوط(.

حفيدُ اخلليفة الثاني

سامي جواد كاظم

محاسُن االنتظار
ميعاد كاظم الالوندي

َن  مِّ َمَعُكم  ِإنِّي  َفانَتِظُرواْ  ُقْل  تعاىل:  قال 
املُْنَتِظِريَن  - يونس - اآلية - 102.

متالزمان  واقعان  واإلنسان  االنتظار 
جسد  إىل  الروح  ولوج  فبمجرد  بالفطرة 
أي كائن حي خيضع مباشرة لعامل الزمن 
اإلنسان  والن  االنتظار  فتبدأ حينها عملية 
املخلوقات  كل  بني  واألكرم  األعقل  هو 
آخر،  بعدًا  لديه  االنتظار  حالة  اختذت 
فاالنتظار بالنسبة إليه ُيعد كالقنطرة اليت 
توصله إىل ضفة األمنيات اليت يسعى إليها 
ويتسابق ألجل نيلها، فسواء ظفر مبا يروم 
جيد  فسيظل  ال  أو  انتظار  طول  بعد  إليه 
وهكذا  اجتهاده  إليه  سيؤول  ما  وينتظر 
تطوى حياته سلسلة من االنتظارات تنتهي 
يتذكر  يوم  احملتم،  باملوت  حلقاتها  آخر 
الذكرى، ولكن هل سألنا  له  وأنى  اإلنسان 

أنفسنا ماذا ننتظر؟ وهل النتظارنا معنى؟

فمن البديهي إننا ننتظر بشغف لنحوز على 
املنعم  خالقنا  من  سواء  والسعادة  اخلري 
منا  الكثري  يغفل  ولكن  جنسنا  بين  من  أو 

انتظار اخلري والسعادة من نفسه!
فرتاه وقد أهدر ساعاته وأيامه بل وسنينه 
وجوده  وغاية  ترقى  ال  أمور  انتظار  يف 
حالة  فتكون  املنشود  للكمال  الوصول  يف 
معانيها  من  جتردت  وقد  لديه  االنتظار 
ينتظر  الذي  العبد  ذلك  فأين  احلميدة، 
الرحيم  مبعبوده  لينفرد  صالته  موعد 
الذي  الشاب  ذاك  من  مبناجاته  ويتلذذ 
له  حاك  قد  الشيطان  كان  موعدًا  ينتظر 
شراك املعاصي املردية، وأين الذي ينتظر 
بالبذل  واملعوزين  األيتام  عن  ليفرج  العيد 
خيزن  الذي  التاجر  ذاك  من  والعطاء 
ليضاعف  العيد  نفس  وينتظر  بضاعته 
عن  حينها  الضعيف  يد  فتقصر  أجرها 
الشراء ويكتفي بالتفرج فقط تلف نظراته 

احلرية واالنكسار. 
يف  وحبًا  طاعة  أرحامها  تصل  اليت  وأين 
ألتفه  القطيعة  تستهل  اليت  تلك  من  اهلل 
األسباب وتنتظر مبن يعارضها أن حيل بهم 
من السوء ما يثلج حنور صدرها فكثريًا ما 
َتِزل بعض النفوس السقيمة ويتحول عندها 
االنتظار إىل نزعة عدوانية ورغبات جاحمة 
املآسي  وترصد  اآلخرين  إيذاء  يف  توغل 
مقياس  يرصد  كما  لديهم  املؤملة  واألخبار 
رخيرت الزالزل الربكانية واهلزات األرضية 
اليت ما تنفك حتصد األرواح وحترق معها 

األخضر واليابس وتذره كاهلشيم. 
تضاربت  االنتظار  وجوه  من  وغريها  هذه 
كاشفة  ومساوئه  االنتظار  حماسن  بني 
 ( أصحابها  نوايا  تضمره  ما  عن  بدورها 
أن  املهم  فمن  ولذلك  نوى(  ما  امرئ  ولكل 
وفق  ُخطت  قد  وأهدافنا  أعمالنا  تكون 
احلنيف  الدين  لنا  ارتضاه  الذي  املنهج 

رحيمة  بنظرة  مشفوعًا  انتظارنا  فيمسي 
منه تعاىل حلني الوصول إىل ما نصبو إليه 
قضية  وتبقى  بالنجاح  أهدافنا  تكللت  وقد 
االنتظار األوىل هي األمسى واألفضل حني 
صرح عنها رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله 
وسلم( يف حديثه الشريف: ) أفضل أعمال 
أميت انتظار الفرج( ألنه انتظار للحق الذي 
ستسري أحكامه وتعاليمه يف ربوع املعمورة 
الكرامة  عبق  أخريا  البشرية  وتستنشق 
السماء  رساالت  كل  وتتجلى  واحلرية 
األوصياء  وآخر  األنبياء  بأمل  ونفحاتها 
تعاىل  اهلل  عجل   ( املنتظر  املهدي  اإلمام 
قلب  من  صادقة  ودعوة  الشريف(  فرجه 
كل مؤمن ومؤمنة أن تنقضي سنني االنتظار 
نفسه  هيأ  قد  والكل  البهية  طلعته  بفرحة 
هل  ولكن  املباركة  بنصرته  جديرًا  ليكون 

حنن فعالً  من املنتظرين ؟!
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مقاالت

حفيدُ اخلليفة الثاني
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20/ جمادى االوىل/ 1433هـ 
املوافق 12/ 4/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

البعض منا يعيش الوسوسة يف القراءة، ويف الطهارة، ويف النجاسات، وما شابه ذلك، لدرجة انه يعيد كثريا من عباداته نتيجة الوسوسة واليت اذا زادت عن 
املعقول ال يؤخذ بها ، بينا ال يعيش االنسان الوسوسة القولية عندما يريد أن يتكلم على مؤمن وال يتأنى او يرتدد بعواقب قوله ويتوسوس من ان العقوبة ستكون 
اهلية وجتعل من كالمه هذا غيبة اذا ما كان بغياب املتحدث عنه .. واحلال ان هذه الوسوسة مقدسة، ومثمرة، وحيبها الشارع.. خبالف الوسوسة يف القراءة، 

والصالة..

حسني علي جاسم الكرعاوي
التارخيي  اإلرث  من  العراق  ميتلك 
أرضا  جيعله  ما  واإلسالمي  واحلضاري 
ولكن  املؤسسات  دولة  لقيام  خصبة 
العراقيني  اإلرث  هذا  يسعف  مل  ولألسف 
إن  املؤسساتية ال لشيء سوى  الدولة  ببناء 
صراعات أثبات الوجود لألحزاب وحماولة 
كل حزب االستفراد بالسلطة علت املصلحة 
السبيل  الشراكة هي  أن  متجاهلة  الوطنية 
صاحبها  ما  إذا  الوطن  لبناء  احلقيقي 
إخالص متناسية أن جناحها يف إنشاء دولة 
الدميقراطي اجلديدة سيضع هذه  العراق 
األحزاب وقادتها يف مصاف بناة األوطان ال 
صناع للحزب الواحد والعودة للديكتاتورية 

اليت كلفت البلد الكثري. 
وال أدري ما اإلجابة اليت سوف أجدها عند 
ما  وهو  التالي  لسؤالي  املتحزبني  اإلخوة 
الفائدة املبتغاة من التعددية احلزبية؟! ولعل 
الكلمات تأخذه الظنون إىل  من قراء هذه 
األحزاب  ووطنية  إخالص  يف  أطعن  أنين 
العراقية وقادتها وكوادرها )إن بعض الظن 
لكن  أجبيه  ذلك  ظن  من  على  وردا  أثم( 
بسؤال له وأشرك معه األخوة الساسة أين 

حنن من آفة خراب العراق وأرضة الفساد 
اإلداري واملالي و..... ؟؟ امل يكن مبقدوركم 
ما  إذا  بأيدكم  األرضة  هذه  تكافحوا  أن 
العراقي  اإلنسان  خراب  وتوقفوا  تشابكت 
)الذي أصبح شغله الشاغل النخر يف جسد 
أبيه العراق فأصبح مواطننا بال هوية وبال 
شعلي  يقول  اجلميع  حال  ولسان  وطن 
بالعراق والعراق مال أبو واحد وإذا ما وجد 
احلريص أصطدم مبقولة يا معود  أشتكدر 

تسوي... 
وأصبحنا بفضلكم بال صناعة وال صناعيني 
روافد  من  واملهنية  الفنية  كوادرنا  وحولتم 
تصب يف نهر االقتصاد الوطين إىل نار إذا 
ما استمر حاهلا على ما هو عليه وتعاقب 
الزمان عليهم وهم على حالتهم هذه وأنتم 
براكني  إىل  حتولوا  عليه  أنتم  ما  على 
اقتصادية،  باقية  تبقي  ال  سوف  نريانها 
وللنصيحة أقول وأعلم من قد يقول ال أدري 
تعلم  هــــــل  الصحف  تفعله  ما  غرار  وعلى 
)أن صرفيات نقل منتسيب الدوائر التابعة 
أرقام  إىل  تصل  واملعادن  الصناعة  لوزارة 
مليارية فضال عن رواتبهم واألهم من ذلك 
هو عدم اإلنتاج مما  قتل روح العمل عندهم 

غري  تصرف  تصرف   هكذا  أن  وأعتقد 
أعطيتم  فهال  الالمباالة(  عن  ينم  مسؤول 
مجيع املوظفني من قبيل ما ذكرنا رواتبهم  

وتركتموهم يقضون أوقاتهم يف فراغ. 
ولعل حال مزارعي العراق أسوأ من موظفي 
هلم  راتب  ال  فهم  واملعادن  الصناعة  وزارة 
أبقارهم  إن  حني  يف  بأقرانهم،  أسوة 
)خاصة  علف  دومنا  تركت  وماشيتهم 
فالحي البزايز( بعد أن أصبح سعر الطن 
من الشعري سبعمائة ألف دينار وما انقراض 
حيوان اجلاموس وتعطيل مصانع األلبان إال 
شاهد على ذلك، والسبب كل السبب يعود 
التخطيطية)وكيف  املؤسسة  غياب  إىل  
دورات  من  دورة  أتت  وكلما  ذلك  يكون  ال 
من  بدأت  واحملافظات  النواب  جمالس 
أما   شيئا،  تعمل  مل  سابقتها  وكأن  الصفر 
ملاذا فلنا وقفة أخرى مع األسباب يف مقال 
آخر إن شاء اهلل( ودورها واليت من شأنها 
وصميم واجباتها العمل على توظيف املورد 
تنمية  يف  األهم  العنصر  وهو  البشري 
لقيام  األمثل  واستغالله  القومي  االقتصاد 

البنيان. 
الصناعي  للواقع  تام  انهيار  بني  ما  وحنن 

النباتي  الزراعي)بشقيه  األثر  واندثار 
االحتياج  ابسط   توفري  يف  واحليواني( 
)رأس  استرياد  إىل  األمر  فوصل  الغذائي 
الغذائي  األمن  فانعدم  والروبة(  ـ  الفجل 
عامليا  األول  االستهالكي  البلد  ولنصبح 
اجلميع  زال  وال  وحيدث  حدث  هذا  كل 
منشغلني بكيفية السيطرة على الشارع ال...

)وكيفما تكون يوىل عليكم(. 
وما زاد الطني بلة صراع الهويات ما 
بني قومية ودينية ومذهبية (عربي 
ـ كردي ـ تركماني، مسلم ـ مسيحي ـ 
أيزيدي - سنيـ  شيعيـ  سلفي)  دومنا 
اكرتاث للهوية اإلنسانية والوطنية فتجاهلنا 
إنسانيتنا وخالفتنا اإلهلية إلعمار البسيطة 
وحتقيق السعادة لإلنسان العراقي وتغافلنا 
صاحبنا  جعل  ما  وهو  الوطنية،  اهلوية 
فكرة  رأسه  من  ينزع  املغرتب  العراقي 
أصبح  يقول  )كما  الوطن  ال  للعراق  العودة 
مجل  فهو  فقط   باخلرائط  دولة  العراق 
ينحر حبراب  دعاة العراقية( قاطعا عهدا 
على نفسه أن ال يعود مرددا عبارة إىل اهلل 
أصحاب  قول  يكرر  نستعني،  وبه  املشتكى 
املصائب )إنا هلل وإنا إليه راجعون( ...                                 

دولُة المؤسسات ما بين الحزبية وصراع الهويات   
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شمعة المسلمين 
والسيارات الحكومية

بيننا  فيما  وتداولنا  ومسعنا  قرانا  ما  كثريا 
احد  السالم عندما جاءه  عليه  االمام علي  رواية 
املال  بيت  يف  وهو  خاصة  قضية  يف  املسلمني 
جيوز  ال  للمسلمني  ملك  النها  الشمعة  فاطفا 
بطلها  الرواية  هذه  لقضية شخصية  استخدامها 
بطل العدالة واحلق يف الكون بعد رسول اهلل صلى 
اهلل عليه واله وقدوتنا يف حياتنا يكون االستمتاع 
واالستئناس بهذه الرواية عندما تطبق على ارض 
الواقع وتكون ضمن اهم مفردات حياتنا،  واحد 
الرواية هي  اليت هي حباجة اىل هذه  الظواهر 
التابعة  وحتى  احلكومية  السيارات  استخدام 
ملنظمات اجملتمع املدني حيث ان البعض ال يراعي 
وجعلت  حبوزته  هي  اليت  السيارة  هذه  ملكية 
حبوزته الجناز االعمال اليت ختص مؤسسته اما 
عمل  الجناز  او  شخصيا  استخداما  استخدامها 
من  اخرى  بوسيلة  اجنازه  ميكن  للمؤسسة  معني 
الرواية  السيارة فيعد هذا خالف  غري استخدام 
يوم  اهلل  امام  ستطول  والوقفة  عسري  واحلساب 
وحيل  خمارج  اجياد  البعض  وحياول  احملشر 
بالسيارات  الشخصية  تصرفاتهم  لبعض  شرعية 

واهلل ليس بغافل عما تعملون .

أسرة وجمتمع

غياُب األم 
حسنني الشاجلي

حري بالطفل أن يعيش مع أمه على االقل 

حتى إنهاء مرحلة دراسته االبتدائية، هذه 

ضرورة نشعر بها، الن األم هي املعمار لبناء 

واالخالقية  العاطفية  الطفل  شخصية 

واليت تتشكل وتتكامل يف مراحل الطفولة 

األوىل، فإذا اضطرت األم اىل العمل خارج 

له  تنتقي  ان  السفر فيجب عليها  او  املنزل 

معه  أوقاتها  اغلب  تقضي  صاحلة  مربية 

باملالطفة واحملبة.
ال يطيق الطفل الصغري فراق األم وال ميكن 
فال  اجلديد،  وضعه  على  تطبيعه  نادرًا  إال 

يستسيغ عواطف االخرين اليت مينحونها له.
ملدة  مظلمة  انيس  بال  حياته  الطفل  يتصور 
طويلة بعد فراق االم فيتعذب لذلك، ويفتقد 
الذي  فالطفل  بالطمأنينة،  وإحساسه  هدوءه 
يعيش بعيدًا عن امه يكون دائما حزينًا وكئيبًا، 
وضعه  يتدهور  قلبه،  صميم  من  يضحك  ال 
العام، يفقد شهيته للطعام، يصفر لونه ويبتلى 
يستيقظ  النفسي،  والتشويش  باالضطراب 
فجأة من نومه لياًل ويتحجج أحيانا، سيتحمل 
أمه  بأن  له  يقال  عندما  الفراق  آالم  الطفل 
سوف تعود من السفر بعد مدة وملا يفهم بأنها 
لن تعود فإن إشعاره بهذا النبأ بصورة مفاجئة 

ميكن ان يسبب له صدمة عصبية.  
فإذا اضطرت األم إىل فراق ولدها وغابت عنه 
فعليها ان تطمئنه بأنها سرتجع قريبا لرؤيته، 
ومن اخلطأ التصور بأن الطفل الصغري ليس 
التشخيص  على  القدرة  له 
وغريها  أمه  بني  يفرق  وال 
ويستطيع أن يتحمل الفراق، 
ان  التجارب  أثبتت  فلقد 
األول  شهره  يف  الطفل 
والثاني تبدو عليه ردود فعل 

معينة لدى فراقه عنها ويتعذب حتى اذا كانت 
ينعكس  أمه  عن  الطفل  فراق  جيدة.  تغذيته 
اىل  التحقيقات   تشري  ونفسيته،  بتصرفاته 
غري  متعصبًا،  عدائيا  ينشأ  هؤالء  بعض  ان 
متزن، ال عاطفة له، وال يشعر باملسؤولية، وال 
ينتمي ألي جمتمع، وينشأ البعض اآلخر عنودا 
جلوجًا، يتعلم طرق اهلروب من املنزل، يشعر 

بالنقص يف احلنان وال يهدأ نفسيا. 
حيتاج الطفل اىل احملبة واحلنان احلقيقيني 
لذا ال ميكن ان يكون عمل املربية كافيًا جلميع 
احتياجاته، ولقد أثبتت التحقيقات إن الطفل 
الذي يفقد امه او يفرتق عنها يصاب بالتخلف 
يف منوه، وكلما كانت فرتة الفراق أطول كلما 
الذين  الطفل  وباألخص  أكثر،  ختلفه  كان 
والفطنة، فال  الذكاء  من  عالية  بدرجة  يتمتع 
تتكامل شخصيته مثل هذا الطفل من الناحية 
آثارة السيئة حتى يف مراحل  العاطفية تبقى 

كربه. 
وتتسع الدائرة لتشمل النمو الروحي له حيث 
تبدو آثار التخلف عليه واضحة، وخيلق الغياب 
العاطفة  فقدان  حالة  الطفل  يف  لألم  املكرر 
مما يضر بالطفل وجيعله ال يقبل البديل ألمه 

ويكون يف حالة عصيان ومترد دائمني.  
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أسرة وجمتمع

إعداد / حيدر داود سلمان احلسيين
إليه  تشتاق  أن  جيربك  الدين  يف  لك  أخا  حتب  أن  السعادة:  قمة 
جيربك  ومرات  له،  تدعو  أن  األضرحة  احد  عند  روحك  وتأمرك 
قلبك الطيب أن تسال عنه وتدعو له بالتوفيق واخلري يف ظهر الغيب، 

وامسع من إمامك علي بن أبي طالب )عليه السالم( حيث يقول:
 أخوك الذي إن ابهضتك ُملمة       من الدهر مل يربح ملل الدهر 

راجيا
وليس أخوك بالذي إن تشعبت       عليك أمور ظل يلحاك الئما 

وقمة احلزن: أن تفرح بكبوة غريك فانك ال تعرف كيف تتصرف بك 
األيام، وعليك أن تقدم حتى لعدوك املساحمة والتساهل واحملبة وان 
تهدي لصديقك قلبك الطيب، ألنه مجيل جدًا أن جتد قلب صديق أو 
أخ لك يف الدين تود إليه وحتن له وحتاول التقرب منه لتجد لك مكانا 

لتبحر فيه الن صاحبه يستحق منك ذلك.
قلبا  منك  يستحق  ال  الدين  لك يف  أخ  أو  على صديق  تندم  ومرات 
أهديته له وامسع من موالنا اإلمام علي )عليه السالم(: الوفاء ألهل 
الغدر غدر عند اهلل، والغدر بأهل الغدر وفاء عند اهلل. )من كتاب 

روائع احلكم تقديم وشرح عبود امحد اخلزرجي( .

سهاد سعد عبد األمري
أخيت احلبيبة يا من أخاطبك وتسمعيين، يا 

من أمتنى هلا خري الدنيا واآلخرة بأي اسم 
أناديك؟ بأي هلجة أخاطبك؟ بأي أسلوب 
أعاملك؟ ُمريين وستجديين طائعة لك 
فقط أصغي إلي وضعي يديك يف يدي، 

حتجيب وال تشذي عن الكون فمن شذ 
كان مصريه اهلالك.

أخيت احلجاب هو بداية الطريق 
وال ميكن أبدا أن يكون النهاية.
ارتدائك  أخيت من أول حلظة 
رمزًا  أصبحت  احلجاب 

لإلسالم شئت أم أبيتِ  .. فباهلل عليك صوني إسالمك.
أخيت حجابك مّنة من اهلل عليك، وليس تفضالً  منك عليه.

أخيت اعلمي إن املتربجة حباجة إىل أن تشفقي على حاهلا حينما مل تستجب 
ألمر ربها باحلجاب فرفقًا بها.

أخيت ال جتعلي من حجابك زينة ألي سبب كان..
إليك يا رمز الطهارة والعفاف .. إليك يا درة مكنونة .. ويا لؤلؤة مصونة ..أمسك 
يا من  ابنة اإلسالم،  يا  أريد أن اكتب صيحاتي لك  بقلمي وغصة يف حلقي 
تعيشني أيامك لنفسك وال تفكرين إال يف حميطك، أيا من تطوفني حول ذاتك 

وال جتدين ما يثريك فتخلقني مشكالتك بيديك .. ساحميين يا غالية..
.. ويزيد أملي حلالك  فقليب يتفطر ويتقطع كل يوم مئات املرات على حالنا 
فقد بات ال يعجبين، ما لي أرى حالك قد تبدل؟! ها هي عباءتك قد نزلت 
من على رأسك تلك اليت كانت دائمًا شاخمة ما لي أراها قد ضاقت عليك 

فأصبحت تظهر مفاتنك؟! 
عجبًا لكِ  ملن تظهرينها؟ أتظهرينها للذئاب من البشر؟ أتظهرينها للمتشردين 
حتفك  املسكينة جترين حنو  انك  أتعلمني؟  أمثالك؟  هم  من  يصيدون  الذين 
.. وباختيارك أنت، ال احد جيربك كيف تسمحني  بنفسك؟! نعم إىل حتفك 

هلؤالء الذئاب ألن يتلذذوا بالنظر إليك. 
أخيت إني افنت بك حني أراك وأنا مثلك فكيف بالرجل حني ينظر إليك؟! أين 
أنتِ  من أمهات املؤمنني؟! أين أنت من فاطمة )عليها السالم(؟ أين أنت من 
زينب )عليها السالم(؟! فالرجل عندما يبحث عن الزواج وعن الفتاة يبحث عن 

احملجبة وال يهمه اجلمال بقدر ما يهمه العفاف.
صف  يف  لتقفي  وانهضي  واألوهام،  الكسل  عنك  وانفضي  قومي  أخيت  إذا 

امليدان، فمكانك ال زال ينتظر فلن يقف فيه احد سواك...

قمُة السعادة وقمة الحزنهمساٌت عن الحجاب
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

الفساد 
املستحدث 
يف  الشهوات  مثريات  كثرة  من  الشكوى  يكثر 
زمانًا  البشرية  تعهد  مل  الذي   ، العصر  هذا 
ظهر  الذي   ، الفساد  أنواع  ظهور  له يف  قرينًا 
يف الرب والبحر بل الفضاء ..فلم يرتك مبتكرو 
الفساد طريقة إال وقد استحدثوها يف ) مسخ( 
غري  الوجود  يف  يعلم  ال  موجود  إىل  اإلنسان 
استمتاع  به  يقاس  ال  مبا   ، واالستمتاع  التلذذ 
الشهوات  يف  املثل  بها  يضرب  اليت  البهيمة 
العبد  به  يعتذر  عذرًا  ُيـعّد  ال  ُذكر  ما  ..ولكن 
بني   ) التمييز   ( قوة  منح  بعدما   ، القيامة  يوم 
احلسن والقبيح من جهة ، وحرية ) االختيار ( 
واإلرادة من جهة أخرى ، وعظمة اجلزاء الذي 
ُبّشر به الثابتون يف آخر الزمان من جهة ثالثة 
دائرة  قلب  يف  الثابتة  الثلّـة  وجود  أن  ..ولُيعلم 
على   ) ) احلجج  أقوى  من   ، واإلفساد  الفساد 
باقي العباد يوم القيامة ، إذ ال ميكنهم التذّرع 
جبرب البيئة والزمان ، بعد وجود تلك النماذج 

املشرتكة معها يف الزمان واملكان . 

واحة األحرار

أم رفاه

) الناس يف الدنيا عامالن : عامل 
شغلته  قد  للدنيا  الدنيا  يف  عمل 
دنياه عن آخرته، خيشى على من 
نفسه  على  ويأمنه   ، الفقر  خيلفه 
غريه،  منفعة  يف  عمره  فيفين 
بعدها،  ملا  الدنيا  يف  عمل  وعامل 
بغري  الدنيا  من  له  الذي  فجاءه 

َعمل، فأحرز احلظني معًا ، وملك 
الدارين مجيعًا فأصبح وجيهًا عند 

اهلل ال يسأل حاجة فيمنعه(.
يف القسم األول: جعل مجع األموال 
عبدًا  فأصبح  واألخري  األول  همه 
للمال جيمعها ويكنزها ظنًا منه انه 
حيمي نفسه من الفقر وال يعلم انه 
العمر  انقضاء  وبعد  الفقر  يعيش 
والرحيل جيد نفسه ال ميلك شيئا 

ليأخذه معه غري الكفن وهو اآلخر 
يتفضل به عليه احلي الن اإلنسان 
جسده  روحه  فارقت  أن  مبجرد 
أمواله  من  يستفيد  أن  ميكن  ال 
مل  مظلم  موحش  بربزخ  ويتفاجأ 

يعد له ما يضيئه به.
الدنيا  الثاني: عمل يف  القسم  أما 
ومجع األموال أو أتته من حيث ال 
حيتسب فوسع على أسرته وساعد 

جارية  منها صدقة  وجعل  احملتاج 
اهلل عز  إىل  القربة  بنية  ذلك  كل 
الدارين  ملك  العمل  بهذا  وجل، 
مجيعًا وكرمه اهلل وجعله وجيهًا ال 
يسال اهلل حاجة فيمنعه، فهو كان 
كمن وصفه أمري املؤمنني: ) اعمل 
واعمل  أبدا  تعيش  كأنك  لدنياك 

آلخرتك كأنك متوت غدا(.

من درِر أمير املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم(

ربي  أمام  انكسر  أن  ذنوبي  علمتين   •

واستخرج داء العجب من نفسي....

عثرات  فيها  الوقوع  إن  ذنوبي  علمتين   •

ولذتها حلظات وعاقبتها حسرات

• علمتين ذنوبي أن أتوب يف كل مرة مهما 

تكرر السقوط 

اهلل  رمحه  سعة  مقدار  ذنوبي  علمتين   •

باب  لي  وفتح  أمهلين  حيث  علي  وحلمه 

التوبة

• علمتين ذنوبي كيف أخضع هلل وأرشدتين 

إىل مسرية التائبني

• علمتين ذنوبي دروسا عملية كيف؟ ومتى 

؟ يرسم الشيطان خطواته ألكون على بينة 

وبصرية من أمري

إلي  اهلل  نظر  استشعار  ذنوبي  علمتين   •

وإن مل أكن أراه فانه يراني

• علمتين ذنوبي أني ضعيف وال معصوم إال 

من عصمة اهلل

وعبارات  الدعاء  فنون  ذنوبي  علمتين   •

الرجاء ودربتين على اإلكثار من االستغفار

• علمتين ذنوبي ان ابذل اجلهد يف االستزادة 

من احلسنات ألكفر بها السيئات

علمتين ذنوبي أن للتوبة لذة مل أتذوقها   •

يف كثري من الطاعات

الواسعة  البوابة  أنها  ذنوبي  علمتين   •

للدخول يف عامل الشقاء

ألكفرها  أتذكرها  أن  ذنوبي  علمتين   •

نفسي  يف  تلقي  أن  أمسح  وال  وأنساها 

اليأس والقنوط من رمحة اهلل 

• علمتين ذنوبي أن ازداد حبا هلل حيث غفر 

لي وأمهلين رغم أني عصيته بنعمته علي 

نعم هكذا علمتين ذنوبي 

اللهم أغفر لي وارمحين إنك أنت أرحم 

الرامحني

علمتني ذنوبيأركان فاضل عباس
•

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 26



واحة األحرار

صورة وتعليق..

بدري الغزالي احللي

1- اإلمامة: هي زمام الدين ونظام 
وعز  الدنيا  وصالح  املسلمني 
املسلمني كما جاء على لسان اإلمام 

الرضا )عليه السالم(.
2- اإلمام حُيلل حالل اهلل وحُيرم 
ويذُب  اهلل  حدود  ويقيم  حرامه، 
عن دين اهلل، ويدعو إىل سبيل اهلل 
باحلكمة واملوعظة احلسنة واحلجة 

مستحق  بالسياسة  عامل  البالغة، 
للرياسة كما جاء على لسان اإلمام 

الرضا )عليه السالم(.
العادل  بالقضاء،  العامل  اإلمام   -3
يف املسلمني وهذا قريٌب من كالم 

اإلمام الصادق )عليه السالم(.
والطاعة  األمة،  نظام  اإلمامة   -4
تعبري  حد  على  لإلمامة  تعظيم 

اإلمام علي )عليه السالم(.

وصُف اإلمامة و اإلمام

أم مصطفى الدباغ

)عليه  املؤمنني  ألمري  حديث  يف 
السالم( دخل سوق البصرة فنظر 
ويشرتون  يبيعون  الناس  إىل 
يا   « قال  ثم  شديدًا  بكاًء  فبكى 
إذا  أهلها  وعمال  الدنيا  عبيد 
يف  وبالليل  حتلفون  بالنهار  كنتم 
ذلك  خالل  ويف  تنامون  فراشكم 
عن اآلخرة غافلون فمتى جتهزون 
سفينة   – باملعاد«  الزاد وتفكرون 

البحار ج1-.

موسى  إىل  تعاىل  اهلل  أوصى 
بكثرة  تفرح  ال  السالم(:  )عليه 
املال، وال تدع ذكري على كل حال، 
الذنوب  تنسي  املال  كثرة  فان 
وترك ذكري يقسي القلوب ) دار 

السالم للنوري(.
اجلنان  حور  رفيق  كيف ستصبح 
إىل  بالنظر  دائمًا  مشغول  وأنت 

املاء والنبات كاألنعام.
من  حمرومًا  تبقى  ال  أن  أجهد 
السعادة، أصلح عملك فاملقام هنا 

ليس أكثر من يومني أو ثالثة.

متى تجهزوَن الزاد..؟؟
سهاد سعد عبد األمري

مجيل  شيء  احلياة   .. حلم  احلياة   -
وضمريه  حيب  من  عنده  للذي  وممتع 
يوم من جديد  كل  احلياة  لنبدأ   – نقي 

كما لو إنها بدأت اآلن ..
- احلياة رقاد واحلب حلم وأنت حتيا اذا 
أحببت – احلياة غالية واملوت رخيص – 
أبدا  للمرء  إن سر احلياة هو أال يكون 

عاطفة أو انفعال غري الئق.
- احلياة شعلة أما حنرتق بنارها وأما 

نطفئها ونعيش يف الظالم.
- حياتنا قَوامها احلب فمن ال حيب ال 

يعيش.
- حياتنا أحالم ال تنتهي إال باملوت.

- تستمد احلياة قمتها من املوت، ليس 
شيئًا  فيها  وجد  إن  إال  قيمة  للحياة 

نناضل من اجله.
ال  اتقانه  اجل  ومن  فن  هي  احلياة   -
املكتسبة  املهارة  إىل  البشر  حيتاج 
وحدها بل إىل اللياقة والذوق الفطري.
- إذا كنت حتب احلياة فال تضيع الوقت 
املصنوعة  املادة  هو  الوقت  الن  سدى 

منها احلياة.
مل  إذا  االعتبار  تستحق  ال  احلياة   -

نقومها باحلوار واملناقشة.

أجمل ما قيل في احلياة

العتبة احلسينية املقدسة تتشح بالسواد ايام وفيات اهل البيت )عليهم السالم( 

ويظهر املنتسبون اثناء ادائهم املمارسة العبادية 
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اكساء أرضية باب السدرة
في الصحن الحسيني الشريف بالرخام األبيض الفاخر


