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كلمة التحرير

إياكم والغفلَة

ِذيَن ِمن  ُلَم َفْلَيْس��َتْأِذُنوا َكَم اْس��َتْأَذَن الَّ ْطَفاُل ِمنُكُم اْلُ َوإَِذا َبَل��َغ اْلَ
ُ َعِلي��مٌ َحِكيٌم }النور/59{  ُ َلُكْم آَياتِِه َواللَّ ُ اللَّ َقْبِلِه��ْم َكَذلَِك ُيَب���نِّ
ِت َل َيْرُجوَن نَِكاًحا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح  َواْلَقَواِعُد ِمَن الننَِّس��اء اللَّ
ُنَّ  َجاٍت بِِزيَن��ٍة َوَأن َيْس��َتْعِفْفَن َخْيٌ لَّ ��نَّ َغ��ْيَ ُمَتَبنِّ َأن َيَضْع��َن ثَِياَبُ
ْعَمى َحَرٌج َوَل َعَل  يٌع َعِليٌم }النور/60{ َلْيَس َع��لَ اْلَ ُ َس��مِ َواللَّ
ْم َأن َتْأُكُلوا  ْع��َرِج َحَرٌج َوَل َعَل اْلَِريِض َحَرٌج َوَل َعَل َأنُفِس��كُ اْلَ
َهاتُِكْم َأْو ُبُيوِت إِْخَوانُِكْم  ِم��ن ُبُيوتُِكْم َأْو ُبُيوِت آَبائُِكْم َأْو ُبُيوِت ُأمَّ
تُِكْم َأْو ُبُيوِت  َأْو ُبُي��وِت َأَخَواتُِكْم َأْو ُبُيوِت َأْعَمِمُك��ْم َأْو ُبُيوِت َعمَّ
ُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس  َفاِتَ َأْخَوالُِكْم َأْو ُبُيوِت َخاَلتُِكْم َأْو َما َمَلْكُتم مَّ
ُموا  َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْأُكُلوا َجِيًعا َأْو َأْش��َتاًتا َفإَِذا َدَخْلُتم ُبُيوًتا َفَس��لنِّ
ُ َلُكُم  ُ اللَّ َبًة َكَذلِ��كَ ُيَب�نِّ ِ ُمَباَرَكًة َطينِّ ْن ِعن��دِ اللَّ ًة منِّ َعَل َأنُفِس��ُكْم َتِيَّ

ُكْم َتْعِقُلون }النور/61{  اْلَياِت َلَعلَّ

سورة النور
) 59 ( وإذا بل��غ الطف��ال منكم أهيا الحرار اللم فليس��تأذنوا أي يف 
جيع الوقات كم اس��تأذن الذين من قبله��م الذين بلغوا من قبلهم من 
الحرار الستأذن� يف الوقات كلها وإنم خوطب به الحرار لن بلوغ 
الحرار يوجب رفع الكم الذكور يف ختصيص الس��تيذان بالوقات 
الثلث��ة بخ��لف بل��وغ المليك ف��إن الكم ب��اق مع��ه يف التخصيص 
للحتي��اج إىل اخلدمة والس��تخدام وقد مىض ما ي��دل عليه من النص 
كذلك يب� الل لكم آياته والل عليم حكيم كرره تأكيدا ومبالغة يف المر 

بالستيذان .
) 60 ( والقواعد من النس��اء العجايز اللت قعدن من اليض والنكاح 
ال��لت ل يرجون نكاحا ل يطمعن فيه لكبهن فليس عليهن جناح أن 

يضعن ثيابن أي الثياب الظاهرة .
 ) 61 ( لي��س ع��ل العم��ى ح��رج ول ع��ل العرج ح��رج ول عل 
الري��ض حرج نفي لا كانوا يتحرج��ون من مواكلة الصحاء حذرا من 
استقذارهم أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم الفتاح ويبيح لم التبسط 
في��ه إذا خ��رج إىل الغزو وخلفهم ع��ل النازل خماف��ة أن ل يكون ذلك 
م��ن طيبة قلب أو م��ن إجابة من يدعوهم إىل بي��وت آبائهم وأولدهم 

وأقاربم فيطعموهنم كراهة أن يكونوا كل عليهم .

تفسيرالسورة

ان الوضاع العراقية المنية ليست كم كانت عليه سابقا والدوء يعم كل ربوع العراق تقريبا ولل المد تم القضاء عل 
عصابة داعش ، كم اننا نعيش اجواء النتخابات والناقشات الادة اعلميا وحتى يف الماكن العامة ومل نسمع عن 

تفجي هنا او هناك .
الطلوب منا هنا هو عدم الغفلة والرختاء بحجة تم القضاء عل داعش فكم من مرة حدثت تفجيات عل 

ح� غفلة ، لذا جيب ان يبقى كل العراقي� وكل حسب ختصصه حذرا من أي ظاهرة غريبة، ونخص قواتنا 
المنية البطلة واستخباراهتا بالذكر ان تبقى عل حيطة وحذر من اخلليا النائمة ليبقى العراق والعراقيون 

بامان بفضلهم بعد فضل الل عز وجل .
اعلميا جيب ان نتعامل بشكل حضاري مع ما نمر به من مظاهر وامهها النتخابات ول يصح التسقيط او 

حتى الكلم غي السؤول لنه بالنتيجة مردود علينا
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المام  ولدة  ذكرى  اليوم  هذا  علينا  مترُّ 
يتجّدد  ان  ولبد  السلم(  )عليه  الس� 
وقيمه  بمبادئه  التذكي  ن��وره  ولدة  مع 
وروحها..  بجوهرها  بالتذكرة  لنحييها 
)عليه  الس�  الم���ام  منا  أراد  وم���اذا 
كربلء  منا  أرادت  وم���اذا  ال��س��لم(.. 

برمزيتها وقدسيتها..
)عليهم  النبياء  رفعه  فيم  التأمل  ان 
رسالهتم  يف  ودعوة  شعار  من  السلم( 
وروح  جوهر  هو  الص��لح  ان  تظهر 
هذه الدعوات والحور الذي تدور حوله 
رسالتهم.. وكذلك المام الس� )عليه 

السلم(..
النهوض  هو  السينية  القضية  جوهر 
الحور  هو  بل  للمة..  الصلح  بعملية 
السمء..  رس��الت  حوله  ت��دور  ال��ذي 
لحظوا أول ما يبدأ به النبياء يف دوافع 
دعوهتم لممهم.. يقولون لممهم )ان اريد 

ال الصلح ما استطعت(..
طبعًا لبد ان يكون هناك فساد وانحراف 
بالدعوة  فيها  يكتفى  حدود  اىل  يصل  قد 
ودرج��ة  حد  اىل  يصل  وق��د  السلمية.. 
الص��لح  وق��ائ��د  الصلح  ان  ش��دي��دة 
المة  اص��لح  اج��ل  من  بنفسه  يضحي 
)عليه  ال��س���  اإلم���ام  م��ع  حصل  ك��م 

السلم(..
السينية  القضية  يف  خصوصية  وهناك 
هو اقرتان العاطفة مع التحرك للصلح 
وال��وج��دان  للضمي  الحركة  العاطفة 
اتأمل  احزن  ان  العاطفة  والم��ة..  للفرد 

وأمل  ُحزٌن  للمظلوم يف قضيته.. ل  أبكي 
جمرد بل حزن وأمل يتفاعل مع القضية..

طرق الصلح :
الحركة  العاطفة  ب�  الق��رتان  من  لبد 
للضمي والوجدان من أجل التفاعل مع 
الظلوم  التفاعل مع  القضية السينية أي 
يف قضيته ضد الظامل ويف أي موقع كان..

بل  فقط  الظامل  الاكم  مع  القصود  ليس 
مع  والتجاوب  التفاعل  ظلم..  كل  يف 

الصلح ضد الفاسد..
وينهى  بالعروف  يأمر  الذي  مع  التفاعل 
بالنكر وينهى  يأمر  الذي  النكر ضد  عن 
صاحب  م��ع  أتفاعل  ال��ع��روف..  ع��ن 
الخلق الميدة ضد صاحب الخلق 

الفاسدة..
ل  ل��وح��ده  ال��ج��رد  العاطفي  التفاعل 
ترك  يصاحبها  ل  عاطفة  أي  يكفي.. 
ج���دي إلص���لح ال��ن��ف��س.. إلص��لح 
القضية  جوهر  لن  يكفي..  ل  الجتمع 

السينية انم هي:
أمة  يف  الص��لح  لطلب  خرجت  )ان��م 

جدي..(
إذا  السلم(  )عليه  الس�  المام  يقول 
فاعملوا  حّقًا  حسيني�  تكونوا  ان  اردتم 
هذه  هدفكم..  ه��ذا  الص���لح..  ع��ل 
منهجكم  هذا  عملكم..  هذا  غايتكم.. 

يف الياة..
الصلح  م��ع  تفاعل  هناك  يكن  مل  فلو 
يتطلب  ال���ذي  الص���لح  اىل  ال��داع��ي 
بالدنيا  أو  بالنصب  أو  بالنفس  التضحية 

هذا  فليس  ال��ن��اس..  ص��لح  أج��ل  من 
تفاعلً  صادقًا بل هو كاذب..

القتال  اىل  دعى  مصلحًا  وجدت  ما  فإذا 
وال��وط��ن والعرض  ال��دي��ن  ع��ن  دف��اع��ًا 

هنضت معه..
بذل  اىل  دعاين  الصلح  وجدت  ما  واذا 

الال بذلت مايل..
خرست  وان  ال��رب��ا  ت��رك  اىل  دع��اين  إذا 

الكثي تركت ذلك..
الرام  تركت  الرام  ترك  اىل  دعاين  واذا 

وان خرست مالً  كثيًا..
وحضور  الم���ام  مصيبة  م��ع  التفاعل 
يصاحبه  ان  لبد  عليه  والبكاء  جمالسه 

تفاعل مع حركته الصلحية..
وحزنت  وبكيت  الجلس  حرضت  فإن 
اىل  اخرج  حينم  ولكن  السواد  ولبست 
حسودًا،  غشاشًا،  مرابيًا،  جتدين  السوق 
بالنميمة،  أسعى  الناس،  اغتاب  حقودًا، 

اظلم، اكذب..
أين هذا من حركة الصلح ؟

فحينم حيرض انسان الجلس.. كأنم يقول 
عليك  ابكي  ان  استعداد  عل  انا  لإلمام 
آل  وع��ل  عليك  ج��رى  ما  عل  واح��زن 
الربا  ترك  اىل  دعوتني  اذا  ولكن  بيتك 
والغش والعاملت الحّرمة ودعوتني اىل 
والفرتاء  والبهتان  والظلم  الكذب  ترك 
هذه  ات��رك  ان  استعداد  عل  لست  فأنا 

المور..
ابكي  لن  عبدالل  ابا  يا  انا  استعداد  عل 
ظلمتك  ع��ل  ح��زن��ًا  وات��ف��ج��ر  عليك 
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مع  اقف  ان  استعداد  عل  لست  ولكنني 
كان  سواء  الظامل  ضد  قضيته  يف  الظلوم 
انا  عاديًا..  انسانًا  او  حاكًم  الظامل  هذا 
بالعروف  آمر  لن  استعداد  عل  لست 
وان اهنى عن النكر لنني سأخرس منصبًا 

واخرس مكسبًا دنيويًا .. 
)عليه  الس�  الم���ام  سيقول  حينئذ 
هذا.. بكائك  اىل  حاجتي  ما   : السلم( 
المام )عليه السلم( يقول له انا خرجت 
لجل  بيتي  وب��أه��ل  بنفيس  وضحيت 
هي  فم  صلحكم..  لجل  المة  صلح 
نفسك..  اص��لح  تركت  ان  يب  صلتك 
الدف  الغاية  ه��ذه  لج��ل  خرجت  ان��م 
الخلق  واصلح  النفس  اصلح  هو 
السيايس  والص���لح  العمل  واص��لح 
الدف..  هو  هذا  الجتمعي  والصلح 
والبكاء انم هو لكي تتفاعلوا مع قضيتي 
كمظلوم ومع قضيتي كمصلح..فتجديد 

الذكرى إنم يكون لذه المور..
هذا  وع��ي  لدينا  يكون  ان  لب��د  لذلك 
التصاحب والتلزم ب� العاطفة اجلّياشة 
انا  ال��س��لم(  )عليه  الس�  الم��ام  مع 
ضميي  يتحرك  لكي  لظلمته  ابكي 
قضيته  يف  الظلوم  مع  اقف  ان  ووجداين 
حينم  زم��اين  يف  واق��ف  فانرصه  ومبادئه 
الصلح  اىل  يدعو  مصلح  هناك  يكون 
واىل  والسيايس  والخلقي  الجتمعي 
اكون  ان  عيلَّ  والدين  الوطن  عن  الدفاع 
هذه  لوحده  اتركه  ل  وان  استعداد  عل 
مع  اقف  ان  السينية  القضية  جوهر  هي 
الظلوم والصلح  ومع المر بالعروف يف 
قضيته فانرصه وعل استعداد ان اضحي 
من اجل هذه النرصة وهذا الوقف بحيات 
من  ذلك  وغي  ومايل  ومكاسبي  ودنياي 

هذه التضحيات..
البدأ الخر الذي جيب ان نتعلمه ونحييه 
هو  الولدة  هذه  ذكرى  احياء  خلل  من 
اىل  نلتفت  اخ��واين  الشامل..  الص��لح 
وكلمه  اهتممه  يركز  الكثي  القضية  هذه 

امهية  ويعطي  وحركته  ومداولته  ورأيه 
نعم هو مهم  السيايس..  كبية للصلح 
وهو اساس مهم يف الصلح كم ورد يف 
َصُلحا  ان  الناس  من  )صنفان   : الديث 
العلمء  العامل  وان فسدا فسد  العامل  َصُلَح 

واُلمراء(.
انم  السيني  الص��لح  ولكن  صحيح 
من  يبدأ  ال��ذي  الشامل  الص���لح  ه��و 
بباطنك  اب��دأ  بنفسك  اب��دأ  بنفسه  الفرد 
قلبك  يف  تمل  ماذا  بمشاعرك..  بقلبك 
الحبة  اليهم  تمل  هل  الخ��ري��ن  جت��اه 
بروح  وتسمعهم  والتقدير  والح���رتام 
الخوة ام تمل يف قلبك السد والغية 
ذلك  وغي  والنفاق  والبغضاء  والعداوة 
اخلق  من  هي  التي  الصفات  هذه  من 

اعداء المام الس� )عليه السلم(.. 
هذا  بإصلح  ابدأ  ارستك  بإصلح  ابدأ 
الحيط  اىل  تنتقل  لكي  الصغر  الحيط 
مدرستك  يف  باإلصلح  اب��دأ  الك��ب.. 
ويف دائرة عملك ويف السوق ثم انتقل اىل 
الخلقي  الصلح  الكب..  الصلح 
الداري  الصلح  الجتمعي  الصلح 
الصلح الوظيفي.. علينا ان نعطي لذه 
اهتممنا  الصلح  من  التعددة  الجالت 
وتوجهنا وحركتنا هذه ح� جتتمع تؤدي 
ان  العّم والشمل وعلينا  اىل الصلح 
والصلح  العميل  الصلح  ب�  نجمع 

النظري..
كثية  ن��ظ��ري��ات  ع��ن  يتحدث  الكثي 
والتطبيق  العميل  جمال  يف  ولكنه  ومناهج 
جتده بعيد.. المام الس� )عليه السلم( 
ليس بحاجة اىل شعارت ُترفع ونظريات 
التواصل او  تطرح يف كتابة او يف وسائل 
اىل  بحاجة  بل  وغيها  الع��لم  وسائل 
التي  القليلة  والنظريات  القليل  الكلم 
ينادي  الذي  قبل  من  التطبيق  يصاحبها 

با..
بوجود  الفرصة  اغتنام  الخ���ر  ال��ب��دأ 

اُلصِلح..

لحظوا عل مر التاريخ الل تعاىل هييئ قادة 
مصلح� للمم التي تنحرف عن مسارها 
هذا  وجود  فرصة  الفرصة  اغتنمت  فان 
عل  وكانت  واطاعته  واتبعته  الصلح 
وتضحي  وتنرصه  معه  تقف  ان  استعداد 
منهج  العادل  النهج  اجله لنه حيمل  من 
بالسعادة  ستفوز  حينئذ  للمة  الصلح 
وان  والخرة  بالدنيا  والناء  والستقرار 
فوتت عل نفسها هذه الفرصة لهنا آثرت 
الدنيوية  والمور  الدنيا  ومكاسب  الدنيا 

فحينئذ ستخرس وتشقى..
الناس  ل��ؤلء  فرصة  هيييء  تعاىل  الل 
الفرصة  اغتنموا  فان  الصلح  هذه  هييء 
يدعو  ما  كل  يف  ون��ارصوه  معه  ووقفوا 
اليه من منهج ليس فقط يف النهج الفقهي 
نالوا  الياة  مناهج  كل  يف  بل  والديني 
وان  والخرة،  الدنيا  بالسعادة يف  وفازوا 
يف  نرصوه  او  ينرصوه  ومل  لوحده  تركوه 
اخرى  مواطن  يف  وتركوه  الواطن  بعض 
حينئذ ل يكون لم ال التعاسة والشقاء..

سنت�  او  بسنة  يأت  ل  الصلح  اخواين 
وهناك  وصب  زمان  هناك  يكون  ان  لبد 
الفسدين  مع  معركة  تارة  متعددة  معارك 
النفس  مع  ومعركة  الرهابي�  مع  وتارة 
ومعركة للصلح الجتمعي وللصلح 
وهكذا..  الوظيفي  والصلح  اُلرسي 
وقت  اىل  تتاج  التعددة  الجالت  هذه 
ويصيبه  يضعف  البعض  ورب��م  طويل 
هنا  السية،  ُيكمل  ول  ويرتاجع  الوهن 
الطويل  الص��لح  ه��ذا  مثل  يف  نحتاج 
الطويل  النفس  واىل  الثبات  اىل  نحتاج 
واىل  والواصلة  التحمل  واىل  الصب  واىل 
المل التجدد دائًم ان الل تعاىل سيقف مع 
عباده.. هذا ايضًا مما نستنتجه من القضية 

السينية..
تكون  ان  يمكن  التي  المور  بعض  هذه 
وقتنا  يف  منها  وننتفع  للخوة  ُم��ذك��ّرة 
الارض نسأل الل تعاىل ان يوفقنا ان نكون 

حسيني� حقًا والمد لل رب العال�..

صدى الجمعة



الن  نحن  والخ��وات  الخ��وة  اهيا 
التشّيع  مقومات  من  الثاين  اجلزء  يف 
لئمة  الصادق  والتباع  الصحيح، 
وسبق  السلم،  عليهم  البيت  اهل 
عليهم  الئمة  زمن  يف  انه  ذكرنا  ان 
بعض شيعتهم،  وجدوا  اهنم  السلم 
وجوهر  بحقيقة  وعي  قلة  لديه  لعّله 
التشّيع او سوء فهم او غفلة او اشتباه 

او سوء يف التطبيق. 
هذه المور ان ُتركت ستشكل خطرًا 
وحقيقة  جوهر  وحفظ  صيانة  عل 
كانوا  لذلك  البيت،  اه��ل  مذهب 
كثيًا ما ينبهون شيعتهم واتباعهم اىل 
هو  ما  التشّيع،  وجوهر  حقيقة  بيان 
التشّيع يف حقيقته وجوهره؟ وبّينا ان 
اجلمع  من  لبد  اربع  مقومات  هناك 
الصحيحة  العقيدة  وهو  جيعًا  بينها 
وال��ع��ب��ادة ال���رشوع���ة وال��ش��ع��ائ��ر 
والخلق  الصالح  والعمل  الأثورة 
الفاضلة، اربعة امور، هذه نستفيدها 
من خلل احاديث اهل البيت عليهم 
المور  هذه  ب�  جع  من  ان  السلم 
الربعة صح ان يطلق عليه انه شيعي 
البيت،  اهل  لئمة  اتباعه  يف  صادق 
خلل  فهناك  منها؛  بواحد  أخّل  وان 
يف حقيقة تشّيعه وجوهر اتّباعه لهل 
وردت  لذلك  السلم،  عليهم  البيت 
عن  خصوصًا  الكثية  الح��ادي��ث 
المام الباقر والصادق عليهم السلم 
امهية  اىل  احاديثهم  يف  ينّبهون  َفُهم 
وجوهر  لقيقة  والوعي  اللتفات 
التباع  هو  وما  البيت،  اهل  مذهب 
عليهم  البيت  اه��ل  لئمة  الصادق 

السلم؟
ون��ح��ن ذك��رن��ا ب��ع��ض ال��ق��وم��ات 
وال����ؤرشات ال��ت��ي ت��دل ع��ل ذلك 
اىل  ونلتفت  آخر  بعضًا  هنا  ونذكر 

هذه النقطة :
السمعة  ان��ع��ك��اس  امه��ي��ة   -
من  وال��ذر  العام،  للعنوان  السنة 

السلوكيات النحرفة،
سيئًا    ً فعل  يرتكب  الن��س��ان  ت��ارة 
هذا  مقبول..  غي  كلمًا  يقول   او 
وي��رضه  شخصيًا  عليه  ينعكس 
ترصفًا  يرتكب  ربم  وتارة  شخصيًا، 
او سلوكًا مشينًا او كلمًا غي مقبول 
ينعكس ويرّض بالعنوان العام، ويرض 
هذا  العام..  العنوان  اتباع  بجميع 

خطي جدًا..
يف  البيت  اه��ل  اتباع  نحن  لحظوا 
اغلب الجتمعات التي يعيشون فيها 
ويتعارشون فيها يعيشون خمتلط� مع 
واصحاب  اخرى  مذاهب  اصحاب 
الناس  من  والغالب  اخرى  ديانات 
وسلوكيات  ترصفات  ان  جيدون  انم 
مرآة  التباع  هؤلء  وكلم  واخلق 
الذهب  هذا  ائمة  به  أّدب  لا  عاكسة 

اتباعهم.
تارة النسان يأت اىل هذا الفكر واىل 
وما  ومنهجه  افكاره  يقرأ  الدين  هذا 
عل  وحيكم  للحياة  مناهج  من  فيه 
والناهج  الفكار  لذه  قراءته  ضوء 
اتباع  سلوكيات  عن  النظر  غض  مع 
هذا النهج سواء احسنوا ام اساءوا.. 
يأتون  ل  الناس  من  الغالب  ولكن 
والفكر  وال��دي��ن  الذهب  نفس  اىل 

والناهج  الفكار  هذه  حياكموا  لكي 
وهذا  باطل  وهذا  حق  هذا  ويقولوا 
اىل  يأتون  ان��م  خطأ  وه��ذا  صحيح 
لنفس  وال��ت��رصف��ات  السلوكيات 
السلوكيات  هذه  وجيعلون  التباع، 
تعكس  التي  ال��رآة  هي  والخ��لق 
هذا  ق���ادة  ومنهج  واخ���لق  ادب 
الذهب.. هنا نأت ونطّبق هذا العنى 
واخ��لق  سلوكيات  اىل  بالنسبة 

وترصفات اتباع اهل البيت..
ائمة  لتباع  جدًا  الرضوري  من  كان 
اهل البيت عليهم السلم ان يكونوا 
او  ت��رصف  لي  ومراقبة  ح��ذر  عل 
يعتبه  ك��لم  او  مم��ارس��ة  او  سلوك 
يف  ومثلبة  وعيبًا  شينًا  الخ���رون 
السلم(  )عليهم  البيت  اهل  مذهب 
ائمة  وكراهية  لبغض  سببًا  يكون  او 
الذهب وينعكس سلبًا – بالتايل- عل 
والذهب  الئمة  )أي  العام  العنوان 
الخرين  رض��ا  ف��ان  وبالتايل  معًا( 
والسلوكيات  الترصفات  ومقبولية 
والكلم الصادر من اتباع اهل البيت 
مطلوب  امر  لدهيم  السلم  عليهم 
التي  العامة  الطر  وضمن  اجتمعيًا، 

يرتضيها العرف الجتمعي.. 
عليهم  البيت  اه��ل  نجد  ول��ذل��ك 
من  شيعتهم  ح���ذروا  ق��د  ال��س��لم 
او  اجتمعي  سلوك  او  ت��رصف  أي 
ممارسات غي اخلقية او كلم ييسء 
ومقدساهتم،  ورم��وزه��م  لآلخرين 
عل  يقترص  ل  ذل��ك  انعكاس  لن 
لذه  الرتكب�  الش��خ��اص  نفس 
أي  العام  للعنوان  بل  الترصفات.. 

الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تناوَل 
خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة 
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 3 /شعبان المعظم/ 1439هـ 

الموافق 2018/4/20م تناول سماحته الجزء الثاني من مقومات التّشيع قائالً:

الشيُخ الكربالئيُّ يورُد الجزَء الثانَي 
من مقوماِت التشّيِع الصحيِح 



وللمذهب  السلم(  )عليهم  للئمة 
الذهب  قادة  ان  ذلك  ويعني  برمته.. 
الحبة  موقع  يف  يكونوا  ان  من  بدل 
والحرتام لدى الخرين وان عنوان 
كذلك  يكون  اتباعه  بكل  الذهب 
البغضاء  موقع  اىل  اجلميع  سيتحول 
السب  والعداوة والكراهية.. بل ربم 

والشتم واإلساءة..
معارشة  فإن  ذلك  من  العكس  وعل 
البيت  اهل  اتباع  قبل  من  الخرين 
السنة  ب��الخ��لق  ال��س��لم  عليهم 
السليم  والكلم  الطيبة  وال��ع��ارشة 
والسب  والشتم  والذى  اجلرح  من 
والحرتام  الحبة  سيجلب  والهتام، 
ولعنوان  السلم  عليهم  البيت  لهل 
ذلك  ويكون  عامة،  بصورة  الذهب 
الذهب  لفكر  الخرين  جلذب  سببًا 
بالحرتام  معهم  السلمي  وتعايشهم 
جيلب  ما  وه��و  والتعاون  والتقدير 

اخلي للجميع..
السلم(  )عليه  الصادق  المام  وقال 
دينه  يف  ورع  اذا  منكم  الرجل  فإن   :
الم��ان��ة  وادى  ال��دي��ث  وص���دق 
هذا  قيل  الناس  مع  خلقه  ن  وحسَّ
عيلَّ  ويدخل  ذلك  فيرسيّن  جعفري 
جعفر،  ادب  هذا  وقيل  ال��رسور  منه 
عيلَّ  دخ��ل  ذل��ك  غي  عل  ك��ان  واذا 

بلؤه وعاره وقيل هذا ادب جعفر.
السلم(  )عليه  الصادق  الم��ام  عن 
به،  يعّيوننا  تعملوا عمًل  ان  إياكم   :
بعمله،  وال��دُه  ُيعّي  السوء  ولد  فإن 
ول  زينا  إليه  انقطعتم  لن  كونوا  و 
تكونوا عليه شينا صّلُوا يف عشائرهم 
وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم 
ول يسبقوكم إىل يشء من اخلي فأنتم 

أوىل به منهم.
ثم ايضًا من المور الهمة يف مقومات 
التشّيع القيقي والتباع الصادق هو 
والعييش  القتصادي  التكافل  مسألة 

التفاوت  بحصول  ال��س��مح  وع��دم 
الطبقي: 

لحظوا اخواين المام الصادق )عليه 
الكوفة  من  يرد  من  يسأل  السلم( 
دخل  حيث  أخ���رى  مناطق  وم��ن 
من  خّلفت  كيف  فسأله:  رجٌل  عليه 
وزّك��ى  الثناء  فأحسن  إخ��وان��ك؟، 
وأطرى – أي انه تكلم عنهم بصفات 

حسنة ومدحهم- 
فقال )عليه السلم( : كيف هي عيادة 

أغنيائهم عل فقرائهم؟ 
قال : قليلة 

هي  كيف   : ال��س��لم(  )عليه  ق��ال 
مشاهدة اغنيائهم لفقرائهم

قال : قليلة
صلة  فكيف   : السلم(  )عليه  ق��ال 

اغنيائهم لفقرائهم يف ذات ايدهيم
قال : قليلة

والسؤال  العبارة  يف  نتأمل  ان  ارجو 
السلم(،  )عليه  الم��ام  من  الدقيق 
لحظوا سؤال المام )عليه السلم( 
الفقراء  له  ويقول  الم��ام  يسأل  مل 
الغ��ن��ي��اء  اىل  ج����اؤوا  اذا  ع��ن��دك��م 
وطلبوا منهم حاجة فاقضوا حاجتهم 
المام  يسأل  مل  الال،  من  واعطوهم 
السؤال وانم قال  السلم( هذا  )عليه 
: الغنياء كيف هي عيادهتم وصلتهم 

بالفقراء؟ 
يبادرون  هم  الغنياء  ان  هل  يعني 
فإن  ويسألوهنم  الفقراء  اىل  ويأتون 
كانت لم حاجة ابتدأوا وسارعوا اىل 

قضاء حوائجهم..
المام  ل��اذا  المرين  ب�  فرق  هناك 
النقطة؟  هذه  اىل  ينّبه  السلم(  )عليه 
حيفظ  ان  يريد  السلم(  )عليه  المام 
كرامة  حيفظ  ان  ويريد  الوجه،  م��اء 
ال��ف��ق��ي.. ولح��ظ��وا الج��اب��ة: قال 
)عليه  الم��ام  قول  لحظوا  )قليلة( 
اغنيائهم  صلة  فكيف   : ال��س��لم( 

ذات  يف  لفقرائهم 
ايدهيم

لتذكر  إن��ك   : ق��ال 
أخلقًا قّل ما هي فيمن عندنا

ان  تزعم  كيف  السلم(  )عليه  فقال 
هؤلء شيعة؟.

ف��لح��ظ��وا اج��اب��ة ال��رج��ل ل��إلم��ام 
الصادق )عليه السلم( : )إنك لتذكر 
أخلقًا قّل ما هي فيمن عندنا( يعني 
قلم  هي  تذكرها  التي  الخلق  هذه 
نجدها عندنا، فاإلمام )عليه السلم( 
هؤلء  ان  تزعم  )كيف   : هنا  جييبه 

شيعة؟(.
ه���ذا ال��ع��ي��ار ال����ذي خت���ت���بون به 
اهل  ات��ب��اع  الن  ان��ت��م  ان��ف��س��ك��م.. 
عل  البعض  فّضل  تعاىل  ..الل  البيت 
البعض، البعض متمكن وعنده رزق 
ومال وفي ومنعّم ومرّفه وجتد الثن� 
عن  ينتج  سوية،  متجاورين  يعيشان 
يشعر  ال��ذي  الطبقي  التفاوت  ه��ذا 
بالغبن والظلم وعدم  فيه الحرومون 
وهذه  عنه  ينتج  مما  الخرين،  اهتمم 
من  حالة  ينتج  حيث  الهمة  النقطة 
بالظلم  والشعور  والبغضاء  العداوة 
ال��رصاع  من  حالة  اىل  ي��ؤدي  ال��ذي 
المام  ولذلك  الجتمع  ب�  واإلحن 
تزعم  )كيف   : ينّبه  السلم(  )عليه 
يقول  ان  يريد  كأنه  شيعة(  هؤلء  ان 
إمامي  لم  وُقل  اليهم  ارجع  للرجل 
يقول هذه اخلق شيعي التفتوا اليها 
الخلق  بذه  وتلوا  اليها  وتنبهوا 
التكافل  منظومة  اىل  نصل  لكي 
الجتمعي يعني الجتمع بعضه يكفل 

بعضًا..
انه  لراضيه  يوفقنا  ان  تعاىل  الل  نسأل 
العال�  رب  لل  والمد  جميب  سميع 
الطيب�  وآل��ه  حممد  عل  الل  وص��ل 

الطاهرين.



من وحِي خطبة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهرما أسُس التشّيع؟  

الواضيع  من  العديد  شأن  شأنه  التشيُع 
وشيعة  صحيح،  تشّيع  هناك  الخ��رى، 
صحيح،  غي  تشّيع  ويقابلهم  حقيقيون، 
أدق  بمعنى  أيضًا،  حقيقي�  غي  وشيعة 
جمرد  ليست  الصفة  ه��ذه  حي��دد  م��ن  إن 
بل  فحسب..  شيعي(   - شيعة   ( تسمية 
إن هناك ضوابط وأسسا هي السؤولة عن 
التحديد، وهناك أيضًا صفات وأخلقيات 
وسلوكيات هي من تفرز الشيعي الصيل 

عن غيه. 
بالنتمء  الفرد..  ادع��اء  جمرد  إن  شك  ل 
يسي،  سهل  ه��و  التشيع..  م��ذه��ب  اىل 
مثل هذا  البهنة عل صدق  ولكن حقيقة 
الدعاء عمليًا، وعكس حقيقته يف الواقع، 
القول  دائم  نعم،  عسي،  صعب  هو  أكيد 
باللسان مباح للجميع، لكن اقرتان القول 
لن  الستعيص،  وربم  البعيد  هو  بالفعال 
هذا القرتان والتطابق له التزاماته وأسسه، 
ولعل أولا هو صدق النتمء - قلبًا وقالبًا- 
اىل مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلم.  

خطر 
سيئًا  حكًم  الناس  يطلق  الحيان  بعض 
بناًء  كاملة..  مدينة  أو  معينة  منطقة  عل 
عل سوء ترصف أو تعامل أو سلوك أحد 
التشيع،  كذلك  سكنتها،  من  الشخاص 
الحيان  بعض  يف  يكمن  خطرًا  هناك  فإن 
القول  أو  الترصف  سوء  حيسب  ل  حينم 
هذا  مثل  صاحب  الشخص  عل  اخللق  أو 
الترصف أو القول أو اخللق السيئ وحده.. 
بل يعمم سلوكه كصفة  عامة عل  مذهب 
أي  الذهب؛  معتنقي  جيع  عل  أو  التشيع 

عمومهم،  يف  الشيعة  عل  ترصفه  حيسب 
لذلك  ومقدساهتم،  رموزهم  يطال  وربم 
الحافظة  حياول  أن  القيقي  الشيعي  عل 
عل جوهر التشيع من خلل الحافظة عل 
والعبادة  الصحيحة  العقيدة  وهي  أركانه 
والعمل  ال��أث��ورة  والشعائر  ال��رشوع��ة 
فالشيعي  الفاضلة،  والخ��لق  الصالح 
قوله  يف  مذهبه  عل  الغية  تأخذه  القيقي 
الخ��ري��ن،  م��ع  وتعامله  وخلقه  وفعله 
ومناسبة  مكان  بأي  يتناسى  أو  ينسى  ول 
يعكس  بالنتيجة  لنه  شيعة،  فيها  يتواجد 
وأخلقه،  وفعله  بقوله  الذهب  ص��ورة 
مذهب  إنه  يعكس؟  مذهب  أي  وص��ورة 

اهل البيت عليهم السلم. 
رموز

مثلم نحب أن ل يسيئ أحد لنا أو لرموزنا 
ومقدسات  رموز  أيضا  هناك  ومقدساتنا، 
عند الخرين، وطبعًا اّي منا ل يسمح ول 
ومقدساته،  رم��وزه  يمس  أن  لحد  يقبل 
منا  يقبلون  ول  يسمحون  ل  الخرين  كم 
لآلخرين  احرتامنا  فإن  لذلك  ايضًا،  هذا 
ومقدساهتم  رموزهم  عل  جتاوزنا  وعدم 
لرموزنا  احرتام  الوجوه  من  بوجه  هو   ..

ومقدساتنا.
ولننا إذا جتاوزنا عل رموزهم سيتجاوزون 

عل رموزنا، وبالتايل سيشيع جو
 من القد والبغضاء والضغينة يف القلوب، 
وهذا يشء غي مرغوب فيه أبدًا، وعكس 
عليهم  العصوم�  أئمتنا  ومنهج  دع��وة 
السلم .. حيث إهنم انم يدعون دائم وأبدًا 
الخرين،  مع  والتآزر  والتعاون  الحبة  اىل 

والسلم  اللفة  من  جو  إشاعة  وحماولة 
من  سببًا  سيكون  بالتايل  وهو  الناس،  ب� 
ومقدساتنا،  رموزنا  من  النفور  أسباب 

فنكون شينًا عليهم.. ل زينًا لم. 
 تكافل اجتماعي

يلتزم  أو  يتعهد  أن  معانيه  بأحد  يتكفل 
وأح��اول  هنا،  أري���ده  م��ا  ولكن  ب��يشء، 
الوصول اليه هو معنى التكافل الجتمعي 
ب� الناس، وأقصد تديدًا هو التكافل ب� 
لو  إن  أي  الجتمع؛  يف  والفقراء  الغنياء 
كل شخص غني تكفل شخصا فقيا؛ هل 
يبقى فقي يف الجتمع؟ وإذا مل يبق فقي ب� 
اجلميع،  عل  السعادة  ستعم  أكيد  الناس، 
وسيعكس  بسلم..  الجتمع  وسيعيش 
لذهب  انتمئنا  حسن  الجتمعي  تكافلنا 

اهل البيت عليهم السلم.
ب�  العيشة  مستوى  يف  فوارق  أكيد  هناك 
الجتمعات..  من  جمتمع  أي  يف  الناس 
بعض..  عل  بعضهم  تعاىل  الل  فّضل  بم 
كثية،  أموال  ولديه  الال  مورس  بعضهم 
ولكن  يومه،  قوت  يملك  ل  معدم  وآخر 
عدم تكافل بعضهم الغنياء بعض الخر 
من الفقراء أكيد سيخلق نوعًا من الفوارق 
ازدادت  إذا  ال��ف��وارق  وه��ذه  الطبقية، 
اتساعًا؛ ستوجد حالة من حالت العداوة 
الفقراء  عند  بالظلم  والشعور  والبغضاء 
جتاه الغنياء، وهذا ما ل جيب أن يكون يف 
امي  اإلمام  لن  شيعي،  بأنه  يدعي  جمتمع 
الؤمن� عليه السلم يقول: )فَم َجاَع َفِقٌي 

 .) َع بِِه َغنِيٌّ إِلَّ بَِم ُمتنِّ
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الكلمت التقطعة يف أوائل بعض السور 
يف القرآن الكريم لا دللت عند علمء 
التفسي, فهي ليست حروف ل معاين لا 
الروايات عن  لا معاين وقد ورد يف  بل 
رشح  عليهم  الل  صلوات  البيت  اهل 
أن  العلمء  بعض  ذكر  وقد  عليه,  تدُل  ما 
القرآن قد الح للعرب من باب التعجيز 
الروف  هذه  جنس  من  القرآن  هذا  ان 
تأتوا  ان  تستطيعوا  مل  ذلك  ومع  العربية 
أخرى  وجوه  وهناك  مثله:  من  بسورة 
يف  وال��روف  اجلفر  علم  أصحاب  عند 
خاصة  تواريخ  عل  الروف  هذه  دللة 
وزوال  دول  وق��ي��ام  جت��ري  وح���وادث 
هذه  تويل  اىل  يصار  حيث  ع���روش, 
لساب  طبقًا  عددية  قيم  اىل  ال��روف 
الكبية…  باجلمل  العروف  البجدية 
اىل  يشي  ما  الئمة  بعض  عن  ورد  وقد 

هذا العنى.
روى ابو لبيد الخزومي قال: ابو جعفر 
)عليه السلم(: يا أبا لبيد انه عليك من 
الثامن  بعد  يقتل  عرش  اثنا  العباس  ولد 
هم  الذبحة  احدهم  تصيب  أربعة  منهم 
خبيثة  مدهتم  قليلة  أعمرهم  قصي  فئة 
رسيرهتم منهم الفويسق اللقب بالادي 
يف  ان  لبيد:  أب��ا  يا  وال��غ��اوي  والناطق 

إن  ج��ًا:  لعلًم  القطعة  القرآن  ح��روف 
فقام  الكتاب(  ذلك,  )آمل,  انزل  تعاىل  الل 
كلمته,  وثبتت  ن��وره  ظهر  حتى  حممد? 
ول��د وق��د مىض من اإللف  ي��وم  وول��د 
قال:  ثم  سن�  وثلث  سنة  مئة  السابع 
وتبيانه يف كتاب الل يف الروف القطعة 
من  وليس  تكرار  غي  من  أعددهتا  إذا 
وقيام  أل  ينقيض  حرف  مقطعة  حروف 
ثم  انقضائه  عند  هاشم  بني  من  قائم 
قال: اللف واحد واللم ثلثون واليم 
مائة  فذلك  تسعون  وال��ص��اد  أرب��ع��ون 
خروج  بدو  كان  ثم  وتسعون  وإح��دى 
الس� بن عيل )عليه السلم(: )آمل الل( 
قائم  قام  مدته  بلغت  فلم  عمران(  )آل 

قائمنا  ويقوم  )الص(  عند  العباس  ولد 
وعه  ذلك  فأفهم  )آلر(  ب�  انقضائها  عند 

واكتمه(.
فظهر أنَّ الروف القطعة التي تظن أنت 
عل  تدل  بلغة  ول  فيها  معنى  ل  أهنا 
أخرى  أحاديث  وهناك  خاصة..  أرسار 
رضبنا عنها صفحًا فيها مزيد بيان لفوائد 
يف  عليها  تطلع  ان  لك  القطعة  الروف 
اإلمامية  الشيعة  ل��دى  التفسي  كتب 
الثقل�  ن��ور  وتفسي  البهان  كتفسي 
وتفسي الصايف وتفسي اليزان وغيها. 
باب  من  التقدم  الديث  ذكرنا  وإن��م 

الثال فقط.       
الصدر/ مركز البحاث العقائدية.     

ما معنـــى الكلمـــات المتقطعة 
مثل ) الم ( ) الر ( ) المر ( الخ 
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رئيس الوقف الشيعي:اكبر نسبة من الشهداء والجرحى والمصابين خالل معاركنا 
مع الدواعش هم من الطبقة الفقيرة

للدفاع عن  المرجعية  فتوى  أمام حشد دولي:  الكربالئي  الشيخ 
العراق امتداٌد الستنصار واستصراخ الحسين يوم عاشوراء

»ركام  من  يدعو  العباسية  للعتبة  تابع  قتالي  فصيل 
الموصل« إلى تكثيف الجهود لبنائها

من  مقرب  مسلح  عسكري  فصيل  دع��ا 
الم��م  السيستاين،  ع��يل  الع��ل  ال��رج��ع 
مدينة  يف  لا  مكتب  افتتاح  إىل  التحدة 
الدينة  لتأهيل  جهودها  وتكثيف  الوصل 
أكد  فيم  تنظيم »داعش«،  بعد الرب عل 
ومؤسسات  جهد  عن  بديًل  يكون  لن  أنه 

الدولة.
العباس  فرقة  عل  العام  الرشف  ورفض 
القتالية ميثم الزيدي، خلل مؤمتر صحفي 
الوصل  مدينة  يف  ال��رك��ام  وس��ط  عقده 
أو  السياسية  السئلة  استقبال  القديمة، 
خلل  وأعلن  النتخابات،  ختص  التي 
اإلنسانية  ال��وف��اء  »مح��ل��ة  انتهاء  ال��ؤمت��ر 
وإغاثة  الدينة  تأهيل  إلع��ادة  ال��ك��بى« 

عوائل الشهداء واجلرحى.
اعملنا يف محلة  انتهاء  »نعلن  الزيدي  وقال 
الوفاء اإلنسانية الكبى التي انطلقت بناًء 
النجف  يف  العليا  الرجعية  توجيهات  عل 
العباسية  العتبة  من  وب��إرشاف  الرشف 
القدسة والتي تدعمها الكومة العراقية«.

القتالية  العباس  فرقة  عام  ام�  وأض��اف 
»الملة  إن  العباسية،  للعتبة  التابعة 
تستهدف كل بقاع الوطن وتديدًا عوائل 
الشهداء واجلرحى الذين بفضلهم وبفضل 

داعش  تنظيم  دح��ر  تم  الرجعية   فتوى 
العراق  يستهدف  ك��ان  ال��ذي  اإلره���ايب 

والنطقة برمتها«.
واشار الزيدي إىل أن »الناطق الحِررة هي 
آلف  فهناك  للدمار  تعرضت  الخ��رى 
يف  لدعمنا«،  ايضا  بحاجة  وهم  الشهداء 

إشارة إىل مدن وسط وجنوب العراق.
تتضمن  الملة  أن  ال��زي��دي  وأوض���ح 
مشاريع انسانية يف الوصل، وقال »أعملنا 
سابقة لقوالنا ولقد سخرنا اجلهد النديس 
ويف  اليمن  الساحل  يف  ال��ش��وارع  لفتح 
ب�  الرابط  الطريق  وأهّلنا  بادوش  منطقة 
حمطة  تنظيف  إىل  إضافة  وتلعفر،  بادوش 

الاء يف بادوش وتأهيل مدرسة هناك«.
بديًل عن جهد  أن نكون  نريد  وتابع: »ل 
ومؤسسات الدولة كم أننا رفضنا استقبال 
البالغ الالية ونحث الناس دائم عل التبع 

للعوائل بشكل مبارش«.
وقال أيضا: »عملنا عل مدار 116 ساعة 
أيام قطعنا يف 3000 كيلو  عمل خلل 6 
والزيارات  اللقاءات  مئات  تضمنت  مرت 
ومل  المنية  والؤسسات  الشهداء  لعوائل 
نلتق بأي مرشح انتخايب وكان مهنا الول 

والخي عوائل الشهداء واجلرحى«.

العباس  فرقة  عل  العام  ال��رشف  ولفت 
القتالية، إىل أن الملة كانت تأمل أن تلتقي 
بالوقف السني يف الوصل، وقال »مل نوفق 
كانت  ربم  السني  الوقف  للقاء اإلخوة يف 
لدهيم التزامات حالت دون اجراء اللقاء«.
مطالبنا  لم  نوضح  أن  نود  »كنا  وأضاف   
يف  ومقامات  مقدسة  أماكن  ختص  التي 
مكب  عن  عبارة  وجدناها  التي  الوصل 
أن نسند جهدهم  للمخلفات وكنا نرغب 

إلعادة تأهيل هذه الزارات والقامات«.
الوجودة  الدولية  النظمت  الزيدي  وحّيا 
يف الوصل، لكنه قال: »إننا نعتقد ان هذه 
اجلهود ل تتناسب مع حجم الدمار الذي 
خلفته العركة مع داعش ونحث النظمت 

أن تفعل دورا  أكب«.
وقال: »نناشد من وسط الركام يف الساحل 
مكتب  التحدة  لألمم  يكون  أن  اليمن 
الدث  قلب  من  يكونوا  لكي  الوصل  يف 
وبالقرب منه«، داعيًا إىل محلة تتناسب مع 

الوضع الأساوي يف الدينة القديمة«.
وأضاف »نحن بدورنا فتحنا مكتبا لملتنا 
ان  إىل  يرفع  ول  ويستمر  الركام  هذا  يف 

ننتهي من أعمر الساحل اليمن«.

52100 مرشح قّررت مفوضية االنتخابات بمعاقبتهممليار دوالر يتعين على العراق دفعها للكويت
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أمينة بغداد تطالب بانشاء جهاز األمن االلكتروني لمراقبة محتويات األنترنت

بغداد عاجزة عن إعمار المدن المدمرة: تدبروا األمر بأنفسكم!

الطيران العراقي يستهدف داعش في سوريا

عودة 3.5 مليون نازح من اصل خمسة ماليين 
الى مناطقهم المحررة

 أعلن مكتب رئيس الوزراء أن الطيان العراقي استهدف مواقع لتنظيم داعش 
اإلرهايب يف سوريا.

أوامر  نفذت  اجلوية  القوات  ان  أصدره  بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وأفاد 
القائد العام للقوات السلحة حيدر العبادي بتوجيه رضبات جوية مميتة ضد 

مواقع عصابات داعش اإلرهايب يف سوريا من جهة حدود العراق.
وأضاف أن تنفيذ هذه الرضبات اجلوية يف الرايض السورية جاء بدف منع 
العراقية، مؤكدا أن ذلك يدل عل زيادة  العصابات عن الرايض  خطر هذه 

قدرات القوات السلحة العراقية يف ملحقة اإلرهاب والقضاء عليه.
للعصابات  ملحقتهم  خلل  ومن  البطال  ومقاتلينا  »قواتنا  أن  وأوضح 
استهداف  يف  داعش  خطط  واحبطوا  الرواح  من  الكثي  انقذوا  الرهابية 

المن والسلم يف بلدنا«.

نازح  أعلن وزير الجرة والهجرين جاسم اجلاف، اخلميس، عن عودة 3.5 مليون 
العراق يف ختطي أكب عملية نزوح إنسانية بعد  من اصل مخسة ملي�، مؤكدا نجاح 

الزمة السورية.
وقال اجلاف، إن ›العراق متكن من ختطي أزمة النازح� بعودة أكثر من 3 ملي� نازح 
إىل مناطقهم وهي أكب عملية نزوح من حيث اجلانب اإلنساين وهي الكب عددا بعد 

خلل  ومن  ›ال��وزارة  أن  مبينا  السورية‹،  الزم��ة 
الدعم الكومي لا باإلضافة إىل ما تلقيناه من دعم 
من الجتمع الدويل فقد متكنا من ختطي الزمة بأقل 
التي  الصعوبات  كمية  رغم  خسائر  من  يمكن  ما 

واجهتنا يف كل مراحل الزمة‹.
للنازح�  ال��ك��يل  ال��ع��دد   ‹ أن  اجل���اف،  واوض���ح 
إقليم  حمافظات  يف  العراق  داخل  سواء  والهجرين 
كردستان أو حمافظات الوسط واجلنوب، ويف اخلارج 
إعادة  من  متكنا  ومهجر،  نازح  ملي�   5 نحو  بلغ 
ما  وهو  نازح  مليون  ونصف  ملي�  ثلثة  من  أكثر 
يشكل نسبة عالية، بينم ما تبقى ربم يعود بعضه إىل 
عدم هتيئة البنية التحتية الناسبة إلعادهتم ولو بالد 
أو  أمنية  مشكلت  وج��ود  إىل  باإلضافة  الدن��ى، 
عشائرية‹.وأكد وزير الجرة، أن ›اخلطة التي اتبعناها 
ركزت عل تقديم اخلدمات للعوائل النازحة وإدامة 
خميمت اإليواء والحتياجات اللوجيستية والقانونية 
عل  والرتكيز  النازحة  الرس  خيص  فيم  واإلداري��ة 
الذي  الحررة  الناطق  يف  الستقرار  ودع��م  أمهية 

سيضمن عودة مليون نازح لذا العام‹.

622000 عامل تّم تسريحهم بعد غلق منفذ سفوان الحدوديمليون دوالر تختفي من محافظة كركوك!
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بالعبادة كالصلة والصوم والج  السؤال : هل جيوز التيان 
وقراءة القرآن واهداء ثوابا للوالدين ان مل يكونا مسلم� ؟

العذاب  ختفيف  برجاء  اليهم  ثوابا  اهداء  حيرم  ل   : اجلواب 
عنهم .

القرآن الكريم للوالدين ومها  السؤال : هل جيوز إهداء ختم 
عل قيد الياة واهداؤه لنفسه ؟

الستحبات عامة واهداء ثوابا لألحياء  اتيان  اجلواب : جيوز 
والعمرة  كالج  الستحبات  بعض  يف  عنهم  النيابة  وجي��وز 
عليهم  والئمة  النبي  قب  وزيارة  بمكة  ليس  عمن  والطواف 

أفضل الصلة والسلم وما يتبعها من الصلة .
السؤال : هل جيوز استخدام جزء من ثلث والدي التوىف يف 
مرشوع استثمري حيث يرصف دخل هذا الرشوع يف أعمل 

خيية يعود ثوابا لوالدي التوىف ؟
اجلواب : اذا كانت الوصية بالرصف فل جيوز .

َايات  السؤال : هل جيوز للحائض أن تقرأ ما زاد عل السبع 
فهل   ، ذلك  لا  جاز  وإن  العزائم(؟  )عدا  الكريم  القرَان  من 
يِف ذلك كراهة؟ وهل يعني هذا أهنا ُتثاب عل قراءهتا ، ال أن 

ثوابا أقل ؟
 ، الواجبة  السجدة  َايات  عدا  ما  تقرأ  أن  لا  جيوز   : اجلواب 
إنم هي   ، القول با  َايات عل  ما زاد عل سبع  قراءة  وكراهة 

بمعنى قلة الثواب .
من  الرء  عليه  حيصل  الذي  والثواب  الجر  هو  ما   : السؤال 

نصحه لخيه السلم ؟
الخ��وان  عل  الل  نعمة  بقاء  إرادة  ،أو  النصيحة   : اجل��واب 

إلرشادهم  ،والسعي  إليهم  الرشنِّ  وصول  ،وكراهة  الؤمن� 
العمل  من   ، ومصلحتهم  وخيهم  سعادهتم  فيه  ما  إىل 
يف  ال��واردة  والروايات  خبار  وال   ، وجل  عز  لل  الحبوبة 

النصيحة والاّثة عليها أكثر من أن تىص ،
من ذلك ما قاله رسول الل )ص( »إن أعظم الناس منزلة عند 
الل يوم القيامة أمشاهم يف أرضه بالنصيحة خللقه «. وروي 
عن اإلمام الباقر )ع( أنه قال : »قال رسول الل )ص( لينصح 

الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه«.
الؤمن  عل  للمؤمن  »جي��ب  )ع(:  الصادق  اإلم��ام  وق��ال 

النصيحة له يف الشهد والغيب«.
وقال )ع( »عليك بالنصح لل يف خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل 

منه« .

جواب العدد السابق

سؤال العدد

عيد  يــوم  االضحية  ــداء  إه يجوز  هل  الــســؤال: 

االضحى للوالدين المتوفيين ؟

الجواب : ال يجوز علي االحوط .

العشاء بركعة من  نافلة  تبديل  : هل يجوز  السؤال 
قيام بداًل من الركعتين من جلوس ؟

ثواب االعمال 
وثواب النصيحة
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فقه وعقائد

من آداب التجارة
- إذا أردت التجارة والعاملة فل ينبغي أن تقدم عليها بدون 
أن تتفقه يف الدين ، فإن من يتَّجر بغي فقه فقد ارتطم يف الربا 

وتورط يف الشبهة  .

- وجتنب يف جتارتك مخسًا : مدح البائع ، وذم الشرتي ، وكتمن 
العيوب ، واليم� ، والربا  .

- وجيوز لك الكاس ) انتقاص السعر ( إّل يف أربعة أشياء : 
يف ثمن الضحية ، ويف الكفن ، ويف ثمن النسمة ، ويف الكري 

إىل مكة  .

- وساو ب� الناس يف البيع والرشاء ، ول تفّضل منهم بعضًا 
عل بعض .

حال  يف  إّل  عليه  ترتبح  ل  أن  فاجتهد  مؤمن  عاملك  وإذا   -
الرضورة وأقل من استفادتك  .

 - وإذا أخذت شيئًا بالوزن فل تأخذه إّل ناقصًا ، وإذا أعطيت 
أنواع  من  نوع  عليك  تعرّس  وإذا   ، راجحًا  إّل  تعط  فل  شيئًا 
التجارة فتحول منه إىل غيه ، وإذا رزقت من يشء فألزمه ول 

تدخل يف سومة أخيك الؤمن  .

- وإذا خرجت من بيتك فقل عند خروجك : » بسم الل وبالل 
ول حول ول قوة إّل بالل العيل العظيم توكلت عل الل « .

واقرأ سورة المد والعوذت� واإلخلص وآية الكريس من 
ب� يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شملك ومن فوقك 

وتتك  .

الل  إّل  إله  ل  أن  أشهد   «  : فقل  السوق  إىل  انتهيت  وإذا   -
 ، ويميت  حييي   ، المد  وله  اللك  له   ، له  رشيك  ل  وحده 
اخلي وهو عل كل  بيده  يموت  ويميت وحييي وهو حّي ل 
عليه  الل  صل  ورسوله  عبده  حممدًا  أن  وأشهد   ، قدير  يشء 
وآله ، اللهم إين أعوذ بك أن أبغي أو يبغى عيّل أو أظلم أو 
ُيظلم عيّل أو أعتدي أو ُيعتدى عيّل ، وأعوذ بك من إبليس 
إله  العرب والعجم ، حسبي الل ل  الرجيم وجنوده وفسقة 

إّل هو عليه توكلت وهو رّب العرش العظيم « .

- ول تكن أول من يدخل السوق ، وإذا اشرتيت متاعًا فكّب 
الل تعاىل ثلثًا ثم قل : » اللهم إين اشرتيته فأسألك من خيك 
الّلهم إين اشرتيته برزقك فأسألك من  فيه خيًا  أن جتعل يل 

رزقك أن جتعل يل فيه رزقًا « .
ثم عد كل يشء منه ثلث مرات 

الصدر: الداب الدينية للخزانة العينية / الشيخ الطويس .
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العتبـــات المقدســـة في كربالء تنصب محطـــة كهربائية في مرقد 
السيدة زينب بدمشق وتنير قبتها الشريفة والماذنتين

انجزت كوادر الهندســـية والفنية في العتبتين المقدســـتين الحسينية 
والعباســـية عـــددا من األعمـــال الخاصة بخدمة وتأهيل المشـــاريع 

بالعتبة الزينبية المقدسة في دمشق .

تقرير : حسين نصر / تصوير رسول العوادي

وقال حسن هلل ممثل العتبات القدسة 
لوكالة نون اخلبية: ان كوادرنا انجزت 
نصب حمطة كهرباء متكاملة تشمل )4( 
 )2000( حجم  النشأ  فرنيس  بوردات 
صغية  ب��وردات  مع  كبية   )ats( نوع 
ف��رع��ي��ة وك��ي��ب��ل بطول  ك��ي��ب��لت  م��ع 
 )300  1x( وبسمك  )1110م����رت( 
ملم و)4( بوردات بوزن )1000( مرت 
واحد طن وبعد عمل متواصل لكوادر 
الرشوع  تسلم  تم  القدست�  العتبت� 
الزينبية  العتبة  يف  الندسية  الكوادر  اىل 

القدسة.
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ضوئية  ن��رشة  نصب  ت��م   « واض���اف 
الرشيف  الصحن  ايوانات  جيع  عل 
الرشيط  وه���ذا  م��رت   )800( ب��ط��ول 
الب��ي��ض  ب��أل��ل��ون  مصباح�  حي��م��ل 
هذا  يف  مصباح   )8000( وضع  وتم 
اليوانات  جيع  يغطي  الذي  الرشيط 
بواقع  وي��ك��ون  ال��رشي��ف  الصحن  يف 
و)4000(  المح��ر  باللون   )4000(
الرشيط  نوعية  ان  علم  البيض  باللون 
الوجودة  الواصفات  ضمن  والصباح 
تشغيل  ويكون  القدست�  العتبت�  يف 

الستشهاد  اي��ام  يف  المح��ر  الصباح 
الئمة الطهار عليهم السلم والبيض 
يف الواليد والفراح، مضيفا« تم نصب 
بلجكتورات بعدد )100( بلجكتور 
اضافة  السطح  ف��وق  المح��ر  باللون 
باللون  بلجكتور   )100( نصب  اىل 
الصحن  عل  ان��ارهت��ا  وتكو  البيض 

الرشيف.
انارة  كوادرنا عل  قائل« عملت  وتابع 
وصيانتها  الرشيفة  والقبة  الأذنت� 
بلجكتورات  نصب  وت��م  بالكامل 

والخ��رض  والب��ي��ض  المح��ر  باللون 
ربط  وتم  سابقا  مظلمة  كانت  حيث 
السلك المتد ب� النارت� كم ه موجود 
شبابيك  ونصب  القدست�،  بالعتبت� 
الرشيفة  القبة  داخل  شباك  بعدد)17( 
العباس  الفضل  أبا  كف  شعار  تمل 
والقواطع  الرضيح  وجيل  السلم  عليه 
وكل  والنساء  ال��رج��ال  ب�  الفاصلة 
الرضيح  داخل  الفضة  من  موجود  ما 

الرشيف.
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العتبة الحســـينية تختتم مســـابقة الحسيني الصغير 
الوطنية الخامسة في العراق 

اختتمت المدارس الدينية في قســـم النشـــاطات العامة التابع للعتبة الحســـينية المقدســـة 
وبالتعاون مع المديريات العامة للتربية في المحافظات العراقية  مسابقة الحسيني الصغير 
الوطنية الخامسة، على قاعة خاتم األنبياء بالصحن الحسيني الشريف وبحضور شخصيات دينية 

واكادمية واجتماعية واعالمية .
االحرار : حسين نصر /  تصوير: صالح السباح الوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 

 « ال��اج  الح���رار   جملة  التقت 
مسؤول   « سلطان  كاظم  عيل 
قسم النشاطات العامة يف العتبة 
وت��دث   : ال��ق��دس��ة  السينية 
خاصة  ال��س��اب��ق��ة  »ان   ق��ائ��ل 
يف  وُتقام  البتدائية  ب��ال��دارس 
عدد  فيها  وي��ش��رتك  ع���ام   ك��ّل 
ال��ط��لب والس��ات��ذة  م��ن  كبي 

اجلنسْ� وهي تشمل )12( حمافظة  ويف  الرتبوّي� من كل 
كّل حمافظة ُتقام مسابقات أولّية ثّم بعد ذلك جتري السابقة 
أّن الحافظات الشاركة يف هذه السابقة هي  النهائية مؤكدا 
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– صلح  – الديوانية  – الثنى  – النارصية  – العمرة  )البرصة 
وكربلء  الرشف  – النجف  – بابل  – بغداد  – دياىل  الدين 
الرسم،  هي  فقرات    )10( السابقة  تضّمنت  ولقد  القدسة( 
واخلطابة، والرسح، والدعية، والناجاة، والرتتيل أو التجويد، 
واإلنشاء، واخلط، وتعريف الحافظة، إضافة اىل التمثيل  مشيا 
الشيخ  القدسة سمحة  السينية  للعتبة  الرشعي  التويل  ان   اىل 
عبد الهدي الكربلئي  ضمن توجيهاته برضورة إرشاك جيع 

حمافظات العراق يف هذه السابقة.
الل  عبد  ال��ع��ال  عبد  ب���  فيم 
مسابقات  مسؤول  السيلوي 
إّن  الوطنية  الصغي  السيني 
ع���دد ال��ط��لب ال��ش��ارك��� يف 
 )180( ح��وايل  السابقة  ه��ذه 
إقامة  أّن  مبينا«  وطالبة   طالبا 
التطويرية  الثقافية  السابقة  هذه 
بالتعاون  ت��أت  ال��دارس  لطلبة 
للرتبية  العامة  ال��دي��ري��ات  م��ع 
الدف  العراقية  الحافظات  يف 

بالعلم  وحيرتم  واٍع متسّلح  إعداد جيل  من هذه النشطة هو 
وتفجي  التلميذ  وتفيز  والتعليمّية   الرتبوّية  الؤسسات 
مسابقات  هنالك  إن    « موضحا   ، فيهم  اإلبداعية  الطاقات 
متهيدية تقام يف الحافظات لختيار الفائز منهم لغرض الشاركة 

يف السابقة النهائية والتي عل ضوئها يتم اختيار الفائز الول.
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معهد العقيلة زينب »عليها السالم« يكّرم الطالبات المتفوقات

 ولتفاصيل اكثر عن الوضوع 
مديرة  التقت  »الحرار«  جملة 
ال��ع��ه��د ان��ت��ص��ار حم��م��د عيل 
قائلة:  تدثت  والتي  العلق 
ان معهد العقيلة زينب للتبليغ 

ُيعّد  انه  عل  ُاسس  السلمي 
اجل  من  رساليات  مبّلغات 
السلمة  ال��رأة  صوت  ايصال 
التي  الرسالية  ال��رأة  ص��وت 

زينب  السيدة  م��ن  تعلمت 
»عليها السلم« القيم والبادئ 
يف  ح��ارضة  لتكون  السامية 
اسوة  كلمتها  وتقول  الجتمع 
نؤسس  وبالنتيجة  بالرجال، 
تساهم  ص��ال��ة  مؤمنة  اّم���ة 
امام  به  نفتخر  جيل  بتخّريج 

الل سبحانه وتعاىل.
تأسس  العهد  ان  واضافت: 
ثلث  وي��ض��م   2015 ع��ام 
)الفقه،  فيه  ي��درس  مراحل 
علوم  الرسة،  نظام  العقائد، 
وبالنتيجة  النطق(  ال��ق��رآن، 
العهد  يف  تتعلم  انسانة  خيّرج 
والعلوم  والفنون  ال��ه��ارات 
الس��لم��ي��ة، ون��ح��ن ال��ي��وم 
من   38 بتكّريم  نفخر  كلنا 

ال��ط��ال��ب��ات ال��ت��م��ي��زات من 
للمراحل  طالبة   201 جمموع 
سنخرج  اشهر  وبعد  الثلث. 
الطالبات  من  الوىل  الدفعة 
اللوات بلغ عددهن 51 طالبة 
كربلء  حمافظة  من  اغلبهن 
باستثناء 12 طالبة من خارج 
قسم  لدينا  حيث  الحافظة 

داخيل خاص بن.
ان  نفسه:  ال��وق��ت  يف  مبينة 
نظامه  ب���ان  يتميز  ال��ع��ه��د 
ويتابع  ح���وزوي  اك��ادي��م��ي 
الطالبات من  حيث الضور 
وال��غ��ي��اب وال��واظ��ب��ة عل 
النقل    يكون  وايضًا  الدروس 
بشكل  الداخلية  والق��س��ام 
شهرية  منحة  وهناك  جم��اين  

الثانية  الرحلة  لطالبات  تقدم 
الف   150 قيمتها  والثالثة 
تبلغ  الوىل  والرحلة  دينار، 
منحة طالباهتا 75 الف دينار.

يستقبل  ال��ع��ه��د  م��ن��وه��ة: 
عل  ال��اص��لت  الطالبات 
بدءا  الكاديمية  الشهادات 
فصاعدا  التوسطة  الثالث  من 
بأعمر ترتاوح من)15 _ 45( 
 110 من  اكثر  ولدينا  عاما، 
شهادات  محلة  من  طالبات 
يدرسن  وهن  البكالوريوس 
بينم  الس��لم��ي��ة،  ال��ع��ل��وم 
الستاذات اللوات يدرسن يف 
الوزة  من  مزيج  فهن  العهد 
لدينا  ح��ي��ث  واجل��ام��ع��ات 

دكتورات جامعيات.

اقام معهد العقيلة زينب »عليها الســـالم« للتبليغ االســـالمي التابع لقســـم الشـــؤون الدينيـــة في العتبة 
الحســـينية المقدســـة وعلى قاعة ســـيد االوصياء في الصحن الحسيني الشـــريف حفال خاصا بتكريم الطالبات 
المتفوقات واللواتي بلغ عددهن 37 طالبة، وحضره مســـؤول قسم الشؤون الدينية التابع للعتبة الحسينية 
المقدسة الشيخ رائد الحيدري وعدد من الطالبات والزينبيات، حيث بدئ الحفل بتالوة آي من الذكر لحكيم، 

تلتها كلمات للحضور ومن ثم توزيع الشهادات على الطالبات المتفوقات ...
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وشهدت الدورة التي محلت شعار« بدماء 
الوطن«  نبني  وبتفوقنا  انترصنا  الشهداء 
الشاركة  الدارس  وادارات  مدراء  تكريم 
لدورهم الكبي والفعال يف انجاح الدورة. 
مسؤول  البراهيمي  فاهم  الشيخ  وبّ� 
شعبة التبليغ والتعليم الديني: ان »الدورة 

الدينية  الرجعية  ممثل  بمباركة  حظيت 
العليا يف كربلء القدسة، وقد اكد سمحته 
اقامة هكذا دورات يف جيع  عل رضورة 

مدارس حمافظات العراق«..
الديني  والتعليم  التبليغ  »شعبة  ان  مبينا: 
اىل  البلغ�  الخ��وة  ارس��ال  عل  عملت 
بداية  منذ  كربلء  حمافظة  م��دارس  كافة 
مع  التنسيق  بعد  ال��ايل  ال��درايس  العام 

مديرية تربية كربلء القّدسة«.

البادرة  »هذه  ان  البراهيمي:  واض��اف 
الثانية  للسنة  العتبة  تقيمها  التي  التوعوية 
العزاء  بالطلبة  النهوض  بدف  جاءت 
روح  وب��ّث  والثقافة،  العلم  م��دارج  يف 
يف  الوطن  حّب  وتركيز  بينهم،  التسامح  
نفوسهم والتفاين من أجله, ولكي ل ننسى 
تّم  فقد  الدورة  يف  الجهول�  اجلنود  دور 
تكريم مدراء وإدارات الدارس الشاركة 
يف الدورة بدّية عينّية وكتب شكر وتقدير 

كجزء من العرفان ورد اجلميل«.
الشعبة  مهام  أولوّيات  »من  ان  موضحا 
الجتمع  يف  الصيل  الديني  الوعي  نرش 
والهرجانات،  الندوات  إقامة  خلل  من 
والفئات  الرشائح  كافة  مع  والتواصل 
ثقافة  وتعميم  ترسيخ  اجل   من  العمرية 
التعايش السلمي ب� الديان والذاهب«.

من جانبه تدث الستاذ ماجد محيد عبود 
البتدائية:  السلمة  مدرسة  عن  ممثل 
لألمانة  والمتنان  بالشكر  نتقدم  »بداية 
هذه  عل  القدسة  السينية  للعتبة  العامة 
لطلبتنا  والرش��ادي��ة  التوعوية  ال��ب��ادرة 
العزاء بالتعاون مع مديرية تربية كربلء, 
وبالقيقة ليس بالغريب عل المانة العامة 
للعتبة السينية القدسة القيام بمثل هكذا 

الرتبوي  الوعي  رفع  سبيل  يف  مبادرات 
الش��ادة  جي��ب  وك��ذل��ك  التلميذ,  ل��دى 
من  البلغون  يقدمه  الذي  الكبي  بالدور 

خلل الهتمم اخلاص بالطبقة الفقية«.
الطلبة  استفادة  م��دى  عن  الجابة  ويف 
تدث  والتوعوية  الفقهية  ال��دورات  من 
يف  التفوق�  احد  نبيل  مصطفى  الطالب 
الزملء  من  »كثي  قائل:  اخللود  متوسطة 
الفقهية  السائل  بعض  من  يعانون  كانوا 
ومن  الجتمعية،  حياهتم  ممارسة  اثناء 
خلل هذه الدورة متكنا من الصول عل 
خللا  من  يمكن  التي  العلومات  بعض 
وخدمة  ال��ص��واب،  الطريق  عل  السي 

وطننا البيب والقدسات«.

بحضور الســـيد جعفر الموســـوي االمين 
العام للعتبة الحسينية المقدسة كرمت 
شـــعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة 
لقســـم الشـــؤون الدينيـــة فـــي العتبـــة 
الحســـينية المقدســـة الطلبة المتفوقين 
الفقهيـــة  الـــدورة  فـــي  المشـــاركين 
والعقائدية التي اقامتها الشـــعبة بداية 
العام الدراســـي، والتي شـــاركت فيها 65 
مدرســـة )ابتدائية ومتوســـطة( من كافة 

مدارس محافظة كربالء المقدسة.. 

االحرار: حسنين الزكروطي / تصوير: صالح السباح

االوائل من 65 مدرســـة في كربالء يحظون بتكريم 
خاص من العتبة الحسينية المقدسة

الشيح رائد الحيدري اثناء القاء كلمة له
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بمشاركة )133 ( دارًا للنشر من داخل العراق وخارجه 
افُتتح معرض كربالء الدولي للكتاب الرابع عشر

تدث   « »الحرار  جملة  به  خّص  ترصيح  ويف 
معرض  مدير  معن(  عباس  )مشتاق  الدكتور 
كربلء الدويل للكتاب الرابع قائًل: »بمشاركة 
تّم  وأجنبية  عربية  دول   7 و  للنرش  دارًا   133
معرض  افتتاح  وت��ع��اىل  سبحانه  الل  بحمد 
لدة  سيستمر  والذي  للكتاب،  الدويل  كربلء 
)لبنان،  الدول  من  كّل  بمشاركة  أيام،  عرشة 
مرص، الردن ، سوريا، بريطانيا، إيران( فضًل 

افتتح األميـــن العام للعتبة الحســـينية 
المقدسة الســـيد جعفر الموسوي يرافقه 
المتولـــي الشـــرعي للعتبـــة العباســـية 
المقدسة ســـماحة الســـيد أحمد الصافي 
الموافـــق2018/4/20م  الجمعـــة  ،صباح 
معرض كربـــالء الدولي للكتـــاب المقام 
علـــى هامـــش فعاليات مهرجـــان ربيع 
الشهادة الدولي الرابع عشر الذي تنظمه 
األمانتان العامتان للعتبتين الحســـينية 
والعباســـية المقدســـتين وتحت شـــعار 
»باإلمام الحســـين عليه السالم ثائرون 

وبالفتوى منتصرون«.

عن البلد الضيف العراق«.
النسخة  هذه  يف  »اننا  معن:  واضاف   
الشاركة  ب��اب  توسيع  ع��ل  حرصنا 
والحلية  العربية  ال��ن��رش  دور  أم���ام 
وال��ؤس��س��ات وال��ك��ت��ب��ات، ب��دف 
استقطاب واستهداف أكب عدد ممكن 
العمر  وجلميع  الجتمع،  رشائح  من 

ولكل اجلنس� الذكور واإلناث«.
شهد  ق��د  الف��ت��ت��اح  حفل  أّن  ي��ذك��ر 
داخل  من  مهّمة  شخصيات  حضور 
تغطيته  عن  فضًل  وخارجه،  العراق 
إعلمّيًا من قبل العديد من الؤسسات 
واإلذاعّية  منها  الصحفّية  اإلعلمية 

والتلفزيونّية.
ربيع  مهرجان  أّن  اىل  اإلش��ارة  وجتدر 
الهرجانات  أك��ب  م��ن  ه��و  ال��ش��ه��ادة 
شهر  مطلع  يف  يتجّدد  ال��ذي  العالّية 
ُتقيمه  وال��ذي  ع��ام،   كّل  من  شعبان 
العتبتان السينّية والعّباسّية القّدستان، 
والباحث�  العلمء  يستقطب  وه��و 
والطوائف  الديان  كّل  من  والفّكرين 
الثورة  معامل  يف  للخوض  ال��ع��امل،  يف 
اإلمام  رسمها  التي  الكبى  اإلنسانّية 
الطاهر  بدمه  السلم(  )عليه  الس� 

عل أرض كربلء القّدسة.
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بعد هجوم كاسح لجاهدي لوائنا عل معاقل داعش يف القرى 
الجاورة للقيوان سيطر رجالنا عل مقرات التنظيم يف عدد من 
الناطق التي كان يسيطر عليها الرهابيون ويف الساعة 12:07م 
يظهر يف الصورة شهيدنا الاج مهدي القطراين بعد اغتنام عدد 
يف  مقراهتم  اقتحام  بعد  الدواعش  من  والعتدة  السلحلة  من 
منطقة تل حاجم التابعة اىل القيوان استمرت بعدها صولت 
غادرنا  ان  حتى  العارك  بقية  يف  وش��ارك  اجل��رذان  عل  مهدينا 
اخللد  جنات  اىل  متوجهًا  تلعفر  ترير  معركة  يف  مهدي  الاج 

ليلتحق ببقية الصدقاء الذين رافقهم يف رحلة اجلهاد .
لواء_عيل_الكب

عمليات تحرير القيروان 
الجمعة 2017-05-12
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خطبة الجهاد الكفائي وخطبة التغيير
اليه  وصلت  ال��ذي  وال���دى  ال��ص��دى 
ان  يمكن  ل  الكفائي  اجلهاد  خطبة 
فان  الن  حتى  يتسع  ولزال  بل  حيدد 
الكواليس  فخلف  الع��لم  يف  يكن  مل 
حتى  الغربية  السياسية  الؤسسات  يف 

تدرس جيدا طبيعة التفكيالشيعي .
والتي  التغيي  خطبة  عند  اتوقف  اليوم 
 ، الكفائي  اجلهاد  خطبة  بقوة  اراه��ا 
نفسه  اص��لح  احسن  اذا  ف��الن��س��ان 
وليس  الصحيح  التغيي  خ��لل  م��ن 
القائد  ه��و  سيكون  ف��ان��ه  الغوغائي 
القيقي للمجتمع، عندما نتحدث عن 
فالطريق  الفضل  ونامل  جمتمع  ثقافة 
هو  الفضلية  ل��ذه  ال��ؤدي  الصحيح 
نفسه  من  الواطن  يبدؤه  الذي  التغيي 

وبنفسه .
اما ان يعيش الياس او النتقاد للخرين 
فهذا  الناصب  اصحاب  شتم  حتى  او 
عليهم  البيت  اهل   ، يؤخر  بل  يقدم  ل 
بالظلم  مليئة  حياة  ع��اش��وا  ال��س��لم 
حقوقهم  سلبت  حتى  بل  والضطهاد 
ولكنهم مل يتوانوا ابدا عن ايصال رسالة 
السلم الصحيحة وبمختلف الوسائل 
ان  جيب  ل  نعيشها  التي  فالظروف   ،
بل  الظلمت  يف  لنتقوقع  حجة  تكون 
وحتى لدى البعض اقرتاف الحرمات .

وسيلة  وكم  مطالبة  وكم  مظاهرة  كم 
اعلمية انتقدت واخرى هتجمت وعل 
مدى مخس عرشة سنة ماذا حصل ؟!!!، 
النتيجة النهائية افعل ما خيدمك بنفسك 
ول باس بالتعاون مع الخرين ان كنتم 
متكنتم  ما  فاذا   ، الدف  نفس  تملون 
من تغيي انفسكم كخطوة اوىل واساس 

لبناء حياتكم فان اخلطوة الثانية ستكون 
اسهل وارسع .

كل فرد يغي ما امكنه بغض النظر عن 
النتيجة  منصبه سائل او مسؤول ، لن 
هنالك  نعم   ، الجتمع  لصالح  ستكون 
السلم  اليها  اشار  وخطوات  اسس 
التغيي  السليم لذا  الطريق  لكي تكون 
ل  بان  القدس  الشارع  يأمرنا  عندما 
نيأس من رمحة الل ل يعني فقط لتاركي 
العبادات بل كل من كان عل خطا فان 
رمحة الل وسعت كل يشء، نعم تسعهم 
حسن  مع  انفسهم  يصححون  عندما 
السليم،  ال��رشع��ي  والس��ل��وب  النية 
هنالك  التغيي،  تعني  اللية  فالرمحة 
حمن  من  به  وقعنا  ما  بنفس  وقعت  امم 
التغيي  بفضل  تنهض  ان  واستطاعت 
كل  نملك  ونحن  والكومي،  الفردي 
مقومات التغيي فلنستغلها حتى ننهض 
من كبوتنا هذه ونضمن مستقبل مرشقا 

لبنائنا  .
بل  القوى  موازين  غّي  الكفائي  اجلهاد 

جعل العداء يتخبطون يف مؤامراهتم، 
تتدخل  ان  من  خبيثة  قوى  متكنت  نعم 
قادها  التي  العارك  تؤثر عل سي  لكي 
اجليش والشد بشجاعة ولكنها فشلت 
اللذين   والرصار  العزيمة  بفضل 
تبدا  عندما  ولكن  نفوسهم،  تملهم 
بنفسك فان القوى الرشيرة ل تستطيع 
ان تؤثر عل تصميمك ال اذا سمحت 
 ، ويأسك  هتاونك  خلل  من  لا  انت 
غّي ما استطعت حتى ولو كان 1% فانه 

افضل من الصفر .
العصوم�  واحاديث  القرانية  اليات 
هذا  ودائم  كثية  التغيي  عل  تثنا  التي 
تعيش  ان  رشوطه  من  اجلهادي  التغيي 
الحنة او التنافس الرشيف مع الخرين 
اما الدوران يف نفس الكان كدودة القز 
كانت  فيم  مت��وت  واخ��يا  تلف  تلف 
بالنفس والمل  الثقة  ماتت  فاذا  تلف، 
ذهب  من  طبق  عل  بلدنا  نمنح  فاننا 
لعدائنا ، ليكن املك بنفسك ل بغيك 

كي يغيك.

سامي جواد كاظم
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بهلول في المقهى
بلول رائع يف كل ترصفاته والتي كلها 
ودائم  واب��داع  وثقافة  حكمة  عن  تنم 
جيعل الطرف الخر هو من يوقع نفسه 
هذه  لبهلول  كانت  ال��رة  هذه   ، بنفسه 

القصة :
وهي  القاهي  اح��دى  يف  بلول  دخ��ل 
شباب  واغلبهم  باجلالس�  مكتظة 
الشارع  عل  عريضة  واجهة  لا  وكانت 
العام ، بحيث اهنا تطل عل الارة ، جلس 
بلول خلف شاب� بحيث اصبح ظهره 
بظهر الشاب� وكان بيد احدهم مفكرته 
اخلاصة وبدأ الشابان بالديث فيم بينهم 
تسي  حمجبة  ام��راة  امامهم  من  م��رت 
بعباءهتا  ممسكة  وه��ي  استحياء  ع��ل 
بشكل حمكم وخلف الراة بنتان من غي 
الراة يف  ان  ارى  الول  فقال   ، حجاب 

بلدنا ل زالت تعاين من التخلف 
الثاين : ماهو دليلك عل ذلك ؟

موضة  اصبح  ال��ج��اب  ان   : الول 

التطور  نعيش عرص  قديمة والن نحن 
والضارة واصبحت الرأة تقتحم شتى 

ميادين الياة 
تعيش  ال��راة  لزال��ت  بالفعل   : الثاين 

العهود الاضية 
يرّد  مل  ولكنه  لديثهم  بلول  استمع 
يف  بالديث  الشابان  وب��دأ   ، عليهم 
موضوع اخر فتعمد بلول ان جيعل اذنه 
بالقرب من افواههم بطريقة توحي عل 
هذه  من  الشابان  فاستغرب  التجسس 
لاذا  اخي   : الول  فقال  الغريبة  الركة 

متد راسك بيننا ؟
بلول : عفوا لستمع اىل حديثكم 

الثاين : وما هذا الفضول من جنابكم 
بلول: عفوا لاذا فضول ؟

تستمع  ان  ت��ري��د  ع��ن��دم��ا   : الول 
خلصوصياتنا ماذا يسمى ؟

عل  اطلع  ان  المكن  من  هل   : بلول 
مفكرتك هذه ؟

نرىض  ل  يارجل  عليك  عجبا   : الول 
تريد مفكرت  بان تتجسس علينا والن 

اخلاصة لتطلع عليها ما امرك ؟
التطور  ع��رص  يف  الن  نحن   : بلول 
عل  الطلع  من  متنعني  فلمذا  والرية 

خصوصياتك 
الثاين : مل ار رجل امحق مثلك 

بلول : بربكم هل ان الراة التي ترتدي 
الجاب لتخفي زينتها من خصوصيتها 
ام من خصوصيتكم ؟ فاذا كانت بضع 
كلمت منطوقة او مكتوبة ترفض اطلع 
تطلب  ان  النطق  من  فهل  عليها  الغي 
من الراة ان تطلعك عل خصوصيتها؟! 
بلول  واكمل  واخّرسا  الشابان  انذهل 
اطلع  ان  انت  قبلت  لو  حديثه: وللعلم 
ولو  الل  حياسبك  ل  خصوصياتك  عل 
خصوصيتها  عل  تطلع  ان  الراة  قبلت 
سيحاسبها الل فاهيم احق بالنقد انتم ام 

الراة الحجبة ؟  
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ج���������������اَء ال������ب�������������ش������ر ل�����������ش�����ي�����د ال�����������ش�����ف�����ع�����اء
اأت�����������ى ق�����������د  ه�����������ا  حم�������م�������د  اآل  م���������ه���������دي 
ه������������ذا ال������ن������ق������ي اب������������ن ال������ن������ق������ي ال�����ط�����اه�����ر
م����ق����ام����ه ع������ل������و  ي��������رق��������ى  ال���������������ذي  ذا  م���������ن 
ف������ه������و الم�����������������ام اب������������ن الم�����������������ام الأجم������������د
ب�������ظ�������ه�������وره ال�������������������ذي  اهلل  ح��������ج��������ة  ي������������ا 
اأم�������ان�������ه دفء  ت����ع����ي���������ش  ال�������������ش������ع������وب  ك��������ل 
ال�������ظ�������ل�������م واجل�������������������ور ال�����������ل�����������ذان ت����ف���������ش����ي����ا
ي���������ا �����ش����م���������ش����ن����ا ي���������ا ب���������درن���������ا ع������ج������ل ل���ن���ا
ب�������ش���خ�������ش���ك���م امل���������ش����ت����غ����ي����ث  ت����غ����ي����ث  م�������ا  اأو 
ي���������ا م�����ن�����ق�����ذ الن�����������������ش��������ان والن�������������������ش���������ان يف
اأت����������ع����������ود ار���������������ش ال���������راف���������دي���������ن ع������زي������زة
خ������امت������ا ي�����������ا  درة  ي�����������ا  ���������ش��������ف��������وة  ي�����������ا 
األ����ت����ق����ي ب���������ش����خ���������ش����ك  ع���������ش����ى  ك��������رب��������اء  يف 
ي�����������ا ل������ي������ل������ة امل�����������ي�����������اد ج�����������ل ب�������ه�������اوؤه�������ا
ف�����������ك�����������اأن األ�������������ط�������������اف الإل����������������������ه حت����ف����ن����ا
وح����ل����م����ه����م ال�����������ه�����������داة  ال������ن������ب������ي������ن  اأم���������������ل   
ب����������ل ك����������ل اآم��������������������ال ال������������وج������������ود ت����ع����ل����ق����ت
لئ��������ذ اين  امل�������������وع�������������ود  ���������ش��������ي��������دي  ي�����������ا 
ي�����������ا م������ل������ه������م������ي ع��������������ذب ال�����������ك�����������ام حت����ي����ة
ي���������ا ل�����ي�����ل�����ة امل���������ي���������اد غ������ي������ث������ًا اأم��������ط��������ري
ب��������ذك��������ره ت������ل������ه������ج������ن  ورد  ف������������ب������������اأي 
ف�����ت�����ه�����ل�����ل�����ي وا�������ش������ت������ب�������������ش������ري ي����������ا ل����ي����ل����ة
خ���������ش����ه ال��������������ع��������������وامل  غ��������ي��������ب  يف  اهلل 
ت������ائ������ق ع�������ب�������ي�������دك  اين  ��������ش�������ي�������دي  ي�����������ا 

وحل������������ي������������در ال��������������ك��������������رار وال��������������زه��������������راء
ع�����������م ال�������������وج�������������ود ب�����������ن�����������وره ال�������و��������ش�������اء
اآب�����������������������������������اوؤه ه�������������م خ������������������رة الآب����������������������اء
ع�����ط�����اء خ����������ر  ال��������ن��������ا���������ش  رب  اع����������ط����������اه 
ف�����������خ�����������رًا رق�����������اه�����������ا ه���������ام���������ة ال������ع������ل������ي������اء
اوط������������ان������������ن������������ا حت���������ي���������ا ب���������ك���������ل اب��������������اء
ال�������������ع�������������دل م������ن������ت�������������ش������ر ب���������ك���������ل ف�������ن�������اء
ي�������������ش������ت������اأ�������ش������ان ب����������دول����������ة ال�����������ش�����ل�����ح�����اء
ال�������������ش������ع������ف������اء لأن�������������������ة  ت��������ئ��������ن  م������������ا  او 
الأرزاء داف������������������ع  ي�����������ا  ��������ش�������ي�������دي  ي�����������ا 
ب��������اأ���������ش احل��������ي��������اة و�������ش������ط������وة ال�������روؤ��������ش�������اء
ت��������زه��������و ب��������ل��������ون ال����������������������وردة ال�����ب�����ي�����������ش�����اء
ل���������اأو����������ش���������ي���������اء وم������ن������ت������ه������ى اخل������ل������ف������اء
ف��������ب��������اأر���������ش ج�����������دك ق��������د ع�������ق�������دت ل������وائ������ي
حت�������ي�������ا ب������ح�������������ش������رة �������ش������ي������د ال�������������ش������ه������داء
الأ���������������ش��������������راء ل�������ي�������ل�������ة  يف  وك�����������اأن�����������ن�����������ا 
ال�����ظ�����ل�����م�����اء يف  ال��������������������دري  ك�������ال�������ك�������وك�������ب 
امل�������ع�������ط�������اء ال��������ف��������ت��������ى  اهلل  ب������ب������ق������ي������ة 
ب������ج������ن������اب������ك������م ي����������ا اأك��������������������رم ال�������ك�������رم�������اء
اأن���������������ت ال����������رج����������اء ب�����ف�����رح�����ت�����ي وب�����ك�����ائ�����ي
وت�����ن�����������ش�����م�����ي ع��������ط��������را ع�������ل�������ى الأج�������������������واء
ب������������������������الآلء اهلل  ح������������ب������������اك  ح����������ت����������ى 
وا�������ش������ت������ق������ب������ل������ي������ه ب������ب������ه������ج������ة و�������ش������ف������اء
������������ش�����������ّواه ن����������������ورا ��������ش�������اط�������ع الأ������������ش�����������واء
ت�������ب�������ق�������ى ال����������ي����������ك حم�������ب�������ت�������ي وولئ����������������ي

ال�شيخ م�شر ال�شحافميالُد االمام المهدي

)عجل اهلل تعالى فرجه الشريف(
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يـــا حسين... 

هبنا غفوًة بي�شاء قرب جدثك، واأ�شمعنا �شوتك، ُخذنا قليًا 
منك، نحن جميعا نحلم حلما واحدًا، نرى ابنك يجمع العامل 
حت��ت لوائِه، �شاهرًا �شيف��ه، عرب مدينتك، ن��راه يطوُف حول 
ال�شريح متوهجا بالنور، مي�ُش بيده الكرمية روؤو�ش الطائفن، 
وي�ش��رُب بقوة روؤو���ش املقنعن.. حلمنا اأنن��ا نتعقب اأثرُه، كل 
خط��وة كان يخطوه��ا كانت مزدهرة ممتلئ��ة بال�شياء، بينما 
نح��ن ن�شر عل��ى خطى النور، وم��ا ان خرج من ب��اب الرحمة، 
افتقدن��ا جميعا اث��ره.. وح��ن ا�شتفقنا انطلقن��ا نفت�ش عنه 
يف كل بقع��ة نور وطئ��ت قدمُه، فلم جنده على م��راأى الب�شر، 
قررن��ا ان نطب��ق كل ما قال��ُه يف احللِم، ور�شمن��ا مدينًة كتلك 
التي ر�شمها، وكل منا �شلك يف انتظاره طريقا يتعقبُه، وقلوبنا 
تلتحُف القباب بالدع��اِء، وعيوننا تغزل ال�شوء راية للظهور 
يف ا�شه��ر النور، ول �شوء ي�شاهي وهج مدينته، ارواحنا طيور 
جتمعن��ا، وخارجن��ا ال�شرب ي�شح��ك ُمبئًا لن��ا، حتقيق حلم 

مدين��ة الع��دل اللهي، فنط��وي الدموع على حدي��ث اوليائنا  
"ن�شرب على ما نعلم، وي�شربون على ما ل يعلمون"..فتنت�شي 
الروح، حن ي�شيق الفق، فا �شواك نور يف املدينة، واأنفا�شك 

قناديل رحمة متنح ال�شابرين اأما..!
اعت��اَد احلل��ُم ان ي�ش��ّرح مدينة الم��ام فينا.. ونحل��م، وتبداأ 
ا�شئل��ة ل تنتهي، والتمع��ْت التوفيقات ب�ش��وٍت ل اأثر لل�شدى 
علي��ه، يف كل توفيق لوعُة املعرفة، يف كل يقن.. يقن المام 
حولن��ا، فينا : دعنا �شيدي ن�ش��ّم عطرك، دْع ا�شواتنا حتتمي 
ب�شوِت��ك، دع احلل��م ي�شب��ح حقيق��ة، نحن ن�شك��و الظلم حتت 
قبتك التي تفتح ال�شماوات اأبوابها لعبور الدعاء... فثمة من 
ي��زرع الظلم بطريق �شمو�ش��ك، وينف�ُش عن قلبِه �شواد مبهرج 
، ل ن�شتطي��ع اأن نبتك��ر لُه ا�شمًا..ي��ا الهي..ملاذا ل ت�شميه كي 
نعرف��ه..؟ او تظه��ر الم��ن كي ير�ش��ده.. نح��ن جميعا نحلم 

حلما واحدًا،ان نرى الهادي يجمع العامل مبدينة والده.

نسَمُع صوتك.. نعرُف أنك حولنا وأنك فينا
يـــا حسين... 

حيدر عا�شور
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ي�����������ا ك���������������ّل ح���������������زين ل�����������ن ت����������ع����������ود جم�����������ددا
اأط�������ل�������ق�������ت م��������ا ي�������ح�������وي ال�������ع�������ن�������ان ل����ف����رح����ت����ي
ول�������������ش������ه������ر �������ش������ع������ب������ان ع�����������ش�����ق�����ت ل�����ي�����ال�����ي�����ًا
وب��������ه��������ا درو��������������������ش م����������ذ ع��������رف��������ت ف���������ش����ول����ه����ا
ف������ي������ه������ا ال���������رج���������ول���������ة وال�������������وف�������������اء ت����ع����ان����ق����ا
ف���������ب���������داي���������ة ك���������������ان احل�����������������ش��������ن ول�������ي�������ده�������ا
م���������ن���������ه ت�������ع�������ل�������م�������ن�������ا احل��������������ي��������������اة ك�������رمي�������ة
ي�������������ش������وده������ا ال�������������وف�������������اء  ك���������������ان  وولدة 
ف������ل������م������وق������ف ال�������ع�������ب�������ا��������ش ي��������������وم ط�����ف�����وف�����ه�����ا
وب��������ع��������ي��������ده��������ا اخ������������������رى ي�������������ش������ع ب�����ري�����ق�����ه�����ا
جت����م����ع����ت ال������������ك������������رمي  يف  وزه��������������������د  ���������ش��������رب 
ل�����ع�����ل�����ي�����ه�����ا ولدة  اخل��������������ت��������������ام  ق����������ب����������ل 
وب����������ك����������رب����������ا �����������ش����������ولت����������ه ���������ش��������ه��������دت ل����ه
وخ���������ت���������ام���������ه���������ا ن�����������������ور ي���������������ش�������ع ب������ك������ون������ن������ا
ف�������م�������ح�������م�������د امل��������������ه��������������دي ب������������������ات م���������اذن���������ا
حم�����م�����د لآل  م���������������ول���������������ود  ف������������ال������������ي������������وم 
ل������ي������زي������ح م���������ن ن�����������ش�����ر ال������ف�������������ش������اد ب�����اأر������ش�����ن�����ا
وب�������������ش������ي������ف������ه دي���������ن���������ي �������ش������ي������ب������زغ م�����������ش�����رق�����ا
وظ���������������ه���������������وره ع�����������������دل ي��������ح��������ق��������ق ح�����ل�����م�����ن�����ا

ب�������اأه�������ل�������ن�������ا  اأمل  ظ���������ل���������م  ول�������ي�������ن�������ج�������ل�������ي 
ف�������ب�������ج�������ده خ������ت������م������ت ر��������������ش�������������الت ال�����������ش�����م�����ا
ف����������اأئ����������م����������ة اط�������������ه�������������ار ك�����������������ان اخ���������ره���������م

ف��������ل��������ق��������د ت��������������ه��������������اوت ك����������ف����������ة امل������������ي������������زان
وع������������زف������������ت م������������ا ا�������������ش������������دو م������������ن الحل���������������ان 
ا��������ش�������ج�������اين  وق��������ع��������ه��������ا  يف  ال��������ه��������ب��������ت  ق������������د 
ادرك������������������������ت م������������ا حت����������������وي ع�������ظ�������ي�������م م������ع������ان
ف����������ن����������ق����������اوة الخ���������������ا����������������ش ل���������ل���������وج���������دان
����������ش���������اد ال���������������ش�������ب�������اب ب��������رو���������ش��������ة وج�������ن�������ان
م�������������������������وت ب�������������ع�������������ز لل�������������������������������ذل ه�������������������وان

ف�������ي�������ه�������ا ف�������������������داء ال�������ن�������ف���������������ش ل������������اإخ������������وان 
وامل������������������������اء م��������ط��������ل��������وب ل����������������دى ال��������ظ��������م��������اآن
اأع������������ن������������ي ب������������ه ال�����������������ش��������ج��������اد ل�����ل�����رح�����م�����ن
م��������ن��������ه ع��������رف��������ن��������ا م������������ب������������داأ الح�����������������ش��������ان
الأك������������������������واِن ب�������������ش������ي������د  ال�������������ش������ب������ي������ه  ذاك 
امل���������ي���������دان يف  الب�������������ط�������������ال  ج���������ن���������دل  ك�����������م 

ول����������������ه ان��������ت��������ظ��������رن��������ا ح�������ق�������ب�������ة الزم��������������������ان 
وك����������ي����������اين ع������������زت������������ي  م����������ن����������ه  ان  ب���������������ل 
������ش�����ع�����ب�����ان  م����������ن  ال������ن�������������ش������ف  يف  وب������������زوغ������������ه 
الوط��������������������ان  يف  ال������������ش�����������ن�����������ام  وي��������ح��������ط��������م 
وي�����������ث�����������ب�����������ت الرك�������������������������������������ان ل�������������اإمي�������������ان
ه�����������و رح���������م���������ة ال����������رح����������م����������ان ل�������اإن���������������ش�������ان
ال��������ع��������ن��������وان يف  ال�����������ع�����������دل  ك�����������ل  ل��������ي��������ك��������ون 
وب�������������ش������خ�������������ش������ه ق������������د خ��������ت��������م ال�������ث�������ق�������ان
ول���������ع���������ل���������م���������ه ب���������������������ش����������راك����������ة ال������������ق������������ران

لمناسبِة والدات األئمة األطهار في شهر شعباَن 
حممد �شناء العرجي  26
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لئـن كانـت الدنيـا تعـد نفيســة

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

ل����ئ���������ن ك����ان���������ت ال����دن����ي���������ا ت����ع���������د ن��ف��ي�����ش��������ة
اأُن�������ش�������ئ���ت ل����ل����م����وت  الأب�����������������دان  ك����ان���������ت  واإن 
م����ق���������درًا ����ش�������ي�������ئ���ًا  الأرزاق  ك����ان���������ت  واإن 
ج��م��ع�����ه��ا ل����ل����ت���������رك  الأم�����������������وال  ك�����ان�����ت  واإن 
خ�������ل�������ي�������ل م�����������ن  ل�����������ك  اأُفٍّ  ده�������������ر  ي�����������ا 
م�����������ن ������ش�����������اح�����������ٍب وط�������������ال�������������ٍب ق�������ت���ي�������ِل
واإّن�������������م�������������ا الأم��������������������ر اإل���������������ى اجل�������ل�������ي�������ل
امل�����������������وت اأول�������������������ى م�����������ن رك�����������������وب ال����ع���������ار

واأن����ب��������������ُل اأع�����������ل�����ى  اهلل  ث�����������������واب  ف�������������دار 
اأف�������ش�������ل اهلل  يف  ب���ال�������ش�������ي���ف  ام���������رئ  ف���ق���ت���ل 
اأج���������م����ل ال������������رزق  يف  امل����������رء  ����ش�������ع���ي  ف����ق����ّل����ة 
ف�������م���ا ب��������ال م�����ت�����������روك ب������ه امل���������������رُء ي���ب���خ�������ُل
ك�����������م ل�����������ك ب�������������الإ�������ش�������������راق والأ�����ش���������ي���������ل
ب���������ال����ب���������دي���������ل ي���������ق���������ن���������ع  ل  وال�������������ده�������������ر 
وك�����������������ّل ح�����������ي �����ش���������ال���������ك ال�����������ش�������ب�������ي�������ل
وال������ع�������������ار اأول�����������������ى م�����������ن دخ���������������ول ال����ن���������ار
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تراُث العلماء

اإلمام القائم 
بيَن الذكِر واللوح

)عليه السالم(

قد  السلم(،  )عليه  القائم  إمامة  باب  يف 
إبراهيم  ورد عن سعد والميي معا، عن 
عن  مهزيار،  بن  عيل  أخيه  عن  مهزيار،  بن 
عن  عثمن،  بن  أبان  عن  أيوب،  بن  فضالة 
العلء،  أيب  بن  الس�  عن  عمي،  أيب  ابن 
عن أيب عبد الل )عليه السلم(، قال: قلت 

له: تكون الرض بغي إمام؟ قال: ل.
قلت: أفيكون إمامان يف وقت واحد؟ قال: 

ل، إل وأحدمها صامت.
قلت: فاإلمام يعرف اإلمام الذي من بعده؟ 

قال نعم.
قال: قلت القائم إمام؟

قبل  به  اؤتم  قد  إمام،  ابن  إمام  نعم،  قال: 
ذلك.

حممد  حدثنا  ق��ال:  الل  عبد  بن  سعد  وعن 
السن  عن  اخلطاب،  أيب  بن  الس�  بن 
بن حمبوب، عن عيل بن رئاب، عن أيب عبد 
الل )عز  قال يف قول  أنه  السلم(  الل )عليه 
وجل(: »يوم يأت بعض آيات ربك ل ينفع 

نفسا إيمهنا مل تكن آمنت من قبل ».
فقال: اليات هم الئمة، والية النتظرة هو 
القائم )عليه السلم( فيومئذ »ل ينفع نفسا 
إيمهنا مل تكن آمنت من قبل« قيامه بالسيف، 
)عليهم  آبائه  من  تقدمه  بمن  آمنت  وإن 

السلم(.
أما عن )اللوح الخرض( والذي خيّصص له 
والحاديث  كتابه  من  كبية  مساحة  القّمي 
السلم(،  )عليه  الهدي  إمامة  عل  الؤّكدة 
بن  الل  وعبد  الل  عبد  بن  سعد  روى  فقد 
جعفر الميي جيعا، عن أيب السن صالح 
بن أيب محاد، والسن بن طريف جيعا: عن 
بكر بن صالح، عن عبد الرمحن بن سامل، عن 
السلم(،  الل )عليه  أيب بصي، عن أيب عبد 
عبد  بن  جلابر  السلم(  )عليه  أيب  قال  قال: 
فمتى  حاجة،  إليك  يل  إّن  النصاري:  الل 

خيّف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟
فقال له جابر: يف أي الوقات شئت، فخل 
يا  له:  قال  السلم(،  )عليه  جعفر  أبو  به 

يطَرُح ابن بابويه القّمي يف كتابه )الإمامة والتب�شرة من احلرة( مو�شوعة اإمامة 
ورَد  ما  الأول  مهّمن،  ا�شتغالن  على  ي�شتغل  وفيه  ال�شام(،  )عليه  املنتظر  املهدي 
ذكره عن النبّي الأكرم واأهل بيته يف اإمام اآخر الزمان )القائم(، والثاين هو )اللوح 
الأخ�شر( الذي ُدّوَن فيه ا�شم النبي )�شلى اهلل عليه واآله( والأو�شياء من بعده من 

اأهل بيته الأطهار )عليهم ال�شام(.
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فاطمة  أمي  )ي(  يد  يف  رأيته  الذي  اللوح  عن  أخبين  جابر، 
يف  أنه  به  أخبتك  وما  وآله(  عليه  الل  )صل  الل  رسول  بنت 
أين دخلت عل  بالل،  فقال جابر: أشهد  اللوح مكتوبا،  ذلك 
أمك فاطمة )عليها السلم( يف حياة رسول الل )صل الل عليه 
يدها  يف  فرأيت  السلم(،  )عليه  الس�  بولدة  أهنئها  وآله( 
بيضاء  كتابة  فيه  ورأيت  زمرد،  من  أنه  ظننت  أخرَض،  لوحًا 
شبيهة بنور الشمس، فقلت لا: بأيب أنت وأمي، يا بنت رسول 

الل ما هذا اللوح؟
)صل  رسوله  إىل  وجل(  )عزَّ  الل  أهداه  اللوح  هذا  فقالت: 
ابني، وأسمء  فيِه اسُم أيب، واسُم بعيل، واسم  الل عليه وآله( 

الوصياء من ولدي، فأعطانيه أيب ليرسين بذلك.
فقرأته  السلم(،  )عليها  فاطمة  أمك  فأعطتنيه  جابر:  قال 
وانتسخته، فقال له أيب )عليه السلم(: فهل لك - يا جابر - 

أن تعرضه عيّل؟
إىل  انتهى  حتى  السلم(،  )عليه  أيب  معه  فمشى  نعم،  فقال: 
جابر،  يا  فقال:  رق،  من  صحيفة  أيب  إىل  فأخرج  جابر  منزل 

أنظر أنت يف كتابك، لقرأه أنا عليك.
فنظر جابر يف نسخته فقرأه عليه أيب )عليه السلم(، فوالل ما 
خالف حرٌف حرفًا؛ قال جابر: فإين أشهد بالل أين هكذا رأيته 

يف اللوح مكتوبًا:
الكيم  العزيز  الل  من  كتاب  هذا  الرحيم،  الرمحن  الل  بسم 
لحمد نوره و سفيه وحجابه ودليله، نزل به الروح الم� من 
عند رب العال�؛ عّظم يا حممد أسمئي، واشكر نعمئي، ول 
جتحد آلئي، إين أنا الل، ل إله إل أنا، قاصم اجلبارين )ومبي 
التكبين( ومذل الظال�، وديان الدين، إين أنا الل، ل إله إل 
أنا، فمن رجا غي فضيل أو خاف غي عديل، عذبته عذابًا ل 
أعذّبُه أحدًا من العال� فإياي فاعبد، وعيّل فتوّكل، إين مل َأبعْث 
وصيا،  له  جعلت  إل  مدته،  وانقضت  أيامه  فأكملت  نبيًا، 
الوصياء  عل  وصيك  وفضلت  النبياء،  عل  فضلتك  وإين 
وأكرمتك بشبليك بعده وبسبطيك السن والس�، وجعلت 
)َحَسنًا( معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت )ُحسينًا( 
فهو  بالسعادة  له  وختمت  بالشهادة،  وأكرمته  وحيي،  خازن 
كلمتي  جعلت  درجة،  الشهداء  وأرفع  استشهد،  من  أفضل 
وأعاقب،  أثيب  بعرتته  عنده،  البالغة  والجة  معه،  التامة 
أولم عيلٌّ سيد العابدين، وزين أوليائي الاض�، وابنه سّمي 
جده الحمود، حممد الباقر لعلمي والعدن لكمتي، سيهلك 
مني  القول  حق  عيل،  كالراد  عليه  الراد  جعفر،  يف  الرتابون 

لكرمن مثوى جعفر، ولرسنه يف أوليائه وأشياعه وأنصاره، 
وانتجبت »بعد« موسى »فتنة« عمياء حندس، لن خيط فريض 
ل ينقطع، وحجتي ل ختفى، وأن أوليائي ل يشقون أبدًا، أل 
آية من  ومن جحد واحدًا منهم فقد جحد نعمتي، ومن غي 
كتايب فقد افرتى عيل، وويل للمفرتين اجلاحدين عند انقضاء 
بالثامن  الكّذب  إن  أل  وخيت،  وحبيبي  موسى  عبدي  مدة 
مكذب بكل أوليائي، وعيل وليي ونارصي، ومن أضع عليه 
مستكب،  عفريت  يقتله  بالضطلع،  وأمتحنه  النبوة،  أعباء 
إىل جنب  القرن�،  ذو  الصالح  العبد  بناها  التي  بالدينة  يدفن 
رش خلقي، حق القول مني لقرن عينه بمحمد ابنه وخليفته 
من بعده، فهو وارث علمي ومعدن حكمتي وموضع رسي 
وحجتي عل خلقي، جعلت اجلنة مثواه وشفعته يف سبع� من 
أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار، وأختم بالسعادة لبنه عيل 
وليي ونارصي، والشاهد يف خلقي، وأميني عل وحيي، أخرج 
منه الداعي إىل سبييل، واخلازن لعلمي السن، ثم أكمل ذلك 
وصب  عيسى  وباء  موسى،  كمل  عليه  للعال�،  رمحة  بابنه، 
أيوب، ستذل أوليائي يف زمانه، ويتهادون رؤوسهم كم هتادى 
رؤوس الرتك والديلم، فيقتلون وحيرقون، ويكونون خائف� 
الويل  ويفشو  دمائهم،  من  الرض  تصبغ  وجل�،  مرعوب� 
فتنة  كل  أدفع  بم  حقا،  أوليائي  أولئك  نسائهم،  يف  والرن� 
الصار  عنهم  وأرفع  الزلزل،  أكشف  وبم  حندس،  عمياء 
وأولئك  ورمحة  ربم  من  صلوات  عليهم  »أولئك  والغلل 

هم الهتدون«.
قال عبد الرمحن بن سامل: قال أبو بصي: لو مل تسمع يف دهرك 

إل هذا الديث لكفاك، فُصنُه إل عن أهله.
بن  حممد  ابن  إسحاق  عن  اخلّشاب  موسى  بن  السن  وعن 
أيوب، قال: سمعت أبا السن عيل بن حممد بن عيل بن موسى 
مل  الناس:  يقول  من  المر  هذا  صاحب  يقول:  السلم  عليه 

يولد بعد.
وغيه  جهور  بن  حممد  عن  البرصي  حممد  بن  العل  وحّدثنا 
)عن »حممد« بن أيب عمي( عن عبد الل بن سنان، عن أيب عبد 
الل عليه السلم قال: سمعته يقول: يف القائم )عليه السلم( 

سنة من موسى بن عمران )عليه السلم(.
فقلت: وما سنته من موسى بن عمران؟

قال: خفاء مولده، وغيبته عن قومه.
فقلت: وكم غاب موسى عن أهله وقومه؟

فقال: ثمين وعرشين سنة.
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كربالُء في مدونات الرحالة واألعالم

م��ن إص�����دارات ق��س��م ال��ش��ؤون 
كتاب   , والثقافية  الفكرية 
الرحالة  كربلء يف مدونات 
ال��رتاث  يتضمن  والع��لم 

الثقايف والديني لكربلء .
كربلء  مدينة  لوقع  بالنظر 
الديني  ومركزها  اجل��غ��رايف 
أهتم  فقد  العلمية،  ومكانتها 
بمدن  الج��ان��ب  ال��رح��ال��ة 
زياراهتم  أثناء  كافة  ال��ع��راق 
أعطوا  أهنم  إل  اليها،  التكررة 
الدينة  ل���ذه  ك��ب��يًا  اه��ت��مم��ًا 
القدسة، وصوروا جوانب من 
حياة كربلء اليومية والجتمعية 

كل  من  واله��م  والقتصادية، 
ذل���ك اجل���ان���ب ال��دي��ن��ي 
وجهات  عن  يعّب  تصويرًا 
بعض  كانت  وأن  نظرهم، 
صحيحة،  غ��ي  أق��وال��م 

ومهم يكن من أمر فأهنم تركوا 
وحكايات  وتقارير  مذكرات  لنا 

من  ختلو  ل  كثية  شخصية  وأنطباعات 
فائدة، قد تشكل منظومة متكاملة ضخمة 

من العرفة خلل جتوالم يف الدينة.
والذكرات  الدونات  تلك  خلل  ومن 
الداري��ة  الدينة  أح��وال  للقارئ  يتب� 
والقتصادية  والجتمعية  والثقافية 
خلل القبة التي زارها هؤلء ورصدوا 
وأين  فيها،  الجتمعية  الياة  تفاصيل 
لسعيد أن أرى الكثي من اإلخوان طلبه 
الاجستي والدكتوراه من جامعات البلد 

الرحلت،  أدب  كتابة  إىل  عنايتهم  تتجه 
مذكرات  تدوين  عل  حيرصون  ولعلهم 
يطلع  لكي  ع��ودهت��م،  بعد  ي��ن��رشوهن��ا 
أن  وعسى  الشعوب  أحوال  عل  الناس 
ومن  العب،  أحسن  هذه  من  لنا  يكون 
تلك أجل الثر، وهي دراستنا هذه عن 
اليه  توصلنا  ما  ن��ورد  الرحلت،  أدب 
وغي  الرتجة  والرحلت  الذكرات  من 
والغاية  دراستها،  يمكننا  التي  الرتجة 
التوخاة منها لكي يسد فراغًا يف دراستنا، 
ترجة  يف  ك��ب��يًا  ج��ه��دًا  بذلنا  بأنا  علًم 
العلم الواردة ورشح الفردات، ونحن 

أحوج ما نكون إىل تلك 
الدونات والذكرات.

ب��أن  ال��ق��ول  ويمكننا 
قام  التي  الرحلت  تلك 
نحو  الرحالة  ه��ؤلء  با 
لغ��راض  كربلء  مدينة 
ثقافيه  أو  سياسية  أو  دينية 
العديد  تمل  إهنا  شك  ل 
اإلخبارية  اخلصائص  من 
وال����ع����ارف ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
أهنا  كم  والثقافة،  ال��ض��ارة 
واضحة  صورة  لقرائها  تقدم 
وأهله  ال��رشق��ي  ال��ك��ان  ع��ن 
ومظاهر الياة فيها، وغي ذلك 

ما يتعلق بشؤون البلدة.
ل��ق��د ك���ان ال��ب��ع��ض م��ن ه��ذه 
سياسية  مهمه  لداء  الرحلت 
رس��م��ي��ة ي��ك��ل��ف ب��ا م��ن ل��دن 
شاهدنا  كم  معينة،  أجنبية  جهة 
البيطانية  السترشقة  رحلة  يف 
العتمد  دار  سكرتية  بيل  الس 
الرحالة،  من  بغداد وغيها  البيطاين يف 
بالكثي  القارئ  تعرف  الرحلت  وهذه 
مما شاهده وما رآه وما سمعه من الواقف 
اجلانب  م��ن  وال��ش��اه��دات  وال���الت 
الرحالة  يصف  كم  الروحي)الديني(، 
الزراعي،  كربلء  إقليم  البسات�  ايضًا 
قديم،  تأرخيي  بعد  لا  النخيل  وبسات� 
كم يستعرض الرحالة وصف نقل اجلنائز 
أومن  بعيدة  مسافات  من  تنقل  وكيف 
والمي  البغال  عل  جماورة  ودوٍل  مدٍن 

30

قراءة في كتاب



وهي الوسيلة التعارفة آنذاك، وحمل إقامة 
هؤلء يف اخلانات والبيوت البنية بالط� 
الطابوق وكذلك السواق والسوار  أو 
ال��ح��ص��ن��ة، ك��م ي��ص��ف ال��ف��ي��ض��ان��ات 
الطمأنينة  وتوفر  والم��ن  وال��غ��زوات 
إىل  وما  التجاري  والتبادل  والأكولت 

ذلك من أمور ل ختطر عل ذي بال.
القارئ  عزيز   ���� الكتاب  ه��ذا  يوضح 
الغربي�  الرحالة  مدونات  تفاصيل   ��
الدقة  تنقصها  كانت  وأن  والرشقي�، 
فيها  يبدو  اخ��رى  أحيان  ويف  واليادية 

يشء من البالغة.
بعض  يكون  أن  ج���دًا،  الحتمل  وم��ن 
نقلهم  يف  قاصدين  ال��رح��ال��ة،  ه���ؤلء 
لا  الواقع  با  فيشوهون  يشاهدون،  لا 
وضغينة  حقٍد  من  نفوسهم  عليه  تنطوي 

للعرب ولإلسلم.
وأود أن يعلم القارئ أّن كتب الرحلت 
عل  تستحوذ  الخية  الونة  يف  أخذت 
اهتمم الباحث� والؤرخ� وعامة القراء.

أنني منذ  وحرّي أن اذكر للقراء العزاء 
كنت طالبًا يف مرحلة البكالوريوس بكلية 
تربطني  كانت  بغداد  الرتبية/جامعة 
بأعداد  واسعة،  وطيدة  أخوية  علقات 
يف  والعامل�  التدريسي�  م��ن  ك��ب��ية 
الوسط اجلامعي من فرتة بعضهم بتأليف 
والجانب  العرب  رح��لت  عن  كتاب 
ونزوًل عند رغبتهم فقد رشعت بوضع 
حجر الساس لذا الكتاب أود أن أقدم 
يف  ساعدين  من  كل  إىل  وأمتناين  شكري 
إعداد مادة الكتاب وعل رأسهم العلمة 
الشيخ حممد عيل داعي الق الذي يساهم 

يف ترجة بعض النصوص اىل العربية.
خ��اص��ة ف��ي��م خي��ص ال����دور ال��ض��اري 

والتارخيي لدينة كربلء.
جيعها  والكتب  الرحلت  هذه  تكن  ومل 
فهناك  بالكامل،  الدينة  تراث  غطت  قد 

لا  يتعرض  ومل  ت��دون  مل  كثية  جوانب 
العلمي  اجلانب  لسيم  بالرة  الرحالة 
وال��دارس  العلمية  وال���وزة  وال��ع��ريف 
الدينية والشعراء والدباء سوى إشارات 
وهي  ج���وع،  م��ن  ولت��س��م��ن  تغني  ل 
من  كثيًا  أتوثق  ج��دًا  مهمة  القيقة  يف 
الؤلف�  كتب  يف  التوافرة  العلومات 
وسعنا  م��ا  اجتهدنا  وق��د  ال��ت��ارخي��ي��ة، 
الجتهاد يف ادراك الصواب والرد عل ما 

جاء يف كلمهم من لغط وخطأ.
الكتاب  سميت  أين  إىل  اإلش��ارة  وجتدر 
الرحالة  م��دون��ات  يف  )ك��رب��لء  ب��اس��م 
موجزًا  فصًل  ن��رشت  وق��د  والع���لم( 
من رحلت الرشقي� والغربي� يف جملة 

)ميزوبوتاميا( الصادرة يف سويرسا.
اللغات  من  الرتجون  ترجه  ما  ونقلت 

وغيها  والروسية  والفرنسية  النكليزية 
كل ما ورد عن مدينة كربلء مع الرجوع 
القراء  جيد  أن  آم��ًل  النقل،  مصادر  إىل 
ضالتهم النشودة, كم أين قسمت الكتاب 
كربلء  الول:  رئيسي�  فصل�  إىل 
يف  كربلء  والثاين  الرحلت،  كتب  يف 

الصادر العارصة.
مادة  وترجة  جع  يف  قضيت  فقد  وبعد 
الكتاب سنوات بذلت فيها من اجلهد كل 
ما استطيع، فلم أكد أعرف خللا عطلة 
يف حر الصيف، ول برد الشتاء، وكثيًا ما 

كان يصل يب اجلهد إىل اإلجهاد.
سدد الل خطانا جيعًا ووفقنا خلدمة تراث 
هذه الدينة القدسة والل ويل الدى وويل 

التوفيق.
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للمراة نشاطات علمية يشهد لا الجتمع 
العالي وبالرغم من ذلك  فاهنا ختتلف 
بعض اليشء عن الرجل  فجعل الل عز 
الرأة  قوة  تفوق  جسدية  قوة  له   وجل 
وذلك ليتمكن من محايتها وجعل الياء 
عند الرأة أكثر منه, لتحفظ عّفتها  وهي   
أكثر جاًل من الرجل وسوى  ذلك من 
النفيس  اجلانب  هيمنا  لكن  الفوارق.. 
والتي  بالعاطفة  الرجل  تفوق  فالرأة 
هي أجل ما فيها  والتي حيتاجها اجلميع 
لذلك جعل الل المل والرضاعة لألم 
اجلميلة  بعواطفها  كثيا  تتعامل  فهي 
بعيدا عن النطق والفلسفة .. وهذا يقينِّد 
فرتاها  الياة  ميادين  يف  العاملة  ال��رأة 
والقوة  عواطفها  ب�  رصاع  يف  تعيش 
التي تريد أن تكون عندها حتى تتمكن 

من مواجهة الياة بجانب الرجل لكن 
ال��رصاع  ه��ذا  فَيصل  تتعمق  الشكلة 
قبول  ال��رأة  تستطيع  ل  بحيث  لرحلة 

واقعها وفطرهتا .
ال��ذي  الجتمع  سيكون  كيف  ت��رى 
يفتقر لعطف الرأة كزوجة يظل الرجل 
إشباع  وحي��اول  إليها   حيتاج  بفطرته 
أنوثة  نتيجة لضعف  بالنقص  إحساسه 

زوجته  ويظل هذا الاجس يف ذهنه 
ي  ُيؤدنِّ مما  قوي  وهو  قوية  فزوجته 
ال��لح��ظ.  الن��ف��ص��ال وه���ذا  إىل 
والشكلة كأم سيظل الطفل بحاجة 

ستكون  لذلك  وعطف  حنان  إىل 
يستبعد  ول  طبيعي  غي  بحجم  القوة 
لن  والنحراف  اإلج��رام  عل  إقباله 

نفسه غي مستقرة ..

النساء والتحّضر بعض

الدين  أح��ك��ام  تطبيق  ه��و  ال��ع��لج 
فقال  الجتمع  تواُزن  اإلسلمي لفظ 
أل   «  : وآله  عليه  الل  صل  الل  رسول 
بل.  قالوا  ؟  نسائكم  بخي  ُأخبكم 
الودود  الولود  نسائكم  خي  إنَّ   : قال 
 ، أهلها  يف  العزيزة   ، العفيفة  الستية 
الذليلة مع بعلها ، التّبجة مع زوجها 
قوله  تسمع  التي   ، غيه  عن  الصان 
ما  له  بذلت  با  خل  وإذا  أمره  وتطيع 

أراد منها ومل تتبّذل له تبّذل الرجل «
الَذليلة مع بعلها اإلشارة لرقتها  التي 
تستطيع با موازاة   قوة الرجل فحدد 
تافظ  التي  للمرأة  النهجية  اإلسلم 
با عل هيبتها وقوهتا يف فصل تام ب� 

تعاملها يف خارج البيت وداخله..

إًذا ما هو العالج ؟

علي عايد الزهيري
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الشياء  خالق   ، بالنعم  الّنان  لل  المد 
م��ن ال��ع��دم ، وال��ص��لة وال��س��لم عل 
َلم ، الرسول  منقذ اُلمم من دياجي الظُّ
المّجد والنبي السّدد ، سيدنا ومولنا ، 
نبينا ومقتدانا أيب القاسم حممد صل الل 
عليه وعل اله الصطف� البرة ، والقادة 
اخلية ، الذين َمن لزمهم لِحق ، ومن 
تقّدمهم مارق ، وَمن تأّخرعنهم زاهق، 
 ، بإحسان  اتبعوه  الذين  صحبه  وعل 
أعداء  أعدائهم  اللمتناهية عل  واللعنة 
وملمة  القيامة  قيام  حتى   ، أجع�  الل 

النفس الّلوامة . 
علئم  الخلوقات  جعل  تعاىل  الل  إن   
حكمته  ع��ل  ودلئ���ل   ، عليه  وآي���ات 
أن  حكمته  فشاءت   ، تدبيه  وحسن 
علقة  وجيعل   ، أزواج��اً  الشياء  خيلق 

لكل منهم مع الخر ، فإذا انقطعت هذا 
وعجز  فرد  كل  مسية  تأّخرت  العلقة 

عن إقامة وظيفته عل ما يرام .
نحو  عل  الرجل  خلق  أن  آياته  فمن   
منهم  فكّل   ، كذلك   ، ال��رأة  اىل  حيتاج 
مكّمل لآلخر ، فلم تكن نظرته الرحيمة 
العدل  وهو  ال��رأة  من  أكثر  الرجل  إىل 

الكيم . 
وانم جعل الدرجات بالتقوى فقال: )إّن 
أكرمكم عند الل أتقاكم .(، فلن يفّضل 
التقوى  حساب  عل  إّل  فرد  عل  فردًا 
 ، عّزوجّل  منه  النزلة  وق��رب  وال��ورع 
آخر  ويقبل عمل  فرد  يضيع عمل  ولن 
أشار  كم  واليئة،  الصورة  لختلٍف يف 
لذلك يف كتابه الحكم فقال: )..أنى ل 
ُاضيع َعمَل عامٍل منكم من ذكر أو ُانثى 

بعضكم من بعض ... (
وقد اهتم ديننا النيف � باعتباره دستورًا 
الوارص  بتقوية   � للنجاة  ومنارًا  للحياة 
والروابط ب� الرجل والرأة، لِئّل حيصل 
خرق يف مسية البرش ، وثغرة تدخل من 
خللا الغرائب، فجعل ُاصوًل وقواعد 
ينطلق من خللا كل من الرجل والرأة 
، فكّلم كان العتمد عل تلك اُلصول 
الكاشفّية عن عظمة اخلالق  أكثر كانت 
وتدبيه وإحاطته باُلمور أشد وأقوى .
عاتق  عل  ُالقيت  التى  الواجبات  فمن   
الرأة ، وجعلت لا أصًل تنطلق منه اىل 
كل جمال : اللتزام بالعّفة التى عّزز الل 
تعاىل با الرأة ، فجعلها ُحّلًة ثمينة ودّرة 
نفيسة تزّينت با الرأة السلمة ، وفاقت 

بنات جنسها بالعّزة والفتخار.

أم علي مشكور

33)1 - 2(المرأة المسلمة وإجازة الحديث عند الفريقين
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إعمار المساجد
من وصية رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم( 
وأحسن  الل  داعي  أجاب  من  ذر  أبا  يا  ذر:  ليب 
فقلت:  اجلنة،  الل  من  ثوابه  كان  الل  عمرة مساجد 
بأيب أنت وامي يا رسول الل كيف يعمر مساجد الل؟ 
قال: ل يرفع فيها الصوات ول خياض فيها بالباطل 
ول يشرتى فيها ول يباع، فاترك اللغو ما دمت فيها 
فإن مل تفعل فل تلومن يوم القيامة إل نفسك... يا 
أبا ذر كل جلوس يف السجد لغو إل ثلث: قراءة 

مصل أو ذكر الل أو سائل عن علم
ترك اللغو

قول  قال: كل  انه  السلم(  )عليه  الؤمن�  أمي  عن 
فكر  فيه  ليس  صمت  وكل  فلغو  ذكر  فيه  لل  ليس 

فسهو وكل نظر ليس فيه اعتبار فلهو

 النظر والسكوت والكالم
)عليهم  آبائه  عن  السلم(،  )عليه  الصادق  عن 
قال:  ال��س��لم(  )عليه  الؤمن�  أم��ي  أن  ال��س��لم( 
والسكوت  النظر  خصال:  ثلث  يف  كله  اخلي  جع 
والكلم، فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكل 
سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة، وكل كلم ليس فيه 
نظره عبا وسكوته  كان  لن  لغو، فطوبى  فهو  ذكر 
فكرا وكلمه ذكرا وبكى عل خطيئته وآمن الناس 

رشه 

المؤمنين  امير  مواعظ 
عليه السالم لرجل سأله 

الموعظة
انه  السلم(  )عليه  الؤمن�  أمي  إىل  رفعه  الريض 

قال لرجل سأله أن يعظه: ل تكن ممن يرجو الخرة 
يف  يقول  الم��ل،  بطول  التوبة  ويرجي  عمل  بغي 
الراغب�،  بعمل  فيها  الزاهدين ويعمل  بقول  الدنيا 
إن أعطي منها مل يشبع وإن منع منها مل يقنع، يعجز 
عن شكر ما أوت ويبتغي الزيادة فيم بقي، ينهى ول 
يعمل  يأت، حيب لصال� ول  مل  بم  ينتهي، ويأمر 
عملهم ويبغض الذنب� وهو أحدهم، يكره الوت 
أجله،  من  الوت  يكره  ما  عل  ويقيم  ذنوبه  لكثرة 
يعجب  لهيا،  أمن  صح  وإن  نادما  ظل  سقم  إن 
بنفسه إذا عويف ويقنط إذا ابتيل وإن أصابه بلء دعا 
نفسه  تغلبه  مغرتا،  أعرض  رخاء  ناله  وإن  مضطرا 
يستيقن، خياف عل  ما  يغلبها عل  ما يظن ول  عل 
غيه بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، 
إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقرص 
شهوة  له  عرضت  إن  س��أل،  إذا  ويبالغ  عمل  إذا 
أسلف العصية وسوف التوبة وإن عرته حمنة انفرج 
اللة، يصف العبة ول يعتب ويبالغ يف  عن رشائط 
العمل  ومن  مدل  بالقول  فهو  يتعظ،  ول  الوعظة 
مقل، ينافس فيم يفنى ويسامح فيم يبقى، يرى الغنم 
مغرما والغرم مغنم، خيشى الوت ول يبادر الفوت، 

تراث اهل البيت 
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ما  غ��يه  معصية  م��ن  يستعظم 
ويستكثر  نفسه،  من  منه  أكثر  يستقل 
فهو  غيه،  طاعة  من  حيقره  ما  طاعته  من 
اللغو  مع  الناس طاعن ولنفسه مداهن،  عل 
الفقراء، حيكم  الذكر مع  إليه من  الغنياء أحب 
عل غيه لنفسه ول حيكم عليها لغيه، يرشد غيه 
ويغوي نفسه فهو يطاع ويعيص ويستويف ول يويف 

وخيشى اخللق يف غي ربه ول خيشى ربه يف خلقه

لقاء اهلل عز وجل
الصمد بن بشي، عن بعض أصحابه، عن  عن عبد 
أيب عبد الل )عليه السلم( قال: قلت: أصلحك الل 
لقاء  أبغض  لقاءه ومن  لقاء الل أحب الل  من أحب 
الل أبغض الل لقاءه؟ قال: نعم قلت: فوالل إنا لنكره 
إنم ذلك عند  الوت فقال: ليس ذلك حيث تذهب 
العاينة إذا رأى ما حيب فليس يشء أحب إليه من أن 
يتقدم والل تعاىل حيب لقاءه وهو حيب لقاء الل حينئذ 
وإذا رأى ما يكره فليس يشء أبغض إليه من لقاء الل 

والل يبغض لقاءه
لقاء اإلمام

)عليه  الل  عبد  ليب  قلت  قال:  الحاريب  ذريح  عن 
السلم(: إن الل أمرين يف كتابه بأمر فأحب أن أعمله 
قال: وما ذاك؟ قلت: قول الل عزوجل ﴿ثم ليقضوا 
تفثهم  ليقضوا  قال:   )4( نذورهم﴾  وليوفوا  تفثهم 
قال  الناسك،  تلك  نذورهم  وليوفوا  اإلم��ام  لقاء 

عبد  أبا  فأتيت  سنان:  بن  الل  عبد 
جعلت  فقلت:  ال��س��لم(  )عليه  الل 

فداك قول الل عزوجل: )ثم ليقضوا تفثهم 
وقص  الشارب  أخذ  قال:  نذورهم(  وليوفوا 

جعلت  قلت:  ق��ال:  ذل��ك،  أشبه  وم��ا  الظفار 
قلت  بأنك  عنك  حدثني  الحاريب  ذريح  إن  فداك 

تلك  نذورهم  وليوفوا  اإلمام  لقاء  تفثهم  ليقضوا  له 
للقرآن  إن  وصدقت  ذريح  فقال:صدق  الناسك؟ 

ظاهرا وباطنا ومن حيتمل ما حيتمل ذريح

من هو المسلم؟
أحسن  إذا  الذي  الؤمن  السلم(:  )عليه  الرضا  قال 
يسلم  ال��ذي  والسلم  استغفر  أس��اء  وإذا  استبرش 
السلمون من لسانه ويده، وليس منا من مل يأمن جاره 

بوائقه

يوم الشك
عن سهل ابن سعد قال: سمعت الرضا عليه الصلة 
والسلم يقول: الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس 
الرؤية  قبل  وأفطر  للرؤية  الرؤية  قبل  صام  من  منا 
يا بن رسول الل فم ترى يف  له:  للرؤية، قال: فقلت 
الشك؟ فقال: حدثني أيب عن جدي عن  يوم  صوم 
آبائه عليهم الصلة والسلم قال: قال أمي الؤمن� 
شعبان  من  يوما  أصوم  لن  والسلم:  الصلة  عليه 

أحب إيل من أن أفطر يوما من شهر رمضان
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)التنمية  كتب  مؤلفي  أكثر  يعتمُد  ربم 
هذا  يف  وآراء  نظريات  عل  البرشية( 
عن  بعيدًا  بعضها  يكون  قد  الجال، 
أن  ولكن  ل��ا،  جمافيًا  وحّتى  القيقة 
هو  فهذا  وواقعيًا،  حقيقيًا  كتابًا  تقرأ 
أيدكم  ب�  أضُع  لذا  يل،  بالنسبة  الهم 

الح��لم(،  )مدير  كييل  ماثيو  كتاب 
رائعة  حكاية  شكلة  عل  صاغه  الذي 
أما  مغزى،  ذات  عمل  حكايُة  ج��دًا، 
خرافي�،  أناسًا  فليسوا  أبطالا  عن 
أهم  إلحدى  حقيقيون  عمل  هم  وإنم 
ومن  العامل،  يف  الستثمرية  الرشكات 

خلل هذا الكتاب ستتعّلم من الطريقة 
التي يمكن للرشكات سلوكها إلنجاز 
عامليها  مساعدة  بواسطة  باهرة  نتائج 

عل تقيق أحلمهم.
غاية  يف  موضوع  عل  الكتاب  يقُف 
المهية تتمثل بارتفاع نسبة غي اللتزم� 
رشكاهتم،  من  وترّسبم  العامل�  من 
فإن كثيًا من الديرين حَيارون فيم يتع� 
عليهم عمله، ليست السألة هي أننا ل 
نحلم أن نصبَح مديرين عظمء، بل إهنا 
بعد إىل طريقة  نتوّصل  أننا مل  تكمُن يف 

عملية وفاعلة لتحقيق هذا اللم.
أخذوا  الناجح�  الديرين  من  الكثي 
إىل  حّقًا  العامل�  يدفع  عم  يبحثون 
أّن  هو  اكتشفوه  وما  بعملهم،  التشّبث 
بالرضورة  ليس  للموظف�  حافز  أهم 
ترقيات  أو  بأجور  لم  وع��ود  تقديم 

وظيفية أعل، بل هو تقيق أحلمهم.
أيضًا  يعرفون  إهنم  الهمة،  الشخصية 
بحاجة  مستواهم  كان  أيا  الناس،  أن 
بقيت  وإل  والتشجيع،  الساعدة  إىل 
أبدًا جمّرد أحلم، وهذا جيعلنا  أحلمنا 

غي راض� عن مهننا وحياتِنا.
)ماثيو كييل(  البارع  الؤلف  انطلق  لقد 
»الرشكة  بأن  القائلة  الهمة  فكرته  من 
نظياهتا،  أفضل  تصبح  أن  يمكن  ل 
أفضل  فيها  العاملون  أصبح  إذا  إل 
نظرائهم«!، وقد توصل إىل هذه الفكرة 
الح��لم  ب���  العلقة  درس  أن  بعد 
التي  والطريقة  شخصيًا،  نتابعها  التي 
جتعلنا جيعًا ملتزم� بعملنا، وبمعاجلة 

قراءة: علي الشاهرِسْر واثقًا باتجاِه أحالمك
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بأعملم  الوظف�  التزام  عدم  مشكلة 
اكتشف  التفاقم،  يف  آخذًة  كانت  التي 
معًا  ال��ن��اس  عمل  ب���  ق��وي��ة  راب��ط��ة 
لتحقيق أهداف رشكاهتم، وب� تقيق 

أحلمهم الشخصية.
ببساطة  تتجل  الح��لم  مدير  قوة  إن 
الح��لم  مدير  مفهوم  معرفة  أن  يف 
ستغي طريقة إدارتك للناس وعلقتك 
أن  عرفنا  ما  إذا  الب��د،  وإىل  حاًل  بم 
 � تقريبًا  دائ��ًم   � تكون  الفكار  أق��وى 
مصادر  من  تنطلق  ما  وغالبًا  بسيطة، 
غي حمتملة، وما كتاب كييل، إل توثيٌق 

لات� السّلمت�.
أن  ه��ذه  أيامنا  يف  التنفيذيون  ي��درك 
تعد  مل  اجليدين  الناس  فقدان  تكملة 
عامل�  توظيف  نفقات  عل  مقصورة 
إذ  منهم،  تبّقى  بم  والحتفاظ  ج��دد 
أكثر  حتى  ويقر  لإلخفاق،  وصفة  أهنا 
أهم  إح��دى  ب��أن  تشككًا،  ال��دي��ري��ن 
تنعم  أن  مكن  التي  التنافسية  اليزات 
الحتفاظ  عل  قدرهتا  هي  رشكة،  با 
النضوب  يف  الخذ  البرشي  برأسملا 

وتفيزه.
اخلروج من الأزق:

منظمتك  مستقبل  أن  ك��ي��يل  ي��ب��� 
وإمكانات موظفيك متداخلة فيم بينها، 
ثم إن مصائرها مرتبط بعضها ببعض، 
أن  مؤسستك  أو  لنظمتك  يتسنى  ول 
تصبح أفضل نظياهتا من النظمت، إل 
إذا كان الناس الذين يديروهنا جيهدون 
يف  نظرائهم  م��ن  أف��ض��ل  ليصبحوا 
أكانت  العمل، هذه حقيقة عامة سواء 
النظمة رشكة أم مدرسة أم حكومة أم 

فريقًا رياضيًا.
ويؤّكد كييل حقيقة تقول أن الشكلة يف 

العامل�  الناس  من  العظمى  الغالبية 
ليسوا  ه���ذه،  أيامنا  يف  النظمت  يف 
مهمهتم،  بتنفيذ  قويًا  التزامًا  ملتزم� 
وهذا هو الأزق الذي يواجهه الديرون 
يشعرون  ل  ف��ال��ن��اس  ال���ع���ارصون، 
بعملهم،  بارتباطهم  متفاوتة  بدرجات 
أو النظمة التي يعملون فيها، أو بالناس 
الذين يعملون معهم، وهذا يشء يؤثر 
والفاعلية  العنوية،  ال��روح  يف  سلبًا 
واإلنتاجية، والتنمية الستدامة واللفة 
عدم  م��ن  أكثر  والربحية،  بالزبائن 

اللتزام.
عدم اللتزام:

يف  مشغول  الوظف  أن  صحيح  هل 
 )%60( بنسبة  أو   )%85( بنسبة  عمله 
أسوأ  س��ؤال  ثمة  )50%(؟  بنسبة  أو 
أعملم،  »ترك  الوظفون  قّرر  هل  هو: 
فيها؟«،  دوامهم  مواصلة  ذلك  ومع 
هو  ما  الرياضية،  السابات  أنَت  أجِر 
جدول  يف  السّجلة  ال��دولت  جمموع 
موظفوك  كان  إذا  منظّمتك؟  روات��ب 
التزام  ف��إن   ،)%75( بنسبة  ملتزم� 
من   )%25( هتدر  جيعلك  الكامل  غي 
عدم  مقابل  الشهري،  رواتبك  جدول 

اإلنتاجية الرتتبة عل عدم كمل اللتزام 
التكلفة القيقية  الذكور، وبالطبع فإن 
لعملك تكون أعل كثيًا عندما تدخل 
اللتزم�  يف حسبانك أن الوظف� غي 
يؤثرون سلبًا يف زبائنك، ويف أي سمٍة 

أخرى من سمت عملك.
وهنا يوّفر مفهوم مدير الحلم طريقة 
السيئة  النزعة  هذه  اجتاه  لعكس  ثورية 
كيف  يب�  إن��ه  ثم  الل��ت��زام،  ع��دم  إىل 
وصغيها،  كبيها  للمنظمت،  يمكن 
أن ُتعيد العامل� فيها ثانيًة إىل اللتزام 
تنافسية  ميزة  يوّلد  وه��ذا  ال��ص��ادق، 
العاملون  يؤّدي  التي  للمنظمة  ضخمة 

مهمهتم فيها.
تتصارع  الرشكات  كانت  الايض،  ففي 
وحجم  واجل���ودة  السعر  جم��الت  يف 
والتمّيز  ال��زب��ائ��ن  وخ��دم��ة  اإلن��ت��اج 
السواق،  يف  النتج  وتفّوق  العمليات 
أما يف العقود القادمة، فسنشهد العركة 
معركة  وهي  حمالة،  ل  التية  العظيمة 
أن  يبدو  وقد  الواهب،  عل  الصول 
العركَة قد محي وطيُسها لدى بعضهم، 

لكن القيقة أهنا ما زالت يف مهدها!.
حكاية واقعية في كتاب.
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كيف تقرأ 
كتب التنمية البشرية؟

التنبيه عن الخطأ

الثقافة  او  البرشية  التنمية  كتب  تقرا  عندما 
 ، النجاح  كتب  او  الياة  تعليمت  او  الجتمعية 
ان  قيمة ولكن الهم  فيها معلومات  ان  بالرغم 

تبدا باخلطوة الوىل وهي من داخلك .
ببساطة  والتفكي  الناس  وحب  القلب  طهارة 
جدا  وانزع من قلبك أي تراكمت لواقف سلبية 
مع الخرين ، وهذه كلها اّطرها بان عملك لوجه 
الل عز وجل ، بعد هذا سرتى ان العلومات التي 

تصل عليها من الكتب لطيفة وسهلة التطبيق.

ان  جي��ب  خطا  يف  نقع  عندما 
بل  عليه  الرصار  نحاول  ل 
حقوق  يضمن  ب��م  معاجلته 
كرامتنا  وس��لم��ة  الخ��ري��ن 
تعاملنا  يف  والفضل  والجل 
الخرين  تنبيه  هو  اخلطا  مع 

لذا اخلطا جتنبا للوقوع فيه 

1- عدم رشاء القهوة طازجة مثل اخلرضاوات أو اخلبز
2- الحتفاظ بالقهوة لدة تزيد عل شهر

3- عدم التأكد من اتساق حجم حبيبات القهوة
4- تضي القهوة لدة أقل من 4 دقائق
5- نسيان صب ما ل ترشبه عل الفور

6- استخدام إبريق متسخ
7- إضافة الليب والسكر

8- رشاء القهوة رسيعة التحضي بثمن زهيد
9- اجلهل بكمية الكافي�

معرض الكتاب لمهرجان 
ربيع الشهادة الثالث

نصائح للحصول 
على قهوة مميزة
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الحق العام
وفيات(  او  اعراس   ( الناسبات  من  العديد  يف 
اليوية  ال��ش��وارع  بعض  ب��إغ��لق  يتسّبب   ،
السي، وجتى  يربك حركة  ما  والرئيسية، وهذا 
ان هنالك من يستغل الرصفة لتصبح مراب او 
حمل لعرض البضاعة ويعتب الرصيف او الشارع 
حق عام للجميع نامل ان تكون هنالك التزامات 
من قبل اجلميع للنهوض بثقافة الفاظ عل الق 

العام واحرتام حقوق الخرين

الظ  سوء  من  قناع  خلف  متنكرة  غالبا  تأت  )الفرصة  يقال 
ويقول  الالت�(  كلتا  يف  تستغلها  أن  حاول  الؤقتة،  الزيمة  أو 
مولنا امي الؤمن� عليه السلم ) اغتنموا الفرص لهنا متر مرور 
السحاب ( فل ترتد عندما تتاح لك فرصة لبلوغ هدف تسعى اليه 

منذ زمن بعيد ...

نظرية الضفدع المغلي!!

الفرصة

لو  أن  الغيل  الضفدع  نظرية  تقول 
وع��اء  يف  ووضعته  بضفدع  جئت 
يسمح  ال��وع��اء  و  ب���ارد(  م��اء  )فيه 
وقت  أي  يف  يقفز  ب��أن  للضفدع 
لن  تدرجييا  ال��اء  سخنت  ثم  يشاء  
يشعر بالرارة وهي تزيد..بالتايل لن 
يشعر باخلطر و يتكيف مع كل وضع 
وسيبقى  يقفز  لن  و  جديد   ساخن 
لنه  حارًا  يصي  بعدما  حتى  الاء  يف 
الاصل  التدرجيي  باخلطر  يشعر  لن 
درجة  تبلغ  عندما  يموت  وبذلك 

حرارة الاء قدرًا مميتًا.
كثي  و  البرش  من  كثيا  نجد  هكذا 
من الؤسسات تتكيف مع التغيات 
اخلارجية و ل تشعر ابدا بأي حاجة 
للتغيي ،فهي مل تستجيب للشارات 

لهنا مل تكن قوية بشكل كاف.

يف  مبارشة  آخر  ضفدعا  نضع  دعنا 
ماء يف درجة الغليان يف نفس الوعاء 
سيقفز  و  سكنا  يبقى  لن  فالضفدع 
ذلك أن الشارة  كانت  قوية بحيث 
من  خيرج  أن  للضفدع  كافية  كانت 

هذا الوعاء.
و البرش و الؤسسات كذلك ل بد ان 
بالاجة  و  للتغيي  بالاجة  يشعروا 

التدهور  و  التكيف  من  بدل  للقفز 
و الوت.

يتغي  لا  ننتبه  أن  علينا   : الكمة 
بم  ترجع  من  كثيون   ، حولنا  من 
وكثيون  تدرجييا  اخللف  إىل  الياة 
ل  وه��م  ببطء  الياة  ترضبم  من 
عند  إل  يستيقظون  ول  يشعرون 

الغليان ولظة فوات الوان.
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