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bôÎ¸a

@¥‰üaÏΩa@Â¿¿¿¿¿¿fl@ÚÓœbôa@ÖaÜ¿¿¿¿¿¿«a@ÜÌä¿¿¿¿¿¿ímÎ

N¥ÌâÏé€a

قدمت المرجعية الدينية 
في النجف االشرف 

مساعدات عينية الى 
الالجئين السوريين في 
منطقة القائم، ونتوجه 

بالشكر الى جميع الذين 
ساهموا في ايصال هذه 

المساعدات وتوزيعها، 
ومنهم مسؤولو االنبار 

تشير احصاءات لبعض 
دوائر االمم المتحدة، الى 

ان من الممكن ان يتعرض 
- خالل االشهر القادمة 

-  قرابة مليون سوري 
الى المجاعة بسبب اعمال 

العنف في سوريا .
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األحاديــــث النبويــــة الشــــريفة كلهــــا متثل 
الغايــــة يف األدب اإلهلــــي، وجتســــد العظمة 
يف الفكــــر والبصائــــر واألخــــالق.. ومــــن 
الرســــول  مجلــــة تلكــــم األحاديــــث قــــول 
املصطفــــى (صلــــى ا عليــــه وآلــــه): (إن 
 احلســــني مصباح اهلدى وســــفينة النجاة).

ولكي نكون مبســــتوى املسؤولية الدينية 
واحلضارية، البد لنا مــــن التدبر واإلحاطة 
بأبعاد هذا احلديث، احلسني مصباح هدى، 
وماهــــي مســــؤوليتنا جتــــاه ذلــــك املصباح؟ 
وكيف يكون احلسني سفينة النجاة؟ وماذا 

 يتوجب علينا أن نعمل جتاه هذه السفينة؟.
اإلجابة على هذه األســــئلة وأمثاهلا ليســــت 
معقدة بقدر ماهي عميقة، وحنن يف هذا اإلطار 
يهمنا النهوض مبستوياتنا حتى نتوصل إىل 
 احلقائق النورانية هلذا احلديث الشــــريف.

ومن هنا ينبغي اإلشارة إىل حقيقة أن اإلنسان 
يرتكــــب من بعديــــن أساســــيني، وال غنى 
ألحدمها عن اآلخر؛ البعد األول هو العاطفة، 
والثانــــي هــــو الفكــــر والعقــــل والبصرية. 
ومــــا يهمنــــا يف هذا اجلانب، هــــو التأكيد 
علــــى أن اإلمــــام احلســــني (عليه الســــالم) 

هو الــــذي يوفر لألمة اإلســــالمية حاجاهتا 
 العقلية، كما وفر هلا حاجاهتا العاطفية.
فاإلمــــام احلســــني (عليــــه الســــالم) أصبح 
للمســــلمني مبثابــــة نقطة الرجــــاء والعاطفة 
بنــــص قول الرســــول األكرم حــــني وصفه 
بـ(ســــفينة النجــــاة) الــــيت تــــؤدي دور املنقذ 
أثناء وبعد األمــــواج والعواصف والدوامات. 
وهــــو أيضــــا بكلماتــــه وإجنازاتــــه أصبــــح 
للمؤمنــــني  بالنســــبة  هــــدى)  (مصبــــاح 
االحنرافــــات  طريقهــــم  تعــــرتض  الذيــــن 
والسياســــية. واالجتماعيــــة   الفكريــــة 
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ولكن هنا مثة سؤال يفرض نفسه: إنه على 
الرغم من عمق العالقة العاطفية اليت تربط 
املوالني لإلمام احلسني (عليه السالم)، نرى 
تفاوتا واضحا بني مستوى العالقة العاطفية 
وبــــني االندمــــاج الفكــــري والعقلي بقضية 
كربالء ورؤى اإلمام احلســــني وأخالقه.. 
وإن  خصوصــــا  ذلــــك،  يف  الســــبب  فمــــا 
العالقة العاطفية باحلســــني (عليه السالم) 
وقضيتــــه العادلــــة ال تأخــــذ مصداقيتها ما 
 مل ينضــــم إليهــــا وعــــي والتــــزام فكريان؟

لقــــد تركنــــا اإلطــــار الفكــــري للقضية، 

وكأن الســــبط الشــــهيد (عليه السالم) قد 
ولد يف يوم عاشــــوراء وقتــــل فيه. وها حنن 
إذ ال نعــــرف - أو ال نتطلــــع إىل املعرفــــة- 
من احلســــني (عليه السالم) ســــوى أحداث 
كربــــالء رغم عظمتها. يف حــــني أن حياة 
اإلمــــام (عليــــه الســــالم (حتمــــل يف طياهتا 
العظمــــة برمتها؛ بدءا مبولده الشــــريف يف 
الصدر األول لإلســــالم، ثم امتداد معطيات 
هــــذا املولــــود املبــــارك.. إننــــا ال نكلــــف 
أنفســــنا البحث يف رســــائل وخطــــب اإلمام 
احلســــني إىل معاويــــة -مثــــال-، فضال عن 

عدم تدبرنا فيها. وأننا نتغافل عن مطالعة 
رســــائله (عليه السالم) املفصلة فيما خيص 
حياة العلماء وصفاهتم، بل وال نسعى للتدبر 
يف الزيارات اليت نقرؤهــــا تعظيما وعرفانا 
 جبميــــل احلســــني (عليــــه الســــالم) لنــــا..
إذن؛ لكي يكون اإلمام احلســــني مصباح 
هدى وسفينة جناة بالنسبة لنا، يدعونا إىل 
أن ننهل من معارف اإلمام وبصائره بالتدبر 
بكلماتــــه والعمل مبنهجه.. كما يدعونا 
إىل أن نتفاعل عاطفيا مع قضايا اإلمام يف 

التصدي والنهضة والشهادة.
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قال اإلمام احلســـني عليه الســـالم: (إياك ومـــا تعتذر منه، 
فـــإن املؤمن ال يســـيء وال يعتذر، واملنافق كل يوم يســـيء 

ويعتذر).
وقـــال عليه الســـالم: (احللم زينة، والوفاء مـــروءة، والصلة 
نعمة، واالســـتكثار صلف، والعجلة سفه، والسفه ضعف، 
والغلو ورطة، وجمالســـة أهل الدناءة شـــر، وجمالســـة أهل 

الفسوق ريبة).
وقـــال عليه الســـالم: (مخس من مل تكـــن فيه، مل يكن 
فيه كثري مســـتمع؛ العقل والدين واألدب واحلياء وحســـن 

اخللق).
وقال عليه الســـالم يف دعائه يوم عرفة: (اللهم اجعل غناي 
يف نفســـي، واليقني يف قلـــيب، واإلخالص يف عملي، والنور 

يف بصري، والبصرية يف ديين).
قـــال اإلمام احلســـني عليه الســـالم: (العاقـــل ال حيدث من 
خياف تكذيبه، وال يســـأل مـــن خياف منعه، وال يثق مبن 

خياف غدره، وال يرجع من ال يوثق برجائه).
وقـــال عليه الســـالم: (دع ما يريبك إىل مـــا ال يريبك، فإن 

الكذب ريبة، والصدق طمأنينة).
وقال عليه الســـالم: (الصدق عز، والكذب عجز، والســـر 
أمانـــة، واجلـــوار قرابة، واملعونـــة صدقة، والعمـــل جتربة، 
واخللق احلسن عبادة، والصمت زين، والشح فقر، والسخاء 

غنى، والرفق لب).
وقـــال عليه الســـالم يف دعائه يـــوم عرفـــة: (اللهم اجعلين 
أخشـــاك كأنـــي أراك، وأســـعدني بتقـــواك، وال تشـــقين 
مبعصيتـــك، وخـــر يل يف قضائـــك، وبـــارك يل يف قدرك، 

حتى ال أحب تعجيل ما أخرت وال تأخري ما عجلت).
قال اإلمام احلسني عليه السالم: (من جاد ساد، ومن خبل 
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عن محمد بِن مسلٍم، َأن َأبا عبد اللَّه  ( عليه السالم ) َقاَل: إِن رسوَل 
 مم ي مَكاثر ِبُكم اْألُ

ِّ
اللَّه ( صلى ا عليه و آله ) َقاَل: «َتزوجوا َفِإن

 ةناِب اْلجَلى بئًا  عطنبحم ِجي ءَط ي ــقْ السـ تَّى إِنح ،ةاميي اْلقَغدًا ف
َفيَقاُل َله ادخِل اْلجنَة.

َفيُقوُل: َال حتَّى يدخَل َأبواي اْلجنَة َقبلي»

ــالم ) أنه َقاَل:  عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق ( عليه السـ ِوير
ــٌل إَِلـــى النِبي ( صلى ا عليه و آله ) َفَقـــاَل: من خير َأهِل  جـر ــاء جـ

اْلمسِجد؟
َفَقاَل: «َأْكَثرهم للَّه عز و جلَّ ذْكرًا»

ــالم ) أنه َقاَل:  عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق ( عليه السـ ِوير
 دح َله سَفَلي ،ْكـــر

ِّ
ــه إِالَّ الذ َتِهي إَِليـني دح َلـــه إِالَّ و ء ــي شـ نـــا مم»

 ،نهدح وَفه ناهَأد نَفم ضائلَّ اْلَفرج و زع اللَّه ضَفر ،هَتِهـــي إَِليني
 ،هدح وَفه جح نَفم جاْلح و ،هــد حـ وَفه هامص نَفم َضانمر رـــهش و
 ْل َلهعجي َلم يِل، وِباْلَقل هنم ضري لَّ َلمج و زع اللَّه َفـــِإن ،ْكـــر

ِّ
إِالَّ الذ

ــد ينَتِهي إَِليه، ُثم َتال: ﴿ يا َأيها الَّذيـــن آمنوا اْذُكروا اللَّه ذْكرا  حـ
َكثريا * وســـبحوه بْكرة وَأصيال ﴾  َفَقاَل: َلم يجعِل اللَّه َله حدًا 

«هَتِهي إَِليني

رذل، ومن تعجل ألخيه خريا وجده إذا قدم عليه غدا)
وقال عليه السالم: (إياك ان تكون ممن خياف على العباد 

من ذنوهبم، ويأمن العقوبة من ذنبه)
وقال عليه الســـالم: (ال تتكلف مـــا ال تطيق، وال تتعرض 
ملـــا ال تدرك، وال تعد مبا ال تقـــدر عليه، وال تنفق إال بقدر 
ما تســـتفيد، وال تطلب من اجلزاء إال بقدر ما صنعت، وال 
تفـــرح إال مبا نلـــت من طاعة ا، وال تتنـــاول إال ما رأيت 

نفسك أهال له).
وقـــال عليه الســـالم يف دعائه يوم عرفـــة: (إهلي فال حتلل 

علي غضبك، فإن مل تكن غضبت علي فال أبايل).
قال اإلمام احلســـني عليه السالم: (اعلموا ان حوائج الناس 
إليكـــم مـــن نعم ا عز وجـــل عليكم، فال متلـــوا النعم 

فتعود النقم).
وقال عليه السالم: (شـــكرك لنعمة سالفة يقتضي نعمة 

آنفة)
قـــال اإلمام احلســـني عليه الســـالم: (ال يكمـــل العقل إال 

بإتباع احلق)
وقال عليه الســـالم: ( من دالئـــل عالمات القبول: اجللوس 
إىل أهل العقول. ومن عالمات أسباب اجلهل: املماراة لغري 
أهـــل الفكر. ومن دالئـــل العامل: انتقـــاده حلديثه وعلمه 

حبقائق فنون النظر)
وقـــال عليه الســـالم: (العلم لقاح املعرفـــة، وطول التجارب 
زيادة يف العقل والشـــرف والتقوى، والقنـــوع راحة األبدان، 

ومن أحبك هناك، ومن أبغضك أغراك)
وقال عليه السالم: (من عبد ا حق عبادته، آتاه ا فوق 

أمانيه وكفايته)
وســـئل اإلمام احلسني عليه الســـالم عن األدب، فقال: (هو 
ان ختـــرج مـــن بيتـــك فال تلقي أحـــدا إال رأيت لـــه الفضل 

عليك).
وقال عليه السالم: (البخيل من خبل السالم).
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تعد معاناة طالب الصفوف املنتهية 
حســــن  يف  االعداديــــة  للمرحلــــة 
اختيــــار جهة التعليــــم، من القضايا 
اهلامة واألساسية اليت تصطدم مع 
اســــتمرار حياة الشباب باعتبارهم 
البشــــرية  الطاقــــة  يشــــكلون  َمــــْن 
القيــــام  علــــى  القــــادرة  واحليويــــة 
بالعمليــــات النهضويــــة والتنمويــــة 
والتربيــــة  التعليــــم  مــــن  انطالقــــا 
والثقافة واإلعالم والقيم الدينية 

واالجتماعية.
أسئلة كثرية محلتها (األحرار) وجعلت منها حمال 
للنقاش مع الطلبــــة وذويهم وبعض االختصاصيني 
يف كيفيــــة أن خيتــــار الطالــــب التخصــــص الذي 
ســــيلتحق به هبدوء بعيدا عــــن األماني واالنفعاالت 
وبأســــس موضوعيــــة؟ وعــــن دور الــــرتدد والقلــــق 
واالرتباك لدى الطالب؟ وما دور مراعاة امليول على 
حســــاب القدرات؟ وما هو مــــدى اصطدام الطالب 

بذويه لتحقيق أمانيه؟ 
مــــن هنــــا يقــــول (أ. د عبــــاس الدعمــــي) جامعــــة 

كربــــالء، «يبدو أن قــــرار االلتحاق بكلية معينة 
صعــــب وحمــــري  لدى معظــــم الشــــباب»، مبينا إن 
«أهم شيء جيب على الطالب أن يضعه يف اعتباره 
عنــــد اختياره الكلية الــــيت ينوي االلتحاق هبا هو 
(امليول) إذ جيب أن خيتار الدراســــة اليت تتناســــب 
مع مزاجه الشــــخصي؛ ألن ذلك قد جيعله ســــعيدًا 
طوال العمر وبالتايل سيخلد إىل راحته النفسية». 
وأضاف الدعمي، « ان هناك أمرا ثانيا هو القدرات 
الذهنية والبدنية ومــــدى التفاعل مع اتمع، فال 
يصــــح مثــــال أن يقرر دراســــة العالقــــات العامة أو 
التســــويق رغم أنه حيب االنفراد بنفسه، وال مييل 

كثريًا لالختالط باآلخريــــن، فاألكثر فائدة له 
يف هــــذه احلالة أن يدرس حاســــبا آليــــا  أو وثائق 
ومكتبــــات حبيــــث يصبــــح مربجمــــًا للكمبيوتر 
أو أمــــني مكتبــــة»، موضحا إنــــه «ويف  احلالتني 
لــــن يتعامل مع النــــاس كثريًا وســــيجد العمل يف 
االــــني متناســــبًا مــــع ذكائــــه االجتماعي ومع 

قدراته».
فيمــــا يقــــول أغلــــب طلبة الســــادس اإلعــــدادي إن 
«بينهــــم مــــن يعاني  يف اختيــــار الكلية املناســــبة 
فقــــرار االلتحاق بكلية معينة يرتتب عليه حتديد 
مســــار حياتــــه العمليــــة، وكل طالــــب يــــدرك أن 
الســــنوات الــــيت قضاها يف التعليــــم للحصول على 
شــــهادة اإلعدادية ليســــت ســــوى مقدمة للسنوات 
القادمة احلامسة واليت ســــتحدد مســــتقبله املهين 

ومكانته يف اتمع».
من جهة أخرى يفرتض االستاذ (عباس اخلفاجي) 
املشــــرف الرتبوي «إطالق حريــــة االختيار للطالب 
وعــــدم إجبار ذويه على التحاقــــه بكلية الطب أو 
اهلندسة على حساب هوايته ومؤهالته اليت تؤهله 

أن ينجــــح كمــــدرس أو فنان، فكــــم من مدرس 
ناجح أفضل ألف مرة من مهندس فاشــــل ومندوب 
مبيعات متميز أحسن بكثري من طبيب عادي». 

فيما ُتضيف الباحثة االجتماعية (مجيلة الصفار) 
أمرا ثالثا علــــى الطلبة مراعاته ويتلخص بصناعة 
االكادميــــي الرســــايل حيث تقــــول  ان «جمتمعنا 
اليــــوم يفتقــــر اىل االســــتاذ واملــــدرس والطبيــــب 
واملهندس الرســــايل الذي تتقــــد فيه روح املواطنة» 
مضيفة ان «مسألة  االلتفاتة والنظر اىل املستقبل 
تتطلــــب  من الطالــــب أن يعي كيف يصبح عضوًا 
فاعــــال ومؤثرًا يف اتمــــع يتمتع مبكانة متميزة 
وحيظــــى باحــــرتام اجلميــــع، وال يــــدرس من أجل 
احلصــــول علــــى شــــهادة علميــــة يعلقهــــا يف غرف 

املنزل».
وأشارت الصفار إىل «ظاهرة منتشرة عند الشباب 
وهــــي أن أغلبهم منشــــغلون باللحظة الراهنة، دون 
أدنــــى تفكري يف املســــتقبل»، وقالت إن «وســــائل 
اإلعــــالم املختلفــــة، وشــــلل (جتمعات الشــــباب مع 
بعضهــــم) تعمــــل عملهــــا يف هــــذا اجلانــــب، بينما 
الدين والواقع يدفعان  باجتاه الشــــباب حنو العلم، 
فيقــــول اإلمــــام علــــي عليه الســــالم «تعلمــــوا العلم 
صغــــارًا تســــودوا بــــه كبــــارًا».  من جهــــة أخرى 
يــــرى (عباس اخلفاجي) إن «هناك كليات أخرى 
يبــــدو  الطلب على اللحاق هبا أقل بالرغم من إهنا 
تتمتــــع مبكانة اجتماعيــــة معقولة مثــــل احلقوق 
الــــيت ميكــــن أن تؤهــــل طلبتها للعمــــل يف جمال 
القضــــاء أو احملامــــاة وكل مهنــــة منهمــــا حتظى 
باحــــرتام اآلخريــــن يف   معظــــم الــــدول العربية».  
التخطيــــط للجامعة جزء مهم جــــدا من التخطيط 
لوظيفــــة املســــتقبل على طلبة العلــــم أن حيددوا ما 
الذي يريدونه من ختصص، ليقوموا مبمارسته يف 
املســــتقبل بطريقة أكثر احرتافية.. وإن كانت 
عملية التخطيط بطريقة ســــليمة فأهنا ستقلل من 
احتمالية شــــعور الطلبة باحلزن والغم الحقا لسوء 

اختيارهم لتخصص ما.

طلبة الصفوف المنتهية للمرحلة اHعدادية

وَحيرة االختيار

تحقيق: حسين النعمة
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شـــدد ممثـــل املرجعيـــة الدينيـــة العليـــا يف 
مدينـــة كربالء املقدســـة مساحة الشـــيخ 
عبـــد املهـــدي الكربالئـــي علـــى أمهيـــة 
حتقيـــق مصـــاحل الشـــعب العليـــا مـــن قبل 
أعضـــاء الربملان الذين ّمت انتخاهبم خلدمة 
الشـــعب ال للمصاحل الشخصية واحلزبية، 
مبينـــًا بأن منصب الربملـــان موقع تكليف 
ومسؤولية وليس موقع تشريف ألعضائه.

جـــاء ذلك خالل لقاء مساحتـــه وفدًا رفيع 
املســـتوى من دولة الصومال ضم مسؤولني 
ودبلوماســـيني ورجال أعمال جاءوا إلجراء 
مباحثات مـــع احلكومة العراقيـــة وزيارة 
واللقـــاء  العـــراق  يف  املقدســـة  العتبـــات 

بشخصياته ورموزه.
وقال الشيخ الكربالئي يف معرض حديثه 
مـــع الوفـــد الزائـــر: ان «منصـــب أعضـــاء 
الربملـــان هـــو موقـــع تكليف ومســـؤولية 
وليـــس تشـــريفا هلم، فهـــم منتخبـــون من 
قبل الشـــعب وعليهـــم أن يســـعوا جاهدين 
إىل حتقيق مصاحله  وصيانة مكتسباته 

وليس استغالله للمصلحة الشخصية».
وتابع حديثه، «عليكم أن تتحدوا وتتآخوا 
فيما بينكـــم وتكونوا خلدمـــة املصلحة 
العامـــة املتمثلة بأبناء شـــعبكم الشـــقيق، 
فاإلنســـان اليت ينتخبه الناس هو مكلف 
خبدمتهـــم وهـــو ينـــوب عنهـــم يف حتقيـــق 
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تقرير: علي الجبوري
مصاحلهم وحقوقهم ورفع األذى عنهم».

وأضاف، «على عضو الربملان ان ال حياول 
اســـتغالل هذا املوقع يف حتقيق املكاسب 
الشخصية وهذا ما نتحدث  به مع أعضاء 
الربملـــان العراقي خـــالل خطـــب اُجلمعة، 
فـــال تســـتغلوا مواقعكم الـــيت اوصلكم 
اليها الشـــعب لتحقيق مكاسب وامتيازات 
شـــخصية بـــل اجعلـــوا هذه املواقـــع فرصة 
ونعمـــة مـــن ا ســـبحانه وتعـــاىل اوصلها 

اليكم لكي ختدموا شعبكم». 
وأوضـــح بـــأن «جملـــس النواب قـــد ِوضع 
للتشـــريع والرقابة وحيـــاول قدر االماكن 
ان يســـن ويشـــرع القوانـــني يف خدمة أبناء 
الدينيـــة  الشـــعب وصيانـــة  مكتســـباته 

والوطنية».
وأعـــرب مساحـــة الشـــيخ الكربالئي عن 
أمله من الوفد الصومايل أن حيرصوا على 
تقديـــم اخلدمة اخلالصة ألبناء شـــعبهم»، 
مبينـــًا ان «حتقيـــق ذلك ســـهل جـــدًا مهما 
كانت امكانيات البـــالد متواضعة و من 
املمكن لإلنســـان التوكل على ا تعاىل 
وعقد العزم على خدمة الناس فا سبحانه 

وتعاىل سوف يوفقه هلذه اخلدمة».
وقـــال مساحتـــه: «انظروا جيـــدًا اىل ابناء 
شـــعبكم وحاولـــوا ان تلتقـــوا وتتحـــاوروا 
مع االطراف املتعددة بأســـلوب يوافق عليه 

اجلميع من اجل خدمة البلد فكل مواطن 
له حقـــوق وان تتعاملوا معهـــم كمواطنني 
أبنـــاء مذهـــب  بـــني  دون متييـــز  مجيعـــا 

وآخر». 
واختتم ممثل املرجعية الدينية العليا حديثه 
بالقول: «حاولوا ان تنشروا بني الطلبة وبني 
الشباب وعامة الشـــعب الصومايل الفكر 
املعتـــدل الـــذي يقبـــل اآلخريـــن وال يفـــرق 
بينهـــم، واحلـــرص علـــى التعايـــش مبحبة 
وســـالم وإخاء مع اآلخريـــن، فنحن حباجة 
إىل بث هذه الثقافة خلدمة ديننا وأوطاننا 

وأبناء شعبنا».
مـــن جهتـــه رحـــب أعضـــاء الوفـــد الزائـــر 
هبذا اللقاء الذي مجعهم بســـماحة الشـــيخ 
الـــيت  الضيافـــة  وحبفـــاوة  الكربالئـــي 

استقبلتهم هبا مدينة كربالء املقدسة.
وقال عضو الربملان الصومايل عبد القادر 
بو حممـــد يف تصرحيه لـ (األحـــرار): «ما 
وجدنـــاه اليوم شـــيء يفـــوق التصـــور وقد 
ســـعدنا هبذه احلفـــاوة والضيافة الكبرية 
فضـــال عـــن زيارتنـــا للعتبات املقدســـة يف 
العـــراق ووجدنـــا مـــدى االهتمـــام الواســـع 
والكبـــري من قبل العاملـــني هبا»، مضيفًا 
ان «هـــذه الزيارة لن تكون األخرية ملدينة 
كربـــالء املقدســـة  اليت تســـتقبل اجلميع 

برحابة صدر دون متييز».
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وعن هـــذه البادرة حتدث احلاج فاضل عوز رئيس 
الوفـــد الذي أخذ على عاتقه رفـــع الراية املباركة 
يف صـــروح اجلامعـــات حيث قـــال إن ”رايـــة اإلمام 
املباركـــة راية لألحـــرار والثـــوار ومنهج حيمل يف 
ســـجالته آثار وعـــرب لإلنســـانية مجعـــاء“، ولفت 
اىل أن ”ضـــرورة تواجـــد الراية يف مساء اجلامعات 
كوهنا راية هداية ورمزا جلميع األحرار“، مؤكدا 
بأن ”اهلمم والطاقات موجودة وعليها أن جتعل من 
أهل البيت (عليهم السالم) القدوة احلسنة إلشاعة 
وســـط جمتمعاتنـــا   اإلنســـانية  والقيـــم  الفضيلـــة 
لنكون بناة وصناعا للمستقبل وكذلك ملا حتمله 
هذه الراية من رمزية كبرية يستشعرها كل حٍر 

يف الدنيا“.
فيمـــا أوضح حســـني النعمة مدير مركـــز رعاية 
الشـــباب ان ”مبـــادرة رفـــع الرايـــة املباركة ضمن 
اهداف مشـــروع (احلســـني يف امليدان) الذي يتبناه 
املركز حبســـب اخلطة السنوية هلذا العام وقد مت 
التنسيق املبكر هلذا املشروع مع رئاسة اجلامعات 
(بابل وكربالء والكوفة والقادســـية وأهل البيت 
(عليهم الســـالم) باســـتحصال املوافقات الشـــفوية 
خـــالل الزيـــارات اليت اجراهـــا وفد إعـــالم العتبة 

احلسينية املطهرة“.
 وتابـــع النعمة إن ”رفع الراية اتســـم بطابع قدســـي 
وروحانـــي تأثر فيه احلاضـــرون ومشل قراءة  نداء 
العقيدة مبشـــاركة فرقة انشـــاد العتبة احلسينية 
املطهـــرة ولفيف مـــن خدمة اإلمام احلســـني (عليه 

السالم) من منتسيب قســـم (حفظ النظام واملخيم 
احلسيين املشرف وما بني احلرمني وقسم اخلدمية 
الداخليـــة واخلدمية اخلارجيـــة واإلعالم واآلليات) 
ثم قراءة انشودة راية احلق املبني اليت اذيعت بطابع 
محاســـي مما كانت حمفـــزا لتجمع الطلبة ملا هلا 
من ايقاع وبالغة وروحانية وكلمات جتعل املقابل 
يشـــعر هبويته وانتمائه، ويتحســـس الـــوالء لإلمام 

املظلوم (عليه السالم)“.
وبني النعمة ”الربنامج بدء يف الثاني من شهر حمرم 
احلـــرام وحبضور يزيد علـــى ( ١٠٠٠) طالب برفع 
الراية املباركة على بناية رئاسة جامعة أهل البيت 
(عليهم السالم) حبســـب طلب رئيس اجلامعة أ.د 
عبـــود جـــودي احللي ثم توجه وفد العتبة املقدســـة 
يف الثالـــث من حمرم احلرام اىل مدينة احللة لرفع 

الراية اُملباركة يف حرم جامعة بابل“.
وأوضـــح النعمـــة ان ”برنامج رفع الرايـــة املباركة 
يف جامعـــة بابل متيز خبروج مســـرية مـــن الطلبة 
وأساتذة اجلامعات وبرملانيني ونواب من احلكومة 
احملليـــة اىل ســـاحة اجلامعة حيث جرت املراســـيم 
وســـط ســـاحة رئاســـة اجلامعـــة وانتهـــت مببادرة 
(قســـم اللغة االجنليزية بإنشاد نداء العقيدة باللغة 

اإلجنليزية)“.
ثم توجـــه الوفد اىل جامعة كربالء ليشـــهد حرم 
جامعة كربالء مراســـيم رفع الراية املباركة على 
عمـــادة كلية اإلدارة واالقتصـــاد“ وأضاف أنه ”يف 
الرابـــع من حمـــرم احلرام مت رفع الرايـــة املباركة 
يف جامعة الكوفة وقد ســـبق مراســـيم رفع الراية 
املباركة حفل تكللت مفرداته بكلمات للعتبتني 
العلويـــة واحلســـينية املقدســـتني ورئاســـة جامعـــة 
الكوفة وقـــد حضرت االحتفال ممثلية الشـــعائر 
احلســـينية يف النجـــف االشـــرف ثم خـــرج اجلميع 

للمشاركة مبراسيم رفع الراية املباركة“.
ولفـــت النعمـــة اىل ان ”ختـــام برنامـــج رفـــع الراية 
املباركة كان يف جامعة القادســـية يف الســـادس 

يف حمرم احلرام مقابل رئاسة اجلامعة“.
فيما متنـــى أ. د نبيل االعرجي رئيس جامعة بابل 
أن تكون مراسيم رفع الراية سنة وشعرية تقام يف 
جامعات العراق ملا فيها من جوانب كبرية وعديدة 
تؤثر على طلبتنا وتأخذ بيدهم حنو ســـبل الفضيلة 
ومثل اإلنسانية اليت أسســـها اإلمام احلسني(عليه 

السالم) بدم حنره الشريف“. 

ـل السعدي تقرير: فيص
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نظمـــت شـــعبة الدفـــاع املدنـــي يف  العتبـــة 
احلســـينية املقدســـة ومبشـــاركة مركز 
الدفاع املدني يف كربالء ممارســـة توعوية 
الســـتعراض مهارات ومصادر إنقاذ وإطفاء 
احلرائق اليت من املمكن حدوثها يف احلائر 
احلسيين املقدس وعملية االنقاذ عن طريق 

خمارج الطوارئ املوجودة فيها.
وقـــال املهنـــدس ”عبـــاس حممـــد شـــريف“ 
مســـؤول شـــعبة الدفـــاع املدنـــي يف العتبـــة 
احلسينية املقدســـة : متكن الدفاع املدني 
وبتعـــاون  املقدســـة  احلســـينية  العتبـــة  يف 
ومشـــاركة مركـــز دفاع مدنـــي كربالء 
(بـــاب بغـــداد) من تنفيـــذ  الســـيناريو املعد 
للممارســـة يف  احلائـــر احلســـيين إلمخاد 
احلرائق وإنقاذ الزائرين يف حال حصول اي 

طارئ  من هذا النوع.“
وتابـــع“ هتدف املمارســـة لتوعية املنتســـبني 
واملواطنـــني علـــى كيفية معاجلـــة احلرائق 
الـــيت حتصـــل يف العتبة وإمكانيـــة تقديم 
املســـاعدة الالزمة للمواطن وهذا من خالل 
كـــوادر شـــعبة الدفـــاع املدنـــي  يف العتبـــة 
املقدســـة وحلني وصول رجال الدفاع املدني 
مـــن اجل تقليل حجم اخلســـائر يف  األرواح   
واملمتلكات .“  واشـــار شـــريف اىل وجود 
موافقـــات مبدئية النشـــاء حمطات االطفاء 
اخلاصـــة بالعتبة احلســـينية وبالتحديد يف  
احلائـــر اجلديد وهـــي قيد الدراســـة حاليًا 
ليتـــم تفعيلهـــا بشـــكل تـــام ليتناســـب مع 
حجـــم الزائريـــن الوافديـــن للحـــرم املقدس 
وتأمينهم.“    واكد مســـؤول شعبة الدفاع 

املدنـــي  يف حديثـــه وجـــود جلنـــة خاصـــة 
تنســـيقية بني مركز دفـــاع مدني كربالء 
وكـــوادر الدفـــاع املدنـــي بالعتبة املقدســـة 
تعمـــل علـــى وضع ســـيناريو خـــاص لتنفيذ 
ممارسة نوعية وتوعوية يف مدينة الزائرين 
الواقعـــة على طريـــق بابل لفحـــص وتأمني 
اجلهد الدفاعي للمدينة يف حالة طارئ  من 

هذا القبيل.“ 

ني
ئق
يم
ل
ــة
ي

ة خاص ة جلن ود وج ه حديث يف املدن

ألن التكافـــل االجتماعي وصية اإلســـالم 
ومدعـــاة اىل التآخـــي ونشـــره فضيلـــة يف 
اتمع اإلســـالمي ســـاهم معلمو مدرســـة 
الشـــريعة  منطقـــة  يف  االبتدائيـــة  النـــور 
مبحافظة كربالء املقدسة بإعداد برنامج 
ســـنوي يصـــب يف خدمـــة الطلبـــة الفقـــراء 
واأليتـــام وذلـــك من خـــالل برنامـــج يعتين 
هبذه الشرائح يشـــمل توزيع الثياب الشتوية 

والصيفية واملستلزمات الدراسية سنويا.
وحتدث جعفر صادق الســـريح احد معلمي 
املدرســـة حول هذه البادرة بأهنا «ضرورية 
وعلـــى اجلميع العمل هبا إلشـــاعة حالة من 
التكافـــل والرتابـــط االجتماعـــي اهلـــادف 
إلشـــاعة فضيلة قل احلديـــث عنها والعمل 
هبا يف اآلونة األخـــرية»، راجيا أن «تكون 
مســـامهتهم برفع جزء من العبء املادي عن 

أطفال العراق وأن حتذو باقي املدارس هبذه 
املســـرية على أمل أن تشـــاع هـــذه الفضيلة 

وتنشط يف مدارس العراق».
وقال الســـريح إن «لفيفا من معلمي مدرسة 
النـــور االبتدائية للبنني يقـــوم جبمع االموال 
فيما بينهم لشـــراء كســـوة صيفية وشتوية 
اىل التالميذ االيتام والبالغ عددهم عشرين 
تلميـــذًا وعشـــرين آخرين مـــن املتعففني»، 
جتمـــع  املوزعـــة  «الكســـوة  ان  موضحـــا 
بتربعـــات خالصـــة مـــن رواتـــب املعلمـــني 

الشهرية».
وأضاف الســـريح ان «العمـــل هبذه الفضيلة 
يف مدرســـتهم بدئ من ثالث سنوات وكان 
مقتصـــرًا عليـــه يف البدايـــة بعدهـــا انتفض 
وبـــدؤوا   املدرســـة  يف  التعليمـــي  الـــكادر 
باملشـــاركة بالعمـــل اميانا بقول الرســـول 

االكرم حممد (صلى ا عليه واله) {من 
 ادخـــل الســـرور اىل قلـــب مســـلم ادخل ا

السرور يف قلبه يوم الفزع االكرب}».
ولفـــت اىل ان «معلمـــي املدرســـة جـــادون 
هـــذا  مشـــروعهم  تطويـــر  يف  بالتفكـــري 
مســـتقبال اضافة اىل أهنم اسهموا بتأسيس 
موكـــب خدمـــي لـــزوار احلســـني (عليـــه 
الســـالم) يف اربعينية اإلمام احلســـني (عليه 

السالم) املاضية».

مدرسة ابتدائية في كربالء تقيم برنامجا للتكافل االجتماعي سنويا

ـعمة تقرير: حسين الن
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شـــّكلت املرجعيـــة الدينيـــة العليـــا يف النجف 
األشرف وفدًا واسعًا ضم رجال دين ومسؤولني 
يف العتبتني احلســـينية والعباســـية املقدســـتني 
ومســـؤولني من حكومـــيت كربـــالء واألنبار 
لزيـــارة الالجئـــني الســـوريني النازحـــني صوب 
العـــراق قـــرب منفذ القائـــم احلـــدودي لتقديم 
املســـاعدات العينيـــة هلـــم وتقليل املعانـــاة اليت 
ميرون هبا بعد الظروف  األخرية اليت شهدهتا 

بالدهم واضطرارهم للجوء إىل العراق.
وقال مسؤول وفد املرجعية  الدينية السيد حممد 
حســـني العميـــدي لــــ (األحـــرار): ان «املرجعية 
الدينيـــة العليـــا أرســـلت قافلة من املســـاعدات 
العينية لالجئني السوريني القاطنني قرب منفذ 
القائم احلدودي بني احلدود العراقية ـ السورية 
مواجهـــة  يف  ومســـاعدهتم  معاناهتـــم  لتقليـــل 
الظروف اليت ميرون هبا بعد اضطرارهم للجوء 

إىل العراق».
وتابع، ان «القافلة ســـارت مـــن مدينة كربالء 
املقدســـة برفقة وفد واسع من املرجعية الدينية 
العليا والعتبتني احلسينية والعباسية ومسؤولني 
حمليـــني، بالتعاون مـــع احلكومـــة احمللية يف 
حمافظـــة األنبـــار وقيادة العمليـــات اليت هيأت 
الظـــروف الالزمة لتقديم هذه املســـاعدات إىل 

األخوة الالجئني السوريني».
وأضـــاف العميدي، «ضمت القافلة ٤٠ ســـيارة 
من بينها ١٤ شـــاحنة محلت مســـاعدات عينية 

متثلت بـ ٨٢٠٠ بطانيـــة و١٥٠٠ مدفئة وأطنان 
من املواد الغذائية».

بينمـــا أوضـــح نائـــب رئيـــس جملـــس حمافظة 
كربـــالء الســـيد نصيف اخلطابـــي الذي رافق 
الوفـــد، أن «املرجعيـــة الدينيـــة العليـــا املتمثلة 
بسماحة املرجع الديين األعلى آية ا العظمى 
الســـيد علي احلســـيين السيســـتاني (دام ظله) 
تســـعى دائمًا إىل أن تشمل كافة املسلمني يف 
العـــراق والعامل برعايتها وقـــد قامت مببادرهتا 
الوطنيـــة والشـــرعية هـــذه لرعايـــة الالجئـــني 
الســـوريني والتخفيف من معاناهتـــم والظروف 
الصعبة اليت يعيشـــوهنا بعد الظروف  األخرية 

اليت شهدهتا سوريا».
وأضـــاف ان «قيـــادة عمليـــات األنبـــار قامـــت 
بتنسيق عاٍل مع قيادة عمليات الفرات االوسط 
بتهيئـــة األجواء الالزمة لزيـــارة القافلة وإيصال 
مســـاعداهتا إىل الالجئني الســـوريني يف منفذ 

القائم احلدودي».
بينما أعرب الشـــيخ صباح ســـلطان الشـــرجي 
شيخ عشـــرية البوحمل عن سعادته بزيارة وفد 
املرجعيـــة الدينيـــة العليـــا لالجئني الســـوريني، 
وقال: «كان لنا الشـــرف الكبري يف استقبال 
الوفـــد الذي محل على عاتقه مســـاعدة األخوة 
الســـوريني وقد أظهرت هذه املبـــادرة العظيمة 
مـــن املرجعية الدينية عمق  االواصر اليت تربط 
العراقيني فيما بينهم ودعمهم لألشـــقاء العرب 

واملسلمني».
وتابـــع، ان «زيارة الوفد تعكـــس صورة جيدة 
عـــن احتضـــان املرجعية الدينيـــة العليا لكافة 
املســـلمني وقد جاءت بالوقت الـــذي أصبح فيه 
الالجئـــون الســـوريون بأمس احلاجـــة ملثل هذا 

الدعم املادي واملعنوي».
وأضاف ان «الالجئني السوريني يستحقون مثل 
هذه املســـاعدات والدعم الذي تقدمه املرجعية 
الدينيـــة وكافة املواطنـــني العراقيني الذين قد 
حظوا يف وقت سابق مبثل هذا االهتمام عندما 
كانوا الجئني يف ســـوريا مـــن مالحقة النظام 

البائد».
أما إمام وخطيب جامع الصحابة يف قرية سعدة 
الشيخ عامر العاني فقد رحب هو اآلخر بزيارة 
وفد املرجعية الدينية العليا لالجئني الســـوريني 
وأّكد بأهنا «تعمل على توحيد صفوف العرب 
واملســـلمني وتدحر كل املؤامـــرات اليت حتاك 

ضدهم». 
فيمـــا أكـــد قائممقام قضـــاء القائـــم فرحان 
فتيخـــان ان «املرجعيـــة الدينيـــة العليا اتســـمت 
دائمـــًا مبواقفهـــا املشـــرفة واملتميـــزة يف رعاية 
املصلحة العامة وتقديـــم يد العون للمحتاجني، 
وهـــا هي اليـــوم ترســـل قافلتها هذه ملســـاعدة 
مدينـــة القائـــم يف تقديـــم املســـاعدات الالزمة 

لالجئني السوريني».

ـر عبد عذاب تقرير: تيسي
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١ـ  ألبـــو أمـــني: عقب جدهـــم أمني: نعمة 
وطعمة وعلي، فاألول خلف عمران وحبيب 
وحممد هـــادي وأمحد وســـلمان، والثاني 
خلـــف املـــال عمـــرو، والثالث خلف حســـن 

وجاسم وعبد.
٢ ـ ألبـــو إبراهيـــم: عقب جدهـــم إبراهيم 
ذكرًا واحدًا هـــو علي الذي خلف بدوره: 
حمســـن وعباس وحممـــد وحممود وعبد، 
فاألول عقب سعيد وإبراهيم وحممد رضا، 
والثاني عقب أمحد ويوســـف وعبدالعزيز 
وأمني، والثالث عقب عـــون، والرابع عقب 

تقوم بســـدانة وخدمة املرقـــد الطاهر منذ 
عهد بعيد عشـــرية القـــوام اليت تنتهي إىل 
ربيعة احلجاز، وجدها األعلى الشيخ علي 
الذي من ذريته عمر وعمران حيث تفرعت 

العشرية منهما إىل ( ١٢ ) فرعًا، منها:

فـــرج وعلي وحســـني، واخلامس مل يعقب 
ذكرًا.

٣ ـ ألبو خلـــف: عقب جدهم خلف: دبيش 
وعلي، فاألول ترك علي الذي خلف بدوره 
طاهر ويوســـف ومهدي وشـــكر، والثاني 

ترك عباس وحممد ومهدي.
٤ـ  ألبو طه: عقب جدهم طه: عبد احلسن 
ومحيد وعبد، فاألول ترك فاضل وحممد 
وحســـني، والثانـــي تـــرك قاســـم وصبار، 

والثالث ترك أمحد وحسن.
٥ ـ ألبـــو جليل: عقب جدهـــم عبداجلليل: 
مهدي وعباس وعبد وسلمان، فاألول ترك 
عبد احلسن وفرج وحممد وعبد احلميد، 
والثاني ترك هادي، والثالث ترك عايش.

٦ ـ ألبـــو جاســـم: عقب جدهم جاســـم بن 
حســـني بـــن علـــي ( حممـــد ) الـــذي ترك 
بـــدوره عبدالغـــين وعبداحلســـني، فاألول 
عقب صاحب وجعفر وفرج وبرهان ومنري 
وســـعد ومالك، والثانـــي عقب عامر وعلي 

وحيدر.
٧ ـ ألبو صاحل: عقب جدهم صاحل: حسن 

الذي ترك بدوره: علي وحسني.
٨ـ  ألبو موسى: منهم بيت عبد االمنة الذي 
عقب لفتـــة وعدنان ونايف، وكذلك بيت 

خادم والد تركي.
وبرز من هذه العشرية مجاعة من الفضالء 
والصاحلني خنص بالذكر منهم املال عبد 
بن علي بن إبراهيم سادن الروضة، واحلاج 
حســـن بن علـــي األمني والد املـــال محيد، 
وكذلك املال عبد بن سلمان عبداجلليل، 
واملـــال عبداحلســـن مهدي اجلليـــل، واملال 
حممد هادي بن نعمة األمني، واملال عمرو 
بـــن طعمة األمني ســـادن الروضـــة املتوّفى 
ســـنة ( ١٩٨٤ م )، وعقـــب ســـتة ذكور: 
املال خليل واحلاج حممد مهدي ومرتضى 

وأمني ومسلم ومفيد.

محمد  السيد  مرقد 
علـي  اHمـام  ابـن 
عليهما   » الهـادي 

السالم»
الحلقة الرابعة

—Ìä�í€a@Ü”äΩa@Ú�„aÜ�ç
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إن اإلمــــام الســــبط الثانــــي للنــــيب املصطفى 
حممــــد (صلى ا عليه وآله) وهو احلســــني 
بــــن علي (عليهما الســــالم) الــــذي انبت على 
ارض الواقع شــــجرة تســــمى الشهادة سقاها 
بدمــــه الطاهر وهبذا أصبح اإلمام احلســــني 
(عليه السالم) خالدا إىل يومنا هذا ويتجدد 
ذكره كل يــــوم فأن العمق الذي غرســــته 
النهضة احلسينية على طول فرعها املتجذر 
مــــع التاريــــخ الذي خلــــق حالة مــــن التجديد 
الذاتــــي الــــذي اعتمــــد علــــى احياء مشــــاعر 
هذه االمة حنو الرســــالة االهلية اليت خصها 
ا تعــــاىل، فاإلمام احلســــني عليه الســــالم 
من أبــــرز من خلدهتــــم االنســــانية يف مجيع 
مراحل تارخيهــــا.. ومن أروع من ظهر على 
صفحــــات التاريــــخ من العظمــــاء واملصلحني 
الذيــــن ســــامهوا يف بناء الفكر االنســــاني، 

وتكويــــن احلضــــارة االجتماعيــــة، وبلــــورة 
القضايا املصريية جلميع شعوب االرض.

إن االمام أبا االحرار من أملع القادة املصلحني 
الذيــــن حققوا املعجــــز على مســــرح احلياة، 
وقــــادوا املســــرية االنســــانية حنــــو أهدافهــــا 
وآماهلا، ودفعوا هبا إىل اجياد جمتمع متوازن 
تتحقق فيه الفرص املتكافئة اليت ينعم فيها 
الناس على اختالف قومياهتم وأدياهنم... 
لقد كان االمام من أكثر املصلحني جهادا، 
وبــــذال وتضحية، فقــــد انطلق إىل ســــاحات 
اجلهاد مع كوكبة من أهل بيته وأصحابه 
مضحيــــا بنفســــه وهبم، ليقيــــم يف ربوع هذا 
الشرق حكم القرآن وعدالة السماء اهلادفة 
إىل تقويــــض الظلم، وتدمري اجلــــور، وإزالة 
االســــتبداد، واقامــــة حكم عــــادل جيد فيه 
االنســــان أمنه وكرامته ورخاءه حســــب ما 

تقتضيــــه عدالــــة ا يف االرض... ومــــن 
ثــــم كانت حيــــاة االمام يف مجيــــع العصور 
واالجيال رمــــزا للعدل، ورمــــزا جلميع القيم 
االنســــانية، فإن أغلب حياة املصلحني الذين 
وهبوا حياهتم ألممهم وشعوهبم تبقى مشعة 
تعطــــى مثارهــــا ونتاجهــــا للنــــاس، ولكــــن 
يف فــــرتة خاصــــة وحمــــدودة مــــن الزمن مل 
تلبث أن تتالشــــى كما يتالشــــى الضوء يف 
الفضــــاء... لقد كانت ثــــورة أبي االحرار 
عليه السالم من أعظم الثورات التحررية يف 
االرض، فقد محلت مشــــعل النور والفكر، 
وسجلت شرفا لإلسالم، وشرفا لإلنسانية، 
وأعطت الدروس املشــــرقة عن العقيدة اليت 
ال تضعــــف، واالميان الذي ال يقهر وســــتظل 
مصــــدر عــــز  وفخر وشــــرف للمســــلمني يف 

مجيع أجياهلم.

اإلمام احلسني رمز لكل األجيال
أركان فاضل

ما تزال ثورة احلســـني (عليه الســـالم) متثل 
احلجر االساس يف بناء االنسانية ومنعطف 
املســـار يف تقرير مصـــري البشـــرية ونقطة 
حتـــول يف عتق الرقاب من طوق الســـالطني 
لـــذا احتلت موقـــع الصـــدارة وهيمنت على 
مســـاحات واســـعة يف الفكر االنساني بل 
هـــي االثقـــل لـــو تزامحت كل الثـــورات يف 
كفـــة اخرى ، ميتد املشـــهد من املدينة اىل 
كربالء ســـيناريو كتبته الدماء ألسطورة 
واقعية جسدت اروع ملحمة عرفها التاريخ، 
رحلـــة فعناء وعـــزة فكربيـــاء تأرجح فيها 
ميزان العدالة فاختل نظام التكوين بسلب 
االمويني مـــرياث النبوة من صلب االمامة ، 
ثورة سرمدية اماتت ابطاهلا لتحيا يف قلوبنا 
امـــد الدهر، فحينما تتعاقب الســـنون نويل 
وجوهنـــا اىل مصارع الكرام نتذكر قيظ 
الصيـــف وحرقة الرمـــال وجفاف احلناجر، 
شـــحنات عاطفية مـــن ذاك الزمـــان البعيد 
يعـــرتي وجداننـــا أمل وحســـرة، مل تكـــن 
معركـــة الطف ســـطحية عابرة بل كانت 
عميقة شـــاملة لكل مفـــردات احلياة فقد 

انتجـــت مجلـــة مـــن الـــدروس والعـــرب ما ال 
حيويها عقل وال كتاب.

ســـكلوبيديا حوت الشيخ الكبري والطفل 
الصغري ونســـاء ثكاىل حتمـــل بني جنبيها 
حـــرارة الفـــراق والصرب علـــى الباليا، وهي 
رسالة مساوية خطتها احلراب بتلك الدماء 
الزاكيات على صفحات ســـاخنة من ارض 
كربالء، هي صرخة رافضة للرضوخ دوت 
يف وجه الظلم نطقت بأعظم (ال) رغم خذالن 
الذين بايعوه من اهل الكوفة على مقارعة 
قوى الضاللة فقدموا احلسني (عليه السالم) 
ضحية خوفا ان تطال ايادي االمويني رقاهبم 
فحينما قضي االمر رخصوا الدموع واجروا 
العربات ومل حيركوا ســـاكنًا يبحثون عن 
احلريـــة يف فنـــاء مهجـــور ابوابـــه موصدة، 
جمتمع مثـــل هذا مل تتطـــور عقائده لتصل 
اىل مستوى النصرة والتضحية بعدما ادرك 
حقيقـــة املوقف الـــذي اصر عليه احلســـني 
(عليه السالم) يف انتزاع احلق املسلوب وهو 
الذي قضى عمـــره يف انصاف املظلوم حتى 
قتل مظلومًا وبدمه الزكي انتشـــل الرسالة 

احملمديـــة من الضيـــاع، ونفر قليـــل يتلفظ 
انفاســـه عشـــقا يف نصرة امامهم فيغمرهم 
شوق الرحيل اىل بارئهم ، تفاعل احلس مع 
الرمـــق االخـــري، واراجيز تغنـــت على صليل 
الســـيوف يف صراع احلياة مع املوت من اجل 
اخللـــود، ورضيعـــًا يئـــن فال يرويه ســـاقي! 
واحلســـني (عليـــه الســـالم) مل يطلـــب املاء 
مـــن امة خرجـــت لقتاله فقـــد كان متيقنا 
مـــن امتناعهـــم، اذا مـــا الـــذي كان يرمي 
اليـــه ؟ حتمًا انه اســـتدراج القلـــوب املرتددة 
لالنضمام اىل معسكره ال لغرض النصرة 
فحســـب بل خوفـــًا عليهم من ســـوء العاقبة 
واقناعهـــم خبســـة ونذالـــة اخلصـــوم كما 
اراد ان يضيف اىل ملحمة الطف اللمســـات 
املأساوية اليت كانت تفوق مستوى العقول 

يف تصديق مثل هذا اجلرم الفادح.
اسطورة للسلم تصنع كربال                

                   وحقيقة ولدت فخطتها الدما
هي ثورة ما ان تغيب رموزها            

                   اال لتحيا عزةَ  بـــــــالكربيــــا

•• • • •• • •• • • •• • • • • • • • • • • • • عباس جخيور أكريم السراي•
األمانة العامة للمزارات الشيعية
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( احمراُر التربة الحسينية) 
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ذاَك الحسين
 ال ريب فيه

قبس الزهراء

حيدر اPسدي 

قصيدة في احمرار التربة الحسينية
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صاصاحبحب الصاحب الشباني
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تعــــرض ســــيدنا أبــــو طالب بن عبــــد املطلــــب (عليه 
السالم) عم النيب حممد (صلى ا عليه وآله) وأبو 
أمري املؤمنني علي (عليه الســــالم)؛ إىل الكثري من 
املظلومية مــــن قبل أعداء اإلســــالم واملنافقني الذين 
أرادوا تشــــويه صورته وإخفــــاء حقيقة إميانه وموقفه 
املشــــرف من اإلســــالم ودفاعــــه عنه، حتــــى تواترت 
األحاديــــث والروايــــات الشــــنيعة بكفــــره وجاهليته 
وبأّنه يف ضحضاح من النار بغضًا هبذا الرجل املؤمن 
العظيــــم الــــذي دافع عن رســــول ا (صلى ا عليه 

وآله) وكان أحد أركان بناء اإلسالم وانتشاره.
وقــــد اخرتنــــا يف صفحــــة حــــوار الكتب مــــا أورده 
مساحة الســــيد جعفــــر العاملــــي يف كتابه (ظالمة 
أبي طالب) الذي أثبت فيه باألدلة والرباهني املوقف 
املشــــرف ألبــــي طالــــب من اإلســــالم وإميانــــه وتقواه 
ودفاعــــه عن النــــيب حممد (صلــــى ا عليــــه وآله) 
ردًا علــــى األحاديث الكاذبة الــــيت أوردها املنافقون 

ومدعو اإلسالم حول (كفره) حاشاه.
ويقــــول العاملــــي يف كتابــــه: «لقد حــــاول املنافقون 
إثبــــات كفر أبــــي طالب (عليه الســــالم) متشــــبثني 
بطحالــــب واهية زعموا أهنا أدلة، ومن بينها (حديث 
الضحضاح) الذي رواه أبو ســــعيد اخلدري أنه مسع 
النــــيب صلى ا عليه وآله، وقــــد ذكر عنده عمه، 
فقال: لعله تنفعه شــــفاعيت يــــوم القيامة، فيجعل يف 
ضحضــــاح (نبــــع) من نــــار، يبلغ كعبيــــه، يغلي منه 

دماغه.
 ويف حديــــث (كاذب) نســــبوه إىل النــــيب (صلى ا
عليه وآله) أنه قال: هو (أي أبو طالب) يف ضحضاح 
مــــن نــــار، ولوال أنــــا لــــكان يف الدرك األســــفل من 

النار».
 كال» ًا علــــى هــــذا احلديث يبــــني العاملي بــــأنورد
مــــن األميــــين واخلنيزي ناقشــــا مجيع أســــانيد هذه 
الروايــــة، وبينا وهنها وضعفهــــا، وتناقض نصوصها 
العجيــــب إىل حــــد أن بعض الروايات جتــــزم بأنه قد 
جعــــل يف ضحضاح من نار، وأن الشــــفاعة قد نفعته 
فعــــال، وإذا كان (صلى ا عليــــه وآله) قد نفع أبا 
طالب عليه الســــالم، وأخرجه من الدرك األسفل إىل 
الضحضــــاح؛ فلماذا ال يتمــــم معروفه هذا، وخيرجه 

من هذا الضحضاح أيضًا»؟!.
وكذلك فإن «نفس مدعي هذه الرواية (الكاذبة) 
يروون أن الشفاعة ال حتل ملشرك؛ فلماذا حلت هلذا 

املشــــرك بالذات، حبيث أخرجته من الدرك األســــفل 
إىل الضحضــــاح وهــــذا ما يدل علــــى وهن إدعاءاهتم 

وافرتاءاهتم على أبي طالب (عليه السالم».
أمــــا األدلــــة على إميــــان أبــــي طالب (عليه الســــالم) 
ومكانتــــه العظيمة يف اإلســــالم، فقد صنف العلماء 
يف إميانه رســــائل وكتبا، وتقدموا مبا ال مزيد عليه 
أنــــه كان يؤمــــن بنبوة النيب (صلــــى ا عليه وآله) 
قبل بعثته وينتظر ذلك، وعندما بعثه ا تعاىل آمن 
به وأخــــذ يتهيأ ملواجهة عاصفــــة قريش اليت أرادت 
من أبي طالب أن يثين نبوة حممد ولكنه أبى ودافع 

عن ابن أخيه وإسالمه.
وينقل الكايف (٤٤٩/١) عــــن اإلمام الصادق (عليه 
الســــالم) قولــــه: «إن مَثــــَل أبي طالــــب مثل أصحاب 
الكهف، أســــروا اإلميان وأظهروا الشــــرك، فآتاهم 
ا أجرهــــم مرتــــني، قيل لــــه، اهنم يزعمــــون أن أبا 
طالب كان كافرًا؟ فقال (عليه الســــالم): كذبوا 

كيف يكون كافرًا وهو يقول:
أمل تعلموا أّنا وجدنا حممداً 

نبيا كموسى خطَّ يف أوِل الُكتِب  
ويذكــــر الســــيد جعفــــر العاملي ما يرويــــه املعتزيل 
بــــأن حديث الضحضاح قد روي عن رجل واحد وهو 
املغرية بن شــــعبة الــــذي يبغض بين هاشــــم، وأيضًا 
جواب اإلمام الباقر (عليه الســــالم) عندما ســــئل عن 
أن أبــــا طالب يف ضحضــــاح من نار؛ فأجــــاب (عليه 
السالم): «لو وضع إميان أبي طالب يف كفة ميزان، 

وإميان هذا اخللق يف كفة أخرى لرجح إميانه».
وســــئل اإلمام علي (عليه الســــالم) يف رحبة الكوفة 
عــــن كون أبيه معذبًا يف النار أو ال، فقال للســــائل: 
«مــــه، فض ا فــــاك!!، والذي بعــــث حممدًا باحلق 
نبيًا، لو شــــفع أبي يف كل مذنــــب على وجه األرض 
لشفعه ا فيهم.. أبي معذب يف النار، وابنه قسيم 

اجلنة والنار».
ويروي ابن األثري: «وما أسلم من أعمام النيب (صلى 
ا عليه وآله) غري محزة والعباس وأبي طالب عند 

أهل البيت».
وكان ألبــــي طالــــب (عليــــه الســــالم) العديــــد مــــن 
 فة مــــع النيب (صلى االتضحيــــات واملواقف املشــــر
عليــــه وآله)، وقد حتمل املشــــاق والصعاب العظيمة، 
وتضحيته مبكانته يف قومه، وحتى بولده، وتوطينه 
نفســــه علــــى خوض حــــرب طاحنة تــــأكل األخضر 

واليابس يف ســــبيل هذا الدين كما يشــــري إىل ذلك 
مساحة السيد العاملي.

ويقول مساحته: «لو كان أبو طالب (عليه السالم) 
كافــــرًا؛ فلمــــاذا يتحمل كل ذلك وملاذا مل نســــمع 
عنه ولو كلمــــة عتاب أو تذمر مما جره عليه النيب 
حممد (صلى ا عليه وآله)، وان احتمال أن يكون 
قد طمع مبقام دنيوي أعظم وحاشاه (عليه السالم) 
فإن الطامع إمنا يســــعى للمحافظة على حياته لينال 
ما طمع به، أما أبو طالب فكان على اســــتعداد ألن 
يقتــــل هــــو ومجيع أوالده، وعشــــريته يف ســــبيل هذا 
الديــــن». كما أن من األدلــــة الثابتة على إميان أبي 
طالب (عليه الســــالم) مــــا يرويه ابن أبي احلديد من 
 مصــــادر اجلمهور عن العباس بن عبد املطلب: «وا
 صلى ا ما مات أبو طالب حتى أعطى رســــول ا

عليه وآله من نفسه الرضا فشهد الشهادتني».
ومرة ســــئل االمام علي بن احلسني (عليهما السالم) 
 ،حول موت أبي طالب على الكفر واإلشــــراك با
ففنــــد اإلمام الســــجاد هــــذا القــــول واألحاديث اليت 
تواتــــرت عن كفــــر أبي طالب (عليه الســــالم) وبني 
لــــه أن األحكام القانونية إذا أســــلمت مســــلمة فرق 
اإلسالم بينها وبني زوجها املشرك كما فرق رسول 
ا صلــــى ا عليه وآلــــه ابنته زينب من زوجها أبي 
العــــاص بــــن الربيــــع عندما أســــلمت وبقــــي هو على 

كفره ومل ترجع إليه إّال عندما أعلن إسالمه.
وجييب اإلمام السجاد (عليه السالم) أن لو كان أبو 
طالب مشرك لفرق اإلسالم بينه وبني زوجته فاطمة 

بنت أسد املعروفة بإسالمها وإمياهنا.
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم) أّنه قال: أن رسول 
ا (صلــــى ا عليه وآله) كان يصلي وكان معه 
 ابن عمه علي بن أبي طالب (عليه الســــالم)، وقد مر
أبــــو طالب هبم ومعه ابنه جعفر فقال جلعفر: يا بين 
صــــْل جنــــاح ابن عمــــك» أي متم جناحــــه، فإن أمري 
املؤمنني (عليه السالم) كان أحد جناحيه، وجبعفر 

ّمت اجلناحان.



A L A H R A R  M A G A Z I N21 

الفقر يف اللغة: انكسار فقار الظهر والفقري مبعنى: 
املفقور املنكســــر فقرات ظهره يقال: فقرته الداهية 
أي: نزلــــت بــــه وكســــرت فقاره، وهــــو يف اصطالح 
الشــــرع وأهلــــه يطلــــق على معــــان كما أشــــار إليها 

الراغب: 
األول: احلاجــــة واالفتقــــار، وهــــي مبعناهــــا احلقيقي 
 العــــام، متحقــــق يف كل موجــــود بالنســــبة إىل ا
 تعــــاىل، فالكل مفتقــــر يف وجوده وبقائــــه، إىل ا
تعاىل ومشــــيئته كما قال تعــــاىل: (أنتم الفقراء إىل 

ا)  والفقر هبذا املعنى أمر وجودي.
الثانــــي: فقد لــــوازم العيش واحلياة بالنســــبة إىل من 

حيتاج إليها. 
الثالــــث: فقر النفــــس مبعنى: حرصها وشــــرهها إىل 
الدنيــــا ومتاعها، ويقابله غنى النفــــس. الرابع: الفقر 
إىل ا مبعنــــى: حالــــة اعتمــــاد النفــــس إليــــه تعاىل 
وانقطاعهــــا عــــن غريه وعــــدم عنايتها إىل األســــباب 
الظاهريــــة ، فعمــــدة الــــكالم يف املقــــام هــــو املعنى 
الثاني، وعليه فقد يســــتظهر من أدلة الباب أن الفقر 
بنفســــه أمــــر ممــــدوح مطلــــوب ذو فضــــل ورجحان، 
منــــدوب إليه يف الشــــرع. وأن الغنــــى مذموم مبغوض 
منهي عنه لكن الظاهر أن الفقر املمدوح مشــــروط: 
أوًال: بعــــدم كون حصوله من ناحية قصور املكلف 
وتقصــــريه يف احلركــــة والســــعي إىل حتصيل رزقه 

كمــــا أمره ا تعاىل، وإال فال حســــن يف ذلك، وال 
يكون مشــــموًال ملا دل على فضلــــه. وثانيا: بتقارنه 
بالرضا والتسليم، وعدم ظهور اجلزع منه والشكوى 
إىل الناس. وثالًثا: بعدم وقوع صاحبه يف املعصية من 
جهتــــه، وهو ممدوح - حينئذ - لرضــــا الفقري باطنا 
بقضاء ا تعاىل وتســــليمه قلبا ألمره، مع وقوعه يف 
ضيــــق العيش وضنك احلياة، مــــع أن أغلب أهل هذا 
الفقــــر، يصرفــــون أعمارهم يف ســــبيل دينهم وطاعة 
رهبم، وســــائر األمور النافعة ملعاش أنفسهم وإخواهنم 
وملعادهــــم عوًضا عن األوقــــات اليت يصرفها األغنياء 

يف دنياهم.
وأمــــا الغنــــى: فهــــو مذمــــوم إذا أورث احلــــرص على 
الدنيا والغفلة عــــن ا تعاىل، وعن القيام بالوظائف 
والطاعات املندوبة أو الواجبة، بل والوقوع يف املعاصي 
واالهنمــــاك فيها ، ولــــو فرض أن صاحــــب الغنى قد 
واظــــب على ما أراد الشــــرع منه وأدى حقــــوق أمواله 
الواجبــــة واملندوبة، بل وحصل لــــه توفيق صرف املال 
يف ســــبيل ربه وإحيــــاء دينه واخلدمة ألهــــل ملته مبا 
ال ميكن ذلك للفقري فال إشــــكال يف عدم مشول 
الذموم الواردة يف الغنى له. وباجلملة: كم من غين 
مل يشــــغله غناه عن ا، وكم من فقري شــــغله فقره 
عن ا. فإطالقات املدح والذم يف الوصفني حممولة 
على الغالب، إًذا، فاحلسن عارض للفقر، ملالزمته أو 

مقارنته ملا هو حســــن عقال أو شرعا، والقبح عارض 
للغنى لتقارنه ملا هو مبغوض كذلك. وقال السي 
قدس ســــره: (مقتضى اجلمع بــــني أخبارنا: أن الفقر 
والغنى كل منهما نعمة من نعم ا يعطيها من يشاء 
من عباده ملصاحل، وعلى العبد أن يصرب على الفقر، 
بل ويشكره ويشــــكر الغنى ويعمل مبقتضاه، فمع 
عمــــل كل منهما مبقتضى حاله، فالغالب أن الفقري 
الصابــــر أكثــــر ثوابــــا من الغــــين الشــــاكر، لكن 
مراتبهما خمتلفة، والظاهر أن الكفاف أســــلم وأقل 
خطــــرا من اجلانبني). وقد ورد يف الكتاب الكريم 
قوله: (واصرب نفســــك مع الذين يدعون رهبم بالغداة 
والعشــــي يريــــدون وجهه وال تعد عينــــاك عنهم تريد 
زينــــة احليــــاة الدنيــــا وال تطــــع مــــن أغفلنــــا قلبه عن 

ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا). 
 وان ا جعــــل الفقــــر واحلاجة أمانة عد خلقه، فمن 
أســــره وكتمه أعطاه ا مثــــل أجر الصائم القائم. 
وأنــــه: مــــا أعطــــي أحد مــــن الدنيــــا إال اعتبــــارا، وما 
زوي عنــــه إال اختبــــارا (اعتبــــارا أي: ليعترب الغري به، 
واختبارا: ليخترب نفسه). وأن ا يلتفت يوم القيامة 

إىل فقراء املؤمنني شبيها باملعتذر إليهم، 
وأن عليــــا عليــــه الســــالم أوصــــى حبــــب املســــاكني 
وجمالستهم. وأنه قال : أنظر إىل من هو دونك، وال 

تنظر إىل من هو فوقك يف املقدرة.
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عاداٌت غذائيٌة تضر بالصحة وتزيد الوزن
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«الكلمة الطيبة صدقة»
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صورةو تعليق
أطفال العالم يواسون عيال الحسين 

مراسيم عاشوراء في تركيا ١٤٣٤
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HPeacock SpiderI@êÎÎbİ€a@pÏjÿ‰«

      



Peacock Spider








   Jumping Spider
Salticidae

 





















Maratus Volans


 Attus volans    
Saitis volans

 Maratus volans

أُفلت 


    
 

    
     
     
  

 


   
 

    
    

  
    
 
   




