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لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

زيارة احلسني »عليه السالم« واجبة على كل َمن ُيـقـّر للحسني باإلمامة من اهلل عز وجّل .

قال اإلمام الصادق »عليه السالم« :

املنا�سبة  االماكن  يف  املجلة  و�سع  الكرمي  القارئ  من  نرجو   : تنبيه 

لوجود  اآيات قراآنية كرمية يف بع�ض �سفحاتها 

) من الغيبة اأن تقول يف اأخيك ما �سرته اهلل عليه فاأما االأمر الظاهر منه مثل احلدة و العجلة فال باأ�ض اأن تقوله 
و اإن البهتان اأن تقول يف اأخيك ما لي�ض فيه(

قال الإمام احل�سني )عليه ال�سالم(: 

يف تف�س���ر عل���ي ب���ن اإبراهي���م ق���ال: وم���اذا عليه���م لو اآمن���وا باهلل 
والي���وم الآخ���ر واأنفق���وا مما رزقه���م اهلل وكان اهلل به���م عليما قال 

اأنفقوا يف طاعة اهلل.
يف كت���اب التوحيد ع���ن اأمر املوؤمنني عليه ال�س���ام حديث طويل 
وفي���ه يقول عليه ال�س���ام وقد ذكر اهل املح�س���ر ث���م يجتمعون يف 
مواط���ن  اأخ���رى  في�ستنطق���ون فيف���ر بع�سه���م م���ن بع����ض فذلك 
قول���ه عزوج���ل: )ي���وم يفر امل���رء من اأخي���ه وامه واأبي���ه و�ساحبته 
وبني���ه( في�ستنطقون ف���ا يتكلمون اإل من اأذن ل���ه الرحمن وقال 
�سواب���ا: فيق���وم الر�سل عليهم ال�سام في�سه���دون يف هذه املواطن 
فذل���ك قول���ه: فكي���ف اإذا جئنا من كل امة ب�سهي���د وجئنا بك على 

هوؤلء �سهيدا.
يف تف�س���ر عل���ي ب���ن  اإبراهي���م قول���ه: يومئ���ذ ي���ود الذي���ن كف���روا 
وع�سوا الر�سول لو ت�سوى بهم الر�ض وليكتمون اهلل حديثا قال 
يتمن���ى الذين ع�سوا امر املوؤمنني عليه ال�سام ان تكون الر�ض 
ابتلعته���م يف الي���وم الذي اجتمعوا فيه عل���ى غ�سبه وان مل يكتموا 

ما قاله ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله فيه.
يف الكايف عن اأبي  ا�سامة زيد ال�سحام قال: قلت لأبي عبداهلل عليه 
ال�س���ام: ق���ول اهلل عزوج���ل: )لتقرب���وا ال�سل���وة وانت���م �سكارى( 

قال: �سكر النوم

من ارشيف العتبة احلسينية املقدسة
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يف  احُلســــــينية  النهضــــــة  »إشــــــعاعات 
ساتنا األكادميية« مؤسَّ

ومتوسطة  كبرية  آلية   300 من  اكثر 
احلجم ستعمل على نقل الزائرين جمانًا 

بإدارة العتبة احلسينية. 

هاتف: 325194 مبا�سر  - بدالة: 321776 داخلي 171

Email  :  ahrar_news  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m

07809803679

 رقم العتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م    
   رقم  الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 ل�سنة 2009م

القضي�ة  عاش�وراُء 
والمنهج

إن احلسني.. الشهيد واإلمام، وإن يوم عاشوراء.. الزمن، وإن كربالء 
ُتقال  أو  ُتنطق  كلمات  أية  أو  ليست جمرد حروف  املكان،  الطف.. 
أو تكتب، أو مناسبة ُيتفى بها يف شهر معني من شهور السنة، أو 
سنة او عدة سنوات من العمر، إنها باحلقيقة عنوان عريض.. راية 
ستظل خفاقة يف مساوات اجملد واخللود .. بل رمز عظيم يومئ اىل 
قضية الوجود احملورية الكربى، وبؤرة الصراع األزلي ما بني احلق 
الرمحن  تعاىل  عباد اهلل  بل صفة  والتزييف..  واحلقيقة  والباطل، 
الرحيم، ومتيزهم عن عبيد الشيطان الرجيم، مبا تنطوي عليه من 
قيم انسانية نبيلة، ومفاهيم إهلية مسحاء.. و أما يزيد فقد حتول 

اىل جمرد لعنة على فم الدهور اىل ابد اآلبدين.
عاشوراء درس حيوي متجدد وليس فقط يف شهر حمرم، بل جيب 
ان يستمر ونستفيد منه يف كل دقائق وجودنا اليومي يف هذه احلياة.. 
البيت  يف  منه  نستفيد  معامالتنا..  ويف  عباداتنا،  يف  منه  نستفيد 
واملسجد والشارع ومكان العمل، ويف غريها من أماكن، كما ينبغي لنا 
أن ال نغفل عن عاشوراء حلظة، كونه التطبيق العملي لنظرية السماء 
اليت نزل بها األنبياء واملرسلون وعباد اهلل الصاحلون منذ أبينا آدم 

اىل آخر ولد من نسله على األرض. 
فكان شخص احلسني عليه السالم متفردا ووحيدًا بصفاته .. ولعل 
أبرزها تفرده  يف فهم التوحيد بأعلى درجاته، وذوبانه يف ذات اهلل 
جل جالله، لذلك حباه اهلل تعاىل يف ثالث: استجابة الدعاء حتت 
الصفات  عن  ناهيك  تربته..  يف  والشفاء  ذريته،  من  واألئمة  قبته، 

الروحية والنفسية العالية اليت تفرد بها عليه السالم.
عبد  أبا  يا  كيومك  يوم  ال   ( التاريخ  يف  فريدًا  عاشوراء  يوم  وكان 

اهلل(.
فكانت أرض كربالء املقدسة واحدة ال مثيل هلا على األرض كونها 
ترعة من ترع اجلنة تصعد من دون بقاع األرض اىل السماء.. حيث 
إن امتداد كل ذلك قد استمر فيها كقضية وكمنهج منذ اجنالء غربة 
استمرارية  عرب  الساعة..  قيام  وحتى  هذا،  يومنا  واىل  الواقعة، 
الصراع األزلي ما بني احلق والباطل، ففي كل يوم هنالك حسيين 
يزيد جديد،  لنا  يظهر  أن  األرض حمتمل  بقعة من  كل  ُيقتل، ويف 
لذلك فإن احلسني )عليه السالم( حتول من شخص اىل شاخص، 
ومن جسد اىل جتسيد، ومن حياة يداهمها املوت بأية حلظة، اىل 

شهادة تهب احلياة باستمرار.
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الس��يد الصايف يوصي السائرين لزيارة األربعني بالتأمل يف واقعة الطف ويدعو ألن 
يكون الشخص األمين شخصًا مهنيًا للمحافظة على سالمة الزائرين 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد امحد الصايف 

املكان: العتبة احلسينية املقدسة   

الزمان:  7/ صفر اخلري/ 1434هـ املوافق  21/ 2012/12 م  

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا مساحة السيد أمحد الصايف خطيب وإمام اجُلمعة يف كربالء املقدسة 
يف ُخطبته الثانية من صالة اجُلمعة اليت أقيمت يف الصحن احلسيين الشريف يف 7 /صفر /1434ه�  املوافق 

2012/12/21م  أمرين جاءا  كما يلي:

األمر األول : 
هناك بعض الوصايــــــا لإلخوة الزائرين الذين 
سيتشــــــرفون بزيــــــارة االمام احلســــــني )عليه 
الســــــالم( يف يوم االربعــــــني، وأعتقد ان بعض 
االخوة بدأوا فعاًل باملســــــري مشيًا على االقدام 

قاصدين زيارة سيد الشهداء )عليه السالم(.
أواًل: هــــــذه الشــــــعرية واقعًا شــــــعرية تربوية، 
مبعنــــــى ان االنســــــان لــــــو يتأمــــــل فيهــــــا أثناء 
مســــــريه وهي عشــــــرة ايام أو ســــــبعة أو اكثر 
أو أقــــــل، فليتأمل هو يقصد مــــــن؟ وياول ان 
يستشــــــعر واقعة الطف .. ما هي االســــــباب ؟ 
ما هي النتائج؟ كيف االنســــــان يكون على حق؟ 
مــــــا مدى قدرته علــــــى ان يتحمل مرارة احلق؟ 

كيف االنسان مييل اىل الدنيا ثم بعد ذلك اذا 
مل ياســــــب نفســــــه يقع يف  احضان الشيطان 
.. فواقعــــــة الطف التأمل فيها يزيد االنســــــان 
بصرية .. فاملؤمن القــــــوي يف اميانه وبصريته 
خري من املؤمن الضعيف.. هذه املسرية حمطة 
رائعة وراقية للزائر الكريم، وفرصة للتأمل يف 
طبيعة املقصد والشــــــخص الذي قصدهُ .. فال 
يذهب الوقت جزافًا بــــــني قال وقيل، والبحث 
عن هذه املشكلة، وقضاء الوقت ببعض االمور 

اليت ال تنسجم مع وقار هذه الزيارة .. 
ثانيًا: وهذه موجــــــودة واحلمد هلل عند اغلب 
الشــــــعب العراقــــــي بالتأكيد، أال وهــــــي اهلّمة 
والنجــــــدة واملســــــاعدة لــــــكل من يتــــــاج اىل 
مســــــاعدة، واقعــــــًا االنظمة الســــــابقة حاولت 

قدر االمــــــكان ان تقتــــــل النخوة عنــــــد الناس، 
وحاولت ان تبعد النــــــاس عن بعضهم البعض، 
ولكن حبمــــــد اهلل ما زالت هذه الروح موجودة 
وخصوصاً  يف هــــــذا الطريق الطويل، احرتام 
الكبري والعطف علــــــى الصغري والرجل املعاق 
والرجل الذي يتاج مســــــاعدة .. فهذا طريق 
احلسني، وهو طريق فيه خدمة وفيه ميزة قد 
تكون مفقودة عند غريه، فهو طريق مبين على 
اخلدمة فاإلنسان كلما خدم هذا الطريق وهذا 
املنهج؛ كلما ازداد رفعة، وهذا الطريق فرصة 
الن خيــــــدم االنســــــان ويتخلق بأخــــــالق االمام 
احلســــــني )عليه السالم( وان يتعامل مع نفسه 
تعامــــــالً  متواضعًا، ويقتل يف نفســــــه الكربياء 
والغــــــرور والتكرب.. هذه الروح املســــــتمدة من 
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االمام احلسني )عليه السالم( فرصة لإلنسان 
خالل هذا املســــــري الكريم ان االنســــــان يتعلم 
ويســــــأل وهــــــو يف الطريــــــق، وجيعــــــل أحاديثه 
احاديث حســــــينية، ويقرأ كتابا يف الطريق او 
يتعلم شــــــيئًا او جيلس اىل حماضــــــرة .. فهذا 
التعب اجلســــــدي يذهــــــب لكن لذة االنتشــــــاء 
مبعرفة االمام احلسني )عليه السالم( اعتقد 

انها تبقى وهلا آثار كبرية ..
ثالثًا: يف حالة العودة ان شــــــاء اهلل للزائرين 
وخصوصًا يف مسألة التزاحم على السيارات، 
البد ان نعطي جماال للنساء ان تصعد، وللرجل 
الكبــــــري ان يصعــــــد .. ال ان نتســــــابق ونــــــرتك 
االخرين، فالكل جاءوا لإلمام احلســــــني )عليه 
السالم( هذه االخالق البد ان تعود، واحلسني 
)عليه الســــــالم( مدرســــــة لرفدنــــــا باألخالق.. 
كذلــــــك وصييت جلميــــــع اهل املواكــــــب الكرام 
الذيــــــن يفدون بالتحّلي بــــــروح الصرب وانتظار 
موكــــــب آلخر وعدم حصول حــــــاالت تدافع او 
احتقان بني شــــــخص وأخيــــــه املؤمن .. بل على 
العكس فليكــــــن املوكب فرصة للتحلي باخللق، 
وألن تكســــــب الثــــــواب مــــــن خــــــالل احتكاكك 

بأخوتك املؤمنني وفسح اجملال هلم ..
كذلك وصّييت اىل اخواتي الزائرات باحلشمة، 
وقطع الطريق بالسكينة والوقار، ولباس العزة 
والشــــــرف والكرامة ، هذا هــــــو املرجو منهَن 
، ان هــــــذا الطريق عندما ُيقَطــــــع وهي تتأمل 
االمام احلســــــني )عليه الســــــالم( وتأتي معزّية 
الشــــــك انها البد ان تتسم بالسمة اليت جاهد 
من اجلها االمام احلســــــني )عليه الســــــالم( يف 
احلجاب والكالم وعدم االحتكاك مع الرجال، 

ذلك قطعًا سيعطيها عنوان زائرة كرمية ..
رابعًا : وهو احلفاظ على الصالة .. فاإلنسان 
عندمــــــا يافظ على صالتــــــه يف هذا الطريق 
فهذا حنو من املعاهدة والوفاء لسيد الشهداء 
)عليــــــه الســــــالم( خصوصًا ان بعــــــض االماكن 
فيهــــــا صالة مجاعة .. ويكون طريق احلســــــني 
)عليه الســــــالم( هو طريق الصالة، فاإلنسان 

عندمــــــا خيرج بهــــــذه النتيجة انــــــه تعّلم بعض 
احكام الصالة، وتوّفــــــق ألن يصلي يف أوقاتها 
.. فهذا الطريق فرصة ألن يتعامل االنسان مع 
الصــــــالة تعامالً  خاصًا وهــــــو يف طريقه اىل 

االمام احلسني )عليه السالم(.
األمر الثاني :

اقول لإلخوة االمنيني يف قضية اعتقد انها من 
الضروري ان ُتطَرح :

املسائل االمنية هي مســــــائل علمية واملقصود 
باملسائل العلمية انه انتم امام حتديات ضخمة 
وعتيــــــدة، ويف كل مّرة تعاد الكّرة، ويف كل مرة 
نقع يف خطأ .. إن بناء املؤسسة االمنية البد ان 
يكون الشخص األمين شخصًا مهنيًا.. الحظوا 
انه جزء من اسباب مشكلتنا االمنية ما سأبّينه، 
وليتسع صدر االخوة املســــــؤولني عن االجهزة 
االمنية .. يف الالنظام الســــــابق كثري من ابناء 
البلد تركوا البلد وســــــبب تركهــــــم البلد وجود 
احلالــــــة الديكتاتورية يف البلــــــد .. واهلل تعاىل 
فتــــــح للعراق فتحًا جديــــــدًا، فعاد مع تعظيمي 
لكّل شخص جاهد وقاتل واعطى ضحايا ودفع 
.. لكــــــن ال حنــــــاول ان نهّجن املؤسســــــة األمنية 

بُأناس غري أمنيني .. فهذا غري صحيح ..
مقامات اجلهاد اليت كانت عند االخوة يف أي 
بقعة من العراق يف داخله او خارجه.. وانا اريد 
ان اعّوض هذا الشخص الذي ترَك البلد عشر 
سنوات او اكثر .. اعّوضُه وأقول لُه هذا بلدك 
وانت ابــــــن البلد وتســــــتحق التعويض اجملزي، 
لكن ال ميكن ان اعطيه رتبة عســــــكرية وأزجه 
وأجعله آمرًا على قطعات عسكرية مهنية وهو 

غري مهين!.
انــــــا اريــــــد ان اكرمــــــُه .. أكرمُه .. لكــــــن عملية 
التهجني ال تكون على حســــــاب الوضع العلمي 
املؤسســــــاتي .. أعطيهِ  تقاعــــــدًا او موقعا آخر 
او مســــــؤولية اخــــــرى .. لكــــــن اجلانب االمين 
نعاني منه، واجلانب املهين هذا له اســــــتحقاق 
ولــــــه مطلب، وهذا له مطلــــــب ..هناك فرق ما 
بني جهاد الشــــــخص وما بني املسألة العلمية .. 
فاملســــــألة العلمية حتتاج اىل تعليم واىل درس 
ومهنية .. فاإلنســــــان عندما يدخــــــل اىل دورة 
علمية وفيها مصطلحات علمية وأمنية وهو ال 
يعرف كيف يل املشــــــكلة ؟! عندما يأتي اىل 
جهاز معّقد كيف يقــــــرأ اجلهاز وهو ال يعرف 

؟!
املقابــــــل يتعامــــــل معــــــك وانــــــت صاحــــــب رتبة 
عسكرية رفيعة، لكن وضعك العلمي العسكري 
هّش.. كيف تتعامل مع خطة أمنية للقضاء على 

االرهاب؟ كيف تتعامل مع دراسة أمنية حتتاج 
اىل فكر حر يتناغم مع الوضع االمين؟!

قطعًا الشــــــخص الذي ادنى منــــــك رتبة، اعلى 
منــــــك!، لكنــــــه ليس صاحــــــب القــــــرار بل أنت 
صاحــــــب القرار .. لكن ال جيــــــرؤ وال يتكلم وال 
يؤخذ برأيه ألن التسلســــــل العسكري ال يسمح 
له.. لكنه فعالً هو صاحب احلق، وصاحب العلم 
والدراسة.. هذا التهجني اعتقد انه يتاج اىل 
اعادة نظر.. فليذهب الشخص ويدرس وليتعلم 
وبالنتيجة سيكون عقله شــــــيئا آخر، وستكون 
قدرته على حماربــــــة االرهابيني قدرة حقيقية 
وقوية.. دائمًا ما نقول هناك مشكلة يف معاجلة 
الوضع األمين؟ يقول نعــــــرف! ملاذا ال تعاجل ؟ 
وجتــــــد املســــــؤول التنفيذي يتململ واملســــــؤول 

الفرعي واملهين يتململون ! ملاذا تتململون؟!
 القرار حقيقة ال مير بقنوات صحيحة علمية 
.. هذه دماء الناس والدولة مسؤولة عن توفري 
احلمايــــــة للناس وللمواكــــــب .. وجتد االرهابي 
يتحنّي فــــــرص الزيارة وجتّمعات الناس .. هذا 
التهجــــــني وادخــــــال ليس من اهــــــل الصنف يف 
الصنف، واعطاؤه مسؤوليات كبرية وهو ليس 
أهــــــالً  ، قطعًا ســــــيعطي نتائج غري جيدة ، بل 
هناك شيء آخر.. فكثري من االخوة يستحقون 
فعــــــالً  التسلســــــل التدرجيــــــي العســــــكري يف 
مراتب أخرى لكن مل يأتهم االستحقاق .. ملاذا 
ال أعرف؟! قد تكون هناك مســــــألة شــــــخصية 
او موقــــــف ســــــليب او غري ذلك، فبــــــدأ هؤالء 
يتأخرون وهؤالء يتقدمون!. رفقًا بدماء الناس.. 
فاملؤسسة األمنية، البد ان تنهض نهضة علمية 
مؤسساتية حقيقة غري مبنية على اجملامالت 
.. اكرمــــــوا من تشــــــاؤون ال على حســــــاب العلم 

واملهنية فهذا شيء وتلك شيء آخر.

زيارة أربعينية الحسين 
)عليه السالم( محطة 

تربوية رائعة للزائر الكريم 
وتزيد اإلنسان بصيرة 

وتقوى

البّد أن يتحلى رجل األمن 
بالمهنية لمواجهة 
الخروقات األمنية 

التي تتكرر في البالد.. 
والمسائل األمنية مسائل 

علمية يجب االلتفات 
إليها
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 فان الروايات الشريفة اليت بيّنت أمهيتها كثرية جدًا 
وبألسنة خمتلفة، ويندر ان يكون احد االئمة )عليهم 
الس����ام( مل يتعرض لزيارة احلس����ن )عليه الس����ام( 
س����واء أكان يف أوق����ات خمصوصة كليل����ة النصف 
من ش����عبان او ليايل القدر او يوم عاش����وراء.. وامثال 
ذل����ك من الزي����ارات املنصوص����ة، أو العام����ة يف مطلق 
الزي����ارة، فاألئم����ة االطه����ار وضعوا ضم����ن اهتمامهم، 
جعل حمورية لإلمام احلس����ن )عليه السام( يف حياة 
األم����ة.. من خال احلث على زيارته )عليه الس����ام( 
وم����ن خال توجيه اتباعهم وش����يعتهم اىل االعتناء هبا 
واملداومة عليها.. حبيث اصبح من ادبيات املؤمن ومن 
اخاقياته هي زيارة االمام احلسن)عليه السام( على 
بُعد الشّقة، كون ذلك له أمهيته يف حياة األتباع، وله 
كذلك آثاره .. وه����ذه اآلثار ختتلف طبعًا باختاف 
طبيع����ة الزائ����ر، ومديات فهم����ه ملضام����ن الزيارة .. 
فكلما كان ملتفتًا اليها؛ كلما ازاد استفادة منها. 
واعط����اء هذه االمهي����ة من قبل االئم����ة االطهار)عليهم 
الس����ام( لزيارته )عليه السام( تستوجب منّا أن نقف 
وأن نتأمّ����ل فيه����ا ملي����ًا.. فحديث الن����ي )صلى اهلل 
عليه واله وس����لم( : ) حس����نٌ منّي وانا من حس����ن( له 
مدلوالت عميقة ج����دًا، عندما يربط الني )صلى اهلل 

م عليه واله وس����لم( نفس����ه املقدس����ة الشريفة  باإلم����ا
احلسن)عليه السام(، وبالتايل البد ان يكون هناك 
سرّ خاص.. فاحلث يف تلك الروايات الكثرية ورغم 
احلرص الشديد على الناس.. حبيث ان بعضها يقول، 
ال ت����رك زي����ارة االمام احلس����ن )عليه الس����ام( حتى 
م����ع اخلوف، وكأن����ه البد للزائر ان يص����ل اىل االمام 
احلس����ن )عليه السام( جبس����ده يف كل الظروف.. 
وس����أنقل لكم رواية ُتنسب اىل االمام جعفر الصادق 
)عليه السام( قال فيها: »انهُ من خرجَ من منزله يريد 
زي����ارة قرب احلس����ن بن علي )عليه الس����ام( ان كان 
ماش����يًا؛ كت����ب اهلل ب����كل خطوة حس����نة وحما عنه 
س����يئة، وان كان راكبًا؛ كت����ب اهلل له بكل حافر 
ٍحسنة وحّط هبا عنهُ  سيئة، حتى اذا صار يف احلائر؛ 
كتب����ه اهلل تعاىل من املفلح����ن املنجحن .. حتى اذا 
قضى مناس����كهُ ؛ كتب����هُ  اهلل من الفائزين .. حتى 
إذا أراد االنصراف؛ أتاه ملكٌ فقال له : ان رس����ول اهلل 
)صلى اهلل عليه واله وس����لم( يقرئك السام ويقول لك 

استأنف العمل فقد غفر اهلل لك ما مضى«.
م����ن مجلة الرواي����ات االخرى قال اإلم����ام ابو عبد اهلل 
الص����ادق )عليه الس����ام( : » من أتى االمام احلس����ن 
)عليه الس����ام( فتوضأ واغتس����ل يف الف����رات؛ مل يرفع 

قدمًا ومل يضع قدمًا إال كتبَ اهلل له حجة وعمرة »، 
ويف رواية اخرى عن أمري املؤمنن)عليه السام( قال : 
)»زارنا رس����ول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( وقال: 
ان حبي����ي جربائيل أتاني فأخربن����ي أنكم قتلى وإن 
مصارعكم ش����ّتى فأحزنين ذلك، فدعوت اهلل لكم 
باخلري.. فقال احلسن )عليه السام( : يا رسول اهلل 
م����ن يزورنا على تش����تتنا وتباعد قبورنا؟ فقال رس����ول 
اهلل )صل����ى اهلل علي����ه واله وس����لم( : طائف����ٌة من امّتي 
يري����دون ِب����رّي وَصَِل����يت، اذا كان ي����وم القيامة زرهتا 

باملوقف، واجنيتها من أهوالهِ  وشدائدهِ «.
إن االم����ام )عليه الس����ام( عندّما يعّل����م بعض اصحابه 
زيارة االمام احلسن )عليه السام( يف بعض الروايات 
يقول ما أجفاكم للحس����ن )عليه السام( وهي حالة 
من ح����االت ع����دم الرض����ا.. والواقع إن زي����ارة االمام 
احلس����ن )عليه الس����ام( تؤث����ر تربويًا عل����ى الزائر.. 
فاإلنس����ان حيتاج اىل تنمية اجلانب الروحاني، كونه 
ج����زءا مهما من ش����خصيته .. وعندما يق����دم لإلمام 
احلسن)عليه الس����ام( ويرى انتقائية الكلمات اليت 
صدرت عن لس����ان االمام الباقر)عليه الس����ام( او عن 
لسان االمام الصادق )عليه السام( او عن لسان االمام 
اهل����ادي )عليه الس����ام( وعندما يتأم����ل فيها؛ حيصل 

* ُم�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف  يف 29 /حمرم 1434/هـ املوافق 2012/12/14

 إن االمام احلسني )عليه السالم( ُاختَص

 إضاف��ة لصفاته الروحي��ة واخللقية

 العدي��دة، مبيزة االهتم��ام البالغ من

 قب��ل مجي��ع االئم��ة االطهار)عليه��م

،السالم( واحلث على زيارته

 االستفادُة من بركاِت زيارِة احلسنِي)عليه السالم(  حبسِب الفهِم ملضاميِنها
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الشعائُر احلسينية والعلماء
إن إقامة الش���عائر احلسينية تعد من األعمال العبادية العظيمة نظرا ملا هتدف 
اليه من وعي على املس���توى الديين واالجتماعي والسياس���ي وانطاقًا من فهم 
األنظمة السياس���ية املستبدة هلذا الدور اخلطري فقد عمدت إىل مواجهة هذه 

الشعائر مبختلف الوسائل اإلرهابية والقمعية.
وقد وجد الكثري من العلماء اإلصاحين ضرورة العمل من أجل تفعيل هذه 
الش���عائر ومتكينها من أداء دورها عن طريق التجديد والتس���ديد واحملافظة 

على األرضية التارخيية والثورية اليت تنطلق منها هذه الشعائر.
ومن بن هؤالء العلماء اإلصاحين السيد حمسن األمن الذي عاش يف الفرة 
م���ن )1867 إىل 1952م( ودع���ا إىل تفعي���ل الدور العبادي واجلهادي للش���عائر 
احلس���ينية ومتكينه���ا من أداء مهمته���ا يف تربية وعي املس���لمن وحثهم على 

مواجهة الظلم وان أدت هذه املواجهة إىل املزيد من التضحية والشهادة.
وق���د كان ه���ذا الع���امل املصلح اول من اش���ار إىل ض���رورة اخضاع الش���عائر 
احلس���ينية إىل عملي���ات التجدي���د واإلص���اح فوض���ع خططا عملي���ة يف هذا 
االجتاه كانت هتدف إىل إعداد اخلطباء املتنورين ووضع الش���عائر احلسينية 
يف إطارها اإلس���امي واحلس���يين الصحي���ح وقد ألف رس���الة هلذه األغراض 
مساها )رس���الة التنزيه( وقد اس���تطاع ه���ذا العامل املصلح م���ن خال جهوده 
الطويلة واحلثيثة اعداد جيل من اخلطباء ذوي الثقافة الواسعة وكان يشرف 
بنفس���ه على تدريبه���م وتربيتهم على القراءة الصحيح���ة واخلطابة ووضع هلم 

كتابا خاصا هلذه الغاية وهو كتاب )اجملالس السنية(.
ان اجله���ود ال���يت بذهلا هذا العامل اجلليل يف ميدان االصاح والتجديد تؤكد 
على ان مس���ألة التصدي للش���عائر احلس���ينية من أجل تقوميها وترشيدها مل 
تكن وليدة اليوم او البارحة وإمنا كانت متثل املهمة ذات الضرورة الكبرية 

من قبل الكثري من العلماء واملصلحن على مدى عقود طويلة.
ويف هذا االجتاه البد من التأكيد على ان مجيع الدعوات تؤكد على ضرورة 
ارتفاع مس���توى هذه الش���عائر إىل مستوى األهداف املقدس���ة والغايات النبيلة 
اليت جاهد من أجلها واستش���هد أبو األحرار اإلمام احلس���ن )عليه الس���ام( 
فخاف ذلك تكون هذه الش���عائر قد أعطت نتائج عكس���ية وس���لبية غري 
مطلوبة فضا عن أهنا س���تصبح عاجزة عن التعبري بطريقة س���ليمة وموفقة 

عن األهداف والغايات اليت أنشئت من أجلها.
وألجل الوصول إىل املستوى املطلوب من األداء العبادي واإلمياني هلذه الشعائر 
الب���د من اس���تحضار املبادئ االس���امية واألهداف القرآنية ال���يت إنطلقت من 
أجلها ثورة س���يد الش���هداء وأبي األحرار اإلمام احلسن )عليه السام( إضافة 
إىل جعل مجيع املمارسات اليت تتألف من خاهلا هذه الشعائر مطابقة متاما 
لتعاليم القرآن الكريم واألحاديث الشريفة الواردة عن الرسول العظيم )صلى 

اهلل عليه وآله( وأهل بيته األطهار )عليهم السام(.
لقد كان اإلمام احلسن بطا من أبطال االسام يف نفس الوقت الذي كان 
في���ه ش���هيدا مظلوما وال يوجد هنالك خل���ل يف العاقة اليت جتمع بن كونه 
بطا ومظلوما شهيدا يف ذات الوقت ان مل تكن الصفة الثانية كفيلة بإخفاء 
املزي���د من القدس���ية واملصداقية عل���ى صفته األوىل )عليه الس���ام( وذلك ما 
يدعو إىل جعل الش���عائر احلس���ينية تتعامل مع قضية اإلمام الش���هيد من هذا 

املنطلق اي من منطلق كونه البطل يف التاريخ اإلسامي واإلنساني.

على معنى خاص مل يكن ليحصل عليه لوال الزيارة.. ففي زيارات األئمة 
عموم����ًا هنال����ك دروس تربوية عميقة جدًا، وهذه الزيارة ال ختتلف عن بقية 
االمور اليت حتتاج اىل توجه، وال ختتلف عن العبادات اليت حتتاج اىل توجه 
أيضًا.. فمثاً  الصاة جيب على االنسان ان يقبل عليها بقلب متوجه، اما 
اذا ذه����ب يف الص����اة ميينًا ومشاال.. فراهُ  جي����ول العامل يف ركعتن .. 
قطعًا هكذا صاة ال تعطي الثمار املرجوة، وال تؤثر يف املصلي بالش����كل 
املطل����وب .. فاألثر للصاة خيتلف حبس����ب التوج����ه، ولذا فإن اهلل تعاىل ال 

يقبلها من قلب ساهٍ .. 
كذل����ك يف ق����راءة الق����رآن، فاإلقبال على ق����راءة الق����رآن، والتأمل يف آيات 
اهلل تعاىل، حيتاج اىل توجّه.. واالنس����ان عندما يزور االمام احلسن )عليه 
الس����ام( البد ان ينصرف بكلهِ اىل س����يد الش����هداء .. عندما آتي لزيارة 
االمام احلسن )عليه السام( ممكن ان ينشغل قلي بكثري من املقارنات 
او عي����ين تذه����ب اىل نظر غري نظر الزي����ارة .. ارى ان التوجه يقل، والتأثر 
يقل .. ولذا تؤكد بعض الروايات على انه ) من زار االمام احلس����ن )عليه 
السام( عارفًا حبقه (، أي تركز على املعرفة من خال التأمل، ومبجرد ان 
يتأمل االنس����ان يف قضية االمام احلس����ن )عليه السام( سيُصاب بالذهول، 
فقضيت����ه )علي����ه الس����ام( عصيّة على الفه����م .. فليس من االم����ر اهليّن ان 
االنس����ان خيرج جبميع مكتس����بات زيارة االمام احلس����ن )عليه الس����ام( 
فاإلمام )عليه الس����ام( فيه عمق، وقطعًا ه����ذا العمق مع التوجه حيتاج اىل 
فرة حتى يدركه، فكيف اذا كان ال يتوجه االنسان أصاً.. إذ إن ليس 
من الس����هل ان يش����د االمام احلسن )عليه الس����ام( قلوب حمبيه هبذه القوّة 
خ����ال هذه الس����نوات املتمادية ل����وال ان اهلل تعاىل يريد ذلك .. واالنس����ان 
عندما يبذل كل شيء من اجل الوصول عند احلسن )عليه السام(، ومن 
اجل ان يلقي جبس����ده عند االمام احلسن )عليه السام(، نتيجة هذا العدد 

الكبري من الروايات اليت حتث على زيارة احلسن)عليه السام(.
 ان الزيارة ليست قضية شخصية، وليست قضية ظرف وراحة واستئناس.. 
ب����ل هي جزء من تربية األم����ة الروحية وثقافتها، فالزيارة مبقدار ما هي من 
االخ����اق ومن االصول؛ فإهن����ا ترتبط بإمامن����ا وبعقيدتن����ا.. وبالتايل فإن 
احلضور عند االمام احلس����ن )عليه الس����ام( يعين التفاتا وتوجّها والتزاما، 
واحلض����ور بالنتيجة يعين صناعة افراد حس����ينين متعددين، وهذا ما حنن 
بأمس احلاجة اليه، ومقصودي بأفراد حس����ينين يعين كأصحابه، وان مل 

نستطع كذلك؛ ال نكون كأعدائه - والعياذ باهلل - .
واملؤمن����ون - جزاه����م اهلل تعاىل خري اجلزاء-  تعوّدوا ان يش����دّوا الرحال اىل 
االمام احلسن )عليه السام( اينما كانوا، ويف أي وقت، وحتت أي ظرف، 
ولع����ّل أوس����ع تظاهرة لزيارة االمام احلس����ن )عليه الس����ام( ه����ي يف زيارة 
االربعن.. فاإلكثار من زيارته )عليه الس����ام( واحلث عليها أمر مرغوب 
ومطلوب، فأقبلوا على احلس����ن)عليه السام( ففيها منجاة ولّذة.. فالزائر 
عندما يأتي للزيارة يفهم طبيعة الدنيا، وهذا جزء من مش����كلتنا يف ) حب 
الدني����ا (، وه����و رأس كل خطيئة،  ويف الزيارة نزع جلزء من هذا احلب من 

قلوبنا.. 
أخريًا، فان هذا االقبال وهذا الشد، البد ان يكون بوعي وادراك، واالتصاف 
بالبصمة احلسينية البد ان تكون عند الزائر أثناء الزيارة وبعدها، وعندما 
يقال له: ) أنت حسيين( باعتبار انه يزور احلسن )عليه السام( حق زيارته 

..فهنيئًا للذي يتوفق لزيارة االمام احلسن )عليه السام(.
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استفتاءات متنوعة

هل التسمية ب� »عبد احلسن« من الشرك؟ حن نطالع آيات القرآن 
الكريم جند أنَّ اهلل تعاىل نس���ب العبد والعباد إىل نفس���ه، فقال: 
»عب���ادي«، و«بعبده«، و«عباد اهلل«، و«عبادُ الرمحن«.. إىل غري 
ذلك من التعابري، واليت تنس���ب العباد إىل اهلل تعاىل.. وقد تتبَّعتُ 
آيات الذكر احلكيم، فوجدتُ أنَّ عددَ مرَّاتِ نسبة العبد أو العباد 

إىل اهلل تعاىل، تبلغ: )85( مرة، وذلك على التفصيل التايل:
»بعبادي«: 3 مرَّات، »بعبدِه«: 1 مرَّة واحدة، »عبادَ اهلل«: 6 مرَّات، 
»عب���ادِ«: 4 مرَّات، »عبادُ الرَّمح���ن«: 3 مرَّات، »عبادُ اهلل«: 1 مرَّة 
واح���دة، »عبادَنا«: 11 مرَّة، »عبادَه«: 25 مرَّة، »عباديْ«: 12 مرَّة، 
»عب���دُ اهلل«: 2 مرَّت���ان، »عبدَن���ا«: 5 م���رَّات، »عب���دَه«: 6 مرَّات، 
»لعبادِن���ا«: )1( م���رَّة واحدة، »لعب���ادِه«: 3 م���رَّات، »لعباديْ«: )2( 

مرَّتان.
وهذه النس���بة، أي نسبة العبد أو العباد إىل اهلل تعاىل، قضية تتَّفق 
م���ع املرتك���ز التوحي���دي يف ذهنية مجي���ع املعتقدين ب���اهلل تبارك 

وتعاىل، وبأنَّه تعاىل املعبود الوحيد، وال شريك له يف العبادة.
ن���ا جند يف القرآن الكريم تعبريًا ينس���ب العباد إىل غري اهلل  إالَّ أنَّ
يَامَى مِنُْكمْ وَالصَّالِحِنَ  َ تعاىل، وذلك يف قوله تعاىل: )وََأنأْكِحُوا األأْ
لِهِ وَاللَّهُ  نِِهمُ اللَّهُ مِنْ َفضأْ مِنْ عِبَادُِكمْ وَإِمَائُِكمْ إِنْ يَُكوُنوا ُفَقرَاءَ يُغأْ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ( ]سورة النور: 32[
وهذه النس���بة تبدو غريبة؛ إذأْ نسبُة العباد إىل اهلل مفهومة، ولكن 
ما معنى نس���بة العباد إىل الناس؟ وهل هذا من التناُقض يف القرآن 

الكريم؟
 
ِّ
إجاب���ة عن هذا االس���تفهام نقول: من أوض���ح الواضحات لدى كل
مس���لم أنَّ القرآن الكريم ال ميكن أن يش���تمل على تناقض؛ ألنَّه 
كام اهلل تع���اىل، والتناُقض إنَّما حيصل بس���بب اجلهل أو الغفلة، 

واهلل تعاىل منَزَّهٌ عن ذلك، تعاىل اهلل عن ذلك علوًّا كبريًا..
إذًا ما هو التفس���ري الصحيح للنس���بتن: نس���بة العب���اد إىل اهلل، ثمَّ 

نسبتهم إىل الناس؟
اجلواب: أنَّ العبودية على حنوين:

1- عبودية العبادة.
2- وعبودية الرِّق.

فاملعنى األول يرتبط مبجال اإللوهية، حيث تعين: االرتباط مع اهلل 
برابط���ة الطاعة املطلقة واخلضوع التامِّ، بوصفه – أي املعبود - ربّ 
العاملن. ويف هذا اجملال نقول: العبادة، ونقول: فانٌ يعبُدُ، ونقول: 

فانٌ عابدٌ..
بينما املعنى الثاني يرتبط مبجال املوىل العُريف، حيث تعين أنَّ العبد 

ال�سوؤاُل :هل يجوز �سراء �سندات من البنوك باأرباح �سهرية او �سنوية ؟
اجلواب :ليجوز.

ال�سوؤال :هل للبنوك التو�سط يف بيع ال�سندات و�سرائها ؟
اجلواب :ل يجوز للبنوك التو�س���ط يف بيع ال�س���ندات و �س���رائها ، كما ل يجوز لها اأخذ العمولة على 

ذلك 
ال�سوؤال :ما هي الكيفية امل�سروعة يف بيع ال�سندات ؟

اجلواب :هذه املعاملة ميكن اأن تقع على نحوين:
Ĥ � اأن تقرت�ض اجلهة التي ت�سدر ال�سند مّمن ي�سرتيه مبلغ خم�سة وت�سعني ديناراً � يف املثال املذكور 
� وتدف���ع اإلي���ه مائة دينار يف نهاية املّدة املحّددة وف���اًء لدينه مع اعتبار اخلم�سة دنانر الزائدة فائدة 

على القر�ض، وهذا رباً حمّرم.
ĥ � اأن تبي���ع اجله���ة الت���ي ت�س���در ال�سند مائة دين���ار موؤّجلة الدفع اإىل �سنة مث���ًا بخم�سة وت�سعني 

ديناراً نقداً.
وه���ذا واإن مل يك���ن قر�س���اً ربوي���اً عل���ى التحقيق، ولك���ّن �سّحت���ه بيعاً حم���ّل اإ�سكال واَلح���وط لزوماً 
الجتن���اب عن���ه، فالنتيج���ة اأّن���ه ل ميك���ن ت�سحي���ح بيع ال�سن���دات املذك���ورة التي تتعامل به���ا اجلهات 

الر�سمية وغرها 
ال�سوؤال :ما هو مفهوم ال�سندات ؟

اجل���واب :�سك���وك ت�سدره���ا جه���ات خمّولة قانون���اً بقيمة ا�سمي���ة معّين���ة موؤّجلة اإىل م���ّدة معلومة، 
وتبيعه���ا باَلق���ّل منه���ا، مثًا يبيع ال�سند ال���ذي قيمته ال�سمي���ة مائة دينار بخم�س���ة وت�سعني ديناراً 
نق���داً عل���ى اأن ي���وؤّدي املائة بع���د �سنة مثًا، وقد تتوىّل البنوك عملية البي���ع، وتاأخذ على ذلك عمولة 

معّينة.
ال�سوؤال :هل يجوز بيع ال�سندات؟

اجل���واب :ل يج���وز بيع ال�سندات ول يجوز للبنوك التو�ّس���ط يف بيعها و�سرائها ، ومن الطبيعي اأن ل 
يجوز اأخذ العمولة على ذلك حينئٍذ.

ال�سوؤال :هنا �سخ�ض ي�سرتي العملة النقدية ويعطي مقابله ربحا حمددا فهل يجوز هذا 
اأم ال؟

اجلواب :ل باأ�ض ببيع العملة الأجنبية بالعملة املحلّية ولو كان باأكرث من القيمة ال�سوقية )بالآجل( 
ولكن ل يجوز الزيادة على الثمن امل�سّمى يف مقابل متديد املّدة.

ال�ســوؤال :هل يجوز �ســراء الــدوالر االمريكي مقابل الدوالر اال�ســرتايل من حمالت بيع 
ال�سریفة؟ هل يجوز العمل يف حمالت ال�سریفة يف دبي مبا فيها ابدال العمالت؟

اجل���واب :يج���وز بي���ع العم���ات النقدي���ة الورقي���ة بع�سه���ا م���ع البع����ض بالت�س���اوي اأو متفا�سًا مع 
اختافه���ا يف اجلن����ض اأو م���ع احتاده���ا، يف البي���ع نق���داً، وك���ذا ن�سيئ���ة م���ع اخت���اف اجلن����ض، ام���ا مع 
الحت���اد ف���ا يخلو عن ا�س���كال. ول باأ�ض بالعمل يف حمات ال�سرفة م���ع جتنب املعامات املحرمة 

والربوية.

هل التسميُة ب� »عبد احلسني« 

م��ن الش����رك؟ 
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���ذ أوامر مالكه بوصفه 
ِّ
ممل���وٌك، أي غري حُرّ، حبيث عليه أن يُنف

ميلك أمره مادام مل يُعتِق رقبََتهُ، أو مل يبعه آلخر، أو مل ينعتق العبدُ 
بسبب آخر من أسباب االنعتاق.

ويف املعن���ى الثان���ي ال يصحُّ أن نق���ول: العب���ادة، وال أن نقول: فانٌ 
يعبُدُ، وال أن نقول: فانٌ عابدٌ..

واآلي���ات اليت نس���بت العب���د والعب���اد إىل اهلل تع���اىل، كانت تعبِّر 
باملعنى األوّل، أي العبودية يف جمال العبادة والعاقة بن العبد وربِّه 

تبارك وتعاىل.
يف حن أنَّ آية س���ورة النور، حن نس���بت العباد إىل الناس، كانت 
، أي جمال اململوك 

ِّ
ُتعبِّ���ر باملعنى الثاني، أي العُبوديَّة يف جمال الرق

واملالك.
وقفة مع التسمية ب� »عبد احلسن« وحنوه:

كث���ري من أتب���اع وحمبِّي الني وأه���ل البيت صل���وات اهلل عليهم، 
يتسمَّون ب� »عبد الني«، أو »عبد الزهراء«، أو »عبد احلسن«... 
���اع يتَّهموَنه���م بالش���رك، بدعوى أنَّ 

ِّ
وحنوه���ا، فتج���د قليلي االط

العبودية هلل فحسب، والعبودية لغريه شرك..
وحنن نقول هلؤالء األشخاص:

كامك���م صحيح يف جم���ال العبودية باملعن���ى األوّل، أي عبودية 
العب���ادة يف جم���ال اهلل تع���اىل وعب���اده.. إالَّ أنَّ هن���اك معنًى آخر 
، ال���يت ترتبط باملال���ك واململوك من 

ِّ
للعبودي���ة، وه���و عبودية ال���رِّق

الناس، وقد عبَّر القرآن عن ذلك بقوله تعاىل يف سورة النور: )... 
عِبَاأْدُِك���مْ...(، وهذا يعين أنَّه جيوز التس���مِّي بالعبودية لغري اهلل 
تعاىل إذا كان املقصود بالعبودية معنى الرِّق. واملؤمنون يقصدون 
هذا املعنى – أي الثاني – حن خيتارون هذه األمساء ويرضوَنها.

وق���د يُطرح اعراض آخر مضمون���ه: العبودية مبعنى الرِّق ال معنى 
ي الني واحلسن وغريهم..

ِّ
هلا وقد توف

فنجي���ب: إنَّ معنى عبودية الرِّق هنا معنى تش���ريفي إمياني، مبعنى 
أنَّ صاحب هذه التس���مية – انطاقًا من مش���اعره اإلميانية - يعبِّر 
عن رغبته يف أن يكون –حتصياً للشرف- عبدًا مملوكًا خادمًا 
للن���ي صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم، أو للحس���ن عليه الس���ام، أو 

لغريمها من أولياء اهلل تبارك وتعاىل.
فه���ذه التَّس���مية عنوانٌ يُجسِّ���د عُم���قَ الأْمَحبَّةِ الراس���خة للني وآله 
صل���وات اهلل عليه وآله، وهذه احملبَّة من ُأسُ���س اإلميان، وممَّا دعا 
إلي���ه القرآن الكري���م يف قوله تعاىل: )... ُقلأْ ال َأسْ���َأُلُكمْ عََليْهِ 

ُقرْبَى...( )سورة الشورى: 23(. َأجْرًا إاِلَّ الأْمَوَدَّةَ فِي الأْ

هل التسميُة ب� »عبد احلسني« 

م��ن الش����رك؟ 
في الشكوى إلى اهلِل وإلى الناس

الشكوى والشكاية: مصدران من: شكا يشكو إىل زيد: تظلم 

إلي���ه، وأخربه بس���وء احلوادث، فاملخرب ش���اك وزيد مش���كو إليه، 

واملخرب عنه مشكو منه، واإلخبار شكاية. والشكوى إن كانت 

إىل اهلل تعاىل أو إىل عبده املؤمن فهي حس���ن مجيل، س���واء كانت 

من ظلم الناس أو مكاره الدهر. وإن كانت من اهلل ومن احلوادث 

الراجع���ة إليه تعاىل، فإن كانت إىل املؤمن فا ذم، وإن كانت إىل 

غريه فهي مذمومة. وقد ورد يف الكتاب الكريم قول يعقوب عليه 

الس���ام: )إمنا أش���كو بثي وحزني إىل اهلل( . وورد يف النصوص: 

أنه: من ش���كا إىل أخيه فقد شكا إىل اهلل، ومن شكا إىل غري 

أخيه فقد شكا اهلل . وأن أبغض الكام إىل اهلل التحريف، وهو 

قول الرجل: إني جمهود، ومايل، وما عندي .

وأنه: إذا ضاق املس���لم فا يش���كون ربه وليشك إىل ربه الذي بيده 

مقالي���د األمور وتدبريها . وأنه: من مل يرض مبا قس���م اهلل له من 

الرزق وبث شكواه ومل يصرب ومل حيتسب مل ترفع له حسنة، وهو 

عليه غضبان، إال أن يتوب .
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تعمــل وزارة البيئــة يف حمافظــة ذي قار على 
اإعــداد اإح�ســائية ميدانيــة ل�ســحايا االألغــام 
وخملفات احلروب بغية تقدمي رواتب �سهرية 
اليهــم باالإ�ســافة اىل االأدويــة وامل�ســتلزمات 

الطبيــة،  الــوزارة اختارت ذي قــار باعتبارها 
واحدة من املحافظات التي ت�سجل عددا كبریا 

من املعاقني بعد حمافظتي وا�سط  ومي�سان.

يكــون  اأن  للتجــارة،  العراقــي  امل�ســرف  نفــى 
قــد اأ�ســدر اعتمــادات م�ســتندية اأو خطابــات 
�ســمان ل�ســالح اأي طــرف  فيما يتعلق ب�ســفقة 
ال�سالح الرو�سي، م�سددا على �سالمة معامالته 

الداخلية واخلارجية وداعيا  و�ســائل االإعالم 
اإىل توخي الدقة قبل زج ا�ســم امل�ســرف يف اأي 

خرب �سمن هذا املجال.

اأقــرت وزارة الرتبيــة مقرتحا العتمــاد نظام 
حتميــل الدرو�ــض علــى غــرار نظــام العبور يف 
الكليات، كما ت�ســمن املقــرتح اأن يوؤدي الطالب 

الرا�ســب يف ال�ســاد�ض االإعــدادي االمتحان يف 
املواد التي ر�سب بها فقط يف العام الذي يليه.

اكت�ســف مــزارع غــرب مدينــة الرمــادي، بئرا 
غازيــة يف اأر�ســه، وقــال نائــب رئي�ــض املجل�ض 
�ســعدون عبيــد ال�ســعالن اإن احــد الفالحــني 
اأر�ســه الزراعيــة  عــر علــى بئــر غازيــة يف 
مبدينــة راوة عندمــا كان يقــوم باإن�ســاء بئــر 
لــه ل�ســقي اأر�ســه، مبينــا اإن املجل�ض قــام على 

الفــور مبخاطبة �ســركة نفط ال�ســمال لغر�ض 
امل�ســاعدة والفتا اىل اإن ال�ســركة ح�سرت اإىل 
مكان البئر وقامت باإغالقه على الفور، م�ســریا 
اإىل اأنهــا اأكــدت اأن ا�ســتثمار هــذا البئــر لي�ض 
من �ســمن خطتهــا كما انه ال توجــد االإمكانية 

الكافية لذلك.

ذي قاُر تعد إحصائية ميدانية لضحايا األلغام وخملفات احلروب

مدينة  اىل  األربعني  زوار  طالئع  وصوُل 
كربالء املقدسة  

إكماُل عدد من املواقع املرورية لتسجيل 
املركبات ومنح إجازات السوق

املصرُف العراقي للتجارة ينفي إصدار أي اعتمادات مستندية بصفقة السالح الروسي

الرتبيُة تقرُّ مقرتح نظام العبور لطلبة املدارس خالل العام احلالي

مزارُع يكتشف بئرا غازية يف أرضه

انطلقــت مــن اغلــب املــدن العراقيــة ح�ســود 
غفــریة مــن الزائريــن �ســوب مدينــة كربــالء 
املقد�سة الإحياء اأربعينية االإمام احل�سني عليه 
ال�ســالم و�ســط ا�ســتنفار تام من قبــل الدوائر 
االأمنيــة واخلدمية وانت�ســار مواكــب اخلدمة 
احل�سينية على طول الطرق اخلارجية لتوفری 
اأجــواء اآمنــة ومريحــة للــزوار امل�ســاية ، هذا 
و�سهدت مدينة كربالء املقد�سة و�سول طالئع 
الزائريــن الإحيــاء هذه الزيــارة التــي يتوقع 
ان يحييهــا ماليني الزائريــن من داخل العراق 

وخارجه.

اإحــدى  الهند�ســي  االعمــار  دائــرة  اأعلنــت 
عــن  واالإ�ســكان،  االعمــار  وزارة  ت�ســكيالت 
 20 اأ�ســل  مــن  مروريــا  موقعــا   12 ت�ســليمها 
لت�ســجيل املركبــات ومنــح اإجــازات ال�ســوق يف 
بغداد واملحافظــات اىل مديرية املرور العامة  
مــن جهتــه، اأكــد الناطــق االإعالمــي ملديريــة 
املرور العامة العميد جنم عبد جابر ان ت�ســلم 
املديرية لهذه املواقع املرورية اجلديدة والتي 
تدخل �ســمن امل�ســروع الوطني اجلديد �ستحل 
م�ســكلة االأرقام املوؤقتة ) املنفي�ست (بالكامل، 
وباأ�سرع وقت ممكن، ف�سال عن معاجلتها جلميع 
امل�ســاكل واملعوقــات التــي رافقــت اإ�ســدار هذه 
االأرقــام املوؤقتة والبالغ عددها اأكر من مليون 

�سيارة مت ا�ستریادها بعد عام 2003.

اأمــری خ�ســر            وكيــل وزارة االت�ســاالت 
البياتــي يوؤكــد، اأن العراق يعتــزم اإطالق قمر 
�ســناعي، م�سریًا اىل اأنه �ســمن مدارًا الإطالقه 

على ال�سعيد الدويل.
االأمم  ومنظمــة  العراقيــة  احلكومــة          
املتحدة للطفولــة )اليوني�ســيف( تطلق نتائج 
اأكرب م�ســح اأُ�ســري  عن حال االأطفال والن�ساء 
يف العراق. و يعّد هذا امل�ســح االأكر �سمواًل عن 

حــال هاتني الفئتني مت اإجنــازه يف العراق اإىل 
اليــوم. واأظهرت النتائــج اأّن 32% من االأطفال 
يف العراق حتت �ســن الـــ 18 حمرومون من عّدة 

خدمات و حقوق اأ�سا�سية.
            اخلطــوط اجلويــة العراقيــة تت�ســلم 
اأول طائــرة بوينــغ )777( اأمريكيــة ال�ســنع، 
خالل احتفالية اأقيمت يف مطار بغداد الدويل 

الإ�سافتها اىل اأ�سطولها اجلوي.
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املعلم���ن  إع���داد  معاه���د  مبش���اركة 
احملافظ���ات  م���ن خمتل���ف  واملعلم���ات 
ش���هدت مدينة الديوانية إقامة املعرض 
والزخرف���ة  العرب���ي  للخ���ط  الس���نوي 
اإلس���امية ، املعرض ال���ذي ضم آيات 
قرآني���ة وأحادي���ث نبوي���ة كتبت بعدة 
أن���واع من اخلط���وط جس���دت مهارات 

وطاقات فنية للشباب.
وقال مدير النش���اط املدرسي يف وزارة 
الربية حسن الشويلي » هندف من إقامة 
هكذا مع���ارض يف بغداد واحملافظات 
إىل تنمية احلس الفين  للشرائح املختلفة 
من طلبة ومعلمن ومدرسن فضا عن 
دع���م املش���هد الثق���ايف العراق���ي إذا ما 
عرفنا ان النش���اط املدرس���ي هو الرافد 
األساس���ي للثقافة العراقية ، وأضاف ، 
كما هن���دف من إقامة ه���ذه املعارض 

اىل تاق���ح األف���كار بن املش���اركن 
الس���يما مع حاجة الطالب العراقي اىل 
هكذا نش���اطات ليعرف م���دى قدرته 
وموهبت���ه يف هذا اجمل���ال اذا ما تنافس 
م���ع أقرانه م���ن اإلخ���وة اخلطاطن يف 
احملافظ���ات االخ���رى ، مطالبا القنوات 
اإلعامية كافة بتغطية هذه املعارض 
مل���ا هلا من أمهية يف بناء الفرد العراقي 

بناء حضاريا وبالتايل بناء البلد.
من جهتها أش���ادت رئيسة جلنة الربية 
والتعليم يف جمل���س حمافظة الديوانية 
انتصار املوسوي بإقامة هكذا نشاطات 
تنمي من قابليات املش���اركن السيما 
وان اخل���ط العرب���ي يعد م���ن موروثاتنا 
اإلسامية اليت البد من احلفاظ عليها ، 
مشرية اىل ان هذا الربنامج يعد متميزا 
من خال املش���اركات اليت متثلت فيه 

وال���ذي يعطي طابعا تنافس���يا وبالتايل 
ينمي ويطور من املواهب الشابة يف هذا 

اجملال.
أما مس���ؤول ش���عبة الفنون التشكيلية 
يف مديرية النشاط املدرسي مبحافظة 
كرباء املقدس���ة عايد مريان س���لمان 
، فق���د عد هذا املع���رض حملة متجددة 
يف مس���اء احل���رف العرب���ي وكان���ت 
هن���اك انتقاالت مجيلة ج���دا باألعمال 
املش���اركة األم���ر ال���ذي أعط���ى دافعا 
قوي���ا لطلبة معاهد املعلمن واملعلمات ، 
مشيدا باجلهود الكبرية اليت سامهت 
يف إجن���اح ه���ذه التظاه���رة الفنية اليت 
تعك���س مواه���ب الطلبة املش���اركن 
م���ن خال لوحاهتم اجلميلة املبنية على 
أسس وقواعد اخلط العربي الرصن.  

تظاهرٌة فنيٌة يف الديوانية تعكس إبداعات طلبة معاهد املعلمني واملعلمات
 يف اخلط العربي والزخرفة اإلسالمية  

تقرير: عالء ال�سالمي
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يف إط���ار دع���م املؤمترات اهلادف���ة إلعاء صوت 
احلق ودعما للطاقات الشابة وتوجيهها لانتهال 
من املعن احلس���يين الصايف ويف مقدمتهم طلبة 
اجلامع���ات وإعطائه���م اجملال يف أخ���ذ الفرصة 
للتأثري يف جمتمعهم تأثريًا إجيابيًا واملسامهة يف 
بنائه على كاّفة األصعدة مبا ينسجم مع ثوابتنا 
اإلسامية واحُلس���ينية وهبدف نشر مبادئ وقِيم 
ث���ورة الط���ف اخلالدة ب���ن مجيع فئ���ات اجملتمع 
وبغي���ة ترس���يخ الثقافة احلس���ينية لدى الش���باب 
حرصت األمانة العامّة للعَتبة احُلس���ينية امُلقدَّسة 
على اقامة مؤمتر اإلمام احلس���ن )عليه السام( 
العلم���ي الثان���ي يف جامع���ة البصرة حتت ش���عار 
)إش���عاعات النهض���ة احُلس���ينية يف مؤسَّس���اتنا 

األكادميية(. 
وحت���دث اىل جمل���ة “األح���رار” االس���تاذ عل���ي 
كاظم س���لطان رئيس قس���م اإلع���ام عن غاية 
هذا املؤمتر قائا: “أقيم املؤمتر العلمي الس���نوي 
الثان���ي بالتع���اون ب���ن جامع���ة البص���رة واألمانة 
العامّة للعَتبة احُلسينية امُلقدّسة على قاعة )بيت 
احلكمة( مبجمع الكلي���ات باب الزبري هبدف 
إبراز قراءة عصريّة لنهضة اإلمام احُلسن )عليه 
السام( والعمل على توظيفها يف اجلانب الربوي 

والثقايف والتوجيهي”. 
وذك���ر س���لطان انَّ “املؤمت���ر اقي���م يف جامع���ة 
البص���رة للفرة م���ن 18-2012/12/19م حيث 
يض���م ثاث���ة حم���اور اوهل���ا احمل���ور االجتماعي 
ويتناول البيئ���ة االجتماعية اليت عاصرها اإلمام 
احُلس���ن )علي���ه الس���ام( وآثاره���ا يف النهض���ة 
احُلسينية، وثانيها احملور احلقوقي حيث يتطرّق 

اىل اجلوان���ب اإلنس���انية واحلقوقي���ة يف هنض���ة 
اإلم���ام احلس���ن )عليه الس���ام( وثالثه���ا احملور 
التارخي���ي والذي تضمّن س���رية اإلمام احُلس���ن 
)عليه الس���ام( ودورها يف النهضة احُلسينية يف 

التاريخ اإلسامي احلديث واملعاصر”.
وأض���اف س���لطان إن »املؤمت���ر خ���رج بتوصيات 
عديدة منها أن املؤمترين  اوصوا برفع برقية اىل 
الس���يد وزير حقوق اإلنس���ان واملنظمات الدولية 
باعتب���ار جرمية الطف ضد اإلنس���انية ملخالفتها 
ش���روط احل���رب واملعاي���ري الديني���ة للديان���ات 
السماوية وخمالفتها للمواثيق واالتفاقات الدولية 
وكذلك مما أكد عليه املؤمترون هو الكتابة 
الوس���ط  احلس���ينية يف  النهض���ة  والبح���ث  يف 
اجلامع���ي س���واء يف األحب���اث الدورية وتش���جيع 
طلبة الدراسات العليا كاملاجستري والدكتوراه 
لتتناول رسائلهم واطارحيهم موضوعات النهضة 
التأكي���د  اىل  عم���دوا  وكذل���ك  احلس���ينية 
عل���ى إعادة ق���راءة البعض من مف���ردات النهضة 
احلس���ينية بق���راءة عصري���ة واقعي���ة كمف���ردة 
)اإلصاح( و )النصرة( وغريها..« ولفت رئيس 
قسم اإلعام اىل  إن »مما أكد عليه املؤمترون 
على ض���رورة توظيف مبادئ النهضة احلس���ينية 
املباركة يف املناهج الدراس���ية الس���يما  يف مادة 

حقوق اإلنسان«.
من جهته حتدث الدكتور س���اجد سعد مساعد 
رئيس اجلامعة عن “دور العتبة يف رفد املؤسسات 
األكادميي���ة بالدع���م الكام���ل لتفعي���ل العمل 
الثقايف والقرآني املش���رك بن العتبة احلس���ينية 
املقدس���ة واملؤسس���ات الربوية والتعليمية” الفتا 

اىل ان “مساح���ة األم���ن العام للعتبة احلس���ينية 
املقدس���ة الش���يخ عبد املهدي الكربائي كان 
مرحب���ا وداعم���ا للتع���اون من أجل خدم���ة طلبة 

اجلامعات وإقامة املؤمتر السنوي الثاني”.
وقد قدم مس���اعد رئيس جامعة البصرة ش���رحا 
العتب���ة  ودور  اجلامع���ات  واق���ع  ع���ن  مفص���ا 
احلس���ينية التوع���وي واإلرش���ادي فيه���ا ملواجهة 
اهلجمات الثقافية املعادية لإلسام مشريا اىل ان 
“ من فعاليات املؤمتر إقامة معرض استمر يومن 
إلصدارات وأعمال العتبتن احلسينية والعباسية 
املقدستن األدبية واإلعامية والتعليمية والعلمية 

والفنية”.
فيم���ا بن حس���ن النعم���ة مدير مرك���ز رعاية 
الش���باب التابع لقس���م إع���ام العتبة احلس���ينية 
املقدس���ة ان “املؤمت���ر افتت���ح بفعالي���ة رف���ع راية 
اإلمام احلس���ن )عليه الس���ام( يف فضاء احلرم 
اجلامعي وس���ط احتفاٍل كبري حض���ره العديد 
من الش���خصيات األكادميي���ة واألمنية والدينية 
فض���ا ع���ن جتم���ع الطلب���ة الغف���ري”، مبينا أن 
“الفعالي���ة تكللت بقراءة نداء العقيدة وأنش���ودة 
راي���ة احل���ق املبن م���ن قبل فرق���ة إنش���اد العتبة 
لفي���ف م���ن  املقدس���ة ومبش���اركة  احلس���ينية 

منتسي العتبة”.
يذكر  إن العتبة احلس���ينية املقدس���ة قد بادرت 
هذه السنة برفع الراية املباركة يف فضاء مخس 
جامع���ات عراقي���ة ب���دًأ م���ن جامعة اه���ل البيت 
)عليهم السام( اىل بابل وكرباء والكوفة ثم 
القادسية وفق مشروع “احلسن يف امليدان” الذي 

تبناه مركز رعاية الشباب.

ساتنا األكادميية« »إشعاعات النهضة احُلسينية يف مؤسَّ
شعار مؤمتر اإلمام احلسني العلمي الثاني يف جامعة البصرة
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اس���تضافت األمان���ة العام���ة للعتبة احلس���ينية 
املقدس���ة وفدًا واسعًا من أساتذة وطلبة جامعة 
دي���اىل الذين قدم���وا إلحياء الزي���ارة املباركة 
بدع���وة مقدمة من قبل العتبة احلس���ينية اليت 
استقبلتهم حبفاوة كبرية ورحبّت هبم، متمنية 
هلم مزيدًا من العطاء والتقدّم خلدمة احلركة 

العلمية يف الباد.
وكان باس���تقبال الوف���د الزائر الس���يد أفضل 
الش���امي نائ���ب األمن الع���ام للعتبة املقدس���ة، 
ال���ذي كان���ت ل���ه كلم���ة خال���ه لقائ���ه هبم 
على قاعة خامت األنبياء يف الصحن احلس���يين 
الشريف، موضحًا فيها اجلهود الكبرية اليت 
بذهلا القائمون على العتبة املقدسة حتى أصبح 
مرقد اإلمام احلس���ن )عليه الس���ام( مركزًا 
لإلش���عاع الفكري واحلض���اري ومكانًا آمنًا 

للجميع.
وبيّن الشامي انّ »العتبات املقدسة كانت ُتدار 
من قبل بعض األشخاص، ومل تكن أكثر من 
أماكن مقدسة للزيارة واحلصول على الثواب 
ومل متثل الكيان الطاهر لألئمة األطهار الذين 
يرق���دون هبا إال حبدود ضيقة جدًا، حيث نعلم 
مجيعًا أن أمس���اء األئمة األطهار وباخلصوص 
اإلمام احلس���ن )عليه الس���ام( يشكل خوفًا 
ورعب���ًا لكثري من احل���كام والطغاة، ولذلك 
اقتض���ى احلال أن يقتص���ر يف اهتمامات هذه 

األماكن على موضوع الزيارة فقط«.
وتاب���ع حديث���ه، »بعد ع���ام 2003 حتولت إدارة 

العتبة املقدس���ة إىل إدارة مؤسس���اتية ُتدار من 
قبل جملس إدارة مؤمتن وقد تقس���مت األعمال 
وأصبح عدد األقس���ام فيه���ا حبدود أكثر من 
20 قس���مًا وكل واح���د منها خيت���ص مبجال 
معن ومل يكن العمل يف هذه املراقد املقدسة 
بالعمل السهل الذي ميكن أن يؤدى بالشكل 
امليس���ر، يف وق���ت ق���د فق���د الع���راق كي���ان 

الدولة«.
وأض���اف، »يف ظ���ل الظ���روف الصعب���ة ال���يت 
م���رّ هبا الع���راق كان الب���دّ أن حتتفظ املراقد 
املقدسة مبسافة ثاتبة اجتاه مجيع املكونات، 
ك���ون  أن اإلمام احلس���ن )عليه الس���ام( ال 
ميث���ل طائفة أو ش���عبًا أو مذهبًا واح���دًا وإمنا 
ه���و للجميع، فكي���ف ميكن يف واقع الش���د 
واجل���ذب الذي يش���هده البل���د أن حنافظ على 
حال���ة من الت���وازن تضمن أن تبق���ى أبواب هذا 
املرقد املقدس مفتوحة واحلفاظ على أمن هذا 
امل���كان الطاه���ر وهذه ه���ي املرحل���ة الصعبة 
اليت مررنا هبا واس���تطعنا أن حنافظ على هذا 

التوازن وخلق العاقات الطيبة مع اجلميع«.
وبيّن أيض���ًا أنّ »املهمة الثانية اليت وقعت على 
عاتق القائمن على العتبة املقدسة احلفاظ على 
األم���ن واألمان للزائرين وهلذا املكان املقدّس، 
وكم���ا تعلم���ون أن اهل���دف األول لإلرهاب يف 
العامل هو قرب احلسن )عليه السام( وصرّحوا 
بذلك مرارًا وتكرارًا يف أدبياهتم ووجوب هدم 
مبا مسَّوه رمز الش���رك يف العامل، وقد س���عت 

جمامي���ع م���ن املؤمن���ن املتطوعن م���ن أهايل 
كرب���اء املقدس���ة  إىل احلف���اظ عل���ى ه���ذا 
املكان يف وقت ال توجد هنالك أي نش���اطات 
للدولة منذ عام 2003 وحتى 2005 والتحديات 

الكبرية اليت يواجهها العراق«.
وأش���ار الس���يد أفض���ل الش���امي إىل انّ العتبة 
املقدس���ة من أج���ل أن تضم���ن الت���وازن وخلق 
األمن فقد ارتبطت العتبة احلس���ينية املقدس���ة 
باملرجعي���ة الديني���ة العليا يف النجف األش���رف 
واألخذ بتوجيهاهتا وحفظ اس���تقاليتها وعدم 
اجنراره���ا باجت���اه اليمن أو اليس���ار، وبالتايل 
حافظت على مس���توى كبري من االستقالية 
وه���ذا هو اهلدف الكبري ال���ذي حتقق بالفعل 

واجلميع يشهد على ذلك«.
أم���ا اهل���دف اآلخ���ر واحلديث  مس���تمر لنائب 
األم���ن الع���ام للعتب���ة املقدس���ة فه���و »س���عي 
القائم���ن على العتب���ة املقدس���ة إىل جعل هذا 
املرقد الش���ريف مؤسس���ة مفعمة بالنش���اطات 
املتنوع���ة خلدمة زائري س���يد الش���هداء )عليه 
الس���ام(، فتعددت النش���اطات على مس���توى 
العم���ران والثقافة واإلع���ام والعاقات الطيبة 

مع اجملتمع يف العراق والعامل«. 
من جهته أش���اد وف���د جامعة دي���اىل باجلهود 
واخلدم���ات املقدمّ���ة من قب���ل األمان���ة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة متمنن للعاملن فيها 
مزيدًا م���ن العطاء واخلدم���ة اخلالصة لزائري 

سيد الشهداء )عليه السام(.

العتبة احلسينية املقدسة تستقبل وفدًا واسعًا من طلبة وأساتذة جامعة دياىل

الشامي: العتبة املقدسة على توازن مع اجلميع وتطمح إىل اخلدمة اخلالصة 
ونشر الفكر والثقافة الرصينة
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أعلنت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عن 
اس����تعدادها الكامل للمسامهة الفاعلة يف تقديم 
اجله����د ال����ازم والواج����ب توف����ريه لزائ����ري مدينة 
كرباء املقدسة يف أربعينية اإلمام احلسن )عليه 
السام( جاء هذا خال االجتماع التنسيقي املنعقد 
يف جمل����س ال����وزراء واملخصص ملناقش����ة اخلطط 
األمني����ة واخلدمي����ة يف الزي����ارة وت����رأس االجتماع 
وزي����ر النق����ل  هادي العامري ومع����اون القائد العام 
للقوات املس����لحة  مبش����اركة العتبتن املقدستن 
احملافظ����ات  ومس����ؤويل  والعباس����ية  احلس����ينية 
اجملاورة لكرباء، حبسب تصريح عادل املوسوي 
رئيس قسم اآلليات يف العتبة احلسينية املقدسة.

واضاف املوس����وي؛ بأنه مت مناقش����ة االعمال اليت 
تتطلبه����ا الزيارة وكش����ف املواقع املهمة فيها، ومت 
توضي����ح خطة إدارة نقل الزائرين واليت س����تكون 
عل����ى ثاثة حم����اور وهي احمل����اور املهم����ة لدخول 
مدين����ة كرباء املقدس����ة وس����يكون العمل وفق 
اخلطة املوضوعة، مبينًا ان قس����م اآلليات قد اهنى 
االس����تعدادات للعمل  خبطة النقل  املقرر تنفيذها 
منذ بداية الزيارة املليونية وس����تكون خطة العمل 
جلميع اآلليات مبا فيها اآلليات اخلدمية وسيارات 
االسعاف واآلليات الثقيلة وسيارات نقل الزائرين .  
مش����ريًا اىل ان مستوى اخلدمات اليت ستقدم هذا 
العام للزائرين اكثر من مستوى اخلدمات املقدمة 
يف الزيارة االربعينية املاضية وهو مانأمله ان ش����اء 

اهلل وسريى الزائر مدى التحسن يف هذا اجملال.
  املوس����وي ب����ن يف حديثه ل� )األح����رار( ان اخلطة 

املوضوع����ة هلذا العام ارتك����زت على توفري آليات 
جديدة لنق����ل الزائرين وعلى خمتل����ف انواعها من 
10 ركاب اىل 65 راكبا وكلها سيارات حديثة 
ومس����قفة اضاف����ة اىل ذلك الس����احات املخصصة 
آللي����ات العتبة احلس����ينية س����تكون خارج حماور 
كرب����اء أي حم����ور الطوق االم����ين الذي حيصل 
في����ه القطع ويس����مى ك����راج العطاء عل����ى طريق 

النجف.
مؤكدًا ب����ان كراج العطاء يض����م بداخله اخليام 
واملنش����آت الصحية املتنقل����ة ومت  تزويده  بأعمدة 
كهرباء وإن����ارة ومساعات لتوجيه الزائرين كما 
مت حتص����ن الك����راج امني����ًا م����ن كاف����ة جهاته 
وختصيص بوابات للدخول واخلروج وباب الطوارئ 

وسيكون هناك إشخاص يديرون هذا العمل.
وع����ن اجملم����وع الكلي آللي����ات العتبة احلس����ينية  

اليت ستش����رك يف العمل اجملاني  بيَّن رئيس قسم 
اآللي����ات؛ ان جمموع اآلليات حبدود 300 آلية ومن 
املقرر ان يكون العدد اكثر حيث لدينا س����يارات 
حديث����ة كب����رية احلجم وهي س����يارات س����ياحية 
موديل 2013، وقد مت وضع خطة حمكمة للعمل 
كوض����ع مراقبن على الطرق ملتابعة االليات  ومت 
وض����ع فوج صيانة  من خ����ال ورش متنقلة وثابتة 
االوىل يف منطق����ة س����يد ج����ودة والثانية يف كراج 
العط����اء  ملراقب����ة عم����ل االلي����ات حي����ث ان االليات 

ستعمل على مدى ال� 24 ساعة .
م����ن جانبه صرح عبد الواح����د البري عضو جملس 
ادارة العتبة احلسينية املقدسة عن شراء 80 حافلة 
جدي����دة لنق����ل ال����ركاب خصصتها ل����زوار املرقد 
الش����ريف واضيف����ت اىل اس����طوهلا النقلي ليصبح 
جمم����وع االس����طول أكثر م����ن 650 آلي����ة وعجلة 

خدمية.
وق����ال البري« ان العتبة احلس����ينية ومن اجل تقديم 
افض����ل اخلدمات لزائ����ري االمام احلس����ن واخيه 
ابي الفضل العباس عليهما الس����ام قامت بش����راء 
80 حافل����ة لنقل الزائرين نصفها س����عة 66 راكبا 
والنص����ف االخ����ر س����عة 34 راكب����ا ، موضحا ان 
ه����ذه احلافات جدي����دة مودي����ل 2013 ومكيفة 
ستستخدم لنقل زوار اربعينية اإلمام احلسن عليه 
الس����ام القادمة » مضيفًا ان العدد الكلي آلليات 
العتبة احلسينية قد وصل 650 آلية وعجلة خدمية 
رت مجيعه����ا خلدمة زوار ابي 

ِّ
خمتلفة االنواع س����ُخ

الشهداء االمام احلسن عليه السام » .

العتبة احلسينية تشرتك باالجتماعات التنسيقية اخلدمية املسبقة لزيارة االربعني املباركة
اكثر من 300 آلية كبرية ومتوسطة احلجم للعتبة احلسينية ستعمل على نقل الزائرين جمانا ً 
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أقامت ش����عبة رعاية الطفول����ة التابعة لألمانة 
العامة للعتبة احلس����ينية املقدس����ة بالتعاون مع 
وح����دة االنش����اد التابعة للعتبة املقدس����ة حفاً 
خلتام مهرجان مس����ابقات احلس����يين الصغري 
األول ال����ذي أقيم الش����هر املاض����ي وهدف إىل 
تنمية القابلي����ات الفكري����ة والثقافية والفنية  

واألخاقية لدى شرحية األطفال يف العراق.
وض����مّ املهرجان الذي اس����تمرّ لش����هر كامل؛ 
وفني����ة وفكري����ة كف����ن  ثقافي����ة  فعالي����ات 
اخلطاب����ة والش����عر واملس����رح والرس����م اضافة 
اىل عق����د حلق����ات علمية مفيدة ش����ارك فيها 
عدد كبري م����ن تامذة املدارس االبتدائية يف 

حمافظة كرباء املقدسة.
وقال مسؤول الشعبة ذو الفقار الشريفي: »يعد 
هذا املهرجان ضمن سلسلة مهرجانات اقامتها 
ش����عبة رعاي����ة الطفولة التابع����ة لألمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة ويأتي من أجل تنمية 
القابلي����ات الفكري����ة والثقافي����ة واألخاقي����ة 
لدى ابنائنا التامي����ذ وربطهم بصاحب املرقد 
املقدس االمام احلس����ن )عليه السام( والذي 
يُع����دُّ هو املعّلم االول واألمنوذج الذي نقتدي به 
من اجل التقدم احلضاري والثقايف وبناء عراق 

جديد ينعم باألمن واألمان«.
وأوضحَ ان »املهرجان أقيم بالتعاون مع مديرية 
تربي����ة كرباء وش����اركت يف فعالياته )42( 
مدرس����ة ابتدائي����ة وبواق����ع 700 تلمي����ذ تقريبًا 
ش����اركوا يف مس����ابقات وفعالي����ات املهرجان 
ال����يت تضمنت فن اخلطابة والش����عر والرس����م 

وفعاليات ثقافية وفكرية متنوعة.

وأض����اف الش����ريفي، »اس����تمرّ املهرج����ان ملدة 
ش����هر، وميثل ه����ذا احلفل هو خت����ام مهرجان 
املسابقات الذي سيتم فيه تتويج املدارس اليت 
ف����ازت باملرك����ز االول بالنس����بة للمس����ابقات 
الفكرية العلمية اما بالنس����بة ألفضل خطيب 
وافضل شاعر وافضل رسام ومسرحي ان شاء 
اهلل هن����اك جوائز اع����دت هل����م يقدموهنا هلم 

ضمن فعاليات احلفل املقام«.
من جهتهم أعرب الكوادر التدريسية والتاميذ 
املش����اركون يف فعاليات مهرجان مس����ابقات 
احلسيين الصغري عن سعادهتم هبذا املهرجان 
الذي يعمل على تنمية مواهب التاميذ الصغار 

وتنشئتهم التنشئة الصحيحة.
وتؤّكد املدرّس����ة هدى خالد ان هذه »املبادرة 
ال����يت قام����ت هب����ا العتبة احلس����ينية املقدس����ة 
واالف����كار  املواه����ب  تنمي����ة  عل����ى  تس����اعد 
اجلميلة«، وتقول: »شاركت بقصيدة يف حق 
االئمة )عليهم الس����ام(، فضاً عن املشاركة 
بفعالي����ة ت����اوة الق����رآن الكري����م، وقد كان 
املهرج����ان مجياً ج����دًا نتمن����ى أن يتكرر يف 

أوقات أخرى«. 
كم����ا متنى املدرّس حس����ن عص����ام هو اآلخر 
تكرار مثل هذه الفعاليات الثقافية والفكرية 
اليت تنمي مواه����ب األطفال الصغار خصوصًا 
يف الع����راق ال����ذي م����رّ بظ����روف صعب����ة حُ����رمَ 
األطفال فيها من أبس����ط حقوقهم وجاء الوقت 

لفتح الطريق أمامهم وإضاءة احلياة هلم.
وأوضح انّ »املشاركة يف الفعاليات مل تقتصر 
على التاميذ الصغار فحسب وإمنا شاركت 

فيه����ا الك����وادر التعليمي����ة اليت وج����دت فيها 
فرص����ة لتتعلم ه����ي األخرى وتش����ارك يف مثل 

هذه الفعاليات الثقافية اجلميلة«.
وخال مش����اركته وحضوره يف توزيع اهلدايا 
على املشاركن يف املهرجان، أشاد اإلعامي 
صب����اح الطالقان����ي باجلهود املبذول����ة من قبل 
ش����عبة رعاية الطفولة ووحدة االنش����اد بإقامة 
مثل هذه الفعالي����ات الثقافية والفكرية اليت 
تنمي من مواهب األطفال وقدراهتم املختلفة.

وقال: »تتشرف االمانة العامة للعتبة احلسينية 
الربنام����ج  بربنام����ج رعاي����ة االطف����ال وه����ذا 
متكامل يتضمن إقامة ش����عبة رعاية الطفولة 
ملهرجانات س����نوية ونصف س����نوية ومسابقات 
خاص����ة بالطفولة الغرض منه����ا تثبيت العقائد 
االس����امية وف����ق مبادئ اه����ل البي����ت ) عليهم 
الس����ام( وكذل����ك زرع مفاهيم ال����والء ألئمة 
اه����ل البيت ) عليهم الس����ام( يف قلوب ونفوس 
اطفالنا باعتبارهم براعم احلياة اليت نس����تمد 

منها املستقبل«.
وتابع حديثه، »شعبة رعاية الطفولة دأبت منذ 
تأسيس����ها قبل اربعة اعوام على رعاية الربامج 
املكثف����ة ابت����داءً م����ن اعمار الروض����ة ومن ثم 
االبتدائية وبعد ذلك املتوس����طة وحتى املدارس 
الثانوي����ة«، موضح����ًا أنّ »مهرجان مس����ابقات 
احلس����يين الصغ����ري كان فع����ااًل ج����دًا بتنوّع 
فقراته وفعاليات����ه والغرض منها تثبيت مفاهم 
ومبادئ اهل البيت ) عليهم الس����ام( يف عقول 

وقلوب األطفال الصغار«.

شعبة رعاية الطفولة ووحدة إنشاد العتبة املقدسة تقيم حفاًل خِلتام مهرجان
 مسابقات احلسيين الصغري األول

ƒƐƤƳ ƣƓƳ ƥǐƨǐƗ :ƥǐƥƾƗ
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س�دان�ة املرقد الش�ريف

قب��َل اإلمام الرض��ا )عليه الس��الم( والية 
العه����د حتت التهدي����د، وكان يعلم أن املأمون 
يريد أن جيعله وسيلة لتحقيق مصاحله ومآربه 
السياسية وأغراضه الوقتية، اليت هلا آثار سيئة 
وخطرية على مسعة أهل البيت )عليهم السام( 
وعلى مستقبل األمة والدين اإلسامي، فكان 
ال ب����د له أن يتخذ إجراءات ومواقف يس����تطيع 
بواسطتها إفشال مؤامرات املأمون وخمططاته 
الش����ريرة، لذلك رفض اإلمام اخلافة ومن ثم 
والي����ة العه����د، وهو يف املدين����ة، وحن خروجه 
منه����ا، عندما كان املأمون يبعث له الرس����ائل 
واألش����خاص طالبا منه القبول، وحتى يف مرو 
اإلم����ام )علي����ه الس����ام( رفض اش����د الرفض، 
ولكن املأم����ون أجربه بقبول الوالية، فلم يُبِق 
)عليه الس����ام( ذلك اإلجبار ط����ي الكتمان، 
فأعل����ن انه لن يقبل والي����ة العهد خمتارا وإمنا 
قبلها بعد إك����راه وهتديد، وقد عرّف املأمون 
بنواي����اه احلقيقي����ة عندما قال ل����ه: ).. تريد 
أن يق����ول الن����اس إن علي بن موس����ى لن يزهد 

يف الدني����ا ب����ل الدنيا زهدت ب����ه، أال ترون 
كيف قب����ل والية العهد طمعا 
يف الدنيا وطمعا يف اخلافة.. 

.)
موقف  ون����رى كذل����ك 
الس����ام(  )عليه  اإلم����ام 

البيعة  يف كيفي����ة 
عندما قال له 

املأمون 

ابس����ط يدك للبيع����ة، ودخل الن����اس يبايعون، 
كان����وا يصفقون بأمياهنم عل����ى مين اإلمام، 
من أعلى اإلهبام إىل اخلنصر وخيرجون، حتى 
بايع  يف آخر الناس ش����اب من األنصار فصفق 
بيمينه إىل أعلى اإلهبام، فتبس����م اإلمام )عليه 
الس����ام( ثم قال : كل من بايعين بايع بفسخ 
البيعة، غري هذا الشاب فإنه بايعين بعقدها.

فقال املأمون:
و ما فسخ البيعة من عقدها؟.

قال أبو احلسن )عليه السام( : عقد البيعة هو 
أعلى  اخلنص����ر إىل أعل����ى اإلهبام، و م����ن 

م����ن أعل����ى اإلهب����ام إىل أعلى فس����خها 
اخلنصر.

فم����اج الن����اس يف ذل����ك 
وأم����ر املأم����ون بإع����ادة 
الن����اس إىل البيعة على 
م����ا وصفه أبو احلس����ن 

)عليه السام( .
فق����ال الن����اس: كي����ف 

يس����تحق اإلمامة من ال يع����رف عقد البيعة، إن 
من علم ألوىل ممن ال يعلم.

و يظهر لنا موقف اإلمام )عليه السام( بوضوح 
عندما اش����رط على املأمون بوثيقته التارخيية 
ال����يت كتبه����ا عل����ى أن ال مي����ارس أي نوع من 
أنواع الس����لطة يف حل وعقد و يف عزل وتعين، 
فقد قال اإلمام )عليه السام( للمأمون عندما 
أج����ربه بالقب����ول: )و أنا اقبل ذل����ك على أن ال 
أويل أحدا و ال اعزل أحدا و ال انقض رمسا و 

ال سنة و أكون يف األمر من بعيد(.
موق����ف اإلم����ام )علي����ه الس����ام( ه����ذا تعب����ري 
وإع����ان صري����ح ب����ان نظ����ام احلكم فاس����د 
ال جي����وز التع����اون معه يف ابس����ط األمور، ألنه 
نظ����ام فاقد الش����رعية، وهذا يع����ين أيضا أن 
اإلمام )عليه الس����ام( أعل����ن براءته من حكم 
املأم����ون، ومن كل تبعات����ه، وانه ال ميكن له 
أن يعمل يف وسط حيتاج إىل التغيري والتبديل 

من اجلذور.
وهن����اك موقف آخر لإلمام )عليه الس����ام( يف 
ص����اة العيد، عندما اش����رط على املأمون أن 
خي����رج كم����ا كان خي����رج جده رس����ول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وس����لم، وأمري املؤمنن، ال 
كما خيرج اآلخرون، أراد بذلك إفهام الناس 
بان س����لوكه وأس����لوبه واملفاهيم اليت حيملها 
ختتلف عن سلوك ومفاهيم املأمون وأشياعه، 
وخط����ه وخط الرس����ول صلى اهلل علي����ه واله، 
ومنهجه ومنهج أمري املؤمنن )عليه الس����ام(، 
ليس خط املأمون، الذي اعتادوا عليه؛ ومبعنى 
آخر أراد اإلمام )عليه السام( فضح تصرفات 
املأمون وأش����ياعه، وإفهام الناس بان احلاكم 

هكذا جيب أن تكون تصرفاته وأعماله.
هذه املواقف إضافة إىل مواقف أخرى اختذها 
اإلمام )عليه السام( ومن مجلتها سلوك اإلمام 
يف حيات����ه االجتماعية، وخطبت����ه عندما بايعه 
الن����اس، اليت بيّن فيه����ا قبوله للوالية مكرها 
وأكد عدم شرعية خافة املأمون، كل هذه 
املواقف أذهلت عقل املأمون وجعلته يتخبط ال 

يعرف ماذا يفعل لذلك صمم القضاء عليه.

مواقفه التارخيية بعد قبوله الوالية مكرهًا
مبناسبة شهادة ثامن األئمة املعصومني اإلمام الرضا)عليه السالم(
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صورٌ حية قبل األربعينية 
حممد املو�سوي

ع��ن اإلمام الرض��ا عليه الس��الم قال : ) 
إن ي���وم جدي احلس���ن أقرح جفوننا وأس���بل 
دموعن���ا وأذل عزيزن���ا بأرض ك���رب وباء ، 
أورثتنا الكرب والباء اىل يوم اإلنقضاء ( .

 لقد محل يوم عاش���وراء من ش���هر حمرم بن 
طيات���ه تلك املصائب واملآس���ي بعدما أمتزجت 
مبظاه���ر الطه���ر والقداس���ة ، فتمخ���ض عن 
العجي���ب ملحم���ة عريق���ة  ذل���ك الركي���ب 
تطوف باألجيال عل���ى احلقائق األهلية اخلفية 
, وتص���ل هب���م يف النهاي���ة اىل حيث املش���اهد 
املؤملة األخرية , منها جثث ش���هداء الطف على 
رمضاء كرباء , وخيم تلتهمها النار بشراهة 
ومساء حجبها س���حب الدخان املظلم, وأطفال 
يضج���ون بالب���كاء ونس���اء يتاقفن س���ياط 
اجلادي���ن أع���داء آل البيت بصرب, وأجس���اد 
مقطعة الرؤوس تسقي األرض بدمائها الزكية 

الطاهرة ، وعليل يتحامل على عصاه. 
إن األجواء الكارثية ليوم عاشوراء وما بعدها 
من أس���ر آل البيت قد طغت وتفاقمت بس���بب 
س���يطرة الطاغي���ة اجل���اد يف ذل���ك الوق���ت, 
وموكب السبايا حيث اخلطى من مكان اىل 
آخ���ر ويقطع الطرق الوعرة من كرباء أرض 
املعرك���ة اىل مدينة الكوف���ة, ومن الكوفة 
اىل الش���ام يتقدم السبايا رأس اإلمام احلسن 
عليه السام وهو سبط رسول اهلل ) صلى اهلل 

عليه واله(.
لق���د كان هل���ذا الرك���ب من حرارة األس���ى 
س���ورة , ول���ه من جان���ب آخر أن���ن مكروب 
وب���كاء على فراق أحب���ة ليس لعودهتم رجاء، 
وال بعد وداعهم لقاء, فما حال مجع من النساء 
واألطفال وس���ط وحوش ليس هلا من الرمحة 
نصي���ب , وما مصري أطفال يتامى غاب عنهم 

الويل والكفيل، ومل يبق هلم إال إمام عليل قد 
أخذت الكربات منه مأخذها. 

كم���ا كان رك���ب س���بايا آل البي���ت عليهم 
الس���ام مش���عل نور وهداية يف مناطق عديدة 
وثقها التأريخ واملؤرخون يف كتبهم, وأقام هذا 
الركب من السبايا بعد مصرع سيد الشهداء 
اإلم���ام احلس���ن عليه الس���ام ث���ورة إعامية 
لكيا يتم تش���ويه احلقائق من قبل احلكم 
األم���وي الدموي، والتمويه على الناس يف ذلك 
الوق���ت, ولك���ن كان دور اإلم���ام الس���جاد 
وعمته احلوراء )عليهما الس���ام ( قد بدأ، مبا 
يلق���ون من خط���ب وكلمات بليغ���ة يف الناس 
بداية من أرض املعركة بكرباء ومن ثم يف 
الكوفة وكذل���ك اخلطب يف معقل احلكم 
األم���وي يف الش���ام إلظهار احلقائ���ق أمام أهل 
الش���ام ، وحتريك مشاعر املسلمن ضد الظلم 
والطغي���ان, ل���ذا جن���د إن يف كل مق���ام كان 
وعظ ألهل البيت عليهم الس���ام حيثما تطلب 
األم���ر مع مس���اع البكاء والعويل بن حش���ود 
الناس، حت���ى قال الناس،  مطيعون وحافظون 
لذمام���ك غري زاهدين فيك وال راغبن عنك , 
فمرنا بأمرك يرمحك اهلل، فإنا حرب حلربك 
وسلم لسلمك لنأخذن يزيد ونربأ ممن ظلمك 

وظلمنا ... .
ف���إن الركب احلس���يين الذي تقدم���ه اإلمام 
الس���جاد عليه الس���ام وعمت���ه بطلة كرباء 
العقيلة زينب عليها الس���ام والنساء واألطفال 
م���ن آل البي���ت ال يزال مس���تمرا ع���رب القرون 
واألجي���ال متحديا للطغيان، وه���ذه اجلحافل 
املليونية الس���ائرة عل���ى األقدام من كل حدب 
وص���وب يف تقاطرها على زيارة ضريح س���يد 
الش���هداء اإلمام أب���ي عبد اهلل احلس���ن عليه 

السام مواساة ملوكب سبايا آل البيت .
وقال اإلمام الصادق عليه السام هبذا الصدد 
: ) من خرج من منزله يريد زيارة جدي اإلمام 
احلسن بن علي بن أبي طالب عليهما السام 
إن كان ماش���يا كت���ب اهلل له ب���كل خطوة 
حس���نة وحط هب���ا عنه س���يئة حت���ى إذا صار 
باحلائ���ر كتبه اهلل من املفلح���ن, وإذا قضى 
مناس���كه كتب���ه اهلل من الفائزي���ن حتى إذا 
أراد اإلنصراف أتاه ملك فقال له : أنا رس���ول 
اهلل, ربك يقرئك السام ويقول لك : أستأنف 

العمل فقد غفر لك ما مضى ( . 
ألن اإلمام احلس���ن عليه السام أستشهد وآل 
بيت���ه وأصحابه من أجل أع���اء كلمة الدين, 
فعلين���ا حن���ن املس���لمن أن نس���ري عل���ى هنج 
اإلم���ام احلس���ن عليه الس���ام يف اإلس���تقامة 
واإللت���زام بالواجب���ات اليومي���ة م���ن الص���اة 
والص���وم وال���زكاة واألم���ر باملع���روف والنهي 
ع���ن املنكر وألتزام النس���اء بكامل احلجاب 
الشرعي تأسيًا بسيدهتن العقيلة زينب )عليها 
الس���ام( واألبتع���اد ع���ن التن���ازع واخلصومة، 
واألشتغال بذكر اهلل سبحانه وذكر مصيبة 
اإلمام احلس���ن )عليه الس���ام( وقراءة القرآن 
الكري���م ليك���ون املس���ري اىل كرب���اء يوم 
األربعن طري���ق األخوة والتآل���ف واحملبة  بن 
اجلميع إضافة اىل التعاون مع األجهزة األمنية 
ال���يت وضعت خططا أمني���ة حمكمة حلماية 
الزائري���ن ومس���اعدهتم ألن أع���داء أهل البيت 
يربص���ون بنا  وخصوصا يف الوقت احلاضر، 
والب���د من تفوي���ت الفرصة عليه���م بتكاتفنا 
وباحلكم���ة واإللت���زام بتوجيه���ات املرجعي���ة 
الديني���ة والقان���ون لنج���دد العه���د م���ع اإلمام 
احلسن) عليه السام( .                            
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ــــــْت دمــــــــوعــــــــي والـــــــــــــفـــــــــــــوؤاُد حـــــزيـــــُن ــــــال ــــــس �

ــــي قـــــــبـــــــَل عـــــيـــــنـــــي كـــــوكـــــبـــــًا ــــب ــــل ــــق اأبــــــــكــــــــي ب

َغــــــدْت        لـــــو  اأْن  ـــــُــــه  وحــــّقـــــ ــــاَب،  ــــح ــــس ــــ� ال اأبـــــكـــــي 

ـــــى املــــــحــــــّيــــــا اإّنــــــــــا           ــــــــــَم االأمـــــــــــــــــــاَن عـــــل َر�ــــــــــسَ

ـــــــه  جـــمـــيـــِعـــهـــم ـــــــي ــــي اأب ــــن ـــــث  ب ـــــب ـــــّم خ ـــــس ــــــد � ق

عـــــــهـــــــُدُه              ـــــــُخ  ـــــــّط ـــــــل امل اإاّل  ــــــــــــــــــّده   َج ـــــــــــــْن  َم

ـــــب            ـــــــــــــــاُء نـــــوا�ـــــسِ ـــــــــــــــدرْت دم بــــــــعــــــــروِقــــــــه  ه

بــــُخــــدعــــة            و  ـــــة   ـــــرب ـــــغ ب ـــــــــــــــــاَم  االإم ــــــَن  ــــــَج ــــــسَ �

زائـــــــل          عــــــــْر�ــــــــض   ركـــــــــــَن  ــــَت  ــــّب ـــــ ـــــ ــــث ي لــــــكــــــْي  و 

ــــــاَت يــــحــــيــــا الــــــــظــــــــاملــــــــوَن بـــظـــلـــِمـــهـــم           ــــــه هــــــي

الـــــِغـــــوى      ــــر   ــــــــار  يف عــــ�ــــس ــــــــه ــــى االأط ـــي عــــل ـــف ـــه ل

ــــم             ــــه ــــوِت ــــي ــــب وهــــــــــــــُم الـــــــــذيـــــــــن تــــــــنــــــــّزلــــــــْت ب

ـــــك              ـــــــم كــــــــــانــــــــــْت حمـــــــــــــط  مـــــالئ ـــــــه ـــــــوُت ـــــــي وب

ــــــا           ــــــه اإّن  ، الــــــر�ــــــســــــالــــــة  اأجــــــــــــر  بــــــــوّدهــــــــم  و 

ـــــا                ـــــه ـــــاُح ـــــن ــــــهــــــا وج هــــــــم لــــــلــــــهــــــدايــــــة َمــــــتــــــُن

ـــــاطـــــمـــــة  الــــــبــــــتــــــول  ونــــــوُرهــــــا           ــــــــــــُد ف هــــــــْم ِول

مــــــدفــــــوُن ـــــــــوى  الـــــــــّن يف  طــــــو�ــــــض  ــــــب   ــــــري ــــــغ ل

لــــعــــنُي الـــــــــــُزعـــــــــــاف   ـــــــــــــــــّم  بـــــالـــــ�ـــــسُ اأرداُه 

ــــوُن ــــي ــــــن الــــــبــــــكــــــاء  ع ــــِه م ــــي ــــل ــــبــــًا ع ـــــ ـــــ ــــُحـــــ �ــــسُ

ــــــــًا هــــــــو املــــــــــــاأمــــــــــــوُن ! ــــــــون ــــــــاأم ـــــــــــــاَن م ــــــــا ك م

ــــــــــــوؤوُن ــــــاه  خ ــــــع   يف حــــــ�ــــــس ــــــل �ــــــس كــــــــــّل  بـــــــل 

! هـــــــــــاروُن   – بـــــعـــــَده   – واالأُب   ، بـــالـــفـــتـــك    

! زيـــــــتـــــــوُن  حــــنــــظــــل   ِمــــــــن  ــــنــــى  َ ـــــ ــــتـــــ ــــْجـــــ ُي ال 

! �ـــــســـــجـــــني   ـــــــــو  وه ــــــد   ــــــْه ــــــع ال ويّل   ـــــــاأبـــــــي  ب

ـــــــعـــــــوُن ! ـــــــــــــــه  املـــــــل ـــــــــــــــَن الــــــــهــــــــدايــــــــة  دّك رْك

مـــكـــني  هـــــــو  و  ـــــان   ـــــي ـــــغ ـــــط ال ذو  ــــضُ  ــــ� ــــي ــــع ي و 

ـــــــــــــــــــنُي ! ـــــم واأم ـــــه ـــــَل ـــــت ـــــــــــوُن يـــــبـــــغـــــي ق ـــــــــــاأم م

ــــــنُي ــــــس ــــــا� احلـــــــــــمـــــــــــُد ثــــــــــــــّم تـــــــــنـــــــــّزلـــــــــْت ي

ــــــــُن ! ولـــــــَــــــكــــــم اإلــــــيــــــهــــــا قــــــــد هــــــفــــــا جــــــــربي

لـــــلـــــمـــــ�ـــــســـــطـــــفـــــى بــــــــرقــــــــاِبــــــــنــــــــا لــــــــديــــــــوُن

ــــــمِّ �ــــســــفــــنُي ــــــس ــــــ� هــــــــم لـــــلـــــنـــــجـــــاة  ِمـــــــــــــَن اخل

بـــــنـــــوُن ـــــــقـــــــار   الـــــــِف ذي  لـــــ�ـــــســـــاحـــــب   ـــــــــــُم  وه

عندما قتل العبا�ض، واإنتهت املعركة مبقتل 
اأ�سحابه،  وجميع  ال�سالم  عليه  احل�سني 
يزيد-  جند  -قائد  �سعد  بن  عمر  اإنتدب 
اأج�ساد  ي�سحقوا  لكي  اخليالة  من  ع�سرة 
ال�سهداء، حتى ال ت�سبح لهم قبور فتتحول 
 اإىل مزارات يحج اإليها النا�ض من كل مكان..

ــــى  اأب -الــــــــذي  تـــعـــاىل  اهلل  ان  غــــری 
ــن  ــذي ال ـــن  ع ـــع  ـــداف ي ان  اإال  بـــعـــزتـــه، 
ـــوم يقوم  وي ــيــا،  الــدن ــاة  ــي اآمــنــوا يف احل
الطغاة.. اأولئك  ظنون  خيب   االأ�سهاد- 

عليه  احل�سني  اهلل  عبد  اأبي  مقام  هو  فها 
العبا�ض  الف�سل  اأبي  اأخيه  ومقام  ال�سالم 
10ماليني  مــن  ــر  اأك عــام  كــل  يق�سدهما 
تعاىل  اهلل  ر�سا  بذلك  يطلبون  �سخ�ض، 
اأعدائه،  والرباءة من  اأوليائه،  يف مواالة 
ويطلبون من روحيهما ال�سفاعة لذنوبهم، 
حوائجهم.. ق�ساء  يف  املعجزات   ويتلقون 
ـــادة  ـــه ـــس ـــ� ـــال فــــالــــعــــبــــا�ــــض حتــــــــول ب
ـــض. ـــ� ـــاخ ـــس � اإىل  �ــــســــخــــ�ــــض،  ــــــن   م
ــــان.. ــــالإمي ل رمـــــز  اإىل  ــــن،  ــــوؤم م  ومـــــن 
لــلــبــطــوالت.. نــــوذج  اإىل  ــل،  ــط ب ـــن   وم

واالألوف الذين يزورونه على مدار ال�ساعة 
يف  الف�سائل،  لكل  مثاال  فيه  يــرون  اإنــا 

اأحلى �سورها..

العباس رمٌز لإلميان

 

أبكــي سحــا بـــًا 

تنعى أسرة حترير جملة )األحرار( فقيد األدب العراقي
 والعربي الشاعر والكاتب املسرحي الكبري حممد علي اخلفاجي

 الذي وافته املنية يوم األثنني 2012/12/17
إنا هلل وإنا اليه راجعون

مرت�سى �سرارة العاملي
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قــــــّمــــــة الـــــطـــــهـــــر يـــــــا نـــــــــــداء الــــ�ــــســــمــــاء
�ـــســـواهـــا الـــــــزمـــــــان  راأى  مــــــا  الـــــتـــــي  يــــــا 
هــــــــــرول املـــــجـــــد خـــلـــفـــهـــا مــــثــــل عــــبــــدٍ 
ــــا ملّ لــــلــــعــــقــــلــــيــــِة(   ( الـــــ�ـــــســـــرُب  طـــــــاأطـــــــاأ 
ـــي( ـــل ـــــــر )ع الــــِنــــ�ــــســــا( وذخ بــــنــــُت ) خـــــری 
ـــــــريف مــــنــــك خــجــلــى ـــــــاأح �ــــســــاحمــــيــــنــــي ف
ــــفــــرًا فـــــــــــــــاأراين اأمــــــــامــــــــك الــــــــيــــــــوَم �ــــس
تـــــرتى مـــــنـــــك  مـــــــواقـــــــفٌ   ـــــي  ـــــن ـــــت ـــــل اأذه
فـــا�ـــســـاألـــيـــهـــا ـــــد  جت مل  االر�ــــــــــض ُ  ـــك  ـــل ـــث م
ــــايل ــــي ــــل ال كــــــــــلُّ  ولـــــــَتـــــــُفـــــــّز  ــــعــــي  ــــعــــل ل  
ويل مـــــــن  بــــــعــــــده  ـــــــــــــض  االر� يف  ــــ�ــــض  ــــي ل
ــــة فــامــ�ــســي ــــال ــــس ــــر� ـــــك ال ـــــد انــــيــــطــــت ب ق
ـــــَة الــــنــــبــــي و�ــــســــوين ـــــّن ـــــس واحـــــفـــــظـــــي �
ــــبــــاحــــوا ــــت ــــس ــــــــّودوا وا� ــــــــه ــــــــــاة ت ــــــن دع م

ـــمـــاء الـــنـــ�ـــســـاِء ــــا �ـــس ــــا ابــــنــــة َ الــــَفــــحــــِل ي ي
االدعــــــــيــــــــاء روؤى  ـــــت  ـــــق ـــــل اق لـــــــبـــــــوة 
ـــــــاِء ـــــــالإب ــــــار رمــــــــــــــزًا عــــــطــــــاوؤهــــــا ل �ــــــس
لـــلـــبـــقـــاء ـــحـــنـــة ً  �ـــسُ الــــ�ــــســــرَب  اأعــــــَطــــــت 

االنـــــبـــــيـــــاء ِ حــــفــــيــــدة   ) َعـــــــــونٍ   ( اأمُّ 
ـــــــوراء( ـــــــاحل ب  ( ــــُق  ــــي ــــل ي �ــــســــعــــرٍ   اأيُّ 
عـــطـــاء دون  االعــــــــــــــداد ِ  ــــال  ــــم ــــس � يف 
ــــاِء االإحــــ�ــــس �ـــســـعـــبـــُة   .. ــــدِّ  ــــع ال ـــُة  ـــّي عـــ�ـــس
ــــاء ــــس ــــ� ـــــك داخــــــــــــت عــــــزميــــــة اخلــــن ـــــي ف
الـــــَعـــــراء يف  نـــــائـــــٌم  ــــبــــط(  الــــ�ــــسِ  ( ــــــــــُه  اإّن  

لــــلــــ�ــــســــمــــاء ِ رافــــــــــدٌ   ظــــــــلَّ  وال   .. ال 
ــــفــــداء ــــل ل ثـــــــــــورة  الــــــطــــــف ِ  ــــنــــا  �ــــس يـــــــا 
ــــدمــــاء ــــل ل نـــــ�ـــــســـــرة ً  الـــــــوحـــــــي  كــــــامــــــل 
كـــــــربـــــــالء  ربـــــــــــــى  يف  اهلل  كــــــعــــــبــــــة 

بيَن الحسيِن والسماء 
السماء حمل صعود الدعاء واستجابته..

واحلس���ن امس���ه حمل اس���تجابة الدعاء، كم���ا حتقق ذلك يف 
دعاء آدم وزكريا وغريهم من املتوسلن باخلمسة. 

السماء يصل إليها صراخ املظلوم.. 
وكرباء قد ارتفع منها صراخ املظلومن بنحو خاص. 

الس���ماء يصل إليها أنن األيتام، خصوصًا إذا بكوا، فيهتز هلم 
العرش.. 

وكرب���اء ارتفع منها أن���ن أيتام قد اختص���وا بكيفية خاصة 
هبم. 

السماء معراج األنبياء، وكرباء معراج املائكة. 
السماء قد سجدت فيها املائكة كلهم آلدم.. 

كرب���اء قد صلت فيه���ا مجيع املائكة واألنبياء على جس���د 
احلسن السماء قد وصفها اهلل بالسقف املرفوع..

واحلسن قد جعله سقفًا رافعًا لدرجات من توسل به. 

السماء قد وصفها اهلل بالسقف احملفوظ.. 
واحلسن قد جعله سقفًا حافظًا ملن الذ به.

السماء ذات الربوج.. 
واحلس���ن ذو الربوج كما يف الرواي���ة، فإنه إبن إمام وأخو 

إمام وأبو التسعة. 
السماء فيها موسى وكرباء فيها شجرة موسى. 

السماء فيها عيسى، كرباء فيها وُلد عيسى. 
السماء فيها الشمس ويعرضها الكسوف.. 

ومشس وجه احلسن ضحاها حن اشتد عليه األمر، وكان 
كلما قرب األمر أشرق لونه. 

الس���ماء فيه���ا اقمار، وكرباء فيها قمر بين هاش���م، وقد 
اخنسف حن حيل بينه وبن أخيه يف ميدان احلرب. 

السماء فيها جربائيل، وكرباء فيها خمدوم جربائيل! 
* من كتاب اخلصائص احلسينية

ــض الــطــائــي ــا� ــب ع
سيدُة الصرب اجلميل



20
A L A H R A R  M A G A Z I N

جملة االحرار اال�سبوعية

ـــي اجلــــبــــوري اإعــــــــــداد: عـــل

الوهابية يلغون ش�فاعة األنبياء 
واألولي�اء وكات�ب ش�يعي ي�رد 
بالبراهين على ادعاءاتهم الكاذبة

الق��راء األع��زاء.. ضمن صفحة حوار الكت��ب اخرتنا لكم كت��اب )الرباهني اجللّية يف 

رفع تش��كيكات الوهابّية( من تأليف السيد حممد حسن القزويين الذي يرّد فيه على 

أكاذي��ب وادعاءات يثريه��ا الوهابيون من أجل النيل والتقليل من املس��لمني وتش��ويه 

صورة اإلسالم الناصعة.

ومن املسائل اليت يوردها السيد القزويين موضوع الشفاعة لدى األنبياء واألئمة املعصومني 

وكيف يدعي ويفرتي الوهابيون أّن ال وجود هلذه الشفاعة وأنها شرك وأثم عظيم.

حيثّ يصر الوهابيون على أن الشفاعة لألنبياء 
واألولياء منقطعة يف الدنيا، وإمنا هي ثابتة هلم 
يف اآلخ���رة، فلو جعل العبد بينه وبن اهلل تعاىل 
وسائط من عباده يسأهلم الشفاعة كان ذلك 
ش���ركا، وعب���ادة لغ���ري اهلل تع���اىل وحيتجون 
بقول���ه تع���اىل: )وان املس���اجد هلل، ف���ا تدعوا 
م���ع اهلل أح���دًا( وقوله س���بحانه: )ال ميلكون 

الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن عهدًا(.
كما يدعي الوهابيون أن اهلل س���بحانه وتعاىل 
أعطى نبيه الش���فاعة ولكن���ه هناه عنها، وهم 
وحدهم من يدعون ذلك حيث أن فرق املسلمن 
اجتمعت على حقيقة شفاعة الني لآلخرين يف 

الدنيا واآلخرة.
أم���ا علم���اء املذهب اجلعف���ري فيؤك���دون إنّ 
)الش���فاعة ثابت���ة للن���ي صل���ى اهلل علي���ه وآله 
وص���احل املؤمن���ن واملائكة املقرب���ن، فيجوز 
االستشفاع هبم إىل اهلل تعاىل، لنهوض الكتاب 

والسنة عليه(.
ويشري مساحة السيد القزويين إىل أن الشفاعة 
قد وردت يف القرآن الكريم حيث يقول تعاىل: 
)ول���و أهنم إذا ظلم���وا جاؤوك فاس���تغفروا اهلل 
واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهلل توابًا رحيما( 
وقد دلت اآلية على أن العاصن متى جاؤوا إىل 
الرس���ول تائب���ن، وجعلوا يتوس���لون به يف طلب 
املغفرة من اهلل، واستغفر عند ذلك هلم الرسول 
لوجدوا اهلل توابًا رحيما، فلو كان االستش���فاع 
م���ن الني صل���ى اهلل عليه وآله ش���ركًا هلل ملا 

وج���دوا اهلل تواب���ًا رحيمًا، ألن اهلل س���بحانه ال 
يغفر أن يش���رك به، ومنها أيض���ًا قوله تعاىل:  
)يا أبانا اس���تغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئن(، 
وقول يعقوب: )سوف أستغفر لكم ربي(، فإنه 
صري���ح يف س���ؤاهلم وتوس���لهم بأبيه���م إىل اهلل 
يف االس���تغفار وطلب العف���و، ونزول الرمحة يف 

الدنيا قبل اآلخرة.
ومنها أيضًا ما ي���ورده املؤلف ردًا على ادعاءات 
الوهابي���ة الواهي���ة م���ا تضمن األمر باس���تغفار 
الن���ي صلى اهلل عليه وآله وس���لم للمؤمنن من 
قوله تعاىل: )واستفغر لذنبك وللمؤمنن( وقوله 
سبحانه: )وصل عليهم إن صاتك سكنٌ هلم( 
ومن املعلوم أن األمر به يازم جواز االستش���فاع 

بالني ألنه ال يأمر بالشرك والكفر.
ويقول عزّ من قائل: )من يش���فع شفاعة حسنة 
يكن ل���ه نصيب منها( وهذه دل���ت على جواز 
وقوع الش���فاعة احلس���نة من املؤمنن، بعضهم 
يف حق بعض، ومتى جاز التوس���ل بالش���فيع ولو 
كان ذلك شركا ملا صح اإلذن يف الشفاعة ال 
عق���ا وال مسعًا، مع أهنا مأذون فيها، ومرغب 

إليها بقوله سبحانه: يكن له نصيب منها.
والوجه يف ذلك كما يبن املؤلف: أن الشفاعة 
عب���ارة عن اجتماع الش���فيع مع املش���فوع له يف 
الدعاء واملسألة، إذ الشفاعة مشتقة من الشفع 
وهو أن يصري اإلنس���ان نفسه ش���فعًا لصاحب 

احلاجة، كي جيتمع معه على املس���ألة من اهلل 
تع���اىل، فهي دعاء وطلب من اهلل تعاىل، وطلب 
لدعاء الش���فيع إىل اهلل، ال دعاء مع اهلل، واآلية 
دال���ة على حرمة الدعاء م���ع اهلل، ال الدعاء من 

اهلل تعاىل، وأين من ذاك؟
ويف جانب مش���ابه يقول الوهابية: إن الواس���طة 
ملغ���اة يف الش���ريعة ف���ريده الكت���اب والس���نة 
ال���واردة عن الن���ي صلى اهلل عليه وآله وس���لم 
يف أه���ل بيت���ه واصحابه بط���رق صحيحة، مثل 
قول���ه صلى اهلل علي���ه وآله وس���لم: »أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم« وقوله صلى 
اهلل عليه وآله وس���لم: »مث���ل أهل بييت فيكم 
مثل س���فينة نوح، من ركبها جنا، ومن ختلف 
عنها غ���رق« وقوله صلى اهلل عليه وآله وس���لم 
يف احلديث املتواتر: »إني تارك فيكم الثقلن: 
كتاب اهلل وعرتي، ما إن متس���كتم هبما لن 

تضلوا أبدًا«.
وأخ���ريًا وضم���ن موضوع الش���فاعة والتوس���ل 
باألنبي���اء )عليهم الس���ام(؛ يورد املؤلف حديث 
توسّل آدم عليه السام حيث قال يا رب أسألك 
حب���ق حممد إال غفرت يل، فق���ال اهلل: كيف 
عرفت حممدًا ومل أخلقه بعد؟ قال: رأيت على 
قوائ���م العرش مكتوبا: )ال إله إال اهلل ، حممد 
رس���ول اهلل( فقال اهلل: وإذا سألتين حبقه فقد 

غفرت لك. 
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ان م���ن املؤس���ف حق���ًا ان تك���ون معظ���م 
صلواتن���ا الي���وم صل���وات شِ���فاه ال صلوات 
قلوب، وصلوات قش���رية ال صلوات باطنية، 

وحركات جسدية ال كماالت روحية.
وم���ا ان يقف االنس���ان ليُصلي ويذكر ربه 
ويُك���رب تكبرية اإلح���رام » اهلل أكرب« 
حت���ى يب���دأ بالتفك���ري هبموم���ه الدنيوية 
كالبي���ع والش���راء واملش���اريع املس���تقبلية 
واملش���اكل االجتماعية وغريها من االمور 

املتعلقة باحلياة الدنيوية .
وسؤال تلو السؤال يطرحه كل انسان وهو 
ي���رى ان صات���ه مل تغ���ري ش���يئًا يف حياته 
وامن���ا هي جم���رّد تكرار لعم���ل يومي قد 

ُفرضَ عليه ال أكثر.
واذا توس���ع اإلنس���ان م���ن الص���اة مبفرده 
اىل الص���اة مجاع���ة ب���ات يف إمكانه ان 
يدرك قيمة ه���ذه الصاة مجاعة، وما هلا 
م���ن االثر الفعّال يف ان جتمع الناس وتوحّد 
قلوهبم كما هو التقريب بن أجس���ادهم، 

ومن ش���أهنا ايضًا ان تولد احملبة والرمحة 
والتآل���ف بينهم، فاذا مل يتم ذلك من التودد 
والرمحة بينهم باتت الصاة مجاعة جمرد 
عادة يعتادون عليها ونظام يومي اجتماعي، 
حيث ورد يف أحداث آخر الزمان » وُضيعت 
الص���اة او الصل���وات .. واول ما تفقدون 
من دينكم اخلش���وع .. وجتتمع االجساد 
والقلوب خمتلفة، ودي���ن احدهم لعقة على 
لس���انه .. مس���اجدهم عامرة وهي خراب 
من اهُلدى ..( – عن كتاب يوم اخلاص 

ص415-.
لذلك من الضروري اعادة النظر يف صلواتنا 
استجابة لنداء اهلل تعاىل الذي يدعوننا اىل 

الصاة خبشوع وتذلل بقوله :
شَ���عَ ُقُلوبُهُمْ  ِن لِلَّذِينَ آمَنُ���وا َأنْ َتخأْ )َأَل���مْ يَ���أأْ
���ِر اللَّهِ وَمَا َنزََل مِنْ الأْحَقِّ وَال يَُكوُنوا  لِذِكأْ
َكالَّذِي���نَ ُأوُتوا الأْكَِت���ابَ مِنْ َقبْ���ُل َفَطاَل 
عََليِْهمْ اأَلمَدُ َفَقسَ���تْ ُقُلوبُهُمْ وََكثِريٌ مِنْهُمْ 

َفاسُِقونَ )16( ( – سورة احلديد 16-

ولئا نكون كما ق���ال اإلمام علي )عليه 
السام( : ) مثل الذي ال يتم صاتهِ  كمثل 
حبلى محلت حتى اذا دنا نفاسها أسقطت، 
ف���ا هي ذات محل وال هي ذات ولد(- من 

كتاب هنج السعادة : ج10،ص72.
وه���ذا ال يت���م وال يك���ون اال باالهتم���ام 
بكيفي���ة الصاة وهي ان تكون خبش���وع 
وخض���وع وتفّك���ر وتدبّر وتذل���ل .. ففي 
ذلك الفاح والفوز العظيم حيث قال تعاىل 
َلحَ الأْمُؤْمِنُونَ )1(  يف كتابه اجمليد )َق���دْ َأفأْ
الَّذِي���نَ هُمْ فِي صَاتِِهمْ خَاشِ���عُونَ )2( ( – 

املؤمنون-.
» الله���م اجعلنا من املصلن الذين يناجونك 
يف  وتكلمّه���م  ويكلمون���ك  وتناجيه���م، 
ذات عقوهل���م، حتى تس���تصبح بنور يقظة 
يف االبص���ار واالمس���اع واالفئدة ي���ا أرحم 

الرامحن«.

وُضيَِّعت الصالة

اهلجري  

1395  
 

مراحل  إعمار العتبة
ال بأس أن نورد هذه املعلومات حول الرتميمات اليت أضيفت إىل احلرم املقدس منذ استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( حتى 
يومنا هذا بشكل جدول نشري من خالله إىل التاريخ بامليالدي واهلجري لكل ترميم؛ إليك هذا اجلدول الذي نقلت املعلومات فيه 
من كتاب تاريخ مرقد احلسني والعباس )عليهما السالم( ص87 ، مع بعض التصرف فيها، والفقرات اليت تلت عام 1976نقلت من 

نصوص يف اصدارات شعبة النشر يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة:

امليالدي     

1975

التفاصيل  
وبناء  بالقاشاني  األمامية  الواجهات  بإكساء  والعباسية  احلسينية  الروضة  يف  التعمريات  بوشرت 

مكتبة ومتحف يف اجلبهة الغربية من الروضة احلسينية.
قامت وزارة األوقاف بتزيني وتعمري إيوان الذهب بالقاشاني املعرق والفسيفساء.13961976

هدم األجزاء امللحقة بالسور من الفنادق والدور السكنية واحملال التجارية وتشييد سور 
خارجي ييط بالصحن يبلغ ارتفاعه11.3مرتًا ضم غرفا وقاعات.

استحداث جزء هندسي يف العتبة وهو جلنة املشاريع والصيانة )اليت مسيت بعد تطبيق قانون العتبات املقدسة 
اجلديد، قسم الشؤون اهلندسية والفنية(بعد سقوط الطاغية صدام من قبل اللجنة العليا اليت شكلتها املرجعية 
العليا إلدارة عتبات كربالء املقدسة واملباشرة من قبل وبعد استحداثه قام حبملة تطوير الروضة من  الدينية 
خالل حتوير غرف السور اخلارجي إىل أقسام خدمية وإدارية وهندسية من ضمنها عشر ورش فنية، باإلضافة 
ملدرسة علوم دينية ومكتبة عادية وإليكرتونية ومضيف إلطعام الزائرين واملنتسبني يقدم آالف الوجبات اسبوعيا، 

مع خمازن متنوعة، ومنظومة مراقبة مرئية أمنية.

14001980

2003شعبان1424

سعاد محمد علي الحسيني
 مركزاالرشاد االسري / فرع كربالء



22
A L A H R A R  M A G A Z I N

جملة االحرار اال�سبوعية

الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

كثریا ما يخ�سى االإن�سان على نف�سه 
احلوادث غری ) املرتقبة ( يف نف�سه 
واأهله ومالــه ..فيحتــاج دائما اإىل 
تر�ــض يحميــه مــن احلــوادث قبــل 
وقوعهــا ، ومــن هنا تتاأكــد احلاجة 
اللتــزام املوؤمــن باأدعيــة االأحــراز 
الواقيــة مــن املهالــك ، وهــي قوارع 
القــراآن التــي مــن قراأهــا ) اأِمـــَن ( 
من �ســياطني اجلن واالإن�ــض : كاآية 
الكر�ســي واملعــوذات واآية ال�ســهادة 
وال�ســخرة وامللك ..فاإن دفع البالء 
قبــل اإبرامــه وحتقـقــه ، اأي�ســر من 
 { ورد:  ..وقــد  ذلــك  بعــد  رفعــه 
اأنــه لي�ض مــن عبد اإال ولــه من اهلل 
حافــظ وواقيــة ، يحفظانــه من اأن 
ي�ســقط من راأ�ض جبل اأو يقع يف بئر 
، فاإذا نزل الق�ســاء خلـّيا بينه وبني 

كل �سيء {البحار-ج5�ض105

قـــوارُع 
القــــرآن

معلوماٌت طبية 

.........................

حتتوي �ســبكة العني علــى نحو) 135( مليون خلية ح�ســية م�ســوؤولة عن 
التقاط ال�سور ومتييز االألوان .

اأقوى ع�سلة يف ج�سم االإن�سان هي الل�سان .
عظمة الفخذ لدى االإن�سان اأ�سلب واأ�سلد من اخلر�سانة .

قلب املراأة ينب�ض على نحو اأ�سرع من قلب الرجل .
يفقد االإن�ســان نحو )85 ( يف املائة من حا�ستي ال�سم والتذوق عند بلوغه 

�سن ال�ستني .
اإن الدمــوع حتتــوي على مواد كيميائية م�ســكنة لــالأمل يفرزها املخ عندما 

يبكي االإن�سان.
اأن الكبد هو الع�سو الوحيد الذي ميكنه اأن يحول الربوتينات و ما حتويه 

من اأحما�ض اأمينيه اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�سكر.
تعلــم اأن اأهم وظيفة للطحال هي ته�ســيم الكــرات الدموية احلمراء التي 

اأ�سابها الهرم والعجز و ي�ساركه يف هذه املهمة الكبد.
اأن االأذن الي�سرى اأ�سعف �سمعًا من االأذن اليمنى.

اأن اأقوى ع�سلة يف ج�سم االإن�سان هي ع�سلة الفك.
اأن اجل�سم يحتمل حرارة حتى) 128( درجة مئوية.

الفرق بني الزيتون األخرض و األسود
يعتقد البع�ــض اأن هناك اأ�ســجارًا تنتج زيتونًا 

اأ�سود واأ�سجارًا تنتج زيتونًا اأخ�سر ..
ولكن هذه املعلومة خاطئة !!!

اإذ اأن كل األوان الزيتون ميكن اأن تكون ح�سيلة 
�ســجرة واحــدة مع اختالف االأنــواع فقط بني 
اأ�ســجار الزيتــون فــكل الزيتــون يبــداأ باللون 
االأخ�ســر ثم يتحول اإىل البني فالبني املحمر 

ثم االأ�سود وهو اأق�سى درجات الن�سوج .
ويتميــز الزيتــون االأخ�ســر اأنــه يحتــوي على 
�ســعرات حرارية اأقــل ) 120 �ســعرة حرارية 
يف كل 100 جــرام مقابل 230 �ســعرة حرارية 
يف حالــة االأ�ســود ( فكلمــا كان الزيتــون اأكر 
ن�ســوجًا وبالتــايل اأغمــق لونــًا كلمــا احتــوى 

مقــدارًا اأقــل مــن املــاء وازداد بالتــايل تركيز 
الزيت به ..

و لكن اأيهما اأف�سل ؟؟؟ 
االأ�ســود النا�ســج طبعــا ..الأنــه يحتــوي علــى 

زيت اأكر وبالتايل فهو �ســحي 
اأكــر فكلنــا يعلــم فوائــد زيت 
الزيتون الغنيــة عن التعريف 
حيــث اأنــه مــن اأهــم الو�ســائل 
يف  و  الكولي�ســرتول  ملحاربــة 
كال اللونــني فالزيتــون يعتــرب 
 )e ( م�سدرًا جيدا لفيتامني هـ
وفيتامــني ج ) c ( كما يحتوي 
الزيتــون على مــادة الكاروتني 

ال�ســرورية ل�سحة ال�ســعر واالأظافر والب�سرة 
كذلــك يزخــر الزيتــون بالعديد مــن االأمالح 
املعدنية كاملغن�سيوم والبوتا�سيوم والكال�سيوم 

والف�سفور ..
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إفشوا السالم  
إن )السالم( اسم من أمساء اهلل تعاىل، ومعناه الدعاء 
وبالتالي  والنفس،  الدين  يف  اآلفات  من  بالسالمة 
فإن السالم يعّد وثيقة عهد بني الناس على صيانة 
دمائهم وأعراضهم وأمواهلم، سيما وإن اإلسالم دين 
سلم وسالم، لذا فإفشاء السالم يف األماكن العامة 
واخلاصة أمر مطلوب.. وخلق يدعو اىل الغبطة، من 
أجل اشاعة روح من اإلخوة اإلميانية، وجتسيد لروح 
احملبة احلقة، فكم مجيل حينما يصعد طفل صغري 
بعمر الورد اىل سيارة أجرة عمومية ويلقي السالم 
وهو يمل حقيبة كتبه املدرسية يف ذهابه وايابه أو 
ميّر شيخ كبري وقور على الناس أو يدخل اىل مكان 

عام ملقيًا حتية  االسالم على املوجوصدين .
وهو  بفجاجة،  البعض  تصرف  من  العكس  على 
يواجه العيون بتقطيبة وجه، وعبوس مالمح، وحّدة 
قديم مع مجيع  ثأر  له  بل  له عداوة..  كأن  تصرف، 
نادر يف  التصرف  هذا  مثل  فإن  واحلقيقة  الناس!، 
نعومة  منذ  أطفالنا  نعّلم  أن  ينبغي  لذا  جمتمعنا، 
أظفارهم ونعودهم على إلقاء التحية وإفشاء السالم.. 
نعلمهم ليس بالقول فقط، إمنا يكون مدعومًا بالفعل؛ 
ليشّبوا ويكربوا على هذا اخللق الكريم ..  فإلفشاء 
السالم مثرات منها: أنه سبب للسالمة من احلقد، 
وسالمة الصدر، فعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وال  تؤمنوا،  حتى  اجلنة  تدخلون  :»ال  قال  إنه  وسلم 
تؤمنوا حتى حتابوا، أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه 

حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم«.

صورةو تعليق

حجاُب الجوارح
�ساألتني : هل ترتدين هذا احلجاب ؟

قلت: اأي حجاب ؟!
قالت: حجاب اجلوارح

قلت: وهل للجوارح حجاب؟!
قالــت: واأي حجــاب! نعــم، فللعــني حجاب، ولل�ســان حجــاب، ولليديــن حجاب، وللقلــب كذلك 

حجابه!.
قلت: ظننت اأن حجابي رداء األب�سه

قالت: هذا حجاب الظاهر، اأما حجاب الباطن فتلك
قلت: اإذًا، فلمن ذاك احلجاب

قالت: اإنه لالأحباب
قلت: اأحباب من؟

قالت: اأحباب الرحيم الّتواب
قلت: اأب�سبب حجاب؟

قالــت: اإن لهــذا احلجــاب حكايــة، ولــكل حكاية بدايــة، وحجاب اجلــوارح اأختــي لتكوين من 
ــية، فقد قــال اهلل تعاىل: “يا اأيتهــا النف�ض املطمئنــة ارجعي اإىل ربك  اأ�ســحاب النف�ــض املر�سّ

ية”. را�سية مر�سّ
حجاب العني 

اأُخيَّة فالعني زناها النظر، فا�ستحي من خالق الب�سر.. وغ�سي الب�سر.
وملاذا النظر؟

فكله تعب وكدر، فو اهلل القلب ي�سكي والروح تبكي
ولكنك يا م�سكينة غافلة ال تدرين، والنف�ض اجّلبارة بني الرغبات حمتارة.

يا خ�سارة اأمل تدري اأن الدنيا جتارة.. راأ�ض مالها الطاعة.. والربح فيها امتالك القناعة. 
حجاب الل�سان

اأن ي�ســان فــال يهني كمــا يحب اأن ال يهــان، فال تقويل فيها كــذا.. واأنا اأقول احلــق.. فاأنت فيِك 
كذا.. وهي تقول احلق.

واحلق يقول: اأن ال تقويل اأنت.. وال هي تقول، وال جت�س�ّسوا وال يغتب بع�سكم بع�سا” َواَل َيْغَتْب 
اٌب َرِحيم  َ َتَوّ َنّ اهلَلّ َ اإِ ُقوا اهلَلّ ِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواَتّ َم اأَ ْن َياأُْكَل حَلْ َحُدُكْم اأَ ا اأَُيِحُبّ اأَ ُكْم َبْع�سً َبْع�سُ

اأكلت وباحلق تعللت، األهذا احلد و�سلتي؟! فمتى �ستكتفني !!  جيفة  فكم   ،“
حجاب اليدين

فــال تعتــدي اأو مت�ســكي بهما املال احلــرام، فاقرئــي عقوبة الدنيا قبــل االآخــرة.. اإن كنِت من 
حديثي �ســاخرة اأَو ت�ســافحني بهما االأحباب واخلاّلن واأبناء اجلریان، فاإنهما �ســتنطقان عليك 

وت�سهدان يف يوم ال ينفع فيه اخلاّلن، يكرم فيه املرء اأو يهان.
حجاب القلب 

اأختي جوهرة النف�ض التقية.. ذات الروح االأبية عند ربها را�سية مر�سية.
اأعا�ســية؟ ولال�ســتغفار نا�ســية؟ يــا ويح القلب من نف�ض قا�ســية، اجعليه �ســكنا حلــب الرحمن، 
واطردي منه و�ســاو�ض ال�ســيطان، وقويل االآن تبت يا رحمن، فاجعل يل بيتا يف اجلنان، ونوريه 

بالذكر والقراآن،
وارحمي عينيك بالبكاء، وام�ســحي من القلب ذاك اجلفاء، وازهدي يف دار الفناء؛ لكي ترتقي 

بالروح اإىل عنان ال�سماء.

لو قطعوا ارجلنا واليدين
 نأتيك زحفًا سيدي يا حسين

اإعداد: �سهاد �سعد عبد االأمری
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