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وزوجة  النبوة  بنت  من  صدرت  النبوي  املسجد  يف  دّوت  كلامت 
اإلمامة وأم االوصياء )عليها وعليهم السالم( استعرضت رشيعة 
فيها  ملا  وقفة  تستحق  عبارة  ، وكل  وثورة  وتارخيا  وعقائد وسرية 
من أبعاد ختص الشأن الذي تطرقت اليه الزهراء سالم اهلل عليها 
البعثة جاءت وصفا  قبل  االجتامعية  احلالة  التي وصفت  وكلامهتا 
بالغيا دقيقا جامعا ومنه تّبني حجم اجلهاد النبوي النقاذ هذه االمة 
، ذّكرهتم كيف كانوا وكيف اصبحوا وكان لسان حاهلا يقول أ هذا 

اجلزاء ؟ اهكذا تكون مودة القربى ؟ 
 هذا املقطع من ُخطبتها الغراء حمل الشاهد لعنوان املقالة 

الطامع  وهنزة  الشارب،  مذقة  النار،  من  حفرة  شفا  عىل  وكنتم 
األقدام،  وموطئ  العجالن،  وقبسة   ،) الضعيف  يقتل  القوي   (
والورق  الِقدَّ  وتقتاتون   ،) االسن  املاء  ترشبون   ( الطرق  ترشبون 
خاسئني،  أذّلًة  احليوانات(،  جلود  وحتى  الشجر  واوراق  )امليتة 
تعاىل  اهلل  فأنقذكم  حولكم،  من  الناس  يتخطفكم  أن  ختافون 

بمحمد )صىل اهلل عليه وآله(.
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الزهراء تتحّدث عن تاريخ مجتمع 

رئيس التحرير :

ِذيَن َظَلُموا  تِي ِهَي َأْحَس��ُن إاِلَّ الَّ اِدُل��وا َأْهَل اْلِكَت��اِب إاِلَّ بِالَّ َواَل ُتَ
ُكْم  َنا َوإهَِلُ ��ا بِالَِّذي ُأنِزَل إَِلْيَن��ا َوُأنِزَل إَِلْيُك��ْم َوإهَِلُ ِمْنُه��ْم َوُقوُلوا آَمنَّ
َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْس��ِلُموَن }العنكبوت/46{ َوَكَذلَِك َأنَزْلَنا إَِلْيَك 
ِذيَن آَتْيَناُه��ُم اْلِكَتاَب ُيْؤِمُنوَن بِِه َوِمْن َهُؤاَلء َمن ُيْؤِمُن  اْلِكَتاَب َفالَّ
َح��ُد بِآَياتَِن��ا إاِلَّ اْلَكاِفُروَن }العنكب��وت/47{ َوَما ُكنَت  بِ��ِه َوَما َيْ
ْرَت��اَب امْلُْبِطُلوَن  ��ُه بَِيِمينَِك إًِذا الَّ طُّ َتْتُل��و ِمن َقْبِل��ِه ِمن ِكَتاٍب َواَل خَتُ
ِذيَن ُأوُتوا  َناٌت يِف ُص��ُدوِر الَّ َبيِّ }العنكب��وت/48{ َبْل ُهَو آَي��اٌت 
امِلُوَن }العنكب��وت/49{ َوَقاُلوا  َح��ُد بِآَياتَِن��ا إاِلَّ الظَّ اْلِعْل��َم َوَما َيْ
اَم َأَنا َنِذيٌر  ِ َوإِنَّ اَم اْلَياُت ِعنَد اهللَّ ِه ُقْل إِنَّ بِّ ن رَّ َلْواَل ُأنِزَل َعَلْيِه آَي��اٌت مِّ
��ا َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ُيْتىَل  بِ��نيٌ }العنكبوت/50{ َأَوَلْ َيْكِفِهْم َأنَّ مُّ
ًة َوِذْكَرى لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن }العنكبوت/51{  َعَلْيِه��ْم إِنَّ يِف َذلَِك َلَرمْحَ
ْرِض  َواِت َواأْلَ ��امَ يًدا َيْعَلُم َما يِف السَّ ِ َبْينِي َوَبْيَنُكْم َش��هِ ُقْل َكَفى بِاهللَّ
وَن  ��اِسُ ِ ُأْوَلئِ��َك ُه��ُم اْلَ ِذي��َن آَمُن��وا بِاْلَباِط��ِل َوَكَف��ُروا بِ��اهللَّ َوالَّ

}العنكبوت/52{ 

سورة العنكبوت
) 46 ( وال تادلوا أهل الكتاب اال بالتي هي أحس��ن قد مىض تفسريه 
يف س��ورة النحل عند قوله تعاىل وجادهلم بالتي هي أحس��ن اال الذين 
ظلم��وا منهم باالفراط واالعتداء وقولوا آمنا بال��ذي انزل الينا وانزل 
إليكم هو من املجادلة بالتي هي أحسن وروي عن النبي صىل اهلل عليه 
وآل��ه أنه ق��ال ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوه��م وقولوا آمنا باهلل 
وبكتبه ورسله فان قالوا باطال ل تصدقوهم وان قالوا حقا ل تكذبوهم 

واهلنا وإهلكم واحد ونحن له مسلمون مطيعون له خاصة ولعل فيه
تعريض��ا باختاذه��م أحباره��م ورهباهن��م أرباب��ا م��ن دون اهلل ) 47( 
وكذل��ك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به القمي 
ه��م آل حممد صلوات اهلل عليه��م ومن هؤالء قال يعن��ي أهل اإليامن 
م��ن أهل القبلة من يؤمن به وما يحد بآياتنا مع ظهورها احلجة عليها 
اال الكاف��رون القم��ي يعني ما يح��د بأمري املؤمن��ني واألئمة )عليهم 
الس��الم( اال الكاف��رون ) 48 ( وما كنت تتلو م��ن قبله من كتاب وال 
ختط��ه بيمينك فان ظه��ور هذا الكتاب اجلامع ألن��واع العلوم الرشيفة 
عىل أم��ّي ل يعرف القراءة والتعل��م خارق للعادة وذك��ر اليمني زيادة 
تصوي��ر للمنفي ونفي للتجوز يف االس��ناد إذا الرتاب املبطلون اي لو 
كن��ت ممن ختط وتق��رأ لقالوا لعله تعلمه أو التقط��ه من كتب األقدمني 
القم��ي هذه الية معطوفة عىل قوله يف س��ورة الفرقان اكتتبها فهي متىل 
علي��ه بكرة وأصيال فرّد اهلل عليهم فقال كي��ف يدعون ان الذي تقرؤه 
أو خت��ر به تكتبه عن غريك وأنت ما كنت تتلو من قبله من كتاب خطه 

بيمينك .

تفسيرالسورة

التكافل مسؤولية اجتماعية

فلذات االكباد
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الشيخ محمد فاضل اللنكراني

كاتب وكتاب

مقاالت



ممثل السيد السيستاني، معربا عن تضامنه مع المكون االيزيدي، قائال:

العصر  قّل نظيرها في  التي  الوحشية والهمجية  ادانة هذه  الكلمات تقصر عن  »ان 

األخير، واننا اذ نعبر عن تضامننا مع اهلنا ومواطنينا في المكون االيزيدي في هذه 

المناسبة المؤلمة ندعو الجهات المعنية في الحكومة العراقية والمنظمات الدولية 

الى متابعة جرائم داعش وتوثيقها ومالحقة مرتكبيها ومحاسبتهم عليها«.

أخبار
ومتابعات

• )3( مش��اريع استراتيجية تنشئها العتبة الحسينية المقدسة  على ارض تبلغ مساحتها 
)48( دونما في محافظة النجف االشرف.

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اطالق مرشوع الوصفة االلكرتونية يف العيادات الاصة قريبا، بالتنسيق مع نقابة االطباء. وقال الدكتور 
)نوفل عبد الكريم( رئيس جلنة التسعرية الدوائية وقسم الصيدلة يف الوزارة: إن نقابة االطباء فاحتت الوزارة إلطالق مرشوع الوصفة 
ممثلة  املرشوع،  تنفيذ  استعدادات  امتت  النقابة  أن  مبينا  بالعيادات،  الكرتونيا  طباعتها  خالل  من  الاصة،  العيادات  يف  االلكرتونية 
باحلاسبات داخل العيادة وحتديد الشخص الذي سيطبعها سواء كان  طبيبا او موظفا يعمل داخل العيادة. مضيفا أن الوزارة بصدد 
تزويد النقابة بقائمة اسامء االدوية املعتمدة  بالوصفة دون غريها واملسجلة بشكل رسمي، موضحا ، أن اهلدف هو معاجلة اشكاالت 
الطأ غري الواضح للوصفة الطبية السيام ان اخطاء قراءة الوصفة باتت واسعة االنتشار. مشريا اىل أن الوزارة تركز عىل توفري االدوية 

الرئيسة بمستواها االول الذي يشمل االدوية املنقذة للحياة وأدوية االمراض املزمنة والرسطان والقلب والكبد والكىل.

عرشات  الشعبي،  باحلشد  املتفجرات  مكافحة  مفارز  رفعت 
االرهابية  )داع��ش(  عصابات  خملفات  من  الناسفة  العبوات 
وخالل عملية مسح ميداين يف مناطق سهل نينوى، بعد مناشدات 
اهايل املنطقة.أكد ذلك اعالم احلشد الشعبي، مضيفا ان  اللواء 30 
التابع لقاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي اجرى عملية مسح 
االمام  مقام  قرب  الوادي  ومنطقة  )تيسخراب(  قرية  يف  وتطهري 
خملفات  بوجود  االه��ايل  مناشدات  بعد  السالم(  )عليه  الرضا 
املتفجرات  مكافحة  ان جهود  اىل   . مشريا  التكفريي  ل�)داعش( 
املدارس،  داخل  مرتوك  بعضها  العبوات  عرشات  برفع  تكللت 
ان استخبارات  التخلص منها بشكل آمن. منوها اىل  وقد جرى 
احلشد الشعبي يف قاطع األنبار قامت ايضا بتمشيط مناطق جرف 
البحرية والنهر اليابس وإعادة االنتشار وتثبيت نقاط أمنية ضمن 
الثاين،  اللواء  استخبارات  بمشاركة  األنبار  قاطع عمليات رشق 

واللواء السابع ،واللواء السابع والعرشين للجيش العراقي.

وزارة الصحة تعلن اطالق مشروع )الوصفة االلكترونية(

مفارز مكافحة متفجرات الحشد الشعبي 
ترفع عشرات العبوات الناسفة من سهل نينوى
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• )جان ايف لودريان( وزير الخارجية فرنسا:
»ان االنتصارات التي حققها الشعب العراقي ضد عصابات )داعش( االرهابي فتحت ابواب االتحاد 
على  استعداده  يعلن  واالتحاد  وتجاريا،  واقتصاديا  سياسيا  العراق  مع  للتعاون  االوروب��ي 

استمرار دعم العراق في كافة المجاالت الممكنة للنهوض بالواقع االقتصادي بشكل خاص«.

•  )6( ملي��ارات و)223( مليون��ا و)744 (ال��ف دوالر اي��رادات وزارة النف��ط  لش��هر كانون الثاني 
الماضي من الحقول النفطية في جنوب ووسط العراق...

اعلن قسم الطابة احلسينية يف العتبة احلسينية املقدسة عن فتح باب التسجيل للدراسة التخصصية  للخطابة احلسينية باللغة االنكليزية 
اإلنكليزية  اللغة  العال, فضال عن هتيئة كوادر متمكنة من  بقاع  اىل اقىص  السالم(  ايصال رسالة االمام احلسني )عليه  وذلك هبدف 
النوع من  القسم، مضيفا  ان هذا  الطائي( رئيس  الشيخ )صاحب  املليونية. أكد ذلك   الزيارات  الزائرين االجانب خالل  ملساعدة 
الدراسة سيكون باللغة االنكليزية حرصا  عىل مدار اربع سنوات وبواقع يوم واحد يف االسبوع ، مبينا ان الدراسة تضم املواد التالية 
)الفقه – العقائد – مقتل االمام احلسني )عليه السالم( – رسالة احلقوق لالمام السجاد )عليه السالم( فضال عن دروس يف االخالق 
والداب( موضحا ان املتقدمني للدراسة سيخضعون لالختبارات الشفوية والتحريرية لغرض قبوهلم. مؤكدا ان اهم رشط للقبول 

ان يكون املتقدم حاصال عىل شهادة االعدادية كحد ادنى وستكون هنالك رواتب شهرية للطلبة املقبولني. 

حتت شعار )الرياضة بسمة امل ( نّظم مركز االمام احلسني للُصم التابع  لقسم النشاطات العامة يف  العتبة احلسينية املقدسة البطولة 
االوىل من نوعها للرواد الصم لاميس الكرة يف بغداد، وقال خبري لغة االشارة )باسم العطواين( ومدير املركز : برعاية سامحة املتويل 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ )عبد املهدي الكربالئي( وجناب أمينها العام السيد )جعفر املوسوي( شهدت البطولة اثارة 
كبرية وحضورا مجاهرييا مميزا حيث تّوج فريق مجعية السالم للُصم بلقب البطولة إثر فوزه عىل فريق الكرخ يف ملعب مخايس نادي 
الشباب الريايض بالعاصمة بغداد وقاد املباراة احلكم الدويل )حممد امحد نوماس(  وساعده بلغة االشارة احلكم )امحد باسم (. مبينا 
ان املركز قّدم بطولة نوعية اشار اليها املعنيون هبذه الرشحية ومنح الفائزون والفرق املشاركة جوائز ثمينة من قبل االمانة العامة للعتبة 

احلسينية املقدسة  مشريا اىل املركز سيواصل تنظيم البطولة بشكل سنوي يف كل حمافظات العراق لدعم هذه الرشحية ماديا او معنويا .

العتبة الحسينية المقدسة تعلن فتح دراسة تخّصصية باللغة االنكليزية 

مركز اإلمام الحسين للُصم ينّظم البطولة االولى من نوعها للرواد الُصم 
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 23/ جمادى اآلخرة/1440ه� الموافق 2019/3/1م :

ماه����ي طريقُة التعام����ل الصحيحة 
مع المؤمن المذنب؟

الصادق)عليه  اإلم���ام  ��ة  وص��يّ يف  زلنا  ال 
السالم( وقد وصلنا اىل قوله )عليه السالم(: 
أهل  املذنبني من  تقْل يف  )يا بن جندب.. ال 
يف  اهلل  اىل  واستكينوا  خ��ريًا،  إاّل  دعوتكم 

توفيقهم وسلوا التوبة هلم(.
أّيا اإلخوة واألخوات كّل مؤمٍن معّرض اىل 
الطأ، معّرٌض اىل أن يقع يف الذنب واملعصية 
والتعاطي  التعامل  طريقُة  هي  فام  والزلل، 
احلكيمة  التعامل  طريقة  ه��ي  وم��ا  معه؟ 
والصحيحة التي تنبع من اإليامن واألخالق 
السالم(  )عليه  الصادق  اإلم��ام  الصادقة؟ 

يرشدنا اىل الطريقة الصحيحة.
يتعامل  كيف  مّنا  الواحُد  واقعنا،  اىل  فلننظر 
الطيئة  منه  ص��درت  إذا  املؤمن  أخيه  مع 
الزلل  أو  املعصية  أو  اإلث��م  أو  الذنب  أو 
مع  يتعامل  صنٌف  صنفان،  هناك  والعثرة؟ 
املؤمن  أخيه  من  رأى  ال��ذي  اإلنسان  ه��ذا 
ذنبًا  ارتكب  فالنًا  أّن  البعض  من  سمع  أو 
بالتشهري  معه  يتعامل  زل��اًل،  أو  معصية  أو 
بني  واملعصية  الذنب  هلذا  والنرش  والتسقيط 
يتعامل  أو  التواصل،  وسائل  يف  أو  الناس 
وهذا  والتسقيط،  واالزدراء  باالحتقار  معه 
األس��ل��وب أّي��ا اإلخ��وة واألخ���وات ليس 
دعا  التي  واألخ��الق  احلكيم  األسلوب  هو 
ألّن  ملاذا؟  السالم(  البيت)عليهم  أهُل  اليها 
أبدأ  أو خطًأ  زلاًل  أرى  األسلوب حينام  هذا 
والتشهري  الغسيل«  يقولون »نرش  بنرشه، كام 
هبذا اإلنسان، بل البحث عن عيوب وزاّلت 
أن  احلّد  أحيانًا  يصل  وقد  ألنرشها،  أخرى 

أمحل حقدًا شخصّيًا وغاّلً هلذا اإلنسان ألّنه 
ارتكب املعصية الفالنّية،  لكن ما هي نتيجة 
هذا األمر، هذا سيؤّدي اىل االنكسار النفيّس 
عزله  اىل  س��ي��ؤّدي  امل��ؤم��ن،  هل��ذا  واملعنوّي 
الخرين،  ِقبل  من  استحقاره  واىل  اجتامعّيًا 
وبالتايل قد يؤّدي ذلك اىل التامدي يف املعصية، 
بامذا  السالم(  اإلمام)عليه  املطلوب؟  هو  ما 

يوصينا؟ الرشيعة اإلسالمّية بامذا توصينا؟ 
التفتوا إخواين.. هذا اإلنسان املؤمن الحظوا 
يف  تقْل  )ال  ال��س��الم(  )عليه  اإلم���ام  تعبري 
اإلنسان  هذا  دعوتكم...(  أهل  من  املذنبني 
حيتاج  الذي  املريض  باملريض،  أشبه  املؤمن 
اليه  الصحة  ُنعيد  وأن  والعطف  الرمحة  اىل 
لكي  الناس  واىل  املجتمع  اىل  ُنرجعه  وأن 
يعمل وينشط يف عمله ويف خدمته، أن أدعو 
له أن يشفيه اهلل ويعافيه، لكي يعود من حالة 

املرض والسقم اىل حالة الصّحة.
هذا  املعصية  يرتكب  الذي  اإلنسان  كذلك 
يف  قلبه  يف  إيامنه  يف  مريض  باملريض،  أشبه 
شأنه  ونصلح  نعيده  أن  حيتاج  هذا  سلوكه، 
له  نفتح  أن  الصواب،  ج��اّدة  اىل  نعيده  وأن 
وهذا  تعاىل،  اهلل  اىل  والرجوع  التوبة  أبواب 
يبنّي  ك��ام   - تعاىل  اهلل  ندعو  أن  مّنا  يدعو 
اإلمام)عليه السالم(- لكي يوّفقه اىل التوبة.

ال���يء ال��ث��اين: ك���ّل إن��س��اٍن م��ع��ّرض اىل 
وحصلت  أخطأت  لو  أن��ا  وال��زل��ل،  الطأ 
معي  يتعامل  أن  أمتّنى  كيف  املعصية  مّني 
الخرون؟ هل أّنه أمتّنى وأحّب أن ُيشّهر يب 
ث به أمام الخرين  وُينرش هذا الذنب وُيَتحدَّ

عند  ومعنوّيًا  وأخالقّيًا  اجتامعّيًا  وأسّقط 
الخرين؟ أم حيّب هذا اإلنسان املؤمن الذي 
يصدر منه خطأ أو ذنب حيّب من الخرين أن 
من  وحيّب  بذنبه،  يتحّدثوا  وال  عليه  يسرتوا 
الخرين أن يأتوا اليه وينصحوه ويقولوا له: 
هذا ذنب وهذه معصية وخطأ، كيف يصدر 
بينه وبني  أّيا املؤمن؟! والنصح يكون  منك 
هؤالء هذا أّواًل، اليء الخر قد يقول هذا 
املؤمن أّيا اإلخوة الخرون أنا هذه صفحتي 
الصفحة  هذه  من  وج��زٌء  س��ود   نقاٌط  فيها 
حسنات،  ويل  وعثرات  زاّلت  يل  أبيض، 
واإليابّيات  احلسنات  اىل  تنظرون  ال  ملاذا 
واألعامل الصاحلة؟ ملاذا تنظرون يف الصفحة 
البيضاء اىل النقاط السود  فقط؟ وال تنظرون 
املقدار األبيض من هذه الصفحة، هكذا  اىل 
ما  بني  ي��وازن  حينام  املؤمن  لإلنسان  ينبغي 
وحيّررها  سّيئات  من  اإلنسان  من  يصدر 
السالم(  اإلمام)عليه  لذلك  باإليابّيات، 
يقول وهي وصّيٌة لنا مجيعًا: )يا بن جندب ال 
خريًا(  إاّل  دعوتكم  أهل  من  املذنبني  تقْل يف 
فالنًا  أّن  الخرين  من  سمعُت  إذا  أنا  يعني 
ارتكب خطًأ وذنبًا ومعصية أو إذا رأيت ذلك 
املريض،  هو  كام  بالدعاء  له  أتوّجه  له  أدعو 
أتوّجه  أفعل؟  ماذا  َمِرض  املؤمن  أخي  هذا 
والشوع  واالستكانة  بالترّضع  تعاىل  اهلل  اىل 
اهلل  يستجيب  أن  أج��ل  من  القلب  وتوّجه 
املريض،  هذا  يشفى  حّتى  دع��ويت  يل  تعاىل 
تقْل  يقول:)ال  السالم(  اإلمام)عليه  لذلك 
خ��ريًا،  إاّل  دعوتكم  أه��ل  م��ن  املذنبني  يف 
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 23/ جمادى اآلخرة/1440ه� الموافق 2019/3/1م :

إخ��واين  التفتوا  اهلل...(.  اىل  واستكينوا 
ادعوا اهلل بل قال: استكينوا،  اإلمام ل يقل: 
اىل  تتوّجه  أن  معناها  االستكانة؟  معنى  ما 
بنّيٍة  قلٍب  بتوّجه  بخشوٍع  بترّضع  تعاىل  اهلل 
صادقة، أن يوّفق اهلل تعاىل هذا اإلنسان ألن 
ألّن  الصواب،  ج��اّدة  اىل  يعود  وأن  يتدي 
لذلك  اإلن��س��ان،  ه��ذا  ُنصلح  أن  املطلوب 
اهلل  اىل  )واستكينوا  السالم(:  )عليه  يقول 
ثّم  هل��م(.  التوبة  وسلوا  توفيقهم  يف  تعاىل 
يذكرها  التي  األخ��رى  الصفات  من  أيضًا 
اإلمام)عليه السالم( يف وصّيته يقول: )فكّل 
من َقَصدنا وواالنا ول ُيواِل عدّونا، وقال ما 
يعلم وسكت عاّم ال يعلم أو أشَكَل عليه فهو 
ألهل  املوايل  صفات  عنده  الذي  اجلّنة(،  يف 
املواالة ويقرتن هبا  يتزامن مع  البيت والذي 
التّري من أعدائهم؛ الُبّد أن تكون له صفة 
أن  يعلمه  ال  يشٍء  عن  ُسئِل  إذا  أّنه  مهّمة، 
ال  أنا  يقول:  أن  من  خيجل  وال  يستحيي  ال 
أعلم، أحيانًا أهل العلم سواًء أ كان من أهل 
العلوم الدينّية أم من أهل العلوم األكاديمّية 
الطبيب،  ال��دي��ن،  رج��ل  والتخّصصية، 
العلم،  الفيزيائّي ويف كّل جماالت  املهندس، 
رّبام  يشء  عن  ُيسأل  حينام  املؤمن  اإلنسان 
ال  قلت  إذا  أنا  يقول:  عليه،  يصعب  أحيانًا 
أعلم سيؤّدي ذلك اىل االنتقاص من مكانتي 
ومنزلتي ويقّل احرتامي بني الناس، فُأجيب 
االنتقاص  ه��ذا  حيصل  ال  حّتى  يشء  ب��أّي 
أين  ولكن  ومكانتي،  ملنزلتي  والتوهني 
عن  ُيسأل  البعُض  أحيانًا  إخواين؟  املشكلة 
أموٍر عبادّية أو أحكام عبادّية وأمور فقهّية يف 
العبادات واملعامالت، أو عن أمور اجتامعّية 
أن  فيستحيي  ختّصصية  علمّية  أمور  عن  أو 
يمنعانه  وكرياؤه  أنَفُتُه  أعلم،  ال  أنا  يقول: 
يؤّدي  بام  فُيجيب  أعلم،  ال  يقول:  أن  من 
اىل وقوع الخر يف اجلهل والضاللة والُبْعد 

تعلم  ال  حينام  انك  احلقيقة،  عن 
وتيب توقع هذا اإلنسان السائل 
هذا  تبعات  والضاللة،  اجلهل  يف 
عنها  وسُتسأل  عليك  تقع  اجلهل 

حيمل  الذي  دنيوّية،  أم  دينّية  كانت  أ  سواًء 
مسؤولّية العلوم الدينّية أو األكاديمّية، مثاًل 
ذلك،  غري  أو  مدّرس  أو  اجلامعة  يف  أستاذ 
يقول  أن  عليه  يعلمه  ال  يشٍء  عن  ُسئل  إذا 
ستكر،  اهلل  عند  ومنزلته  احرتامه  أعلم،  ال 
ملاذا؟  ويعظم،  الناس سيعلو  عند  واحرتامه 
ورع،  ولديه  تقوى  لديه  الرجل  هذا  ألّن 
والعلم  احلقيقة  اىل  الناس  يدي  أن  هدفه 
لذلك  واجلهالة،  الضاللة  يف  يوقعهم  أن  ال 
مكانته ترتفع. ثم يبنّي اإلمام)عليه السالم( 
جندب:  البن  وصّيته  من  الخر  املقطع  يف 
وال  عمله  عىل  املّتكُل  يلك  جندب  بن  )يا 
برمحة  الواثق  الذنوب  عىل  املجرتئ  ينجو 
اهلل. فقلت: فمن ينجو؟ قال: الذين هم بني 
الرجاء والوف كأّن قلوهبم يف خملب طائٍر 

شوقًا اىل الثواب وخوفًا من العذاب(. 
املّتكل  )يلك  األّول:  مهاّمن  مقطعان  هنا 
عىل عمله(، الحظوا إخواين أحيانًا اإلنسان 
صاحلة  بأعامل  يقوم  الذي  أو  العابد  املؤمن 
وخي��دم  امل��ذه��ب  وخي��دم  خريية  ومشاريع 
مّرات  بأعامل  يقوم  الفقراء،  وخيدم  الدين 
وخريات ولديه عبادات كثرية، أحيانًا بعُض 
التي  األم��ور  هذه  كثرة  من  املؤمنني  هؤالء 
والغرور  والرضا  االعتداد  ُيصيبهم  لديم 
يقولون  ماذا  وطاعاهتم،  بأعامهلم  والُعجب 
أن  الكفاية  فيها  هذه  يقولون:  أنفسهم؟  يف 
اهلل  رضا  وأنال  والعقاب  العذاب  من  أنجو 
السامية يف  الرفيعة واملقامات  تعاىل واملنازل 
السالم(  اإلمام)عليه  تعاىل،  اهلل  عند  اجلّنة 
الذي  العمل  عىل  املّتكُل  يلك  هنا:  يقول 
عباداته  ع��ن  وال��ّرض��ا  االطمئنان  ُيصيبه 

وطاعاته، يقول: هذا اإلنسان يلك، ملاذا؟
أحٌد  يناُل  )ال  إخواين  األحاديث  بعض  يف 
إاّل  تعاىل  اهلل  ورض��ا  ��َة  اجل��نّ األنبياُء  حّتى 
اىل  التفتوا  إخواين  وعنايته(،  ولطفه  برمحته 
عن  املعنى  هذا  فيه  القديّس  احلديث  هذا 
رسول  عن  ال��س��الم(  الباقر)عليه  اإلم��ام 
اهلل)صىّل اهلل عليه وآله( قال: )قال اهلل تبارك 
التي  العاملون عىل أعامهلم  يّتكِل  وتعاىل: ال 
/أي  اجتهدوا  لو  فإهّنم  لثوايب،  يعملوهنا 
بذلوا كّل جهدهم ووسعهم وأتعبوا أنفسهم 
غري  مقرّصين  كانوا  عباديت،  يف  وأعامرهم 
يعني  عباديت....(،  ُكْنه  عبادهتم  يف  بالغني 
كّل  وب��ذل  وشبابه  عمره  اإلنسان  أفنى  لو 
وسعه وطاقاته وإمكاناته يف طاعة اهلل تعاىل 
عبادة  ُكْنه  يبلغ  ول  مقرّصًا  كان  وعبادته، 
الرفيعة يف  املنازل  التي يستحّق هبا  تعاىل  اهلل 
عندنا  كان  إذا  فقط  تعاىل،  اهلل  ورمحة  اجلنان 
ُنشمل  وأن  ورمحته،  تعاىل  باهلل  الظّن  حسّن 
هبا مهام أتعبنا أنفسنا، إذا كان لدينا اطمئناٌن 
تعاىل  اهلل  رمح��ة  ب��أّن  والثقة  الظّن  وحسُن 
ذلك  عند  رمحتي  )...ف��إّن  حينئٍذ  ستدركنا 
ومغفريت  رضواين  ُأبّلغهم  ومّني  تدركهم، 
الّرحيم  الرمحُن  اهلُل  أنا  فإيّن  عفوي،  ُتلبسهم 
شاء  -إن  املوضوع  ُنكمل  تسّميت(.  بذلك 
أن  تعاىل  اهلل  نسأل  القادمة،  اُلطبة  يف  اهلل- 
لرمحة  حّقًا  الراجني  من  نكون  ألن  يوّفقنا 
إّنه  عذابه،  من  صدقًا  الائفني  تعاىل،  اهلل 
سميٌع جميب، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب 
الطّيبني  وآله  حممٍد  عىل  اهلل  وصىّل  العاملني، 

الطاهرين.
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ايا االخوة واالخوات..
قبل الدخول يف موضوع هذه الطبة أود أن 
أشري اىل اجلريمة املرّوعة التي حتدثت عنها 
بعض وسائل االعالم مؤخرًا بالعثور عىل 
ايزيديات  لفتيات  مقطوعة  رأسًا  مخسني 
االرهابيني  ايدي  عىل  واغتصبن  اختطفن 
ادانة  عن  تقرُص  الكلامت  ان  الدواعش، 
هذه الوحشية واهلمجية التي قّل نظريها  يف 
تضامننا  عن  نعر  اذ  واننا  األخري،  العرص 
االيزيدي  املكون  يف  ومواطنينا  اهلنا  مع 
يف هذه املناسبة املؤملة ندعو اجلهات املعنية 
يف احلكومة العراقية واملنظامت الدولية اىل 
ومالحقة  وتوثيقها  داعش  جرائم  متابعة 

مرتكبيها وحماسبتهم عليها.. 
اعتداءات  قليلة  ايام  قبل  وقعت  وايضًا 
جديدة من قبل عنارص داعش املنهزمني يف 
صحراء النخيب وعند بحرية الثرثار ذهب 
الذين  االع��زاء  شبابنا  من  عدد  ضحيتها 

كانوا يبحثون عن رزقهم هناك..
واالعتداءات  اجلرائم  هذه  نشجب  اذ  اننا 
نطالب احلكومة العراقية باختاذ االجراءات 

وبتعّقب  تكرارها،  من  باملنع  الكفيلة 
السامح  وعدم  املنهزمني،  داعش  عنارص 
أي  يف  واالستقرار  باألمن  باإلخالل  هلم 

من مناطق العراق.
األم��ر الخ��ر اي��ا االخ��وة واالخ���وات.. 
نتعرض اىل ظاهرة خطرية بدأت باالنتشار 
ظاهرة  وه��ي  أال  املجتمع  يف  واالت��س��اع 
هتدد  التي  للمخدرات  والتعاطي  اإلتار 
رشحية الشباب واالسة العراقية واملجتمع 
املعنيني  من  عدد  يطرح  حيث  العراقي.. 
بالشأن االمني واالخالقي واالجتامعي ان 
والتعاطي  االتار  حيث  من  الظاهرة  هذه 
بدأت باالنتشار بصورة كبرية، ويصاحب 
والتنّبه  االلتفات  عدم  ايضًا  الظاهرة  هذه 
ال��ك��ايف  اىل خ��ط��ورهت��ا وع���دم االه��ت��امم 

بمعاجلتها..
الفة  هل��ذه  الرتويج  وه��ذا  االنتشار  ه��ذا 
الطرية يف الواقع يدد املجتمع خصوصًا 
الشباب يف حارضهم ومستقبلهم،  رشحية 
ظاهرة  لدينا  حينام  ان��هُ  بّينا  كام  املشكلة 
تنّبه  هناك  ولكن  املجتمع،  هتدد  خطرية 

اهتامم  التفات اىل خطورهتا وهناك  وهناك 
كاٍف بمعاجلتها .. هذا خيفف من املشكلة، 
ولكن  يعاجلها،  ان  ويمكن  منها،  وحي��ّد 
سنذكر  والتي  الطرية  الظاهرة  هذه  مثل 
بعضًا من الثار الطرية واملدمرة والفتاكة 
ال  حينام  والشباب..  واالسة  للمجتمع 
االلتفات  واتساعها  انتشارها  مع  يرتافق 
خمتلف  يف  العظيمة  خماطرها  اىل  والتنّبه 

جماالت احلياة..
عىل  خماطرها  ليست  الظاهرة  هذه  اخواين 
اجلانب  عىل  بل  فقط،  الصحي  اجلانب 
والصحي  وال��ف��ك��ري  وال��ث��ق��ايف  العقيل 
لطبقة  خصوصًا  والنفيس  واالخ��الق��ي 
تنّبه  هناك  يكون  وبالتايل حينام ال  الشباب 
باملقدار  املعنية  اجلهات  من  اهتامم  وعدم 
الكايف للحد من هذه الظاهرة ومعاجلتها؛ 
بكارثة  ُتنذر  الفتاكة  الظاهرة  هذه  حينئذ 
خمتلف  يف  العراقي  املجتمع  عىل  خطرية 
جماالت احلياة خصوصًا اذا الحظنا وتتبعنا 
ه��ؤالء  الشباب،  رشحي��ة  تستهدف  اهن��ا 
االمة  أمل  وهم  االّم��ة  عامد  ُهم  الشباب 

الشيُخ الكربالئي يحّذر من آفة اإلتجار والتعاطي للمخدرات، 
ويدعو الى التنّبه للحّد من خطورة هذه الظاهرة ومعالجتها

تحدَث 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 في 23/ جمادى اآلخرة/1440هـ الموافق 2019/3/1م تحدث سماحته قائاًل:
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حينام  لذلك  ينشدونه،  الذي  مستقبلها  يف 
فإهنا  الرشحية  هذه  الظاهرة  هذه  تستهدف 
يف الواقع ُتنذر بكارثة خطرية عىل املجتمع 
االجتامعية  املشاكل  أكثر  الن  تعد  بل 
جماالت  خمتلف  يف  اثار  من  هلا  ملا  خطورة 

احلياة..
وهنا نتعرض اىل اسباب الظاهرة، وما هي 
املعنية  طرائق العالج ومن هي املؤسسات 

باالهتامم بمعاجلة هذه الظاهرة؟
هذه الظاهرة هلا بعدان خطريان: 

نجد  حينام  هبا،  املتاجرة  هو  األول،  البعد 
بعض ضعاف النفوس وهم ُكثر يف الوقت 
الكسب  عىل  احلصول  حياولون  احل��ارض 
االت��ار  خ��الل  من  الكثري  للامل  الرسيع 

والرتويج هلذه املخدرات بكل انواعها.
االشخاص  الضحية..  هي  الثاين،  البعد 
ألسباب  الظاهرة  ه��ذه  يتعاطون  الذين 
نحتاج  هنا  منها..  بعضًا  سنذكر  عديدة 
لإلتار  ِعالج  معًا:  يرتافقان  عالجني  اىل 
ان  البد  للتعاطي  وع��الج  هلا،  والرتويج 

يرتافق احللني معًا..
ملاذا  االس��ب��اب  ه��ذه  بعض  ذك��ر  اىل  ن��أيت 
الذي  الشكل  اتسعت االن وانترشت هبذا 
بكارثة  وُينذر  الواقع  يف  االن  خميفا  يعّد 

خطرية خصوصًا عىل مستوى الشباب
القانوين  الرادع  السبب االول، هو ضعف 
وهذا له سببان رئيسيان، االول: عدم وجود 
التي  والترشيعات  القوانني  ردع  يف  كفاية 
هو  الثاين:  الظاهرة،  هذه  ملكافحة  عت  رُشّ
عدم فاعلية االجهزة التنفيذية املكلفة باحلد 
يف  لقصور  ال  ومعاجلتها  الظاهرة  هذه  من 
الرجال املتصدين ملعاجلة هذه الظاهرة وانام 
املختصني  بعض  ذكر  كام  متعددة  ألسباب 

الكافية  احلرية  اعطاء  عدم  اجلانب  هذا  يف 
املناسبة  والصالحيات  املناسبة  والوسائل 
هذه  ملعاجلة  التنفيذية  للجهات  هل��ؤالء 
والوسائل  االجهزة  قصور  ايضًا  الظاهرة، 
االجهزة  هلذه  والقدرة  القوة  ُتعطي  التي 
وتعاجلها  املواد  هذه  تكتشف  ان  التنفيذية 
وحتاول ان تضع حدًا هلا منذ البداية، تدخل 
االطراف  بعض  تدخل  مهمة  قضية  وهذه 
النافذة يف صالحيات وعمل هذه االجهزة 
املختصني  بعض  ذلك  ذكر  كام  التنفيذية 
ضعف  اىل  تؤدي  االمور  هذه  واملعنيني.. 

الرادع القانوين ملثل هذه اجلريمة الطرية.
هو  املهم  الثاين  االم��ر  او  الثاين،  السبب 
السبب االقتصادي الفقر والبطالة، البعض 
وامل��ال  الرسيع  الكسب  يني  ان  حي��اول 
عدم  املادة،  هبذه  االتار  خالل  من  الكثري 
توّفر انشطة اقتصادية كافية، الفقر والبطالة 
الذي يؤدي عند الكثري من الشباب بعض 
عىل  وحصل  نفسه  اتعب  الذي  الريني 
فرصة  يد  ال  حينام  الدراسية  الشهادة 
للعمل حينام يد مصريه ومستقبله جمهوال 
هذا يف الواقع كثري من الشباب ربام ليست 
لديم شهادات دراسية، لكن ال يد فرصا 
يعيش  البعض  ن��رى  ك��ام  يعيش  للعمل 
اقتصادية ومعيشية ونفسية ضاغطة  اجواء 
واالحباط  والكآبة  القلق  اىل  به  تؤدي  ربام 
به  يؤدي  بالنتيجة  االسباب  هلذه  النفيس 
الواقع  التي يف  االمور  يتعاطى هذه  ان  اىل 

يشعر اهنا تبعده عن هذه االجواء..
االخ��وة  اي��ا  املهمة  االم���ور  م��ن  اي��ض��ًا 
هنا  اأُلس  هب��ا  ون��خ��اط��ب  واالخ����وات 
بالعوامل  ونقصد  االجتامعية  العوامل 
االجتامعية رفقاء السوء، كثري من الشباب 

ربام كثري من الفتيات الذين يرافقون رفقاء 
االم��ور،  ه��ذه  مثل  يف  يوقعوهنم  السوء 
التي يعيشها  املشاكل االجتامعية واالسية 
اىل  به  يؤدي  االسة  داخل  الشباب  بعض 
ان حي��اول اهل��روب من ه��ذه االج��واء اىل 
بالراحة  فيها  ينعُم  انه  يشعر  اخرى  اجواء 

واالبتعاد عن هذه االجواء الضاغطة..
ل  البعض  الواقع  يف  املطلقة  احلرية  ايضًا 
يفهم معنى احلرية احلقيقية هناك سوء فهم 
وهناك سوء ممارسة هلذه احلرية هناك سوء 
تتوفر  التي  لألموال  واستعامل  استغالل 
احلرية  هذه  والناس..  الشباب  من  للكثري 
املطلقة وتوفر بعض وسائل التنّعم والرتّفه 
الناس  البعض من  واالموال الكثرية تدفع 

اىل هذه املامرسة..
والرتبوي..  والصحي  الثقايف  الوعي  قلة 
اخواين التفتوا اىل هذه القضية نحن نحتاج 
يف الواقع ابتداًء من االسة اىل املدرسة اىل 
اىل  املدين  املجتمع  مؤسسات  اىل  اجلامعة 
املؤسسات الرتبوية اىل وسائل االعالم اىل 
الفضائيات اىل وسائل التواصل االجتامعي 
مع  تتناسب  توعية  محلة  هناك  تكون  ان 
ترافق  الظاهرة  هذه  وتوّسع  انتشار  حجم 
واسعة  توعية  محلة  والتوّسع  االنتشار  هذا 
هلذه  الطرية  االث��ار  من  اخ��واين  الحظوا 
واهنا  االنسان  بعقل  ُتذهب  اهنا  الظاهرة 
عنه  وُتذهب  الواضحة  الرؤية  فيه  مُتيت 
ومُتيت  االمور  لعواقب  الواضحة  الرؤية 
فيه الغرية عند هذا االنسان واحلياء بحيث 
هذه  يتعاطى  ممن  البعض  ان  نقرأ  احيانًا 
وقد  حمارمه  عىل  جنسيًا  يعتدي  قد  االمور 
افراد  بعض  يقتل  ان  اىل  احل��ال  به  ي��ؤدي 
لذلك  قبيحة..   ً اعامال  يرتكب  وان  عائلته 
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نحن نحتاج يف الواقع من مجيع املؤسسات 
بدور  تقوم  ان  ومهامها  وظائفها  من  التي 
ملثل  الكبرية  للمخاطر  والتثقيف  التوعية 
هذه الظاهرة ان تقوم بدورها يف ذلك وان 
الظاهرة  هذه  من  احلد  االق��ل  عىل  حت��اول 

بصورة كبرية..
االهتامم  ع��دم  االخ��رى  االم��ور  من  ايضًا 
ملعاجلة  املعنية  الدولة  مؤسسات  من  الكايف 
كثرية  مؤسسات  ه��ن��اك  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه 
الظاهرة،  ه��ذه  بمعاجلة  معنية  الدولة  يف 
واج��راءات  ومعاجلات  اهتامم  وجود  عدم 
طبعًا  الظاهرة،  ه��ذه  من  للحد  يكفي  بام 
هذا  منها  ع��دي��دة  اس��ب��اب  اىل  ذل��ك  م��رّد 
االنشغال لدى الطبقة احلاكمة بالرصاعات 
الاصة  واملصالح  السياسية  والتجاذبات 
ومن  االخ��رى  باملهام  القيام  عن  ُيشغلها 
ان  ينبغي  التي  الطرية  املهمة  هذه  مجلتها 

ُتويل هذه االجهزة اهتاممها بذلك..
وابنّي لكم اخواين ما هي اجلهات املسؤولة 
بمعاجلة  اخواين  معنيون  ُكلنا  املعاجلة  عن 
هذه الظاهرة وكل من موقعه عليه ان يؤدي 
تعاىل،  اهلل  ام��ام  عليه  ينبغي  ال��ذي  ال��دور 

وأمام املجتمع. 
أوال : مسؤولية االسة تأيت بالدرجة االوىل 
اخ��رى  ولظواهر  الظاهرة  هل��ذه  اخ���واين 
ابنائهم  مراقبة  خالل  من  املجتمع  يف  ايضًا 
رفقاء  وإبعادهم عن  وتوعيتهم  وتوجيههم 
االمهات  وايتها  االباء  ايا  التفتوا  السوء.. 

ابناءكم  راقبوا  االخوات  ايتها  االخوة  ايا 
يصاحبون؟  ومن  يرافقون؟  من  وبناتكم 
املسؤوليات  م��ن  ه��ذه  ي��ع��ارشون؟  وم��ن 
رفقاء  عن  وإبعادهم  ل��ألسة  االساسية 
فخ  يف  للوقوع  املساعدة  واالج��واء  السوء 
تربية  عىل  واحلرص  الطرية  الظاهرة  هذه 
االوالد عىل االنشغال بالتعليم والنشاطات 
واالح���رتام  الثقة  اج���واء  وت��وف��ري  املفيدة 
عالقة  وبناء  معهم  والتواصل  ألوالده��م 

محيمة وصداقة مع االوالد.. 
داخل  يف  الرتبوية  االجواء  تكون  ان  ينبغي 
التقدير  وعىل  االح��رتام  عىل  مبنية  البيت 
عالقة  بناء  البنات،  هلؤالء  االوالد  هلؤالء 
الصداقة  وعالقة  احلقيقية  واالمومة  االبّوة 
وتعطيهم  عليهم  تنفتح  بحيث  هؤالء  مع 
وما  مشاكلهم  عن  وتسأل  بالنفس  الثقة 
يعانونه وما هي احللول هلذه املشاكل بعيدًا 
تؤدي  التي  واالساليب  التسّلط  اجواء  عن 
خ��ارج  ع��الق��ات  ع��ن  االوالد  بحث  اىل 

االسة ترضهم وتأخذ هبم اىل اهلالك..
ث��ان��ي��ًا : م��س��ؤول��ي��ة امل��درس��ة واجل��ام��ع��ة 
واملؤسسات الرتبوية يف التحذير عن خماطر 
القيم  برتسيخ  وااله��ت��امم  الظاهرة  ه��ذه 
واملجتمع  الفرد  واشعار  الصاحلة  واملبادئ 
بأن لألخالق واملبادئ احلسنة دورا مهام يف 
احلياة كام للعلوم االكاديمية دورها وتوجيه 
نظر  لَِلفت  والثقافية  االعالمية  املؤسسات 
الظاهرة  هذه  لطورة  واملجتمع  الشباب 

واستخدام اساليب مؤثرة يف توعية املجتمع 
والشباب خاصة..

ويف  وامل��دارس  اجلامعات  يف  االخ��وة  ايا 
الدروس  هبذه  هنتم  ان  علينا  كام  مكان  كل 
ان  علينا  التخصصية  االكاديمية  والعلوم 
واالخ��الق  باملبادئ  امل��ق��دار  بنفس  هنتم 
هذه  عىل  شبابنا  ون��ريّب  الصاحلة  والقيم 

املبادئ واالهتامم هبا..
ثالثًا: اهتامم مؤسسات الدولة املعنية بتوفري 
يزداد  الذين  الشباب  العمل ألجيال  فرص 
وذلك  سنة  بعد  سنة  منهم  العاطلني  عدد 
بفتح املجال وتوفري مقومات تفعيل القطاع 
العاطلني  من  املزيد  المتصاص  ال��اص 

وتوظيف االموال بصورة صحيحة.
واملختصة  االمنية  االجهزة  دعم   : رابعًا 
يف  دوره���ا  ألداء  والتوعوية(  )الصحية 
يف  التدخل  وع��دم  الظاهرة  ه��ذه  معاجلة 
بمعاجلة  ال��اص  القانون  وتطبيق  عملها 
السامة  املواد  هبذه  املتاجرين  االفراد  وردع 
من  متّكنها  التي  القوانني  وترشيع  والقاتلة 
بصورة  منها  حيدُّ  مما  واملحاسبة  الردع  قوة 

كاملة.
ويرىض  حيب  ملا  يوفقنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
رش  من  اجلميع  وحيفظ  جمتمعنا  حيفظ  وان 
هذه االمور انه سميع جميب واحلمد هلل رب 
الطيبني  وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملني 

الطاهرين.
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كيف نرّد على من يّدعي أّن جميع األحاديث التي أجازت 
التوسل هي ضعيفة وموضوعة؟ 

) 3 (

اضافة اىل ما سبق فان االقتتال والتكفري والرمي بالنفاق يف زمن 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وبعده كان منترشًا بني الصحابة.

القرآن, وكام  املنافقني كام ذكر تعاىل ذلك يف  الكثري من  ثّم وجود 
بمعرفة  اختص  ومم��ن  والتاريخ،  والسرية  األح��ادي��ث  يف  ذك��ر 

املنافقني الصحايب ابو حذيفة اليامن رضوان اهلل تعاىل عليه 
اجليش  بثلث  سلول  أيب  ابن  رجوع   : ذلك  عىل  مثال  وأوض��ح 
نفاقهم  تبني  آيات  ونزول  فقط,  أحد  معركة  قبل  منافق   )300(
وتثبت استمرارهم عليه وكذلك قوله تعاىل : )) َومِمَّن َحوَلُكم ِمَن 
َفاِق ال َتعَلُمُهم  اأَلعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمن َأهِل املَِديَنِة َمَرُدوا َعىَل النِّ

َنحُن َنعَلُمُهم (( )التوبة:101(.
الثالث  الليفة  بحياة  اودت  فتنة  من  عثامن  خالفة  يف  جرى  وما 
الثالث )اجلمل،  , اضافة اىل شن احلروب  خري  شاهد عىل ذلك 
صفني ، النهروان( عىل أمري املؤمنني عليه السالم وإشغاله بذلك 

حّتى قتلوه .
وَمن ثّم انتقال احلكم إىل الطلقاء وبني أمية وجعله ملكًا عضوضًا 
وتولية يزيد الفاسق املاجن عىل جيل الصحابة, وانتهاء ذلك بقتل 
اإلمام احلسني سيد شباب أهل اجلنة وأهل بيته وأصحابه, وسبي 
الكوفة  بني  وتسيريهن  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  حرم 

والشام .
وجريمة  جمزرة  وارتكابه  يزيد  عىل  املدينة  أهل  انتفاض  ثّم  وَمن 

احلرة وقتل الالف واستباحة املدينة ورّقهم .
املرّشفة  الكعبة  ورميه  الزبري  ابن  مع  احل��رب  إشعاله  ثّم  وَم��ن 

باملنجنيق وحرقها .
فأي قرن )خريي( هذا ؟؟؟ وبأّي يشء متيزوا وفّضلوا عىل غريهم 
والتنافس  الدنيا  من  حيذرهم  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  ورسول 
عليها من بعده فقال)صىل اهلل عليه وآله( كام يروي البخاري)2/ 
أن ترشكوا  ما أخاف عليكم  )) واهلل   : 94(  ومسلم )7/ 67( 
هلك  كام  فتهلكوا  فيها  تنافسوا  أن  عليكم  أخاف  ولكن  بعدي, 

الذين من قبلكم (( .
وراجع كالم ابن حجر يف فتح الباري)6/ 452( يف إثباته وقوع 
أّمة  يف  احلجاج  فعله  وما  الصحابة,  من  والتقاتل   التحاسد  ذلك 
اإلسالم ومن واّله وسلّطه عىل املسلمني, وما أوقعوه من القتل يف 
الصاحلني كقتل معاوية ملحّمد بن أيب بكر, وسّمه لإلمام  احلسن 
السالم( وملالك االشرت, وقتله حلجر بن عدي حجر الري  )عليه 
املسلمني.  رقاب  عىل  الفاسق  ليزيد  وتسليطه  الصحابة,  راهب 

وغري ذلك الكثري الكثري مّما وقع من الصحابة .
ومن القرون التي يدّعي حجية فهمها للنصوص القرآنية واحلديثية, 
واحلال  االختالف  من  احلال  هبذا  وهي  وأفعاهلا,  أقواهلا  وحّجية 
اهلل  ورس��ول  القتال  من  واهل��روب  الزحف  من  كالفرار  امل��زري, 
)صىل اهلل عليه وآله( بينهم وتركه بني أيدي األعداء واالنفضاض 

من حوله .
وكذلك تركهم إياه يصيل وخيطب اجلمعة وتركه قائاًم وإقباهلم عىل 

التجارة واللهو.
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السؤال : رسم صورة ِانسان أو حيوان من غير أن تكون مجسمة ؟
الجواب : جائز .

السؤال: آنية الذهب او الفضة المطلية 
هل يجوز االكل والشرب بها اوالوضوء؟

السؤال: ما هو تعريفكم لالساف؟
اجلواب: يقصد به رصف املال زيادة عىل ما ينبغي

 واالساف حرام.
 

السؤال: ماهو توضيحكم لالساف والتبذير؟
اجلواب: اإلساف والتبذير : سلوكان ذمهام اهلل سبحانه وتعاىل 
حيب  ال  إنه  ترسفوا  وال  وارشب��وا  )وكلوا  قائل:  من  عزَّ  فقال   ،
كانوا  املبذرين  )إن  املبذرين  ذمِّ  يف  وعال  جّل  وقال  املرسفني(، 
اإلمام  كتب  وقد  كفورا(.  لربه  الشيطان  وكان  الشياطني  إخوان 
»فدع  )ع(  قوله  فيه  جاء  اإلساف  ذم  يِف  لزياد  كتابًا  )ع(  عيل 
اإلساف مقتصدًا ، واذكر يف اليوم غدا ، وامسك عن املال بقدر 
يعطيك  أن  أترجو   ، حاجتك  ليوم  الفضل  م  وق��دِّ  ، رضورت��ك 
، وأنت  ، وتطمع  املتكرين  املتواضعني وأنت عنده من  اهلل أجر 

متمرغ يف النعيم متنعه الضعيف واألرملة ، أن يوجب لك ثواب 
)هنج  قدم«  ما  عىل  وقادم  أسلف  بام  جمٍز  املرء  وإنام  املتصدقني؟ 

البالغة لإلمام عيل )ع(، باعتناء صبحي الصالح ، ص 377(.
 

السؤال: ما حكم رشائي ساعات غالية الثمن يل او لزوجتي او 
حقائب غالية الثمن هل هو مكروه ام اساف؟

اجلواب: اذا كان يّعد من شأنكام ال يّعد اسافًا.
 

السؤال: اذكروا لنا بعض ماورد يف االساف والتبذير؟

اجلواب: قال اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: )َوُكلوا وأرشبوا 
وال ُترسفوا اِّنه ال حُيبُّ املرسفني( وقال تعاىل: )واِّن املرسفني هم 
رين كانوا اِخوان الشياطني  أصحاب النار( وقال تعاىل: )اِنَّ املبذِّ

وكان الشيطان لربِّه كفورا(.
وعن أمري املؤمنني عليه السالم: »اِن اهلل اذا اراد بعبد خريًا، أهْلمه 

ااِلقتصاد، وحسن التدبري وجّنبه سوء الّتدبري، وااِلساف«.
وعن ااِلمام الصادق عليه السالم أّنه قال: »أترى اهلل تعاىل أعطى 
عليه؟  به  هوان  من  منع  من  ومنع  عليه،  كرامة  من  أعطى  من 
ز هلم أن يأكلوا  ولكن املال مال اهلل يضعه عند الرجل ودائع، وجوَّ
قصدًا، ويرشبوا قصدًا، وينكحوا قصدًا، ويركبوا قصدًا ويعودوا 
بام سوى ذلك عىل فقراء املؤمنني، ويلّموا به شعثهم، فمن فعل 
ذلك، كان ما يأكل حالاًل، ويركب حالاًل، وينكح حالاًل، ومن 
عدا ذلك كان عليه حرامًا، ثّم قال عليه السالم: )وال ترسفوا اِن 

اهلل ال حيّب املرسفني(«.
وعنه عليه السالم: »اِن القصد امٌر حيّبه اهلل عّز وجّل واِن الرسف 
صّبك  وحّتى  ليٍء،  تصلح  فاهِّنا  النواة  طرحك  حّتى  يبغضه 

فضل رشابك«.
 

اإلسراف والتبذير
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السؤال: ماهو تعريفكم للزوال ؟
اجلواب: الزوال هو الوسط بني الرشوق والغروب 

حسب الساعة مع زيادة طفيفة كدقيقتني مثال.
السؤال: ذكر سامحة السيد )دام ظله الوارف( 

يف املنهاج ج1 مسألة 432 عبارة )منفعة حمللة جزئية( 
ما املقصود هبا وأرجو اعطاء مثال عىل ذلك ؟

اجلواب: املقصود املنفعة النادرة كاحليوان امليت يدفن يف املزرعة 
للتسميد فال يوز بيعه النه نجس ومنفعته نادرة.

السؤال: ما املقصود باجلمع بني أحكام احلائض
 والطاهرة يف أيام النقاء؟

اجلواب: اي ترتك حمرمات احلائض وتأيت بواجبات الطاهرة
 من الوضوء والصالة والصوم.

وافعال  احل��ائ��ض  ت��روك  ب��ني  باجلمع  املقصود  م��ا  ال��س��ؤال: 
املستحاضة ؟

املسجد  ودخول  كاجلامع  احلائض  حمرمات  ترتك  اي  اجل��واب: 
الغسل  من  املستحاضة  بواجبات  وتعمل  املصحف  ومل��س 

اوالوضوء وتبديل القطنة او التطهري والصالة والصوم.
السؤال: هل الوارد يف الرسائل العملية

 )الظاهر واالظهر وال يبعد( فتوى ؟
اجلواب: كل ذلك فتوى.

السؤال: ما هو اليوم الرشعي الذي يمكن أن نعتره يوم عندما 
نحسب 10 أيام اقامة ؟ هل هو االقامة ولو للحظة من اليوم ؟

الفجر  قبيل  املدينة  فاذا وردت  الكامل  النهار  به  املراد  اجلواب: 
فان العرشة تنتهي بغروب النهار العارش وان وردهتا يف ساعة من 

النهار فتنتهي يف نفس الساعة من النهار احلادي عرش.
السؤال: ماهو القباء؟

اجلواب: القباء لباس يشبه اجلبة يلبسه رجال الدين عادة.
السؤال: ماملقصود بطرح القميص عىل العاتق؟

اجلواب: القاء الثوب عىل اجلسم دون ان يلبس .

السؤال: ماهو تعريف االستهالك يف الريق ؟
اجلواب: يعني ان تكون نسبة وجوده يف الريق ضئيلة جدًا بحيث 

يصدق عليه انه يبلع ريقه .
السؤال: ما هو تعريف االرض املحّجرة ؟

اجلواب: التحجري هو اعداد االرض للبناء او الزرع وال يوجب 
امللكية مال يتحقق االحياء ولكنه يكون بذلك 

احق من غريه يف احيائها .
السؤال: ما املقصود بالنجش؟

اجلواب: ان يزيد الرجل يف ثمن السلعة وهوال يريد رشاءها 
بل النه يسمعه غريه فيزيد لزيادته.

السؤال: ما تعريف االكراه واالضطرار؟
 مع ذكر بعض االمثلة من واقع احلج ؟

أجرته  لو  كام  الغريعدوانا  بفعل  يتحقق  االك��راه  اجل��واب: 
السلطات عىل التظليل او لبس املخيط بحيث لو ل يفعل اجريت 
اىل  لو اضطر  بدون ذلك كام  يتحقق  , واالضطرار  العقوبة  عليه 

التظليل او لبس املخيط ملرض.
السؤال: ما هو الفرق بني املصطلحات الفقهية التالية :ال يوز, ال 

يرخص , حرام , الوجوب االحتياطي ؟
االحتياطي  والوجوب  واحد  بمعنى  وحرام  يوز  ال  اجلواب: 
بمعنى ان املرجع ال يفتي فيه بالزام فاما ان حتتاط وتعمل بام قال 
او ترجع اىل االعلم بعده واالعلم بعده وال يرخص ايضا يوصل 
اىل نفس النتيجة والفرق بينهام ففي االحتياط يرجع اىل مالحظة 

ادلة احلكم وعدم الرتخيص يرجع اىل املصالح املوقتة.
السؤال: ما معنی احتاد االفق ؟ 

بلد  فهو كاف الي  بلد  اهلالل يف  اذا شوهد  انه  املراد   اجلواب: 
متحد معه يف االفق ومعناه ان يكون وجود اهلالل يف البلد االول 
مالزما لوجوده علی افق البلد الثاين وان ل يشاهد ملانع وهذا يتم 
يف ما اذا كان البلد الثاين غريب االول وكانا متقاربني يف خطوط 

العرض )شامل � جنوب(.
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الشيخ الكربالئي خالل لقاءه وفَد )المشروع العلمي والثقافي لشباب العراق(:

»الدنيا طريق الوصول الى االخرة ودار االخرة هي الحياة الحقيقية« 

حسين نصر / تصوير : خضير فضالة 
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احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  أع��رب 
امل��ق��دس��ة س��امح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
الكربالئي عن تطلعه بان يكون طلبة اليوم 
صناعة  من  ومتمكنني  املسؤولية  قدر  عىل 

املستقبل بام يريض اهلل سبحانه والناس.
امل��رشوع  وف��د  لقائه  اثناء  سامحته  وق��ال 
ان  العراق،  يف  للشباب  والثقايف  العلمي 
»القمة يف طاقة االنسان وحيويته واندفاعه 

وتوفر االمكانات ليكون صانعا للحياة يف 
مرحلة الشباب ومابعدها وهذه السنني اذا 
فأنه  تعاىل  اهلل  طاعة  يف  االنسان  استنفدها 

يوفق«
وأضاف، » سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال 
والعناية  الرمحة  ظل  يبن  هنا  ظله  إال  ظل 
يف  نحتاجه  ما  واشد  والرعاية،  واللطف 
نشأ  وشاب  العادل،  )االم��ام  القيامة  يوم 

بعبادة اهلل، ورجل قلبه معلق يف املساجد، 
وتفرقا  عليه  اجتمعا  اهلل  يف  حتابا  ورجالن 
منصب  ذات  ام��رأة  دعته  ورج��ل  عليه، 
ورج��ل  اهلل،  أخ��اف  إين  ف��ق��ال:  ومج���ال، 
تعلم  ال  حتى  فأخفاها  بصدقة  تصدق 
يمينه ما تنفق شامله، ورجل ذكر اهلل خاليا، 

ففاضت عيناه(«.
له  ان��س��ان  ك��ل  إن  اىل  سامحته«  وأش���ار 

النجاح  اىل  للوصول  وامنيات  تطلعات 
ّس  هو  ما  هنا..  السؤال  وي��أيت  احلياة  يف 
حتقيق  اىل  نصل  احلياة؟ وكيف  النجاح يف 
طلبة  انتم  تعرفوا  ان  ويب  اهلدف؟  هذا 
علم وقد منحكم اهلل تعاىل العقل واحلكمة 
التوجه  هذا  اىل  ووفقكم  والتنبه  والذكاء 
وورد  النعمة  هذه  عىل  تعاىل  هلل  والشكر 
كان  ما  بخري  االنسان  يزال  ال  احلديث  يف 

له ثالث خصال )َتْوِفيق من اهللِ عَز َوجَل، 
وَواعظ من َنفسِه، َوقبول مِمْن َينَصحه(«.

اىل  الوصول  طريق  الدنيا  ان   « موضحا، 
االخرة ودار االخرة هي احلياة احلقيقية«.

اذا  للحياة  نظام  »هناك  واستطرد سامحته، 
توصلنا  التي  الدنيوية  احلياة  هي  ما  فهمنا 
متعددة  جم��االت  فيها  وإن  االخ���رة؟  اىل 
واالجتامعية  والعبادية  الدراسية  منها.. 
ومجيعها  الخ،  واالقتصادية..  واالسي��ة 
مرتابطة مع بعضها كارتباط اعضاء اجلسد 
واذ حصل التناغم بني مجيع هذه اجلوانب 

يتحقق النجاح احلقيقي. 
احلياة  يف  تنجحون  وعندما   « م��ؤك��دا، 
تنتظركم  املستقبل  صناع  وانتم  االكاديمية 
املرجعية  وتنتظركم  وجمتمعكم  عوائلكم 

الدينية العليا«.
من جهته قال املهندس امحد مهدي مسؤول 
اللجنة العلمية والثقافية يف املرشوع الثقايف 
لشباب العراق، » ان فروع املرشوع تنترش 
 )18( من  وتتكون  العراق  حمافظات  يف 

تنسيقية من الشامل اىل اجلنوب«.
التبليغ  عاتقه  عىل  اخذ  امل��رشوع   « مبينا، 
الدينية  املرجعية  معتمدي  مع  بالتعاون 
العليا يف النجف االرشف من اجل ايصال 
اىل  الفتا  الشباب«.  مع  التعامل  يف  صورة 
رجل  عىل  يقترص  ال  التبليغي  »ال��دور  ان 
الشباب  انام يشمل اجلميع من  الدين فقط 

املثقفني واالكاديميني«.
مجيع  يف  امل���رشوع  شباب  ان  وأض���اف« 
نشاطاهتم  يف  يقومون  العراق  حمافظات 
ومسابقات  ح��وارات  والفكرية  الثقافية 
التنمية  يف  ودورات  ختصصية  ودورات 
املرجعية  معتمدي  مع  وبالتعاون  البرشية 

الدينية العليا«.
املرجعية  ممثل  مع  اللقاء  »ان  موضحا، 
الكربالئي  الشيخ  سامحة  العليا  الدينية 
العتبة  تربة  من  االستفادة  اجل  من  جاء 
يف  النوعية  النقلة  يف  املقدسة  احلسينية 
ومجيع  والعمرانية  الثقافية  امل��ش��اري��ع 
الدمات التي تقّدم اىل الزائرين الكرام من 

خمتلف دول العال«.
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لحفظ أقوال اإلمام الحسن المجتبى )عليه الّسالم(

نّظم مركز الحوراء زينب )عليها الّسالم( في العتبة الحسينية المقدسة 

مسابقة الس���بط األكبر )ع( شفيعنا يوم المحش���ر لحفظ أقوال اإلمام 

الحس���ن المجتبى )عليه الّسالم( وتحت مسقفات ساحة بين الحرمين 

الش���ريفين ولجميع األعم���ار من الذكور واإلناث م���ن كافة المحافظات 

العراقية. ولفترة ثالثة ايام.

وقال السيد سعد الدين البناء عضو جملس ادارة العتبة احلسينية 
العام عىل مركز احلوراء زينب عليها السالم:  املقدسة واملرشف 
بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
لقضاء  الناس  لتحفيز  املباركة  وبرعايته  الكربالئي  املهدي  عبد 
ما ورد  أهّم  للتعرف عىل  مفيد، وكذلك  بام هو  فراغهم  أوقات 
وأخذ  الّسالم(  )عليه  املجتبى  احلسن  اإلمام  عن  رواي��ات  من 
العر والدروس منها، نظم مركز احلوراء زينب )عليها السالم( 

)عليه  املجتبى  احلسن  اإلمام  أقوال  األكر حلفظ  السبط  مسابقة 
الّسالم( وجلميع األعامر من الذكور واإلناث من كافة املحافظات 

العراقية.
وأضاف البّناء: إّن أهّم ما يمّيز هذه املسابقة أهّنا تأيت لرفع املظلومية 
عن اإلمام احلسن املجتبى عليه السالم نظرًا لقّلة املعلومات التي 
إقامة  فتّم  الّسالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  حول  املجتمع  يتداوهلا 

هذه املسابقة«.

حسين نصر  / تصوير صالح السباح 

بمشاركة دولية... مسابقة )السبط األكبر( 

السيد سعد الدين البناء
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العتبة  يف  احل��وراء  مركز  مسؤولة  حممد  سارة  املهندسة  بينت  بدورها 
الدولية  املسابقات  لسلسلة  إكامال  تعد  »املسابقة  ان:  املقدسة  احلسينية 
التي ينظمها املركز، حيث تم فتح ثامنية مراكز امتحانية يف عدة حمافظات 
منها البرصة، وذي قار، وواسط، والديوانية، وصالح الدين، وبغداد، 
وبابل، والساموة؛ لتسهيل عملية االشرتاك يف املسابقة، فضاًل عن املركز 
فيه  ُأقيمت  الذي  الوقت  ذات  يف  املقدسة،  كربالء  حمافظة  يف  الرئييس 

املسابقة يف سوريا، ولبنان، وايران، والسعودية«. 
السالم: »خصصت50  عليها  زينب  احلوراء  مركز  وأضافت مسؤولة 
 250 مقدارها  مالية  جائزة   25 بينها  من  املسابقة،  يف  للفائزين  جائزة 
متنّوعة  أخرى  وجوائز  موبايل  جهاز  هدية  و25  عراقي،  دينار  ألف 
خارج  من  للفائزين  جوائز  هناك  أّن  اىل  باإلضافة  األوائل،  عىل  توّزع 
األماكن  زيارة  وأيضًا  كربالء،  مدينة  اىل  سياحّية  سفرة  وهي  العراق 

املقدسة يف العراق«.
واشارت اىل ان »االختبار سيكون  حتريريا، من خالل طباعة 
اإلمام  ووصية  احلسن  اإلمام  خطبة  يتضّمن  خاص  كراس 

التوجيهّية  األحاديث  من  جمموعة  اىل  باإلضافة  احلسن، 
اىل  منوهًة   ، املتسابقني«  أعامر  مجيع  لتالئم  اختيارها  تّم 
الثامنة،  سّن  دون  أطفال  مشاركة  شهدت  املسابقة  أّن 
ونظرًا لصعوبة كتابة الكالم بالنسبة هلم تّم تشكيل كادر 

متخّصص لتدوين إجاباهتم يف ورقة االمتحان«.
يف حني افادت  بثينة عيل إحدى الطالبات املشاركات من 
ثانوية السيدة رقية )عليها السالم( لأليتام، »أهنا شاركت 
يف املسابقة، من اجل زيادة رصيدها املعريف بأقوال وُخطب 
املسابقات  هذه  أن  مبينة  السالم(،  احلسن)عليه  االمام 

تعمل عىل تشجيع الطالبات عىل احلفظ واالطالع عىل تراث 
ائمتنا االطهار)عليهم السالم(«.

ومن اجلدير ذكره ان مركز احلوراء زينب)عليها السالم( مستمر يف 
سلسلة مسابقاته الثقافية والدينية التي تعمل عىل تعريف املجتمع بثقافة 

واخالق وعلوم اهل البيت )عليهم السالم(.
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»العراق الخدمي« مشروع وطني ...

تطلقه العتبة الحسينية بشراكة جامعة واسط
االحرار: حسنين الزكروطي/ تصوير: احمد القريشي

تشّرف وفد من كلية الزراعة في جامعة واسط بزيارة العتبة الحسينية المقدسة ولقاء مسؤول شعبة التبليغ 
والتعليم الديني الشيخ فاهم االبراهيمي في الصحن الحسيني الشريف، للتباحث في برنامج مشروع »العراق 
الخدمي«، الذي يهدف الى توطيد االواصر العلمية والدينية بين جامعة واس���ط والعتبة الحس���ينية المقدس���ة، 

ومناقشة المقترحات التي من شأنها النهوض بالواقع االقتصادي واالجتماعي في البالد.

وحتدث الشيخ فاهم االبراهيمي مسؤول 
العتبة  يف  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة 
العتبة  »قامت  قائال:  املقدسة  احلسينية 
جامعة  مع  بالتعاون  املقدسة  احلسينية 
الدمي«  »العراق  مرشوع  بإنشاء  واسط 
احلسينية  العتبة  خالله  من  تسعى  الذي 
املقدسة وجامعة واسط للنهوض بالواقع 
يف  وال��دم��ي  واالجتامعي  االقتصادي 

البالد«.
تم  اللقاء  »خالل  االبراهيمي:  واضاف 
طرح بعض االفكار التي من شأهنا تعزيز 

م��ردودا  توّلد  ان  ويمكن  امل��رشوع،  قوة 
اقتصاديا واجتامعيا للبلد، وكان من بينها 
فكرة انتاج النباتات الطبية التي تستخدم 
يف معاجلة بعض االمراض، كذلك فكرة 
Security System(  ( نظام  تأسيس 
من  وه��و  االم���ن«،  »نظام  يسمى  ما  او 
االبتكارات اجلديدة التي يسعى الوفد اىل 
االستعامالت  من  واحلد  منها  االستفادة 
احلديثة،  التكنولوجية  للوسائل  السلبية 
عىل  السيطرة  كيفية  مناقشة  اىل  إضافة 
املجتمع،  يف  امل��رغ��وب��ة  غ��ري  احل���االت 

برعاية العتبة الحسينية المقدسة..

الشيخ فاهم االبراهيمي
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الدكتور سعد الغري

واخ��رى  جامعية  جل��ان  تكوين  تم  وق��د 
افراد   )110( يقارب  من  وضّمت  شعبية 
جلنة  وتشكيل  االختصاصات،  بمختلف 
من شعبة التبليغ الديني يف العتبة احلسينية 
وتسهيل  اللجان  عمل  ملتابعة  املقدسة 

عملهم«. 
وقال الدكتور حكيم سلطان معاون عميد 
كلية الزراعة يف جامعة واسط: »ان اهلدف 
العتبة احلسينية املقدسة يأيت من  من زيارة 
اجل تعضيد العالقة املشرتكة بني اجلامعة 
والعتبة  علمي  اش��ع��اع  مصدر  بكوهنا 
االمكانات  متتلك  التي  املقدسة  احلسينية 

التحتية،  البنى  اىل  اضافة  والبرشية  املالية 
االمكانات  هذه  استغالل  يمكن  وبالتايل 
للجامعة  التابعة  املشاريع  بعض  باستثامر 
تضاهي  ان  يمكن  ان��ت��اج��ي��ة  وحت��ق��ي��ق 
املواصفات العاملية العالية من جهة  ويعزز 

من االنتاج الوطني من جهة اخرى«.
اجلامعة  دفع  الذي  »السبب  ان  اىل  مشريا 
املقدسة  احلسينية  العتبة  مع  التنسيق  اىل 
الرامج  كون  املؤسسات  من  غريها  عن 
احلسينية  العتبة  مع  اجلامعة  اقامتها  التي 
التي  الزراعة  جمال  يف  خصوصا  املقدسة، 

اثبتت نجاحات باهرة«.

وقالت الدكتور اساء صالح حسون مدير 
قسم ضامن اجلودة ومدير مركز احلاسوب 
»هناك  واس��ط:  جامعة  يف  واملعلوماتية 
مشاريع خمتلفة تم طرحها خالل اللقاء عىل 
العتبة احلسينية املقدسة  التي متثل  اجلهات 
الكرتوين  مرشوع  بينها  ومن  االجتامع   يف 
الشبكات  علمية  ابحاث  خمتر  عن  عبارة 
واالمنية  العلمية  الفائدة  تقديم  اجل  من 
الدولة واملجتمع، فضال  ملختلف مفاصل 
عن كونه خمترا  للدراسات العليا ومساحة 

لتنفيذ تارب طلبة الدراسات«.  

الدكتور اسراء صالح الدكتور حكيم سلطان
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مشروع تذهيب     المنـــــــــــائر

12

مكونات مشروع تذهيب المارتين

المنارتين وتأكسد  الجوية على  الظروف  تأثيرات  المشروع جاء بسبب 

التفاصيل  المنارتين وفق  بإعادة تذهيب  الشروع  تم  لذا  الذهب  مادة 

المذكورة في ادناه:

كلفة العمل: اثنان مليار دينار عراقي.

ارتفاع المنارة: ارتفاعها من مستوى سطح الصحن الشريف )33( مترا.

قطر المنارة: بحدود )4( متر الى حد الحوض – )مكتن المؤذن في المنارة(.

كمية الذهب المستخدم: )80.596( كغم عيار )24( اي ما يعادل )16119( 

المقدس  الشباك  في  الذهبية  المخشالت  من  جميعها  ذهب،  مثقال 

من شعبة الهدايا والنذور  حينها. 

بعض  به  تبرع   )99.99( نقاوة  طن   )10.407( المستخدم:  النحاس  كمية 

المؤمنين االخيار.

العمل:  اجور  دفع  في  والمساهمة  الذهبية  الرقائق  ولصق  طرق  عملية 

مجموعة من طائفة البهرة في جمعية )فيض الحسيني(.

عدد الكاشي الذهبي لمنارة الشرقية: بلغ )5560( كاشية ذهبية.

عدد الكاشي الذهبي لمنارة الغريبة: بلغ )5537( كاشية ذهبية.

تاريخ انتهاء المشروع: )2008/6/1( اعالن االنتهاء من مشروع تذهيب 

منارتي العتبة الحسينية المقدسة.
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مشروع تذهيب     المنـــــــــــائر
6

234

5

5
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للنهوض بواقع الطفل العراقي وتقوية مهاراته وشخصيته

معرٌض للكتاب خاص بالطفل تحتضنه منطقة ما بين الحرمين الشريفين

للسنة الرابعة عىل التوايل وبمشاركة عربية 
الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  افتتح  ودولية 
معرض  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع 
يف  الطفل  لكتاب  الرابع  ال��دويل  كربالء 

منطقة بني احلرمني الرشيفني..
القسم  رئيس  احلسناوي«  »حممد  وحتدث 
الرابع  لعامه  يقام  الذي  »املعرض  قائال: 
دارا   20 من  اكثر  بمشاركة  التوايل  عىل 

ومركزا من دخل العراق وخارجه«.
وتابع احلسناوي: »املراكز املشاركة مجيعها 
متخصصة بأدب الطفل وثقافته، رغم قلة 
املتخصصة  العراقية  النرش  دور  مشاركة 

التي  املجاورة  الدول  بباقي  اسوًة  بالطفل 
متخصص  دار   )2500( من  اكثر  تضمُّ 
بمجال الطفل، اما يف العراق فلم تتجاوز 

العرش دور فقط«.
واضاف: »املعرض يأيت لتشجيع دور النرش 
جديدة  عناوين  بتقديم  االستمرار  عىل 
لألطفال، وان ما ميزه عن املعارض السابقة 
تنمية  يف  املتخصصة  املراكز  بعض  وجود 
االبداع واالدراك لدى االطفال اضافة اىل 
تشارك  جديدة  نرش  ودور  عناوين  وجود 
عىل  للتعرف  كبرية  فرصة  فهو  مرة،  ألول 
الطفل الكربالئي بشكل خاص والعراقي 

يقتنيه من  به وما  عامًة، وما يشغله ويفكر 
كتب ووسائل تعليمية ويتمناه مستقبال«.

هو  »املعرض  ان  نفسه:  الوقت  يف  مبينا 
بالطفل  متخصصا  كونه  نوعه  من  االول 
وثقافته لذلك فقد القى استحسانا واقباال 
بعض  يوفر  ع��ام  بشكل  وان��ه  كبريين، 
والتعليمية  والرتفيهية  الثقافية  االنشطة 

بأسلوب مشوق اىل االطفال«.
فرحان«  »حممود  حتدث  اخرى  جهة  ومن 
لبنان(  يف  للدراسات  )باء  مركز  صاحب 
واملشارك يف املعرض قائال: »هذه املشاركة 
الذي  الطفل  كتاب  معرض  يف  لنا  االوىل 

تقرير: قاسم عبد الهادي / تصوير: صالح السباح
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تقيمه سنويا االمانة العامة للعتبة احلسينية 
املقدسة بنجاح، ويف الوقت نفسه كانت لنا 
مشاركات اخرى يف معرض بغداد الدويل 
بذلك،  اسوة  االرشف  النجف  ومعرض 
املشاركة  االخ���رى  ال���دول  خي��ص  وف��ي��ام 
غريها  او  لبنان  يف  هبا  التقينا  ان  لنا  سبق 
يف  بلقائهم  وسرنا  مميزة  فهي  الدول  من 

كربالء املقدسة«.
فقد  ملركزنا  »بالنسبة  فرحان:  واض��اف 
شاركنا بكتب االطفال والناشئة والشباب 
يف  استهدافا  املجتمع  فئات  اكثر  وه��ي 
شاركنا  الشباب  فئة  ففي  احلارض،  الوقت 
بثامنية  والناشئني  عنوانا  ع��رش  بثالثة 
مخسة  بحدود  االطفال  وقصص  عناوين 

العناوين جديدة  عرش عنوانا ومعظم هذه 
املختلف  واملضمون  باألسلوب  وتتميز 
وكافة  املراحل  ه��ذه  كافة  خياطب  ال��ذي 
واحلياتية  واالجتامعية  الدينية  املجاالت 

وغريها«.
وكان ل�«االحرار« لقاءات اخرى مع الدول 
املشاركة يف املعرض، وبينها دار املياسني يف 
حسن  االستاذ  مديرها  حدثنا  التي  امريكا 
مشاركتها  طبيعة  عن  الرمحن  عبد  ج��واد 
قائال: »هذه املشاركة االوىل لنا يف معرض 
كربالء الدويل الاص بالطفل وهي  كبرية 
يف  يقام  املعرض  ان  السيام  لنا؛  بالنسبة 
منطقة بني احلرمني الرشيفني، حيث اخرتنا 
تشغل  التي  اجلذابة  العناوين  من  جمموعة 

اهتامم الطفل وختدمه يف حياته العامة«.
تنمية  واضاف: »ان هدفنا االول واالخري 
مهارة الطفل وتقوية شخصيته، وال يسعنا 
اال ان نتقدم بوافر الشكر اىل االدارة القائمة 
الكادر  مع  الكبري  لتعاوهنا  املعرض  عىل 
االستقبال  حسن  ذلك  يف  بام  االمريكي 

والضيافة«.
واشاد مرتادو  املعرض احلارضون بالدور 
للعتبة  العامة  االمانة  تبذله  الذي  الكبري 
بتنمية  الكبري  واهتاممها  املقدسة  احلسينية 
التكنولوجيا  ظل  يف  االط��ف��ال  وتثقيف 
تستهدف  التي  الرشسة  واهلجامت  احلديثة 

االسالم والطفل بشكل عام«.

حسن جواد عبد الرحمن محمود فرحانمحمد الحسناوي
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تتويج فتيات 
دخلن سن التكليف الشرعي

 من مختلف المحافظات العراقية
تقرير: ابراهيم العويني / تصوير: رسول العوادي
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التابعة  النسوي  الديني  التبليغ  شعبة  أقامت 
لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة حفل تتويج 
الفتيات اللوايت دخلن سن التكليف الرشعي من 
خمتلف املحافظات العراقية )البرصة وبغداد واحللة 

والديوانية والساموة ...( وغريها.
حسنات  )البنات  شعار:  حتت  امل��رشوع  واقيم 

االرض تقلها، والسامء تظلها(.
وأكد ذلك الشيخ )عيل املطريي( مسؤول الشعبة: 
فتاة  يقارب�)600(  ما  شمل  التتويج  حفل  »إن 
مكلفة، واملرشوع أقيم حسب توجيه األمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة، مضيفا شعبة التوجيهات 
املفاهيم  ايصال  عىل  كوادرها  خالل  من  عملت 
الصحيحة لرتسيخ امهية التزام الفتيات بالعبادات 

وهن يدخلن عال جديد من حياهتن«.
وبينت )أم يوسف( مسؤول شعبة التوجيهات اثناء 

الرشعي  التكليف  أمهية  احلفل  فقرات  تقديمها 
املفروض عىل كل فتاة وهي ختاطبهن بلغة شفافة: 
صار  لقد  احلياة،  بستان  يف  املتفتح  الرعم  »ايتها 
ألعاملك قانون وميزان يضمن لِك ان تسريي وفق 
رشعية  احكام  عن  عبارة  وهو  االهلي،  الرنامج 
وحمرمات  واجبات  شكل  عىل  االس��الم  جعلها 
ومستحبات ومكروهات ومباحات، وهي الطريق 

الوحيد للفوز«.
مؤكدة بان أهم التكاليف املفروضة هي )الصالة( 

و)ارتداء احلجاب اإلسالمي(.
املكلفات  الفتيات  تكريم  تم  احلفل  ختام  ويف 
مدرسية  )حقيبة  تضمنت  اهلدايا  من  بمجموعة 
– جادر  – سجادة صالة  اجلنان  مفاتيح  – كتاب 

صالة(.

مسؤول شعبة التوجيهات الشيخ علي المطيري
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القرآنّية  للدراسات  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  معهد  أصدر 
املقّدسة  احلسينّية  للعتبة  التابع  األرشف  النجف  يف  التخّصصّية 
الدراسات  يف  الكريم  )القرآن  العنوان:  حيمل  جديدًا  كتابًا 

االسترشاقية( للمؤلف الشيخ )ليث العتايب(.
واملؤلف يف كتابه يبحث تفصيلّيًا يف أمهّية موضوع االسترشاق، 
علوم  يف  املتوّزعة  املهّمة  املواضيع  من  الكثري  مع  يرتبط  كونه 

القرآن، ويف العقائد، وعلم الترشيع، واألخالق.
وتوضيح  املسترشقون،  طرحه  ملا  التعّرض  الالزم  من  كان  لذا 

آرائهم ورّد شبهاهتم وإشكاالهتم املطروحة.
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  معهد  أّن  اىل  اإلش��ارة  وت��در 
للدراسات القرآنّية التخّصصّية هو معهد ختّصيص ُيعنى بدراسة 
املعارف القرآنّية املختلفة، من التفسري ومقّدماته، وعلوم القرآن 
وفروعه، وذلك إلعداد نخبة متخّصصة يف أسار القرآن الكريم، 
من ضمن طلبة العلوم الدينّية يف النجف األرشف، لنرش املفاهيم 

القرآنّية بني البرش.

للعتبة  التابع  السالم(  )عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  اعلن 
الصامم  لتبديل  نوعية  جراحية  عملية  اجراء  عن  املقدسة  احلسينية 
كفاءة  عدم  من  يعاين  ملريض  الثالثي  الصامم  وتصليح  االكلييل 

الصاممات.
ونقل اعالم املستشفى عن الدكتور عيل نجم، ان »املريض كان يعاين 

من ضيق شديد بالتنفس مع دخول متكرر للطوارئ«.
حلالة  الدقيقة  والدراسة  الالزمة  الفحوص  اجراء  »بعد  وأضاف، 
االكلييل  الصامم  لتبديل  مفتوح  قلب  عملية  له  أجريت  املريض 

وتصليح الصامم الثالثي«.
االطباء  امهر  يد  عىل  ومعقدة  ن��ادرة  عمليات  املستشفى  وي��ري 
العراقيني والعرب واالجانب، وال يعمل املستشفى بنظام االستثامر 
خدماته  يقدم  بل  الاصة،  املستشفيات  يف  احل��ال  هو  كام  الكامل 

انطالقا من مسؤوليته كمؤسسة خدمية.

معهد اإلمام الحسين )عليه السالم( 

ُيضيف كتابًا جديدًا للمكتبة القرآنّية التخّصصّية

نجاح عملية نادرة في مستشفى زين العابدين )عليه السالم( 

A h r a r w e e k l y26

العطاء الحسيني



عبد الخالق الفالح

حياة  يف  وهاًما  أساسًيا  ركًنا  ويعد  اجتامعية  مسؤولية  التكافل 
واملساكني  الفقراء  مساعدة  يف  ويتمثل  واألف���راد،  املجتمعات 
حاجاهتم  توفري  يف  مكوناته  بكل  املجتمع  يساهم  بأن  واملحتاجني 
 ،) التسول  التكدي)  يف  سقوطهم  من  واحل��د  معاناهتم  وختفيف 
ويتمثل يف مساعدة األيتام وكفالتهم، ويف مساعدة األرامل وتوفري 
َأْولَِياء  َبْعُضُهْم  َوامْلُْؤِمَناُت  )َوامْلُْؤِمُنوَن  تعاىل:  يقول  احتياجاهتن.. 

َبْعٍض َيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر ... ( ]التوبة: 71[.
عىل  فقط  يقترص  ال  بلد  اي  يف  االجتامعية  للمسؤولية  نجاح  وأي 
التعاطي  أجل  من  اجلهود  مجيع  لتضافر  بحاجة  بل  واح��د،  جهد 
بزمام  واألخذ  العملية  النجاز  املسؤولية  وروح  واإلنساين  الديني 
ان  وللحقيقة  فيه  هو  الذي  للواقع  مغاير  واقٍع  خلق  نحو  املبادرة 
العراق يفتقر اىل هذه الظاهرة املهمة وإذا كانت موجودة فضعيفة وال 
التكافل هو كرامة اإلنسان حيث قال اهلل  تفي بالغرض. أن أساس 
ْلَناُهْم يِف اْلَرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن  ْمَنا َبنِي آَدَم َومَحَ تعاىل: ﴿ َوَلَقْد َكرَّ

ْلَناُهْم َعىَل َكثرٍِي مِمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل ﴾ ]اإلساء: 70[. َباِت َوَفضَّ يِّ الطَّ
كل  يقنع  ان  يستطيع  الذي  للمسؤول  احلاجة  بأمس  االن  ونحن 
من  نابعة  تكون  وأن  االجتامعية،  املسؤولية  بأمهية  ومواطٍن  فرٍد 
منظومة  بناء  يف  اجلهود  هذه  تتوحد  حتى  داخله  يف  ومزروعة  ذاته 
أعضاء  بأهنم  يشعرون  نجعلهم  ان  عىل  الكل  فيها  يشارك  اجتامعية 
وإال  طيبة،  بروح  الواقع  أعباء  حتمل  عىل  القدرة  ولديم  فاعلون 
بالكسل  س��وى  يتمتعون  ال  عاجزين  أف���راًدا  عندئذ  سيصبحون 
والعجز واالستجداء غري املجدي من الخرين ملساعدهتم وإنقاذهم 
الزمن إىل  فيه، ويتحولون تدريًيا عر  الذي هم  السلبي  الواقع  من 
اإلنسانية من أجل  املعونات واملساعدات  تتلقى  جمرد هياكل برشية 

االستمرارية يف احلياة فقط، بعيًدا عن أي مبادرة او جهد أو استشعار 
داخيل بأمهية املسؤولية كمفهوم والشعور يب أن يكون له تأثرٌي فعيل 

عىل أرض الواقع.
أكثر  مطالبة  االجتامعية  اجلمعيات  من  املسؤولة  الشبكات  أن  كام 
تقديم  يف  االجتامعية  املسؤولية  مفهوم  بتفعيل  اخرى  جهة  أي  من 
املمكنات عن طريق قنوات املجتمع املختلفة للوصول إىل األهداف 
التي من شأهنا أن حتقق العدالة االجتامعية لكافة طبقات افراد املجتمع 
العاملة  املجموعات  تؤدي  الذي يضم اجلميع، وحتى  استثناء  دون 
حمدودة  رشاك��ات  يف  تدخل  أن  يفرتض  جيد  بشكل  الوظيفة  هذه 
اهتامماهتا  إدراج  نحو  املوجه  املسار  وحتديد  األط��راف  خمتلف  مع 
باملسائل االجتامعية والبيئية واألخالقيات واحرتام حقوق االنسان 
واملستهلك، سواء يف أنشطتها التشغيلية أو يف وضعها إلسرتاتيجيتها 
»القضاء  وهو  االجتامعية  للمسؤولية  العاملي  اليوم  شعار  ولتحقيق 

عىل اجلوع.. هدفنا ».
األخذ  يف  الدولة  مستوى  عىل  االجتامعية  املسؤولية  تأيت  ثم  ومن   
يعني  وهذا  عاتقها،  عىل  امللقاة  املسؤوليات  حتمل  يف  املبادرة  بزمام 
أن تتحمل السلطة السياسية واإلدارية مسؤوليتهام يف اإلرشاف عىل 
هنا  ومن  ومساعدهتام.  للمواطنني  الالزمة  االحتياجات  كافة  تأمني 
احلديث  بدون  االجتامعية  املسؤولية  عن  احلديث  يمكن  ال  كذلك 
التعامل مع  املجتمع يف  أفراد ومجاعات ومؤسسات  عن أخالقيات 
املسؤولية االجتامعية يف اإلطار اإلنساين الذايت والذي ينبع من مدى 
جمتمعات  هنضت  أجله  من  والذي  اإلنساين،  املبدأ  هلذا  احرتامهم 
املجتمع  أفراد  بني  السائد  والتامسك  الرتابط  أوارص  بفعل  وتقدمت 

الواحد.

التكافل مسؤولية اجتماعية
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يدرس املؤلف املدرس املساعد عامد طالب موسى حياة الصحايب 
عثامن بن حنيف االنصاري، ضمن سلسلة البدريني والصفينيني 
التي تصدر عن مؤسسة علوم هنج البالغة التابعة للعتبة احلسينية 
ا تدرس حياة الصحابة الذين  املقدسة، وفحوى هذه السلسلة أهنَّ
شاركوا يف معركة بدر مع الرسول )صىل اهلل عليه وآله( واستمروا 
يف ثباهتم ووالئهم للرسول ) صىل اهلل عليه وآله وسلم(، ورجعوا 
حربه  يف  معه  وجاهدوا  السالم(،  )عليه  عيل  اإلم��ام  إىل  بعده 
معركة  يف  استشهد  من  ومنهم  والقاسطني،  واملارقني  الناكثني 
)عليهم  البيت  ألهل  ووالئه  ثباته  يف  استمر  من  ومنهم  صفني 
السالم( حتى خالفة اإلمام احلسن )عليه السالم(، فنالوا رشف 

الصحبة، والسبق، واجلهاد.
ومنهم هذا الصحايب املجاهد عثامن بن حنيف االنصاري إذ نال 
عنه  وروى  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  للنبّي  الصحبة   رشف 
احلديث، وتسنم مناصب مهمة يف الدولة، فكان ِمن مجلة األفراد 
عليه  اهلل  )صىل  حممدا  اهلل  رسول  بايعوا  الذين  األوائل  املدنيني 
إيامهنم، وجاهدوا معه )صىل  وآله وسلم(، وصدقوا وثبتوا عىل 
اهلل عليه وآله وسلم( يف معاركه، وكان عاماًل عىل البرصة، ومن 
اجلمل  يوم  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مع  شهَد  وممن  الثقات، 
وصفني حتى توىف عثامن بن حنيف يف الكوفة يف زمن معاوية بعد 
والتضحيات  املرشفة  باملواقف  حافلة  وحياته  هجرية،   41 سنة 
وبياهنا  بتتبعها  الكتاب  هذا  تكفل  وقد  اإلسالم،  هبا  خدم  التي 

للناس بعد أن كانت مبعثرة يف بطون الكتب التارخيية وغريها.
ومتهيد،  مقدمة  يقدمهام  فصلني،  عىل  الكتاب  منهجية  وقامت 

وثبت  املصادر،  قائمة  مع  الدراسة،  خالصة  متثل  بخامتة  وُختِم 
املحتويات: وتضمن التمهيد ملحة عن بدايات الدعوة اإلسالمية، 
وما جرى يف حديث الدار بوصفه التأسيس األول للتشيع، فارتبط 
اإلسالم باإلمامة، وتالحقت املواقف التي تثبت النص عىل أمري 
املؤمنني)عليه السالم( باإلمامة والالفة ووجوب اتباعه، ختاما 

ببيعة الغدير.
مع  صحبته  ثم  وإسالمه،  ونسبه  حياته  األول:  الفصل  وعرض 
الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، واحلروب التي خاضها معه 
هنض  بينام  اإلسالمية.  شخصيته  شكلت  التي  األحداث  وأهم 
التي عاشها يف زمن خالفة اإلمام  الثاين بأهم األحداث  الفصل 

عيل )عليه السالم( واألدوار التي تقلدها حتى وفاته.
تدوين  يف  املهمة  املصادر  من  فيض  عىل  الدراسة  هنضت  وقد 
احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  منها  واحلديث،  والسري،  التاريخ، 

الفتنة ووقعة اجلمل.
العربية  اللغة  يف  املاجستري  شهادة  عىل  حاصل  املؤلف  أن  علام 
وآداهبا، ولديه من املؤلفات: عثامن بن حنيف األنصاري الثابت 
الويص،  النبي ونارص  فدائي  بن حنيف  بدر وصفني، وسهل  يف 
ودقة الشاهد القرآين يف هنج البالغة دراسة حتليلية، وكالم اإلمام 
فمنها:  البحوث  أما  تداولية،  مقاربة  السالم(  )عليه  احلسني 
أسلوبية االفرتاض املسبق يف كالم اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
انموذجا،  )منهجة(  لفظة  وزيادته  احلرف  أصالة  يف  والتوهم 
األفعال الكالمية يف خطبتي السيدة زينب )عليها السالم( دراسة 

موازنة.

عثمان بن ُحنيف األنصاري  الثابت في بدر وصفين

كاتب
وكتاب

) رضوان اهلل عليه  (
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 اعداد: حسين النعمة

الطباطبائي  حسني  حممد  والسيد  الروجردي  حسني  السيد  تالمذة  ابرز  ومن  املعارصين،  الشيعة  مراجع  من 
)رمحهام اهلل(، وكان أبوه الشيخ فاضل اللنكراين من أهايل مدينة لنكران يف أذربيجان، الذي هاجر  إىل الكاظمية 
املقّدسة سنة 1363ه� بأمر من مرجع التقليد آية اهلّل العظمى السّيد أيب احلسن االصبهاين، واستوطنها مشتغال 

بإمامة اجلامعة والتدريس ونرش املعارف اإلسالمية، وأصبح شيخ املدّرسني يف الكاظمية.
وقد ولد الشيخ حممد فاضل اللنكراين عام 1350ه� )1931م� ( بمدينة قم املقدسة، أما دراسته، فبعد إكامله 
الدراسة االبتدائية ويف 13 من عمره، بدأ بدراسة العلوم الدينية يف احلوزة العلمية بقم املقّدسة، وأهنى مرحلة 
املقّدمات والسطوح خالل سّت سنوات، ثّم رشع بعدها بدراسة مرحلة البحث الارج يف الفقه واأُلصول ويف 
19 من عمره التحق بصف دروس الفقه واألصول االستدالليني حلسني الروجردي، واستطاع احلصول عىل 
درجة االجتهاد، وهو يف سّن الامسة والعرشين، بحسب )مقابلة آية اهلل حممد جواد فاضل اللنكراين مع وكالة 
باك مشني(، وأصبح عضوًا يف جملس خراء  واي  موقع  مارس 2016 عىل  نسخة حمفوظة 22  لألنباء  حوزة 
القيادة بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران، ورأس جملس اإلدارة يف احلوزة العلمية بقم مّدة تزيد عىل عرش 

سنوات.
املقدسة،  بقم  العلمية  احلوزة  يف  عامًا  ثالثني  عىل  تزيد  مّدة  واأُلصول  الفقه  يف  الارج  البحث  مرحلة  دّرس 
من تالمذته، الشيخ حممد جواد اللنكراين )نجله(، والشيخ حممد ري شهري، والشيخ مصطفي الروجردي، 

وغريهم العرشات.
ومن مؤّلفاته:

تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة، معتمد اأُلصول، هناية التقرير يف مباحث الصالة، أحكام احلّج من حترير 
الوسيلة، آية التطهري رؤية مبتكرة، األحكام الواضحة، الدولة اإلسالمية، االجتهاد والتقليد، القواعد الفقهية، 
مدخل التفسري، رسالة يف حكم الصالة باللباس املشكوك فيه، رسالة يف قاعدة الفراغ والتجاوز، جامع املسائل 

)باللغة الفارسية(، مناسك احلج.
وقد ُتويّف يف األّول من مجادى الثانية 1428ه� املوافق 2008 م، بمدينة قم املقدسة، وصىّل عىل جثامنه املرجع 

الديني الشيخ حسني وحيد الراساين، وُدفن بجوار مرقد السيدة فاطمة املعصومة )عليها السالم(.

  الشيخ محمد فاضل اللنكراني
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Aالحسيُن     سر اإلرادة اإللهية ونبراس الحق
�����ص����اح����ٍب اف�����������ص�����ُل  احل�����������َق  ان  ��������ص�������اِح  ي�������ا 
يف ظ�������ام�������ة ً  راأي����������������ت  اذا  ت������ع������ج������َن  ال 
ك������ُظ������ام������ِة اب�����������ِن املُ���������ص����ط����ف����ى وو������ص�����ي�����ِه
ب������غ������اف������ٍل ل�������ي���������������سَ  اهلل  ح�������ك�������م  ل��������ك��������َن 
وف������������وُزُه احل�����������ص�����ُن  ذا  ه������و  ه������ا  �������ص������اِح  ي������ا 
َوَع���������������������َد االل������������������ُه ن�������ب�������َي�������ُه حل�������ص���ي���ن���ه
وال��������ي��������وم ق�������د ��������ص�������دَق ل���ل���م���ه���ي���م���ن وع�����������َدُه
اأن�������������ا وق����������د ج�������������اَد احل�������������ص������ُن ب���ن���ف�������ص���ِه
�����ص����ف����ح����ات����ِه يف  ال��������ت��������اري��������ُخ  ف����ل����ي����ك����ت����ب 

ام��������ي��������ة ً اأن  االي�����������������������اُم  ول������ت�������������ص������ه������د 
اأن������������ا وق������������ْد َف�������َت�������ك�������ْت ب�����������ص�����ب�����ِط حم����م����ٍد
ت�������ب�������ت ي����������داه����������ا م�����ث�����ل�����م�����ا ت��������ب��������ْت ي�������دا
ع������ب������دِه راح����������������ُم  اهلَل  اإَن  ��������ص�������اح  ي��������ا 
م���������ص����َه����م اإذا  ل������ه������م  امل���������ع���������ُن  وه���������������َو 
ع�����دوه�����م ب�������ح�������رِب  ي�������وم�������ًا  اب������ت������ل������وا  وان 
اأن اهلُل  ������ص�����اَء  ك�����ي�����َف  ف����اأع����ج����ب  ������ص�����اِح  ي�����ا 
وق�����������ص�����ى ب������������اأن ي����ف����ن����ى ي������زي������د م�����ت�����وّج�����ًا
حم�����م�����ٍد ال�������ن�������ب�������َي  �������ص������ب������َط  ق������ت������ل������ِه  يف 

اأع��������ظ��������م ب����������ِه ل����������َك م��������ن رف��������ي��������ٍق دائ����������ِم
ال��������ده��������ر ق��������د ع���������ص����ف����ت ب����ك����ي����د ال������ظ������امِل
ال������ع������امِل يف  ال�����ن�����������ص�����ا  ������ص�����ي�����دة  و������ص�����ل�����ي�����ل 
ح������اك������ِم اع�����������������دُل  واهلل  ُج���������رم���������ه  ع���������ن 
ال�����غ�����ا������ص�����ِم ي��������زي��������َد  ع�����ل�����ى  ك���������رب���������اَء  يف 
دائ�����������ِم ب�����ن�����������ص�����ٍر  م������ظ������ل������وم������ًا  ك�����������ان  اذ 
ال������ظ������امل ودح��������������ر  م�������ظ�������ل�������وٍم  ن�����������ص�����ر  يف 
ل������ل������دي������ن ب��������ل ن������ف�������������سُ ال������ن������ب������ي وف������اط������م
ال�����ظ�����امِل ذاَك  وِخ�������������زَي  احل�����������ص�����ِن  ن���������ص����َر 
ُم���������ِن���������َي���������ْت ب���������ع���������اٍر ��������ص�������رم�������دي ع������������ارِم
خ���������ر ال���������ري���������ة م���������ن �������ص������ال������ة ه�����ا������ص�����ِم
ج������رائ������ِم ِخ�������������ص������ِم  يف  وغ������ا�������ص������ت  ل������ه������ٍب 
اأن�����������ع�����������ْم ب����������ه ل��������ع��������ب��������اده م����������ن راح�������������ِم
���������ٍر داه�����������ِم ���������ٌر وي����������دف����������ُع ك�����������َل ����������صُ ����������صُ
ف�������������اهلل اآت��������ي��������ه��������م ب������ن�������������ص������ٍر ح������ا�������ص������ِم
ي���ح���ي���ى احل�����������ص�����ُن م�������دى ال�������زم�������اِن ال������ق������ادِم
ظ�������امل وح�����������������رم  م��������ظ��������ل��������وٍم  ق���������ت���������ِل  يف 
اآدم م���������ن  ُك��������َل��������ه��������ُم  ال�����������راي�����������ا  َخ������������ر 

الشيخ صالح الشيخ هادي الكربالئي
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صدمُة الوعي
ماذا لو بايَع احل�صُن يزيد ؟

�صوؤاٌل له ما لل�صعر من �صهولٍة وامتناع , قد 
يجاُب بكلمٍة واحدٍة وقد ُيجيُب عنُه �ِصفٌر 

عظيم .
اأم  لل�صهادة  اجل��ام��ح  ال��ت��وق  جم��رد  اأه���و 
احل�صيني  الفكر  يف  يجوُل  اآخ��ر  هدفا  اأنَّ 
الهدف  هي  ال�صهادة   كانِت  فلو  ؟  العظيم 
لكان  احل�صينية  للثورة  واالأ�صمى  الوحيد 
اأن  دون  وحيدا  ي�صت�صهد  اأن  با�صتطاعتِه 
كرباء  اإىل  امل�صر  عناء  واأهله  يتج�صَم 
اأن  اهلل  "�صاء  جهر:  ب�صوت  يقول  ولكنه 

يراهّن �صبايا"
ذلك  يف  داخ���ا  ال�صهداء  �صيد  يكن  اأمل 
ال�صلح الذي ولَد ميتا حن و�صعه معاوية 
وجهل  موقفه  ب�صاعة  ليبن  قدميه  حتت 

النا�س الذين خذلوا اإمامهم احل�صن )عليه 
واأفعموا  اأباه من قبُل  ال�صام( كما خذلوا 
اأبدلني بهم من  قلبُه قيًحا فقال :" اللهم 
هو خر منهم , واأبدلهم بي من هو �صر مني"
كلُّ تلك الت�صاوؤالت تدور يف ذهني وتتاعب 
مبخيلتي كلما مرَّ ذكر احل�صن ذلك ال�صهيد 
ال��ذل والهوان حن  امل��وَت على  اآث��َر  ال��ذي 
يذّل  اإن  وهيهات  والذلة  ال�صلة  بن   َ ُخ��ررِّ

جنل علي .
ت��اري��خ احلملة  اأق�����راأ ع��ن  ك��ن��ت  وح���ن 
قادها  التي  تلك  م�صر  على  الفرن�صية 
كان  عبارة  ا�صتوقفتني  بونابرت  نابليون 
ب�صدِد  ل�صُت   – امل��وؤرخ��ن  بع�ُس  ُيطلقها 
عجيبة  مقارنٍة  يف  اأدخلتني  االآن-  نقدها 
على  يطلقون  امل��وؤرخ��ن  بع�ُس  ك��ان  حيث 

الأنها  الوعي(  )�صدمة  ا�صم  احلملة  تلك 
وطنهم  قيمِة  اإىل  امل�صرين  انتباه  لفتت 

وعمق ح�صارتهم .
اأحدث  بثورته  احل�صن  اأن  حينها  اأدرك��ت 
وهي  االإ���ص��ام��ي  للوعي  م��دوّي��ة  �صدمة 
ال�صدمة  من  الت�صمية  تلك  بحمل  االأوىل 
احل�صينية  الوعي  ف�صدمة   , النابليونية 
النا�س  جلهل  ح��دا  ت�صع  اأن  ا�صتطاعت 
وخوفهم وعلمت�ْهم كرياَء املوؤمن واأن لهذا 
ا�صتعداد  على  كاحل�صن  عظماء  ال��دي��ن 
هي  ال��ت��ي  مبادئهم  اأج���ل  م��ن  للت�صحية 
ف�صام   . احلنيف  ال��دي��ن  مل��ب��ادئ  ام��ت��داد 
على احل�صن رائد الوعي االإن�صاين ومفّجر 

�صدمة الوعي .

حسام لطيف البطاط)النصُّ الفائز بالجائزة السادسة في المسابقة الحسينية األدبية(
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د. عبد العزيز �صبن

االأْزُم�������َن�������ا َث�����������راِك  يف  اأَْف���������ِر����������سُ  َي��������َاك��������ْرُب 
���������ُة ������ٌة ُع���������ْذريَّ ِم������������ْن ُك������������لرِّ َف����������������ْرٍع ق�������������صَّ
وَت���������ق���������وَل ف������ي������ِك ق�����������ص�����ي�����دًة حَم�����ُب�����وك�����ًة
ال����َه����وى يف  ق���ل���ب���َك  ُف������ُن������وَن  �����َت  َع�����َر������صْ واإَذا 
�������ى اآت�������ي�������ِك ُم����ْل����ت����ح����ًف����ا َم�������������ص������اءاِت االأَ��������صَ
���� ي�����ا َك������������ْرُب ِم���������ْن ع���ي���ن���ي���ِك ن����اف����ذت����ي ُي���ف���ترِّ
واأن�����������ا ال����ف����ت����ى املَ�������ْن�������ِف�������يُّ اأف��������ن��������اُه املَ��������دى
َواأَت�����������ْي�����������ُت, ِم���������ْن َخ����ْل����ف����ي خ������ري������ٌف ق����ات����ٌل
����ْل����ُت احُل�������������روَف ط��ل��ي��ق��ًة ����ْل���������صَ َف������اإِل������ي������ِك �����صَ
َن�������ص���ائ���دي ����ك����وُن  ال���������صُّ اأَْخ������ن������ى  اإِْذ  ْم������ُت  َح������رَّ
ُت ملَّ���������ا غ�����������اَب ظ���������لُّ ح���م���ائ���م���ي اأَْوَم����������������������������اأْ

ْ وت��������رْك��������ُت م������ي������اَد احل������ن������ِن اإل�������ي�������ِك ُرغ���������
�����ْع�����ُت م������ا َت�������������ْذرو امل������ن������ايف ِم���������ْن ����ص���ج���ًا ج�����مَّ
َق������ّلَّ������ْب������ُت ِم���������ْن َخ������َف������َق������اِت ُك���������لرِّ َن���������ص����ي����دٍة
����ْح����ُت وْج����ه����ي ِم�������ْن َم������َداخ������ِن ُح���ْرق���ت���ي وَم���������صَ
َم��������اِد ُم����َه����اج����ٌر ح�������َن ا�����ص����ت����ب����اَن ِم����������َن  ال��������رَّ

����َن����ا اأْغ���������صُ ����َة  ����ح����يَّ ال����تَّ اأُْه��������دي��������ِك  و  ا  ُغ�����������ْرً
�����زَن�����ا حَتْ اأْن  ال�����������َواَل  َع������ْه������ِد  ع���ل���ى  َح�����َل�����َف�����ْت 
����َن����ا االأْل���������صُ ه���������واِك  يف  اأْع�������َي�������ْت  ����ِق  ِب����ال����ِع���������صْ
����َن����ا م������ُع اأْج�������ل�������ى ِل������ْل������َب������ي������اِن َت����َف����نُّ ف������ال������دَّ
�����ِب�����ُح�����ُه املُ�����َن�����ى وَي������ق������ُن ق���ل���ب���ي ف�����ي�����ِك ُي�����������صْ
امل����م����ِك����َن����ا و  حُم�����اَل�����ه�����ا  ال��������غ��������راُم  يل  ���������ُح   
��َن��ى ����َدى َث��������ْوَب ال�����صَّ ����ُه ال���������صَّ ���َع���ًث���ا واأَْل����َب���������صَ ����صَ
ام���������ي راأْي���������ُت���������ِك َم�����ْدَي�����َن�����ا َي��������ْع��������وي, وُق���������دَّ
���َج���َن���ا ُت�������صْ اأن ْ ال����ه����وى  َف���������ْرِط  ِم�������ْن  واأَخ�����������اُف 
واأََب���������ْح���������ُت م�����ا اأَْب������������دى ال�����ُه�����ي�����اُم واأَْع�����َل�����َن�����ا
���َن���ا ال�������صَّ َي���������ِرَد  اأْن  ال������������ِوْرِد  ِع�����ْن�����َد  ْك����ِب  ل����ل����رَّ
����ن����َا ���������صَّ حُمَ ���������َرَم���������ْنِ  االأَ����������صْ و  ه����ج����رن����َا  َم 
ن������َا ت����غ����ري����ب����ًة ع��������َزَف��������ْت َم����ق����اِط����َع����ه����ا ال������دُّ
�����َن�����ا َل��������ْوح��������ًا ب��������اأ و��������ص�������اِل ال������ُغ������ب������اِر َت�����َدهَّ
�����ْع�����ُت ف����ي����ه����ا االأْع������ُي������ن������َا �����يَّ وخ��������رائ��������ٍط ������صَ
اْغ��������������َرّ ِع��������ْن��������َد  امل������غ������رب������ِن  واأْدج��������ن��������َا

َيا َكْرُب

A h r a r w e e k l y32

االدبية



حيدر عاشور

مطموسة«    « سوى  يرتك  ول  وغادر  بسهولة،  للحياة  أمحُد  يأِت  ل 
تفرض عىل اجلميع سلطتها وهيبتها وتأرخيها القايس. تركها ليثبت 
أنه شاب عرشيني قد عاش برشف الوطن وعز ترابه، وأنه ل يمت 
بل هو  حي يرزق .. ومعها تنقذف اسئلة حريى وموجعة، كاوية 
كلام  الرضاعة،  وبكلامت  بالصلوات  تلهج  التي  وااللسن  للصدور 

ابرصهتا عني. 
وللمرة االوىل منذ رحيلك يا أمحُد عرفت قيمة »مطموسة« عندك.. 
فألفيت الدموع ترتقرق من عينّي بال توقف، وصديقك ينثر امامي  
والشموخ  الرشف  سواتر  عند  تركتها  التي  الشخصية  مقتنياتك 
والبطولة، قبل ثالثة اشهر من استشهادك.. آخرها رفاقك يف اجلهاد 
الكفائي حتى يتعتق حزين عليك، واستسلم ألمر اهلل الذي اختارك 
»مطموسة«؟!  مني  صديقك  طلب  ملاذا  أعرف  بدمك..  خمّضبا 
من  املئات  هبا  جندلت  التي   املخرضمة   االنكليزية  حبيبتك  اهنا 
الدواعش  بمعركة رشسة ورضوس يف جرف الصخر طاملا حدثتني 
تساهم  كنت  التي  العشائرية  واجللسات  الشيوخ  مضايف  يف  عنها 

بجمع ذات البني بني املتخاصمني.. قلت لصديقك املجاهد :

من ارشيف قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى 

التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة

اسم الشهيد : امحد حممود جابر مكي العبودي

كربالء  مدينة   : الشهيد  ميالد  وتاريخ  مكان 

املقدسة – حي العامل- مواليد 1995.

تاريخ ومكان استشهاده :  24 / 3 / 2015 - 

قاطع صالح الدين � تكريت.

انتامء الشهيد : لواء كربالء التاسع الفوج االول

الى روِح الشهيد السعيد ) احمد محمود جابر مكي العبودي(

- »مطموسة« عزيزة ابني ، ماذا تريد منها ؟.
ابا الشيخ أمحد ! اهنا وصيته  يا  - اهنا ليست ملكا الن 
التي سّطر هبا مالحم عز عجز عنها مقاتلون  وذكرياته 
ترسل  »مطموسته«  كانت  احلروب.  يف  طويل  باع  ذوو 
بطوالته،  تاريخ  هلا  اّرخ  لذلك  أمح��د،  بإيامن  نرياهنا 
»مطموسة«  طاملا  املعاين  من  بمعنى  أي  وبطوالهتا.. 

موجودة، فشيخ امحد حي يرزق.
اقبض عىل »مطموسة« بسطوٍة وملعان يف عينيه، ابرصت 
الباهتتني،  السوداوين  عينيه  من  املنبثق  الطفويل  الدمع 
ورأسه املحاط بقبعة احلشد الشعبي، َأقلب »مطموسته« 
تراخت  رؤيتها  عند  صغرية.  ورقة  هنايتها  من  واخرج 
االسى  ولظى  االنفعال  وأغرقني  علْت  ثم  روح��ي 
هبا  س  أي  الورقة.  هذه  ختبئُه  عام  واسئلة  والشوق، 

سيكشفه. فانساب صوته يقرأ:
- شاركت بندقيتي »مطموسة« انكليزية الصنع املرقمة 
يف  الصخر  جرف  حترير  معركة  يف   1993 عام   )135(

.2014 / 10 / 24
أمحد  عيون  أرى  بل   .. يقرأ  ما  اسمع  اعد  ل  للحظات 
وسمع  جم��ازا،  ك��ان  حني  وارصاره���ا  املفسوح  بتوقها 
)داع��ش(  زمر  من  هلجوم  تعّرض  قد  لوائه  قاطع  ان 
التكفريي، قطع اجازته وخاض خالل ساعات معركته 
الفضائية..  الشاشات  االخرية وكانت صوره احلية متأل 
وطرد  انتصارها  الشعبي  احلشد  قيادة  أعلنت  فيام 
الدواعش وحترير العوائل من ظلم التكفري واالرهاب.. 
ابكته  سعيدا  شهيدا  العبودي  امحد  الشيخ  ت��ّوج  لكن 

القلوب احلرى قبل العيون النازفة دما. 
*مطموسة بندقية ) برنو (.

»مطموسة«* 
 تاريخ بطل اسمه أحمد العبودي

بطاقة الشهيد :
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أسباب بطء االستجابة

عدم خلّو الدعاء من التأثير
- اإلمام زين العابدين )عليه السالم(: املؤمن من دعائه عىل ثالث: إما أن يدخر له، وإما أن يعجل له، وإما أن يدفع عنه بالء يريد 

أن يصيبه .
- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: ما من مسلم دعا اهلل تعاىل بدعوة ليس فيها قطيعة رحم وال استجالب إثم إال أعطاه اهلل تعاىل 

هبا إحدى خصال ثالث: إما أن يعجل له الدعوة، وإما أن يدخرها له يف الخرة، وإما أن يرفع عنه مثلها من السوء .
- اإلمام الصادق )عليه السالم(: فإذا أتيت بام ذكرت لك من رشائط الدعاء وأخلصت برسك لوجهه فأبرش بإحدى الثالث: إما 

أن يعجل لك ما سألت، وإما أن يدخر لك ما هو أعظم منه، وإما أن يرصف عنك من البالء ما إن لو أرسله عليك هللكت .
- عنه )عليه السالم(: إن الرب لييل حساب املؤمن فيقول: تعرف هذا احلساب؟ فيقول: ال يا رب، فيقول: دعوتني يف ليلة كذا 

وكذا يف كذا وكذا فذخرهتا لك قال: فمام يرى من عظمة ثواب اهلل يقول: يا رب ليت إنك ل تكن عجلت يل شيئا وادخرته يل .
- عنه )عليه السالم(: يتمنى املؤمن أنه ل يستجب له دعوة يف الدنيا مما يرى من حسن الثواب .

- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: إن ربكم حي كريم، يستحيي أن يبسط العبد يديه إليه فريدمها صفرا .

 - اإلمام عيل )عليه السالم(: ال يقنطنك إبطاء إجابته، فإن العطية عىل قدر النية، وربام أخرت عنك اإلجابة ليكون ذلك أعظم 
ألجر السائل وأجزل لعطاء المل، وربام سألت اليء فلم تؤتاه وأوتيت خريا منه عاجال أو آجال، أو رصف عنك ملا هو خري 

لك، فلرب أمر قد طلبته وفيه هالك دينك لو أوتيته .
- عنه )عليه السالم(: ال يقنطنك تأخري إجابة الدعاء، فإن العطية عىل قدر النية .

- اإلمام الصادق )عليه السالم(: إن العبد ليدعو فيقول اهلل عز وجل للملكني: قد استجبت له ولكن احبسوه بحاجته، فإين 
أحب أن أسمع صوته، وإن العبد ليدعو فيقول اهلل تبارك وتعاىل: عجلوا له حاجته فإين أبغض صوته .

- اإلمام عيل )عليه السالم(: ال تستبطئ إجابة دعائك وقد سددت طريقه بالذنوب .
- اإلمام الصادق )عليه السالم(: كان بني قول اهلل عز وجل * )قد أجيبت دعوتكام( * وبني أخذ فرعون أربعون عاما .

- إسحاق بن عامر: قلت أليب عبد اهلل )عليه السالم(:
يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخر؟ قال: نعم عرشون سنة .

A h r a r w e e k l y34

نهج المعصومين



قال اهلل عز وجل  * )ويدع االنسان بالرش دعاءه بالري وكان االنسان عجوال( * .
* )قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صالح فال تسألن ما ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني( * .

- اإلمام الصادق )عليه السالم(: اعرف طرق نجاتك وهالكك كي ال تدعو اهلل بيء منه هالكك وأنت تظن فيه نجاتك، قال اهلل عز 
وجل * )ويدع اإلنسان بالرش...( * 

- رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: من دعا لظال بالبقاء فقد أحب أن يعىص اهلل يف أرضه .
- اإلمام الكاظم )عليه السالم( - وقد سأله اخوه عيل بن جعفر عن رجل مسلم وأبواه كافران هل يصلح أن يستغفر هلام يف الصالة؟ 

-: إن كان فارقهام وهو صغري ال يدري أأسلام أم ال فال بأس، وإن عرف كفرمها فال يستغفر هلام، وإن ل يعرف فليدع هلام .

أسباب عدم االستجابة

 من كتاب اهلل عزوجل * )كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو 
رش لكم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون( * .

الباقر أو الصادق )عليهام السالم(: إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: إن من عبادي من يسألني اليء من طاعتي ألحبه  - اإلمام 
فأرصف ذلك عنه لكي ال يعجبه عمله .

- اإلمام الباقر )عليه السالم(: إن اهلل عز وجل يعطي الدنيا من حيب ويبغض، وال يعطي الخرة إال من أحب، وإن املؤمن 
ليسأل الرب موضع سوط يف الدنيا فال يعطيه إياه ويسأله الخرة فيعطيه ما شاء، ويعطي الكافر يف الدنيا ما شاء، ويسأل يف 

الخرة موضع سوط فال يعطيه إياه .
- اإلمام الصادق )عليه السالم(: جاء رجل إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( فقال: إين دعوت اهلل فلم أر اإلجابة؟! فقال: لقد 
وصفت اهلل بغري صفاته، وأن للدعاء أربع خصال: إخالص الرسيرة، وإحضار النية، ومعرفة الوسيلة، واإلنصاف يف املسألة، 

فهل دعوت وأنت عارف هبذه األربعة؟ قال: ال، قال: فاعرفهن .
- عنه )عليه السالم(: قال اهلل تعاىل: وعزيت وجاليل وعظمتي وهبائي، إين ألمحي وليي أن أعطيه يف دار الدنيا شيئا يشغله عن 

ذكري حتى يدعوين فأسمع صوته، وإين ألعطي الكافر منيته حتى ال يدعوين فأسمع صوته بغضا له .
- اإلمام عيل )عليه السالم(: ربام سألت اليءفال تؤتاه وأوتيت خريا منه عاجال أو آجال، أو رصف عنك ملا هو خري لك، 

فلرب أمر قد طلبته فيه هالك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيام يبقي لك مجاله وينفي عنك وباله 

التحذير من الدعاء بغير علم 

النهي عن الدعاء للظالمين والكفار
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شجرة احلناء من فصيلة احلنائيات وهي نباتات شجرية مستديمة 
الرضة ومعمرة تعيش من 3- 10 سنوات وتتفرع بغزارة ذات 
جذور محر متعمقة يف االرض تنترش زراعتها يف العراق وأقطار 
واهلند  وإيران  وعامن  ومرص  والسودان  واليمن  العريب  الليج 
قبل شعوب  نطاق واسع من  احلناء عىل  استخدمت  فقد  لذلك 
ويف  والتداوي  الشعبي  الطب  يف  شتى  وألغراض  البلدان  تلك 

العصور ومع ذلك فان أمهية احلناء طبيًا يهلها  الزينة وعىل مر 
طبيًا  والنساء  للرجال  الصيف  موسم  يف  والسيام  اجلديد  اجليل 

ومجاليًا.
شديدًا  اقبااًل  احلناء  سوق  تشهد  الصيف  موسم  اق��رتاب  مع 
خصوصًا من قبل النساء، حيث يقترص استخدامها عىل الناحية 
اجلاملية فقط وهذا ما يؤكده السيد حامد عدنان الذي يبيع احلناء 

كيف تستعمل االسرة الحناء 

كزينة ودواء ؟
عواطف مدلول
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منذ سنوات طوال قائاًل: ان أغلبية الناس ال يعرفون أمهية احلناء 
مثلام كانت عليه يف السابق حيث كانت تستخدم عىل نطاق واسع 
للقضاء عىل مجيع االوجاع وبتكرار استعامهلا فهي متتص احلرارة 
تشد  ألهنا  واألرجل  االيدي  يف  الشقوق  وتغطي  األطراف  من 
اجللد من دون ان ترتك ندبًا او خدشًا وترد الرأس ومتنع الصداع 
والدوار وتريح العني فهي توضع يف اسفل االرجل لتريد العني 
يتوقف عىل  العني وهذا  القدم ترد  باطن  فعند حتنية 
اع��داده  وطريقة  املستخدم  احل��ن��اء  ن��وع 

فاحلناء يب ان تكون طبيعية من دون اضافات الن هناك الكثري 
من االنواع موجودة االن يف االسواق مغشوشة او خملوطة بمواد 
يرشب  من  فهناك  عكسية  نتيجة  استخدامها  يعطي  وقد  ملونة 

احلناء خملوطة باملاء لوقاية املعدة من االمراض ووقاية الكبد.
املايض  يف  للمرأة  والتجميل  التزيني  مواد  أهم  من  احلناء  وتعد 
السيدة  تقول  املوضة  عال  مؤخرًا  اقتحمت  فقد  ايضًا  واحلارض 

ليىل حممود )صاحبة صالون( :

وأشكاهلا  خطوطها  ورس��م  احلناء  نقش  يف  يتفنن  كن  النسوة 
الزخرفية وغالبًا ما يستخدمن )خوص النخيل( اداة لنقش احلناء 
عىل األيدي واألرجل وأحيانا اعواد الكريت او السبابة اما هذه 
كيس  عن  عبارة  وهو  القمع  يشبه  ما  النساء  ابتكرت  فقد  األيام 
بالستيكي سميك له فوهة صغرية جدًا تستطيع به )املحنية( صنع 
احد  يف  بذلك  تقوم  او  بنفسها  سواء  بدقة  جدًا  صغرية  نقوش 
صالونات التجميل إضافة اىل أجهزة أخرى استحدثت خصيصًا 
لصبغ  احلناء  تستعمل  ان  اعتادت  التي  امح��د  ام  الغرض.  هلذا 
ملعاجلة  صيف  كل  باستخدامه  ايضًا  بناهتا  تنصح  وتلوينه  الشعر 
أمراض الرأس والشعر فتقول: تستخدم احلناء للرأس حلاميته من 
الشعر نعومة مميزة  الشمس وتعطي  ترد عنه حرارة  القرشة فهي 
كأوراق  الطبيعية  املواد  بعض  معها  يمزج  الن  أصبحت  وقد 
الشاي او قشور الرمان ومواد نباتية اخرى الكساب الشعر لونًا 

معينًا وهذا ل نكن نقوم به يف السابق.
اليها  جلأ  فقد  للزينة  احلناء  استخدمت  من  فقط  املراة  وليست 
املايض  زماننا  يف   : كامل  ابو  احلاج  فيقول  ذاته  للغرض  الرجل 
مصنوعة  والعصا  الرجل  هيبة  تعزز  فهي  قيمة  هلا  العصا  كانت 
من مادة اليزران ذات اللون األبيض فعند )حتنيتها( يصبح لوهنا 
يف  النحاسية  القطعة  مع  ينسجم  الرتقايل  من  قريب  بلون  امجل 
هناية العصا إضافة اىل ان احلناء تزيد العصا قوة وصالبة بحيث 
ال يأكلها الرمل او تتشقق اما تغيري لون العصا فذلك عائد لذوق 
صاحبها فهوالذي يتحكم بلوهنا فاذا أراد ان يكون اللون غامقًا 
اللون  عىل  حيصل  حتى  مرات  ثالث  او  مرتني  )بتحنيتها(  قام 

املطلوب.
عىل  نحرص  مازلنا  التي  القديمة  عاداتنا  و  طقوسنا  بني  ومن 
للتعبري  السعيدة  املناسبات  احلفاظ عليها هي استخدام احلناء يف 
التي  الليلة  تتخصص  ما  عادة  رايض:  سمية  فتقول  الفرح  عن 
تسبق ليلة الزفاف )احلنة( حيث تقام يف تلك الليلة االحتفاالت 
وتدعو العروس فيها الفتيات والنساء من الصديقات واألقارب 
واجلريان وتقوم بتحنية يديا كنوع من الفرح كام تتزين املدعوات 
باحلناء تركًا هبذه الليلة ولكن االن ل يعد استخدام احلناء مقترصًا 
عىل تلك الليلة ففي الوقت احلايل نجد النساء والفتيات يتحنني 
يف كل املناسبات السعيدة وقد اختلف الزمان واختلفت مصادر 

احلناء وأصبحت صالونات التجميل تعج بأنواع منها.
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اوائل 
في اللغة العربية
أول  النعاس:  و  النهار،  أول  الصبح:    -

النوم 
أول  احلافرة:  و  الشيب،  أول  الوخط:   -

األمر 
أول  البكر:  و  الفاكهة،  أول  الباكورة:   -

الولد 
أول  ال��زَل��ف:  و  الليل  أول  الغسق:   -

ساعات الليل 
أول  الفرط:  و  اجليش،  أول  الطليعة:   -
عىل  فرطكم  »أن��ا  احل��دي��ث:  ويف  ال���وراد 

احلوض« أي أولكم.
أول  البارض:  و  ال��زرع،  أول  اللعاع:   -

النبت
- النهل: أول الرشب، و اللبا : أول اللبن

و  امل��ول��ود،  صباح  أول  االس��ت��ه��الل:   -
السالف: أول العصري

هل تعلم ملاذا يضع الناس احدى ايديم عىل قبور املؤمنني لدى زيارهتم؟ وهل مسألة 
ان  ذلك:  عىل  واجلواب  رشعا؟،  مستحبة  اهنا  ام  عادات  جمرد  القر  عىل  اليد  وضع 
وضع اليد عىل القر ليس جمرد عادة اجتامعية، فقد ورد فيها بعُض النصوص الرشعية 
ومنها هذه الرواية املعترة عن اإلمام عيل الرضا )عليه السالم(: »َمْن َأَتى َقْرَ َأِخيِه ُثمَّ 
ْكَرِ،  اٍت َأِمَن َيْوَم اْلَفَزِع اأْلَ ا َأْنَزْلَناُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر َسْبَع َمرَّ َوَضَع َيَدُه َعىَل اْلَقْرِ َو َقَرَأ إِنَّ
ِل  َياَراِت« َعْن امُلَفضَّ َأْو َيْوَم اْلَفَزِع«، )الكايف: ج3، ص 229(، كام َوَرَد يِف »َكاِمِل الزِّ
اٍت َبَعَث اهلُل إَِلْيِه َمَلًكا َيْعُبُد اهلَل ِعْنَد  ا َأْنَزْلَناُه« ِعْنَد َقْرِ ُمْؤِمٍن َسْبَع َمرَّ َقاَل: »َمْن َقَرَأ »إنَّ
َقْرِِه؟ َوُيْكَتُب لِلُمْؤِمِن َثَواُب َما َيْعَمُل َذلَِك املََلُك؟ َفإَِذا َبَعَثُه اهلُل ِمْن َقْرِِه َلْ َيُمرَّ َعىَل 
ا  َة؟ َوَيْقَرُأ َمَع »إنَّ ِل؟ َحتَّى ُيْدِخَلُه اهلُل بِِه اجَلنَّ َفُه اهلُل َعْنُه بَِذلَِك املََلِك امُلَوكَّ َهْوٍل إاِلَّ رَصَ
اٍت  َوآَيَة الُكْريِسِّ َثاَلَث َمرَّ َأَحٌد«؟  ؟ َو«ُقْل ُهَو اهلُل  َذَتنْيِ َوامُلَعوِّ َأْنَزْلَناُه« ُسوَرَة احَلْمِد؟ 

َياَراِت ص 322 ح 12(. اٍت«. )َكاِمُل الزِّ ا َأْنَزْلَناُه« َسْبَع َمرَّ ُكلَّ ُسوَرٍة؟ و »إنَّ

في ذكرى  االنتفاضة الشعبانية 28
 بعض من اثار الطغاة 

لماذا يضع المؤمنون 

أيدهم على القبور عند قراءة سورة الفاتحة؟ 

المائدة والطعام
من كتاب من ال حيرضه الفقيه، عن الصادق، 
عن آبائه، عن احلسن بن عيل عليهم السالم 
قال:  يف املائدة اثنتا عرشة خصلة يب عىل 

كل مسلم أن يعرفها: 
وأربع  سنة  منها  وأرب��ع  فرض  منها  أرب��ع 
منها تأديب،  فأما الفرض فاملعرفة والرضا 

والتسمية والشكر. 
وأما السنة فالوضوء قبل الطعام واجللوس 
أصابع  بثالث  واالكل  األيرس  اجلانب  عىل 

ولعق األصابع 
وتصغري  يليك  مما  فاالكل  التأديب  وأم��ا 
اللقمة واملضغ الشديد وقلة النظر يف وجوه 

الناس.
 مكارم االخالق ص141
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ت���ورق ش���جرة عم���رك الب���د أن 
المعرفة ولكي  بماء  تسقيها 

تثمر تحتاج لنور الحكمة .

00

اشرتى رجل ارضا يف منطقة مليئة بالذهب، واشترى آليات الحفر 
أيام عّثر عىل عرق ذهبي يف أرضه،  بحثًا عن الذهب، وبعد عدة 
ففرح الرجل، وقال هذه هي البداية، واستمر باحلفر فوجد العرق 

يزداد ثخانة وتشعبًا، وأدرك أن أرضه مليئة بالذهب.
كمية  بدأت  الذي  اليوم  جاء  حتى  الذهب،  من  الكثري  استخرج 
الذهب  تنتهي ألن  أن احلفريات سوف  بالنقصان، وفهم  الذهب 
قد نفَذ، فام كان منه إال أن باع كل يشء مع املنجم لشخص بسيط 

وبمبلغ زهيد وذهب بام مجعه من ذهب مع عائلته اىل مكان اخر.
أما الشخص الذي اشرتى املنجم استدعى خبريا جيولوجيا، وقد 
تنفد  الذهب ل  ابتاع االرض ان عروق  الذي  الرجل  اخر البري 
وهي عىل بعد )نصف مرت(، فبارش االخر باحلفر عىل بعد نصف 
األول  املنجم  صاحب  وسمع  الذهب،  من  أطنانا  وجد  و  مرت 
بالقصة، وعاَد إىل املكان، عندما رآه صاحب املنجم اجلديد سأله 

اأنت نادم؟، فأخره: ) كال(.
اذن ملاذا أنت هنا؟!.

أجابه جئُت لكي أتذكر دومًا أنني وقفت عىل بعد نصف مرت من 
التي  العقبة  عند  استسلمت  ألين  تركتها  اين  مدركا  عظيمة،  ثروة 

كان يمكن أن أتاوزها يف حال استعنت برأي من هو أعلم مني. 

فن التفكير بعدة عقول
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