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في العتبة الحسينية المقدسة

بعد اقامتها معرضا للمنتجات الوطنية ..

للصناعات  العامة  الشركة  مصانع  تزور  الحسينية  العتبة 

النسيجية والجلدية

العطاء الحسيني

تقارير



ُخطبتها يف املسجد النبوي تستحق وقفات ودراسات ولكل كلمة 
ابعادها ولو كتبنا عنها سنقف لنسأل انفسنا هذا السؤال ماذا حتمل 
الزهراء عليها السالم من علوم وهي ختُطب هذه اخُلطبة اإلهلامية 

دون إعداد مسبق وهي يف العقد الثاين من عمرها الرشيف ؟ 
نقف عند بالغة افتتاح اخُلطبة لتقول لنا ابدأوا دائام بحمد اخلالق 

عز وجل واذكروا ِمننه عليكم يا عباَد اهلل تقول سالم اهلل عليها :
احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر عىل ما أهلم، والثناء بام قّدم، من 
يستحقوها،  أن  قبل  العباد  أعطاها  بنِعم  ابتدأها)أي  نِعم  عموم 
آالء  يستحقها(، وسبوغ  ان  قبل  اجلنة  آدم  اهلل عز وجل  منح  كام  
يعلمون  مما  نقص  يف  العباد  جيعل  ومل  اعطاها  النعم  أسداها)كامل 
او  ال يعلمون من حاجياهتم(، ومتام منِن واالها )نعمة تيل نعمة(، 
احصاؤها(،  يمكن  ال  التي  اهلل  عددها)نِعم  اإلحصاء  عن  جمَّ 
ونأى عن اجلزاء أمدها)األمد الغاية واملنتهى، أي بعد عن اجلزاء 
بالشكر غايتها(، وتفاوت عن اإلدراك أبدها)وبعده عن اإلدراك 
لعدم االنتهاء(، وندهبم الستزادهتا بالشكر التصاهلا)أي رّغبهم يف 
استزادة النعمة بسبب الشكر لتكون نعمة متصلة هلم غري منقطعة 
عنهم(، واستحمد إىل اخلالئق بإجزاهلا)طلب منهم احلمد بسبب 
إجزال النعم وإكامهلا عليهم(، وثّنى بالندب إىل أمثاهلا)بعد أن أكمل 

هلم النِعم الدنيوية ندهبم إىل حتصيل أمثاهلا من النِعم األخروية(.
سيدة  الزهراء  فاطمة  الطاهرة  الِصّديقة  ايتها  عليك  اهلل  سالم 

النساء.

34
البالغُة الفاطميُة

رئيس التحرير :

ْلَعامَلنَِي }العنكبوت/15{  ِفيَنِة َوَجَعْلَناَها آَيًة لِّ َفَأنَجْيَناُه َوَأْصَحاَب السَّ
ُكْم إِن ُكنُتْم  ُق��وُه َذلُِكْم َخرْيٌ لَّ َ َواتَّ َوإِْبَراِهي��َم إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه اْعُبُدوا اهللَّ
ُلُقوَن  ِ َأْوَثاًنا َوخَتْ اَم َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللَّ َتْعَلُموَن }العنكبوت/16{ إِنَّ
ِ اَل َيْمِلُكوَن َلُكْم ِرْزًقا َفاْبَتُغوا ِعنَد  ِذيَن َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللَّ إِْفًكا إِنَّ الَّ
ُروا َلُه إَِلْي��هِ ُتْرَجُعوَن }العنكبوت/17{  ْزَق َواْعُبُدوُه َواْش��كُ ِ الرِّ اهللَّ
ُس��وِل إاِلَّ اْلَباَلُغ  ن َقْبِلُكْم َوَما َعىَل الرَّ َب ُأَمٌم مِّ ُب��وا َفَقْد َكذَّ َوإِن ُتَكذِّ
ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه إِنَّ  ُ اخْلَ امْلُبنُِي }العنكبوت/18{ َأَومَلْ َيَرْوا َكْيَف ُيْبِدُئ اهللَّ
ْرِض َفانُظُروا  ِ َيِسرٌي }العنكبوت/19{ ُقْل ِسرُيوا يِف اأْلَ َذلَِك َعىَل اهللَّ
ٍء َقِديٌر  َ َعىَل ُكلِّ َشْ ْشَأَة اْلِخَرَة إِنَّ اهللَّ ُ ُينِشُئ النَّ ْلَق ُثمَّ اهللَّ َكْيَف َبَدَأ اخْلَ
ُتْقَلُبوَن  َوإَِلْيِه  َيَشاء  َوَيْرَحُم َمن  َيَشاء  ُبُ َمن  }العنكبوت/20{ ُيَعذِّ
ء  ��امَ ْرِض َواَل يِف السَّ }العنكب��وت/21{ َوَم��ا َأنُتم بُِمْعِجِزيَن يِف اأْلَ
ِذيَن  ِ ِمن َوِلٍّ َواَل َنِصرٍي }العنكبوت/22{ َوالَّ ��ن ُدوِن اهللَّ َوَما َلُكم مِّ
ْم َعَذاٌب  تِي َوُأْوَلئَِك هَلُ مْحَ ِ َولَِقائِِه ُأْوَلئَِك َيئُِسوا ِمن رَّ َكَفُروا بِآَياِت اهللَّ

َألِيٌم }العنكبوت/23{ 

) 15 ( فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعاملني يتعظون ويستدلون هبا
) 16 ( وإبراهي��م إذ ق��ال لقوم��ه اعبدوا اهلل واتقوه ذلكم خري لك��م مما أنتم عليه ان كنتم تعلمون ) 17 ( إنام تعب��دون من دون اهلل أوثانا وختلقون 
افكا وتكذبون كذبا يف تس��ميتها آهلة وادعاء ش��فاعتها عند اهلل ان الذين تعبدون من دون اهلل ال يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اهلل الرزق واعبدوه 
واش��كروا له إليه ترجعون ) 18 ( وان تكذبوا وان تكذبوين قيل هي من مجلة قصة إبراهيم ) عليه الس��الم ( والقمي انقطع خرب إبراهيم وخاطب 
اهلل أمة حممد صىل اهلل عليه وآله فقال وان تكذبوا إىل قوله هلم عذاب اليم ثم عطف عىل خرب إبراهيم ) عليه الس��الم ( فقال وما كان جواب قومه 
فهذا من املنقطع املعطوف و الوجه فيه ان مس��اق قصة إبراهيم ) عليه الس��الم ( لتس��لية الرس��ول والتنفيس عنه وتش��بيه حاله فيهم بحال إبراهيم 
) عليه الس��الم ( يف قومه  ) 19 ( أومل يروا كيف يبدأ اهلل اخللق ثم يعيده ان ذلك عىل اهلل يس��ري إذ ال يفتقر يف فعله إىل شء ) 20 ( قل س��ريوا يف 
األرض خطاب ملحمد صىل اهلل عليه وآله ان كانت هذه الية معرتضة يف قصة إبراهيم كام ذكره القمي وحكاية كالم اهلل إبراهيم ) عليه السالم ( 
ان كانت من مجلة قصته فانظروا كيف بدأ اخللق ثم اهلل ينش��ئ النش��أة الخرة وقرئ بفتح الش��ني واملد ان اهلل عىل كل شء قدير) 21 ( يعذب من 

يشاء ويرحم من يشاء واليه تردون.

سورة العنكبوت

تفسيرالسورة

المدرسة  م��ن  أه��م  االس���رة  ه��ل 
بالنسبة للطفل ..؟

اسرة ومجتمع



• )ايرج مسجدي( سفير جمهورية ايران االسالمية  في بغداد:
ايران والعراق تجمع بينهما عالقات تاريخية وثقافية عريقة جدا، حيث  ان 
الى جانب  الشعبين وسنقف  ان تفصل بين هذين  التحركات  ال يمكن لهذه 
ضد  جانبهم  الى  وقفنا  كما  االعمار  اع��ادة  مرحلة  في  العراقيين  اخواننا 

)داعش( ونحن نعلن بصدق استعدادنا للتعاون في المرحلة الراهنة.
أخبار
ومتابعات

• )100( طالب من ) 22 ( دولة  تس��تضيفهم العتبة الحس��ينية المقدس��ة لتنظيم برنامج 
مشترك مع معهد وارث األنبياء )ع( إلعداد المبلغين في كربالء 

شيَد قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى التابع لألمانة العامة للعتبة 
احلسينية املقدسة دار الشهيد )فاضل عناد معن( احد شهداء لواء 
 2015/5/29 بتاريخ  اسُتشهد  الذي  السالم(  )عليه  االكرب  عيل 
العتبة  منسق   ) االزبجي  )حيدر  وقال  بيجي.  حترير  عمليات  يف 
احلسينية املقدسة يف ذي قار : ان اللجنة امليدانية للقسم بعد زيارهتا 
للسقوط  اليل  ودارهم  الصعبة  احواهلم  وشاهدت  الشهيد  لبيت 
قررت اعادة بنائه، موضحا تم بعون اهلل بناء الدار وسيرشف ممثل 
القسم السيد )حيدر اخلطيب( عىل تسليمه،  مشريا اىل ان »اخلطيب 
» عمل جاهدا لتوفري كل احتياجات عائلة الشهيد والوقوف عىل 

متطلباهتم.
احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى  الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  أعلن  فيام 
يف   ) الشبالوي  رحيم  )حسني  الشهيد  عائلة  تبنّيه  عن  املقدسة 
كربالء والذي اسُتشهد بتاريخ  2015/7/11 يف قاطع عمليات 
ملقر  الشهيد ومراجعتها  مناشدة والدة  بعد  الرمادي، وذلك  حترير 
القسم. وعىل غرار ذلك شّكل )امحد رسول فرحان ( رئيس القسم 

جلنة ميدانية برئاسته لإلطالع عىل احواهلا الصحية واملعيشية. 

خطري  جلدي  مرض  من  تعاين  العائلة  ان  تبنّيَ   : فرحان  وق��ال 
السالم(،  )عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  يف  معاجلتهم  وتم 
املعدي،  املرض  آثار  من  للتخلص  اجلديدة  باملالبس  وجتهيزهم 
الغذائية  املنزلية واملواد  اضافة اىل جتهيز دارهم بالفرش واألجهزة 

لتنعم العائلة بالعيش الكريم.

املتخذ  األعىل  القضاء  جملس  قرار  تطبيق  عىل  القضائي  اإلرشاف  هيئة  يف  الدراسات  جلنة  شددت 
بجلسته املنعقدة بتاريخ 2019/1/10 املتضمن معاجلة ظاهرة اطالق العيارات النارية يف املناسبات 

العامة واخلاصة وفقا ألحكام القرار رقم 570 لسنة 1982. 
أكد ذلك املركز اإلعالمي للمجلس، مضيفا : إن القرار يقيض بأن يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
سنة واحدة وال تزيد عىل ثالث سنوات كل من أطلق عيارات نارية يف املناسبات العامة أو اخلاصة 

يف املدن والقرى والقصبات دون أن يكون جمازًا بذلك من قبل السلطة املختصة.

 قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى 
 يشّيد دارا سكنية في ذي قار ويتبّنى عائلَة شهيد في كربالء

هيئة االشراف القضائي تشّدد على تطبيق قرار يتعلق بظاهرة )إطالق العيارات النارية(
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• )كريم أحمد خان( مستشار األمين العام لألمم المتحدة 
رئيس فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش:

منذ طفولتي كنت أقرأ عن قصص اإلسالم واألماكن المقدسة في العراق خصوصا مدينة كربالء 
المقدسة والنجف األشرف، وفرصة زيارتي لمرقد اإلمام علي)عليه السالم( شيء مميز ومبارك.

• )3000 ( فليم س��ينمائي من ) 120 ( دولة س��يتم عرضها قريبا في مهرجان النهج الس��ينمائي 
الدولي الذي تقيمه قناة كربالء الفضائية

دعت جلنة التخطيط االسرتاتيجي يف جملس النواب اجلهد اهلنديس هليئة احلشد الشعبي يف حفر اخلنادق بعمق ثالثة امتار لتحويل 
مياه السيول القادمة من إيران نحو إنعاش األهوار يف حمافظات الوسط واجلنوب. وقال )حممد البلداوي( عضو اللجنة : أن حفر 
اخلنادق ال يكلف الدولة أمواال كبرية كوهنا متتلك الليات واملعدات الكافية للقيام هبذا األمر ويمكن االستفادة من اجلهد اهلنديس 
للحشد الشعبي هبذا اخلصوص، مبينا أن اخلنادق ستحد من أزمة الفيضانات وتدمري املنازل واألرايض الزراعية التي تتعرض هلا 

بعض حمافظات الوسط واجلنوب.
مشريا اىل ان تلك املياه يمكن االستفادة منها يف زيادة نسبة هنري الفرات ودجلة واحلد من اجلفاف يف فصل الصيف الذي يصيب 

الكثري من األرايض الزراعية.

واإلنسانية  العلمية  الدراسات  يف  متخصص  اكاديمي  وفد  اطلع 
باكستان االسالمية عىل خربات جامعة وارث االنبياء  يف مجهورية 
تالقح  لغرض  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة   لألمانة  التابعة 
واخلدمايت  والتقني  العلمي  املستوى  عن  رسالة  ونقل  األفكار 

للجامعة واالستفادة من جتارهبا العملية.
أكد ذلك الدكتور )طالل فائق الكامل( عميد كلية العلوم االسالمية 
،مضيفا ان الوفد ضم اساتذة يف االختصاصات العلمية واإلنسانية 
من جامعة شاه عبد اللطيف الباكستانية، مشريا اىل ان الوفد الزائر 
أبدى استعداده لعقد بروتوكول خاص للتعاون بني جامعة وارث 
االنبياء واجلامعات الباكستانية. منوها عن استعدادهم للتعاون مع 

اجلامعة يف اجلوانب العلمية واملعرفية.

التخطيط النيابية تدعو الجهد الهندسي في هيئة الحشد الشعبي 

لحفر خنادق الستغالل مياه السيول

جامعيون باكستانيون 
يّطلعون على خبرات جامعة وارث االنبياء  )ع( في كربالء المقدسة
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في25/ جمادى االولى/1440ه� الموافق2019/2/1م:

اإليماُن الحق وتجذره في اإلنسان
من وصية االمام الصادق )عليه السالم( لعبد اهلل 

بن ُجْنَدب: 
 َ اهللَّ اُفوَن  َيَ ِذيَن  الَّ امْلُْؤِمُنوَن  اَم  إِنَّ ُجْنَدٍب  ْبَن  )َيا 
َفإَِذا  اهْلَُدى  ِمَن  ُأْعُطوا  َما  ُيْسَلُبوا  َأْن  ُيْشِفُقوَن  َو 
ُتِلَيْت  إِذا  َو  َأْشَفُقوا  َو  َنْعاَمَءُه َوِجُلوا  َو   َ َذَكُروا اهللَّ
ا َأْظَهَرُه ِمْن َنَفاِذ ُقْدَرتِِه  ْم إِيامنًا مِمَّ َعَلْيِهْم آياُتُه زاَدهْتُ

ُلوَن(.. ِْم َيَتَوكَّ َو َعىل  َرهبِّ
ِذيَن  امْلُْؤِمُنوَن الَّ اَم  قال االمام )عليه السالم( : )إِنَّ

)َ اُفوَن اهللَّ َيَ
اىل  السالم(  )عليه  االم��ام  ينّبه  املقطع  ه��ذا  يف 
والواقعي.. أي صفات  احلقيقي  االيامن  صفات 
املؤمن الصادق يف ايامنه باهلل تعاىل ورسله واليوم 
والسطحي  الظاهري  االي��امن  مقابل  يف  الخ��ر 
والذي مل يأخذ اثره يف القلب واالعامل والسلوك 
واالحاسيس والعواطف واملشاعر لدى االنسان.

املؤمن  صفات  السالم(  )عليه  االمام  ويوضح 
النفس(  يف  املتجّذر  )االي��امن  ايامنه  يف  الصادق 
والسلوك  واالع��امل  القلب  يف  أث��ره  ترك  ال��ذي 
ومن مقوماته ما يرتك من أثر من اخلوف واخلشية 

من اهلل تعاىل يف القلب..
تبني  الرشيفة  واالح��ادي��ث  القرآنية  والي���ات  
عىل  يعتمد  انام  تعاىل  اهلل  من  اخلوف  اساس  ان 
جمموعة من االمور من امهها هي معرفة اهلل تعاىل، 
قال اهلل تبارك وتعاىل : )انام يشى اهلل من عباده 
العلامء(، وعن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: 
فإذا  اهلل أخوف(،  باهلل أعرف كان من  )من كان 
واخلشية  اخلوف  بمرتبة  يرتقي  ان  االنسان  اراد 
من اهلل تعاىل عليه ان يزيد من علمه ومعرفته باهلل 
تعاىل، وذلك من خالل التدّبر يف اليات القرآنية 

يف  والتأمل  تعاىل  اهلل  وعظمة  ق��درة  تبني  التي 
االدعية التي نقرأها والتي تبني قدرة وعظمة اهلل 
سبحانه وتعاىل.. وحينام ننظر اىل الكون والطبيعة 
بعني  نبرصها  ان  جيب  نشاهدها  التي  والظواهر 
والتأمل  والتدّبر  والتفّكر  العقل  وبعني  البصرية 

يف قدرة وعظمة اهلل سبحانه وتعاىل..
اإلهلية  بالرقابة  الشعور  املهمة  االمور  من  ايضًا 
وهي ان يعلم االنسان ان اهلل تعاىل يرى ويسمع 
وما يصدر منه، وان اهلل سبحانه وتعاىل مطلٌع عىل 
السالم(:  )عليه  الصادق  االمام  قال  شء،  كل 
)من علم إن اهلل يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما 
القبيح  يعمله من خري او رش فيحجزه ذلك عن 
من االعامل؛ فذلك الذي خاف مقام ربه واهنى 

النفس عن اهلوى(.
من  احلالة  هذه  اىل  يوصلنا  ال��ذي  الخ��ر  االم��ر 
اخلوف هو ان نقرأ ونطلع ونتذكر حاالت االنبياء 
والُصلحاء يف حاالت  السالم(  )عليهم  واالئمة 
اخلوف واخلشية من اهلل تعاىل، ويكثر من االدعية 
التي تزرع اخلوف من اهلل تعاىل يف قلبه مثل دعاء 
االمام السجاد )عليه السالم( املعروف بدعاء أيب 
منه  واقرأ  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  الثامل  محزة 
بروحك  املقاطع  هذه  مع  وعش  املقاطع  بعض 
التي  اللحظات  هذه  تعيش  وكأنك  ووجدانك 
محزة  ايب  دعاء  يف  السالم(  )عليه  االمام  يذكرها 
بعض  يف  السالم(  )عليه  االمام  يقول  اذ  الثامل 
َنْفيس،  َعىل  بِاْلُبكاِء  )َاِعّني   : الدعاء  هذا  فقرات 
َوَقْد  ُعْمري،  َوااْلم��اِل  بِالتَّْسويِف  َاْفَنْيُت  َفَقْد 
َنَزْلُت َمْنِزَلَة اليِسنَي ِمْن َخرْيي، َفَمْن َيُكوُن َاْسَوأ 
اىِل َقرْبي،  ِمْثِل حال  ُنِقْلُت َعىل  َاَنا  إْن  ِمّني  حااًل 
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في25/ جمادى االولى/1440ه� الموافق2019/2/1م:

الّصالِِح  بِاْلَعَمِل  َاْفُرْشُه  َومَلْ  لَِرْقَديت،  ْدُه  ُاَمهِّ مَلْ 
لَِضْجَعتي، َومال ال َاْبكي َوال َاْدري اىِل ما َيُكوُن 
َمصريي، َوَارى َنْفيس خُتاِدُعني، َوَاّيامي خُتاتُِلني، 
ال  َفامل  امْلَْوِت،  َاْجنَِحُة  َرأيس  ِعْنَد  َخَفَقْت  َوَقْد 
َقرْبي،  لُِظْلَمِة  َاْبكي  َنْفيس،  روِج  خِلُ َاْبكي  َاْبكي، 
َوَنكري  ُمْنَكر  لُِسؤاِل  َاْبكي  دي،  حَلَ لِضيِق  َاْبكي 
َذلياًل  ُعْريانًا  َق��رْبي  ِمْن  ُروجي  خِلُ َاْبكي  اِّي��اَي، 

حاِماًل ثِْقيل َعىل َظْهري(.
ثم من املسائل املهمة التي توصل اىل مقام اخلوف 
واخلشية من اهلل تعاىل ان يتذكر االنسان معاصيه 
ما  يشى  بل  فقط  منها  مىض  ما  ليس  وذنوبه 
فهو  املعايص  من  املستقبل  يف  فيه  يقع  ان  يمكن 
)عليه  عبداهلل  ايب  عن  ورد  فقد  دائم،  خوف  يف 
اَفَتنْيِ : َذْنٍب َقْد َمىَض اَل  السالم( : )ا مْلُْؤِمُن َبنْيَ َمَ
ُ ِفيِه ، َو ُعُمٍر َقْد َبِقَي اَل َيْدِري  َيْدِري َما َصَنَع اهللَّ
َما َيْكَتِسُب ِفيِه ِمَن امْلََهالِِك ، َفاَل ُيْصبُِح إاِلَّ َخائِفًا، 

ْوُف(. َو اَل ُيْصِلُحُه إاِلَّ اخْلَ
فاملؤمن احلقيقي الذي ذكره االمام )عليه السالم( 
من  واخل��وف  امل��ايض  من  اخل��وف  يعيش  ان  هو 
اغراءات  من  يأمن  وال  يطمئن  ال  ألنه  املستقبل 
يف  توقعه  التي  االمور  من  وغريها  واملال  الدنيا 
املعايص.. فاإلمام )عليه السالم( يريد ان نكون 
عىل حذر دائم ويقظة وتنبه دائم وان يكون حذرًا 

من الوقوع يف املعايص والذنوب..
َأْن  ُيْشِفُقوَن  ثم يقول االمام )عليه السالم( : )َو 

ُيْسَلُبوا َما ُأْعُطوا ِمَن اهْلَُدى(.
بالعلم  عليهم  تعاىل  اهلل  انعم  ممن  البعض  ترى 
التقوى وااليامن  تتعجب من حالة  واهلداية وقد 
والعلم لدهيم، ولكن بعد فرتة تراه ُيسَلب توفيقه 
العجب  يصيبهم  قد  هؤالء  مل��اذا؟!  ذل��ك..  من 
واالعتداد بالنفس حينام يرون أنفسهم ما هم عليه 
من العلم واهلداية فيتصورون ان هذه اهلداية من 
صفاهتم الذاتية واهنم قد أتعبوا أنفسهم وجاهدوا 
فُيسلب  املرتبة  هذه  اىل  وصلوا  حتى  واجتهدوا 
تعاىل  اهلل  يشكر  ال  انُه  او  التوفيق..  هذا  حينئذ 

هذه  عىل  ذل��ك  يف  ويقرّص 
يف  يستعملها  ال  أو  النعمة 
ويوظفها  الصحيح  االجتاه 
فُيسلب  دنيوية  ألغ��راض 

هذا التوفيق..
)اهدنا  تكرار  أسباب  من  ان  الحظوا 
كل  عند  ي��وم  ك��ل  املستقيم(  ال���رصاط 

يربينا  تعاىل  اهلل  ان  االس��ب��اب  مجلة  من  ص��الة 
ويؤدبنا يقول اهيا املؤمن ال تطمئن ان هذه اهلداية 
تعلم فجأة  باقية ومرتسخة ال  ستثبت لك وهي 
لسبب من األسباب من عندك قد ُتسلب منك.. 
سابقًا  اهل��ي  يا  وق��ل  تعاىل  اهلل  اىل  توّجه  لذلك 
ل  ثّبت   ً ومستقبال  ح��ارضًا  هديتني..  وماضيًا 
هذه اهلداية فاين ال اطمئن انني سأبقى عىل هذه 
اهلداية وُيسلب مني التوفيق.. لذا املؤمن احلقيقي 
منُه  ان ُتسلب  الذي يعيش حالة اخلوف من  هو 
االمام  ذكره  الذي  االخر  املقطع  ويف  اهلداية.. 
َ َو َنْعاَمَءُه َوِجُلوا  )عليه السالم( : )َفإَِذا َذَكُروا اهللَّ

َو َأْشَفُقوا(
واالوالد  والسلطة  واملنصب  واجلاه  املال  نعمة 
والصحة والعافية كل هذه النِعم املؤمن هو االن 
عىل حال من هذه النِعم.. ال يطمئن ان هذه النِعم 
باقية اذا تذّكر هذه النِعم واي نعمة يصيبه اخلوف 
اخلوف  هذا  منُه  يسلبها  تعاىل  اهلل  ان  والوجل 
النِعم  هذه  ان  يستشعر  ان  يدفعه  الذي  والوجل 
اهيا  عندك  من  وليست  تعاىل  اهلل  من  بأمجعها 
االنسان مهام بلغت من العلم والفضيلة والسلطة 
والكامل والقوة ليست من عندك بل كلها من اهلل 
تعاىل وان اهلل تعاىل يف حلظة ممكن ان يسلب منك 
واملنصب  والسلطة  املال  وّظف  النعمة..  هذه 
حوائجهم  وقضاء  ومساعدهتم  الناس  خدمة  يف 

فهذا اخلوف احلقيقي الذي اراده اهلل تعاىل.
املتابعني  من  نكون  ان  يوفقنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
واملطبقني هلذه املواعظ والنصائح انه سميع جميب 

واحلمد هلل رب العاملني.
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اهيا االخوة واالخوات ما زلنا يف احلديث 
عن الظواهر املجتمعية التي هتدد املنظومة 
فمن  االجتامعي،  والتعايش  االخالقية 

وظائفنا االساسية.
أوال: ان نب��نيّ املعارف اإلهلي��ة واالحكام 
الرشعي��ة ومناه��ج االس��الم وكذلك ان 
نعمل عىل تعريف املجتمع بتلك الظواهر 
الت��ي هتّدد املنظوم��ة االخالقية والتعايش 
م��ن  املجتم��ع  االجتامع��ي وان نحص��ّن 
بع��ض الظواه��ر املجتمعي��ة الت��ي هت��دد 
كيان��ُه ومتاس��كه االجتامع��ي ومنظومت��ه 
االخالقي��ة، وم��ن مجل��ة ه��ذه الظواه��ر 
االخب��ار  وتلفي��ق  )االف��رتاء  املجتمعي��ة 

ونرشها والقول بغري علم(.
ثانيًا: ن��رش ونقل ه��ذه املناه��ج املعرفية 

والثقافات بني ابناء البرش.
التاري��خ واالحداث  نق��ل حقائق  ثالثا: 

التي متر هبا البرشية ماضيًا وحارضًا.
وكذلك نقل سري وتراجم العظامء من ابناء 
سريهتم،  عىل  للتعرف  والصلحاء  البرش 
السابقة  االح���داث  عن  التاريخ  ونقل 

لألمم واالقوام التي مضت لالعتبار.
وحتى نعرف ما هي آثار الكذب والتلفيق 

أمهية  مالحظة  مع  واالف���رتاء  والتزوير 
اللسان فتارة يستعمل استعامل خري وتارة 

استعامل رش وسنورد مقدمة من نقطتني:
انام  به  تكتب  الذي  القلم  األوىل:   النقطة 
من  اشد  احيانًا  خطورته  ث��اٍن  لسان  هو 
اللسان وخصوصًا مع توّفر وسائل النرش. 
النقطة الثانية : من الرضورات املجتمعية 
للقيام  وجمتمعًا  ف��ردًا  اليها  نحتاج  التي 
االهداف  اىل  والوصول  احلياة  بوظائف 
والسعادة  االستقرار  من  ننشدها  التي 
والتعايش االجتامعي والثقايف والفكري؛ 
والتكافل  وال��ت��آزر  التفاهم  ه��و  ان��ام 
والتعاون واحلوار، فال يمكن ألي جمتمع 
ان يقوم بوظائفه ويصل اىل اهدافه اال من 
اذا  اال  هذا  يقوم  ان  يمكن  وال  خالهلا، 
كانت هناك ثقة متبادلة وائتامن متبادل بني 

افراد املجتمع.
عن  بحديثنا  االمرين  هذين  عالقة  فام 

التلفيق؟
ما  او  اللسان  ك��ان  اذا  اخ��واين  الحظوا 
كان  اذا  والكتابة،  القلم  من  مقامه  يقوم 
يف  وأمينًا  حديثه  يف  صادقًا  اللسان  هذا 
نقل حقائق التاريخ او احلال احلارض ويف 
يكون  ان  امكن  والرجال؛  الِسري  ترامجه 

املجتمع،  اىل  صالح  ورس��ول  خري  رائ��د 
وهذه احلالة هي التي ينشدها املجتمع من 

االستقرار والسعادة.
التضليل  وسيلته  ك��اذب��ًا  ك��ان  إذا  وأم��ا 
والتلفيق  والتزوير  والكذب  واخل��داع 
ام  العلمية  احلقائق  نقل  يف  كان  أ  س��واء 
وتراجم  سري  او  التاريخ  حقائق  نقل  يف 
يكون  حينئذ  السابقني؛  واالقوام  الرجال 
للفرد  واهالكا  افساد  ورس��ول  رش  رائد 
الرشيف  للحديث  وانتبهوا  واملجتمع.. 
)وهل يكّب الناس عىل مناخرهم يف النار 
اليات  من  كثري  ألسنتهم(،  حصائد  إال 
يلج  ما  اكثر  ان  تبني  القرآنية واالحاديث 
اللسان  حصائد  هو  انام  النار  يف  الناس 

والقلم.
واالخالقيات  السلوكيات  من  اخ��واين 
ال��ت��ي ان��ت��رشت يف ال��ف��رتة االخ���رية هي 
والتضليل  وال��ت��زوي��ر  التلفيق  ظ��اه��رة 
هذه  ون��رش  علم  بغري  والقول  واخل��داع 
ثالثة  او  اثنني  امام  إنسان  فمرة  االم��ور، 
هذه  او  الفرد  هذا  ويتهم  وي��زّور  يلّفق 
وباطلة  كاذبة  بأمور  الكيان  هذا  او  اجلهة 
لديه  وتارة  باطلة..  بأمور  االبرياء  ويتهم 
فضائية يشاهدها املاليني او لديه موقع يف 

الشيُخ الكربالئي يحذر من ظاهرة التلفيق والتزوير والتضليل والخداع 
والقول بغير علم وانتشارها عبر مواقع التواصل االجتماعي

 تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة 
الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالَء  في 

الشريف في25/ جمادى االولى/1440ه� الموافق 2019/2/1م، تحدث سماحته قائاًل:
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االنرتنت عرب وسائل التواصل االجتامعي 
وغريها، وهذه الوسيلة يشاهدها املاليني 
التلفيق  ويشاهدون  يقرؤون  املاليني  فاذا 
وسائل  انتشار  فمع  والبهتان،  والتزوير 
التواصل اصبحت ظاهرة جمتمعية خطرية 
هلا تأثري خطري يف املفاسد االجتامعية التي 
لذلك  وللمجتمع،  للفرد  الكيان  هتدد 
البد ان ننتبه حينام ُتستعمل هذه الوسائل 
نأيت  ويقظة..  حذرًا  اكثر  نكون  ان  والبد 
اىل  اخ��واين  ولنلتفت  االسباب  اىل  الن 
هذه االسباب كم منها لدينا؟ وكم نصيبنا 

من االتصاف هبذه الصفات؟
أوله���ا الحس���د: مل��اذا ش��خص يلّفق 
ومل��اذا يزّور ومل��اذا يتهم انس��انا بريئا هبذه 
االهتامات الباطلة؟ الس��بب هو احلسد.. 
قد يرى انسانًا آخر فاقُه علاًم وذكاًء او اكثر 
منُه مااًل او اعظم من��ُه جاهًا او أحذق منُه 
مه��ارة وفنًا ومهنة او انش��ط من��ُه عماًل او 
انجح من��ه يف حياته االجتامعي��ة او املهنية 
او الفكري��ة؛ فيحس��دُه وه��ذا احلاس��د ال 
يس��تطيع ان ي��رى ه��ذه النعمة عن��د هذا 
االنس��ان.. وتارة عندنا كي��ان اجتامعي او 
س��يايس او فكري او مؤسسة تفوقت عىل 
اخرى.. فينش��أ احلسد الذي يدفع صاحبه 
وم��ن ُابتيَل به )ف��ردًا او كيان��ًا( اىل التلفيق 
االخري��ن  ليفق��د  واالف��رتاء؛  والتزوي��ر 
ميزاهتم وتفوقه��م وحمبوبيتهم ونجاحهم 
أو ليوه��ن مقاماهت��م املعنوي��ة وك��امالت 
الصف��ات النفس��ية كام حيصل م��ع العلامء 

واملؤمنني.
هي  ما  القرآنية  الي��ات  الحظوا  اخ��واين 
يرسدها  تعاىل  اهلل  وقابيل  هابيل  قصة 
وانتهت  تاريية  قصة  هي  هل  لكن  لنا.. 
قبل االف السنني؟ )ال(، انام هي للتذكرة 

والِعربة، اخوة من نبي احدهم حيسد الخر 
ألنه افضل منُه تقوى وعماًل صاحلًا يدفعه 
احلسد اىل ان يقتل اخاه الذي هو من أبيه 
وأّمه، واخوة يوسف )عليه السالم( اوالد 
نبي من انبياء اهلل مل يستطيعوا ان يتحملوا 
ان يروا يوسف يتميز بحب ابيهم الشديد 

له.. فأرادوا قتله.
السالم  عليهم  واالئمة  واالولياء  االنبياء 
دون  وُي��رشّ ُيقتلون  االحيان  من  كثري  يف 
التفتوا  لذلك  احل��س��د..  بسبب  مل���اذا؟ 
االحيان  هنا يف كثري من  اخواين اخلطورة 
عن  نذكره  وما  نكتبه  ما  واعاملنا  اقوالنا 
احلسد،  هو  احلقيقي  دافعه  يف  االخرين 
لنا هذا  ويؤّطر  لنا  يغّلف  الشيطان  ولكن 
االنسان  عىل  ينطيل  آخ��ر  بإطار  الفعل 
الذي ليس لديه ايامن وقدرة يف التمييز بني 
وتنطيل  والرّش،  اخلري  وبني  والباطل  احلق 
يغلفها  التي  العناوين واالغلفة  عليه هذه 
الشيطان لإلنسان وهي يف حقيقتها حسد 
ويلّفق  يفرتي  ان  اىل  االنسان  هذا  دفع 
الناس  اول��ئ��ك  االخ��ب��ار وال��ب��اط��ل ع��ىل 

االبرياء.
الس���بب الثاني: ه��و احلق��د والعداء 
لآلخري��ن.. االنس��ان حتى يش��في حقده 
وعداوت��ه وغليل��ه وعداوت��ه يدفعه اىل ان 
يلّفق ويزّور االخبار وينس��ب اشياء باطلة 

اىل اناس ابرياء.
م��ن مج��ل��ة االس���ب���اب ال��ط��م��ع يف امل��ال 
والتمّلق  وال��ت��زّل��ف  واجل���اه  واملنصب 
ألصحاب السلطة والنفوذ واملال من اجل 
ايضًا  االسباب  تلك  ومن  الدنيا..  حطام 
او  ملذهب  او  لدين  والتعّصب  التحّزب 
لقوم او لعنرص.. احيانًا التحّزب هكذا انا 
ارى نفيس االفضل ولكن يف واقع احلال 

هناك افضل.. كيف ٌاسقطه من هذا املقام 
واملنزلة يدفعني ذلك اىل ان افرتي عليه.

ايضًا من مجلة االمور سوء الظن.. يف كثري 
وفعل  عمل  يفرس  مّنا  كثري  االحيان  من 
تفسريًا  االنسان  هذه  وت��رصف  وسلوك 
سيئًا وحيمله عىل حممل سيئ.. كالم صدر 
من هذا االنسان املؤمن افرّسُه بتفسري سيئا 
بسبب سوء الظن وأمحل عليه هبذا التفسري 
بسبب  وكالم  حكم  مني  ويصدر  السيئ 
كالم  امحل  ان  يدفعني  الذي  الظن  سوء 
حممل  عىل  واعامهلم  االخرين  وترصفات 

سيئ وارّتب عليه.
وهناك سبب نحن ُمبتلون به وهو الترّسع 
اخواين  االمور..  عىل  احلكم  يف  والعجلة 
التواصل  وسائل  يف  كتابات  يرى  مّنا  كم 
افالما  يرى  مّنا  كم  وغريها..  االجتامعي 
وكم مّنا يقرأ مقاالت عن اخرين وُيرسع 
االمور  هذه  بصحة  احلكم  يف  ويتعّجل 
ان  دون  ونرشها  بنقلها  يقوم  ثم  املنشورة 
او  صحيحة  االم��ور  ه��ذه  ان  من  يتثبت 
الباطل  نقل  يف  ساهم  قد  ويكون  حقيقية 
وتسقيط  والتضليل  والتزوير  والكذب 
االخ��رى  واجل��ه��ات  الناس  شخصيات 
والدين  العلم  بأهل  يتعلق  ما  خصوصًا 

والفضل والصالح واخلري..
واذا ترى ينترش هذا اخلرب او املقال كالنار 
يف اهلشيم ويطّلع عليه املاليني.. هناك ربام 
شخص واحد وجهة واحدة ال متلك شيئا 
من االيامن والدين والورع هي التي قامت 
بنرش هذا االمر خصوصًا ما يتعلق بالعلامء 
واخلري  والفضل  وال��دي��ن  العلم  واه��ل 
والصالح نلتفت اخواين أن ال يكون لدينا 
العجلة والترسع يف احلكم عىل االمور من 

دون التثّبت. 

الشيُخ الكربالئي يحذر من ظاهرة التلفيق والتزوير والتضليل والخداع 
والقول بغير علم وانتشارها عبر مواقع التواصل االجتماعي
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نظر  وجهة  لنرى  االسباب  ذكر  بعد  الن 
بالباطل واالفرتاء  الناس  اهتام  االسالم يف 
)إِْذ   : تبارك وتعاىل  اهلل  قال  االبرياء..  عىل 
ا  مَّ بَِأْفَواِهُكم  َوَتُقوُلوَن  بَِأْلِسَنتُِكْم  ْوَنُه  َتَلقَّ
ًنا َوُهَو ِعنَد  َسُبوَنُه َهيِّ َلْيَس َلُكم بِِه ِعْلٌم َوحَتْ

ِ َعِظيٌم(. اهللَّ
اخواين كم ِمّنا يتلّهى ويأنس بأن ينقل هذه 
االخبار املزّورة واملقاالت الباطلة خصوصًا 
ما يتعلق منها بأهل العلم والدين والفضل 
والصالح.. كم ِمّنا ُيرسع يف نقل الكتابات 
جريمة  االحاديث..  هذه  ينقل  ِمّنا  وكم 
يسمع  االنسان  ان  كبرية  وخطيئة  عظيمة 
ويقرأ ويرى شيئًا ربام يكون باطاًل وتلفيقًا 
يأخذه  وال  بالعقل،  يأخذه  وال  وتزويرًا 
انام  والربهان،  باحلجة  يأخذه  وال  بالدليل 
يأخذه باللسان فقط وبالبرص فقط دون ان 
يمرر هذه االمور امللفقة واملزورة والكاذبة 
والضمري  العقل  فيجعل  وعقله  قلبه  عىل 
مثل  عىل  احلاكم  هي  والقانون  واالخالق 
او  صادقة  كوهنا  من  والتثبت  االمور  هذه 

كاذبة.
اهلل تعاىل يقول انتم تستسهلون هذه االمور 
االخرين  اىل  وبّثها  نرشها  اىل  وترسعون 
اهلل تعاىل يقول ال تستسهلوا هذه االمور.. 
السيئ واالهتام عظيم  الظن  نقول  ولذلك 
عند اهلل تعاىل ألنه ظلم هلؤالء االبرياء حتى 
االنسان العادي وحتى االنسان غري املؤمن، 
االنسان ينتبه بأن ال يتهم هذا االنسان حتى 
غري املؤمن بيشء ليس فيه فيكون قد افرتى 
اذا  فكيف  التهمة  هذه  عليه  ولّفق  عليه 
العلم  وأهل  والصلحاء  العلامء  من  كان 

والتقوى والدين.

تسقيط  يسبب  هذا  اخ��واين  التفتوا  ايضًا 
املؤمنة  خصوصًا  الشخصية  هلذه  وتوهني 
واهل العلم واالخالق والصالح والنتيجة 
عن  وابتعادهم  الناس  نفور  اىل  سيؤدي 
نتيجته  واالب��ت��ع��اد  النفور  وه��ذا  ه��ؤالء 
وعلوم  خ���ريات  م��ن  املجتمع  ح��رم��ان 
واهل  العلامء  خصوصًا  ه��ؤالء  وبركات 

الفضل واخلري والصالح.
كم من االشخاص  من يغّلف نفسه ويؤّطر 
صفحات  يف  ويكتب  ديني  بعنوان  نفسه 
التواصل الكثري من االكاذيب واالفرتاءات 
منها  وهم  والدين  العلم  اهل  عىل  الباطلة 
ونرش  نقل  يف  يساهم  البعض  ربام  ب��راء.. 
هذه االخبار خصوصًا ألهل العلم والدين 
وترصفات  افعاال  اليهم  وينسب  والتقوى 

وسلوكيات وصفات هم منها براء.
احيانًا  الكبرية  واملشكلة  ذلك؟  يعني  ماذا 
التي  واالسامء  تنرش  التي  اجلهات  عناوين 
متصفة  ألهنا  هبا  وُنضلل  هبا  ُنخدع  تنرش 
بأسامء وعناوين دينية قد  تكون هي كبرية 

لدينا ولكن هؤالء قد اغواهم الشيطان.
يتعلق  ما  خصوصًا  نلتفت  ان  علينا  نحن 
الذي  وال��ص��الح  والتقوى  العلم  بأهل 
من  الناس  هبم  ينتفع  ان  تعاىل  اهلل  ارادهم 
وتقواهم  وورع��ه��م  وفقههم  علومهم 
التضليل  هب��ذا  ف��اذا  املعنوية،  وك��امالهت��م 
والتزوير فهذا ينرش وذاك ينرش وتلك اجلهة 
املؤمنني  الصاحلني  الرجال  من  وكم  تنرش 
من  الكثري  عن  الربيئات  النساء  من  وكم 
االخالقية  غري  واالم��ور  الشنيعة  الُتهم 
ذلك  يؤدي  وقد  منها  براء  وُهم  ُيتهمون 
العوائل وبني  القطيعة بني  اىل  او  القتل  اىل 

العشائر او يؤدي اىل حرمان هذا الرجل او 
هذه املرأة من حقهم يف احلياة وما غري ذلك 

التي سنبينها ان شاء اهلل تعاىل.
الذي  والنفيس  املعنوي  االيذاء  اىل  اضافة 
سيعيشه هذا االنسان الذي ُنسبت اليه هذه 
والترصفات  واالعامل  واالق��وال  االفعال 
والصفات التي هو بريء منها.. وقد يعيش 
سنينا  وغريه  الصالح  املؤمن  االنسان  هذا 
 : تعاىل  قال  النفسية،  واملعاناة  العذاب  من 
ِذيَن ُيْؤُذوَن امْلُْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمَناِت بَِغرْيِ َما  )َوالَّ

بِيًنا(. َتاًنا َوإِْثاًم مُّ اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا هُبْ
انسان بريء ُتلصق به هتمة وُيلفق عليه شء 
من  نساهم  ان  اخواين  شء  وأخطر  باطل 
حيث ال نعلم يف نرش االكاذيب واالباطيل 
والدين  العلم  اه��ل  ع��ىل  واالف����رتاءات 
التي  النتائج  هذه  اىل  بنا  فتؤدي  والتقوى؛ 

آثارها ضارة يف الدنيا واالخرة.
االث��ار  ه��ذه  اىل  نلتفت  ان  علينا  لذلك 
يف  ورد  وكام  نتكلم  وحينام  وندقق  ونتأمل 
احلديث ان املؤمن اذا اراد ان يتكلم يتأّنى 
قليال ً ويمرر الكالم عىل قلبه فاذا وجد ان 
كان  وان  أمضاه  وخري  صالح  فيه  الكالم 

فيه حرام ورش وايذاء أمسكه. 
وجود  مع  خصوصًا  الكتابة  يف  وكذلك 
وسائل  عرب  وكذلك  االن  الوسائل  هذه 
ُقلنا  لذلك  أعظم  خطرها  ه��ذه  االع��الم 
نطاق  عىل  اصبحت  ألهنا  جمتمعية  ظاهرة 
واسع لذلك البد عىل االنسان ان حيذر من 

هذا.
نسأل اهلل تعاىل التوفيق للجميع وان جيّنبنا 
اهلل  وصىل  االمور  هذه  مثل  من  ويعصمنا 

عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

A h r a r w e e k l y10

صالة الجمعة



هل حبُّ علي ُينجينا من النار؟
ورد يف بعض الروايات عن اهل البيت )عليهم السالم( ان املحب 
الرشعي  االصطالح  يف  واحلب  اجلنة،   يف  السالم(  )عليه  لعيل 
يعني العقيدة واالتباع ال جمرد العاطفة النفسية املتعارف عليها بني 
اهلّلُ  حُيبِبُكُم  بُِعويِن  َفاتَّ اهلّلَ  وَن  حُتِبُّ ُكنُتم  إِن  ))ُقل  تعاىل:  قال  الناس، 
ِحيٌم (( )آل عمران:31(، فهذه  َغُفوٌر رَّ َواهلّلُ  ُذُنوَبُكم  َلُكم  َوَيغِفر 
باحلب  سميناه  الذي  احلب،  دعوى  بني  التفرقة  يف  رصحية  الية 
الرشعي  احل��ب  وب��ني  الناس،  بني  واملتعارف  املجرد  العاطفي 
الذي عّلقه املوىل سبحانه عىل وجوب االتباع ثم رّتب عليه لزوم 
املغفرة.. وحب عيل )عليه السالم( ضمن هذا املعنى، إذ هو يدخل 
يف االصطالح الرشعي للحب، وكام ورد يف صحيح مسلم عن عيل 
)عليه السالم( أنه قال: ))أنه لعهد النبي )صىل اهلل عليه وآله( أن 
ال حيبني إاّل مؤمن وال يبغضني إال منافق(( )ج1 ص60 طبعة دار 

الفكر � بريوت(.
وحب املخالفني لعيل )عليه السالم( من عجائب الدعاوى، فهم يف 
نفس الوقت الذي يرصحون به هبذا احلب تراهم يرصحون بحب 
املوىل  قال  وقد  صحابة  أهنم  بدعوى  ومقاتليه  ومبغضيه  مسّبيه 
ن َقلَبنِي يِف َجوِفِه (( )االحزاب:4(  ُ لَِرُجٍل مِّ ا َجَعَل اهللَّ سبحانه: )) مَّ
وهذا القول منه سبحانه ينفي دعوى امكانية أن حيب اإلنسان بقلبه 
شخصًا وحيب بالخر عدوه أنه أشبه بالنقيضني اللذين ال جيتمعان 

إذ كيف جيتمع حّب ول اهلل مع عّدوه؟!
له:  وق��ال  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  إىل  رجل  جاء  ولذلك 
السالم(:  )عليه  فأجابه  فالنا«،  أبغض  ال  ولكني  أحبك  »إين 

)التعجب  تبرص«،  أن  وإما  تعمى  أن  فإما  أعور  فأنت  الن  »أما 
للكراجكي:112(.

وإن اهلل تعاىل مل جيعل المرئ من قلبني يف جوفه حتى يستطيع أن 
حيب بأحد القلبني رجاًل وحيب بالقلب الخر عدوه.. فمثل القلب 
مثل اإلناء إذا حوى سائاًل فال يسع لسائل آخر إال أن يتلطا فال 
يكون أي منهام باقيا عىل حاله، وهذا هو الشوب الذي يعرتي قلب 
والبغض  احلّب  فإن  مبغضيه،  وحيب  السالم  عليه  عليًا  حيب  من 
يتلطان فيفرزان عدم إخالص يف املحّبة، وهذه املحّبة املدعاة ال 
اجتمع  »لو  واله(:  عليه  اهلل  )صىل  وقوله  قطعًا،  النار  من  تنجي 
الناس عىل حب عيل ملا خلق اهلل النار«، هل هو مساوق لقولنا لو 

اجتمع الناس عىل توحيد اهلل تعاىل ملا خلق اهلل النار؟
ينطبق االمر  التزام  كام ارشنا اىل ان كلمة احلب ليست عاطفة بل 
االلتزام  دون  التوحيد  فان  وجل(  )عز  اهلل  توحيد  كلمة  عىل  ذاته 
)عز  اهلل  حساب  عن  بمأمن  يكون  ال  فانه  وجل  عز  اهلل  باوامر 
وجل( بل لربام يصبح احلساب ضعفني كام جاء يف االية الكريمة  
اْلَعَذاُب  هَلَا  ُيَضاَعْف  َنٍة  ُمَبيِّ بَِفاِحَشٍة  ِمْنُكنَّ  َيْأِت  َمْن  بِيِّ  النَّ نَِساَء  َيا 
، وكذلك حساب من جيهل احلرام ليس مثل حساب من  ِضْعَفنْيِ

يعلم بانه حرام واقرتفه فالفعل واحد ولكن املعلومية اختلفت.
هلل  موحد  انه  يعني  ويقينا  عمال  السالم  عليه  عليا  حيب  فالذي 
تعاىل يقينا وعمال فيكون حب عيل عليه السالم هو الطريق لليقني 
امر  فهذا  وجل  عز  اهلل  مع  املقارنة  واّما  وجل(،  )عز  اهلل  بتوحيد 

مرفوض فهو اخلالق خلقه كلهم عباده  انبياء واولياء وصاحلني . 

a
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الس���ؤال : هل يجب السجود عندما يقرأ االنس���ان آية السجدة الواجبة 
بالنظر اليها دون التلفظ بها ؟

الجواب : ال يجب .

السؤال: اذا كان كسوف الشمس أو خسوف القمر جزئيا
 فهل تكون صالة اآليات واجبة ؟

جتب صالة اليات بالكسوف واخلسوف ، وكذا بالزلزلة عىل 
 ��  ، ذلك  اخلوف بيشء من  وإن مل حيصل   �� األحوط وجوبًا   ��
واألحوط األوىل �� اإلتيان هبا لكل حادثة ساموية مّوفة ألغلب 
 ، الصفراء  أو   ، احلمراء  أو   ، السوداء  الريح  كهبوب   ، الناس 
يف  وكذا   ، ذلك  ونحو  والصاعقة  للعادة  اخلارقة  اجلو  وظلمة 
احلوادث األرضية املخوفة كذلك ، كخسف األرض وسقوط 
اليات  صالة  وتتعّدد   ، ذلك  ونحو  البحر  ماء  وغور   ، اجلبل 

بتعّدد موجبها.
) مسألة 456 ( : وقت صالة اليات يف الكسوف واخلسوف 
من ابتداء حدوثهام إىل متام االنجالء �� واألحوط األوىل �� عدم 
فتجب  غريمها  يف  وأم��ا   ، االنجالء  يف  ال��رشوع  عن  تأخريها 
، وأما مع سعته  املبادرة بمجرد حصول الية مع ضيق زماهنا 
فال جيب البدار ، وإن مل يصّل حتى مىض الزمان املتصل بالية 

سقط وجوهبا.

) مسألة 457 ( : صالة اليات ركعتان ، ويف كل ركعة منها مخسة 
ركوعات ، وكيفية ذلك أن يكرّب ويقرأ سورة الفاحتة وسورة تامة 
الفاحتة  سورة  قرأ  الركوع  من  رأسه  رفع  فإذا  يركع  ثم   ، غريها 
وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إىل أن يركع الركوع اخلامس ، فإذا 
رفع رأسه منه هوى إىل السجود وسجد سجدتني كام يف الفرائض 
اليومية ، ثم يقوم فيأيت يف الركعة الثانية بمثل ما أتى به يف الركعة 

األوىل ، ثم يتشّهد ويسّلم كام يف سائر الصلوات.
وجيوز االقتصار يف كل ركعة عىل قراءة سورة الفاحتة مرة وقراءة 
سورة ُأخرى، بأن يقرأ بعد سورة الفاحتة شيئًا من السورة �� برشط 
�� ثم يركع  �� األحوط لزومًا  أن يكون آية كاملة أو مجلة تامة عىل 
من  السورة  تلك  من  آخر  جزءًا  يقرأ  الركوع  من  رأسه  رفع  فإذا 
حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتّم السورة بعد الركوع الرابع 

ثم يركع ، وكذلك يف الركعة الثانية.
 ، األوىل  الكيفية  عىل  األوىل  بالركعة  يأيت  بأن  التبعيض  له  وجيوز 
وهلا   ، بالعكس  أو   ، اأُلخ��رى  الكيفية  عىل  الثانية  بالركعة  ويأيت 

كيفيات أخر ال حاجة إىل ذكرها.

: ال تصّح صالة اليات من احلائض والنفساء   )  ) مسألة 464 
واألحوط األوىل أن تقضياها بعد طهرمها.

الي��ات  بصالة  املكّلف  ذم��ة  اشتغلت  إذا   :  )  465 مسألة   (
الوقت  إن وسعهام  أّيتهام شاء  تقديم  ، خترّي يف  اليومية  وبالفريضة 
ع ،  ، وإن وسع إحدامها دون اأُلخرى قّدم املضيَّق ثم أتى باملوسَّ
وإن ضاق وقتهام قّدم اليومية ، وإذا اعتقد سعة وقت صالة اليات 
فرشع يف اليومية ، فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية وأتى باليات 
، وإذا اعتقد سعة وقت اليومية فرشع يف صالة اليات فانكشف 
ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية وعاد إىل صالة الية من 

حمّل القطع إذا مل يقع منه مناٍف غري الفصل باليومية.
صالة اآليات 
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السؤال: ما معنى الدية ؟
اجلواب: مال جيب دفعه للمجني عليه، أو لورثة املقتول .

السؤال: ما معنى حق االختصاص ؟
الشارع  يعرتف  مل  شء  اىل  بالنسبة  للشخص  حق  اجل��واب: 

بملكيته له، أو بامليته .
السؤال: ما هو تعريف احلرج ؟

اجلواب: وهو الضيق واملشقة التي ال تتحمل عادة .
السؤال: ما هو تعريف اجلرم احلائل ؟

اجلواب: املادة التي متنع وصول املاء اىل اجللد .
السؤال: ماهو املقصود من اجلاهل باحلكم واجلاهل باملوضوع ؟
العام  الرشعي  احلكم  يعلم  ال  من  باحلكم  اجلاهل  اجل��واب: 

بالنسبة لذلك املوضوع.
واجلاهل باملوضوع من ال يعلم بانطباق موضوع احلكم الرشعي 
عىل أمر معنّي، وهذا عىل قسمني: فتارة ال يعلم معنى املوضوع 
وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن ال يعلم املراد بالغناء 
بدقة، وتارة ال يعلم حالة املصداق املعني خارجًا، كمن ال يعلم 

أّن املائع املعنّي مخر مثاًل .
السؤال: ما هو تعريف اجلاهل املقرص ؟

يكون معذورًا يف جهله، كمن هتاون يف معرفة  اجلواب: من ال 
األحكام .

السؤال: ما هو تعريف النشوز ؟
اجلواب: عدم رعاية حّق الغري، ويطلق غالبًا فيام بني الزوجني .

السؤال: ما هو تعريف املوسيقى املناسبة ملجالس 
اللهو والطرب ؟

اجلواب: ما يتعارف عزفه يف جمالس اللهو .
السؤال: ما معنى املالك ؟

اجلواب: املصلحة واملفسدة التي عىل أساسها ُترّشع األحكام .
السؤال: ما معنى املشهور كذا ؟

اجلواب: أي أن احلكم املذكور إحتياط وجويب .
السؤال: ما هو تعريفكم ملحاذاة امليقات ؟

اجلواب: إذا افرتضنا خطني متقاطعني يشّكالن زاوية قائمة )90 
درجة(، وكان أحدمها بمكة املكرمة، والخر يمر بامليقات، فإذا 
فهو  املكرمة،  مكة  مستقباًل  التقاطع  نقطة  يف  الشخص  وقف 

واقف يف املكان املحاذي لذلك امليقات، والعربة يف هذا بالصدق 
العريف، وال يعترب فيه التدقيق العقيل .

السؤال: ما هو تعريف جمهول املالك ؟
اجلواب: املال الذي ال يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعًا منه .

السؤال: ما هو تعريف املؤونة السنوية الالئقة بالشأن ؟
السنة،  طول  يف  للشخص  املتعارف  املرصف  مقدار  اجل��واب: 

املناسب له بلحاظ حاجته ومكانته اإلجتامعية .
السؤال: ما هو تعريفكم للمستأمن ؟

دولة  أو  مسلم  شخص  قبل  من  األمان  له  أعطي  من  اجلواب: 
اإلسالمية  البالد  إىل  يأتون  الذين  كالكفاراألجانب   ، إسالمية 

لتجارة أو سياحة .
السؤال: ما هو تعريف ماء الغسالة ؟

اجلواب: املاء الذي ينفصل عن اليشء املتنجس عند غسله .
السؤال: ما هو معنى ما يليق بشأهنا بالقياس لزوجها ؟

اجلواب: أي ما يناسبها باعتبار كوهنا زوجة فالن، فيالحظ 
يف ذلك مكانة زوجها يف املجتمع

.
السؤال: ما املقصود من اللحيان ؟

اجلواب: العظامن املقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهام اللحية .
السؤال: ما هو تعريفكم للباس الشهرة ؟

الذي يظهر البسه بشكل قبيح وفظيع وشنيع  اللباس  اجلواب: 
عند الناس فيستوجب ذلك هتكه وإذالله .

السؤال: ما هو تعريف الكافراملحرتم املال ؟
اجلواب: الذمي واملعاهد واملستأمن .

السؤال: ما هو تعريف الكافر املعاهد ؟
اجلواب: من يعاهد املسلمني أو بعضهم عىل عدم اإلعتداء .

السؤال: ما هو تعريف الكافر الذمي ؟
اجلواب: من يعقد عقد الذمة مع ول املسلمني، وال يوجد اليوم .

السؤال: ما هو تعريف قصد البدلية ؟
اجلواب: أي بقصد أن يكون بداًل عن شء خاص .

السؤال: ما املقصود من فيه تامل ؟
اجلواب: أي أن احلكم املذكور إحتياط وجويب كذلك .
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انعقاد المؤتمر التأسيسي لزعماء القبائل العراقية 

في العتبة الحسينية المقدسة 

تقرير: حسنين الزكروطي / تصوير: مرتضى االسدي

املتول  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  ألقاها  كلمة  ويف 
حماور  ثالثة  عن  خالهلا  نوه  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
العشائر  بمحرض املشاركني يف املؤمتر، كان اوهلا عن دور شيوخ 
العشائر  شيوخ  »مكانة  فقال:  التاريي،  العراقية  والعشائر 
ادته  وما  العظيم  الوطني  ودوره��ا  التاريية  العراقية  والعشائر 

حتمل  وهي  املهم،  االجتامعي  وموقعها  السابقة،  القرون  خالل 
لديكم  املعروف  هو  كبرية،  وانسانية  اسالمية  واخالقا  مبادئ 
اخواين فالنخوة والدفاع عن املظلومني والكرم والسخاء واجلود 
والدفاع عن الوطن يف املنعطفات الصعبة، وهذا يفرض عليكم 
»ان  موضحا  هبا«،  نمر  التي  الظروف  من  الرغم  عىل  استحقاقا 

بدعوة من لدن  األمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدسة وبالتنسيق مع مؤسسة القبس الثقافية شهدت 
قاعة س���يد االوصياء في الصحن الحس���يني الش���ريف انعقاد المؤتمر العش���ائري الموحد، بحضور المتولي 
الش���رعي للعتبة الحسينية المقدسة س���ماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي وزعماء القبائل العراقية من 

اغلب المحافظات، بهدف توحيد الكلمة والصف للوقوف امام التدخالت الخارجية. 

A h r a r w e e k l y14

العطاء الحسيني



هذا االستحقاق هو احلفاظ عىل القيم واملبادئ والدور الوطني والتاريي 
هذا  هلا  يبقى  العشائر  وان  وعلينا،  عليكم  املسؤولية  ان  بمعنى  للعشائر، 
ديمومة  عىل  احلفاظ  مسؤولية  عليهم  العشائر  وشيوخ  املرّشف،  التاريخ 

هذه املبادئ والقيم«.
الش���يخ الكربالئ���ي: المحافظة عل���ى وحدة البالد وتماس���ك 

النسيج االجتماعي  مسؤولية تقع على عاتق الجميع 
يف  مهام  دورا  العراقية  للعشائر  ان  التاريخ  »سيكتب  الكربالئي:  واضاف 
العراق،  لعشائر  والتاريية  الوطنية  املكانة  واحلفاظ عىل  املسؤوليات  اداء 
مجيعا  نحن  والرشعية،  الوطنية  املسؤولية  علينا  تفرضه  ما  االخر  واليشء 
امام شعبنا وبلدنا  ان هناك مسؤولية  امام اهلل )عز وجل(، كام  مسؤولون 
الزعامة  هبذه  عليكم  َمّن  قد  كونه  وجل(  )عز  اهلل  امام  مسؤولة  وهناك 
يقْل  فال  النعمة؟،  مع هذه  املناسبة  املسؤولية  اديت  باملقابل هل  واملكانة، 
احد ان هذه املسؤولية تقترص عىل شيوخ العشائر او الوجهاء واملسؤولني 
يف حمافظة كذا، ابدا فالرش الذي يصيب هذه املنطقة سيعّم عىل بقية املناطق 
واخلري ايضا، لذلك علينا ان نسعى للمحافظة عىل وحدة البالد ومتاسك 

النسيج االجتامعي كوهنا مسؤولية تقع عىل عاتق اجلميع«. 

جدا  مهم  وهو  الثالث  »املحور  الكربالئي:  وتابع 
يعلم  فالكل  التضامنية«  »املسؤولية  بمسألة  ويتعلق 
ان البلد لديه مسؤولون ولديه عشائر وهناك جهات 
واحد  وكل  وغريها،  مدين  جمتمع  ومؤسسات  دينية 
يتصور  والبعض  مسؤولية،  لديه  العناوين  هذه  من 
عليه  وليس  معينة،  جهة  عىل  تقع  اساسا  املسؤولية 
املسؤوليات  تنوع  من  الرغم  فعىل  منها!!،  شء 
والبعض  وخطرية  عظيمة  مسؤولية  عليه  فالبعض 
اجلميع يشرتك يف حتمل  اقل وهكذا، ولكن  ثم  اقل 

املسؤولية«.
البناء  هاشم  الدين  سعد  السيد  حتدث  جهته  ومن 
مدير مكتب االمني العام يف العتبة احلسينية املقدسة 
ملجلة »االحرار« عن هدف املؤمتر فقال: »اقيم املؤمتر 
الُلحمة  وتوطيد  الكلمة  توحيد  عىل  التأكيد  هبدف 
التدخالت  ام��ام  والوقوف  العشائر،  بني  الوطنية 
اخلارجية التي تسعى اىل تقسيم وحدة البالد، وخلق 

حروب ونزاعات جديدة«.
واضاف: »ان املؤمتر الذي اقيم حتت قبة ايب االحرار 
بمختلف  العشائر  رؤس��اء  حرضه  السالم(  )عليه 
العراقي  الشعب  هوية  عىل  التأكيد  بغية  اطيافهم، 
يف  العليا  الدينية  للمرجعية  ومساندته  ووحدته، 
والوقوف  البالد  بواقع  والنهوض  االرشف  النجف 

امام التدخالت اخلارجية«.

الحسيني: الفس���اد داعش اخر، جاثٌم على 
صدورنا ونحتاج الى فتوى جديدة 

امحد  الدكتور  القاها  التي  التجمع  كلمة  كانت  فيام 
يف  االسالمية  العلوم  كلية  عميد  احلسيني  فكاك 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  دور  عن  املوصل  جامعة 
مدينة  بامهية   كلمته  بدأ  وقد  العراق،  عىل  احلفاظ 
كربالء املقدسة واالجساد الساكنة فيها قائال: »ثمت 
مدن يتساوى هبا الناس ترى االلوان تتجمُع واالزياء 
تتوافد وترى االعامر تتفاوت واالجناس متوج، وقد 
مدن  وثمت  ُفجاج،  وصوٍب  حدٍب  كل  من  جاءوا 
املدن االخرى  تراها رياحني ووعودا تفوح ال تشبه 
وشاح  من  عليها  اضِفي  وما  ثراها  عطر  لقدسية 
ساكنها  فعىل  املقدسة  كربالء  تلك  الدهر،  يبدله  ال 

وعطر ثراها الف سالم«.
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وقال احلسيني: »ان تلبية فتوى املرجعية الدينية حقا هي حلظات 
متنوعة  وثقافات  عديدة  ومشارب  اماكن  من  نأيت  وأن  تاريية، 
ونحن حيدونا االمل وترافقنا اهلِمم من اجل العمل عىل نبِذ الفرقة 
)عليه  احلسني  تقول  صادقة  صافية  شعارات  ورفع  والكسل، 
السالم( والعراق واالخالص واالمل وكل ذرة من تراب العراق 
جتمعنا،  وحقيقة االمر انه منذ ما يزيد عن سنتني وثمت رجال 
الصف  توحيد  اجل  من  قبائله  وزعامء  العراق   ابناء  عىل  تعمل 
والكلمة وحل مشاكله االجتامعية بروح الود الوطني الذي من 
شانه ان يقّوي الوشائج املدنية والعشائرية وجيعل اللحمة واحدة 
التسامح والعفو والكرم وهي صفات  بأخالق  وقوية ومتأصلة 

من شعبنا متجذرة يف تأريه االجتامعي االصيل«. 
واشار احلسيني: »اىل ان دور املرجعية يف احلفاظ عىل امن البالد 
املدن  لتحرير  اجليوش  حّشدت  التي  املباركة  فتواها  خالل  من 
املعارص  التاريخ  يف  ظهرت  عاملية  منظمة  اقسى  من  واالنسان 
وخّلفت قتال و ختريبا ودمارا، وقد خّلصنا اهلل تعاىل من داعش 
بعد ان جرت اهنار من الدٍم وازهقت ارواح من االبرياء، اليوم 
اخرى  فتوى  اىل  وحيتاج  صدورنا  عىل  جاثٌم  اخر  داعش  هناك 
والتقدم  البناء  دون  حيول  الذي  »الفساد«  انه  منه  العراق  لتحرر 

ورقى البالد«.

الصيهود: ش���يوخ العشائر كانوا وال زالوا اليد الطولى 
للمرجعية 

للمؤمتر  التأسيسية  اهليئة  عضو  الصيهود  سعدون  حممد  وحتدث 
عن حمافظة ميسان: »املرجعية الدينية العليا دائام متثل صامم امان 
متاهة  يف  العراق  النزلق  ولواله  العراق،  يف  السياسية  للعملية 
يف  الفصل  كلمة  هلا  وكان  وجل(،  )عز  اهلل  اال  هنايتها  يعرف  ال 

كل املنعطفات التي مرَّ هبا العراق ومرت هبا العملية السياسية، 
بدًءا من رفض اللجنة التي شّكلها بريمر لكتابة الدستور يف عام 
2005م العراقي وارصار املرجعية عىل اجراء انتخابات وتشكيل 
جلنة منتخبة لغرض كتابة الدستور، وايضا كان للمرجعية املوقف 
التاريي الذي انقذ العراق من مرشوع داعش االرهايب متمثلة يف 
بفتوى اجلهاد الكفائي التي اربكت كل احلسابات وافشلت كل 

املخططات وصححت كل املسارات«.
العراقي  )للمجلس  املقررة  اللجنة  بتوصيات   املؤمتر  وخرج 

املوحد لزعامء قبائل العراق(، جاء فيها:
1� املحافظة عىل وحدة ارض العراق وامنه وسيادته.

2� التعايش السلمي ونبذ التفرقة والعنف واعتبار الدم العراقي 
مقدسا لدى اجلميع.

3� دعم اجلهات الرقابية للقضاء عىل الفساد االداري واملال.
4� احلفاظ عىل ممتلكات الدولة العراقية وامللكية اخلاصة.

5� رضورة االرساع يف اصالح البنى التحتية املدمرة.
6� التأكيد عىل بناء االقتصاد العراقي عىل اسس صحيحة وسليمة 

من خالل دعِم وتطوير الصناعة والزراعة.
7� مراجعة كافة القوانني قبل وبعد سنة 2003م ومنها القوانني 
تفعيل  او  الغائها  او  تعديلها  خالل  من  املواطن  بحق  املجحفة 

املعطل منها.
8� يلتزم املجلس العراقي املوحد برؤى املرجعية الدينية العليا.

لزعامء  عام  مؤمتر  عقد  لغرض  مشرتكة  متابعة  جلنة  تشكيل   �9
قبائل العراق كافة.

10� رفض ما يسمى بسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوين. 
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 يزور مدينة كربالء ويّطلع على واقع مستشفياتها
االحرار: حسنين الزكروطي

لقاء الوفد مع مسؤولي مستشفى زين العابدين )ع(  
التابع للعتبة الحسينية المقدسة

بالعراق(  االوربية  املفوضية  )بعثة   � االوريب  االحتاد  من  وفٌد  زار 
 )UNFPA( مع ممثيل صندوق االمم املتحدة للسكان يف العراق
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتول  والتقى  املقدسة  كربالء  مدينة 

املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي.
قدمها  التي  النشاطات  عىل  التعرف  هبدف  الزيارة  هذه  وجاءت 
)اجهزة  من  للسكان  املتحدة  االم��م  وصندوق  االوريب  االحت��اد 
كربالء  مدينة  يف  احلكومية  والتوليد  النساء  ملستشفى  ومعدات 
العابدين )عليه السالم((، والوقوف عىل  املقدسة ومستشفى زين 
االجهزة التي قدمت يف السابق واالجهزة التي ستقدم باملستقبل.    

ونائب  السيايس،  القسم  رئيس  اورتيغا  ربيس  توماس  وحتدث 
قائال:  العراق  يف  االوربية  املفوضية  بعثة  االوريب،  االحتاد  سفري 
االعامل  طبيعة  عىل  للوقوف  املقدسة  كربالء  مدينة  لزيارة  »جئنا 
الدعم االنساين  التي قام بدعمها االحتاد االوريب من خالل مركز 
يف  املوجودة  اخلدمات  طبيعة  عىل  لالطالع  كذلك  لالحتاد،  التابع 

مدينة كربالء املقدسة كام هو احلال يف باقي املحافظات العراقية«. 
وتابع اورتيغا: »نحن تعاونا مع العتبة احلسينية املقدسة كوننا نعلم 
الكثري  ان تساعد  التي تقدمها خدمات جيدة وممكن  ان اخلدمات 
من الناس بصورة صحيحة، وايضا نحن نعلم بأن مدينة كربالء قد 
استقبلت الكثري من النازحني وقد كان هلا دور كبري  يف احتضاهنم 
وتوفري املساعدات الالزمة هلم من سكن وطعام وخدمات صحية«.
مشريا اىل ان اللقاء الذي مجعهم مع الشيخ الكربالئي كان له دور 

الصحي  الوضع  عىل  اكثر  التعرف  يف  كبري 
تضاف  ان  يمكن  التي  واخلدمات  للبلد  احلال 

باملستقبل«.
ممثل  سوجنرو  أول��وري��م��ي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
 :)UNFPA( صندوق االمم املتحدة للسكان
املقدسة  ك��رب��الء  م��دي��ن��ة  ب��زي��ارة  »ت��رشف��ن��ا 
صندوق  قدمها  التي  االع��امل  عىل  واالط��الع 
جمال  )UNFPAيف   ( للسكان  املتحدة  االمم 
الصحة وخصوصا فيام يتعلق بالنساء )الصحة 
عىل  باالطالع  زيارتنا  بدأت  وقد  االنجابية(، 
واطلعنا  املدينة  يف  العامة  ال��والدة  مستشفى 
التي تقدمها، وكذلك قمنا بزيارة  عىل االعامل 
مستشفى زين العابدين )عليه السالم( واطلعنا 
يف  للمستشفى  ق��دم��ت  ال��ت��ي  االج��ه��زة  ع��ىل 

صاالت الوالدة«.
الشيخ  مع  لقائنا  »خالل  سوجنرو:  واض��اف 
يف  ستقدم  التي  الفرص  استعرضنا  الكربالئي 
اكثر  تكون  ان  يمكن  التي  واملناطق  املستقبل 
فائدة للمواطنني«، مشريا اىل ان »ردود الشيخ الكربالئي كانت جدا 
اجيابية، وقد رحب كثريا بالنشاطات التي يقدمها )UNFPA( يف 
العراق وكربالء عىل وجه اخلصوص«، ورأى سامحته ان »االهتامم 
وتطوير  بالصداقة  وايضا  التقني  الدعم  بقدر  املادي  بالدعم  ليس 
الطبقات  من  املرأة  بصحة  يتعلق  فيام  خصوصا  باملستقبل  التعاون 
النازحات وارامل الشهداء وكيفية تقديم الدعم هلم  املهمشة مثل 

يف جمال صحتهم وكيفية متكني املرأة«. 

)UNFPA( وفد االتحاد االوربي وممثلي
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أبى اغلبهم إاّل المبيت في الصحن الشريف... 

وفُد علوّيي تركيا يحّط برحاله في كربالء

تقرير/ قاسم عبد الهادي / عدسة: خضير فضالة

اجتمعوا من مدن انقرة واسطنبول وحورم 
وازمري، منطلقني من تركيا اىل العراق قبل 
املقدسة،  كربالء  وسط  برحاهلم  حيطوا  ان 
عليه  االح��رار  ايب  مرقد  بزيارة  مترشفني 
هذه  خالل  من  املنشود  هدفهم  السالم، 

الرحلة.
وفدا  املقدسة  احلسينية  العتبة  استقبلت  اذ 
ضم  تركيا،  من  قدم  العلوية  الطائفة  من 
عددا من الرجال والنساء، جاء شوقا وهلفة 
حيث  العراق،  يف  املقدسة  العتبات  لزيارة 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  سّهلت 
عىل  استمرت  التي  الوفد  رحلة  املقدسة 

مدى عدة ايام متواصلة.
معاون  اجل��ب��وري  حسن  االس��ت��اذ  يقول  
احلسينية  العتبة  يف  االع��الم  قسم  رئيس 
استقبال  عىل  العتبة  حرصت   ، املقدسة 
إلقامتهم،  املناسب  املكان  وتوفري  الوفد 
اىل جانب تسهيل عملية زياراهتم للعتبات 
ومنها  العراق  مناطق  متلف  يف  املقدسة 
املقدسة،  الكاظمية  االرشف،  )النجف 
سامراء، وكذلك مرقد اوالد  مسلم )ع((.
ويضيف، جرى إعداد برنامج خاص لكل 

يوم من ايام زيارة الوفد بام يف ذلك ارشاك 
تقام  التي  الدينية  املحارضات  يف  اف��راده 

داخل الصحن احلسيني املقدس.
للعتبة  العامة  االمانة  ان  اجلبوري  ويبني 
اوارص  تعزيز  عىل  تعمل  املقدسة  احلسينية 
العالقات وفتح ابواب التعاون بني البلدان 
االسالمية. من جهته اعرب الشيخ جعفر 
دربندي مدير مؤسسة التسنيم الذي ترأس 
وتقديره  امتنانه  بالغ  عن  ال��زائ��ر  الوفد 
الزائر،  الوفد  هبا  استقبل  التي  للحفاوة 
معلقا عىل ذلك بان هذه الزيارة  هي االوىل 
ألغلب افراد الوفد الذين اندهشوا مما رأوه 
يسمع  ما  بعكس  العراق  واقع  ان  السيام 
ما  االع��الم.وأض��اف،  وسائل  عرب  ويرى 
بشكل  وكربالء  عامة  العراق  بان  وجدناه 
باألمن  وتنعم  مستقرة  مدينة  انه  خاص، 
متطورة  العمرانية  احلركة  وان  واالم��ان، 
بام يف ذلك سهولة التنقل بني املحافظات، 
الكاظمية  مثل  منها  املقدسة  وخ��اص��ة 
وسامراء والنجف االرشف. وذكر الشيخ 
دربندي ان افراد الوفد قرروا املبيت داخل 
عظمة  من  له  ملا  الرشيف  احلسيني  احلرم 

الوفد  ان  اىل  مشريا  النفوس،  يف  كبرية 
اىل   دخلوا  الذين  املستبرصين  بعض  ضم 

املذهب الشيعي احلق حديثا.
ويؤكد الشيخ دربندي عىل ان هناك رسالة 
قيمة سنعود هبا اىل تركيا بانه جيب عىل كل 
علوي وتركي مسلم زيارة كربالء والعراق 
االجتامعية  االوارص  لتعزيز  عام  بشكل 

والدينية بني البلدين.
الكثري  تركيا  تقام يف  ويسرتسل موضحا،  
ان  ومنها  الدينية  والطقوس  الشعائر  من 
بالصيام  يقومون  تركيا  يف  العلويني  مجيع 
ولغاية  احل��رام  حمرم  شهر  من  االول  منذ 
عن  االمتناع  وكذلك  منه،  العارش  اليوم 
االم��ام  ب��ان  منا  ايامنا  ال��ب��ارد  امل��اء  رشب 
حرموا  بيته  واهل  السالم«  »عليه  احلسني 
من رشب املاء ونحن اسوة هبم لنسري عىل 

خطاهم بعدم رشب جرعة ماء باردة.
اجلدير بالذكر ان العلويني يف تركيا هم فرقة 
السالم«  »عليهم  البيت  لل  حمبة  شيعية 
وخاصة امري املؤمنني، وُيطلق عليهم اسم 
اهل البيت او مجاعة البيت ويُقصد  بجامعة 

البيت عائلة الرسول حممد »ص«.
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العتبة الحسينية المقدسة

االحرار: حسين نصر

التابعة  احلسيني  الصوت  شعبة  اختتمت 
الوطنية  املسابقة  العامة  النشاطات  لقسم 
للردة  والشباب  الفتيات  لفئتي  الثالثة 
احلسينية االصيلة، عىل قاعة سيد االوصياء 
عليه السالم يف الصحن احلسيني الرشيف.
وقال الشيخ مهدي اخلزاعي مسؤول شعبة 
الصوت احلسيني ان، االسامء الفائزة  هي 
 ، قار  ذي  حمافظة  من  فرج  جبار  حسني   :
حمافظة  من  اهلنداوي  اكرم  حسني  والفائز 
من  الصائغ  عامد  سجاد  والفائز  كربالء 

حمافظة واسط.
جناب  حضور  املسابقة  شهدت  مبينا، 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  ال��ع��ام  االم��ني 
ال��س��ي��د ج��ع��ف��ر امل���وس���وي وم��س��ؤول 
احلسينيني  الشعراء  من  وجمموعة  االقسام 

وشخصيات اكاديمية واعالمية.
اىل  هت��دف  املسابقة  ان  اخل��زاع��ي  وذك��ر 

حيمل  واٍع  حسيني  جيل  وخلق  ان��ش��اء 
اجواء  بعيدا عن  احلسينية  الرسالة  اهداف 
ال  وال��ت��ي  وال��دجي��ا  الرسيعة  االي��ق��اع��ات 
اخلالدة  احلسينية  التضحية  مع  تنسجم 
ونحن ملتزمون بام يقرره العرف احلسيني 
السائد من اصلة الردات احلسينية املوجودة 
والتي هنض هبا خدام االمام احلسني عليه 
امثال  والباقون  املاضون  منهم  السالم 
والرادود  الزغري(  )محزة  املرحوم  الرادود 
واحلاج  الكربالئي(  محزة  )حممد  املرحوم 
)جليل  واحل����اج  ال��ك��رب��الئ��ي(  )ب��اس��م 

الكربالئي( وغريهم .
واشار اخلزاعي اىل، ان »الشعبة اخذت عىل 
املحافظات  جلميع  امليداين  املسح  عاتقها 
احلسينية  االص���وات  الختيار  العراقية 
املسابقة وقد تم اختيار )200(  الالئقة يف 
 ، العراقية  املحافظات  مجيع  من  ص��وت 

تم  االولية  االختبارات  ووف��ق  مضيفا، 
يف  ملحافظاهتم   ممثال  صوتا   )66( اختيار 

املسابقة«.
الدولية  التحكيمية  اللجنة  ان  وأوض��ح، 
الصحاف  حي��ي��ى  االس���ت���اذ  م��ن  م��ؤل��ف��ة 
الوائيل  ياسني  وامل��ال  ال��ص��وت(  )حكم 
عودة  العراقي  والشاعر  التنغيم(  )حكم 
والشاعر  الشعر(  )حكم  التميمي  ضاحي 
الكربالئي مهدي هالل الكربالئي )حكم 
اخل��زاع��ي  م��ه��دي  والشيخ  الشخصية( 

)حكم االداء(. 
االختبارات  بأن  الشعبة  مسؤول  وأختتم 
جلميع  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  االولية 
 )14( ترشح  حيث  املشاركة  االص��وات 
رادودا  من كال اجلنسني، مبينًا، ان املسابقة 
الشباب  فئة  من  روادي��د  ثالثة  فيها  ف��از 

وثالث من فئة الفتيات.

تختتم مسابقة الصوت الوطنية
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خالل مؤتمر شيوخ العراق  السابع والعشرين في العتبة الحسينية

انبثاق معاهدة شرف للديات العشائرية

عقدت ش���عبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقس���م الش���ؤون الدينية في العتبة الحس���ينية المقدس���ة 
مؤتمرها السابع والعشرين حول الديات العشائرية، تحت شعار )العشائر العراقية تستضيء  بفكر المرجعية 
في تصحيح الس���نن العش���ائرية(، على قاعة خاتم االنبياء)ص( في الصحن الحس���يني الش���ريف، بمش���اركة 

شخصيات دينية وأكاديمية واجتماعية، الى جانب شيوخ عشائر من مختلف المحافظات العراقية.

االحرار: حسين نصر / تصوير:احمد القريشي
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وقال الشيخ فاهم االبراهيمي مسؤول 
»املؤمتر  ان  الديني،  والتعليم  التبليغ 
العشائرية  السنن  تصحيح  اىل  هيدف 
عشائرنا  وتقاليد  أعراف  عىل  الدخيلة 
األصيلة كالديات والفصول وغريها«.

ال��دي��ات  رشح  واض���اف،«امل���ؤمت���ر   
الدينية   املرجعية  فتاوى  وفق  العشائرية 
املرورية  احل���وادث  عىل  ورّك��ز  العليا 
من  واحل��د  والستوتات(  )ال��دراج��ات 

هذه املشاكل«.
عىل  االعتامد  تم  انه  االبراهيمي  وذكر   
املرورية  احلوادث  يف  املروري  املخطط 
لغرض حتديد نسبة احلادث وركزنا عىل 
قضية اذا كان امليت هو سبب احلادث ال 
ضامن عىل االخر، وليس عىل امليت دية 

رشعية الن هو سبب احلادث.

ان،  اىل  الديني  التبليغ  مسؤول  واشار 
اىل  افىض  العشائر  شيوخ  مع  االتفاق 
من   بالقرب  رشف  وثيقة  عىل  التوقيع 
رضيح االمام احلسني عليه السالم التي 

حتمل تسع  نقاط كام ييل:
1- يكفي يف دية القتل العمد او اخلطا ) 

5250( مثقااًل من الفضة.
2- ال جيوز لذوي القتيل بعد اخذ الدية 
وعشائريًا  قانونيا  متابعته  القاتل  من 

وهدر دمه.
يف  تسبب  الذي  هو  امليت  كان  اذا   -3
ومل  موته  اىل  ادى  الذي  احلادث  وقوع 
يكن هناك اي تقصري من الطرف االخر 

فال ضامن عىل االخر.
4- اذا حتقق الصلح بني الطرفني جيب 
احلق  عن  وذوي��ه  عليه  املجني  تنازل 

الشخيص امام املحاكم.
حمّرم  ظلم  فهي  النهوة  جت��وز  ال    -5

وجتاوز عىل حدود اهلل سبحانه وتعاىل.
6-  ال جيوز اطالق العيارات النارية يف 

كافة املناسبات االجتامعية وغريها.
وهي  )اجل��ل��وة(  ظاهرة  ت��رشع  ال    -7
مغادرة  عىل  عائلته  او  شخص  اجبار 

املنطقة الرتكاهبم جريمة معينة.
اقارب  8- عدم جواز االقتصاص من 
وزر  الحيملون  الهنم  اجلاين  الشخص 
من اقرتف القتل، بل االقتصاص منهم 

يوجب القصاص من املعتدي عليهم.
كانت  مهام  شخص  الي  الجي��وز    -9
اذا  الرشعية  الدية  ان يفض من  قرابته 
او  قارصون  للمقتول  ورثة  هناك  كان 

ُيتعدى عليهم.
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مدينة اإلمام الحسين العصــــــرية للزائرين)كربالء-بابل(
a

تتألف المدينة من )13( قاعة منام مساحة البناية الواحدة منها 

)600م2( وتتكون من طابقين لكل طابق مدخل معزول، وتحتوي 

على: قاعتي منام في الطابق االرضي للرجال، ومخزنين في الطابق 

في  ومخزنين  للنساء،  االول  الطابق  في  منام  وقاعتي  االرضي، 

طابقين  على  صغيرة   )8( بعدد  صحية  ومجاميع  االول،  الطابق 

طابقين  على  كبيرين  ومجمعين  للنساء،  واالول  للرجال  االرضي 

للمعاقين  حمامات   )4( ضمنها  من  حماما   )48( طابق  كل  في 

وكبار السن )غربي( مقسمة الى قسمين للرجال وللنساء.

لزوار  شقق  عن  عبارة  ابنية  اربعة  على  المدينة  تحتوي  كذلك 

شقة   )16( على  تحتوي  بناية  كل  المقدسة  الحسينية  العتبة 

للمنام على شكل اجنحة كل جناح يحتوي على مطبخ وغرفة نوم 

وحمام.

أما المضيف مع خدماته فمكون من طابقين بمساحة )1165م2(، 

كما تحتوي المدينة على جامع بكل ملحقاته بمساحة )730م2(، 

)175م2(  بمساحة  شقق   )6( عدد  فاخرة  سكنية  وشقق 

نوم, ومطبخ,  الواحدة، وتحتوي كل شقة على )غرفتي  للشقة 

واستقبال(. 

الجهة الممولة للمشروع ) ديوان الوقف الشيعي ( .

12

مكان المشروع / طريق  حلة - كربالء
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مدينة اإلمام الحسين العصــــــرية للزائرين)كربالء-بابل(
6

234

5
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دعما للمنتوج الوطني وتش���جيعا للطاقات العاملة في الصناعات العراقية باش���رت العتبة الحس���ينية المقدسة زيارتها 

ال���ى المصانع العراقي���ة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وكانت مجلة »االحرار« برفقة وفد العتبة المقدس���ة الى مصنع 

النسيج  التابع للشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية في محافظة بابل، لالطالع على الصناعات الوطنية وآليات 

صناعاته���ا وامكانات التصنيع والتس���ويق، ورافَق���ت ادارة المصنع وفَد العتبة واطلعته على اقس���ام المصنع ومنتوجات 

كل معامل���ه: )معمل قديفة بابل، ومعمل انتاج المس���تلزمات الطبية، ومعمل انتاج البدلة العس���كرية، ومعمل انتاج 

الحشوات، اضافة الى معمل مستلزمات المنتجات العسكرية الخاصة بالقمصلة العسكرية(.

بعد اقامتها معرضا للمنتجات الوطنية ...
العتبة الحسينية تزور مصانع الشركة العامة 

للصناعات النسيجية والجلدية

 تقرير: ضياء األسدي / تصوير: احمد القريشي

مدير  احلكيم(  اكرم  )ميرس  السيد  وحتدث 
عن  الوفد،  ورئيس  الدول  كربالء  معرض 
اهداف  مرشوع  »لكل  بقوله:  الزيارة  غاية 
بافتتاح  امل��رشوع  بداية  وكانت  وغ��اي��ات 
برعاية  االول  العراقية  الصناعات  معرض 
معرض  ارض  عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
عىل  االقتصادي  املؤمتر  ثم  ال��دول  كربالء 
ه��ام��ش امل��ع��رض، وم��ن ث��م ب��دأن��ا بخطة 
يف  اشرتكت  التي  الرشكات  مجيع  لزيارة 
ومدى  نتائجه  عىل  للوقوف  املعرض  هذا 

االستفادة منه«.
بني  تواصل  هناك  »سيكون  احلكيم:  وبنّيَ 

العتبة املقدسة وبني الرشكات التابعة لوزارة 
املثابرة  ان  اىل  مشريا  وامل��ع��ادن،  الصناعة 
اغلب  عند  موجودة  والوطنية  واحل��رص 

االخوة الذين متت زيارهتم«.
ودعا احلكيم املواطن العراقي » اىل رضورة 
دعا  كام  اواًل،  املحيل  الوطني  املنتج  اقتناء 
اجي��اد  رضورة  اىل  املنتجة  اجل��ه��ات  ايضا 
العراقية  املحافظات  منافذ تسويقية يف مجيع 
املواطن  عىل  ح��رج  يقع  وال  تبقى  ال  كي 
العراقي من الوصول من حمافظة اىل اخرى 
لغرض االقتناء، وكذلك تعرفنا عىل صنف 
الغزل  منتجات  م��ن  اجل��ي��دة،  املنتجات 
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والنسيج والتطريز فضاًل عن مكائن تعقيم 
من  وهي  املستخدمة،  امل��واد  ومجيع  امل��واد 

افضل واجود املناشئ العاملية«.
ادارة معمل نسيج الحلة تطالب بتشكيل 

جهات رقابية على البضائع المستوردة..
محزة  )ع��الء  الكيميائي  ق��ال  جهته  وم��ن 
اقدم  كيميائيني  رئيس  املعموري(  دح��ام 
بزيارة  »ترشفنا  احللة:  نسيج  معمل  ومدير 
نخبة طيبة من العتبة احلسينية ملعاملنا كافة، 
االنتاجية  العمليات  سري  عىل  واالط��الع 
واجلودة والنوعية التي متتلكها معامل نسيح 
املنتجات  مواصفات  »ان  مبينا  احل��ل��ة«، 
محاية  فيها  جدًا  حمرتمة  مواصفات  العراقية 
يف  كبرية  معايري  وفيها  العراقي  للمستهلك 

اجلودة واالبداع ومعتمدة عامليا«.
اربعة  من  يتكون  املصنع  »ان  واض���اف: 
البدلة  بإنتاج  متخصص  االول  معامل 
العسكرية واملدنية، وهذا املعمل كل مكائنه 
رائعة  دولية  معايري  وذات  غريب  منشأ  من 
وطاقة  وكمية  بجودة  القامش  إلنتاج  جدًا 

املعمل بحدود مخسة ماليني بالسنة«.

وبجهود  ج��ادون  »نحن  املعموري  وتابع 
 %70 اىل  يصل  كونه  املعمل  لتشغيل  كبرية 
من االنجاز املادي واملال، أما املعمل الثاين 
فهو ينتج املالحف وفالتر الطاقة الكهربائية 
وينتج الوسادة الطبية، كام يعتمد عىل انتاج 
اىل  االلياف  بداية  من  بقسمني  احلشوات 
النسبة  نفس  اىل  يصل  ايضًا  وهو  النهاية، 
ال��ب��دالت  ان��ت��اج  معمل  اليها  ال��واص��ل 

العسكرية واملدنية«.
واشار املعموري اىل »ثالث املعامل اخلاصة 
معمل  وه��و  الطبية  املستلزمات  بإنتاج 
الربيطانية  ال��رشك��ة  م��ع  مشرتك  استثامر 
)فورتيتان( والرشكة العامة لصناعة النسيج 
تنصيب  ب��وادر  اىل  به  ووصلنا  واجل��ل��ود، 
واالخري  الرابع  املعمل  اما  املكائن،  بعض 
وهو معمل املنتجات العسكرية الذي ينتج 
وينتج  والعسكرية،  الطبية  بأنواعه  الفراش 
العسكرية،  القمصلة  مستلزمات  كذلك 
ملعامل  املكملة  االخ���رى  واملستلزمات 
معاملنا  ان  نتوقع  ونحن  االخرى،  اخلياطة 
هناية العام احلال ستكون مكتملة %100«.

املواطن  ترك  اسباب  عن  له  سؤالنا  وعن 
باملنتج  واالهتامم  الوطني  للمنتج  العراقي 
محاية  وجود  »عدم  قائاًل:  حدثنا  املستورد 
للمنتج بشكل حقيقي، فنحن اليوم نحتاج 
اىل ترشيع حلامية املستهلك العراقي والبضائع 
للمواصفات  مطابقتها  لعدم  املستوردة 
اىل  الداخلة  املنتجات  معظم  كون  العراقية 
ونناشد  للمواصفات،  مطابقة  غري  العراق 
رقابية  ان تكون هناك جهات  من خاللكم 
شعبًا  ولنقف  املستوردة..  البضائع  عىل 
حيمل  الذي  الوطني  املنتج  لدعم  وحكومًة 

اساًم وباعا طويال وتاريا كبريا«.
عبد  محيد  )ناجح  حتدث  متصل  سياق  ويف 
»نحن  بابل:  قديفة  معمل  مدير  الواحد( 
عىل اتم االستعداد إلبداء التعاون مع العتبة 
هبا  ونتوسم  لنا  ساندة  جهة  كوهنا  املقدسة 
خريًا بعد ما اطلعت عىل منتجاتنا الوطنية، 
باب  لفتح  االس��ت��ع��داد  ات��م  ع��ىل  ون��ح��ن 
اهلندسية  اقسامها  مع  الالحمدود  التعاون 
وتزويدها ببدالت العمل فضاًل عن تزويد 

املستشفيات التابعة هلا بام حتتاجه«.
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العالم الشيعي الشيخ أبو الفتح محمد الكراجكي
وعمله  فضائله  وَذك��رْت  إال  حمفل  أو  كتاب  يف  اسمه  يذكر  مل 
وتقواه، حّتى أن هذا الرجل قد ترّبع عىل عرش العلِم، صانعًا جمدًا 
الناس علوه ووصوله، وكان أن بذَر  عظياًم وتاريًا أبيض يتمنى 
املعرفة  لطالبي  كبريًا  تعّد مصدرًا  التي  القّيمة  بتآليفه  العلم  بذور 

واحلقيقة، وأبرزها كتابا التعّجب واالستنصار.
عيل  بن  حمّمد  الفتح،  أبو  الشيخ  هو  وسّيده  هذا  حديثنا  ونديُم 
تؤّكد  كام  اهلجري  الرابع  القرن  يف  املولود  الكراجكي،  عثامن  بن 
أكثر املصادر التاريية، التي وقفت كثريًا عىل ذكره وحياته وسرية 

املضيئة.
والطوائف  املذاهب  عديدة  أسفاره  يف  رسه(  )ق��دس  ودرَس 
ومذاهب  اإلسامعيلية،  الفرق  مؤّلفاته  يف  تناول  وقد  املختلفة، 
أهل السّنة، واليهود والنصارى، متتلمذًا عىل يدي أمهر األساتذة 
املعروف  النعامن  بن  حمّمد  بن  حمّمد  )الشيخ  بينهم  والعارفني 
بالشيخ املفيد، الشيخ حمّمد بن أمحد القّمي املعروف بابن شاذان، 
السّيد عيل بن احلسني املعروف بالسّيد املرتىض، الشيخ حمّمد بن 
الديلمي  محزة  الشيخ  الطائفة،  بشيخ  املعروف  الطويس  احلسن 

املعروف بساالر(.
ومن التلميذ املجد إىل العامل الكبري واألستاذ النحرير، حيث تتلمَذ 
)الشيخ عبد  بينهم  الالمعة  العلمية  األسامء  العديد من  يديه  عىل 
الرمحن اخلزاعي املعروف باملفيد النيشابوري، الشيخ عبد العزيز 
الرّباج الطرابليس، حسني بن هبة اهلل الطرابليس، السّيد ظفر  بن 

بن داعي العلوي، رحيان بن عبد اهلل احلبيش(.
ومما يؤّكد ما قّدمنا بِه حديثنا عن براعة هذا الرجل وعلمه الغنّي، 

ما جاء عنه يف أقوال العلامء األعالم والتي نقتطف منها:
»الشيخ  رجاله:  يف  رسه(  )قدس  العلوم  بحر  السّيد  قال  حيث 

الفقيه القايض أبو الفتح«.

وقال الشيخ احلّر العاميل )قدس رسه( يف أمل المل: »الشيخ أبو 
الفتح… الكراجكي عامل فاضل، متكّلم فقيه، حمّدث ثقة، جليل 

القدر«.
الكنى  يف  ذك��ره  فقد  رسه(  )ق��دس  القّمي  عباس  الشيخ  أم��ا 
واأللقاب: »الشيخ الفقيه اجلليل الذي ُيعرّب عنه الشهيد كثريًا يف 

كتبه بالعاّلمة، مع تعبريه عن العاّلمة احليّل بالفاضل«.
منها  وصلنا  وما  كثرية،  مؤلفات  الكراجكي  الفاضل  العامل  ترَك 

كاَن كنزًا علميًا يفتخر به الشيعة اإلمامية، ومنها:
1. كتاب كنز الفوائد. 

2. االستنصار يف النّص عىل األئّمة األطهار )عليهم السالم(.
3. القول املبني عن وجوب مسح الرجلني.

4. نظم الدرر يف مبنى الكواكب والدرر.
5. رياضة العقول يف مقّدمات اأُلصول.

6. معدن اجلواهر ورياضة اخلواطر.
7. روضة العابدين ونزهة الزاهدين.
8. رسالة التعريف بحقوق الوالدين.

9. اأُلصول يف مذهب آل الرسول )عليهم السالم(.
10. مزيل اللبس ومكّمل اأُلنس.

11. ردع اجلاهل وتنبيه الغافل.
12. التعّجب من أغالط العاّمة يف مسألة اإلمامة.

)عليه  املؤمنني  أمري  إمامة  عىل  الغدير  بخرب  النّص  دليل   .13
السالم(.

14. التلقني ألوالد املؤمنني.
15. االختيار من األخبار.
16. هتذيب املسرتشدين.

17. رياض احلكم.

اعداد: علي الشاهر

مجٌد لتاريخ عظيم..

كاتب
وكتاب
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تبعد مخسة كيلومرتات  التي  الكلبايكاين )قدس رسه( سنة )1316 ه�( يف قرية غوغد  السيد  السيد حممد رضا  ولد 
آياهلل  وفاة  بعد  ه�(   1316 – الشيعة )1414  تقليد  مراجع  من  ايران، وهو  تقع يف وسط  التي  كلبايكان  مدينة  من 
املطهري،  اليزدي، ومرتىض  احلائري  يده مرتىض  وتتلمذ عىل  احلائري،  الكريم  عبد  تالمذة  الربوجردي، وكان من 

والسيد حممد احلسيني البهشتي، ولطف اهلل الصايف الكلبايكاين، ونارص مكارم الشريازي.
مدارسها  احدى  مدينة خونسار وسكن يف  اىل  انتقل  ثم  كلبايكان،  أقاربه يف  بعض  يدِّ  املقدمات عىل  بعض  ودرس 
الدينية للتفرغ لطلب العلم، وخّلَف بعده ما يقارب )40( كتابا، ومن نشاطاته وخدماته االجتامعية بناء مستشفى، 

ومدارس علمية، ودار القرآن الكريم، وجممع لندن اإلسالمي.
األكرب  األخ  اخلوانساري  حسن  حممد  السيد  عند  كلبايكان  يف  للحوزة  السطوح  مرحلة  دروس  الكلبايكاين  وتناول 
للسيد أمحد اخلوانساري، وحممد تقي الغوغدي الكلبايكاين تلميذ الخوند اخلراساين، ثم رحل إىل أراك وحرض درس 
عبد الكريم احلائري اليزدي، وبعد أن أقام اربع سنوات هناك هاجر مع عبد الكريم احلائري إىل قم، وسكن يف املدرسة 

الفيضية.
رحل إىل النجف بعد وفاة عبد الكريم احلائري، وشارك يف درس ضياء الدين العراقي والسيد أبو احلسن األصفهاين، 
وذلك بمدة ثالثة أشهر، وحرض درس املريزا النائيني والسيد أبو احلسن األصفهاين عند إقامتهم ثامنية أشهر يف قم، 

وكذلك كان حيرض درس السيد حسني الربوجردي بقم، وكان يتباحث يف الدرس مع السيد أمحد اخلوانساري.
ومن مؤلفاته يف )الفقه االستدالل(، كتاب القضاء، والشهادات، واحلج، والطهارة، والدّر املنضود يف أحكام احلدود، 
واهلداية اىل من له الوالية، ورسالة يف املحّرمات يف النسب، وكان له مؤلفات اخرى منها )إفاضة العوائد يف علم اصول 
الفقه(، تقريرات استاذه الشيخ احلائري، وبالغة الطالب يف رشح املكاسب، وجممع املسائل: جمموعة قيمة من االسئلة 
واالجوبة يف متلف أبواب الفقه، وحاشية عىل وسيلة النجاة للسيد أيب احلسن األصفهاين، وحاشية عىل العروة الوثقى 

للسيد حممد كاظم اليزدي، وتوضيح املسائل: رسالة عملية باللغة الفارسية، ورسالة يف عدم حتريف القرآن.
وكان السيد الكلبايكاين ذا ذهن ثاقب، له باع طويل يف البحوث الفقهية وكان صلبًا يف الدفاع عن املعتقدات االسالمية، 
بالليل يأنس بقراءة  ومتواضعًا لطالبه موقرًا ألساتذته؛ أما عن عبادته كان السيد من أهل الدعاء والتوسل والقيام 

القرآن الكريم واملناجاة.
انتقل السيد الكلبايكاين )قدس رسه( اىل )رمحة اهلل( يف مدينة قم املقدسة سنة )1414 ه�(، وشّيع تشييعًا مهيبًا، ودفن 

يف قم اىل جوار مرقد السيدة فاطمة املعصومة )عليها السالم(.

آية اهلل العظمى الكلبايكاني 
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حممد �شناء ال�شاله

فلنصرة الزهراء حشٌد يهرُع

قالوا: سؤاالً .. ما لعينك تدمع؟ قلت: الظليمة يف اجلوارح توجع
قالوا: وصربك؟ قلت: صربي قد تالشى.. بات صربي من بكائي جيزع

قالوا: متّسك باهلداية ان ربك يقدر يف العطاء ويوسع. قلت: ان ريب مبدع
قالوا: نبيك.. قلت النذير خاتم رسل ريب أمجع، وهو البشري ورمحة للعاملني 

هبا أترفع
قالوا: إمامك؟ قلت: من قالوا البطني األنزع.

اهلداة  هم  بنيه  من  االئمة  قلت:  تتابع؟  خالئف  االمام  بعد  وهل  قالوا: 
الطّلع املجتبى احلسن الزكي كريمهم ولبعده كان احلسني منارة تتشعشع.. 
ولبعدهم تسعة من االنوار كانت تسطع... ذرية من بعضها تتفرع، ومجيعها 

من اصل ذاك النور كانت تنبع.. فهي البتول بنت النبي املصطفى
امر  الوالية كان  فيه  املرتىض  الويص  تتمتع.. زوج  بوراثة رشعية  وتفردت 
واالمامة  النبوة  فيها  البتول  ففاطمة  ولذا  النوران  التقى  فيها  توضع،  ربك 

جتمع.
وببيتها الوحي املبجل يقبع.. فيها لنور للهداية يلمع.. فيها الفضائل تزرع

فيها املكارم تصنع وهبا الذنوب ستقشع.. فيها املالذ جلمعنا تتشفع
وختامها بات يف الزهراء رس لإلله مودعا..

وهنا االجابة ما لعيني تدمع؟
هذا رذيل باب فاطم يدفع، وحديث مسامر وروح للجنني ستنزع

وهتشم االضالع ثم رذيل آخر خد فاطمة الرشيفة يصفع
وهناك نار عند دار للبتول تولع

بل ان أكتافًا لبنت الطاهرين بأسواط اللئام تصّدع
ويقال: من فعل اجلرائم مسلم فغرائب ما نسمع

وهناك من قالوا: )بأن حيدرة جليس يقبع( اذ انه الرضغام من اسمه كانت 
جيوش تفزع

هذي الرعاع حلربه تتطوع.. وأظنه آالف من هذي االراذل يف مواقف يرصع
قلت: الوصية كبلت من كان يف املحراب عبدًا يركع

وبفضل صربك يا عيل... هذا األذان سريفع
وألنه التاريخ عاد جمددًا... إذ باتت األدوار لألعداء يف تقتيلنا تتوزع

فلتفهموا ولتنصتوا ولتسمعوا احلرب ال زالت كام نتوقع
فسكوتكم ال ينفع.. ال تصمتوا ال تركعوا

فلنرصة الزهراء حشٌد هيرع
A h r a r w e e k l y28

االدبية



حم�شن ح�شن املو�شوي يا ماِلكًا ُكلَّ الزماِن بُجرح��ه
������ِل������ُق  ي�����ب�����ق�����ى ف������������������وؤادي ب�����������ال�����������والِء ُي������حَّ
ي�����ا ب�������َن ال�����ر������ش�����وِل املُ�������ش���ط���ف���ى ب�������َك ي���ب���ت���دي 
�����������ا  ق��������ال��������وا ب�����������ش�����ع�����ب�����اَن ال���������������������والدُة اإنَّ
والدٍة  ي������������وُم  ال��������َط��������ِف  ي������������وُم  ف������ُه������ن������اَك 
ي�������ا ف��������اِت��������ًا ع�����������ش�����َر ال�����ُع�����ل�����ى ِب�����ج�����راح�����ِه 
ف������������اإذا اب������ت������داأن������ا ك�����ن�����َت اأن������������َت ن�������ش���ي���َدن���ا 
����دي  �����ش����يِّ رح����������اِب����������َك  يف  دخ�����ل�����ن�����ا  واإذا 
ب�������اأب�������ي اب���������و االأح��������������������راِر ك���������لُّ ق���������ش����ي����دٍة 
ي����ا ب������َن ال����ر�����ش����وِل املُ�������ش���ط���ف���ى ح�������ش���ُب ال��ف��ت��ى 
ُح���������ش����َن غ�����ر والِئ�����ك�����ْم  َم���������ْن ال  ُح���������ش����َن  ي�����ا 
اف������ت������ح م�����غ�����ال�����ي�����َق ال����������زم����������اِن ف������ق������ْد دج�����ا 
اف������ت������ح  ب������ُج������رِح������َك ُك���������لَّ اأ���������ش��������راِر ال����ع����دى 
�������ُه�������ْم  اف�������ت�������ح ع��������ي��������وَن اخل�������ائ�������ف�������َن ف�������اإنَّ
ي������ا �������ش������وَت ُج�����������رِح ال�����ث�����ائ�����ري�����َن اأث�����������ْر ِب���ن���ا 
اف������ت������ح  ل����ن����ا ال�����ُدن�����ي�����ا ال�����ت�����ي ق������د اأُغ�����ِل�����ق�����ْت 
ي�������ا م������اِل������ك������ًا ُك�����������لَّ ال���������زم���������اِن ب������ُج������رِح������ِه 
ف����ل����ق����ْد ُذِه������ل������ن������ا ك�����ي�����َف ُن�����ع�����ل�����ُن ُج����رَح����ن����ا 
ه����������َو ي������������وُم ������ش�����ع�����ب�����اٍن وُح���������������زين ث������اِئ������ٌر 
م������������والي ن������ب������ت������دُئ ال������ف�������������ش������وُل وت���ن���ت���ه���ي 
ب���ن���ا  واح��������������������دٌة  ف�������������االأي�������������اُم  ف���������������رَق  ال 
ب��������ل��������وى، دم�������������اء امل�����������ش�����ل�����م�����َن رخ����ي���������ش����ٌة 
ُم���ب���ت���ل���ى  ق������ل������ٍب  ذه��������������وِل  غ�������ر  ��������ش�������يَء  ال 
ال����ع����دى  اىل  ال����ن����ه����و�����ضِ  ي���������وُم  م����ت����ى  ف���م���ت���ى 
ف�������اأع�������ذْر اأب���������ا االأح���������������راِر �����ش����وت����ي ل�����و ���ش��ك��ا 
����ًة  ت����ب����ق����ى ج���������������راُح ال������غ������ا�������ش������ري������ِة غ���������شَّ
الأق������وَل������ه������ا  ق�����������ش�����ي�����دًة  اأق�����������������وُل  ال  اأن������������ا 

ي����خ����ف����ُق  ق������ل������ٌب  م������ع������ن������اَك  يف  وال�������������ش������ع������ُر 
�����ُق ع�����������ش�����ٌر ب�����ف�����ي�����������ضِ ِدم������������اِئ������������ِه ي�����ت�����وثَّ
ي����ع����ب����ُق ال���������������������والدِة  ���������ش��������وُت  ك�������رب�������ال  يف 

وه����������ن����������اَك ُج����������������رٌح ث����������اِئ����������ٌر ي����ت����خ����ن����دُق 
�����ُق ِل���������َ�ي���������ِق ُج���������رِح���������َك �������ش������اِع������ٌق ي�����ت�����الَّ
ي���ن���ط���ُق ُج�������رُح�������َك  ك�������ان َ  اخ���ت���ت���م���ن���ا   واإذا 
وت��������������وِرُق ال�������ك��������ي�������اِء ِ  م������ع������اين  ت���������ش����م����و 
ت���������ش����رُق ِرح���������اِب���������َك  يف  دوَن��������������َك  خ�����ر������ش�����اَء 
م��������ت��������َوِه��������ٌج ب��������والِئ��������ك��������ْم ُم����َت����ع����لِّ������������������������ُق 
ي��������ا ِع������������زَّ ِم������������ْن ب��������والِئ��������ك��������ْم ي����ت����خ����لَّ��������������ُق
ُم����ط����َب����ُق احل����ق����ي����ق����ِة  وف����������ُم  االأذى  ل�����ي�����ُل 

ب�����������ش�����وى اجل���������������راِح ف������ك������لُّ ��������ش�������وٍت اأخ�����������رُق 
ر�����ش����خ����وا ِل�����ُظ�����ل�����ِم ال����غ����ا�����ش����م����َن واأط������رق������وا 
������ُق ت������ت������دفَّ ف������ال������ع������دى  املَ�����������ذَل�����������ة ِ  ل�������ي�������َل 

ي������ط������رُق  ل������ل������غ������واي������ِة  َم�������������ْن  ع������ل������ى  اإاّل 
اع���������ط ال�����ن�����ف�����و������ضَ ل���������ش����اَن����ه����ا ك�������ي ت���ن���ط���ُق  
ول�����ق�����د ُذه�����ل�����ن�����ا ك�����ي�����َف ب�����ا������ش�����ِم�����َك ن���ن���ط���ُق
م�������������اذا ب�������ع�������ا��������ش�������وراَء �������ش������وت������ي ي����خ����ف����ُق
ُي�����ح�����لِّ�����ُق ال�����ف�����������ش�����وِل  ُك�����������لِّ  يف  واحل����������������زُن 

َه���������������������مٌّ ي�������������������ذوُب واآخ����������������������ُر ي�����ت�����ع�����لَّ�����ُق 
م�����ن ي�����������ش�����ري.. م�����ن ي���ن���ت���ق���ي ..م���������ن ي�������ش���رُق 
ت�������ش���ه���ُق  ال����ف����ج����ي����ع����ِة  ه��������ول ِ  م������ن  وال���������������روُح 
وم������ت������ى �������ش������ي������وُف ال�������������ش������ادق������َن �����ش����ت�����ُق 
ف�������اأن�������ا ب������ب������اِب������َك م�������ن ج��������راح��������َي األ������ع������ُق 
ُي������ح������ّدُق  ال������ط������ه������وِر  َدِم��������������َك  يف  وال�����������ش�����م�����ُر 
ُق ه������������َي ُم�������ه�������ج�������ٌة مم���������ا ج������������رى ت������ت������م������زَّ
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جحا والسائل 
كان جحا يف الطابق العلوّي من منزله، فطرق بابه اأحد االأ�شخا�ض، فاأطّل من ال�شباك فراأى رجال.

فقال: ماذا تريد؟ 
قال: انزل اإىل اأ�شفل الأكلمك؟ 

فنزل جحا، فقال الّرجل: اأنا فقر احلال، واأريد ح�شنًة يا �شيدي! 
فاغتاظ جحا منه، ولكّنه كتم غيظه.. 

وقال له: اتبعني. 
�شعد جحا اإىل اأعلى البيت والّرجل يتبعه، 

فلّما و�شال اإىل الطابق العلوّي، التفت جحا اإىل ال�ّشائل، وقال له: اهلل يعطيك! 
فاأجابه الفقر: وملاذا مل تقل يل ذلك ونحن يف االأ�شفل؟ 

فقال جحا: واأنت ملاذا اأنزلتني، ومل تقل يل ما طلبك واأنا فوق؟!

المريض والطبيب 
بطنه،  يف  وجعًا  طبيب  اإىل  رجل  �شكا 

فقال الطبيب: 

_ ما الذي اأكلت؟

 قال: اأكلت رغيفًا حمرقًا!

 فدعا الطبيب بكحل ليكّحل املري�ض، 

يف  وجعًا  اأ�شتكي  اإّن��ا  املري�ض:  فقال 

بطني ال يف عيني؟!

اأكّحلك  ولكن  عرفت،  الطبيب:  قال   

لتفتح عينيك جيدا فال تاأكل املحرق! 
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حيدر عاشور

مل تشعْره شهادته اجلامعية بقيمته احلقيقية باحلياة، كان يعتقد ان احلياة 
غري مثرية أيضا، قد حيياها البعض ممن ينذرون انفسهم لواقع البقاء فقط 
بعد سنّي املوت املجاين والضغوط الزيتونية التي مألت حمرقة القادسية 
بالشباب والشيوخ واالطفال والنساء. مع ذلك كان ما يفعله يتلف عن 
أقرانه، رغم صغر سنه وهو يشاهد هذا الظلم عىل مرأى البرص، فال بد 
من مرج جيعله يرى نفسه بوضوح أكرب بعد نيل شهادة البكالوريوس 

-ادارة واقتصاد -.
كان »كريم عبد الزهرة عبد اهلل النرصاوي«  يبحث عن نفسه بدافع هائل 
رجل  اىل  حيتاج  العقائدي  فااللتزام  السامء،  من  ليقرتب  وخفي  وقوي 
احلشود  بني  بوعي  وجوده  فهي  غري.  ال  املحمدي  باإليامن  مشّبع  قلبه 
نحو  لالنطالق  ليستعّد  املهدوية  الرسالة  من  بعمق  فتغّذى  املؤمنة 
علنا  فوّظف  ان حيلم هبا،  يمكن ألحد  يمكن تصّورها وال  اهداف ال 
العسكرية واملدنية ليكون معّلام وقائد  كل طاقات وضغوطات املايض 
استثنائيا يف صنع الرجال، االبطال وهم يذودون برشف عن مقدسات 
املذهب والعقيدة، ليغرس فيهم الفكر اجلهادي الكفائي الذي نادى به 
املعّلم الكبري للعامل االسالمي االمام السيستاين )دام ظله الرشيف( يف 
التي  اجلراثيم  التكفريي،  االرهاب  )دواعش(  عىل  والقضاء  التحجيم 

هنشت باجلسد العراقي عىل حني غفلة من الزمن.  

الى روِح الشهيِد  السعيِد )كريم عبد الزهرة عبد اهلل زبيني النصراوي(

كان يعمد اىل توجيه املجاهدين اثناء تدريبهم ان يتقبلوا 
القتال،  بأجماد  التفكري  قبل  والشهادة  اجلهاد  فكريَت 

قائال:
-ان من يذهب دفاعا عن االرض والعرض واملقدسات 
احلسني)عليه  االم���ام  ي��دي  ب��ني  جياهد  ك��ان  ل��و  ك��ام 

السالم(..
عن  بعيدا  وال  للوقت  مضّيعا  بطبعه  يكن  مل  وألن��ه 
بالقائد  معركة الرشف فهو يدّرب ويقاتل، فقد ُعرف 
الصموت الذي مل جيد للكالم سوى احلديث املقتضب 
)داعش(،  عىل  النرص  وحتقيق  والسواتر  التدريب  عن 
الذي  )الشبح(  باملقاتل  االبطال  بني  صيته  شاع  فقد 
اصاب الدواعش بالرعب وهو ُينفذ اصعب العمليات 
من  وَينفذ  التكفريي،  العدو  مواقع  عقر  يف  اجلهادية 
املوت بأعجوبة، رغم متنياته بالشهادة بكل نرص حققه 

مع جماهدي لوائه احلشدي.
وحني جاء اليوم الكبري، وبعد ارشافه عىل اخر معسكر 
يد  عىل  وأعراضهم  قراهم  انُتهكت  لشباب  للتدريب 
عجيل  -البو  مناطقهم  لتحرير  استعدادا  التكفرييني، 

والعلم والدور- . 
خوض  قبل  والدته  رؤي��ة  اىل  »ال��ن��رصاوي«  اشتاق 
بدعائها  وال  بوجهها  ال  ميلته  تفارق  مل  فهي  املعركة، 
الدائم، فقد عاش يف كنفها ورعايتها يتيم االب الذي 
فقده يف معركة الظلم الصدامي.. كان لقائه هبا يشهد 
فقد نعت ونحبت  الفراق األبدي..  الكثري من رسوم 
منه،  البد  الذي  االخري  للوداع  يدها  يقّبل  وهو  باكية 
ويضع بني يدهيا خواصه التي ال يعرفها سواه، ووصيته 
وأمنياته، فهو سيغادر اىل االبدية دون  ان حيقق مرادها 
يف زواجه، ومل حيّجا معا بيت اهلل احلرام. فلم تبق غري 

الشهادة وهي احللم االوفر حظا ملرضاة اهلل .  
قاد املعلم النرصاوي قرابة اخلمسامئة جماهد من شباب 
نة املتدربني عىل يديه  التكليف اجلهادي من االخوة السُّ
معارك طاحنة، ورضوسا ومواقف بطولية قّل نظريها 
بني املعارك، فحّقق النرص فحّرر مناطق شامل سامراء 
الذي  القدر  من  نفسه  يّؤمْن  مل  لكنه  عوائلها،  وأّم��ن 
اختاره اهلل ليكون شهيدا بعد ان متكنت منه عبوة ناسفة 

غادرة قرب احد املنازل املهجورة..
اسُتشهد الشبح، راعب )الدواعش(، 

11 / اذار / 2015- حمققا نرصا ابديا حب الناس، 
وحب كل من عرفه وعمل معه...  

المعلِم والقائِد االستثنائي
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1-  البسملة 
عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: 

ال يرد دعاء أوله بسم اهلل الرمحن الرحيم 
.

2- التمجيد 
عن اإلمام الصادق )عليه السالم(: ان كل دعاء 

ال يكون قبله متجيد فهو أبرت .
)عليه  املؤمنني  أم��ري  كتاب  يف  إن  ال��س��الم(:  )عليه  وعنه 

وجل  عز  اهلل  دع��وت  ف��إذا  املسألة،  قبل  املدحة  إن  السالم(: 
فمّجده. قال: قلت: كيف أجّمده؟ قال: تقول:

يامن هو أقرب إل من حبل الوريد، يا من حيول بني املرء وقلبه، يا 
من هو باملنظر األعىل، يا من ليس كمثله شء.

3- الصالة عىل حممد وآله 
لدعائكم  إجابة  عيل  صالتكم  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قال 

وزكاة ألعاملكم .
قال اإلمام الصادق )عليه السالم(: ال يزال الدعاء حمجوبا حتى يصىل عىل 

حممد وعىل آل حممد .
وعنه )عليه السالم(: من كانت له حاجة إىل اهلل عز وجل فليبدأ بالصالة عىل حممد 

وآله، ثم يسأل حاجته، ثم يتم بالصالة عىل حممد وآل حممد، فإن اهلل عز وجل أكرم من 
أن يقبل الطرفني ويدع الوسط إذا كانت الصالة عىل حممد وآل حممد ال حتجب عنه .

قال اإلمام عيل )عليه السالم(: كل دعاء حمجوب عن السامء حتى يصىّل عىل حممد وعىل آل حممد .
4- االستشفاع بالصاحلني 

 يف دعائهم )عليهم السالم( -: اللهم إن كانت ذنويب قد أخلقت وجهي عندك وحجبت دعائي عنك فصل عىل 
حممد وآل حممد، واستجب ل يا رب هبم دعائي .

قال اإلمام الصادق )عليه السالم(: إن هلل رسال مستعلنني ورسال مستخفني، فإذا سألته بحق املستعلنني فسله بحق 
املستخفني .

قال اإلمام الكاظم )عليه السالم(: إذا كانت لك حاجة إىل اهلل فقل: اللهم إين أسألك بحق حممد وعيل فإن هلام عندك 
شأنا من الشأن .

5- اإلقرار بالذنب 
قال اإلمام الصادق )عليه السالم(: إنام هي املدحة، ثم اإلقرار بالذنب، ثم املسألة .

آداب الدعاء
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6- الترضع واالبتهال 
مما أوحى اهلل تعاىل إىل موسى )عليه السالم( -:

يا موسى، كن إذا دعوتني خائفا مشفقا وجال، وعفر وجهك يف الرتاب، واسجد ل بمكارم بدنك، واقنت بني 
يدي يف القيام، وناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وجل .

وفيام وعظ اهلل تعاىل به عيسى )عليه السالم( -:
يا عيسى، ادعني دعاء احلزين الغريق الذي ليس له مغيث... وال تدعني إال مترضعا إل ومهك مها واحدا، فإنك 

متى تدعني كذلك أجبتك .
وعن اإلمام احلسني )عليه السالم(: كان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كام يستطعم 

املسكني .
7- أن يصيل ركعتني 

قال اإلمام الصادق )عليه السالم(: إن رجال دخل املسجد فصىل ركعتني ثم سأل اهلل عز وجل، فقال رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله(: أعجل العبد ربه. وجاء آخر فصىل ركعتني ثم أثنى عىل اهلل عز وجل وصىل عىل النبي وآله، 

فقال )صىل اهلل عليه وآله(: سل تعط .
وعنه )عليه السالم(: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صىل ركعتني، فأتم ركوعهام وسجودمها، ثم سلم، وأثنى 
عىل اهلل عز وجل وعىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، ثم سأل حاجته، فقد طلب يف مظانه، ومن طلب اخلري يف 

مظانه مل يب .
8- أن ال يستصغر شيئا من الدعاء 

قال اإلمام عيل )عليه السالم(: إن اهلل تبارك وتعاىل أخفى...
إجابته يف دعوته، فال تستصغرن شيئا من دعائه، فربام وافق إجابته وأنت ال تعلم .

9- أن ال يستكثر مطلوبه 
قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: إن اهلل يقول:... ولو أن قلوب عبادي اجتمعت عىل قلب أسعد عبد ل ما 
زاد ذلك إال مثل إبرة جاء هبا عبد من عبادي فغمسها يف البحر، وذلك أن عطائي كالم، وعديت كالم، وإنام أقول 

لليشء كن فيكون .
وعنه )صىل اهلل عليه وآله(: قال اهلل تعاىل: لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا 

فتمنى كل واحد ما بلغت أمنيته فأعطيته مل يتبني ذلك يف ملكي .
- عنه )صىل اهلل عليه وآله(: سلوا اهلل وأجزلوا، فإنه ال يتعاظمه شء.

- اإلمام الباقر )عليه السالم(: ال تستكثروا شيئا مما تطلبون، فام عند اهلل أكثر .
10- أن يكون عال اهلمة فيام يطلب 

قال اإلمام عيل )عليه السالم( - يف وصيته إىل ابنه احلسن )عليه السالم( -: ولتكن مسألتك فيام يعنيك مما يبقى 
لك مجاله وينفي عنك وباله، واملال ال يبقى لك وال تبقى له .

وعن اإلمام الكاظم )عليه السالم(: بكى أبو ذر من خشية اهلل حتى اشتكى برصه، فقيل له: لو دعوت اهلل يشفي 
برصك؟! فقال: إين عن ذلك مشغول وما هو بأكرب مهي، قالوا: وما يشغلك عنه؟! قال: العظيمتان اجلنة والنار .

يتبع ......
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عدة  االنسان  حياة  دورة  يف 
مرحلة  كل  يعيشها  مراحل 
يف  االخ����رى  ع��ن  ختتلف 
التفكري والترصفات  طريقة 
فالطفولة  واالن��ف��ع��االت 
فالترصف  الالوعي  مرحلة 

املرحلة  ه��ذه  يف  والتفكري 
ما  نتيجةفأشبه  او  بدون هدف 

بالترصفات  املرحلة  هذه  تكون 
إضافة  الذهني,  والصفاء  الغريزية 

بيئته  من  يصدر  ما  لكل  التقليد  اىل 
مدرسة  أهم  هي  االرسة  فبالتال  االرسية 

وترصفاته  تعاليمه  الطفل  منها  يكتسب 
ليعكسها  وفوضاه  وهدوؤه  وعنفه  ومساملته  وانفعاالته 

أمام جمتمعه يف املستقبل, والعادات التي يتعلمها االنسان يف بداية 
عن  النظر  بغض  حياته  طيلة  له  مالزمة  تكون  الطفولية  حياته 

سلبيتها او اجيابيتها.
 أما مرحلة املراهقة فهي مرحلة االستكشاف وصناعة اهلدف يف 
احلياة, هذه الفرتة من دورة حياة االنسان حتتاج اىل تفكري وتطوير 
للذات فيام حتتاج ايضا اىل تعليم وتدريب مصص لتنمية وتطوير 
املراهق  يفضّلها  التي  اهلواية  عىل  والرتكيز  فيها  البرشية  املوارد 
املحيط  مع  متكيفة  تكون  املرحلة  هذه  ان  السيام  املرحلة,  هذه  يف 
االقليمي الذي تعيش فيه أكثر من التكيف يف ظل االرسة, فاملجتمع 
له دور كبري يف تنمية املراهق حسب عاداته وتقاليده سواء كانت 
جيدة أم سيئة, فضال عن االرسة التي يرتبى فيها املراهق ويكتسب 
تعاليمها وطريقة حياهتا, اضافة اىل ما يكتسبه من عادات اصدقائه 
واقرانه يف املدرسة أو الشارع وهذه العادات تعتمد يف اجيابياهتا أو 
سلبياهتا عىل حسن اختيار االصدقاء والتفريق بني اجليد والسيئ 

هذه  ن��رى  ل��ذا  بينهم, 
القدرات  يف  التفاوت 
الذهنية واجلسدية بني 

املراهقني.
هي  الشباب  مرحلة 
ف��رتة ال��ت��امم وال��ك��امل 
الذهني والقوة اجلسدية, 
ت��ك��ون ن��ت��اج وع��ص��ارة 
والتدريب  والتنمية  الرتبية 
واملراهقة  الطفولة  فرتيت  يف 
والتقاليد  التعاليم  وانعكاس 
وجمتمعه  ارست��ه  من  تقلدها  التي 
لتكون قوانينه يف حياته اليومية والدراسية 
وطريقة  واالنفعاالت  فالترصفات  والوظيفية, 
التفكري يف هذه املرحلة تعتمد عىل طريقة التفكري والترصفات التي 
اكتسبها يف مرحلتيه السابقتني وما تعلم فيهام واكتسب من ارسته 
وجمتمعه, وهذه املرحلة تكون فرتة بروز طريقة حياة االنسان فيها, 
فلكل شخص طريقته اخلاصة يف احلياة, تكون احيانًا غالبة لطريقة 
حياة االرسة واملجتمع الذي ترّبى عليها ليكون الشخص مستقاًل 
يف طريقته اخلاصة, واحيانا تندثر طريقته يف ظل التعاليم والتقاليد 

االرسية واملجتمعية.
وتقوية  واملجتمع,  االنسان  بناء  اساس  هي  الثالث  املراحل  هذه 
وتعزيز قدرات الفرد العقلية واجلسدية تتطلب جهدًا وإرادة من  
وتطوير  لتنمية  عام  بشكل  واالرسة  خاص  بشكل  واالم  االب 
الطفل يف بيئة سليمة وصحيحة ونقية واكتسابه التمييز والتفريق 
بني اجليد والسيئ ليكتسب املراهق العادات والتقاليد اجليدة من 
ناجحا ومتفوقا  ليكون فردا  السيئ منها,  جمتمعه واصدقائه وينبذ 

بني جمتمعه واقرانه. 

حيدر الفتلي 

ايهما أهم للطفل.. االسرة ام المدرسة؟
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إن إكرام الزوجة، والّرمحة هبا، والعفو عن زالهتا العادية، 
االرسة  الستمرار  ااَلمثل  والطريق  الوحيد  الضامن  هي 
الناجحة، وبدون مراعاة هذه االمور يصبح البناء األرسي 
هشًا كالبناء عىل الّرمل. فقد ثبت أن أكثر حوادث الطالق 
حتصل من أسباب تافهة. لقد فصل أحد القضاة يف أربعني 
ألف قضية خالف زوجي ، وبعدها قال هذه اجلملة : )انك 
لتجد التوافه � دائاًم � يف قرارة كل شقاء زوجي(. فلو حتىل 
التي  االخطاء  بعض  عن  النظر  وغضا  بالصرب،  الّزوجان 
من  الّزوجي  العش  صيانة  اَلمكن   ، عمد  غري  من  حتصل 

االهنيار.
رسالة  يف  السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلم��ام  ويتطرق 
حقها  عىل  إضافية  أضواًء  ويلقي   ، الزوجة  حلق  احلقوق 
حق  )وأم��ا   : فيقول  واملؤانسة  بالّرمحة  املتمثل  املعنوي 
سكنًا  جعلها  اهلل  ان  تعلم  فان  النكاح،  بملك  رعيتك 
جيب  منكام  واحد  كّل  وكذلك   ، وواقية  وانسًا  ومسرتاحًا 
عليه  منه  نعمة  ذلك  ان  ويعلم  صاحبه.  عىل  اهلل  حيمد  أن 
، ووجب ان حيسن صحبة نعمة اهلل ويكرمها ويرفق هبا ، 
وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك هبا ألزم ، فيام أحببت 
وكرهت ما مل تكن معصية فان هلا حق الّرمحة واملؤانسة وال 

قوة إاّل باهلل( )1(.
والتمعن يف هذه السطور يظهر لنا أن الرابطة الزوجية هي 
تعاىل  اهلل  حيمد  بان  اللفظي،  الشكر  تستحق  كربى  نعمة 

عليها ، وتستوجب الشكر العميل ، بأن يكرم زوجته ، ويرفق هبا 
كام   ، حقيقية  صداقة  معها  ويعقد   ، والّرمحة  بالّلطف  ويعاملها   ،
يعقد أوارص الصداقة مع الخرين ، أما لو ترصف معها بالعنف 
الوّد  ، وأحىص عليها كل شاردة وواردة ، فسوف يقطع رشايني 
واملحبة معها ، ويكون كسكني حادة تقطع رباط الزوجية املقدس. 
السياسة  وضوح  بكلِّ  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  بنّي  ولقد 
التي جيب عىل الّزوج اتباعها ، الستاملة زوجته ، وعدم قطع حبال 
الوّد معها ، فقال : )ال غنى بالّزوج عن ثالثة أشياء فيام بينه وبني 
موافقتها وحمّبتها وهواها  ليجتلب هبا  ؛  املوافقة   : ، وهي  زوجته 
يف  احلسنة  باهليئة  قلبها  استاملة  واستعامله  معها.  خلقه  وُحسن   ،
 : االنتباه  ما يسرتعي  أشد  أن  عينها. وتوسعته عليها( )2(. عىل 
� كلامت تنرش يف اهلواء ، يطلقها  � جمّرد  إن هذه االقوال ، ليست 
األئمة )عليهم السالم( : من أجل املوعظة ، بل جّسدها أهل بيت 
العصمة بحذافريها عىل صعيد الواقع ، فال توجد إشكالية انفصام 

يف سلوك أهل البيت : بني الوعي والواقع ، ومن الشواهد الدالة 
عىل ذلك ، يروي احلسن بن اجلهم قال : رأيت أبا احلسن اختضب 
فقلُت : جعلت فداك اختضبت ؟ فقال : )نعم ، إّن التهّية مّما يزيد 
يف عّفة الّنساء ، ولقد ترك الّنساء العّفة برتك أزواجهّن التهّية ... 
أيرّسك أن تراها عىل ما تراك عليه إذا كنت عىل غري هتّية( ؟ قلُت : 

ال ، قال : )فهو ذاك( )3(.
فاإلمام يدرك أّن االستاملة تشكل النقطة املركزية يف احلياة املشرتكة 
الزوجة ، ويسعى إىل استاملة  لكال الزوجني ؛ لذلك يراعي حق 
قلبها من خالل التهّيئة ، وألن عدم التوافق يف هذا اجلانب ، يعد  

واج.  من األسباب األساسية يف االخفاق يف الزَّ
___________

1� ميزان احلكمة 1 : 157.
2� بحار االنوار 78 : 237 ، حتف العقول : 238.

3� وسائل الشيعة 14 : 183 / 1 باب 141 من أبواب مقدمات 
النكاح وآدابه.

صيانة االسرة المستمرة 
 يجّنبها االنهيار 

ايهما أهم للطفل.. االسرة ام المدرسة؟

A h r a r w e e k l y35

اسرة ومجتمع



يف  حدوثه  نسبة  وان  كبرية  بنسب  العراقي  باملجتمع  يفتك  بدأ  مرض 
العراق بشكل كبري مقارنة مع باقي الدول االوربية واالمريكية املتقدمة، 
ويف الواليات املتحدة االمريكية فان عدد املصابني باجللطة الدماغية بلغ 
ما يقارب 800 الف مريض خالل السنة الواحدة، وان اجللطة الدماغية 
امهها  امراض  عدة  بعد  اجلسدي  والعوق  للوفاة  سبب  اهم  خامس  تعد 
القلبية واالورام(، وان اجللطة الدماغية نوعان )خثري، نزيف(،  )اجللطة 
وان نسب اخلثري من اجللطة بشكل عام يبلغ من )80 � 85(%، والنوع 
الثاين النزيف الذي يسبب النزف يف الدماغ يبلغ نسبته من )15 � 20(% من 
املرض، واجللطة الدماغية اخلثرية تنقسم اىل قسمني ايضا االوىل تتكون يف 
الرشيان والثانية ممكن ان تنتقل من مكان ما اىل الدماغ، وان نسب الوفيات 
يف  اجللطة  ومكان  حجم  عىل  ويعتمد  اخر  اىل  نوع  من  يتلف  والعوق 
الدماغ وكذلك يعتمد عىل العالج والتدخل الطبي املبكر... وملعرفة املزيد 
اخصائي  املسعودي  غافل  حممد  الدكتور  حتدث  اخلطري  املرض  هذا  عن 
طب اجلملة العصبية يف مدينة االمام احلسني »عليه السالم« الطبية قائال:�

اسباب وعوامل االصابة بالجلطة الدماغية
ال يوجد سبب معني بقدر ما هي عوامل خطورة تسبب تصلب الرشايني 
بصورة عامة والدماغية منها، وهذه العوامل بمرور الوقت وباإلمهال تبدا 
تصل  بدورها  خثرات  لتكوين  بؤرة  ذاته  بحد  الرشيان  ويكون  بالتفاقم 
مشاكل  هي  االخرى  االسباب  ومن  الدماغية،  اجللطة  وتسبب  الدماغ 
عدم  او  القلبية  اجللطة  او  القلب  يف  بفتحة  مصاب  املريض  مثال  القلب 
انتظام دقات القلب مثل )رفرفت االذين(، ومن اهم العوامل التي تسبب 
تصلب الرشايني والشائعة يف املجتمع العراقي بشكل عام هي )الضغط، 
السكر، الدهون، قلة احلركة، التدخني(، وكذلك عوامل مهمة اخرى مل 
يسلط الضوء عليها ومنها )تلوث اهلواء، الغذاء غري الصحي، الرياضة(.

االعراض
االعراض تكون متلفة وهي بحاجة اىل جانب تثقيفي الن كل مراجعة 
املريض بشكل مبكر يمنع حدوث االصابة بجلطة كبرية وقلة الوفيات، 
واهم  املفصيل،  اجلسدي  العوق  يقلل  مبكر  بشكل  اجللطة  وتشخيص 
اجلسم  من  او خدر يف جانب معني  للحس  )فقدان  االعراض هي  تلك 
سواء االيمن او االيرس وهو من اكثر االعراض شيوعا وامهها، ممكن ان 

تبدا اعراض الثقل عن الشخص املصاب وصعوبة احلركة وتبدا من اليد 
وتنتقل اىل الساق يف جهة معينة ايضا، وعادة تكون اعراض اجللطة نصفية 
»يف اجلانب االيمن او االيرس«، وممكن يبدا عند الشخص املصاب ضعف 
يف النظر او النظر بعني واحدة، وممكن فقدان النظر من العينني، وصعوبة 
الكالم، وممكن حيدث دوران للمريض بقوله »الدنيا دا تفرت بيه«، وممكن 
»املخمور«، ويف احلاالت  الشخص  املريض تشبه  اي تكون حالة  ترنحه 

الشديدة ممكن ان يتعرض املريض اىل فقدان الوعي وهي حالة طارئة(.
تشخيص المرض

خالل  من   %80 بنسبة  الرسيري  الفحص  طريق  عن  التشخيص  يتم 
طريق  عن  الفحوصات  اجراء  الثانية  الدرجة  ويف  املريض،  استجواب 
الرنني واملفراس لتميز اجللطة »خثرية، نزفية«، وممكن توسيع الفحوصات 

حسب حالة الشخص املريض.
االدوية والعالجات

وذلك  املستشفى  يدخل  ان  يفضل  الدماغية  باجللطة  املصابني  معظم 
حلاجته اىل املراقبة ملدة تستمر من يومني اىل ثالثة ايام، والعالجات التي 
النزفية،  اجللطة  عن  اخلثرية  باجللطة  اصابته  من  ختتلف  املريض  حيتاجها 
يف  املستخدمة  االنواع  واهم  التخثر  مضادات  اىل  حتتاج  اخلثرية  واجللطة 
العالج )االسربين، البالبكس الذي يعمل عىل الصفائح الدموية ويمنع 
جتمعها(، وحسب حالة املريض نحتاج اىل مضاد ختثر من نوع ثاين وهو 

)االيبارين( الذي ممكن اعطاؤه للمريض حتت اجللد.
النصيحة الطبية

الرياضة  وممارسة  الصحي  باألكل  اخلاصة  احلياة  بنمط  االهتامم  جيب 
التدخني،  عن  واالبتعاد  االم��راض،  معظم  من  للوقاية  مستمر  بشكل 
ومتابعة الشخص املصاب بالضغط بشكل مستمر وتنظيم العالج اخلاص 
بمرض  املصاب  الشخص  وان  الطبيعية،  الضغط  درجة  اىل  للوصول  به 
السكر جيب تنظيمه بشكل مستمر، وحيتاج كل شخص بعد جتاوزه العمر 
45 عاما متابعة نسب الدهون يف اجلسم واذا كانت عالية جيب تغيري نمط 
االنسان  سيطرة  خارج  امور  وهناك  لتقليلها،  العالجات  وتناول  الغذاء 
تسبب اجللطة الدماغية ومنها تلوث البيئة واهلواء واحلالة النفسية نتيجة 

الظروف االجتامعية  والسياسية يف البلد.

خامس 
سبب للوفاة في العراق! تقرير/ قاسم عبد الهادي

الجلطة الدماغية... 
د. محمد غافل المسعودي 
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ثقافة الَفكاهة 

الغرض  عن  الشبابية  العراقية  الربامج  معظم  خرجت 
بعض  اىل  املجتمع  توعية  يف  اجله  من  اع��دت  ال��ذي 
الثقافية  الثغرات  بعض  ومعاجلة  السلبية  الظواهر 
شعبية  قاعدة  لدهيا  اصبح  ان  بعد  وخصوصًا  املوجودة 

عريقة تسند هلا يف تقديم ماتشاء من برامج... 
قبواًل  الربامج  هذه  زاد  ما  إن  االعتبار  بنظر  االخذ  مع 
العراقية  باللهجة  تقدم  اهنا  املجتمع  ثنايا  بني  وانتشارًا 
سياسة  عىل  معتمدة  بحتة  كوميدية  وبطرق  االصيلة 

الفكاهة)التحشيش( لتقديم وجبة ثقافية وتثقيفية. 

انحرفت عن هدفها، متخذة طريقا متلفا  لكنها ومع االسف 
بعيدا عن االهداف السامية التي انطلقت من اجلها، وباألخص 
املمول  واسرتاتيحيات  مبادئ  وفق  لتسري  تسييسها  تم  ان  بعد 
عن  معروف  هو  وكام  االرب��اح  لتحقيق  مصدرا  اختذها  الذي 
الربح  حتقيق  مفادها  حم��ددة  لسياسة  وفقًا  يسري  فأنه  املمول 

االكرب...
التوجيهي  الثقايف  املحتوى  عن  الربامج  هذه  ختلت  وبذلك 
وانخرطت  برامج  من  يميزها عن غريها  –سابقا-  كان  الذي 
براجمها  تقديم  يف  بكثرة  متارسه  اضحت  ال��ذي  املحظور  يف 
)التحشيشية ( البحتة وهذا االسلوب عامل زاد من مقبوليتها 
تذكر  منفعة  اي  دون  لكن  املجتمع  من  الرشائح  بعض  لدى 
اخرى  وت��ارة  الالاخالقية  االم��ور  بعض  تشيع  تارة  فنجدها 
المتّت  التي  من  املتدنية  البذيئة  االلفاظ  بعض  اختالق  حتاول 

للمجتمع العراقي املحافظ باي صلة.
التي  الظواهر  هذه  مثل  اىل  االنتباه  من  املحايد  للمثقف  البد 
من  عالجه  مايمكن  معاجلة  ملحاولة  باملجتمع  تعصف  بدأت 
هذا السقم املرير عرب نرش برامج توعوية تشري اىل اخلطر الذي 
هيدد املجتمع من جراء هذه الربامج اخلطرية، والبد لالباء من 
الربامج  اىل اوالدهم وحماولة منعهم من مشاهدة هذه  االنتباه 
مبني  مافيها  كل  موضوعية  اي  الحتمل  والتي  املسيئة  املسيسة 
عىل  املجتمع،  يف  املحظورة  االشياء  وإشاعة  )التحشيش(  عىل 
املجتمع العراقي اذا ما اراد النهوض من القيام بانتفاضة حقيقية 
ضد هذه االفعال املشينة وهذه الربامج لكون رضرها اكثر من 

نفعها عىل املجتمع بأكمله وخصوصًا االطفال واليافعني.

سرمد سالم
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االوائل

الطبيب والمجنون

- أول من مارس الطب هو آدم )عليه السالم( 
عندما ساعد حواء وهي تضع مولودها األول. 
- أول من كتب ومارس اجلراحة هو )أتوتيس 

بن مينا( من ملوك الدولة املرصية األوىل. 
- أول من تكلم عن البهاق هم قدماء املرصيني 

يف بردية ابرز.
- أول من عرف التحنيط هم قدماء املرصيني.
)ابقراط(  هو  طبية  ملدرسة  مؤسس  أول   -
اخلامس  القرن  يف  عاش  الذي  اليوناين  العامل 

قبل امليالد. 
- أول من فتت احلىص يف املثانة هو أبو القاسم 

الزهراوي.
- أول من استخدم اصطالح مرض القلب هو 
اإلمرباطورية  أطباء  )كورنيليوس سلس( من 

الرومانية. 
العامل  هو  الطبية  النظارة  أخ��رتع  من  أول   -

املسلم حممد بن اهليثم.

الطبيب: ما هو اليوم من ايام األسبوع؟
املجنون: اليوم السبت..

الطبيب: جيد وغدا؟ 
املجنون: السبت!

الطبيب: واالمس؟
املجنون: السبت!

الطبيب: إذن متى يأيت األحد ؟
يتقدم،  بلدي  ان  اشعر  املجنون: عندما 
وعندما اشعر ان ظلَم اليوم اقل من ظلم 
عدالة  من  اكثر  اليوم  وعدالة  االمس 
احلقوق  تصبح  ال  وعندما  االم���س، 
اماين، وعندما ال اخاف عىل نفيس من 

وطني، حينها سيايت يوم األحد.

بطريقة  للطلبة  أية مشاركة  تغذية راجعة فورية نحو  يقّدم  ان  باملعلم  جدير 
كام  االفكار،  ووف��رة  املسامهة  بقيمة  املجموعة  وتشعر  بالدعم،  تشعرهم 
ومسموع  واضح  بصوت  وامهيتها  الطلبة  افكار  اىل  يشري  ان  املعلم  عىل 
لبقية املجموعة، لضامن استمرارية حترير االفكار واطالق التعبري عنها، كام 
يتوقع منه ان يستخدم عصا او مؤرشا يدويا لإلشارة اىل العالقة بني االفكار 
والعنارص املرتبطة معها ليشد انتباه الطلبة وضمن سامعه ألفكار االخرين. 

مسجد بوترا جايا بلونه الزهري األرجواني ينتصب كوردة تتسع ألكثر من )15( ألف مصل 

تحرير االفكار..

في وقت واحد ، و يعد واحدًا من أروع وأجمل المساجد في العالم. 
A h r a r w e e k l y38

الواح��������������������ة 



يف  سود  نقاط  ظهور  يتبعه  نقرتفه  ذنب  كل  كان  لو  فيام 
وجوهنا!؟ يا ترى هل سيستمر الذنب، أم يتوقف؟.

فنحن هنتم باملظهر »يف احلقيقة النقاط تلك يف قلوبنا، ُتْرَسم 
تشمل  قد  النقاط  وإن  كله«،  القلب  تشمل  حتى  وتتسع 
أهنا  أو  الذنوب واخلطايا واستمرت،  ازدادت  إن  القلب، 
تركه، وقد  أو  الذنب  متفاوتة حسب تكرار  بنسب  تكون 
يمحى إن تبعه أثر مجيل، فنهتم باملظاهر، واملظاهر خداعة، 
ل�لوجه؟، وجه  الضحية  القلب؟ وأهيا  لون  ما  أدراك  وما 
»أبيض - قلب أسود«؟ أم »قلب أبيض - وجه أسمر«؟ 

يف هذين السطرين تضيع بمعنى الكلمة. 

واذا  بابه..  ُيغلق  ال  األبواب..  اغلقت  اذا  )ربًا(  لنا  ان 

انقطعت األسباب.. جاء مدده.. واذا قست القلوب.. 

الدنيا وال تجد من  نزلت رحمته.. فعندما تضيق بك 

يعينك، تذكر قوله تعالى: 

)القهوجي(:  يشغلون  المشايخ  كان  سابقا 

الذي يقدم للضيوف القهوة فيكون إما اخرسا 

او اطرشا، لذا كان الضيف يهز فنجان القهوة 

ان اكتفى من احتسائها. 

خطايا ومظاهر 
 )النقاط السود في وجه الرجل(
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