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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

�ُصْوَرة البقرة:
يف عيون الخبار قال اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم يف قول اهلل عز وجل: )هو 
�صبع  ف�صواهن  ال�صماء  اإىل  ا�صتوى  ثم  جميعا  الأر�ص  يف  ما  لكم  خلق  الذي 
�صماوات وهو بكل �صيء عليم( قال: هو الذي خلق لكم ما يف الأر�ص جميعا 
لتعتربوا به ولتتو�صلوا به اإىل ر�صوانه، ولتتقوا به من عذاب نريانه، )ثم 
وهو  �صماوات  �صبع  )ف�صواهن  واتقانها  خلقها  يف  اأخذ  ال�صماء(  اإىل  ا�صتوى 
بكل �صيء عليم( ولعلمه بكل �صيء علم امل�صالح فخلق لكم كل ما يف الأر�ص 

مل�صاحلكم يا بنى اآدم.

ِحيِم حَمِن �لرَّ ِب�سِم �هلِل �لرَّ
يُتُكْم ُثمَّ  ِ َوُكنُتْم �أَْمَو�تاً َفاأَْحَياُكْم ُثمَّ ُيِ َكْيَف َتْكُفُروَن ِباهللَّ

ُيْحِييُكْم ُثمَّ �إَِلْيِه ُتْرَجُعوَن }�لبقرة/28{ ُهَو �لَِّذي َخلََق َلُكم 

�ُهنَّ �َسْبَع  َماء َف�َسوَّ ا يِف �لأَْر�ِس َجِميعاً ُثمَّ ��ْسَتَوى �إَِل �ل�سَّ مَّ

َك  ْذ َقاَل َربُّ �َسَماَو�ٍت َوُهَو ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم }�لبقرة/29{َو�إِ

َعُل ِفيَها َمن  ِلْلَماَلِئَكِة �إِينِّ َجاِعٌل يِف �لأَْر�ِس َخِليَفًة َقاُلو�ْ �أََتْ

�ُس  َماء َوَنْحُن ُن�َسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ ُيْف�ِسُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك �لدِّ

َلَك َقاَل �إِينِّ �أَْعلَُم َما َل َتْعلَُموَن }�لبقرة/30 .

دق �هلل �لعلي �لعظيم �سَ



رئي�ص التحرير 

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
ق�سية فدك عالمة بارزة وحدث مهم ي�سارك �لأحد�ث �لتي 
وقعت حاملا رحل ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله( �ل جو�ر 
ربه، ولو يعلم من �آثار هذه �لق�سية ما �ستك�سفه من مالب�سات 
وتدلي�سات يحاول �ملزيفون تزييف �لتاريخ �لإ�سالمي ملا �أقدم 

من �أقدم على �غت�ساب فدك. 
�أول حو�ر ح�سل بني �ل�سيدة فاطمة �لزهر�ء )عليها �ل�سالم( 
و�خلليفة �لأول بخ�سو�س �ملطالبة بـ)فدك(. �أجاب �خلليفة 
�نفرد  حلديث  طبقاً  فاطمة  حق  من  لي�س  فدكا  �إن  �لأول، 
بنقله �خلليفة �لأول. �أل وهو "نحن معا�سر �لأنبياء ل نورث 
ما تركناه �سدقة". �لزهر�ء )عليها �ل�سالم( مل تطالب باإرثها 
كما يعتقد �لبع�س بل طالبت بحقها لأن فدكا كانت ملكاً لها 
ولي�س لر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله( حتى تطالب بارثها، 
و�ملهم �لذي يجب �أن نقف عنده هنا هو: ملاذ� مل تقل �ل�سيدة 
�أرثاً  باأن فدكا لي�ست  �لأول  �ل�سالم( للخليفة  فاطمة )عليها 

بل ردت عليه باآيات بينات تثبت حق �لإرث؟.
حيث  و�آله(  عليه  �هلل  )�سلى  �هلل  لر�سول  بحديث  نذكر  هنا 
قال: "و�إين ل �أدري لعلكم �أن تقولو� عني بعدي ما مل �أقل، ما 
حدثتم عني مما يو�فق �لقر�آن ف�سدقو� به وما حدثتم عني 
مما ل يو�فق �لقر�آن فال ت�سدقو� به. وما لر�سول �هلل حتى 

يقول ما ل يو�فق �لقر�آن وبالقر�آن هد�ه �هلل....�نتهى.
�أن تد�فع  �إما  �أمام �ل�سيدة �لزهر�ء )عليها �ل�سالم( خيار�ن: 
عن حقها �أو عن �سنة �أبيها، فلو �أر�دت �لدفاع عن حقها لقالت 
بل هي ملك يل خال�سة،  �أرثاً  �أن فدكا لي�ست  للخليفة �لأول 
به  ��ست�سهد  �لذي  �حلديث  �سحة  ثبتت  قد  تكون  وبهذ� 
�ل�سالم(  �ل�سيدة فاطمة )عليها  �لأول، وتكون غاية  �خلليفة 
�لآخر  �خليار  ذلك،  من  وحا�ساها  �أخروية،  ولي�ست  دنيوية 
�ملروي  للحديث  طبقاً  ردها  وجاء  �أبيها،  �سنة  عن  �لدفاع  هو 
و�آله( ومن م�سادرهم حيث  عليه  �هلل  �هلل )�سلى  ر�سول  عن 
�أثبتت �ن �حلديث خالف �لقر�آن، و�أنه من�سوب خطاأ �ل �أبيها، 
فلهذ� �قت�سى رده، وهذ� ما قامت به �ل�سيدة �لزهر�ء )عليها 

�ل�سالم(.
�حلقيقة �لأخرى عن فدك هي مناظرة �لإمام �أمري �ملوؤمنني 
)عليه  �ساأله  عندما  �لأول  �خلليفة  مع  �ل�سالم(  )عليه 
�ل�سالم(: هل تقر بحديث �لبينة على من �دعى و�ليمني على 
من �أنكر �إنه من �ل�سنة؟ فاأجاب: نعم. فقال )عليه �ل�سالم(: 
تطلب  فهل  �أنا  به  و�دعيت  �لنا�س  بيد  �سيء  هنالك  كان  لو 
�لبينة مني �أم من �لنا�س؟ قال: بل منك. قال: �إذن فدك عند 
�لزهر�ء و�أنت �دعيت فعليك �أنت �أن تاأتي بالبينة ل هي تاأتي 
بال�سهود، �إذن فدك كانت عند �لزهر�ء ولي�ست عند ر�سول �هلل 

و��ستورثتها حال وفاته.

تناق�ُس �لإن�سان مابنَي رجاء �لآخرة و�لعمل للدنيا

كلية �لعلوم �لإ�سالمية بجامعة كربالء..
 تقيم موؤمترها �لعلمي �ل�سنوي �لثاين

جمموعة من ع�سائر �جلنوب تلتقي �ل�سيخ �لكربالئي..
وتوؤكد على تطبيق و�سايا �ملرجعية �حلكيمة و��ستلهام روح �مل�سوؤولية و�ملو�طنة منها

�حرت�م �لقر�آن  �لكرمي
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فدك ق�سية تنطق باحلقائق

�مل�ساركون
�ل�سيخ حبيب �لكاظمي                           �جمد حميد �لكعبي
د. ظاهر حم�سن كاظم                           �سالح نوري �ال�سدي



الشيخ الكربالئي يطالب الكتل السياسية باإلسراع للتوافق على مرشحي الوزارات 
األمنية وينتقد إصرار البعض من استحداث منصب ثالث لنائب رئيس اجلمهورية

اخُلطبة الثانية من �صالة اجُلُمعة
اخلطيب: ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا يف �لنجف �لأ�سرف

 �سماحة �ل�سيخ عبد �ملهدي �لكربالئي.
املكان: �ل�سحن �حل�سيني �ل�سريف.

الزمان:�حلادي ع�سر من جمادى �لأول 1432هـ �ملو�فق 15-4-2011م

�ل�سيا�سية  �لكتل  �إن  �لكربالئي  �ل�سيخ  �سماحة  بنّي 
�لوز�ر�ت  مر�سحي  على  للتو�فق  بالإ�سر�ع  ُمطالبة 
�لأمنية وتر�سيح من يت�سف بالكفاءة و�ملهنية �لأمنية 

مبهنية  �لأمني  �مللف  �إد�رة  على  و�لقدرة  و�لنز�هة 
عدم  �إل  �سيوؤدي  ذلك  يف  �لتاأخري  �إن  ونوه  عالية، 
تفعيل وتطوير �جلهد �لأمني ب�سبب غياب �مل�سوؤول 
�لأول، حيث �إن لهذ� �ملوقع �لكثري من �ل�سالحيات 
نحو  �لأمني  �لأد�ء  دفع  خاللها  من  يكن  �لتي 
�ملهام  لهذه  غ  متفرِّ م�سوؤول  وجود  �إن  كما  �لأف�سل 
�سيوفر �ملتابعة �ملبا�سرة و�مل�ستمرة و�لتطوير لالأد�ء 

ومر�قبته ب�سكل يوفر �أد�ًء �أف�سَل.
كربالء  يف  �جلمعة  خطيب  �أكد  �آخر  �سعيد  وعلى 
على  ر  ت�سّ �ل�سيا�سية  �لكتل  بع�س  �إن  �ملقد�سة 

�جلمهورية،  رئي�س  لنائب  ثالث  من�سب  ��ستحد�ث 
�أبناء �ل�سعب �لعر�قي �نطباعهم وروؤيتهم  وقد بنّي 
�أن ل  �لعليا  �لدينية  �ملرجعية  بيان  �لتي عّب عنها 
�سرورة �أبد� ملثل هذه �ملنا�سب �ل�سرفية و�إنها ترهق 
�سرفها  يكن  باأمو�ل  �لعر�قية  �مليز�نية  كاهل 

مل�سالح �سرورية لل�سعب �لعر�قي.
�عرت��سنا  �إن  �لكربالئي:  �ل�سيخ  �سماحة  وتابع 

من�سب �أ�سال ً على �أ�سل �ل�ستحد�ث لهذ� �ملن�سب 
فالن   �أو  فالن  �أو  فالن  تر�سيح  على  ولي�س  �لثالث 
نائبان  هناك  كان  �ل�سابقة  �لدورة  يف  �نه  حيث 
رئي�س  من�سب  �إن  �ملعلوم  ومن  �جلمهورية  لرئي�س 
لها  ولي�س  �سرفية،  منا�سب  ونائبيه  �جلمهورية 
تلك �ل�سالحيات �لتي ت�ستدعي ��ستحد�ث من�سب 

نائب ثالث لرئي�س �جلمهورية.
�لأمر كذلك يف �سرفية  وت�ساءل �سماحته: ما يز�ل 
��ستحد�ث  على  �لإ�سر�ر  هذ�  فلماذ�  �ملنا�سب،  هذه 
�سالحيات  وجود  عدم  مع  �لثالث  �ملن�سب  هذ� 
عالوة  �ل�سرفية؟!  �ملو�قع  هذه  يف  �لتو�سع  تقت�سي 
يف  �سرفها  يكن  �أمو�ل  �لدولة  تكلف  �إنها  على 
يف  �لعر�قي  �ل�سعب  ويحتاجها  �سرورية  م�سالح 
�لوقت �حلا�سر، و�لإ�سر�ر عليها مع �إن روؤى �ل�سعب 
�لعر�قي يف  عدم �سرورتها ومن �خلطاأ  ��ستحد�ثها، 
��ستهانة  بل  مبالة  ول  �كرت�ث  عدم  حالة  يثل 

ر على ا�ستحداث  اإن بع�ض الكتل ال�سيا�سية ت�سّ
من�سب ثالث لنائب رئي�ض اجلمهورية، بالرغم من اإنه 
من�سب �سريف ويرهق كاهل امليزانية العراقية باأموال 

ميكن �سرفها مل�سالح �سرورية لل�سعب العراقي

اللجان التحقيقية مطالبة بالك�سف عن خلفيات �سفقة الزيت الفا�سد ومالب�ساتها واإعالن اأ�سماء 
املف�سدين مهما كانت مواقعهم وم�سوؤولياتهم واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



م�ساحلها  ور�ء  �ل�سيا�سية  للكتل  رك�س  هو  بل  �لعر�قي  �ل�سعب  مبطالب 
و�أهو�ئها �ل�سيا�سية وينبغي مر�جعة هذ� �ملوقف قبل �تخاذ قر�ر ب�ساأنه.

وفيما يتعلق ب�سفقة �لزيت �مل�سرت�ة منذ نهاية عام 2008م طالب �سماحة 
�ل�سيخ �لكربالئي �للجان �لتحقيقية باأن تك�سف عن خلفيات هذه �ل�سفقة 
مهما  �أ�سمائهم  و�إعالن  فيها  رون  و�ملق�سّ �ملف�سدون  هم  ومن  ومالب�ساتها 

كانت مو�قعهم وم�سوؤولياتهم و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة ب�ساأنها.
كما طالب باتخاذ �لإجر�ء�ت �ملنا�سبة ب�ساأن كيفية �لت�سرف بهذه �لكميات 
�لتي ما تز�ل خمزونة يف �ملو�نئ، �إذ �إن �لتاأخري يف �تخاذ �لإجر�ء�ت �سيوؤدي 
على  منها  �لبع�س  �سالحية  قاربت  �لتي  �ملو�د  هذه  من  �ملزيد  �إتالف  �إل 

�لنتهاء.
�لق�سية  �أن تتعامل مع هذه  �ل�سيا�سية �ل  �لكتل  ويف �خلتام دعا �سماحته 
بكل �سفافية ومو�سوعية وتطّبق �لإجر�ء�ت �ملتخذة من قبل �للجان �مل�سكلة 
بعيد�ً عن �ملجامالت �ل�سيا�سية، �أو �حلر�س على �إر�ساء بع�س �لكتل مقابل 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  مت  ممن  �مل�سوؤولني  بع�س  �إعادة  �أو  �ملف�سدين  عن  �ل�سكوت 

بحقهم.

برملانيون يطالبون بتقلي�ص عدد نواب رئي�ص اجلمهورية
طالب بع�س �لبملانيني بتقلي�س عدد نو�ب رئي�س �جلمهورية  فاإن وجود ثالثة نو�ب له لي�س 

مبر�ً كما �سيكونون عاطلني عن �لعمل، �إ�سافة �إل �أنه خلق م�سكلة د�خل جمل�س �لنو�ب".
وطالبو�  بـ"تعديل قانون نو�ب رئي�س �جلمهورية لي�سبح له نائب و�حد  فقط، ".

كان  �لتي  �لـ54،  �لعتيادية  �ملا�سي، جل�سته  �لعر�قي، �خلمي�س  �لنو�ب  رئا�سة جمل�س  ورفعت 
من �ملتوقع �أن ت�سهد �لت�سويت على نو�ب رئي�س �جلمهورية �لثالثة دفعة و�حدة، لعدم �كتمال 

�لن�ساب �لقانوين.
�إل رئا�سة  وكان رئي�س �جلمهورية جالل  طالباين قدم، يف �ل�سابع من �سباط �ملا�سي، طلباً 
لرت�سيح  ر�بع،  نائب  و��ستحد�ث  �جلمهورية،  رئي�س  نو�ب  قانون  بتعديل  يق�سي  �لبملان، 
رئي�س  نو�ب  منا�سب  ل�سغل  �أ�سماء  ثالثة  قدم  حني  يف  �ملن�سب،  لتويل  تركمانية  �سخ�سية 
�ملهدي  عبد  عادل  وهم  �لبملان،  عليه  �سوت  �لذي  �لرئي�س،  نو�ب  لقانون  وفقاً  �جلمهورية، 
عن �لتحالف �لوطني، وطارق �لها�سمي عن �لقائمة �لعر�قية، وخ�سري �خلز�عي عن �لتحالف 

�لوطني.

اجراءات م�صددة يف مركز طريبيل احلدودي ملنع دخول الغذية امللوثة

غري  �لغذ�ئية  �ملو�د  ��ستري�د  على  �ملر�قبة  ت�سديد  �سرورة  �ل  و�كادييون  م�سوؤولون  دعا 
�ل�ساحلة لال�ستهالك �لب�سري و�ن يكون �سمريهم هو �حلكم و�ن يكونو� حذرين من ��ستري�د 

مو�د غذ�ئية ملوثة من �ليابان يح�سلون عليها باأبخ�س �لثمان .
ويف �ت�سال هاتفي قال  حقي ��سماعيل مدير عام منفذ مركز طريبيل لوكالة �نباء �مل�ستقبل 
"ومع"  �ن �ملر�كز �حلدودية �تخذت �جر�ء�ت م�سددة من �جل عدم �دخال �ملو�د �مللوثة وغري 
�ل�ساحلة لال�ستهالك �لب�سري و�كد �ن �لتاجر �لذي ي�ستورد تلك �ملو�د �سوف يعر�س نف�سه 
و�جر�ء  �لرقابة  �ل  تخ�سع  جميعها  �حلدودية  �ملنافذ  �ن  .و��ساف:  �لقانونية  �مل�ساءلة  �ل 

�لفح�س على �ملو�د �مل�ستوردة .
من  بالرغم  �مل�ستوردة  �لب�سائع  من  �لكثري   تعر�س  �لعر�قية   �ل�سو�ق  �ن  بالذكر   �جلدير 
تا�سريها من قبل  �ل�سيطرة �لنوعية بر�ءة �ملن�ساأ  �و �حتو�ئها على  مو�د م�سرطنة، ل�سيما  
�ن �لكثري  من �ملر�كز �ل�سحية  و�ملهتمني بحماية  حقوق �مل�ستهلك يدعون �لتجار �ل عدم 

��ستري�د �لغذية  من دول  جنوب �سرق ��سيا بعد �نفجار  مفاعل  فيو�سوكيما  �لياباين.

البحريي: الب�صائع التالفة �صببها قلة كفاءة اجهزة الرقابة التجارية

�رجع �خلبري �لقت�سادي جنم �لبحريي ��سباب و�سول ب�سائع تالفة �ل �ملو�طن �لعر�قي يعود 
�ل قلة كفاءة �لجهزة �لتجارية وتخزين �لب�ساعة لفرت�ت طويلة يف �ملو�نئ وعدم توزيعها 

باوقاتها �ملحددة.
�لجهزة  كفاءة  قلة  ب�سبب  �ل�سو�ق  �ل  ت�سل  �لتي  �لتالفة  �لب�سائع  "�ن  �لبحريي:  وقال 
�ل تخزينها لفرت�ت طويلة  ��سافة  �ل�ستري�دية،  �لعملية  رقابة على  �لتجارية وعدم وجود 
�و  �سيا�سية  لظروف  �إما  �ملحدد   �لوقت  يف  نقلها  وليتم  عليها  �حلفاظ  ��ساليب  مر�عاة  دون 

�منية �و لعدم توفر و�سائط �لنقل �ملالئمة.

اخباٌر  ذاُت عالقٍة

اأهمُّ ما جاء يف اخُلطبة 
1- �إن �لكتل �ل�سيا�سية ُمطالبة بالإ�سر�ع للتو�فق على مر�سحي �لوز�ر�ت 
�لأمنية وتر�سيح من يت�سف بالكفاءة و�ملهنية �لأمنية و�لنز�هة و�لقدرة 

على �إد�رة �مللف �لأمني مبهنية عالية.
ر على ��ستحد�ث من�سب ثالث لنائب  2- �إن بع�س �لكتل �ل�سيا�سية ت�سّ
�مل�ستحدث  �ملن�سب  هذ�  �أبعاد  �إل  �سماحته  وتطرق  �جلمهورية،  رئي�س 

وتاأثريه على �لو�قع �لعر�قي.
�ل�سيخ  �مل�سرت�ة منذ نهاية عام 2008م طالب �سماحة  �لزيت  3- �سفقة 
�ل�سفقة  هذه  خلفيات  عن  تك�سف  باأن  �لتحقيقية  �للجان  �لكربالئي 

ومالب�ساتها.
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جملة �الحر�ر �ال�سبوعية 5



تناق�ُض �الإن�سان مابنَي رجاء �الآخرة و�لعمل للدنيا

م�ستقاٌة من �خُلطبة �لأول 
ل�سماحة �ل�سيد �حمد �ل�سايف 

يف 2011/4/8

بن  علي  �ملوؤمنني  �أمري  لالإمام  موعظة  يف 
�أبي طالب )عليه �ل�سالم( حينما �ساأله رجل 
ِعظني،  �ملوؤمنني  �أمري  يا  قائاًل   ، يعظه ُ �أن 
ل  �ل�سالم(:)  )عليه  �ملوؤمنني  �أمري  فقال 
تكن ممن يرجو �لآخرة بغري �لعمل، ويرجي 
بقول  �لدنيا  يف  يقول  �لأمل،  بطول  �لتوبة 
�إن  �لر�غبني،  بعمل  فيها  ويعمل  �لز�هدين، 
�أعطي منها مل ي�سبع، و�إن ُمِنع منها مل يقنع، 
يعجز عن �سكر ما �أوتي، ويبتغي �لزيادة فيما 
ياأتي،  ل  مبا  وياأمر  ينتهي،  ول  ينهى  بقي، 
يحب �ل�ساحلني ول يعمل عملهم، ويبغ�س 

�ملذنبني وهو �أحدهم...(
ملرة و�حدة يف  ــ يعي�س  – ل�سك  �لإن�سان  �إن 
هذه �لدنيا، وبالنتيجة فاإن �لإن�سان ل يكن 
�لدنيا  هذه  ف�سلت يف  ما  �إذ�  فيها:  يقول  �أن 
للمرة �لأول؛ ممكن �أن �أكون ناجحاً يف �ملرة 
)عليه  �ملوؤمنني  �أمري  �بتد�ء  �إن  �لقادمة.. 
�ل�سالم( بقوله:)ل تكن ممن يرجو �لآخرة 
�لأمل(  بطول  �لتوبة  ويرجي  �لعمل  بغري 
 ، و�خللود  �لنعيم  نرجو  قطعاً  �إننا  حيث 
�سو�ء كان �لنعيم فيه �للذ�ئذ �لعقلية، للذي 
خا�س،  ب�سكل  �لعقلية  �للذ�ئذ  يتح�س�س 
�أف�سل بكثري من  فاإن لذ�ئذ �لعقول  وقطعاً 
لالآخرة  �لرجاء  �إن  حيث  �جل�سد،  لذ�ئذ 
�لنف�سانية؛�أي  �ل�سفة  مبجرد  يتحقق  ل 
مقربات  �إل  ذلك  يحتاج  و�إمنا  بالتمني، 
�لنعيم  يريد  عندما  و�لإن�سان  وعمل، 
�لأخروي؛ لبد و�أن يهيئ �أ�سباب هذ� �لنعيم 

.. فالإن�سان عندما يرجو �سيئاً حمدد�ً، لبد 
�أن يعمل له، و�أن يبذل �ملقدمات ويعمل وفق 
هذ� �لرجاء رغبة منه بتح�سيل ذلك �ملطلب 

�سو�ء �أ كان بعيد�ً �أم قريبا.
�لتوبة  �ل�سالم(:)ويرجي  يقول)عليه  ثم 
طويل  بطبيعته  �لإن�سان  �لأمل(�إن  بطول 
�لأمور،  تتقاطع  قد  وهنا  �لدنيا،  يف  �لأمل 
ل  يجعله  �لأمل  طول  �إن  ذلك  يف  و�ل�سبب 
يعمل لالآخرة، بل يعمل عمال ً يبعده عنها، 
وهي  جد�ً،  مهمة  بق�سية  مبتلون  ولعلنا 
د�ئما  �إّنا  حيث  بالتوبة،  �لت�سويف  م�ساألة 
نوؤجل، �ليوم..غد�ً، بعدما ..حينما.. وهكذ�، 
�إل �أن ن�سل �إل حالة من �لإحباط و�لياأ�س 
من تد�رك �أنف�سنا..فالإن�سان يرجو �لآخرة، 
تعد  �لتوبة  �إن  �إذ  لها..  يعمل  ل  قد  ولكنه 
�لتوبة  هذه  تعال،  �هلل  مع  �لبد�ية  نقطة 
�أن  �إل  يتوب  ل  وبالنتيجة   ، ي�سوفها  �أي�ساً 
يدركه �لأجل..لذ� فاإن مثل هذه �حلالة من 
�لإن�سان؛  �لفكري لدى  �لتخبط و�لت�سوي�س 
تولد عنده حالة من عدم �ل�ستقر�ر �لنف�سي، 
على  يتعود  ثم  ومن  لديه،  �لرتباك  وتولد 
يقوى  ل  حالة  �إل  ي�سل  �أن  �إل  �لتاأجيل 

معها على فعل �أي �سيء.
يف  )يقول   : �ل�سالم(  يقول)عليه  ثم 
بعمل  فيها  ويعمل  �لز�هدين  بقول  �لدنيا 
مقرونا ً  د�ئماً  لي�س  �لقول  �إن  �لر�غبني( 
ي�سّخ�س  �ل�سالم(  )عليه  و�لإمام  بالعمل، 
�لقول  بني  �لتو�زن  عدم  من  �لق�سية  هذه 

و�لفعل عند �لإن�سان، فاإن �لإن�سان قد يتكلم 
بالزهد  �لآخرين  وين�سح  �لز�هدين  بقول 
يعمل  ولكنه  �لدنيا،  وترك  لالآخرة  و�لعمل 

عمل �لر�غبني بلذ�ئذها ومتعها.
ثم يقول)عليه �ل�سالم(:)�إن �أعطي منها مل 
�لإن�سان  �إن  يقنع(  مل  منها  ُمِنع  و�إن  ي�سبع 
منها،  يكتفي  ول  �لدنيا  يحب  بطبيعته 
لالأكرث،  طموح  لديه  يظل  تعطيه  ومهما 
وهذه من �لأمور �لتي لي�س لها حد حمدود، 
حمدود،  �لدنيا  يف  �لإن�سان  عمر  �إن  رغم 
م�ساحة،  هناك  تبقى  �سيئا  منها  �خذ  وكلما 
وحتى �للذ�ئذ عندما تنتهي يحاول �أن يعيد 
�لكّرة عليها وهكذ�، كونه مل يعّود نف�سه على 
�ل�ساحلني  بع�س  لكن  و�لقناعة،  �لكتفاء 
�لز�هدين يقول، ل يهمني..فاإن ح�سلت على 
رزقي �آكله و��سكر �هلل تعال، و�إن مل �ح�سل..

للعبادة،  و�أتفرغ  �سائماً،  �ليوم  ذلك  �أطوي 
هذه هي �لرتبية �لنف�سية �ل�سحيحة.

�أخري�ً يقول )عليه �ل�سالم(:)يعجز عن �سكر 
ما �أوتي ويبتغي �لزيادة فيما بقي(�إن �ل�سكر 
نعمة من �لنعم، �إذ� عرفنا هذه �مل�ساألة فاإننا 
�نه  �لإن�سان  علم  و�إذ�  تعال،  �هلل  �سكرنا  قد 
حتى �ل�سكر هو من توفيقات �لطاعة، و�إنها 
لو  �إنه  حيث  �أي�ساً،  �ل�سكر  ت�ستوجب  نعمة 
تعال على  ي�سكر �هلل  �أن  يق�سي عمره على 
�لنعم �لآنية �لتي عنده، فالعمر ل يفي ل�سكر 

هذه �لنعم، فكيف يطمح باأ�سياء �أخرى.
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ما موقف �ل�سيعة من 
م�ساألة خلق �لقر�آن؟

لعدة  ي�سم  مل  �لذي  �ل�سخ�س  على  �ل�سرعي  �لو�جب  هو  ما  �ل�سوؤ�ُل: 
�سنو�ت ثم �نتبه �إل ذلك يف حالة علمه بوجوب �ل�سوم ويف حالة جهله 

بوجوب �ل�سوم؟
�لق�ساء  �إفطاره عن جهل باحلكم غري مردد فيجب  كان  �إذ�  �جلو�ب: 
فقط و�أما من تعّمد �لأكل و�ل�سرب وغريها مع علمه باملفطرية فتجب 

ر�ً مرّدد�ً على �لحوط. �لكفارة �أي�سا وكذ� �إذ� كان جاهاًل مق�سّ
�ل�سوؤ�ل: �سخ�س مل ي�سم بع�س �أيام �سهر رم�سان ، بدون عذر، فكيف 

يعو�س �لأيام �لتي م�ست؟
و�لكفارة  �لق�ساء  فيجب  عليه  �ل�سوم  بوجوب  يعلم  كان  �إذ�  �جلو�ب: 
�إذ� كان جاهال ً مق�سر� ولكن مردد� ً يف ذلك على �لحوط و�إذ�  وكذ� 
�ل�سنة  عن  �أي�سا  �لتاأخري  فدية  �أد�ء  عليه  يجب  بالوجوب  عاملا ً  كان 

�لأول فقط.
�لق�ساء  �سيام  يف  �لإفطار  تعمد  حالة  يف  �لكفارة  تب  هل  �ل�سوؤ�ل: 

وذلك قبل �آذ�ن �ملغرب ب�ساعتني؟
�جلو�ب: نعم تب و�لكفارة �إطعام ع�سرة م�ساكني.

وعدم  تعبي  حالة  ويف  ل  �أم  حامل  و�أنا  �ل�سوم  يل  يجوز  هل  �ل�سوؤ�ل: 
هذه  يف  �لولدة  بعد  و�ل�سوم  �لإفطار  يجوز  هل  �ل�سوم  على  �ملقدرة 

�حلالة هل يجوز علي دفع كفارة �أم ل؟
�جلو�ب: يجب �ل�سوم �إل �إذ� كان ي�سر بك �أو باجلنني �أو ي�سبب حرجاً 

�سديد�ً لك فيجوز �لإفطار وعليك �لق�ساء ول كفارة فيه.
�ل�سوؤ�ل: ما هو حكم �سوم �حلامل؟

�جلو�ب: �حلامل �ملقرب �إذ� خافت �ل�سرر على نف�سها ، �أو على جنينها 
�إذ� كان �ل�سوم م�ستلزماً لالإ�سر�ر  ـ بل قد يجب كما  جاز لها �لإفطار 
�ملحرم باأحدهما ـ وتكفر عن كل يوم مبد ويجب عليها �لق�ساء �أي�ساً . 
ويكفي يف �ملّد �إعطاء ثالثة �أرباع �لكيلو غر�م تقريباً، و�لأول �أن يكون 

من �حلنطة ، �أو دقيقها و�إن كان يجزي مطلق �لطعام حتى �خلبز.
نف�سي  و�عتب  �ل�سفر  �عتب من كثريي  هل  �أ�سافر كثري�ً  �أنا  �ل�سوؤ�ل: 

كال�سائق �لذي عمله هو �ل�سفر؟
�جلو�ب: �إن كنت ت�سافر يف �ل�سهر ع�سرة �أيام وت�ستمر ملدة ثالثة �أ�سهر 

كل �سنة �أو �ستة �أ�سهر ل�سنة و�حدة فاأنت كثري �ل�سفر.
�ل�سوؤ�ل: �أنا من �إحدى حمافظات �جلنوب و��سكن يف �أمريكا منذ زمن 
طويل و�لآن �عمل يف �لعر�ق لكن ل يز�ل �سكني يف �أمريكا وعملي لي�س 
يف �ملحافظة �لتي ولدت فيها �ل�سوؤ�ل �أود �أن �ذهب لزيارة حمافظتي ملدة 

�أربعة �أيام يف �سهر رم�سان فهل �أمت �سالتي و��ستمر يف �سومي؟
�جلو�ب: �إذ� و�سلت نف�س �لبلد �لذي ولدت فيه قبل �لزو�ل �سح منك 
�ل�سوم وت�سلي فيه متاماً متى و�سلت مطلقاً �إل �إذ� �أعر�ست عنه بعمل 

�أن تعزم �أن ل تتخذها �سكنا �أبد� فان �أعر�ست وجب �لق�سر و�لإفطار.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة
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قد  علماء  �أن  �لتاريخ  يف  جند   : يقول  �سائل  �ساأل 
بن  �أحمد  ر�أ�سهم  على  �لق�سية  هذه  يف  �متحنو� 
حنبل ونعيم �ملروزي، لكن ل جند �أثر�ً يذكر لأئمة 
�لقول  فهل  �ملقولة!  لهذه  للت�سدي  �لبيت  �أهل 
يقول  )كما  خملوق  �لقر�آن  �أن  هو  كان  عندهم 
ي�سلنا  مل  موقف  لهم  كان  �أم  و�ملعتزلة(  �خلو�رج 

خبه،؟ 
دو�فع  عرفنا  قد  كنا  �إذ�  �لقر�آن  خلق  م�ساألة  �إن 
)عليهم  �لبيت  �أهل  موقف  لنا  �ت�سح  �إفتعالها 
طابعها  حتمل  ل  �لقر�آن  خلق  فم�ساألة  �ل�سالم(! 
ودو�فع  طابعاً  حتمل  ما  بقدر  و�لديني  �لعلمي 
�خلليفة  ح�سابات  ت�سفية  �أهمها  �سرفة،  �سيا�سية 
عديدة  لأ�سباب  �ل�سنة  �أهل  مع  �ملاأمون  �لعبا�سي 
قد  �ل�سنة  �أهل  �أن  على   ، �ملقام  يف  ذكرها  يكن  ل 
��ستفادو� من �لإ�سر�ر على �لقول بعدم خلق �لقر�آن 
لعتبار�ت �سيا�سية �أخرى ، �إذ كان �ملتوكل �لعبا�سي 
�ملاأمون قال بعدم خلق �لقر�آن  �لذي رف�س �سيا�سة 
�ملاأمون  لقول  باخل�سوع  رف�سو�  �لذين  وقّرب 
عدم  على  �لإ�سر�ر  طابع  عليهم  و�أ�سبغ  �ل�سيا�سي 
�لت�ساوم يف دين �هلل ... �إل �آخرها من �لأمور �لتي 
وموؤيدين  كمعار�سني  �سيا�سياً  بع�سهم  بها  ��ستفاد 

ل�سيا�سات هوجاء غري �سحيحة .
�أثرها  لها  لي�س  لق�سية  دماء  �أريقت  فقد  لذ� 
�لعلمي و�لديني بحال ، فخلق �لقر�آن وعدم خلقه 
�آثارها  لها  لي�س  مقيتة  �سيا�سية  لعبة  �إّل  يعني  ل 
�لبيت  �أهل  فان  وبذلك   ، �لإ�سالمي  �ملجتمع  على 
�لق�سية  هذه  دو�فع  يعرفون  �ل�سالم(  )عليهم 
�ل�سيا�سية  �ملز�لق  هذه  بتجنب  �سيعتهم  فاأمرو� 
�سوناً حلياتهم �ل�سريفة، وباملقابل فان �أهل �لبيت 
�للعبة  هذه  يف  �لدخول  رف�سو�  �ل�سالم(  )عليهم 
�إل �لنظام ل غري  �ل�سيا�سية �لتي ترجع عو�ئدها 
. لذ� فاإن �لإمام �لر�سا )عليه �ل�سالم( تد�رك هذه 
�أم ل  �أهو خملوق  �لقر�آن  �سئل عن  �لق�سية حينما 

فقال : ل �أقول فيه �إّل �أنه كتاب �هلل ــ هذ� م�سمون 
�لإمام  �أن  تد  وبذلك  ــ  �ل�سالم(  )عليه  حديثه 
�للعبة  �ل�سالم( قد �جتنب �لدخول يف هذه  )عليه 

�ل�سيا�سية �لتي �أريقت ب�سببها دماء دون  طائل .
�لقر�آن  �ل�سالم(:  )عليه  �لع�سكري  �لإمام  �ُسئل 
�أبا  يا  لل�سائل:  فقال:  خملوق؟  غري  �أم  خملوق 
خملوق.  �سو�ه  وما  �سيء  كل  خلق  �هلل  ها�سم، 

)مناقب �آل �أبي طالب ج2/ 525(.
يف  تقول  ما  �ل�سالم(:  )عليه  �لر�سا  �لإمام  و�ُسئل 
تطلبو�  ول  تتجاوزوه  ل  �هلل  فقال: كالم  �لقر�آن؟ 

�لهدى يف غريه فت�سلو�. )�أمايل �ل�سدوق/ 326(.
و�ُسئل �لإمام �ل�سادق)عليه �ل�سالم(: ُجعلت فد�ك 
�إختلف �لنا�س يف �لقر�آن فزعم قوم �أن �لقر�آن كالم 
�هلل غري خملوق، وقال �آخرون: كالم �هلل خملوق. 
حُمدث  �هلل  كالم  �لقر�آن  �ل�سالم(:  )عليه  فكتب 
ذكره...(  تعال  �هلل  �أزيل،مع  وغري  خملوق،  غري 

�حلديث )�لتوحيد/ 156(.
�لقر�آن كالم  �أن  �لكتاب  �أي�ساً: ))قد جاء يف  وقال 
�هلل ووحي �هلل وقول �هلل وكتاب �هلل ، ومل يجيء  فيه 
�أنه خملوق، و�إمنا �متنعنا من �طالق �ملخلوق عليه 
ويقال:  مكذوباً،  يكون  قد  �للغة  يف  �ملخلوق  لأن  ؛ 
تبارك وتعال:  قال �هلل  �أي مكذوب،  كالم خملوق 
�إِفكاً  َوَتخُلُقوَن  �أَوَثاناً   ِ ا َتعُبُدوَن ِمن ُدوِن �هللَّ َ )) �إِمنَّ

(( )�لعنكبوت:17(. �أي كذباً.
وقال عز وجل حكاية عن منكري �لتوحيد: )) َما 
 )) �خِتاَلٌق  �إِلَّ  َهَذ�  �إِن  �لآِخَرِة  �ملِلَِّة  يِف  ِبَهَذ�  �َسِمعَنا 

)�س:7(. �أي �فتعال وكذب.
ومن قال: �إنه غري خملوق مبعنى �أنه غري مكذوب 
فقد �سدق وقال �حلق و�ل�سو�ب، ومن زعم �أنه غري 
�أنه غري حمدث وغري منزل وغري  خملوق مبعنى 

حمفوظ فقد �أخطاأ وقال غري �حلق و�ل�سو�ب.
)بحار �لأنو�ر ج89/ 199(.
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الكتل ال�صيا�صية ترف�ص متديد فرتة بقاء قوات الحتالل الأمريكية يف العراق

اجلامعة العربية : ل اإلغاء او تاأجيل القمة العربية يف بغداد         

اإنهاء عمل املحكمة اجلنائية العليا يف �صهر حزيران املقبل  

جلنة النزاهة الربملانية تعلن اإن الأيام القادمة �صت�صهد الك�صف  عن 
تورط حمافظني حاليني يف ق�صايا ف�صاد

تورط م�صوؤولني كبار  يف وزارة التجارة بق�صية زيت الطعام الفا�صد  

قال رئي�س جلنة �لأمن و�لدفاع �لنيابية ح�سن 
ترف�س  �ل�سيا�سية  �لكتل  �أغلب  �إن  �ل�سنيد، 
متديد فرتة بقاء قو�ت �لحتالل �لأمريكية يف 
قادرة  �لأمنية  �لأجهزة  �ن  �إل  م�سري�  �لعر�ق، 
�ل�سنيد  �لعر�قية.و�و�سح  �لأر��سي  على حماية 
�إن �ي متديد لبقاء �لقو�ت �لمريكية يف �لعر�ق 
ونحن  وبنودها  �لن�سحاب  لعملية  �مر خمالف 

ن�سر على �ن تاريخ �حلادي و�لثالثني من �سهر 
جلالء  �لخري  �ملوعد   هو  �ملقبل  �لول  كانون 
�ل�سماح بالتمديد  ، ر�ف�سا  �خر جندي �مريكي 
�أو  �لمنية  �لتفاقية  لفقر�ت  ثانية  بقر�ءة  �و 
�لتفاقية  تطبيق  يف  تلكوؤ  �أي  �أن  تعديلها.و�أكد 
�لمنية �سيو�جه مو�قف حازمة من قبل �لكتل 

�ل�سيا�سية.

�و  �لغاء   �لعربية  �لدول  جامعة  نفت 
�ل�سهر  عقدها  �ملقرر  بغد�د  قمة  �رجاء   
وزير  �عالن  بعد  �لنفي  هذ�  وجاء  �ملقبل. 
�لتعاون  جمل�س  باأن  �لبحريني  �خلارجية 
�لغاء  �لعربية  �جلامعة  من  طلب  �خلليجي 
�لقمة. ووجه نو�ب من كتل �سيا�سية عر�قية 
كما  �لطلب،  لهذ�  �سديدة  �نتقاد�ت  خمتلفة 

جمل�س  يف  �خلارجية  �لعالقات  جلنة  ر�أت 
�بعاد  ور�ءه  �ملوقف  هذ�  �ن  �لعر�قي  �لنو�ب 
�سيا�سية وطائفية. وكان وزير �خلارجية �لبحريني، 
خالد بن �أحمد �آل خليفة قد �عرتف باأن دول جمل�س 
�إلغاء  �لعربية  �جلامعة  من  طلبت  �خلليجي  �لتعاون 
�أيار  �لقمة �لعربية �ملقرر عقدها يف بغد�د خالل �سهر 

�ملقبل.."بح�سب وكالة رويرتز لالنباء" 

�أفاد م�سدر ق�سائي باأن جلنة حكومية قررت 
�سهر  �لعليا يف  �جلنائية  �ملحكمة  �إنهاء عمل 
على  ق�ساتها  و�إحالة جميع  �ملقبل،  حزير�ن 
غري  �لق�سايا  �إحالة  �إل  �إ�سافة  �لتقاعد، 
�ملخت�سة.و��سار  �ملحاكم  على  �ملح�سومة 
ت�سليم  على  �تفقت  �للجنة  �ن  �ل  �مل�سدر 

�لعامة  لالأمانة  �ملحكمة  موجود�ت  جميع 
ملجل�س �لوزر�ء و�إحالة جميع ق�ساة �ملحكمة 
دو�ئر  �إل  �ملوظفني  وحتويل  �لتقاعد،  على 
�لدولة �لأخرى مع مر�عاة �ملخاطر �لأمنية 

ملوظفيها. 

�ليام  �ن  �لبملانية  �لنز�هة  جلنة  �علنت 
تهم  توجيه  عن  �لعالن  �ست�سهد  �ملقبلة 
ف�ساد  بق�سايا  متورطني  حاليني  ملحافظني 
�لنائب  �للجنة  ع�سو  ومايل.وقال  �د�ري 
�ل�سهيلي �ن مو�سوع تورط م�سوؤولني  جو�د 

�د�ري ومايل مرتبط بالدلة  بعمليات ف�ساد 
�ملرحلة  �ن  �ل  م�سري�ً  �ملتوفرة،  �لثبوتية 
�ملقبلة �ست�سهد �ثبات �دلة على متورطني يف 

عمليات ف�ساد بينهم حمافظون.

�لنتائج  �إن  عن  عو�د  عدي  �لنائب  ك�سف 
زيت  �سحنة  ق�سية  يف  للتحقيق  �لأولية 
�لطعام �لفا�سد يف ميناء �م ق�سر مبحافظة 
قد  كبار  م�سوؤولني  تورط  �أظهرت  �لب�سرة 

ت�سل درجاتهم �لوظيفية �إل وكالء يف وز�رة 
ت�سريح  يف  م�سري�  �لق�سية،  بهذه  �لتجارة 
�سيك�سف  �لنو�ب  جمل�س  �ن  �ل  �سحفي 

�أ�سماء �ملتورطني مب�ستند�ت تثبت �إد�نتهم. 

وزارة الهجرة واملهجرين توؤكد ارتفاع 
معدلت العائدين اىل مناطق �صكناهم 

�أعلن �لوكيل �لأقدم لوز�رة �لهجرة و�ملهجرين �أ�سغر 
د�خل  �ملهجرة  �لأ�سر  عودة  وترية  �رتفاع  �ملو�سوي 
�إل  م�سري�  �لأ�سلية،  مناطقها  �إل  وخارجه  �لبالد 
�أ�سرة  �ألف   90 نحو  �إل  و�سل  �لعائدة  �لأ�سر  عدد  �ن 
بيان   �ملو�سوي يف  و�أ�سار  �لوز�رة.  عائدة م�سجلة لدى 
�ل �ن حمافظة بغد�د جاءت باملرتبة �لأول من حيث 
م�سيفا  ديال،  حمافظة  تلتها  �لعائدة  �لأ�سر  �أعد�د 
د�خليا  للعودة  ن�سبة  �أقل  �سجلت  نينوى  �ن حمافظة 

وخارجيا.

البنك املركزي العراقي يو�صك على النتهاء 
من م�صروع رفع ثالثة اأ�صفار من العملة 

�علن �لبنك �ملركزي �لعر�قي، �أنه يو�سك على �لنتهاء 
�ن  �لعملة، مبينا  �أ�سفار من  من م�سروع رفع ثالثة 
جمل�سي  �إل  و�سريفع  ��سرت�تيجياً،  يعد  �مل�سروع 
�لبنك  م�ست�سار  وقال  �كتماله.  حال  و�لنو�ب  �لوزر�ء 
�ملركزي مظهر حممد �سالح �ن هذ� �مل�سروع �سيقلل 
من كلفة �ملعامالت ويقلل من حمل �لنقود ، م�سيفاً 
برميل  مليون   12 �إل   6 �إنتاج  على  مقبل  �لعر�ق  �ن 
قيمة  من  ويرفع  �لتنمية  على  �سينعك�س  وهذ�  نفط 

�لدينار �لعر�قي. 

املطالبة بو�صع حلول جدية مل�صاألة 
العوا�صف الرتابية التي ت�صرب البالد 

�ملعنية  �جلهات  �لعر�قية  �لبيئة  جمعية  طالبت 
بـ"مناق�سة فكرة توزيع �أجز�ء من �ملناطق �ل�سحر�وية 
بني مز�رعني بهدف زر�عتها �أو �إقامة م�ساريع خا�سة 
�ملياه  من  �ل�ستفادة  عب  عليها،  �حليو�نية  بالرثوة 
بغية  �ملناطق"،  هذه  يف  بكرثة  �ملوجود  �جلوفية 
كربالء. على  �لرت�بية  �لعو��سف  تاأثري  من  �حلد 
تر�بية  عا�سفة  موؤخر�  �لبالد  مناطق  و�سهدت  هذه 
�سديدة �أ�سفرت يف كربالء عن خم�سمائة حالة �ختناق 

، بح�سب مدير �إعالم �سحة �ملحافظة ..
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ح�صني النعمة – علي اجلبوري

للعتبة  �لعامة  �لأمانة  من  وفد  �سارك 
مب�ست�سار  متمثاًل  �ملطهرة  �حل�سينية 
يف  �ملو�سوي  جعفر  �ل�سيد  �لعام  �لمني 
�أقامته  �لذي  �لثاين  �لعلمي  �ملوؤمتر 
كلية �لعلوم �لإ�سالمية بجامعة كربالء، 
عن  ممثلني  مب�ساركة  �ملا�سي،  �لأ�سبوع 
قاعة  على  وذلك  �لعر�قية  �جلامعات 
�جلامعية  �ملدينة  يف  )�ل�سنهوري( 

بفريحة.
يومني  ��ستمر  �لذي  �ملوؤمتر  و�سّم 
ورجال  �لباحثني  من  عدد�  متتاليني 
�لدين من كربالء وخارجها، وجاء حتت 
�سعار )�لإ�سهام �ملعريف يف مكونات �لفكر 

�لإ�سالمي(.
�لدكتور  كربالء  جامعة  رئي�س  وقال 
"تقيم  )�لأحر�ر(:  لـ  �لغامني؛  ح�سن 
كلية �لعلوم �لإ�سالمية موؤمترها �لعلمي 
�لكلية،  حد�ثة  من  �لرغم  على  �لثاين 
م�ساركات  �لو��سع  �ملوؤمتر  هذ�  و�سّم 
خمتلف  يف  باحثني  قبل  من  عديدة 
كليات �لعلوم �لإ�سالمية �لتابعة جلميع 
��سرت�ك  �إل  �إ�سافة  �لعر�ق،  جامعات 
ببحوثها  و�ملذ�هب  �لأطياف  جميع 
على  �لقت�سار  دون  �لدينية  �لعلمية 

�ملذهب �ل�سيعي". 
من  �أكرث  م�ساركة  �ملوؤمتر  "�سّم  وتابع، 
�لبحوث  وخرجت  خمتلفاً،  بحثاً   )63(
جميع  على  تعّمم  �سوف  طيبة  بنتائج 

�ملوؤمترين".
�ملوؤمتر  باأّن  �ملوؤمترون  �أّكد  جانبهم  من 
مناق�سة  خالل  من  كثرية  بثمار  خرج 

للو�سول  وتد�ولها  �ملقدمة  �لبحوث 
�لعمل بها وتطبق على  �إل نتائج يكن 
�مل�سلمون  منها  لي�ستفيد  عملياً  �ل�سلوك 

وطلبة �جلامعات.
وهو  ديال  جامعة  �أ�ساتذة  �أحد  و�أو�سَح 
)�لأحر�ر(  لـ  �جلبوري؛  �سلمان  �لدكتور 
كلية  من  �لباحثني  من  "عدد�  باأّن 
هذ�  يف  �ساركو�  ديال  بجامعة  �لرتبية 
�ملوؤمتر وقد قدمو� ملخ�سات لبحوثهم 
�إ�سهاماً لديومة �لعالقة بني �جلامعات 
�لعر�قية وبني �لكليات �ملتناظرة"، مبيناً 
باأّن "�لباحثني ركزو� يف بحوثهم �ملقدمة 
على مو��سيع علم �أ�سول �لفقه وطر�ئق 

تدري�س �لقر�آن وعلم �لكالم".
�حلكيم  ح�سن  �لدكتور  �لباحث  و�سارك 
�ملو�سوم  ببحثه  �لكوفة  جامعة  من 
)م�سطلح �جلرح و�لتعديل وجذور �لنقد 
�لدكتور  و�لباحث  للرجال(،  �لعلمي 
حممد �خلفاجي من �جلامعة �لإ�سالمية 
يف  �لعرفان  )مقا�سد  ببحثه  بالنجف 
و�لباحث  لل�سبزو�ري(  �لرحمن  مو�هب 
جامعة  من  ر�سن  �سالح  علي  �لدكتور 
�لبعثة  قبل  )�لإ�سالم  ببحثه  �لب�سرة 
و�لباحث  �لكرمي(،  �لقر�آن  يف  �لنبوية 
ام من جامعة بابل  �لدكتور في�سل �لب�سّ
�لزوجية  ملدلول  �ملعا�سر  )�لفهم  ببحثه 
�لدكتور  و�لباحث  �لكرمي(،  �لقر�آن  يف 
ببحثه  مي�سان  جامعة  يف  �أ�سد  ح�سن 
)دللة �لن�س و�أثرها يف تف�سري �لقر�آن(،  
من  �لدليمي  ناهدة  �لدكتورة  و�لباحثة 
�لنف�سي  )�لأمن  ببحثها  بابل  جامعة 
�جلامعية  �لطالبة  باتاهات  وعالقته 
و�لباحث  �لريا�سية(،  �لأن�سطة  نحو 
جامعة  من  م�ستت  جبار  �سعد  �لدكتور 
ودللته  �لأدبي  )�لرت�ث  ببحثه  كربالء 
يف تف�سري بع�س �ألفاظ �لقر�آن �لكرمي(.

كلية العلوم الإ�صالمية بجامعة كربالء..
 تقيم موؤمترها �لعلمي �ل�سنوي �لثاين

الدكتور ح�صن عودة الغامني
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تقرير: تي�صري عبد عذاب
�ملقد�سة  �حل�سينية  �لعتبة  من  وفد  �سارك 
كربالء  �سحة  د�ئرة  عقدته  �لذي  �ملوؤمتر  يف 
يوم  يف  �لهندية  تربية  مديرية  مع  بالتعاون 
م�ساكل  ملناق�سة   2011/4/9 �ملو�فق  �ل�سبت 
�خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  من  �لأطفال  وهموم 
وو�سع �حللول �ملنا�سبة لالهتمام بهم يف �جلانب 

�ل�سحي و�لرتبوي.
وقال رئي�س �لوفد �مل�سارك ومدير مكتب �لأمني 
)�سعد  �ل�سيد  �ملقد�سة  �حل�سينية  للعتبة  �لعام 
�ملوؤمتر  هذ�  يف  ح�سورنا  مت  �لبناء(،  �لدين 
عبد  �ل�سيخ  �لعام  �لأمني  �سماحة  من  بتوجيه 
بع�س  تقدمي  يف  للم�ساركة  �لكربالئي  �ملهدي 

�خلدمات لهذه �ل�سريحة �ملهمة يف �ملجتمع.
وتابع: �ساركنا بتوزيع هد�يا وجو�ئز من �لعتبة 
�لأطفال  لأولئك  تكريا  �ملقد�سة  �حل�سينية 
ومتت دعوتهم لزيارة �لعتبة �ملقد�سة مع ذويهم 
وت�سرفهم باد�ء �لزيارة �جلماعية وجولة لبع�س 
�ق�سام �لعتبة و�لتبك بوجبة �لطعام يف �مل�سيف 
�حل�سيني، و�ستكون هنالك �سفرة لهم بالتن�سيق 
)عليه  علي  �لإمام  مرقد  لزيارة  ذويهم  مع 

�ل�سالم( يف �لنجف �لأ�سرف.
�ملقد�ستان  �لعتبتان  تهتم  �لبناء:  و�أ�ساف 
عموما  �لأطفال  ب�سريحة  و�لعبا�سية  �حل�سينية 
ولكن  بهم  خا�سة  ن�ساطات  عدة  �لعتبة  ومتتلك 
�خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  بالأطفال  �هتمامها 
و�سي�سارك  و�لأهمية،  �خل�سو�سية  من  نوع  له 
ربيع  مبهرجان  �ملوجودين  �لأطفال  من  جمع 
�لطفولة �لعاملي �لذي تعتزم �لعتبتان �ملقد�ستان 
�أيلول  �سهر  يف  �إقامته  و�لعبا�سية(  )�حل�سينية 
�ملقبل، و�سيكون هذ� �ملهرجان على غر�ر مهرجان 
ربيع �ل�سهادة �لعاملي، و�ستوجه دعوة لنخبة منهم 
من خارج ود�خل �لعر�ق من خمتلف �جلن�سيات 
و�لأديان و�ملذ�هب  لزيارة مدينة كربالء �ملقد�سة 

و�أي�سا زيارة �لعتبات �ملقد�سة يف �لعر�ق.

بدير(  حمودي  )عالء  �لدكتور  �أ�سار  جانبه  من 
�إهمال  مو�سوع  �إل  كربالء،  �سحة  د�ئرة  مدير 
و�عتبه  �خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  �لأطفال 
مو�سوعا خطري� جد�، م�سيفا بان د�ئرة �ل�سحة 
�ل�سريحة  لهذه  �خلدمات  �أف�سل  تقدمي  حتاول 
وزود  �ملعاقني  لتاأهيل  مركز   �إن�ساء  مت  حيث 
ب�سيارة حديثة خم�س�سة لنقلهم من و�ل �ملركز 
تعانيها  �لتي  �ملعاناة  حجم  من  للتقليل  وذلك 

عو�ئهم.
بالز�ئر  ي�سمى  خا�س  م�سروع  هنالك  وتابع: 
وهو  كربالء  �سحة  د�ئرة  عليه  ت�سرف  �ل�سحي 
يف طور �لإكمال حاليا من �جل و�سع �إح�سائيات 
ملعرفة مكان �سكن هذه �ل�سريحة لتو�سيل �أف�سل 

�خلدمات �ل�سحية �إل منازلهم.
�إح�سائية  متتلك  ل  �ل�سحة  د�ئرة  بان  مو�سحا 
كاملة عن عدد ذوي �لحتياجات �خلا�سة لن من 
�مل�ست�سفيات  �إل  �لو�سول  �غلبهم  على  �ل�سعب 
و�ملر�كز �ل�سحية، ولكن م�سروع �لز�ئر �ل�سحي 
�سيقلل �لكثري من معاناتهم، حيث �أكملنا م�ساألة 
�لتي  �لر�بعة  �ملرحلة  يف  نحن  وحاليا  �مل�سوحات 
�إل  �إ�سافة  �لبيوت،  على  �لأرقام  و�سع  تت�سمن 
من  يكن  حيث  حديثة  ف�سائية  خارطة  وجود 
�أن نحدد ون�سل �إل بيت �مل�ساب باأ�سرع  خاللها 

وقت قيا�سي ممكن.
�لهندية  تربية  مدير  جميد  كاظم  ر�جح  �أما 

�لحتياجات  �لثاين لذوي  �ملوؤمتر  قال: هذ� هو 
�لهندية ونتمنى من �لبملان  �خلا�سة يف ق�ساء 
لغر�س  �ل�سريحة  بهذه  تهتم  �أن  و�حلكومة 
ليكونو�  و�ل�سحية  �لرتبوية  م�سريتهم  �إكمال 
من �لعنا�سر �جليدة  يف �ملجتمع، بالإ�سافة �إل 
حيث  �لتعليم  يف  �لرئي�سية  م�سكلتهم  يف  �لنظر 
خا�سة  �سفوفا  �لبتد�ئية  مرحلة  يف  يتلكون 
بهم وتقدم لهم رعاية خا�سة ونطالب باأن تكون 
�ملتو�سطة  مرحلة  يف  �ل�سفوف  هذه  مثل  لهم 
وتعيينهم  در��ستهم  �إكمال  لغر�س  و�لإعد�دية 
�أ�سوة باإخو�نهم يف �ملجتمع، موؤكد� �متالك �غلب 
�ملهار�ت  من  �لعديد  �ل�سريحة  هذه  من  �لطلبة 
درجات  على  يح�سلون  و�غلبهم  �ملختلفة  �لفنية 

عالية تفوق درجات �لطلبة �لعتياديني. 
م�سوؤولة  �سلطان  �سليمة  �لدكتورة  و�أو�سحت 
حمافظة  جمل�س  يف  و�لإعالم  �لثقافة  جلنة 
�لبع�س  قبل  من  عد�ئي  تعامل  هنالك  كربالء، 
�سد هذه �لفئة وهذ� خطري جد�، حيث يكن �أن 
للمجتمع  و�ن  مبدعون،  مو�طنون  منهم  يخرج 
لتعليمهم  �ل�سريحة  كبري� مع هذه  دور�  و�ملعلم 
تكون  �أن  يجب  �نه  �إل  بالإ�سافة  وتاأهيلهم، 
للمجتمع ثقافة عالية للتعامل مع هكذ� حالت، 
هذه  مبثل  �لعتناء  �ل  �جلميع  ندعو  لذلك 
�أن  �إذ� ��ستطعنا  �ل�سريحة لأنهم يلكون طاقات 

ن�ستخرجها نكون قد ح�سلنا على منجز كبري.

مدير د�ئرة �سحة كربالء:
 م�صروع الزائر ال�صحي يف طور الإكمال هدفه تو�صيل اأف�صل اخلدمات ال�صحية لتلك ال�صريحة

موؤمتر ملعاجلة هموم الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة يف الهندية
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حتقيق: اجمد األكعبي

�لفنانني  مبتكر�ت  من  �ملنمنمات  وفن  و�لتجريد  �لت�سطيح 
�مل�سلمني �لأو�ئل

وتاأثريه  �لإ�سالمي  للفن  �حل�ساري  �لتو��سل  �جل  ومن   
على فناين �لع�سر �حلديث نتناول من خالل  حتقيقنا هذ� 
�لعرب  �لفنانون  �أبدعه  ما  على  �لإ�سالمية  �لفنون  تاأثري�ت 
و�لغربيون من �أعمال ت�سكيلية ��ستوحت روح �لفن �لذي جاء 
به �لفنان �مل�سلم عب ع�سور �حل�سارة �لإ�سالمية وما قدمه 
من فنون �زدهرت يف �لعر�ق وم�سر و�ل�سام و�إير�ن و�لأندل�س، 
�لإ�سالمية  �لعمارة  يف  وو��سحة  باقية  �آثار  من  خلفوه  وما 
و�لزخارف �مل�ستمدة من �لأ�سكال �ملجردة و�لتي تاأ�س�ست على 

تو�فق كوين وتكامل بني �لقيم �لروحية و�ملادية. 
�أكادييني  �أ�ساتذة  من  ننهل  حمطات  عدة  لنا  وكان 
�سوقي  د.  لتحقيق هدفنا هذ� منهم   �ساركونا   وخمت�سني  
�ملو�سوي �أ�ستاذ يف جامعة بابل كلية �لفنون �جلميلة  خمت�س 
�أم  �لإ�سالمية تعتب  �لعمارة  �ن  �لإ�سالمية وقال:   بالفنون 
�لفنون �لتي قدمها �لفنانون �مل�سلمون يف �ستى بقاع �لأر�س 
�لعمارة  كانت  فقد  �لإ�سالمية،  �لدول  �إليها  �متدت  �لتي 
ميد�نا يلتقي يف �ساحته �لعديد من �لأن�سطة �لفنية كالبناء 
و�لنجارة و�لنحت و�جل�س و�حلجر و�ل�سم�سيات و�لقمريات 
و�خلط  �خلزف  وتر�بيع  بالف�سيف�ساء  �حلو�ئط  وك�سوة 
نبال  �لإ�سالمية  �لفنون  �أكرث  كانت  و�لتي  �لعربية  و�لكتابة 

و�أكرثها �سيوعا من �لنا�س. 
�لفنون  كلية  بغد�د  �أ�ستاذ يف جامعة  د. زهري �ساحب  وذكر  
�جلميلة خمت�س بالتاريخ �لقدمي يف �إحدى حما�سر�ته:  �إن 
معرفة �لعرب للكتابة حمل معه بد�ية ظهور �لفن �لت�سكيلي 
�لت�سوير  بد�أ  حيث  �لإ�سالمي  �لفن  يف  و�لتلوين  و�لر�سم 
�لأدبية  و�لكتب  �ل�سعر  دو�وين  دخلت  منمنمات  هيئة  ياأخذ 
و�لعلمية باعتبارها �سور� تو�سيحية، لفتا �إل �ن �ملنمنمات 
�لعامة،  �لإ�سالمية كانت فنا للخا�سة ولي�ست متد�ولة بني 
�سفحات  بني  �لدو�م  على  وحمفوظة  متاما  بعيدة  وكانت 
�لكتب يف خز�ئن �مللوك و�لأمر�ء و�لعلماء و�لأدباء مما جعلها 

بعيدة عن تذوق �لعامة وتلقيهم. 
�ل�سهر�ستاين  علي  حممد  �لر�ئد  �ملعماري  �ملهند�س  وقال 
�لبلد�ن  يف  �مل�ساجد  �ختالف  رغم   : �هلل  رحمه  وفاته  قبل 

فاإن هناك  �ل�سام وم�سر  �أو  �لعر�ق  �مل�ساجد يف  �لغربية  عن 
يطبع  �لذي  �لن�سب  نظام  يف  يظهر  و�حد�  �إن�سانيا  �أ�سا�سا 
و�لأعمدة  �لأفقي  �لو�سع  يف  ويتمثل  جميعا،  �مل�ساجد  هذه 
جماعة  ي�سبه  فيما  �مل�سطح  �سقف  �متد�د  على  �ملرت��سة 
�لفنان  �ن   : �هلل  رحمه  و�و�سح  �ل�سماء.  قبة  حتت  �مل�سلني 
�مل�سلم لكي ي�سل �ل �لتعبري عن �مل�سمون �لروحي للعقيدة 
�لريا�سيات  من  يتمكن  �أن  عليه  كان  ب�سرية  قيم  �سكل  يف 
لتحقيق �لهدف من �لفن، �إذ مل يكن فنه معاجلات ت�سكيلية 
وفكرة  م�سمونا  ي�ستهدف  كان  ما  بقدر  زخرفية  �أبد�عية 
�أمام  فلم تكن زخارفه جمرد لعب بل كانت ت�سع من ير�ها 
فكر وفل�سفة خل�سها �لفنان �مل�سلم يف �سريط و�حد من تلك 
وتب�سر  حياتنا  حتكم  �لتي  �لعليا  بالقوى  تذركنا  �لتوريقات 

بال نهائية �لآخرة وحمدودية �حلياة �لدنيا.  

الفن الإ�صالمي وتاأثريه على العمارة وعلى فناين الع�صر

ــــــل ــــــي ــــــل اخل
هـــــــذ� مقـــــــام �خلـــــــليل حــقاً

                                        عليــــــــه ربــــــى �ســــّلى و�سلم
فـــــيـــــــه �أمــــــــان لكــــــل ر�ٍج

                                       ومن يــــــــزره يـــــــرجى ويكرم
�خلليل مدينة يف جنوب �لقد�س على بعد 40 كم وفيها 
قبور  على  وي�ستمل  وبناء  ومغارة  �لإبر�هيمي  �حلرم 
�سارة  وزوجته  �إبر�هيم  �لنبي  وهم  �لأنبياء  من  طائفة 
حلحول  بلدة  ويف  وزوجاتهم.  ويو�سف  ويعقوب  و�إ�سحق 
�لنبي  ي�سمى مقام  على مقربة من �خلليل يوجد مقام 
مكان  �خلليل  �سمال  من  كيلومرت  بعد  وعلى  يون�س، 
ي�سمى ر�مة �خلليل ويقال �إن �ملالئكة �لثالثة ظهرو� بها 

للنبي �إبر�هيم.
�إبر�هيم �خلليل  �لأنبياء  �أبي  �أن قب  بالتو�تر  وقد ثبت 
�ل�سور،  د�خل  هي  �لتي  �ملغارة  يف  هناك  �ل�سالم(  )عليه 
وقد �سمو� �لبلد هو فيه با�سمه وهو �أ�سهر من �أن يذكر. 

فثبت بالتو�تر �أي�ساً �أن ولده �إ�سحاق وولد ولده يعقوب 
ز�ر  وقد  �خلليل،  مدينة  يف  �ملغارة  د�خل  معه  مدفونان 
�لرحالة نا�سر خ�سرو مدينة �خلليل وو�سفها يف رحلته 
�لقرية من  و�مل�سهد على حافة  قائاًل:  مبا هو ملخ�سه 
�لبناء  عر�س  يف  وحمر�ب  مق�سورة  وبه  �جلنوب  جهة 
وجانباً، وباملق�سورة حماريب جميلة بها قب�ن ر�أ�سهما 
قامة  بارتفاع  �مل�سقول  �حلجر  من  وكالهما  للقبلة 
و�لآخر  �إبر�هيم  بن  �إ�سحق  قب  �لأين  على  �لرجل، 
�ل�سائر  يخرج  وحني  �أذرع  ع�سرة  وبينهما  زوجته،  قب 
م�سهدين  يجد  �مل�سهد  �ساحة  و�سط  �إل  �ملق�سورة  من 
�أمام �لقبلة �لأين به قب �إبر�هيم �خلليل، وهو م�سهد 
كبري و�مل�سهد �لثاين على ي�سار �لقبلة، قب �سارة زوجة 
وهو  باب  عليه  ممر  زوجته  وقب  قبه  وبني  �إبر�هيم، 
قب�ن  �مل�سهدين  هذين  وبعد   : �أي�ساً  وقال  �لدهليز، 
قب  و�لأي�سر  يعقوب،  �لنبي  قب  �لأين  متجاور�ن 

�إبر�هيم لل�سيافة  �لتي �تخذها  �ملنازل  زوجته وبعدهما 
�لأربعة منحدر به قب  وبها �ستة قبور وخارج �جلدر�ن 

يو�سف بن يعقوب وهو من حجر وعليه قبة جميلة.
�سنة 725 وهو حممد بن  �بن بطوطة(  وجاء يف )رحلة 
�إبر�هيم �سم�س �لدين �لكنجي �ملتوفى �سنة 779هـ قال: 
ثم �سافرت من غزة �إل مدينة �خلليل يف د�خل �مل�سجد 
ويعقوب  و�إ�سحق  �إبر�هيم  قب  فيه  �ملقد�س  �ملكرم  �لغار 
ذكره  ومما  �أزو�جهم،  قبور  هي  قبور  ثالثة  ويقابلهما 
�أهل �لعلم دليل  على �سحة كون �لقبور �ل�سريفة هناك 
�سماه  �لذي  �لر�زي  جعفر  بن  علي  كتاب  عن  نقلته  ما 
و�إ�سحاق  �إبر�هيم  قب  �سحة  عن  للقلوب(  )�مل�سفر 
ويعقوب، ويد�خل هذ� �مل�سجد �أي�ساً قب يو�سف وب�سرقي 
حرم �خلليل قرية لوط، وهي على تل مرتفع ي�سرف من 
من  وبالقرب  ح�سنة  �أبنية  قبه  وعلى  �ل�سام  غور  على 

هذ� �مل�سجد مغارة فيها قب فاطمة بنت �حل�سني.
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فتوى املرجعية الدينية العليا حول ا�صحاب الدعاوى الباطلة
�صماحة  الأعلى  الديني  املرجع  ا�صدر 
احل�صيني  علي  ال�صيد  العظمى  اهلل  اآية 
فتوى  الوارف(  ظله  )دام  ال�صي�صتاين 
تناول فيها ب�صكل مف�صل الرد على ا�صحاب 
املزيفة  وال�صخ�صيات  الباطلة  الدعاوى 
اأي  دون  اتباعها  اىل  املوؤمنني  تدعو  التي 
عالئم  �صماحته  وذكر  برهان  اأو  حجة 
بطالن دعوى هوؤلء وكيفية التوقي منهم 
وعدم الجنرار  وراءهم، فقال �صماحته: 

اإن من جملة تلك العالئم:
بالريا�صات  والتو�صية  الدين  يف  البتداع 
التي مل تعهد من النبياء والو�صياء)عليهم 

ال�صالم(.
ال�صتناد يف ما يدعي ا�صتجابة اىل ما ورد 
يف م�صادر غري موثوقة تذرعًا بالت�صامح يف 

اأدلة ال�صنن.
معروفة  غري  مالية  م�صادر  على  العتماد 

وارتباطات غام�صة مريبة.
الميان  بعد  منهم  ان�صلخ  فيمن  الوقيعة 

بهم.
عن  لالمتياز  متعارفة  غري  �صبل  �صلوك 

غريهم من اهل العلم وعامة النا�ص .
وما  املنامات  على  العتماد  يف  املبالغة 

يدعون ترائيه لهم يف احلالت املعنوية.
عن  واملظهر  والزي  اللب�ص  يف  التميز 

الخرين.
ال�صتغناء عن املناهج املعروفة لدى الفقهاء 

يف ا�صتنباط الحكام ال�صرعية.
الت�صدي للفتيا من غري ا�صتح�صال الهلية 

لها.

ن�ص الفتوى :
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�سماحة �ملرجع �لديني �لأعلى �آية �هلل �لعظمى �ل�سّيد علي �ل�سي�ستاين )د�م ظّله(
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته:

�أ�سخا�س يف و�سط �ل�سباب يف �حلوز�ت �لعلمية  وبعد: فاإنَّه يظهر بني �حلني و�لآخر 
عون �أنَّهم يتَّ�سفون بالعرفان و�سفاء �لباطن ويزعمون لأنف�سهم مقامات  �أو غريها يدَّ
يف �لقرب من �هلل �سبحانه وتعال ويقولون: �إنَّ ر�سالتهم هي توجيه �ملجتمع �إل �هلل 
ة، ولوحظ �أنَّه قد ي�ستجيب لهم جمع من �ل�سباب  بالأذكار و�لأور�د و�ملجال�س �خلا�سّ
ت�سديقاً لدعاويهم، يف حني ينظر �آخرون �إل هذه �لت�سّرفات و�حلركات بعني �لريبة 
و�ل�سّك، فهل يجوز �لعتماد على �أ�سحاب هذه �لدعاوى و�لثقة بهم و�لعمل بو�ساياهم 

و�ل�ستجابة لهم، �أو يجب �حلذر منهم و�لبتعاد عنهم؟
�أفتونا ماأجورين وحفظكم �هلل عّز�ً ومنار�ً.

جمع من طاّلب �حلوز�ت �لعلمية
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ب�سمه تعال
وتهذيبها  �لنف�س  بتزكية  �لعناية  موؤمن  لكّل  ينبغي  �أنَّه  يف  �سكَّ  ل 
�لأخالق  مبكارم  وحتليتها  �لذميمة  و�ل�سفات  �لرذيلة  �خل�سال  عن 
مع�سيته،  من  وحذر�ً  تعال  �هلل  لطاعة  ��ستعد�د�ً  �ل�سفات  وحمامد 
�ل�سريفة  و�ل�ُسّنة  �لعزيز  �لكتاب  يف  ورد  ما  ذلك  �إل  �ل�سبيل  �أنَّ  �إلَّ 
من ��ستذكار �ملوت وفناء �لدنيا وعقبات �لآخرة من �لبزخ و�لن�سور 
�جلّنة  �أو�ساف  وتذّكر  تعال،  �هلل  على  و�لعر�س  و�حل�ساب  و�حل�سر 
ذلك  فاإنَّ  ونتائجها،  �لأعمال  و�آثار  وجحيمها  �لنار  و�أهو�ل  ونعيمها 
ا يعني على تقوى �هلل �سبحانه وتعال وطاعته و�لتوّقي عن �لوقوع  ممَّ
يف مع�سيته و�سخطه كما �أو�سى به �لأنبياء و�لأو�سياء  عليهم �ل�سالم 
ل  و��سح  طريق  وهذ�  جيل،  بعد  جياًل  �لرّبانيون  �لعلماء  به  وعمل 
مبقد�ر  �ملرء  حال  ُيعرف  ا  و�إمنَّ عنه،  تخلَّف  ملن  عذر  ول  فيه،  لب�س 
باحلّق  يعرفون  �لرجال  فاإنَّ  وعدمه،  �لنهج  هذ�  مع  �سلوكه  تطابق 
ومن عرف �حلّق بالرجال وقع يف �لفتنة و�سلَّ عن �سو�ء �ل�سبيل. وقد 
يبتدع  ن  �أهل �جلهل ممَّ بع�س  �ل�سالم عن  �ملوؤمنني عليه  �أمري  ر  حذَّ
�أنَّه من �لعلماء فيجمع حوله فريقاً من �جلّهال  بهو�ه �أمور�ً ويزعم 
ا َبْدُء ُوُقوع �ْلِفَت �أْهَو�ٌء ُتتََّبُع َو�أْحَكاٌم ُتْبَتَدُع ُيَخاَلُف ِفيَها  َ قائاًل: )�إِمنَّ
ِ َفلَْو �أنَّ �ْلَباِطَل  ِ َوَيَتَولَّ َعلَْيَها ِرَجاٌل ِرَجاًل َعلَى َغرْي ِدين �هللَّ ِكَتاُب �هللَّ
َخلَ�َس  قَّ  �حْلَ �أنَّ  َوَلْو  �مْلُْرَتاِديَن  َعلَى  َيْخَف  مَلْ  َقّ  �حْلَ ِمَز�ج  ِمْن  َخلَ�َس 
�أْل�ُسُن �مْلَُعانـِِديَن َوَلِكْن ُيوؤَْخُذ ِمْن َهَذ�  ِمْن َلْب�س �ْلَباِطل �ْنَقَطَعْت َعْنُه 
َعلَى  ْيَطاُن  �ل�سَّ َي�ْسَتْويِل  َفُهَناِلَك  َفُيْمَزَجاِن  ْغٌث  �سِ َهَذ�  َوِمْن  ْغٌث  �سِ
�ْسنى (. ومن عالئم �أهل  ِ �حْلُ �أْوِلَياِئِه َوَيْنُجو �لَِّذيَن �َسَبَقْت َلُهْم ِمَن �هللَّ
�لدعاوى �لباطلة مبالغتهم يف تزكية �أنف�سهم على خالف ما �أمر �هلل 
�ملناهج  و�ل�ستغناء عن  فيهم،  �لغلو  �إل  �لآخرين  وتوجيه  به،  تعال 
�ملعروفة لدى �لفقهاء يف ��ستنباط �لأحكام �ل�سرعية ودعوى �لوقوف 
�لباطنية، و�لت�سّدي للفتيا  عليها وعلى مالكاتها من طريق �لأمور 
�لتعليم  يف  �ملبتدئني  و��ستغالل  لها،  �لأهلية  ��ستح�سال  غري  من 
ة ملن �أذعن بهم، و�ملعاد�ة مع من مل يجر على  و�لتعّلم، و�ملو�لة �خلا�سّ
و�سلوك  بهم،  �لإيان  بعد  منهم  �ن�سلخ  فيمن  و�لوقيعة  طريقتهم، 
�سبل غري متعارفة لالمتياز عن غريهم من �أهل �لعلم وعاّمة �لنا�س، 
عون تر�ئيه لهم يف �حلالت  و�ملبالغة يف �لعتماد على �ملنامات وما يدَّ
يف  مت�سّكاً  �لآخرين،  عن  و�ملظهر  و�لزّي  �للب�س  يف  و�لتمّيز  �ملعنوية، 
�لتي  �لثانوية  �جلو�نب  مالحظة  غري  من  ماأثور  عمل  باأنَّه  بع�سه 

يقّدرها �لفقهاء يف مثل ذلك.
ومن تلك �لعالئم �لبتد�ع يف �لدين و�لتو�سية بالريا�سات �لتي مل 

عى  يدَّ فيما  و�ل�ستناد  �ل�سالم  عليهم  و�لأو�سياء  �لأنبياء  من  تعهد 
��ستحبابه �إل ما ورد يف م�سادر غري موثوقة تذّرعاً بالت�سامح يف �أدلَّة 
ما  يف  و�لت�ساهل  �لأخرى  و�لأديان  �مللل  باأهل  �لتاأّثر  و�أي�ساً  �ل�سنن، 
مة ووجوه �ختالط  يعّد �سرباً من �ملو�سيقى و�لأحلان �لغنائية �ملحرَّ
�لرجال بالن�ساء، و�لعتماد على م�سادر مالية غري معروفة و�رتباطات 

ا ل يخفى على �ملوؤمن �لفطن. غام�سة مريبة �إل غري ذلك ممَّ
قهم �هلل تعال ملر��سيه بالتثّبت وعدم  و�إنَّنا نو�سي عاّمة �ملوؤمنني وفَّ
�ل�سرت�سال يف �لعتماد على مثل هذه �لدعاوى، فاإنَّ هذ� �لأمر دين 
يد�ن �هلل تعال به، فمن �تَّبع �إمام هدى ح�سر خلفه وكان �سبيله �إل 
�جلّنة ومن �تَّبع �إمام �سالل ح�سر معه يوم �لقيامة و�ساقه �إل �لنار. 
ل �جلميع يف حال من كانو� قبلهم كيف وقع �لكثري منهم يف  وليتاأمَّ
�جلميع  يجّنب  �أن  تعال  �هلل  ن�ساأل  ذكر،  من  �أمثال  لّتباع  �ل�سالل 
ب�سرية  مقتدين  �حلنيف  ب�سرعه  للعمل  ويوّفقنا  و�لأهو�ء  �لبدع 

�لعلماء �لرّبانيني، �إنَّه ويّل �لتوفيق.
و�ل�سالم عليكم وعلى جميع �إخو�ننا �ملوؤمنني ورحمة �هلل وبركاته.
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تقرير: علي اجلبوري

�لأثر  تركت  �لتي  وفاته  على  يوماً  �أربعني  مرور  مبنا�سبِة 
�لبالغ يف نفو�س حمّبيه وجمايليه بعد �خلدمات �لتي قدمها 
حياته  �سنني  طو�ل  �لدينية  و�ملرجعية  �ملقد�سة  للعتبات 
�ملطهرة  �حل�سينية  للعتبة  �لعامة  �لأمانة  �أقامت  �ملباركة، 
�أربعينية  مبنا�سبة  و��سعاً  تاأبينياً  حفاًل  �ملا�سي،  �لأ�سبوع 
�لفقيد �لر�حل �ل�سيد حممد علي �ل�سهر�ستاين؛ وذلك على 
ل�ستذكار  �ل�سريف  �حل�سيني  بال�سحن  �لأنبياء  خامت  قاعة 
�آثاره وتاربه وو�ساياه �لقيمة �لتي تركها على �ل�سعيدين 

�لعربي و�لعاملي.
�لقر�آن  من  �آيات  بقر�ءة  بد�أت  �لتاأبني  حفل  فقر�ت  و�أول 
ورجال  �لأكادييني  قر�ءة �حلا�سرين من  ثّم  �لكرمي ومن 
�لدين و�مل�سوؤولني يف �حلكومة �ملحلية و�لعتبتني �ملقد�ستني؛ 
�سورة �لفاحتة ترحماً على روح �لفقيد �ل�سهر�ستاين )رحمه 
�ملطهرة  �حل�سينية  للعتبة  �لعامة  �لأمانة  كلمة  تبعها  �هلل( 
�لإ�سالمية  �لعمارة  �سيخ  بحق  رثاء  ق�سيدة  قر�ءة  ثم  ومن 
�ألقاها �ل�ساعر �حل�سيني حممد ر�سا �لقزويني وتالها عر�س 
حما�سرة  عن  عبارة  وهو  �لر�حل  للفقيد  فيديوي  ت�سجيل 
دينية بعنو�ن )قاعدة �للطف �لإلهي(، ومن ثم مّت عر�س فلم 
وثائقي عن حياة ومنجز�ت �ل�سيد �ل�سهر�ستاين )رحمه �هلل( 
وم�ساريعه �لإن�سانية و�لعمر�نية يف �لعتبات �ملقد�سة و�لدول 

�لعربية و�لأجنبية.
للعتبة  �لعام  �لأمني  نائب  �ل�سامي  �أف�سل  �ل�سيد  وقال 
ق�سى  رجل  عن  �لتحدث  ن�ستطيع  "ل  �ملقد�سة:  �حل�سينية 
�أكرث عمره يف خدمة �ملر�قد �ملقد�سة لالأئمة �لأطهار )عليهم 
�ل�سالم(، فقد بد�أ ن�ساطه وهو يف عز �سبابه ومل يتوقف حتى 
�لإمام  حديث  م�ساديق  �أحد  بالفعل  وكان  �أيامه،  �أو�خر 

�ل�سادق )عليه �ل�سالم( بقوله: )كونو� لنا دعاًة �سامتني(".
وتابع، "كنا نرى �لفقيد )رحمه �هلل( وهو يتكئ على ع�ساه 
يجول يف �ل�سحن �حل�سيني ينظر يف هذه �لز�وية وتلك وكان 
يعمل على تقدمي �سيء يف هذ� �ملكان �ل�سريف ليكون له ذخر�ً 
وبناء  ت�سميم  على  وعمل  وز�ئريه،  �ل�سهد�ء  ل�سيد  وخدمة 
�ملرقد  لز�ئري  خدمة  �ل�سريف  �حل�سيني  �ل�سحن  م�سقف 

�حل�سيني �سيفاً و�ستاء".
و�أ�ساف �ل�سامي، "لقد كان �ل�سيد �ل�سهر�ستاين �أول �ملبادرين 
للذهاب �إل �سامر�ء و�إعادة بناء مرقد �لإمامني �لع�سكريني 
لغناه  و�ملادة  �ل�سهرة  عن  يبحث  مل  فهو  �ل�سالم(،  )عليهما 
عنهما، و�إمنا فكر يف كيفية خدمة مر�قد �أهل �لبيت )عليهم 
�ل�سالم( يف تلك �لظروف �لأمنية �حلرجة وكان له بالفعل ما 

�أر�د ليتم �إعادة بناء �ملرقد �ل�سريف من جديد".
�لفقيد  على  "يّن  باأن  حديثه  نهاية  يف  �ل�سامي  ودعا 
�لأطهار )عليهم  و�آله  �مل�سطفى  ب�سفاعة جده  �ل�سهر�ستاين 
ي�سريو�  باأن  �جلميع  يوفق  و�أن  و�ل�سالم(،  �ل�سالة  �أف�سل 
ُقدماً ويتعّلمو� من �سرية �لفقيد )رحمه �هلل( كيفية خدمة 

�أئمة �لهدى )عليهم �ل�سالم(".

عن  �لتاأبيني  �حلفل  يف  �حلا�سرون  �أعرب  جانِبهم  من   
حزنهم وتاأ�سيهم بالفقيد �لر�حل )رحمه �هلل( وما قّدمه من 
على  �ساهد�ً  �ستبقى  و�لتي  حياته  �سني  طو�ل  جلية  خدمات 
عظمته، و�إن �لأمة �لإ�سالمية و�لعامل �أجمع فقد �أحد خرية 

�لرجال.
و�أ�سار �أحد جمايليه وهو �لدكتور م�سطفى ها�سم زيني �إل 
يكن  ل  ذ�ته  بحّد  ظاهرة  يعّد  �ل�سهر�ستاين  "�لفقيد  �إّن 
�لأمانة  "دور  نف�سه  بالوقت  مثمناً  ثانية"،  مرة  تتكرر  �أن 
علي  حممد  �ل�سيد  ��ستذكار  يف  �حل�سينية  للعتبة  �لعامة 

�ل�سهر�ستاين و�إقامة مثل هذ� �حلفل �لتاأبيني �ملهيب". 
وُيذكر �ن �سيخ �لعمارة �لإ�سالمية �لفقيد �ل�سهر�ستاين من 
جامعة  يف  كانت  �لهند�سية  ودر��ساته   1932 كربالء  مو�ليد 
يف  )�لدكتور�ه(  �لعليا  ودر��ساته  �ملدنية(  )�لهند�سة  بغد�د 
�لهند�سة �لدولية من �نكلرت� )جامعة دلرمونده( �سنة 1987 
وله در��سات حوزوية من مرحلة �ل�سطوح �إل مرحلة �لبحث 

�خلارج.
ويف جمال �لفنون �لت�سكيلية و�لعمارة �لإ�سالمية فله خبة 
ل تقل عن 60 عاما، وقام بتنفيذ م�ساريع عظيمة تعد �لأكب 
�لعامل كاخلز�نات �حلديدية يف منى وعرفات  من نوعها يف 
�أكب  و�إقامة  �لعامل  �لأ�سمنت يف  �أكب معامل  وبناء �سو�مع 
يف  �لفتحات  لأو�سع  حديدية  وج�سور  �لعامل  يف  �سكر  معمل 

�لعامل.
�ل�سالم(  )عليه  �لر�سا  �لإمام  تطوير �سحن  على  عمل  كما 
وكذلك بناء م�سّقف �ل�سحن �حل�سيني �ل�سريف، و�إعادة بناء 
مرقد �لع�سكريني )عليهما �ل�سالم( بعد تهديه، وله �لكثري 
من �مل�ساريع �لإن�سانية ومنها موؤ�س�سة خد�م �أيتام �آل حممد 
منها  عر�قية  حمافظات  خم�س  يف  و�لأر�مل  �لأيتام  لرعاية 

كربالء �ملقد�سة.

حممد علي ال�صهر�صتاين.. رائد العمارة ال�صالمية
�لأمانُة �لعامُة للعتبة �حل�سينية تقيم حفاًل تاأبينياً للفقيد "�ل�سهر�ستاين" مبنا�سبة �أربعينّيته
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تقرير: ح�صني النعمة

�لتقى �سماحة �ل�سيخ عبد �لكربالئي �أمني 
من  وفد�  �ملقد�سة،  �حل�سينية  �لعتبة  عام 
�ملبلغني على قاعة د�ر �ل�سيافة يف �ل�سحن 
�سماحته  ووجه  �ل�سريف،  �حل�سيني 
دور  �ل  خاللها  �أ�سار  �لو�سايا  من  جملة 
)عليهم  �لبيت  �أهل  فكر  ن�سر   يف  �ملبلغني 
�ل�سبل  للوفد  �سماحته  ور�سم  �ل�سالم(، 
�لكفيلة بتثقيف �ملجتمع وتوعيته. وبني �إن 
"مهمة ووظيفة �لتبليغ َتكَفل بها �لأنبياء 
و�لعلماء،  �ل�سالم(  )عليهم  و�لأو�سياء 
"�لعلماء  �ل�سريف  �حلديث  �ل  ��ستناد� 
�لأحاديث  من  وغريه  �لأنبياء"،  ورثة 
�لتي تبني هذه �ملهمة �ملقد�سة و�مل�سرفة"، 
بجملة  �لتبليغ  مهمة  "طبيعة  م�سخ�سا 
من �للتز�مات، منها �أن ي�ستح�سر طالب 
وقد�سيتها  �ملهنة  هذه  �سرف  و�ملبلغ  �لعلم 
�لأنبياء )عليهم  �متد�د مب�سار  لها من  ملا 
و�أد�وؤه  ��ستعد�ده  يكون  حينئٍذ  �ل�سالم( 
يرت�سيه  ملا  �أقرب  �ملهمة  لهذه  و�أخالقه 
�لتز�مات  بني  "من  �إن  مبينا  تعال"،  �هلل 
�ل�سخ�سية  بناء  هو  �ملبلغ  على  �لو�جبة 
للتوجيه،  �لقومي  �ملنهج  وتبني  �لتبليغية، 
�أما بناء �ل�سخ�سية فيتمثل باأركان �أ�سا�سية 
تعال:  بقوله  �حلكيم  �لذكر  �إليها  �أ�سار 
ْنُهْم  مِّ َر�ُسوًل  يِّنَي  �ْلأُمِّ يِف  َبَعَث  �لَِّذي  " ُهَو 
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاَب  َيْتُلو َعلَْيِهْم �آَياِتِه َوُيَزكِّ
�َساَلٍل  َلِفي  َقْبُل  ِمن  َكاُنو�  َو�إِن  ْكَمَة  َو�حْلِ
ِبنٍي"، فاملبلغ هو طالب �لعلم �لذي ي�سعى  مُّ
�ل �إي�سال �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لأحاديث 

�لنبوية و�ل�سرية".

عن  �حلديث  م�سرت�سال  �سماحته  وتابع 
على  تقف  باأنها  �ملبلغ،  �سخ�سية  "بناء 
�لعلمي،  �لبناء  �أولها  �لأمور  من  جملة 
�ملد�ر�س  يف  تدر�س  �لتي  �لعلوم  �إن  حيث 
�لدينية ما هي �إل علوم ير�د منها، �لأخذ 
و�ل�سعادة"،  �لكمال  نحو  �لإن�سان  بيد 
موؤكد� على "�سرورة �إتقان �لبناء �لعلمي، 
تعلمي  منهج  من  يعتمده  ما  طريق  عن 
ي�ستقيه"،  �لذي  �ملنهج  باأهمية  و�إح�سا�سه 
م�سري� �ل �إن "�لبناء �لرتبوي هو �لنقطة 
عن  وذلك  �ملبلغ،  �سخ�سية  لبناء  �لثانية 
طريق �لتقوى و�لورع وجماهدة �لنف�س". 
��ستغاله  "يكون  باإن  �سماحته  و�أو�سى 
�لدر��سي بالعلوم و�إتقانه �لدرو�س وكيفية 
ت�سل�سله لدر��سة �لعلوم لي�سل �ل �لهدف 

�ملرتى وهو �أن يكون مبلغا".  
و�أ�ساف �ل�سيخ �لكربالئي: �إن "على طالب 
�لعلم �لتفكر و�لتدبر فهي من �لأمور �لتي 
ت�ساعد يف تنمية �سخ�سية طالب �لعلم، ثم 
يحاول �أن يدر�س ما يتعلمه تبعا للحديث 
وذلك  ن�سره"،  �لعلم  زكاة  "�إن  �ل�سريف 
�حلديث  مكامن  ي�ستح�سر  �إن  لي�ستطيع 

ب�سكل  �لعلمية  �ملادة  ��ستيعاب  �سيتم  حيث 
تعال  هلل  �لغيبي  �لأثر  عن  ف�سال  �أكرث، 
�لعلم  ن�سر  يف  جعل  قو�نينه  بع�س  ففي 
�ملبلغ  �ل  �لأنام  "حاجة  �إن  هد�ية"، لفتا 
�لزمان  بح�سب  تختلف  �لعلم  وطالب 
�لأنام  و�قع  در��سة  يتطلب  وهذ�  و�ملكان، 
�لأولويات،  على  و�لرتكيز  و�حتياجاتهم 

لهدي �ملجتمع نحو �لكمال و�ل�سعادة".
من جانبه حتدث �لوفد عن لقائه �ل�سيخ 
�لكربالئي،�نه جاء بثماره ونتاجه �حل�سن، 
�ل  �لنتباه  ولفت  �لتو�سيات  من  بجملة 
�أد�ء  يف  ت�سهم  بالغة  �أهمية  ذ�ت  مو��سيع 
�لوفد  بني  كما  �ملبلغ،  �سخ�سية  وتكوين 
برنامج  يف  و�إ�سهامِه  �ملجتمع  يف  دوره 
�لهد�ية، وبنّي �إن يف زيارة �أربعينية �لإمام 
كانت  �ملا�سية  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني 
تعاليم  توجيه  يف  لهم  �ل�سانحة  �لفر�سة 
�أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( وتكللت بجملة 
�لتي  �لتو�سيات  ن�سر  منها  �لأعمال  من 
يف  �لدينية  �ملرجعية  ممثلية  �إليها  �أوعزت 

كربالء.

�ل�سيُخ �لكربالئيُّ خالل لقائه وفَد �ملبلغني:
التبليغ مهمة ووظيفة مقد�صة لها التزامات.. وزكاة طلب العلم ن�صره  
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تي�صري عبد عذاب

من  �لإ�سالمية  �لغدير  ر�بطة  من  وفد  ز�ر 
�حل�سينية  �لعتبة  بغد�د  يف  �ل�سدر  مدينة 
�ملقد�سة، وبعد تاأديته ملر��سيم �لزيارة لل�سريح 
�ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  لالإمام  �ملقد�س 
�لعليا،  �لدينية  �ملرجعية  �لوفد ممثل  �لتقى 
�سماحة  �ملقد�سة  �حل�سينية  �لعتبة  عام  �أمني 
�ل�سيخ عبد �ملهدي �لكربالئي على قاعة د�ر 
�ل�سريف،  �حل�سيني  �ل�سحن  د�خل  �ل�سيافة 
�لبلد،  �أو�ساع  مناق�سة  �للقاء  خالل  ومت 
وكذلك مت �لتطرق �إل �لنتفا�سات �ل�سعبية 

�لتي ت�سهدها بع�س �لبلد�ن �لعربية.
�ملهدي  )عبد  �ل�سيخ  ل�سماحة  كلمة  وجاء يف 
�لز�ئر   �لوفد  لقائه  خالل  �لكربالئي( 
تاأكيده على �سرورة �لهتمام بال�سباب و�لبناء 
لهم من خالل  و�لديني  و�لأخالقي  �لعلمي 
و�لتعلم  �لدر��سية  و�حللقات  �لدور�ت  �إقامة 
و�لعقائدية،  �ل�سرعية  �لأحكام  ملختلف 
�جلماعة،  �سالة  �إقامة  على  و�حلر�س 
كي  و�لتوعوية،  �لدينية  �ملجال�س  وح�سور 
�أمر  �لتي  �حل�سنة  بالأخالق  �ل�ساب  يتحلى 

بها �لأئمة �لأطهار)عليهم �ل�سالم(.
وتابع �سماحته، نن�سح �ل�سباب باقتناء �لكتب، 
و�إن كان بالإمكان فتح مكتبة ب�سيطة ت�سمل 
و�ل�ستثمار  و�لرتبوية،  �لدينية  �لعلوم 
تعّرف  �لتي  �حلديثة  �لت�سال  لو�سائل 
�لإن�سان بهذه �لثقافات كالنرتنيت و�لقنو�ت 
مثل  ��ستعمال  يهذب  �أن  ب�سرط  �لف�سائية، 
للتدقيق  ��ستثمارها  ويتم  �لو�سائل  هذه 
�لوقت  نف�س  ويف  �ل�سحيحني،  و�ملعرفة 
�لتوعية من خماطر �ل�ستخد�م �ل�سيئ  لهذه 

�لو�سائل.
للو�سع  بالن�سبة  �أما  �لكربالئي،  و�أ�ساف 
�لقائم يف �لعر�ق حالياً، فهنالك خلل يف بع�س 
�حلكومة  على  �ل�سغط  و�ملطلوب  �جلو�نب 
و�لدولة، لكي تنه�س بتحمل �أعباء �مل�سوؤولية 
فر�س  وتوفري  �خلدمات،  توفري  جهة  من 
�لعمل، و�لق�ساء على �لف�ساد �ملايل و�لإد�ري 
مب�سالح  ت�سّر  �لتي  �لأمور  من  وغريها 
�ل�سعب �لعر�قي.. لكن يف نف�س �لوقت يجب 
لكي  �جلهات  لبع�س  �لفر�سة  نعطي  ل  �أن 
�إ�سعاف  �إل  يوؤدي  مبا  �ملطالب  هذه  ت�ستغل 
�لو�سع �ل�سيا�سي يف �لعر�ق، ولبد �أن نحافظ 
�أن  �أي�ساً  علينا  لكن  �ل�سيا�سية،  �لعملية  على 
بو�سائل  وننبههم  لل�سيا�سيني  �مل�سار  ن�سحح 
وعن  �لأخطاء  بع�س  على  �ل�سعبي  �ل�سغط 

�أي تق�سري يف حتمل م�سوؤولياتهم. 

�لو�سع  تاأزم  �سماحته يف ختام كلمته  وتناول 
�لدول  يف  �حلايل  �لو�سع  �إن  بقوله،  �لعربي 
�ل�سيا�سي  �ل�ستبد�د  ب�سبب  هو  �لعربية 
و�لظلم �لجتماعي وكبت �حلريات �حلا�سل 
يف تلك �لدول، وهذه �ل�سعوب �نتف�ست �لآن 
بعد �أن عانت فرتة طويلة من حكامها، وهي 
ندعو  ونحن  �مل�سروعة،  بحقوقها  تطالب 
لها  يتعر�س  �لتي  للظالمة  �أ�سو�تنا  ونرفع 
هي  مطالبه  و�ن  خا�سة  �لبحريني،  �ل�سعب 
ولكنه  �لأخرى،  �ل�سعوب  مطالب  كباقي 
�إل  بالإ�سافة  ووح�سية،  ق�سوة  بكل  يعامل 

تدخل �لعديد من �لدول يف �ساأنه.
�لرماحي(  ح�سني  )عامر  �أو�سح  جانبه  من 
دور  �لإ�سالمية  �لغدير  ر�بطة  �سر  �أمني 
و�أهد�ف هذه �لر�بطة حيث قال، نحن جمع 
�لغدير  ر�بطة  ندعى  �ملوؤمن  �ل�سباب  من 
بغد�د،  يف  �ل�سدر  مدينة  من  �لإ�سالمية 
�هلل  )�سلى  حممد  نبينا  فكر  �إحياء  هدفنا 
�لر�بطة  ت�سعى هذه  و�سلم( حيث  و�آله  عليه 
لتحقيق هذ� �لهدف من خالل جمموعة من 
�لأن�سطة �أبرزها �لأعمال �مل�سرحية من �أجل 
ت�سيد مظلومية �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( 
و�لتعريف بها، و�أي�ساً حماولة �لنخر�ط يف 
من  لكثري  �لفنية  و�ملعاجلة  �ملجتمع،  هموم 

�لأمور على �مل�ستويني �لقليمي و�لوطني.

وفد )رابطة الغدير الإ�صالمية( من بغداد..
يلتقي �لأمني �لعام للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة 

عامر ح�صني الرماحي
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و�مل�سايرة  �ملو��سلة  لعرى  توثيقا 
ع�سائر  من  جمموعة  بادرت  و�لتاأييد 
�ملقد�سة  كربالء  يف  �لقاطنة  �جلنوب 
يف  �حلكيمة  �ملرجعية  ممثلية  بزيارة 
من  �أكرث  �سم  بوفٍد  �ملقد�سة  كربالء 
�ملرجعية  ممثل  بهم  �لتقى  ز�ئر�،   45
�لدينية �لعليا �سماحة �ل�سيخ عبد �ملهدي 
�لكربالئي وذلك على قاعة د�ر �ل�سيافة 

يف �ل�سحن �حل�سيني �ل�سريف.
للح�سور  �سماحته  وجهها  كلمة  ويف 
�لع�سائر  لعبته  �لذي  "�لدور  على  �أكد 
�لعر�قية يف مو�جهة �ل�ستبد�د و�ملو�قف 
ذلك  و��سفا  �لبلد"،  �إز�ء  �لوطنية 

بالتاريخ �مل�سرف.
�لنعم  "جمموعة من  �إن  �سماحته  وبني 
�لإن�سان  على  بها  تعال  �هلل  �أنعم  قد 
�ل مذهب  �لنتماء  �مل�سلم من جملتها 
و�لعتقاد  �ل�سالم(،  )عليهم  �لبيت  �أهل 
�هلل  ر�سول  منهج  هو  منهجهم  باأن 
)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( �لذي يجب 

�تباعه".
"نعمة  �ل  �لكربالئي  �ل�سيخ  و�أ�سار 
�لع�سائر  �أبناء  ن�ساأة  هي  �أخرى،  عظيمة 
�أجو�ء  فيها  توفرت  وترعرعهم يف مدٍن 
�لديني  �للتز�م  خط  على  جعلتهم 
�ل�سالم("،  �لبيت )عليهم  و�لولء لأهل 
هي  �لعظيمة  �لنعمة  "هذه  �إن  مو�سحا 
تعال  �هلل  �أنعم  وقد  وهد�ية،  توفيق 
ن�سكره  �أن  علينا  وجب  لذ�  بها،  علينا 

ونحمده".
ن�ست�سعر  �أن  "علينا  �سماحته  وتابع 
حجِم  وَفهم  و�لنتماء  �لولية  نعمة 

وذلك  حياتنا،  يف  ودورها  �لنعمة،  هذه 
)عليهم  �لبيت  �أهل  مبنهج  باللتز�م 
�ل�سيعي  "ميز�ن  �إن  مو�سحا  �ل�سالم("، 
�حلقيقي قد �أ�سار �إليه �لإمام حممد بن 
علي �لباقر عليه �ل�سالم بقوله جلابر: 
يقول  �أن  �لت�سيع  �نتحل  من  يكتفي  )�أ 
�إل  �سيعتنا  ما  فو�هلل  �لبيت  �أهل  بحبنا 
من �تقى �هلل و�أطاعه، وما كانو� يعرفون 
ذكر �هلل  و�لتخ�سع وكرثة  بالتو��سع  �إل 
للجري�ن  و�لتعهد  و�ل�سالة  و�ل�سوم 
و�لغارمني  �مل�سكنة  و�أهل  �لفقر�ء  من 
و�لأيتام و�سدق �حلديث وتالوة �لقر�آن 
خري،  من  �إل  �لنا�س  عن  �لأل�سن  وكف 

وكانو� �أمناء ع�سائرهم يف �لأ�سياء(.
تقع  ل  �مل�سوؤولية  "�إن  �سماحته  و�أ�ساف 
�لنو�ب  وجمل�س  �حلكومة  عاتق  على 
عر�قي  كل  عاتق  على  تقع  بل  فقط، 
"على  �إنه  �ل  لفتا  �لبلد"،  �تاه 
�جلميع �أن يخدم �لبلد بكل ما ي�ستطيع، 
بل يجب  �للوم على �حلكومة  يلقي  ول 

عليه �أن ي�ستوعب روح �ملو�طنة وما �لذي 
ي�ستطيع �أن يقدمه خدمة لبلده بح�سب 

ما �أعطاه ربه من �إمكانيات وِنعم".
من  "�لغاية  �إن  �لوفد  بنّي  جهته  من 
�لزيارة جاءت لتقوية �لعالقة باملرجعية 
من  و�ل�ستفادة  �لر�سيدة،  �لدينية 
منها  ت�ستمد  �لتي  �حلكيمة  و�ساياها 

روح �مل�سوؤولية و�ملو�طنة".
�إن  �لأ�سدي  عدنان  �ل�سيخ  و�أ�ساف 
"عدد �لع�سائر �لتي �نتقلت �ل كربالء 
��ستوطنت يف  �أكرث من ثالثني ع�سرية، 
�ل  �لو�قعة  )فريحة(  بـ  تعرف  منطقة 
لأكرث  �ملحافظة،  من  �ل�سرقي  �جلنوب 
من �سبعني �ألف نازح من جنوب �لبلد"، 
جاهدو�  �لع�سائر  هذه  "�أبناء  �إن  موؤكد� 
�لهيمنة  �سد  وثارو�  �لبائد  �لنظام 
و�ل�ستبد�د يف �لبلد"، مبينا �إن "�لنزوح 
�ل كربالء بد�أ ب�سكل متو�تر ملا �ساهدوه 
من ��ستقر�ر �أمني ونف�سي يف هذه �ملدينة 

�ملقد�سة".  

جمموعة من ع�صائر اجلنوب تلتقي ال�صيخ الكربالئي..
وتوؤكد على تطبيق و�سايا �ملرجعية �حلكيمة و��ستلهام روح �مل�سوؤولية و�ملو�طنة منها
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تقرير: �صفاء ال�صعدي

�لعامة  لالأمانة  �لتابعة  �لطفولة  رعاية  �سعبة  �أقامت 
لتوزيع �جلو�ئز  و��سعاً  �ملقد�سة حفاًل  للعتبة �حل�سينية 
"�حل�سيني  جملة  مب�سابقة  �لفائزين  �ملت�سابقني  على 
�ل�سغري"  �لتي  تعد من �ملجالت �ملتخ�س�سة بن�سر ثقافة 
�آل �لبيت)عليهم �ل�سالم(،حيث مت توزيع خم�سني جائزة 
�ل�سر�ء  �سورة  من  �آية  بحفظ  �ملتفوقني  �لأطفال  على 
من �لقر�آن �لكرمي و�لتي جاءت مكملة للم�سابقات �لتي 
�أقامتها �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة و�ملتمثلة بحفظ خطبة 
�لك�ساء،  و�سلم(،وحديث  و�له  عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي 
ومقطع من خطبة �لغدير، و�أ�سماء �هلل �حل�سنى، وحفظ 
للمجلة  �لعام  �مل�سرف  ت�سريح  بح�سب  حديثاً؛  �أربعني 

�ل�سيد )�سعد �لدين �لبناء(. 
ولفت �لبناء  �ل �ن "�لغاية من �قامة هذه �مل�سابقات هي 
�لكرمي  �لقر�آن  بعلوم  وت�سليحه  �لطفل  �سخ�سية  لبناء 
ومبادئ  �آل �لبيت )عليهم �ل�سالم( هذ� من ناحية ومن 
�ملكان  هذ�  �ل  ياأتي  عندما  �لطفل  فان  ثانية  ناحية 
�ملقد�س وبقرب مرقد �سيد �ل�سهد�ء �لإمام �حل�سني )عليه 
و�لكبار  �ل�سغار  من  �ملجاميع  بهذه  ويختلط  �ل�سالم( 
و�لرهبة  و�خلوف  �خلجل  حاجز  ك�سر  �ل  ن�سعى  فاننا 
بعمر  وهو  يتقدم  يجده  للطفل  نف�سيته،و�ملالحظ  من 
و��سم  ��سمه  ويذكر  �لحتفال  من�سة  �ل  �سنو�ت  ثالث 
�لكب  لالطفال  بالن�سبة  �حلال  وكذلك  وعمره  ذويه 
��سم �ملدر�سة ومرحلته �لدر��سية  فانه عندما يذكر  �سناً 
وي�سارك ب�سحب �لبطاقة �لفائزة �مام �حل�سور فهنا قد 

تاوز على خوفه  ف�سال  عن �كت�سابه لالأجر."  

م�سيفاً؛ �ن "�لطفل يف بد�ية تعلمه �لنطق يحفظ �آيات 
من �لقر�آن �لكرمي و�حاديث �هل �لبيت) عليهم �ل�سالم( 
و�خلطباء و�لعلوم �لخرى و�ن هذه �مل�ساهد �سترت�سخ يف 
�ذهان �لطفال وتكون �ل�سا�س �لرتبوي �لذي ينطلقون 
من  كامل  بدعم  حظيت  �لتي  �لن�ساطات  هذه  منه،و�ن 
تاأتي  �ملقد�سة  �حل�سينية  للعتبة  �لمني  �سماحة  قبل 
�ل�سيا�سات  �ملهمة من   �ل�سريحة  لتعو�س ما عانته هذه 

�لقمعية للنظام �ل�سابق."
يكون  �سالح  جيل  تن�سئة  على  تعمل  "�نها  �ل  م�سري�ً؛ 
هو  �لذي  بلدنا  م�ستقبل  بناء  يف  �لفاعل  �لدور  له 
�لقيم  يحملون  نافعني  رجال  �ل  �حلاجة  باأم�س  �ليوم 
�لبيت  �هل  منهج  على  وي�سريون  و�لخالقية  �لرتبوية 

) عليهم �ل�سالم(."
"ما  �ن  حيدر(؛  )�سهد  �ملت�سابقة  و�لد  بني  جانبه  من 
�لن�ساطات  من  هي  �حلايل  �لوقت  يف  ن�ساطات  من  يتم 
�ملهمة للطفل و�ل�سرورية وهي من �لأمور �لتي فقدناها 
بطفولتنا، و�لهم من ذلك  �ن كافة �لأعد�د �لتي ت�سدر 
من "�حل�سيني �ل�سغري" هي حمل �هتمام كافة �لأطفال 

كونها تعتمد �لرتبية �لدينية يف عملها وهذ� �سيء مهم 
جد�ً لأطفالنا".

"�أهمية  �إل  حازم(  )ن�سرين  �ملعلمة  ��سارت  ذلك  �ل 
�مل�سابقات و�ملجلة ب�سورة عامة ل�سيما �ل�سد�ر �ملرتجم 
للغة �لنكليزية �لذي من خالله نعمل على تو�سيع فكر 

�لطفل حول �ل�سالم و�لئمة) عليهم �ل�سالم(." 
"ت�سجيع �لأطفال على �لقر�ءة من خالل  �إن  و�أ�سافت؛ 
تعل  �لتي  �لأمور  �أف�سل  من  هي  بامل�سابقات  �مل�ساركة 
من �لطالب مو�ظباً على �لقر�ءة و�ملطالعة و�لتي ت�ساعد 
�لعلوم  من  �لعديد  على  ومطلع  متعلم  جيل  خلق  على 

�لتي تنفعهم يف حياتهم �لدر��سية �مل�ستقبل".
توزيع  بحفل  �حلا�سرين  �ملو�طنني  �حد  �أّكد  بينما 
للعتبة  �لعامة  "�لأمانة  باأّن  ميثاق(  )�أبو  وهو  �جلو�ئز 
�لطفل  لثقافة  �لتاأ�سي�س  يف  �ساهمت  �ملطهرة  �حل�سينية 
�أقامتها  �لتي  �لكثرية  �لفعاليات  خالل  من  �لر�سينة 
ملدينة  جميلة  ميزة  و�أ�سبحت  �لأخرية  �ل�سنني  خالل 

كربالء �ملقد�سة".
هذه  مبثل  متفائلون  �لأطفال  "ذوي  �إّن  �إل  ولفَت 
وفق  �مل�سلم  �لطفل  لبناء  �لهادفة  �لثقافية  �مل�ساريع 
و�أهل  �لإ�سالم  ر�سمها  �لتي  �لر�سينة  �خللقية  �ملعايري 

بيت �لنبوة )�سلو�ت �هلل عليهم �أجمعني(".
ُيذكر �إن �لأمانة �لعامة للعتبة �حل�سينية �ملطهرة تقيم 
حتت�سن  �لتي  و�لفكرية  �لثقافية  �مل�ساريع  من  عدد� 
�ل�سر�ئح �ملختلفة من �ملجتمع �لعر�قي، ول�سيما �إقامتها 
ملهرجان ربيع �لر�سالة مبنا�سبة ولدة �لر�سول �لأعظم، 
�لإمام �حل�سني  �ل�سهادة مبنا�سبة ولدة  ربيع  ومهرجان 

و�لأنو�ر �ل�سعبانية )عليهم �ل�سالم(.     

�صعبة رعاية الطفولة بالعتبة احل�صينية املقد�صة
توزع جو�ئز �لفائزين مب�سابقة ملحق حديث �لك�ساء
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�سعْت فال �ل�سم�س حتكيها ول �لقُمر
زهر�ء من نورها �لأكو�ن تزدهُر
بنت �خللوِد لها �لأجيال خا�سعة

�أم �لزمان �إليها تنتمي �لع�سُر
روح �حلياة فلول لطف عن�سرها

لن تاأتلف بيننا �لأرو�ح و�ل�سوُر
�سمت عن �لأفق ل روٌح ول ملٌك

ففاقت �لأر�س ل جن ول ب�سُر
جمبوٌل من جالل �هلل طينتها

يرق لطفاً عليها �ل�سون و�خلفُر
تدرجت يف مر�ق �حلق عارجة

مل�سرق �لنور حيث �ل�سر منت�سُر
ثم �نثنت متالأ �لدنيا معارفها 

تطوي �لقرون عياًء وهي تنت�سُر
قل للذي ر�ح يخفي ف�سلها ح�سد� ً

وجه �حلقيقة عنا كيف ين�سرت ُ
�أتقرن �لنور بالظلماء �سفها ً
ما �أنت بالقول �إل كاذب ٌ ��سُر

تزوجت يف �ل�سماء باملرت�سى �سرفاً
و�ل�سم�س يقرنها بالرتبِة �لقمُر

قف يا ير�عي عن مدح �لبتول
ففي مديحها تهتف �لألو�ح و�لزمُر

و�رجع لن�ستخِب �لتاريخ عن نباأ
فاجاأتنا به �لأنباء و�ل�سرُي

هل ��سقط �لقوم �سرباً حملها 
فهوت تئن من ما بها و�ل�سلع منك�سُر

ـــــــــــــــــاء �لإب حــــــ�ــــــســــــني َ  �جلـــــــــــهـــــــــــاد  ـــــــنَي  حـــــــ�ـــــــس
يــــ�ــــســــتــــكــــني  �أن  ــــــــــــــرِحــــــــــــــك  جِلُ فــــــحــــــا�ــــــســــــا 
�لـــــــــ مــــــــنــــــــك  تـــــــعـــــــلـــــــم   َ �ملـــــــ�ـــــــســـــــيـــــــح  كـــــــــــــــــــاأن 
ــــــــــك مــــــــــنــــــــــُذ �لـــــــطـــــــفـــــــوف كـــــــــــــــــــاأين بــــــــــر�أ�ــــــــــس
ــــــــوتــــــــك عــــــــــــــب �لـــــــــــزمـــــــــــان  كــــــــــــــــــــــاأين بــــــــ�ــــــــس
ويــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــرُخ بـــــــــاخلـــــــــانـــــــــعـــــــــني �لـــــــطـــــــغـــــــاة
ر�ـــــــــــــســـــــــــــائـــــــــــــل �أر�ــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــت لـــــــلـــــــعـــــــاملـــــــني
يـــــــد��ـــــــس و�ــــــــــســــــــــدر ٌ  وهــــــــبــــــــت َ  فـــــــطـــــــفـــــــاًل 
�لأكـــــــــــرمـــــــــــني  يف  �جلــــــــــــــــــود  �أّيـــــــــــــهـــــــــــــا  فـــــــيـــــــا 
�خلــــــالــــــديــــــن  يف  �لــــــــــــدر�ــــــــــــسُ  �أيـــــــــهـــــــــا  ويــــــــــــا 
�لـــــ�ـــــســـــابـــــريـــــن يف  �لــــــ�ــــــســــــب ُ  �أيــــــــهــــــــا  ويـــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــت �لــــــــر�ــــــــســــــــول  فــــــــــــــاأيــــــــــــــوب مــــــــنــــــــك و�أن
لـــــــالأنـــــــبـــــــيـــــــاء �خلـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة ُ  و�أنــــــــــــــــــــــــت َ 
و�أنـــــــــــــــــــــــــــت �حلــــــــقــــــــيــــــــقــــــــة عـــــــــنـــــــــد �لإلــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــك ثـــــــــــــــــــار �حلـــــــ�ـــــــســـــــني  �إلــــــــــــــهــــــــــــــي لأجــــــــــــــل
�لــــــ�ــــــســــــمــــــري يـــــــــــهـــــــــــُز  نـــــــــــــــــــــد�ء ٌ  ودّوى 
�جلـــــــــبـــــــــال يـــــــــيـــــــــد ُ  حـــــــــــبـــــــــــاً  ــــــــــنــــــــــزرع  �ــــــــــس
فـــــــنـــــــلـــــــعـــــــُن �ـــــــــســـــــــمـــــــــر�ً ونـــــــ�ـــــــســـــــقـــــــي يــــــزيــــــد

و�لأنــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــاء ـــــــــــــــمـــــــــــــــة ِ  �لأئ حـــــــــ�ـــــــــســـــــــنَي 
ــــــــــاة بـــــفـــــيـــــ�ـــــس �لـــــــــدمـــــــــاء  ــــــــــي �حلــــــــــي �أحمــــــــــي
ــــــمــــــاحــــــة در�ــــــــــــســــــــــــاً وعــــــــــفــــــــــَو �لـــــ�ـــــســـــمـــــاء �ــــــس
�لــــــفــــــ�ــــــســــــاء  ــــــق  يــــــ�ــــــس �لــــــــكــــــــتــــــــاب ِ  بـــــــــذكـــــــــر 
�لــــــفــــــنــــــاء  َ بــــــعــــــيــــــد   َ �لــــــــــــوجــــــــــــود  ُيـــــــعـــــــيـــــــد 
فـــــــــتـــــــــيـــــــــاً وتـــــــــعـــــــــ�ـــــــــســـــــــاً لـــــــــــهـــــــــــذ� �لـــــــــــعـــــــــــد�ء
عــــــطــــــاء �حلــــــــ�ــــــــســــــــني َ  بـــــــــــــــــــاأن  ــــــــفــــــــيــــــــد ُ  ُت
ــــــبــــــالء لــــــل فـــــــــيـــــــــا  تـــــــ�ـــــــســـــــبـــــــى  ـــــــــــــب ُ  ـــــــــــــن وزي
�لأ�ــــــســــــفــــــيــــــاء يف  �لــــــ�ــــــســــــفــــــو  �أيـــــــــهـــــــــا  ويــــــــــــا 
�لـــــــبـــــــقـــــــاء  و�أنـــــــــــــــــــــــت  �خلــــــــــــلــــــــــــود ُ  لأنـــــــــــــــــــت 
�لـــــــ�ـــــــســـــــمـــــــاء و�أنـــــــــــــــــــــــــت  تـــــــــــــــــــــــــر�ٌب  فـــــــــكـــــــــل ٌ 
�لـــــــــفـــــــــد�ء يـــــــــــــــوم  بـــــــــاأهـــــــــلـــــــــك   َ َفـــــــــــــُجـــــــــــــدت 
�لـــــــ�ـــــــســـــــمـــــــاء عـــــــــــلـــــــــــوم ِ  كــــــــــــــل  وو�رث 
ــــــاء تــــــ�ــــــس مـــــــــــــا  �إذ�  �لإلــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــاء  يـــــــــ�ـــــــــس
�لــــــ�ــــــســــــيــــــاء ـــــــُع  ـــــــس ـــــــ� ت دمـــــــــــــــــاه ُ  فــــــــ�ــــــــســــــــارت 
�لإبــــــــــــــــــــــاء �إل  هـــــــــيـــــــــهـــــــــات  فــــــــهــــــــيــــــــهــــــــات 
ـــــاء �لـــــكـــــ�ـــــس لأهــــــــــــــــل  �ــــــــســــــــوقــــــــاً  ونــــــــــطــــــــــرب ُ 
دمــــــــــــــــــــــــــاًء دمــــــــــــــــــــــــــاًء مبــــــــــــــــــلء �لـــــــفـــــــ�ـــــــســـــــاء

د. ظاهر حم�سن كاظم

لــــو بحثنــــا يف �ملاأثور من �ل�سعر و�لنــــرث يف ع�سور �جلاهلية ملا 
وجدنا �ثــــر�ً يذكر لكلمة ))�أدب(( بني مركبات �للغة �لعربية 

و�لباحث عنها يف تلك �لع�سور يقف �أمام ر�أيني متعار�سني:ـ
ر�أي يقول: �إنها مل تكن موجودة يف �للغة مطلقا قبل �لإ�سالم 
و�إنها مل تذكر يف �لقر�آن �لكرمي مع ورود مادتها يف كثري من 

�لآيات �لكرية.
وقد جاءت )د�أب( يف قوله تعايل )وقال �لذي  �آمن يا قوم �إين 
�أخاف عليكم مثل يوم �لأحز�ب مثل د�أب قوم نوح وعاد وثمود 

و�لذين من بعدهم وما �هلل يريد ظلماً للعباد(
ووردت بــــد� يف قوله تعــــال )وبد� لهم �سيئــــات ماعملو� وحاق 

بهم ما كانو� به ي�ستهزئون(.
وكذلك من �ل�سعر �لقدمي بيت طرفة:

نحن يف �مل�ستاة ندعو �جلفلي           ل تري �لأدب فينا ينتقر
و�أدعــــو �نــــه م�سنــــوع على �أل�سنــــة �ملحدثني كما �إنهــــم ي�سككون 
فيمــــا جاء يف ذلك يف �حلديث �لنبوي و�لأخبار �ملاأثورة كقوله 

�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم )�أدبني ربي فاأح�سن تاأديبي وربيت 
يف بنــــي �سعد( وقولــــه عليه �ل�سالة و�ل�ســــالم )�إن هذ� �لقر�آن 

ماأدبة �هلل يف �لأر�س فتعلمو� من ماأدبته(
وماروي عن هذ� هو �لر�أي �لأول.

و�لــــر�أي �لثــــاين: يقــــول �إن �لكلمــــة عربيــــة �أ�سيلــــة و�ن عــــدم 
ورودها يف �سعر عرب �جلاهلية ونرثهم لي�س دلياًل على نفيها 
عــــن �للغــــة �لعربية يف �لع�سر �جلاهلي فقد �ساع من مفرد�ت 
�لعربيــــة �آلف غريهــــا لن �لرو�ية يف �للغــــة كانت تعتمد على 
�لذ�كــــرة وحدهــــا وهى �سعيفة ل يوثق بها يف �إح�ساء مفرد�ت 

�للغة �لعربية.
�أمــــا عدم ورودها يف �لقر�آن �لكرمي فاإن �لقر�آن مل يرد �سامال 
لــــكل مفــــرد�ت �للغــــة �لعربيــــة وكذلــــك مل ي�ســــم مفــــرد�ت كل 
مفرد�ت لغة قري�س �لتي تعتب �مل�سفاة �لتي �مت�ست خال�سة 
�للغة �لعربية وقتئذ، مع �أن �لقر�آن �لكرمي قد �أورد كثري� من 

�ملفرد�ت �لتي مل تكن يف �للغة �لعربية من قبل.

�أمــــا ذكرهــــا يف �لأحاديــــث �لنبويــــة و�لأخبــــار �ملاأثــــورة فاأنهــــا 
كثــــرية بحيــــث يكون من �ل�سعب على �ملنكــــر �إنكارها كما جند 
�ملتحدثــــني متفقــــني على معانيها ممــــا يدل على �إنهــــا �أ�سيلة 
لي�ســــت خمتلقة وكذلك يرجــــح �أن �لكلمة كانــــت معروفة �أيام 
�لر�ســــول �سلــــى �هلل عليــــه و�آلــــه و�سلــــم و�أيــــام �سحابتــــه �لكر�م 

و�أنها كانت تدل على �خللق �لكرمي وما له من �ثر.
وهنــــاك مــــن �لأدلة ما يدل علــــى وجودها قبل ذلك ففي كتاب 
�لنعمــــان بن �ملنذر �إل ك�ســــرى مع وفد �لعرب جاء قوله:وقد 
�أوفــــدت �إليــــك �أيهــــا �مللــــك رهطــــاً مــــن �لعــــرب لهــــم ف�ســــل يف 
�أح�سابهــــم و�أن�سابهــــم وعقولهم و�آد�بهم وجــــاء يف كتاب علقمة 
بــــن عالثــــة �أمــــام ك�ســــرى قوله : فلي�ــــس من ح�ســــرك باأف�سل 
ممــــن غــــرب عنــــك بل لــــو ق�ست كل رجــــل منهم وعلمــــت منهم 
مــــا علمنــــا لوجدت له يف �آبائه �نــــد�د�ً و�أكفاء كلهم �إل �لف�سل 
�لفا�ســــل  وبالــــر�أي  مو�ســــوف  و�ل�ســــوؤدد  وبال�ســــرف  من�ســــوب 

و�لأدب معروف .

ح�سنَي اجلهاِد

ماذا عن )الأدِب(  يف اللغِة العربيِة ؟

�صيدة َ الأكوان بني 
احلائط والباب 
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�أدب



اإذا ما الترب ُحّك على حمّك
احرتام القراآن 

هذا امام الراف�ضة

اأما قلت لك  اإّن الراف�ضة تكذب 

روى �سفو�ن بن يحيى:كنت مع �لمام �لر�سا )عليه �ل�سالم( يف �ملدينة فمررنا ب�سخ�س جال�س فا�سار �لرجل �لذي كان جال�ساً بيده 

�ل �لمام )عليه �ل�سالم( وقال: هذ� �مام �لر�ف�سة.

فقلت لالمام )عليه �ل�سالم(: �سمعت ما قال هذ� �لرجل �لقاعد؟

قال �لمام )عليه �ل�سالم(: نعم �نه موؤمن م�ستكمل �ليان.

فلما كان بالليل دعا عليه فاحرتق دكانه ونهب �ل�سر�ق ما بقي من متاعه.

يقول �سفو�ن: فر�أيته من �لغد بني يدي �بي �حل�سن )عليه �ل�سالم( خا�سعاً م�ستكيناً فامرله �لمام )عليه �ل�سالم( �سيء ثم قال:يا 

�سفو�ن! �ما �نه موؤمن م�ستكمل �ليان وماي�سلحه غري ما ر�أيت....

�ملّلة  بهاء  عن   ، �لثقاة  من  جماعة  حكى 
و�لّدين �أّنه قال : كنت يف �ل�ّسام مظهر�ً �أيّن 
على مذهب �ل�سافعي ، فقال يل يوماً �أف�سل 
�ل�سيعة  ف�سالئهم : يا فالن ، حت�سل عند 
ُحججهم   : له  فقلت  ؟  عليها  يعتمد  حّجة 
كثرية . فطلب مّني �أن �أحكي له �سيئاً منها 
�إّن �لبخارّي روى يف  ، فقلت له : يقولون : 

و�آله  عليه  �هلل  )�سّلى  �لنبي  عن  �سحيحه 
؛  مّني  ب�سعة  )فاطمة   : قال  �أّنه  و�سلم( 
فقد  �أغ�سبها  وَمن   ، �آذ�ين  فقد  �آذ�ها  فَمن 
ورقات  باأربع  بعد هذ�  روى  ثّم   . �أغ�سبني( 
غا�سبة  وهي  �لدنيا  من  خرجت  �إّنها   (  :
ـ ( فما ندري كيف  ـ يعني �ل�سيخني  عليهما 

�جلو�ب ؟!

فاأطرق ملّياً وقال : هذ� كذب على �لبخاري ! 
باح  �أنا �أُر�جعه �لّليلة . فغدوت عليه من �ل�سّ
قلت  �أما   : قال  ثّم   ، �سحك  ر�آين  فلّما   ،
�سحيح  ر�جعت   . تكذب  �لر�ف�سة  �إّن   : لك 
�حلديثني  بني  فر�أيت   ، �لبارحة  �لبخاري 
ح بهذ�  . وكان يتبجَّ �أزيد من خم�س ورقات 

�جلو�ب . / رو�سات �جلّنات .

لل�سبلنجي  �لأب�سار(  )نور  كتاب  يف 
�ل�سافعي : روي �أّن حممد�ً �لباقر )عليه 
�ل�سالم( �ساأل جابر بن عبد �هلل �لأن�ساري 
، ملّا دخل عليه عن عائ�سة وما جرى بينها 
وبني علّي بن �أبي طالب )عليه �ل�سالم( .

فقال له جابر : دخلت عليها يوماً وقلت 
لها : ما تقولني يف علّي بن �أبي طالب ؟ 

فاأطرقت ر�أ�سها ثّم رفعته ، وقالت :
�إذ� ما �لتِّب ُحّك على حَمكٍّ      تبنيَّ غ�ّسه 

من غري �سّك
وفينا �لغ�ّس و�لذهب �ملُ�سّفى    وعلّي بيننا 

�ِسبه �ملَحّك

من  رجع  ليلة  ويف   ، جندّياً  كان  �مللوك  �أحد  �إّن  ُيحكى 
معركة ، وكان يف غاية �لإرهاق و�لتعب ، فاألقى بنف�سه يف 
ُمعّلقاً  �أّن يف عمود �خليمة قر�آناً  ، ثّم تذّكر  �خلباء لينام 
، فقال يف نف�سه : لو كان هذ� �لقر�آن مِلكاً هل كنت تنام 

�أمامه بهذه �ل�سورة ؟!
�ل�سحر  ويف   ، �ل�سباح  �إل  �لقر�آن  �أمام  ووقف  فقام 
�أخذته غفوة ، ف�سمع هاتفاً يقول له : لقد جعلناك مِلكاً 

باحرت�مك للقر�آن .�مل�سدر  / حول �لقر�آن �حلكيم .
يف  �أ�ساب  �أّنه  �ملعروف  �لز�هد  �حلايف  ب�سر  عن  ُينقل   •
ب�سم   ( فيها  مكتوباً  كان  قطعة  ـ  توبته  قبل  ـ  �لطريق 
فاأخذها   ، �لأقد�م  وطاأتها  وقد   ،  ) �لّرحيم  �لّرحمن  �هلل 
و��سرتى بدر�هم كانت معه قارورة طيب غالية ، فطّيب 

بها �لورقة ، وجعلها يف �سّق حائط ، فر�آى يف �لنوم كاأّن قائاًل يقول له 
: ) يا ب�سر ، طّيبت ��سمي ؛ فالأُطيِّنبَّ ��سمك يف �لّدنيا و�لآخرة ( . فلّما �أ�سبح تاب . / رو�سات �جلّنات .

20جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

رو�يات



احللقة الرابعة:

�ل�سيد  حالة  تدهورت  هـ   1413 �سفر   7 يوم  يف  و 
بالدكتور  �لطيب  ح�سني  �لدكتور  فات�سل  �ل�سحية 
جميد عبد�لأمري و هو طبيب �ل�سيد �خلا�س يف بغد�د 
و و�سع له �لأوك�سجني يف هذ� �لوقت طلب �ل�سيد من 
و�حد�ً  �أحو�لهم  عن  ي�ساأل  �أخذ  و  تتمع  �ن  �لأ�سرة  

و�حد�ً.
يف �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحاً حت�سن و�سع �ل�سيد و كان 
�ل�سيخ  �هلل  �آية  جنل  ح�سن  حممد  �ل�سيخ  جنبه  �إل 
من  �آخر  هو  و  معه  يتحدث  يا�سني  �آل  حممدر�سا 

ز�ره.
يف يوم 8 �سفر و عند �أذ�ن �لظهر تو�ساأ �ل�سيد و لب�س 
�لعمامة و توجه �إل �لقبلة يف هذه �لأثناء كان �ملرحوم 
�أحد  �ل�سيد �لو�لد جال�ساً يف �سالة �ل�ستقبال فجاءه 
وجه  يف  تغري�ً  لروؤيته  م�سرعاً  �خلوئي  �ل�سيد  خدم 
�ل�سيد حيث بد�أ وجهه ي�سع نور�ً و مبجرد دخول �لو�لد 
و  �لأذ�ن  �ل�سالة بعد  �لإمام لدخول  �لغرفة كب  �إل 
روحه  وفا�ست  �خللف  �ل  �لإمام  �إل  رجع  �لإقامة 
�لطاهرة يف يوم 8 �سفر 1413 هـ �ملو�فق 1992/8/8 م 

يف �ل�ساعة �لو�حدة بعد �لظهر تقريباً.
و لئال يكون هناك �ت�سال بيننا و بني �لد�خل و �خلارج 
فقد قطعو� �لت�سالت �لتلفونية و يف �ل�ساعة �لثالثة 
�ملوؤمنني و هم يف حالة من  ع�سر�ً جاء بع�س �لأخوة 
�حلزن و �لأ�سى و �لبكاء، كما جاء حمافظ �لنجف و 

مدير �لأمن.
�ل�سيد  �خلوئي  �ل�سيد  منزل  يف  جل�س  �ملغرب  بعد  و 
حممد  �ل�سيخ  و  �لبه�ستي  �ل�سيد  و  �ل�سي�ستاين 
�ل�سيد  باأخذ  نرغب  كنا  و  �آ خرون  و  فيا�س  �إ�سحاق 
�لإمام  زيارة  لأد�ء  �ملقد�سة  كربالء  مدينة  �إل 
�لعبا�س  �أبي  �لف�سل  �أخيه  و  )عليه �ل�سالم(  �حل�سني 
يف  �لطاهر  جثمانه  دفن  بعدها  ليتم  عليه  �هلل  �سالم 
�لنجف �لأ�سف، �أما ما جرى حولنا فقد �أقام �حلر�س 
�جلمهوري خيمتني �أمام �لب�ين ��ستقر فيها �حلر�س 
�إنذ�ر �سديد خ�سية ح�سول  �جلمهوري و هم يف حالة 
و  خميف  �لو�سع  �لغا�سبة،  �جلماهري  من  فعل  رد 

مرعب و �لأفر�د �لذين يدخلون علينا خائفون و كان 
مدير �لأمن على  �ت�سال برئا�سة �جلمهورية.

يف �ل�ساعة �لعا�سرة لياًل جاءنا مدير �لأمن ليقول لنا: 
�إن �ل�سيد يدفن �ل�ساعة �لثانية ع�سر لياًل، يف حني �إننا 
�سباحاً  �لتا�سعة  �ل�ساعة  يف  �سيكون  �لت�سييع  �أن  �أعلنا 
�إل  �لو�لد  �ل�سيد  توجه  �لدينية  �لنجف  جامعة  من 
مدير �لأمن بتاأثر و �نفعال قائاًل له: �إن �ل�سيد �لو�لد 
بالدفن؟  �لتعجيل  هذ�  فلماذ�  يكفن  مل  و  يغ�سل  مل 
فقال له: �إن �لأو�مر �لذي وردتنا تقول هكذ�، و عندما 
�سوتك  ترفع  ل  له:  قال  �لو�لد  �ل�سيد  غ�سب  ر�أى 

)و�لدك قد مات(.
بيد  فاأخذ  �لغطاء  كا�سف  �سريف  �ل�سيخ  جاء  عندها 
�ل�سيد �لو�لد و �نتحى به جانباً قائاًل له: �إن هوؤلء ل 
مانع عندهم من �أخذ �جلثمان و دفنه فدعني �أحتدث 

مع مدير �لأمن.
فخرج �ل�سيد �لو�لد من �لغرفة و بقي �ل�سيخ �سريف 
خرج  بعدها  يتحدثان  �لأمن  مدير  �لغطاء  و  كا�سف 
مدير �لأمن و �أجرى �ت�ساًل برئا�سة �جلمهورية عاد 
بعدها ليقول لنا: هيئو� جنازتكم �ل�ساعة �لثالثة لياًل 

و �إل �سنتول نحن دفنها.
قام بتغ�سيل �ل�سيد �خلوئي �أحد �ملوؤمنني ��سمه )�ل�سيد 
جابر( و بعد تغ�سيله و تكفينه و �جهتنا م�سكلة �لتابوت 

�لذي مل نح�سل عليه �إل بعد عناء طويل.
�أذ�ن  و يف حدود �ل�ساعة �لثالثة و �لن�سف لياًل )قبل 
�ل�سبح( جاءنا مدير �لأمن قائاًل ل تخرج مع �جلنازة 
�سوى ثالث �سيار�ت فكان جمموع �لذين خرجو� معنا 
مع  �سغرية  �سيار�ت  )ثالث  �سخ�ساً  ثالثني  و  ثالثة 

�سيارة ميت�سوبي�سي(.
فلما خرجنا من �لكوفة كانت �أمامنا �سيار�ت ع�سكرية 
و عليها �لدو�سكات و �أفر�د من �حلر�س �خلا�س �إ�سافة 
كانت  و  �ملخابر�ت  من  جماميع  حتمل  �سيار�ت  �إل 
و  �لعمار�ت  كذلك  و  بامل�سلحني  تغ�س  �ل�سو�رع  فروع 

�أ�سطح �ملنازل و كانت �لكامري�ت تر�فقنا.
و بعد �لزيارة ملرقد �لإمام �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم( 
توجهنا �إل م�سجد �خل�سر�ء حيث قام بدفنه )قد�س 
ير�فقنا  كان  و  �أبو�سبيع،  فا�سل  �حلاج  �لدفان  �سره( 
هو  و   - �لأو�سط  �لفر�ت  يف  �خلا�س  �لأمن  م�سوؤول 
هو   - قي�س  ��سمه  �لأ�سل  فل�سطيني  عقيد  برتبة 
و  �خلام�سة  �ل�ساعة  يف  و  �لدفن،  ملر��سم  �ملت�سدي 

�لن�سف �سباحاً تقريباً مت دفنه ر�سو�ن �هلل عليه.
و ملثله جرت �لدموع دماً                          

                                 و ملثله جمدت و مل تر
و �إنا هلل و �إنا �إليه ر�جعون، و �سيعلم �لذين ظلمو� �أي 

منقلب ينقلبون.

ق�ضة اعتقال ال�ضيد اخلوئي) قد�س �رسه( 
يرويها حفيده ال�سيد جواد حممد تقي

ال�صيد اخلوئي ) قد�ص �صره(
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ـَــيَّ ُبــــنـ

ح�صن الها�صمي
عليهم  �لبيت  �أهل  �أخالق  معني  من  يغرتف  ملن  طوبى   •
وي�ستلهم  �ل�ساطعة  �أنو�رهم  من  ويقتب�س  �لفيا�س  �ل�سالم 
�ملخالف  مع  �لإن�ساين  �لتعامل  يف  و�لعب  �لدرو�س  منهم 
و�لكرية  �لفا�سلة  و�لأعمال  فاخل�سال  �ملو�لف،  عن  ف�سال 
من  بكل  حري  و�لفرقان،  �لهدى  �أئمة  بها  يتحلى  كان  �لتي 
يريد �لعزة و�ملنعة �أن يجعلهم �أ�سوة لك�سب حياة ملوؤها �لتفاهم 
و�ل�سعادة، وهكذ� كان �لأئمة �ملع�سومون من �أهل �لبيت عليهم 
�ل�سالم يف مكارم �أخالقهم، و�سمو �آد�بهم، وقد حمل �لرو�ة �إلينا 
و�أخالقهم  �ملثالية،  �سريتهم  من  خالدة  ودرو�ساً  ر�ئعة  �سور�ً 

�لفذة:
�ل�سالم  عليه  �لع�سكري  حممد  �أبي  عن  ورد  ما  ذلك  من   •
و�بن،  �أب  موؤمنان،  �ل�سالم  عليه  �ملوؤمنني  �أمري  ورد على  قال: 
وجل�س  جمل�سه،  �سدر  يف  و�أجل�سهما  و�أكرمهما  �إليهما  فقام 
�أمر بطعام فاأح�سر فاأكال منه، ثم جاء قنب  بني يديهما، ثم 
عليه  �ملوؤمنني  �أمري  فاأخذ  ومنديل،  خ�سب  و�بريق  بط�ست 
�ل�سالم �لبريق فغ�سل يد �لرجل بعد �أن كان �لرجل يتنع من 
يغ�سل مطمئناً،  �أن  �ل�سالم  عليه  �ملوؤمنني  �أمري  و�أق�سمه  ذلك، 
ناول  ثم   ففعل،  قنب  عليه  �ل�ساّب  كان  لو  يغ�سل  كان  كما 
�لبن  هذ�  كان  لو  بني  يا  وقال:  �حلنفية  بن  حممد  �لبريق 
�أبيه ل�سببت على يده، ولكن �هلّل عز وجل ياأبى  ح�سرين دون 
�أن ُي�سوي بني �بن و�أبيه، �إذ� جمعهما مكان، ولكن قد �سب �لأب 
على �لأب، فلي�سب �لبن على �لبن، ف�سب حممد بن �حلنفية 

على �لبن. ثم قال �لع�سكري عليه �ل�سالم: فمن �تبع علياً على 
ذلك فهو �ل�سيعي حقاً.

ول  يتو�ساأ  �سيخ  على  مّر�  و�حل�سني  �حل�سن  �أن  وورد   •
ل  �أنت  منهما  و�حد  كل  يقول  �لتنازع،  يف  فاأخذ�  ُيح�سن، 
يتو�ساأ  بيننا،  َحَكماً  كن  �ل�سيخ  �أّيها  فقال:   ، �لو�سوء  حت�سن 
كالكما  قال:  يح�سن؟  �أّينا  قال:  ثم  فتو�ساآ  مّنا،  و�حد  كل 
حت�سنان �لو�سوء، ولكن هذ� �ل�سيخ �جلاهل هو �لذي مل يكن 
ببكتكما  يديكما  على  وتاب  منكما،  �لآن  تعّلم  وقد  يح�سن، 

و�سفقتكما على �أمة جّدكما.
توجب  جناية  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  لالإمام  غالم  وجنى   •
�لعقاب عليه، فاأمر به �أن ي�سرب، فقال: يا مولي و�لكاظمني 
�لغيظ. قال: خّلو� عنه. فقال: يا مولي و�لعافني عن �لنا�س. 
�ملح�سنني.  يحب  و�هلّل  مولي  يا  قال:  عنك.  عفوت  قد  قال: 

قال: �أنت حّر لوجه �هلّل، ولك �سعف ما كنت �أعطيك.
وبني  �حل�سني  �لإمام  بني  جرى  �أنه  �ل�سويل:  وحّدث   •
�حل�سني:  �إل  �حلنفية  �بن  فكتب  كالم،  �حلنفية  بن  حممد 
ول  فيه  تف�سلني  ل  علي  و�أباك  �أبي  فاإن  �أخي  يا  بعد  »�أما 
�أف�سلك، و�أّمك فاطمة بنت ر�سول �هلّل، لو كان ملء �لأر�س ذهباً 
ملك �ّمي ما وفت باّمك، فاإذ� قر�أت كتابي هذ� ف�سر �إيّل حتى 
ترت�ساين، فانك �أحق بالف�سل مني، و�ل�سالم عليك ورحمة �هلّل 

وبركاته« ففعل �حل�سني فلم يجر بعد ذلك بينهما �سيء.
�ساأنهم  وعلو  و�سفحهم  حلمهم  في�س  من  غي�س  هذ�   •
و�لبكة  �لرحمة  بيت  �أهل  فعال  �إنهم  �ل�سامخ،  ومقامهم 

لنت�سالهم  جاهدين  ي�سعون  للعاملني  رحمة  جاءو�  و�لعطاء، 
باأفعالهم  كانو�  و�لكمالت،  �لأعايل  �إل  و�ملفا�سد  �ملهاوي  من 
و�أقو�لهم وتقاريرهم قر�آنا ي�سي على �لأر�س ومناقب متنقلة 
تقذف ب�ساآبيبها كل قريب وبعيد، فهم �أول من غريهم بالتاأ�سي 
وهم خري قدوة ملن �أر�د حياة مفعمة بالت�سامح و�لن�سجام، فكم 
بها  نحل  لكي  �ليومية  حياتنا  يف  �أخالقهم  �إل  بحاجة  نحن 

�لكثري من �مل�ساكل �لتي تنتابنا. 
�لأ�سرة  نطاق  على  بيننا  فيما  كمجتمع  �إننا  لو  وتخيلو�   •
و�ملحكوم،  �حلاكم  بني  فيما  �لعالقة  نطاق  وعلى  و�ملجتمع 
وجعلنا  و�لر�أفة  �لرحمة  بيت  �أهل  باأخالق  جميعا  مت�سكنا  �إذ� 
�سريهم �لو�ساءة نب��سا للهد�ية ومرت��سا للحماية، �إذ� مت�سكنا 
بدل  و�لأمانة  �لعد�وة،  بدل  و�ملحبة  �لعدو�ن،  بدل  بال�سفح 
�خليانة، و�سلة �لرحم بدل قطيعة �لرحم، و�لظن باخلري بدل 
�ل�سيئة  مقابلة  بدل  باحل�سنة  �ل�سيئة  ومقابلة  بال�سوء،  �لظن 
بال�سيئة، و�سعة �ل�سدر بدل �سيق �ل�سدر، و�لتاأين قبل �إ�سد�ر 
�حلكم بدل �لإ�سر�ع يف �إ�سد�ر �حلكم، لو �إننا حاولنا �أن نتخلق 
باأخالق �لر�سول و�لأئمة �لكر�م �مل�سطرة يف كتب �لتاريخ و�لتي 
يطاأطئ لعظمتها �لأعد�ء قبل �لأ�سدقاء، لتغلبنا على �لكثري 
و�لبغ�ساء  �لعد�وة  من  �آ�سنة  م�ستنقعات  وردمنا  �مل�ساكل،  من 
باملجتمعات  تفتك  تز�ل  ل  �لتي  و�لفتنة  و�ل�سرور  و�لإحن 
�ملتخلفة وتكون عائقا �أمام تقدمها ورقيها، ولرتقينا باأن نكون 

�سادة �أنف�سنا بل �سادة �لعامل بال منازع.

�أخالُق �لأئمة نب��س ومرت��س

اأاأمر باملعروف 
تذكر بني �ن �لمر باملعروف يبد�أ بك من خالل تروي�س نف�سك على �لقيام بالعمال �حل�سنة ومنها مثال �ن 
تعتاد على م�ساعدة جارك و�ل�ستف�سار عن �حو�لهم و�لتو��سل معهم من خالل �لتبادل 
باإر�سال �لطعام معهم و�حلث على هكذ� �عمال �مام ��سدقائك وبيان �لجر �لعظيم �لذي 

ينتظر  من يقوم بهذ� �لعمل �مل�ستحب .
انَه عن املنكر 

حاول �ن تنهى عن �ملنكر بطريقة موؤدبة ترت�سيها لنف�سك لو عاملك �حد ما بها ومن بني هذه �حلالت �لتي 
علبة  يف  �لفائ�س  �لطعام  برمي  يقومون  جري�نك  ت�ساهد  عندما  هي  ت�ستاأ�سلها  حتى  نظر  �لفات  ت�ستوجب 
�لنفايات فحاول �لت�سال بهم وتذكريهم بان هذ� �لعمل يتبعه �سيئتان �لول �لتبذير فيجب �ن تكون مقادير 
�لطعام بقدر حاجة �لعائلة و�لثاين رميها يف �سلة �لنفايات حيث �ن هنالك جائعا ل يح�سل على �لطعام و�نتم 
ترمونه مع �لنفايات فيجب �ل�ستف�سار و�ل�سوؤ�ل عن �حو�ل �جلري�ن حتى ي�ساركوكم �لطعام وتكونو� قد ك�سبتم 

ع�سر ح�سنات بدل من �ل�سيئتني. 
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�إل / �لقارِئ �لكرمِي

قال �لإمام علي )عليه �ل�سالم(: �حللم غطاٌء �ساتٌر، و�لعقل ح�ساٌم باتٌر.. فا�سرت خلل ُخلقك بحلمك، وقاتل هو�ك بعقلك .
�بلغ �جابة و�لقوة يف  ��ستفز�زك �و على موقف �غ�سبك فانك تكون قد �جبت  تاأنيت يف �جلو�ب على من يحاول  حلظات لو 
د�خلك عندما تتمكن من غ�سبك ول تفكر و�ياك �ن تفكر �ن �حللم وعدم �لرد دليل �سعفك �و خذلنك ، وكم من موقف عندما 

تهد�أ �ع�سابك تندم وتتمنى لو مل تب كما �جبت �و ت�سكر �هلل لنك مل تب .
�لرتدد �لذي قد ينتابك يف �ساعة �لغ�سب بني �لرد �و �ل�سكون هو �سر�ع بني �ل�سيطان وحلمك فاحذر من غلبة �ل�سيطان على 
حلمك لنه �سيجرك �ل �سخط �هلل عز وجل عليك و�ما �ذ� متكنت من كظم غيظك فانك تكون قد �نت�سرت على �ل�سيطان ، 

ود�ئما �جعل عقلك خمتب� لتنقية كلماتك قبل �ن تنطقها حتى ل تفلت كلمة د�سها �ل�سيطان حتت ل�سانك . 
قلمي املتوا�صع

كيف يكون  بقاء  اال�ضالم ح�ضينيا ؟
�صالح نوري ال�صدي

و�ل  �لبعثة  منذ  �ل�سالمية  �لمة  بها  مرت  �لتي  �ملر�حل 
يومنا هذه تخللتها مر�حل ذهبية و�خرى �سدئة ول يخفى 
عليه  �هلل  )�سلى  حممد  �لر�سول  فرتة  �ن  علينا  ول  عليكم 
و�آله( تعد ل مثيل لها من حيث �نتعا�س �ل�سالم و�مل�سلمني، 
و�لكل يعلم كذلك بان هنالك منافقني مرتب�سني �لفر�سة 
عقول  و�نار  ��سنامهم  ك�سر  ممن  �ل�سالم  من  للنيل 
بقي  منهم  و�لبع�س  �سوكتهم  فك�سر  قبلهم  من  �مل�ستعبدين 

جاهلي �لفكر و�لبع�س �لآخر على �ديان �خرى .
هذه �مل�سرية �لر�ئعة لبد من �ن يوكل ر�سول �هلل  )�سلى �هلل 
عليه و�آله( �حد� من بعده ليكون م�سد�قا حلديث �لثقلني ) 
...( و�لتعقيبات  �لثقلني كتاب �هلل وعرتتي  تارك فيكم  �ين 
و��سح  �مل�سطفى  عرتة  ببقية  وربطه  �حلديث  هذ�  على 
�لية  عند  هنا  �قف  �ن  �ريد  ولكنني  تو�سيح  �ل  يحتاج  ول 
اِفُظوَن(  �حلجر/9     ْكَر َو�إِنَّا َلُه حَلَ ْلَنا �لذِّ �لكرية ) �إِنَّا َنْحُن َنزَّ

وما عالقتها بعا�سور�ء �حل�سني عليه �ل�سالم؟
بان  �مل�سككني  على  للرد  خ�س�ست  �لآية  من  �لول  �ل�سطر 
�لقر�آن كالم م�سحور �و جمنون بل هو من عند �هلل ، �ل�سطر 
�لتي  �لعبارة  هذه  حلافظون(  له  )و�نا  وهو  لالآية  �لثاين 

ت�ستحق وقفة وتعقيبا و�هلل �لعامل مبا �قول .
بـ )�إنا( �ي �هلل عز وجل و) له (  �نا له حلافظون فاملق�سود 

حلافظون  و)  �لقر�آن  �ي  �لذكر  �ل  ��سارة  و�ملجرور  �جلار 
و�لزيادة  و�حلذف  �لد�س  و�سور  �لتحريف  من  حفظه  �ي   )
حتريف  هو  �لتحريف  �ل  ��سيفها  �لتي  �لخرى  و�ل�سورة 
�لَِّذيَن  ا  )َفاأَمَّ �لية  يف  �لوثقى  �لعالقة  له  هذ�  فان  �ملعنى 
يف ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َت�َساَبَه ِمْنُه �ْبِتَغاء �ْلِفْتَنِة َو�ْبِتَغاء 
يوؤثر على  يوؤول �ل غري معناه  �لذي  �ملت�سابه  �ذن   ) َتاأِْويِلِه 

�لنفو�س �لقليلة �ليان فيوؤدي �ل حتريف �لقر�آن .
�لتي  �ل�سنو�ت  يف  ؟  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  نه�سة  ملاذ�  �ذن 
�عقبت وفاة ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله(    كانت هنالك 
�ل�سالم  عليهم  وولد�ه  علي  ر�أ�سهم  وعلى  �ملوؤمنني  من  ثلة 
�لتحريف  على  ما  �حد  �قدم  ما  فاذ�  �لخيار  و�ل�سحاب 

وتغيري تف�سري �آية ما كانو� له باملر�ساد .
�لفرتة �لتي �عقبت �سلح �حل�سن عليه �ل�سالم وقيام معاوية 
بت�سفية �لبقية من �لثلة �ملوؤمنة منهم حجر وولده ور�سيد 
�ل�سنة  يف  �لد�س  على  معاوية  يعمل  بد�أ  وغريهم  �لهجري 
من  �خرى  جهة  من  للقر�آن  و�لتحريف  جهة  من  �ملحمدية 
�لقر�آن  غر�ر  على  له  كالم  ذكر  �و  �آية  تف�سري  تغيري  خالل 
ليجعله يف �لقر�آن و�ذ� متكن من ذلك فان هنالك عقول  يف 
�با  لعنو�  �نهم  دليال  ويكفينا  �لقر�آن  من  �نه  ت�سدق  �ل�سام 

تر�ب ول يعلمون من هو بل �نهم ل يعلمون �نه كان ي�سلي.
�لعربية  �للغة  وحياة   20 �س  �لزجناين   - �لقر�آن  تاريخ  يف 
حلفني نا�سف �س 62 ذكر �نه كان للنبي كّتاب يكتبون �لوحي 

�أ�سهرهم:  باخلط �ملقرر وهو �لن�سخي وهم ثالثة و�أربعون. 
�خللفاء �لأربعة، و�أبو �سفيان و�بناه معاوية ويزيد و�سعيد بن 
�لعا�س ووووو...�ل �خر �ل�سماء ( تخيلو� �ن معاوية ويزيد 
هم من كتاب �لوحي فاذ� قالو� عبارة ما و�نها من �لقر�آن فان 

هنالك من ي�سدق وهذ� هو �لتحريف
وطاملا �ن �هلل عز وجل هو �حلافظ لذكره فالبد من م�سد�ق 
على �لر�س يهيئ  له �ل�سباب و�مل�سببات ليقوم بهذ� �لو�جب 
عليه  �حل�سن  ��ست�سهاد  وبعد   ، للكتاب  �لثاين  �لثقل  فكان 
يف  كثري�  عبث  ملعاوية  �جلو  وخلو  �ل�سحابة  وبقية  �ل�سالم 
�سنة حممد )�سلى �هلل عليه و�آله(، ومن ثم تهيئته �خلالفة 
للخمري يزيد ، فجاءت نه�سة �حل�سني لتكن م�سد�قا حلفظ 
بتاأييد من �هلل عز وجل لتوقف ف�ساد يزيد وتكون  ذكر �هلل 
على  �ملرتتبة  �لثار  ولن   ، بعده  من  به  يقتدي  �لذي  �ملنار 
��ست�سهاد �حل�سني عليه �ل�سالم كانت بادية حلظة �ل�ست�سهاد 
�عقبها  زياد  �بن  �ل  وتن�سيبه  �لفعل  هذ�  يزيد  تنكر  بدليل 

�لثور�ت �ملتتالية على كل ظامل . 
�لمام  ت�سفية  لتمت  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  نه�سة  فلول 
تركتها  �لتي  �لنتائج  ولكن  �لئمة  من  بعده  ومن  �ل�سجاد 
نه�سة �حل�سني جعلت بقاء �ل�سالم  مقرونا مبن �سار على 
نهج �حل�سني و�ولهم ذريته �لئمة ومن �تبعهم من �ملوؤمنني 
و�ل�سنة  بالذكر  �لعبث  نف�سه  له  ت�سول  من  حتريفات  بدفع 

�ملحمدية.
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لل�صّم والبكم

وب�سكل  لحظ  �لكرمي  �ملو�طن  �ن 
عملية  يف  �حلا�سل  �لتطور  �يجابي 
�ل�سفر  جو�ز  ��سد�ر  معاملة  �جناز 
كربالء  يف  �جلو�ز�ت  مديرية  من 
و�ن  �ملعاملة  �سري  يف  �لن�سيابية  حيث 
كان هنالك بع�س �لتاخري فهو ب�سبب 
للح�سول  �لو��سع  و�لطلب  �لزدحام 

على �جلو�ز .
تتجاوزها  �ن  ناأمل  ظاهرة  ر�سدنا 
�لنافذة  بتخ�سي�س  وذلك  �ملديرية 
رتبة  حتمل  �لتي  باملوظفة  �خلا�سة 
للن�ساء  خا�سة  تكون  بان  ثان  مالزم 
قد  �لتي  �ل�سرعية  لال�سكالت  تنبا 
�ل�سابط  ويتحملها  �ملو�طنة  تتحملها 
حيث ل حظنا �لع�سو�ئية وعدم �لتحرز 
من �لبع�س عندما يقوم �ل�سابط باأخذ 

ب�سمة �ملو�طنة .  

ح14
لو خ�ص�صت نافذة للن�صاء 

بخ�صو�ص الب�صمة

هم�ضة..

هم�سة..

ْكَرى َتْنَفُع املُوؤِْمِننَي ْر َفاإِنَّ الذِّ َوَذكِّ
�إن �لتعلق و �لأن�س مبا دون �خلالق 
له عالقة عك�سية بالأن�س مب�سدر 

�لأن�س يف �لوجود .. �ذ كلما �ن�س 
�لإن�سان مع �لغافلني ، فانه �سي�سلب 
منه لذة �لإح�سا�س باللقاء �لإلهي .. 
ومن �أن�س جمال�س �لبطالني ، كيف 
يتوقع �أن تفتح له �أبو�ب �لورود على 

ب�ساط �سلطان �ل�سالطني؟!!

علمي طفلك روتني اأداء الواجبات املدر�ضية

�لو�جب �ملدر�سي ل يجب �أن يكون معركة يومية 
يف بيتك، �جل�سي مع طفلك، �سعي خطة عمل ثم 

�بدئي باإنهاء �لو�جبات �ملدر�سية بالرتتيب.
تاأكدي  �إمتامه،  يجب  ملا  قائمة  بو�سع  �بدئي 
كل خطوة يف �خلطة لطفلك حتى  تو�سيح  من 
ي�سعر باأنه يحقق تقدما، لن ي�سعر طفلك بالثقة 

بنف�سه فقط بل و�سيبد�أ بروؤية نتائج جمهوده.
�أ�سا�سي،  �أمر  �لوقت  تنظيم  �إن  �ملخت�سون  يقول 
وتعني �أهد�فا �سهلة �ملنال، حمددة، قابلة للقيا�س 
�لزمني، ربط و��سح للمعلومات، وتوقيت ثابت، 

نظمي وقت حل �لو�جبات �ملدر�سية باملوؤقت.
معرفة  على  �لأطفال  ي�ساعد  �أن  �ملوؤقت  يكن 
موعد �لبدء وموعد �لنتهاء من �لو�جب، وهكذ� 
يعملون ب�سكل �أف�سل لالنتهاء يف �لوقت �ملنا�سب 

للح�سول على وقت �ل�سرت�حة.
�لو�جبات  �أطفالك  به  ينجز  �لذي  �ملكان  �أي�سا 

طاولة  على  �لو�جب  حل  جد�،  هام  �ملدر�سية 
�لطعام لي�س �أمر� عمليا، لذ� حاويل �ختيار مكان 
مكتبه  مثل  للطفل  متوفر  ود�ئما  �أكرث  منا�سب 

�خلا�س يف غرفته.
قد تتفاجئي من قدرة �لطفل على �إ�ساعة �لوقت 
ورقة  �أو  ر�سا�س  قلم  �أو  ممحاة  عن  �لبحث  يف 
م�ستلزمات  توفري  حاويل  �للزوم،  عند  بي�ساء 
وبكميات  و�حد  مكان  يف  و�لدر��سة  �لكتابة 

منا�سبة.
�لأطفال  بع�س  �لأخر،  عن  يختلف  طفل  كل 
بحل  يقومون  عندما  جيد  بعمل  يقومون 
�لو�جبات مبا�سرة بعد �ملدر�سة، وبع�س �لأطفال 

يحتاجون لوقت ��سرت�حة.
�أطفالك،  ينتمي  نوع  �أي  �إل  حتددي  عندما 
روتيني  باللتز�م معهم ببنامج منا�سب  قومي 

كل يوم.
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رائحة الفم الكريهة كيف معاجلتها
دليال  لي�ست  عادة  هي  �لكريهة  �لفم  ر�ئحة  �ن 
تعل  �لفا�سدة  فالأ�سنان  �لأ�سنان  �سحة  على 
بالن�سبة  نف�سه  و�لأمر  �لكريهة..  �لفم  ر�ئحة 
نوع   600 �أكرث من  على  �لعثور  لل�سان، حيث مت 

من �لبكترييا يف فم �ل�سخ�س �لعادي.
�لبكترييا  ملحاربة  �ملثلى  �لطريقة  هي  ما  ولكن 
�لكريهة؟ بح�سب �خلب�ء  �لفم  لر�ئحة  �مل�سببة 
هدفا  يجعله  �سبب  �أهم  هو  �لفم  جفاف  فاإن 
للبكترييا، لذلك ل بد من �لإكثار من �ل�سو�ئل.

"�للعاب فيه �أوك�سجني، ما يجعله �لعدو  كما �ن 
ل  فهي  �لر�ئحة،  كريهة  للبكترييا  �لطبيعي 
ت�ستطيع �لعي�س يف وجود �لأك�سجني، و�سرب �ملاء 

وحتى م�سغ �لعلكة �خلالية من �ل�سكر يكن �ن 
ينتج �للعاب وب�سكل طبيعي للتخل�س من ر�ئحة 

�لفم �لكريهة."
�أو  �ل�سكر  من  �خلالية  �لنعناع  حبوب  وظهرت 
ولكنها  �سيئة،  لي�ست  حلول  وهي  �لفم،  غ�سول 
عالجات موؤقتة فقط، و�سوف حتجب �لر�ئحة 

ولكن ل تقتل �لبكترييا �لتي ت�سبب �لر�ئحة.
م�سادة  خ�سائ�س  له  �لأخ�سر  "�ل�ساي 

كما  �لكريهة،  �لر�ئحة  ت�سبب  �لتي  للبكترييا 
�لتي  �لأ�سا�سية  �لزيوت  على  حتتوي  �لقرفة  �أن 
طريق  عن  �لبكترييا  �أنو�ع  من  �لعديد  تقتل 

�لفم."

�أن تناول �لفاكهة و�خل�سرو�ت، مثل �لتفاح  كما 
�أو �لكرف�س، يقدم فو�ئد مزدوجة ل�سوء �لتنف�س. 
يف  �للعاب  من  �ملزيد  ينتج  منها  �ملزيد  وم�سغ 
�لفم، ووفقا لكاتز، فاإن �لبطيخ و�لتوت ي�ساعد�ن 

على مكافحة ر�ئحة �لفم �أي�سا.  

عديدة،  لأ�سباب  مبكرة  �سن  يف  �لب�سرة  على  �لكب  وعالمات  �لتجاعيد  تظهر 
بب�سرتك.  �لعتناء  طريقة  يف  تتبعينه  �لذي  �حلياتي  باأ�سلوبك  يتعلق  �غلبها 
فهناك بع�س �لمور �خلاطئة �لتى يقع فيها معظم �ل�سيد�ت بدون ق�سد وتوؤثر 
ب�سكل �أ�سا�سي على �سحة ون�سارة �لب�سرة وتعتب �ل�سبب �لرئي�سي ور�ء �لظهور 
�ملبكر للتجاعيد و�ملظهر �ل�ساحب للب�سرة، مما يجعلك تبدين �أكب �سنا مما �أنت 

عليه بالفعل. �إليك �أهم هذه �لخطاء وطرق �لوقاية منها.
1- كرثة �لتعر�س لأ�سعة �ل�سم�س دون �تخاذ �لإجر�ء�ت �لوقائية يجهد خاليا 
�لب�سرة وي�سبب ظهور �لب�سرة مبلم�س جاف ومت�سقق.ولتجنب كل هذه �لأمور، 
�لو�قي من  �لكرمي  و�أولها �سرورة و�سع  �لوقاية �لالزمة،  �أن تتبعي �سبل  لبد 
�أ�سعة �ل�سم�س قبل �خلروج مع �لرتكيز على �ملناطق �ملك�سوفة من �جل�سم كالوجه 

و�لرقبة و�ليدين.
2- �خلمول و�لك�سل وقلة �حلركة �أو ممار�سة �لتمارين �لريا�سية يوؤثرون ب�سكل 
�سلبي على �لدورة �لدموية �و حركة �لدم يف  �جل�سم وهو بدوره ما ينع �لب�سرة 
من تديد خالياها ب�سكل �سليم ومنتظم ، �حر�سي كل يوم على ممار�سة مقد�ر 
كاف من �لتمارين �لريا�سية �أو حتى تخ�سي�س وقت ثابت ملدة ن�سف �ساعة على 
�لأقل ملمار�سة ريا�سة �مل�سي. ول تن�سي �إجر�ء متارين �لوجه و�لعينني و�لرقبة 
و�لتدليك �مل�ستمر لهذه �ملناطق لتقوية ع�سالت �لوجه ومنع تكون �لرتهالت 
و�إعادة مظهرها �لوردي �ملحبوب. �بت�سمي كثري� و�فرغي طاقتك �جل�سمانية يف 

�حلركة �لكثرية.
3- قد ل ت�ستطيعني �لتحكم يف معدل درجات �حلر�رة و�أحو�ل �لطق�س �ملتقلبة 
�لإجر�ء�ت  �تباع  ت�ستطيعني  بالتاأكيد  لكنك  ب�سرتك  على  تاأثريها  من  للحد 
�لب�سرة يف     �إهمال  هو   �ل�سائعة  �لخطاء  باآخر.من  �أو  ب�سكل  �لالزمة حلمايتها 

وقات  �أ
�ل�سديدة  �لبودة 

تكون  ثم  ومن  �لب�سرة  جفاف  يف  يت�سبب  ما  وهو 
لرتطيب  فعالة  برتكيبة  مرطب  كرمي  ��ستخد�م  على  �حر�سي  لذ�  �لتجاعيد، 
�أي�سا.  �ملنزل  �لتي تق�سينها يف �خلارج بل د�خل  �لأوقات  �لب�سرة لي�س فقط يف 

و�حر�سي على ��ستخد�م �ملدفاأة
�لوجه،  وتعبري�ت  مالمح  على  عادة  �لع�سبية  بال�سغوط  �إح�سا�سنا  ينعك�س   -4
مالمح  تعتاد  ف�سوف  �حلاجبني،  وتقطيب  �لعبو�س  على  تعتادين  ل  لذلك، 
وجهك على هذه �حلالة حتى تثبت على ذلك مما يوؤدي �إل �إ�سابتك بالتجاعيد 

�ملبكرة.
5-  تبد�أ عالمات �لإرهاق و�لتعب فى �لظهور بو�سوح على مالمح �لوجه نتيجة 
بالعينني  �ملحيطة  �ل�سود   �لإنتفاخ و�لهالت  �لنوم، فيظهر ذلك فى �سورة  قلة 
و�لوجه �ل�ساحب، لهذ� ل تعر�سي ب�سرتك لهذه �مل�ساكل، و�حميها باأخذ قدر كاٍف 
وتنبي  �لطبية..  �لتقدير�ت  بح�سب  �ساعات   9-  8 عن  يقل  ل  فيما  �لنوم  من 

تناول �لوجبات �لثقيلة قبل �لنوم ب�ساعتني على �لأقل.

عادات خاطئة وراء الظهور املبكر للتجاعيد
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بدون تعليق..

يتحدث  ما  كثري�  ظاهرة  حول  �لقر�ء  �لخوة  ننبه  �ن  • نود 
�لتوقف  يجب  و�لتي  �لنا�س  عنها 

�لظاهرة  هذه  منها  و�لتحقيق  عندها 

من  �جر  عن  تتحدث  ر�سائل  كتابة  هي 

كذ�  �لفالين  �حلديث  �و  �لفالنية  �لآية  كتب 

مرة ووزعها على �ربعني موؤمنا �و �كرث �و �قل .

�لعرتة  باأحاديث  �لتذكري  �و  �لقر�آن  قر�ءة  �ن  فيه  مما ل�سك 

هكذ�  وذكر  �لفر�ط  ولكن  �حل�سنة  �لمور  من  تعد  �لطاهرة 

�مور مع عدم �لدقة يف �سحة �حلديث وتخ�سي�سها بعدد معني 

بهكذ� ��سلوب ي�سهل مترير كثري من �خلر�فات بني �لنا�س .

لذ� نن�سح بالعتماد على �مل�سادر و�لكتب �ملوثوقة �لتي تتحدث 

عن �لعمال �مل�ستحبة وعمدتها كتاب مفاتيح �جلنان يف �لباقيات 

�ل�ساحلات يكون �ف�سل من �لعتماد على هكذ� ظاهرة .

كتاب  يف  �ملغرور  م�سطلح  من  �ملق�سود  ما 
�لزكاة؟

�جلو�ب: �ملغرور هو �ملخدوع.
ما �ملق�سود )�أن ل يكون �لبيع غررياً(؟

�جلو�ب: �ي ل يكون �ملبيع �و �لثمن جمهوًل من 
حيث �ل�سفات و�ملقد�ر.

قيل حلكيم : �أي �لأ�سياء خري للمرء؟..
قال : عقل يعي�س به.
قيل : فاإن مل يكن؟..

قال : فاإخو�ن ي�سرتون عليه.
قيل : فاإن مل يكن؟..

قال : فمال يتحبب به �إل �لنا�س.
قيل : فاإن مل يكن؟..

قال : فاأدب يتحلى به.
قيل : فاإن مل يكن؟..

قال : ف�سمت ي�سلم به.
قيل : فاإن مل يكن؟..

قال : فموت يريح منه �لعباد و�لبالد!.

م�صطلحات فقهية

خري الأ�صياء 
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�لكاظمي حبيب  • �ل�سيخ 

 اأو مل يكِف بربك
 - وجوده  بكل   - ��ستح�سر  لو  �لعبد  �إن 
لنقلبت  حياته  يف  �لآية  هذه  م�سمون 
و��ست�سعر   ، فيها  وما  �حلياة  �إل  نظرته 
�لدقيقة  و�لرقابة  �لعظمى  �لهيمنة  تلك 
 ، و�سكناته  حركاته  كل  على  �لغيب  لعامل 
 ، مبا ينعه من �لذهول عن �حلق �ملتعال 
ف�ساًل عن خمالفته وهي قوله تعال : ) 
�أنه على كل �سيء �سهيد  �أو مل يكف بربك 
وذلك   ، �لبليغ  �لعتاب  من  فيها  فكم   ..)
لو  �أنه  ، مبعنى   ) يكف  �أومل   ( بـ  بالتعبري 
�لرب  يف  �ل�سفة  هذه  �إل  ن�ستح�سر  مل 
�خلبري ، لكفى بذلك ردعاً للعباد ..وعليه 
ذكره  عّز  �ملول  باإحاطة  �لعبد  �عتقد  فلو 
بكل عنا�سر �لوجود ، لأورثه هذ� �لعتقاد 
�إح�سا�ساً بالرهبة و�ملر�قبة �ملت�سلة ، �إ�سافًة 
 ، و�لطمئنان  بال�سكينة  �لإح�سا�س  �إل 
لعلمه باأن كل ما يجري يف حقه وحق عامل 

�لوجود ، �إمنا هو بعلمه ور�أفته . 

يف يوم من �لأيام كان حما�سر يلقي حما�سرة لطالبه عن:
�لتحكم ب�سغوط و �أعباء �حلياة

فرفع كاأ�ساً من �ملاء ، و �ساأل �لطالب :
ما هو يف �عتقادكم وزن هذ� �لكاأ�س من �ملاء ؟
و تر�وحت �لإجابات بني50 جم �إل 500 جم .

فاأجاب �ملحا�سر:
�ملدة  على  يعتمد  هنا  فالوزن   ، �لكاأ�س  لهذ�  �ملطلق  �لوزن  ليهم 

�لتي �أظل مم�سكاً فيها هذ� �لكاأ�س ؛
1. فلو رفعته ملدة دقيقة لن يحدث �سيء ،

2. ولو حملته ملدة �ساعة ، ف�ساأ�سعر باأمل يف يدي ،
3. ولكن لو حملته ملدة يوم ، ف�ست�ستدعون �سيارة �إ�سعاف ،

�لكاأ�س له نف�س �لوزن متاماً ... ، ولكن كلما طالت مدة حملي له 
، كلما ز�د وزنه ،

فلو حملنا م�ساكلنا و �أعباء حياتنا يف جميع �لأوقات ،
ف�سياأتي �لوقت �لذي ،لن ن�ستطيع فيه �ملو��سلة ،

فالأعباء �سيتز�يد ثقلها ،
فما يجب علينا فعله هو :

- �أن ن�سع �لكاأ�س ، و نرتاح قلياًل قبل �أن نرفعه مرة �أخرى .
- فيجب علينا �أن ن�سع �أعباءنا بني �حلني و �لآخر ، لنتمكن من �إعادة �لن�ساط و مو��سلة حملها مرة �أخرى .

- فعندما تعود من �لعمل ، يجب �أن ت�سع �أعباء  وم�ساكل �لعمل .... ، و لتاأخذها معك �إل �لبيت ، لأنها �ستكون 
بانتظارك غد�ً ، و ت�ستطيع حملها .

علم النف�ص:
�لعلم �لذي يذكر لك �أ�سياء تعرفها فعال بكلمات 

ل ت�ستطيع فهمها.
الغرور:

هو �ملخدر �لذي يخفف �لآم �ملغفلني.
ال�صرب:

فن �إخفاء نفاد �ل�سب.
املحامي:

رجل يد�فع عن مال موكله ليكون من ن�سيبه.
الدفان:

رجل يك�سب رزقه بطلوع �لروح.

�ضع الك�أ�س و ارحت قلياًل     

معلومات طريفة ماذا يقول �صقراط
عن الزواج ؟

ذ�ق �سقر�ط �لأمرين يف حياته 
�لزوجية ؛ ومع ذلك فقد قال يف 

�أو�خر �أيامه نا�سحا جمموعة من 
�ل�سباب : يجب �أن يتزوج �ل�ساب 

على كل حال، فاإذ� رزق زوجة حكيمة 
خمل�سة، غد� �سعيد�.. و�إذ� منحته 

�لأقد�ر زوجة م�ساك�سة، �أ�سحى 
فيل�سوفا مثلي!.

اعالن
�ل �لخوة قر�ء "�لحر�ر"
 نرجو ممن لديه �لعد�د 

�لقدية )بال�سود و�لبي�س( 
لن�سرة "�لحر�ر" عندما كانت 
ت�سدر باأربع �سفحات تزويدنا 
بها لغر�س ت�سويرها و�سمها 
لالر�سيف وخ�سو�سا �لعد�د 

)من 1 �ل 50(.
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