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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

�ُشْوَرة البقرة:
يف كتاب "كمال الدين ومتام النعمة" باإ�شناده اإىل حممد بن زياد عن اأمين بن حمرز عن 
ال�شادق جعفر بن حممد عليه ال�شالم ان اهلل تبارك وتعاىل علم اآدم عليه ال�شالم ا�شماء 
حجج اهلل كلها ثم عر�شهم - وهم اأرواح - على املالئكة فقال: )انبئوين باأ�شماء هوؤالء 
اإن كنتم �شادقني( باأنكم اأحق باخلالفة يف االأر�ص لت�شبيحكم وتقدي�شكم من اآدم، )قالوا 
�شبحانك العلم لنا اإال ما علمتنا انك اأنت العليم احلكيم( قال اهلل تبارك وتعاىل: يا اآدم 
اأنبئهم باأ�شمائهم فلما اأنباأهم بها وقفوا على عظيم منزلتهم عند اهلل تعاىل ذكره فعلموا 
انهم اأحق بان يكونوا خلفاء اهلل يف اأر�شه وحججه على بريته، ثم غيبهم عن اأب�شارهم و 
ا�شتعبدهم بواليتهم وحمبتهم، وقال لهم: )امل اقل لكم اإين اأعلم غيب ال�شموات واالأر�ص 
واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون( حدثنا بذلك احمد بن احل�شني القطان عن احل�شن بن 
علي ال�شكوين عن حممد بن زكريا اجلوهري قال: حدثنا جعفر بن حممد بن عمارة عن 

اأبيه عن ال�شادق جعفر بن حممد عليهما ال�شالم.
يف تف�شري على بن اإبراهيم قوله )وعلم اآدم االأ�شماء كلها( قال: اأ�شماء اجلبال والبحار 
واالأودية والنبات، واحليوان، ثم قال اهلل عز وجل للمالئكة: )اأنبئوين باأ�شماء هوؤالء 
اإن كنتم �شادقني( فقالوا كما حكى اهلل )�شبحانك العلم لنا اإال ما علمتنا انك انت العليم 
فقال  ال�شالم يخربهم  اآدم عليه  فاقبل  باأ�شمائهم(  اأنبئهم  اآدم  )يا  فقال اهلل:  احلكيم( 
اهلل: اأمل اأقل لكم اإين اعلم غيب ال�شموات واالأر�ص واأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون( 

فجعل اآدم عليه ال�شالم حجة عليهم.

ِحيِم حَمِن الرَّ ِب�شِم اهلِل الرَّ
اََلِئَكِة َفَقاَل  َماء ُكلََّها ُثمَّ َعَر�َشُهممْ َعلَى المْ َوَعلََّم اآَدَم االأَ�شمْ

اِدِقنَي }البقرة/31 َماء َهوؤُالء اإِن ُكنُتممْ �شَ اأَنِبُئوِن ِباأَ�شمْ

َعِليُم  َتَنا اإِنََّك اأَنَت المْ َحاَنَك اَل ِعلمَْم َلَنا اإِالَّ َما َعلَّممْ { َقاُلوامْ �ُشبمْ

ا  ُهم باأ�شمائهم َفلَمَّ ِكيُم }البقرة/32{ َقاَل َيا اآَدُم اأَنِبئمْ َ المْ

َماَواِت  َب ال�شَّ لَُم َغيمْ ُكممْ اإِنِّ اأَعمْ اأَنَباأَُهممْ باأ�شمائهم َقاَل اأََلمْ اأَُقل لَّ

ُتُموَن }البقرة/33  ُدوَن َوَما ُكنُتممْ َتكمْ لَُم َما ُتبمْ عمْ �ِض َواأَ َواالأَرمْ
دق اهلل العلي العظيم �شَ



ح�شن الها�شمي

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
لتكن اأرواحنا راقية... نطلب باأدب... ون�شكر بـذوق... 
والقيل  التفاهات...  عن  نرتفع  ب�شـدق...  ونعتذر 
واإذا  ب�شمت...  ونغ�شب  ب�شمت...  نحب  والقال... 

اأردنا الرحيل... نرحل ب�شمت...
دون  جلدتنا  اأبناء  نخدم  ح�شارية...  عالقاتنا  لتكن 
اأن نتوقع منهم جزاء وال �شكورا... لتكن خدمتنا من 
اأجل حب اخلدمة... حب اجلميع دون ا�شتثناء... وهل 

الدين اإال الب... 
بدال  ونزرع  النفو�ض...  من  واالإحن  القد  لننزع 
اأحلى  ما  والوئام...  والتاآخي  الحبة  رياحني  عنها 
ديني حينما يو�شي للجار قبل الدار... ويو�شي لحبة 
االآخرين قبل حمبة النف�ض حتى... مباذا نف�شر ذلك 
ال�شاأن...  يرفع  الذي  وهو  والوا�شاة...  االإيثار  �شوى 
ويهذب النفو�ض... ويجعلها كالعود الربي... اأ�شلبها 

يف الرا�ض واأجذرها يف ال�شعاب...
باأحرف  كتبت  والرتاجم...  ال�شري  درا�شة  يف  لنتمعن 
اأهل  واأبقت  واالأخالق...  التقوى  الأهل  نور  من 
باللعن  اإال  يذكرون  الغدر واخليانة يف ال�شي�ض ال 

واالعتبار... 
الطف  قبل  ال�شالم  عليه  ال�شني  االإمام  ب�شمات 
وبعدها تبقى خالدة م�شيئة... تعلم االإن�شانية االأدب 
وب�شمات  الكالم...  �شفا�شف  عن  والرتفع  والذوق 
غدر  وبعدها...  اجلرمية  قبل  معاوية  بن  يزيد 
اأيها  والف�شاد...  والفجور  الف�شق  يف  واإيغال  واإرهاب 
الدولة  موؤ�ش�شات  يف  ال�شوؤول  اأيها  العادي...  الواطن 
العراقية... اأي الطريقني تنتخب... فاالإختيار �شعب 
من  ال�شماح  حالوة  اأين  ولكن  اأ�شعب...  والمار�شة 

مرارة القد؟!.
اإذا  والعدوان  االإثم  موجبات  ظهورنا  وراء  لندع 
موبقات  من  الذات  اإ�شالح  االإ�شالح...  اأردنا  ما 
ولف  وغ�ض  رين  كل  من  اإ�شالحها  الدنية...  النف�ض 
ودوران... اإ�شالحها من الكذب واخلداع... اإ�شالحها 
من الف�شاد الايل واالإداري... اإ�شالحها من النزعات 
الزبية وال�شخ�شية ال�شيقة... واإذا ما غر�شنا الب 
بعدت  واإن  ح�شينيون  فنحن  النفو�ض  يف  واالإ�شالح 
ال�شقة... اأما اإذا طفحت منا نتانة الكره والنفاق فاإننا 

يزيديون واإن قربت ال�شقة...

العرفة لفاطمة الزهراء)عليها ال�شالم( واالإدراك لليلة القدر 

الت�شغيُل..
اتفاٌق مع اإيقاف التنفيذ

وفٌد من م�شتب�شري فرن�شا ..
يزور العتبة ال�شينية القد�شة

الُحب ال يالم على ما يقول 
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لتكْن �أرو�حنا ر�قية

�مل�ساركون
�ل�سيخ حبيب �لكاظمي                           رعد خ�سري عبا�س

       عبد �المري �لكربالئي                           



اخُلطبة الثانية من �شالة اجلمعة
اخلطيب: ممثل الرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�شرف

 �شماحة ال�شيد احمد ال�شايف
املكان: ال�شحن ال�شيني ال�شريف

الزمان: 18 جمادي االأول 1432هـ الوافق 22-4-2011م

القد�شة  كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  تناول 
مو�شوعة الكهرباء وال �شيما نحن مقبلون على 
ف�شل ال�شيف الالهب، معلال اإن الواطن ويف هذا 
يعانيه من حرارة اجلو وتداعياتها  الف�شل وما 
بحاجة  واخلا�شة  العامة  حياته  على  وتاأثريها 
ال�شائك،  اللف  هذا  من  االنتهاء  اإىل  ما�شة 
واعرتف �شماحته باأن م�شروع الكهرباء يعد من 
ال�شاريع االإ�شرتاتيجية  للبلد لا يرتتب عليه من 
فوائد جّمة اإذا مت وما يرتتب عليه من م�شاكل اإذا 
بقي الال على ما هو عليه االآن، و�شدد على اإنه 
ال ميكن اجناز هكذا م�شاريع بني ع�شية و�شحاها 

ما ل توجد اإرادة وطنية لتحقيق ذلك.
جهود  ت�شافر  ب�شرورة  �شماحته  وطالب 
ال�شوؤولني والواطنني لل تلك الع�شلة، اإذ بتلك 
نتائج جيدة، لكن عندما  �شنح�شل على  اجلهود 
النتائج  لكن  يتعب  الكل  مبعرثة  اجلهود  تكون 
على  �شماحته  واقرتح  لالآمال،  خميبة  تكون 
ال�شوؤولني العنيني التن�شيق مع اأ�شحاب الولدات 

االأهلية يف كل حي اأو منطقة عن طريق تزويدهم 
اإليها �شاعات  الت�شغيل الوطني لي�شاف  ب�شاعات 
الواطن  تزويد  يتم  كاملة حتى  الحلي  الت�شغيل 

بكمية جيدة من الطاقة الكهربائية.
اإىل  بحاجة  العمل  هذا  اإن  �شماحته:  واأ�شاف 
قطع  فرتات  تق�شيم  وممكن  فقط،  تن�شيق 
وعمل  االأحياء  وفق  حمافظة  كل  يف  الكهرباء 
برنامج الأ�شحاب الولدات االأهلية، فالعملية كما 
قال �شماحته لي�شت معقدة وحتتاج اإىل ا�شتغالل 
دون  من  كلها  والحلي  الوطني  التزويد  �شاعات 
العاناة  من  �شتخفف  العملية  وهذه   .. تفريط 
ب�شاأن م�شاألة الكهرباء وتوفر �شاعات اإ�شافية اإىل 

الواطن الكرمي..
ال�شيد  �شماحة  قال  النزاهة  م�شاألة  وحول 
ي�شكون  كانوا  النزاهة  يف  االإخوة  اإن  ال�شايف: 
دائماً من وجود م�شكلة قانونية يف قانون اأ�شول 
الواد والتي كانت  اإحدى  الحاكمات اجلزائية يف 
جتعل ال�شخ�ض الذي ي�شتدعى اإىل النزاهة البد 

من اخذ موافقة الرجع االإداري، وكان كثري من 
تعطل  وبالنتيجة  ذلك  عن  ميتنعون  الوزراء 

م�شاألة مالحقة الف�شدين يف دوائر الدولة..
على  �شوت  فالربلان  االآن  اأما  �شماحته:  وتابع 
ممكن  �شخ�ض  اأي  اإن  بحيث  الادة  هذه  رفع 
ا�شتدعاوؤه وال نحتاج اإىل موافقة الرجع االإداري 
واإمنا الق�شية تكون عند الق�شاء فقط، ومن باب 
دعم م�شاألة الق�شاء طرح �شماحته نقطتني حول 

هذا الو�شوع:
الق�شاء  جعل  فاإن  ت�شريعية  كم�شاألة  اأوال: 
واللجان الرقابية اأو النزاهة متار�ض �شالحياتها 

بال �شغوطات هذا القدار جيد جداً ..
ال�شالحيات  ا�شتغالل  عدم  الرجاء  ثانيا: 
اأو ت�شويه  اأو �شخ�شية  المنوحة بدوافع �شيا�شية 
�شمعة النا�ض، بل تكون مو�شوعية مبا يتالءم مع 

م�شلحة البلد.
واأكد على اإن الق�شاء اأي�شا من الفرت�ض اأن يوجد 
بطريقة  به  و�ُشِهر  اتهم  ال�شخ�ض  اإذا  فيما  حل  

اإن م�سروع الكهرباء يعد من امل�ساريع الإ�سرتاتيجية  للبلد 
ملا يرتتب عليه من فوائد جّمة اإذا مت وما يرتتب عليه من 
م�ساكل اإذا بقي احلال على ما هو عليه الآن، و�سدد على 
اإنه ل ميكن اجناز هكذا م�ساريع بني ع�سية و�سحاها ما مل 

توجد اإرادة وطنية لتحقيق ذلك.

السيُد أمحد الصايف يدعو املسؤولني إىل بناء دولة املؤسسات بعيدا عن املصاحل 
الشخصية ويطالب القضاء مبمارسة الصالحيات مبعزل عن الضغوطات

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



كيدية وكان بريئاً البد اأن يعطى له حق رد االعتبار من هذا الت�شويه، 
يف  الق�شاء  على  ن�شد  �شماحته:  قال  الثان  واجلانب  جانب  من  هذا 
حالة ثبت اأي �شيء على هذا التهم مبعايري قانونية وق�شائية حقيقية 
ن�شد على اأياديهم اأن ال يت�شامح يف مقا�شاة اأي �شخ�ض كان ومهما كان 
.. مع تاأكيدنا على اأن ال ت�شتغل هذه ال�شاألة لق�شايا �شخ�شية وح�شابات 

�شيا�شية.
ونا�شد �شماحته ال�شوؤول يف اأي موقع كان يف الدولة باأن يحاول البناء 
البناء  اإىل  الو�شول  ميكن  االإ�شرار  وبهذا  موقعه،  يف  يعمل  دام  ما 
اأمت  حري�شاً  موقع  اأي  يف  ال�شوؤول  يكون  ان  وذكـّر  للبلد،  الوؤ�ش�شاتي 
 .. الر�ض على بناء البلد مبعنى اأن يكون تفكريه تفكرياً موؤ�ش�شاتياً 
وان يبني بناًء موؤ�ش�شاتياً يف اأي موقع يكون وان يكون هذا البناء مقدما 
�شرفيات  هناك  اإن  اإذ  والكتب...  واالأثاث  والا�شية  النف�ض  بناء  على 
كثرية فقط على ديكورات، وعلق اإن هذا القدار البد اأن ينا�شبه مقدار 

اأ�شخم يف بناء البلد.
ووجه خطابه اإىل ال�شوؤولني بقوله: الثقة اإذا ل تكن موجودة �شُيتهم 
معنيون  ال�شيا�شيون  الفرقاء  �شحيحاً،  تفكرياً  ولو  يفكر  من  كل 
بالدرجة االأ�شا�ض على مد ج�شور الثقة فيما بينهم، ثمان �شنوات م�شت 
.. البد من وجود ثقة حتى ن�شعر فعاًل اإن البناء الوؤ�ش�شاتي بداأ يدخل 

حيز الواقع والتنفيذ.
ال�شخ�شي  البناء  اإن  العليا:  الدينية  الرجعية  ممثل  قال  اخلتام  ويف 
للم�شوؤول يجعله معزواًل ومكروها وبائ�شاً، اأما الذي يريد اأن يبني بلده 
فاإنه ويف اأي موقع كان يبحث عن الفكرة اجليدة وال�شركة التي فعاًل 
تبني البلد ال عن ال�شركة التي يتفاعل معها مبقدار الكمية التي تد�شها 
يف جيبه!! وكذلك يبحث عن ال�شروع الذي ينه�ض بالبلد ويبحث عن 
ال�شخ�ض الذي لو جاء �شيبني البلد من خالل اأفكاره وخربته وكفاءته، 
هذه م�شوؤولية االإخوة يف الكومة وجمل�ض النواب، وكل من له تاأثري 

وكالمه م�شموع عليه اأن يوؤ�ش�ض لهذه الالة...

معتمد ال�شيد ال�شي�شتاين بكربالء يدعو للتعامل مع ملفات 
الف�شاد بعيدًا عن الكيدية وت�شفية احل�شابات

ال�شومرية نيوز/ كربالء
دعا معتمد الرجع علي ال�شي�شتان يف حمافظة كربالء، اجلمعة، اإىل التعامل 
الكيدية، م�شددا على  االتهامات  الف�شاد مبو�شوعية وبعيدا عن  مع ملفات 
النظر  التورطني بغ�ض  �شرورة اتخاذ االإجراءات الق�شائية ال�شارمة بحق 
عن مواقعهم الر�شمية، كما دعا اإىل �شرورة اإيجاد حلول اآنية ل�شكلة الكهرباء 

مع اقرتاب ف�شل ال�شيف.
اأمام الئات  وقال اأحمد ال�شايف يف خطبة �شالة اجلمعة، من و�شط كربالء 
من ال�شلمني، اإن "بع�ض االتهامات بالف�شاد التي توجه الأطراف واأ�شخا�ض 
قد ال تكون مبنية على وقائع حقيقية، وبع�شها مزاعم واتهامات ينق�شها 
الدليل وتقف وراءها رغبة باالنتقام وت�شفية اخل�شوم"، داعيا ال�شيا�شيني 

اإىل "االبتعاد عن ا�شتخدام الف�شاد ذريعة لالإطاحة بخ�شومهم".
اإزاء ق�شايا  "�شرورة اأن يتخذ الق�شاء اإجراءات �شارمة  و�شدد ال�شايف على 
الف�شاد واأن يق�شي بتعوي�ض التهمني ممن تثبت براءتهم"، داعيا اإىل "اتخاذ 
كافة االإجراءات الازمة بحق التورطني بالف�شاد بغ�ض النظر عن مواقعهم 

الر�شمية وال�شيا�شية".

خالد املال : الفا�شدون اأعدى علينا من عدونا وعلينا 
الت�شدي لهم بكل الو�شائل

دعا رئي�ض جماعة علماء العراق يف اجلنوب خالد الال الربلان وجلنة النزاهة اإىل ك�شف ملفات 
الفا�شدين واإحالتهم اإىل الق�شاء العراقي حتى يكونوا عربة لغريهم ونكون بذلك قد حفظنا 

الال العام.  
واأكد الال على اإن هوؤالء الفا�شدين اأعدى علينا من عدونا الأنهم منا وهم وباء علينا و�شبة لنا 

وعلينا اأن نت�شدى لهم بكل الو�شائل التاحة وال�شروعة حتى ال يتمادوا يف غيهم وف�شادهم.  

النفط : املبا�شرة بزيادة ح�شة املولدات االأهلية
 من مادة زيت الغاز ل�شمان ت�شغيلها 12 �شاعة

اأكدت وزارة النفط اأنها با�شرت بزيادة ح�شة الولدات االأهلية من مادة زيت الغاز خالل �شهري 
اآب واأيلول القبلني ل�شمان ت�شغيلها ما ال يقل عن 12 �شاعة. 

ح�شة  بزيادة  بداأت  الوزارة  اإن  �شحايف  موؤمتر  خالل  لعيبي  الكرمي  عبد  النفط  وزير  وقال 
الولدات االأهلية من مادة زيت الغاز من 13 لرتا  للكيلو واط الواحد اإىل 20 لرتا، مبيناً اأنه 
�شتتم زيادة الكمية خالل �شهري متوز واآب القبلني اإىل 30 لرتا للكيلو واط الواحد ل�شمان 

ت�شغيل الولدات االأهلية مبا ال يقل عن 12 �شاعة يف اليوم الواحد. 
واأ�شاف لعيبي: انه �شيتم التن�شيق مع وزارة الكهرباء ب�شاأن حتديد �شاعات القطع لتتنا�شب مع 
�شاعات الت�شغيل بالن�شبة للمولدات االأهلية، بحيث تكون العملية متنا�شقة مع الثمان �شاعات 

التي وعدت وزارة الكهرباء بتوفريها. 

اخباٌر  ذاُت عالقٍة

اأهمُّ ما جاء يف اخُلطبة 
الولدات  اأ�شحاب  مع  التن�شيق  الكهرباء  وزارة  على  �شماحته  اقرتَح 
الت�شغيل  ب�شاعات  تزويدهم  طريق  عن  منطقة  اأو  حي  كل  يف  االأهلية 
تزويد  يتم  حتى  كاملة  الحلي  الت�شغيل  �شاعات  اإليها  لي�شاف  الوطني 

الواطن بكمية جيدة من الطاقة الكهربائية.

الثقة  ج�شور  مد  على  االأ�شا�ض  بالدرجة  معنيون  ال�شيا�شيون  الفرقاُء 
فيما بينهم، ثمان �شنوات م�شت .. البد من وجود ثقة حتى ن�شعر فعاًل 

اإن البناء الوؤ�ش�شاتي بداأ يدخل حيز الواقع والتنفيذ.

عن  يبحث  كان  موقع  اأي  ويف  فاإنه  بلده  يبني  اأن  يريد  الذي  ال�شوؤول 
التي  ال�شركة  عن  ال  البلد،  تبني  فعاًل  التي  وال�شركة  اجليدة  الفكرة 

يتفاعل معها مبقدار الكمية التي تد�شها يف جيبه!!
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�ملعرفُة لفاطمَة �لزهر�ِء)عليها �ل�سالم( و�الإدر�ُك لليلة �لقدر 

م�شتقاة من اخلطبة االأوىل 
ل�شماحة ال�شيخ عبد الهدي 

الكربالئي يف 11جمادي االأول 
1432هـ الوافق 2011/4/15

ال�شالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  ف�شل  يف  ورد 
الديث التايل : " من عرف فاطمة حق معرفتها 
فقد اأدرك ليلة القدر .. واإمنا �شميِّت فاطمة الن 
النبوة  تكاملت  ما   .. معرفتها  عن  ُفِطموا  اخللق 
ال�شديقة  اأُمَر بف�شلها وحمبتِّها وهي  لنبي حتى 

الكربى وعلى معرفتها دارت القرون االأوىل".
ولعل اأهمية العرفة تكمن يف الديث الروي عن 
االإمام ال�شادق )عليه ال�شالم(:" ال يقبل اهلل عماًل 
اإال مبعرفة وال معرفة اإال بعمل .. فمن عرف دلته 
العرفة على العمل ومن ل يعمل فال معرفة له 
الطاهرة  لل�شديقة  الطلقة  العرفة  اإن  ال�شك   ."
لن  اإال  اإليها،  الو�شول  ميكن  ال  ال�شالم(  )عليها 
كان يف م�شتواها و كان كفواً لها وهي كفوؤ له وهو 
اأمري الوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�شالم(، 
واأما  ما يطرح عن الزهراء )عليها ال�شالم( فاإمنا 
هو معرفة ظاهرية من خالل ما يكمن امتالكه 
)عليها  الزهراء  ب�شخ�شية  التعريف  و�شائل  من 
اإلينا من روايات و�شرية عنها  ال�شالم( مما و�شل 
من  م�شتويات  اإىل  نحتاج  ونحن  ال�شالم(  )عليها 

العرفة لها تتمثل يف التايل :
1- العرفة والدرا�شة التاريخية لياتها .

معرفة مناقبها وكراماتها .  -2
3- العرفة العلمية والفكرية لها .

4- العرفة النورانية لها .
ليلة  بني  لل�شبه  اأوجها  العلماء  بع�ض  طرح  ولقد 
ولقد  ال�شالم(،  )عليها  الزهراء  وفاطمة  القدر 
خاطب اهلل تعاىل الوؤمنني يف �شمائرهم وقلوبهم 
فيهم  يحرك  لكي   ) ِر  َقدمْ المْ لَُة  َليمْ َما  َراَك  اأَدمْ )َوَما 

هذه  عظمة  يف  والتدقيق  للتمعن  العرفة  و�شائل 
الليلة التي فيها �شر عظيم ال يعرفه اإال القريبون، 
والتقوى.. لالإميان  قلوبهم  اهلل  امتحن  الذين 
�شّر  فيها  ال�شالم(  عليها  الزهراء)  وفاطمة 
�شرا مكنونا..فمن  القدر  لليلة  واإن  كما  م�شتودع، 
عرف فاطمة وال�شّر ال�شتودع فيها؛ عرف �شر ليلة 
اأدرك  فقد  فاطمة؛  عرف  ومن  وعظمتها،  القدر 

ليلة القدر.
القراآن  كل  لنزول  زمان  وعاء  القدر  ليلة  اأواًل: 
الكرمي..الذي ال ياأتيه الباطل من بني يديه، وفيه 
تبيان كل �شيء، و�شعادة الدارين، وكذلك الوراء 
وحياتها  وروحها  و�شدرها  قلبها  فان  االإن�شية، 
الهي  ووعاء  وروحان  مكان  ظرف  و�شريتها 
للقراآن الكرمي، فهي حمّدثة، وهي وعاء لالمان 

التي حفظت القراآن الكرمي والدين الحمدي.
اهلل  اأحكمه  اأمر  كل  يفّرق  القدر  ليلة  يف  ثانياً: 
بني  فارق  القدر  بليلة  واالإميان   .. ال�شنة  خالل 
الوؤمن والكافر .. وكذلك فاطمة الزهراء )عليها 
الطهرة؛  الطاهرة  الطيبة  اإنها  فحيث   ) ال�شالم 
وال�شر،  واخلري  والباطل،  الق  بني  فارق  فاإنها 

واالإميان والكفر.
ثالثاً: يف ليلة القدر معراج االأنبياء واالأولياء اإىل 
اهلل �شبحانه فيزداد يف علمهم اللدن وك�شبهم من 
وحمبتها  فاطمة  بوالية  وكذلك  االإلهي،  الفي�ض 
فما  االإلهي،  القام  اإىل  للو�شول  مرقاة  فهي 
اأقّر بف�شلها و�شحبتها  تكاملت النبوة لنبي حتى 
االأ�شرار  خزانة  ال�شالم(  عليها   ( ففاطمة   ..
النبوة  اأنوار  االأنوار..  ملتقى  ووجودها  االإلهية، 

واأنوار االإمامة .
والثواب  االأجر  ي�شاعف  القدر  ليلة  يف  رابعاً: 
باألف.. فيها  عمل  وكل  والتمجيد  فالت�شبيح 
وكذلك حمبة الزهراء، فمحبتها وواليتها يوجبان 
�شالة  كل  بعد  ت�شبيحها  فان  االأعمال،  م�شاعفة 
واجبة اأو نافلة؛ يجعل كل ركعة باألف كما ورد يف 
كل  عن  القدر  ليلة  ال�شريف..وامتازت  الديث 
وعظمتها  وخريها  وبركتها  ب�شرفها  ال�شنة  ليايل 
وعلو �شاأنها وقدرها.. وكذلك ال�شديقة الطاهرة 
فهي خري اأهل االأر�ض وال�شماء �شرف وكرامة بعد 
)عليه  وبعلها  و�شلم(  واله  عليه  اهلل  )�شلى  اأبيها 

ال�شالم(.
االإلهية  للفيو�شات  من�شاأ  القدر  ليلة  خام�شاً: 
كذلك  ال�شماوية  والربكات  الربانية  والكماليات 
فليلة  ال�شالم(  )عليها  الزهراء  بفاطمة  التو�شل 
القدر نزول النور االإلهي وفاطمة الزهراء ) عليها 

ال�شالم( هي الكوكب الدري .
�شاد�شاً: كثري من النا�ض ادر كتهم ال�شعادة يف ليلة 
الزهراء)عليها  فاطمة  ال�شيدة  وكذلك   .. القدر 
ال�شالم(، فهناك الكثري ممن اأدركته العناية االإلهية 
بنور فاطمة، فمحبتها ومعرفتها ومواالتها واأتباع 

نهجها ون�شرتها، يوجب ال�شعادة االأبدية .      
من  الكثري  قدرها  جهل  قد  القدر  ليلة  �شابعاً: 
ال�شالم(  الزهراء)عليها  فاطمة  وكذلك  النا�ض، 
قد جهل قدرها الكثري من النا�ض، فاآذوها وك�شروا 
جنينها،  وا�شقطوا  حقها،  وغ�شبوا  �شلعها، 
على  �شاهداً  يكون  حتى  قربها  وخفي  وخذلوها، 

مظلوميتها .

جانب من �شالة اجلمعة
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ما �ملق�سوُد
 بـ "�م �لكتاب" ؟

حد  اىل  يخرج  اخذ  ثم  ومن  منطقة  يف  اأيام  ع�شرة  اأقام  رجل  ال�شوؤاُل: 
الرتخ�ض ليتناول الع�شاء مع اأ�شحابه هناك فكان اإن خرج اىل هناك يف 
الع�شرة ما جمموعه 6 ليال مبعدل �شاعتني يف كل ليلة من ال�شت ليال 
فهل هذا الفعل ي�شر االإقامة وهل �شومه �شحيح مع هذا الفعل اأم عليه 

الق�شاء؟
اجلواب: اإذا كان ذلك من نيته حني االإقامة فوظيفته الق�شر واالإفطار 
ولكن اإذا �شام جهاًل ل يجب الق�شاء واأما اإذا ل يكن ذلك من نيته واإمنا 

حدث بعد ذلك فوظيفته ال�شوم واالإمتام ما ل يخرج اىل حد ال�شافة.
ظبي  اأبو  مدينة  زيارة  علي  يحتم  وعملي  دبي  يف  اأعمل  اأنا  ال�شوؤال: 
)تبعد 160 كلم عن دبي( يومني يف االأ�شبوع فاأخرج �شباح كل يوم اثنني 
منذ  الال  هذا  على  واأنا  الثالثاء،  يوم  من  ال�شم�ض  مغيب  بعد  واأرجع 
ال�شالة  حكم  فما  معلوم  غري  اأجل  اإىل  الو�شع  و�شي�شتمر  اأ�شهر،  ثالثة 

وال�شيام؟
مقرا  ظبي  اأبو  اعترب  اإذا  ال�شفر  كثري  عنوان  عليك  ي�شدق  ال  اجلواب: 
اإذا عزمت على اال�شتمرار على هذا الو�شع  لك ولكنه ال يعترب مقرا اإال 
وع�شرين  اأربع  يف  االأقل  على  اأيام  ثمانية  هناك  البقاء  مع  �شنني  الأربع 
�شاعة وحيث قلت اإن االأمد غري معلوم فال ي�شدق القر فان كانت اأ�شفارك 
اإليها  اأ�شفت  وان  قلنا  كما  االحتياط  حمل  فهو  ال�شهر  يف  اأيام  ثمانية 
اأ�شفارا �شياحية بحيث تكون اأ�شفارك يف ال�شهر ع�شرة اأيام اأ�شبحت كثري 

ال�شفر وعليك التمام وال�شيام اأينما كنت.
ذهابا  مرتا  كيلو   30 منزيل  عن  يبعد  عملي  وموقع  اعمل  اأنا  ال�شوؤال: 
)اأو رجوعا( وال�شافة 60 كيلو مرتا هل اعد من كثريي ال�شفر يف حالة 
�شفري )لغري عملي ل�شافة اكرث من 44 كيلو مرتا( فهل يجب علي ق�شاء 

ال�شوم؟
اإذا كنت تبقى يف مقر عملك 6 �شاعات وتعمل 22 يوما بال�شهر  اجلواب: 
على االأقل اأو تبقى 8 �شاعات وتعمل 20 يوما على االأقل وت�شتمر على كال 
الفر�شني لدة اأربع �شنوات فمقر العمل وطن لك وال تعترب كثري ال�شفر 
حيث اإن ال�شافة اقل من 44 كم علما بان ال�شافة ال حت�شب من النزل اىل 

القر بل من اآخر بيوت الدينة اأو القرية التي ت�شكنها اىل القر بالذات.
واأنا  ال�شيام  اأحتمل  وال  وج�شمي �شعيف جداً  اأنا مري�شة جداً  ال�شوؤال: 
يل  يجوز  هل  رم�شان  �شهر  �شيام  ا�شتطيع  وال  االأدوية  واحتاج  اأتعالج 
اآخر غري  �شيء  علي  وهل يجب  اهلل  �شاء  اإن  بعد  فيما  وق�شاوؤه  االإفطار 

ال�شيام؟
اجلواب: يجوز االإفطار اإن كان ال�شوم ي�شر بك اأو يوجب حرجاً �شديداً 
ال تتحملينه وعليك الق�شاء طول ال�شنة اإن اأمكن فان و�شل رم�شان اآخر 
الفدية  ووجبت  الق�شاء  �شقط  الر�ض  ب�شبب  الق�شاء  من  تتمكني  ول 
اأو خبز لفقري واحد عن كل  اأو متر  ويكفي دفع 750 غراماً من طحني 

يوم.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة
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لها عدة معانٍ  فلنذكر هذه العان مع االأقوال :
1- االإمام البني:

ورد يف )تف�شري اليزان/ لل�شيد الطباطبائي 17 / 66( 
ثبتها يف  واآثارهم،  بكتابة ما قدموا  والراد   : ن�شه  ما 
كتبة  بوا�شطة  فيها،  و�شبطها  اأعمالهم  �شحائف 
االأعمال من الالئكة، وهذه الكتابة غري كتابة االأعمال 
واإح�شائها يف االإمام البني، الذي هو اللوح الحفوظ . 
اللوح  البني هو  االإمام  اإن  الطباطبائي،  ال�شيد  فريى 
اإن االإمام البني هو   : اأي  الحفوظ، والنتيجة ك�شابقه 

اأم الكتاب .
2- الكتاب الكنون :

قال العالمة الطباطبائي يف )تف�شري اليزان 3 / 54( 
اإن الكتاب الكنون هذا هو اأم الكتاب الدلول عليه بقوله 
 )) الكتاب  اأم  ويثبت وعنده  ي�شاء  ما  : )) ميحو  اهلل 
وهو الذكور يف قوله : )) واإنه يف اأم الكتاب لدينا لعلي 

حكيم (( .
اأم  هو  الكنون  الكتاب  اإن  الطباطبائي  ال�شيد  فريى 

الكتاب .
3- اللوح الحفوظ :

ورد يف )تف�شري جممع البيان/ لل�شيخ الطرب�شي 3 / 
402(، يف تف�شري هذه االآية ما ن�شه : )) واإذا �شمعوا ما 
اأنزل اإىل الر�شول (( من القراآن )) ترى اأعينهم تفي�ض 
من الدمع مما عرفوا من الق (( اأي : لعرفتهم باأن 
التلو عليهم كالم اهلل، واأنه حق )) يقولون ربنا اآمنا (( 
اأي : �شدقنا باأنه كالمك اأنزلته على نبيك )) فاكتبنا 

(( اأي : فاجعلنا مبنزلة من قد كتب ودّون .
وقيل : فاكتبنا يف اأم الكتاب، وهو اللوح الحفوظ )) مع 
الذين ي�شهدون  واأمته  اأي : مع حممد   )) ال�شاهدين 

بالق، عن ابن عبا�ض.
اأم  اإن  الطرب�شي،  ال�شيخ  نقله  الذي  القول  هذا  فعلى 

الكتاب هو اللوح الحفوظ .
4- الكتاب البني:

 /  4 الويزي  لل�شيخ  الثقلني/  نور  )تف�شري  يف  ورد 

623( ما ن�شه : عن يعقوب بن جعفر بن اإبراهيم قال : 
كنت عند اأبي ال�شن مو�شى بن جعفر )عليه ال�شالم( 
اإذ اأتاه رجل ن�شران فقال : اإن اأ�شاألك اأ�شلحك اهلل 
فقال : �شل، فقال : اأخربن عن كتاب اهلل الذي اأنزل 
على حممد )�شلى اهلل عليه واآله( ونطق به ثم و�شفه 
مبا و�شفه فقال : )) حم * والكتاب البني * اإنا انزلناه 
يف  تف�شريها  ما   )) منذرين  كنا  انا  مباركة  ليلة  يف 
الباطن ؟ فقال : اأما حم فهو حممد )�شلى اهلل عليه 
واآله(، وهو يف كتاب هود الذي اأنزل عليه، وهو منقو�ض 
علي  الوؤمنني  اأمري  فهو  البني  الكتاب  واأما  الروف، 
اهلل  )�شلوات  ففاطمة  الليلة  واأما  ال�شالم(،  )عليه 

عليها( ...
الوؤمنني علي ) عليه ال�شالم  اأمري  فالكتاب البني هو 
اإن الكتاب  اأن يقال :  اإذاً ميكن  اأم الكتاب،  (، وعلي هو 

البني هو اأم الكتاب .
 /  17 اليزان  )تف�شري  يف  الطباطبائي  العالمة  قال 
اأن يرزق اهلل عبدا وحده، واأخل�ض  70( : ال مانع من 
)عليه  وهو  البني،  الكتاب  يف  مبا  العلم  له  العبودية 
عليه  اهلل  )�شلى  النبي  بعد  الوحدين  �شيد  ال�شالم( 

واآله( .
عليها  اأطلق  الحكمات،  االآيات  اأو  القراآن  حمكمات   -5
اأم الكتاب يف قوله : )) هو الذي  اأنها  الوىل عز وجل 
الكتاب  اأم  هنَّ  حمكمات  اآيات  منه  الكتاب  عليك  اأنزل 

واأخر مت�شابهات ... (( )اآل عمران: 7(.
واالأئمة من  ال�شالم(  )عليه  الوؤمنني  اأمري  االإمام   -6

ولده :
اأنه  ذكر ابن عبا�ض عن اأمري الوؤمنني )عليه ال�شالم( 
الباطل،  من  الق  اأبني  البني،  االإمام  واهلل  اأنا   : قال 
وورثته من ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( )تف�شري 
مبني،  اإمام  ال�شالم(  )عليه  فعلي   .  )212  /  2 القمي 
واالإمام البني هو اأم الكتاب، اإذاً ميكن اأن يقال : اأن علياً 

)عليه ال�شالم( هو اأم الكتاب .
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تاأجيل انعقاد القمة العربية والعراق يوؤكد حقه يف ا�شت�شافتها 

نحو مائتي دعوى ق�شائية �شد املتهم املدعو عبد اللطيف الدارمي 

حتديد تكاليف احلج وزيادة ح�شة العراق

اأعلن احمد بن حلي نائب االأمني العام للجامعة 
تاأجيل  قررت  اجلامعة  ان  القاهرة  يف  العربية 
القمة العربية التي كان من الفرت�ض اأن تنعقد 
يف بغداد ال�شهر القبل. بن حلي اأو�شح ان القرار 
اُتخذ اإثر م�شاورات مع اأع�شاء اجلامعة االثنني 
القمة    انعقاد  تاأجيل  ف�شلوا  الذين  والع�شرين 
بتحديد  �شيقوم  وزاريا  اجتماعا  اإن  قال  كما 
الكومة  اأكدت  للقمة.فيما  جديد  موعد 

العراقية  اأنها لن تتنازل عن عقد القمة العربية 
حتديدها  موعد  تركت  فيما  بغداد،  يف  القبلة 
اإىل االإجماع العربي، مبينة ان العراق له الق 
الكامل با�شت�شافة القمة وال ينازعه اأحد عليها. 
ان وزراء اخلارجية  هذا وذكرت م�شادر مطلعة 
الرتقب،  اجتماعهم  يف  يحددون  رمبا  العرب 
�شهر ايلول القبل موعدا لعقد قمة بغداد ب�شبب 

اال�شطرابات التي ت�شهدها عدة دول عربية.

الوطنية يف مدينة  العلومات  اأعلن مدير مكتب 
ال�شناوي  حميد  مكي  العميد  القد�شة  كربالء 
ق�شائية  دعوى  مائتي  من  مايقرب  وجود  عن 
التهم  �شد  مواطنني  قبل  من  االن  اىل  رفعت 
يف  القيادي  الدارمي  اللطيف  عبد  الدعو 
ماي�شمى بحزب البعث والذي مت اعتقاله موؤخرا 
ان  مو�شحا   ، بغداد  العا�شمة  مناطق  احدى  يف 
القانون العراقي �شياأخذ جمراه بهذا اخل�شو�ض 

،  ال�شناوي اكد اي�شا ان ابناء منطقة اخلناف�شه 
يف كربالء طالبوا بحقوقهم ال�شخ�شية من قبل 
الذي  اخلنف�شي(  ح�شني  )�شدام  الدعو  التهم 
احد  يعد  والذي  �شابق  وقت  يف  اي�شا  هو  اعتقل 
عن  وال�شوؤول  االرهابي  القاعدة  تنظيم  قياديي 
االإرهابي  االعتداء  منها  اإجرامية  عمليات  عدة 
الذي �شهدته مدينة كربالء خالل زيارة اأربعينية 

االإمام ال�شني عليه ال�شالم.

العليا للحج والعمرة مبالغ الج  الهيئة  حددت 
للمو�شم القبل، وك�شفت عن زيادة ح�شة موؤ�ش�شة 
العراقيني  ال�شهداء من بني كامل عدد الجاج 
اأعلن ذلك  األفاً و200 حاج.  لهذا العام البالغ 33 
والعمرة  العليا للحج  الهيئة  رئي�ض  النقل،  وزير 
اجتماعاً  تروؤ�شه  عقب  العامري،  هادي  وكالة، 
يف  م�شوؤول  م�شدر  الهيئة.واو�شح  ادارة  لجل�ض 
كلفة  اجمايل  يكون  ان  قرر  الجل�ض  ان  الهيئة، 
الج للم�شافرين جواً ثالثة ماليني و 700 الف 
دينار، فيما يكون للم�شافرين برا ثالثة ماليني 

الهيئة خ�ش�شت  ان  وا�شار اىل  الف دينار.  و150 
 )125( بزيادة  ال�شهداء  لوؤ�ش�شة  مقعد   )1100(
للعائالت  لنحها  الا�شي  بالعام  مقارنة  مقعداً 
كما  �شهداء،  خم�شة  من  اكرث  لديها  التي 
ال�شجناء  لوؤ�ش�شة  مقعداً   )550( الهيئة  منحت 
ان  اكد  ال�شدر  مقعداً.   )75( بزيادة  ال�شيا�شيني 
اتفاقا مت ابرامه مع �شلطات الج ال�شعودية باأن 
يكون عدد الجاج ال�شافرين جوا 17 األف حاج، 
فيما ي�شافر برا عرب منفذ عرعر  16 الفاً و200 

حاج.

النظام يف البحرين يداهم �شفينة 
عراقية ويعتدي على طاقمها

العراقية  الباخرة  بحرينية  ع�شكرية  قوة  داهمت 
البحريني،  ال�شلمان  ميناء  يف  ر�شوها  اثناء  )النا�شر( 
ل�شاعات  واحتجازهم  طاقمها  على  باالعتداء  وقامت 
حمافظة  عن  النواب  جمل�ض  ع�شو  مربر.  دون  من 
مدججة  ع�شكرية  قوة  ان  بني  عواد  عدي  الب�شرة 
على  يعمل  التي  الباخرة  مبداهمة  قامت  بال�شالح 
ال�شالح  تهديد  حتت  واقتيادهم  عراقي،  طاقم  متنها 
اىل احدى اجلهات يف ر�شيف اليناء واحتجازهم هناك 
لعدة �شاعات و�شربهم بق�شوة واهانتهم. وطالب عواد 
االمن  لجل�ض  �شكوى  بتقدمي  االحتادية  الكومة 
التي  اجلرمية  بهذه  عاجل  حتقيق  وفتح  الدويل 
و�شفها باأنها اعتداء على ال�شيادة الوطنية، م�شريا  اىل 
ان القوة الع�شكرية ابلغت الطاقم ان عملها هذا ميثل 
جمل�ض  اعالن  على  ردا  البحرينية  الكومة  موقف 

النواب العراقي ت�شامنه مع ال�شعب البحريني.

توجيه دعوة لالعبني بحرينيني 
لالن�شمام اىل فريق كربالء الكروي 

العبني  ل�شم  طلبا  كربالء  حمافظة  جمل�ض  وجه 
بحرينيني اىل �شفوف فريق كربالء بعد ان مت طردهم 
على  البحريني  الوطني  النتخب  ومن  انديتهم  من 
خلفية طائفية ...وقال رئي�ض جلنة ال�شباب والريا�شة 
يف جمل�ض حمافظة كربالء مراد اجلبوري ان الكومة 
الذين  البحرينيني  الالعبني  بانتماء  ترحب  الحلية 
على خلفية  والنتخب  االندية  موؤخرا من  مت طردهم 
طائفية للعب يف �شفوف فريقنا الكروي ، م�شريا اىل 

ان الالعبني البحرينيني ميتلكون �شمعة طيبة .  

والدة نادرة لطفل يعاين من 
ت�شوهات قلبية 

الن�شائية والتوليد يف كربالء، والدة  �شهدت م�شت�شفى 
وجود  منها  داخلية  ت�شوهات  من  يعان  لطفل  نادرة 
و�شمور  القلب  يف  وفتحتني  اليمنى  اجلهة  يف  القلب 
�شباح  الدكتور  ال�شت�شفى  مدير  بح�شب  ال�شرايني،  يف 
هي  الفتحات  هذه  اإن  مو�شحا   ، الو�شوي  هادي  نور 
اإن  اإىل  الياة، الفتا  قيد  الطفل على  بقاء  ال�شبب يف 
هذه الوالدة تعد الثانية التي ي�شهدها ال�شت�شفى منذ 

عام 2003 . 
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تي�شري عبد عذاب

الولدات  م�شاكل  وجاءت  ال�شيف  جاءنا 
هذه  معاجلة  يحاول  وكل  معه  الكهربائية 
ال�شاكل باف�شل ما يكون ومن بني تلك العاجلات 
الكومة  يف  الخت�شة  اجلهات  تعليمات  كانت 
هذه  الولدات  اأ�شحاب  عمل  بخ�شو�ض  الحلية 
وكان من بني اهم ما جاء يف التعليمات ح�شب ما 
ذكره مدير �شوؤون الواطنني يف الحافظة القدم 

)حممد ن�شمي(:

القررة  ال�شاعات  لهذه  تف�شيليا  جدوال  و�شعنا 
 )3( الت�شغيل  يكون  بحيث  الجل�ض  قبل  من 
من  تبداأ  التي  النهارية  الفرتة  يف  �شاعات 
م�شاء،   )6( ال�شاعة  وتنتهي  ظهرا   )1( ال�شاعة 
و)6( �شاعات يف الفرتة ال�شائية التي تبداأ  من 

ال�شاعة )7( م�شاء وتنتهي ال�شاعة )5( �شباحا.
ويف حالة عدم ت�شغيل الولدة يف الفرتة النهارية 
الت�شغيل يف  يعو�ض  كان  �شبب  الأي  �شاعات   )3(
ت�شغيل  معدل  يكون  بحيث  ال�شائية  الفرتة 
وبالتناوب  �شاعات   )9( الواحد  لليوم  ال�شاعات 

مع التيار الكهربائي الوطني.
وا�شاف "مت ت�شكيل جلان متابعة الولدات تتاألف 
كربالء  نفط  وفرع  الواطنني  �شوؤون  دائرة  من 
التابع   الوطنية  والتحقيقات  الفت�شية  ومكتب 
اإكمال  بعد  عملها  و�شتبا�شر  النفط،  ل�شرطة 

لوازمها الطلوبة من قبل جمل�ض الحافظة. 
وعن العقوبات التي تفر�ض على �شاحب الولدة 
بادئ  يف  الولدة  �شاحب  ا�شتدعاء  �شيتم  فانه 
يلتزم  ل  واإذا  وتبليغه  بتنبيهه  ونقوم  االمر 
نقوم برفع مولدته، ويف حالة خمالفة �شاحب 
الولدة اجلدول يتحمل الختار ال�شوؤولية كاملة 
اإذا كان هنالك اتفاق خارج اجلدول الذي اقره 
الأموال  يعترب هدرا  الحافظة الن هذا  جمل�ض 
الن  االإداري  الف�شاد  ق�شية  يف  ويدخل  الدولة 
بـ)9(  الواطن  يجهز  ان  يجب  الولدة  �شاحب 
�شاعات ت�شغيلية واإذا كان خالف ذلك يكون قد 
ت�شغيل  مقابل   )KV(للـ لرتا   30 على  ح�شل 
الخاتري  نحمل  ونحن  �شاعات   )9( من  اقل 
ان  ويذكر  كاملة.  ال�شوؤولية  البلدية  والجال�ض 
الحافظة هو )1324(  ال�شجلة يف  الولدات  عدد 

مولدة منت�شرة يف عموم الحافظة.

الت�شغيُل..
اتفاٌق مع اإيقاف التنفيذ

حممد ن�شمي
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االأحرار/ �شفاء ال�شعدي

على  خطورة  ال  اأنه  والهجرين  الهجرة  وزير  �شّرح 
التي  الفرتة  بهذه  �شوريا  يف  العراقيني  الواطنني 
ال�شعبية،  واالحتجاجات  االنتفا�شات  حركة  ت�شهد  
من  العراقيني  اإجالء  باجتاه  خطوات  من  ما  واأنه 

�شوريا.
وقال ديندار دو�شكي يف ت�شريحه خ�شه لـ )االأحرار(: 
الهجرة  وزارة  من  مكونة  طوارئ  خلية  ت�شكيل  "مّت 
لعاجلة  العراقية  اخلارجية  ووزارة  والهجرين 

االأو�شاع التي قد حتدث".
الوجودة  العراقية  باجلالية  يتعلق  ما  "اأما  وتابع، 
من  يقارب  ما  اإعادة  القرر  من  كان  فقد  اليمن  يف 
البالد  اإىل  بالعودة  راغبني  عراقيني  مواطنني   110
وت�شيري رحلتني من ليبيا بالتعاون مع وزارتي النقل 
عراقيا"،  مواطنا   345 اأثرها  على  ونقل  واخلارجية 
الرتكية  الكومة  مع  االتفاق  "مت  اإنه  اإىل  م�شرياً 

لنقل العوائل العراقية التواجدة يف مدينة م�شراطه 
ت�شيري  عرب  العراق  اإىل  ثّم  ومن  تركيا  اإىل  الليبية 

�شفينتني تركيتني لهذا الغر�ض".
توؤكد  دقيقة  لعلومات  وجود  "ال  باأنه  دار  واأكد 
اجلالية  ب�شفوف  الب�شرية  االأرواح  يف  خ�شائر  وجود 
العراقية التواجدة بالدول العربية التي ت�شهد ثورات 

التغيري".
والهجرين:  الهجرة  وزير  قال  اآخر  جانب  ومن 
واجبات  من  عليها  ما  بتقدمي  قامت  "الوزارة  اإن 
للعراقيني التواجدين يف خمّيم رفحاء ال�شعودي، واإن 
ما قدم لهم جاء وفق قرارات االأمانة العامة لجل�ض 
ال�شيا�شي،  ال�شمولني باال�شطهاد  الوزراء كونهم من 
فقد  �شالحياتنا  �شمن  تدخل  ال  طلبات  وهنالك 
لالإطالع  الوزراء  جمل�ض  اإىل  منها  البع�ض  رفع  مت 
عليها واال�شتجابة والبع�ض االآخر متعلق بال�شهادات 
وهي من �شمن �شالحيات وزارتي الرتبية والتعليم 

العايل".

بال�شجناء  اأ�شوة  احت�شابهم  بطلب  يتعلق  ما  اأما 
م�شطهدون  "باأنهم  دار  بني  فقد  ال�شيا�شيني، 
اأو  ال�شابق  النظام  وقت  يف  الهجرون  وهم  �شيا�شيون 
الذين نزحوا يف العراق وخارجه ب�شبب اأحداث العنف 
طلباتهم  رفع  مت  فقد   ،2007-  2006 عامي  خالل 
للجهات العليا من اأجل اإن�شافهم وللوزارة دور التابعة 

ب�شكل م�شتمر بهذا اخل�شو�ض"، بح�شب قوله.

االأحرار/ علي اجلبوري

عن  كربالء   يف  والفنون  الثقافة  ق�شر  اأعلَن 
جلمعية  االأول  التاأ�شي�شي  الوؤمتر  اإقامة  احت�شانه 
يوم  وذلك  الحافظة  يف  العراقيني  اخلطاطني 

ال�شبت القادم.
لـ  الثقايف؛  الق�شر  مدير  اجلبوري  خالد  وقال 
التاأ�شي�شي  الوؤمتر  ال�شبت  يوم  "اأقيم  )االأحرار(: 
فرع كربالء  العراقيني  االأول جلمعية اخلطاطني 
وهو الوؤمتر االأول لهذه الدينة حيث ل يكن هنالك 

مثل هذا الراك الثقايف".
ال�شباب  اخلطاطني  من  جمموعة  "تبنت  وتابع، 
جلمعية  مقر  بافتتاح  اأواًل  وقامت  ال�شروع  هذا 
الركة  يف  ت�شاهم  لكي  العراقيني  اخلطاطني 
الثقافة  ق�شر  و�شيحت�شن  كربالء،  يف  الثقافية 
اجلمعية،  لهذه  االأول  الوؤمتر  الكربى  قاعته  على 
بكل  اجلمعية  هذه  بدعم  الثقافة  وزارة  و�شتعمل 

االإمكانيات التاحة لديها".
ويدعم  �شي�شاهم  الوؤمتر  "هذا  اإن  اإىل  ولفت 
اخلط  فن  بواقع  للنهو�ض  العراق  يف  اخلطاطني 
العربي، حيث �شهدت ال�شنوات ال�شابقة عدم ح�شور 
عك�ض  على  كربالء  يف  فعاليات  وهكذا  اخلط  فن 
خمتلف  حتت�شن  كانت  التي  العراقية  الحافظات 

معار�ض اخلط العربي".

واأ�شاَر اجلبوري اإىل اإّن "مدينة كربالء تعد منجماً 
ي�شاهمون  الذين  العراقيني  واالأدباء  للفنانني 
العراقية  والثقافة  الرتاث  رفد  يف  كبرية  ب�شورة 
الكثري  كربالء  ومتتلك  االإبداعي،  بنتاجها 
لهم  ومن  اخلط  جمال  يف  ال�شابة  الطاقات  من 
اخلط  فعاليات  تن�شيط  يف  العالية  االإمكانيات 

العربي".

وزيُر الهجرة والهجرين:
ال خطورَة على العراقيني يف �شوريا

كربالء.. اإقامة املوؤمتر التاأ�شي�شي االأول للخطاطني العراقيني
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ال�سفرُي الثاين... حممد بن عثمان بن �سعيد )قد�س �رسه( 

بهلول يحل  نزاعا ع�سائريا ... لتطلع احلكومة على احلل

هو اأبو جعفر حممد بن عثمان بن �شعيد العروف 
باخلالن، اإما بفتح اخلاء ن�شبة اإىل بيع اخلل، اأو 
بك�شرها فتكون ماأخوذة من اخِلّلة، اأي: ال�شداقة 
بال�شماحة  اخلالن  عرف  فقد  والوادعة. 
حقداً  يظهر  يكن  ول  العايل  واخللق  والوداعة 

على اأحد.
�شعيد  بن  عثمان  اأبيه  وفاة  بعد  �شفارته  كانت 
االإمامني  عن  نائباً  وكان  اهلل(  )رحمه  العمري 
الهادي والع�شكري )عليهما ال�شالم(، وكانت مدة 
اأواخر  وتويف يف  �شنة،  من خم�شني  قريباً  نيابته 

جمادى االأوىل من �شنة 304 اأو 305هـ .
�شاحب  من  والده  وفاة  يف  تعزيته  وردت  وقد 
جاء  حيث  ال�شريف(  فرجه  اهلل  )عجل  االأمر 
اإليه راجعون، ت�شليماً الأمره،  فيها: )اإنا هلل واإنا 
ومات  �شعيداً،  اأبوك  عا�ض  بق�شائه.  ور�شاًء 
ومواليه  باأوليائه  واألقه  اهلل،  فرحمه  حميداً، 

)عليهم ال�شالم(.
فلم يزل جمتهداً يف اأمرهم، �شاعياً يف ما يقربه 
واأقاله  وجهه،  اهلل  ر  ن�شّ اإليهم،  وجل  عز  اهلل 

لك  واأح�شن  الثواب،  لك  اهلل  اأجزل  عرثته... 
العزاء، ورزيت ورزينا، واأوح�شك فراقه واأوح�شنا، 

ف�شّره اهلل يف منقلبه.
ولداً  تعاىل  اهلل  رزقه  اأن  �شعادته  كمال  من  كان 
يخلفه من بعده، ويقوم مقامه باأمره، ويرتحم 

عليه...(.
قال يف مراقد العارف ج278/1: )مرقده ببغداد 
جانب الر�شافة يف ال�شارع الوؤدي اإىل باب الكوفة 
اإليه  ن�شبة  اخلالن  حملة  يف  يقع  واالآن  قدمياً 
ال�شيعية  الراكز  اأحد  واإىل مرقده الطاهر، وهو 
يف بغداد(. ويف الهام�ض قال: )وقد جدد مرقده 

وجامعه �شنة 1349هـ واإن تاريخ بنائه:
ـٍر  َفـُه اهلُل ِبَقبمْ َبـٌد �َشرَّ َمعمْ

ّمدمْ ِدي حُمَ                                َخدَّ ِفيِه ناِئُب الَهمْ
داُن يِف ِجدٍّ َوماٍل �َشاَدُه َزيمْ

ُم الَُمّجدمْ همْ                                َواأُخوُه القا�ِشُم ال�شَّ
راً  مُن َق�شمْ حمْ َر الرَّ راُه َعمَّ َعمَّ

لَّدمْ                                     َلُهما يِف َجنَِّة اخُللمِْد خُمَ
ــاُه ِبناًء اأرَّخــاُه: ُمذمْ اأَمَتّ

) دمْ مَّ رى حُمَ �َض يِف ِذكمْ َبٌد اأُ�شِّ                         )َمعمْ
وفيه مكتبة عامرة اأ�ش�شت 1394هـ با�شم )مكتبة 
ف�شيلة  قبل  من  تدار  العاّمة(  اخلالن  ال�شيخ 

ال�شيد حممد اليدري.
اأما اليوم فان مرقده يطل على �شارع اجلمهورية 
عامر  جامع  جنبه  واإىل  جملل  حرم  وله  العام 
عامرة،  ومكتبة  وا�شع،  �شحن  وفيه  بال�شلني، 
حتوي العديد من الكتب القيمة وباأعداد �شخمة 
عن  ذكرناه  كما  ـ  اخلالن  مكتبة  با�شم  وتعرف 

كتاب الراقد ـ. 
بالكا�شي  كتابة  الرقد  اأعلى  على  الحظنا  وقد 
حممد  ال�شيخ  وحرم  قبة  )جددت  القا�شان: 
من  اخلالن...  العمري  عثمان  بن  �شعيد  بن 
وهيب  بن  بن ح�شن  اإبراهيم  الاج  التربع  قبل 
حتتها  كتب  وقد  1391ـ1971(.  عام  المامي 

اأبيات من ال�شعر.
وجامع اخلالن يف يومنا يقع يف منطقة جتارية 
الرائي  يالحظها  خا�شة  جمالية  وله  مزدحمة، 

من بعيد.

ممتلكات  اغلب  وتعر�شت  العراق  طاغوت  �شقط  ان  منذ 
اال�شلحة  النهوبات  بني  من  كان   ، والنهب  لل�شلب  الدولة 
يح�شل  ان  جدا  ال�شهولة  فمن  العراقي  للجي�ض  التابعة 
ال�شد�ض  خ�شو�شا  �شالح  قطعة  على  العراقي  الواطن 
يكون يف  التهور  فان  ما ح�شلت خ�شومة  واذا   ، والبندقية 
ب�شالحه  فيلوح  الحدهما  حتى  او  للمتخا�شمني  طريقه 

للنيل من خ�شمه .
من  جمموعة  تهورت  ان  بعد  الكاظمية  يف  ح�شل  ما  هذا 
ال�شتهرتين تخا�شموا فيما بينهم مما ادى اىل رفع ال�شالح 
�شاب  ب�شكل ع�شوائي ومع �شوت االطالقات �شرخ  والرمي 
يف اخلام�شة ع�شر من عمره و�شقط على االر�ض م�شرجا 
اخرتقت  ال�شتهرتين  احد  نتيجة طلقة طائ�شة من  بدمه 

راأ�شه ، وجاء رجال االمن والقوا القب�ض على القاتل 
عن  الف�شل  وبداأ  الهله  الوحيد  هو  ال�شكني  ال�شاب  هذا 
على  بالرتدد  القاتل  ع�شرية  �شيخ  بداأ  حيث  الف�شل  قيمة 
والد القتول لدفع الف�شل ويف كل مرة يرف�ض والد القتول 

البلغ م�شرا على ان ينال القاتل جزاءه العادل من الق�شاء 
العراقي ويف كل مرة يزيدون مبلغ الف�شل من غري فائدة 

.
�شمع بهلول بهذه الق�شية فطلب من احدهم اذا ما اجتمعوا 
ان يبعثوا له لغر�ض حل هذا اال�شكال وفعال اجتمعوا وبعثوا 
لبهلول وبعد النقا�ض والتو�شل والرجاء ومن غري الو�شول 
قائال  القتول  لوالد  بهلول موجها كالمه  تكلم  نتيجة  اىل 
لك،  اف�شل  مبلغ  من  عليك  عر�ض  مبا  تقبل  ان  ارى   :
فقال  ورف�ض الل  الكالم  القتول من هذا  والد  فامتع�ض 
بهلول ا�شاألني لاذا االف�شل لك و�شاأجيبك باالقناع ، فقال : 
ولاذا اف�شل يل ؟ فقال بهلول : اف�شل لك لال�شباب التالية 
اوال : ان مبلغ الف�شل اكرث بكثري من البالغ التي تدفعها 

الكومة لذوي �شحايا التفجريات .
ثانيا : ان البلغ ي�شلك اىل بيتك بينما �شحايا التفجريات 
يقومون برتويج العامالت وحتى دفع الر�شاوى واثبات ان 
ال�شهيد هو احد ذويهم للح�شول على مبلغ اقل مما ح�شلت 

انت عليه !
ثالثا : من ي�شمن لك باأن القاتل �شيحاكم حماكمة عادلة 
اذا ل  هذا  �شراحه  ويطلق  لك  دفع  اقل مما  يدفع  قد  بل 

ي�شمله قانون العفو .
ذووه  يالحقك  ال  ان  اعدامه  مت  اذا  لك  ي�شمن  ومن  رابعا: 

لالنتقام منك؟
خام�شا : كثري من العراقيني يتم اغتيالهم بكامت �شوت اعترب 

ان ابنك قتل بكامت �شوت وال تعلم من هو القاتل .
التناق�شات  الي�شال  بهلول  وا�شرك  حقيقية  الق�شة  هذه 
والغرائب التي يعي�شها العراق وب�شببها ا�شبح االن�شان العراقي 
القتلة  لهوؤالء  رادع  غري  ومن  والتفجري  الغدر  مع  موعودا 
وال�شتهرتين كما ان ا�شري اىل عدم �شالمة الق�شاء يف كثري 
من الق�شايا التي حت�شل يف البلد والالحظ مع كل وجبة من 
العتقلني يتم اطالق �شراحهم حتدث �شل�شلة من االنفجارات 
يذهب �شحيتها ا�شعاف م�شاعفة من الذين اطلق  �شراحهم.  

ناأمل ان يتم معاجلة هذه ال�شلبيات يف القريب العاجل

رعد خ�ضري عبا�س
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تقرير: ح�شني ال�شيخ علي

جامعة  من  االإ�شالمية  ال�شريعة  كلية  وفد  زار 
ال�شينية  العتبة  ال�شالم(  البيت)عليهم  اأهل 
العام  االمني  �شماحَة  الوفُد  والتقى  القد�شة 
الهدي  عبد  ال�شيخ  القد�شة  ال�شينية  للعتبة 
الكربالئي )دام عزه(  موجها  كلمة  القاها على 
التي  االأمور  بع�ض  على  فيها   اأكد  الا�شرين  
تخ�ض ال�شباب ومنها:  ان  اأهم مرحلة يف حياة 
االإن�شان هي مرحلة ال�شباب كونها  متثل  مرحلة 
القمة يف الن�شاط واليوية وتوقد الذهن وخلو 
البال من  هموم وم�شاكل الياة ..  م�شريا اىل 
ان  هذه الرحلة  ميكن ان توظف لفائدة االإن�شان 
ونفعه ويكون خريا الأمته و�شعبه .. ولكن هناك 
الغرائز واالأهواء وال�شهوات وال�شيطان يف قبال 
هذه الطاقات التي ميكن ان توظف نحو اخلري  
اأي هناك قوى م�شادة لهذه الطاقات ميكن ان 

متيت هذا الن�شاط واليوية .  
وهي  ال�شباب  مرحلة  ان  �شماحته:  وا�شاف   
القدرة  ومرحلة  لالإن�شان  العطاء  قمة  مرحلة 

على ان يوؤدي االن�شان دوره يف هذه الياة �شواء 
االن�شان  اىل  العرفة  واي�شال  تبليغ  دور  يف  كان 
ت�شتثمروا  ان  حاولوا  لذلك   .. اخلدمة  دور  او 
طالا  وابنائي   .. تفوتكم  ان  قبل  الفر�شة  هذه 
حتتاجون  فانتم  قليلة  الياة  يف  خربتكم  ان 
ا�شخا�ض ميتلكون ر�شيداً جيداً  يف الياة  اىل 
وت�شتعينون بهم على بيان مالمح الطريق الذي 

انتم بحاجة اىل  ان ت�شريوا فيه. 
يحتاجون    ال�شباب  ان  على    �شماحته   و�شدد    
يف كل يوم  اىل �شاعات للرتويح عن النف�ض الن 
واللل  ال�شاأم  وي�شيبها  متل  بطبيعتها  النف�ض 
ولكن  الواحد   الن�شاط  وطبيعة  الرقابة  ب�شبب 
هو  فيما  اجعلوها  الرتويح  من  ال�شاعات  هذه 
الكثري  هناك  الايل  وقتنا  ويف  ومباح    حملل 
من الو�شائل كاالنرتنيت والف�شائيات  التي ان 
االنتفاع  وكيفية  اختيارها  االن�شان   يح�شن  ل 
وخ�شو�شاً  كبريا ً  �شرراً  عليه    ا�شبحت  بها 
فانتبهوا  حدين   ذو  �شالح  فهي  الف�شائيات 
ان  وحاولوا  الو�شائل  هذه  ا�شتخدام  كيفية  اىل 
الدين  يف  ينفعكم  ما  على  ا�شتخدامها  تق�شروا 

لال�شدقاء  االختيار  واح�شنوا  واالآخرة  والدنيا 
باهلل  يذكرك  الذي  الوؤمن  ال�شديق  وخ�شو�شاً 
وياأخذ  ح�شنة  واخالق  ح�شنة  �شرية  له  والذي 
وان  ال�شحيح   الطريق  �شلوك  اىل  باأيديكم 

تكونوا دقيقني يف اختيار اال�شدقاء.
من جانبه قال الدكتور نافع حمزة عبيد ا�شتاذ 
البيت  اهل  بجامعة  اال�شالمية  ال�شريعة  كلية 
"زيارة الطلبة  واطالعهم  ان  ال�شالم(  )عليهم 
على العال الدينية الوجودة يف العتبة ال�شينية 
القد�شة واإي�شاح الروؤية  على ما يقام من م�شاريع 
العتبة  اأق�شام  عمل  واآلية  الطهرة،  العتبة  يف 
ليكونوا   وذلك   لها  التابعة  ووحداتها  القد�شة 
االأماكن  هذه  بخ�شو�ض  وا�شع  اطالع   على  

القد�شة وما يجري فيها من ن�شاطات".
فعال  حدوثه  نتمنى  كنا  ما  "كل  ان   : وا�شاف 
القد�شة  للعتبة  العامة  االأمانة  بجهد  حدث 
نالحظها  والتي  الو�شعة  اخلدمات  بجملة 
االأ�شعدة  كافة  على  ال�شيني  الزائر  كخدمة 
ت�شب  والتي  واخلدمية  والعمرانية  الثقافية 

بالتايل بخدمة مدينة كربالء ".  

يف �شيافة العتبة..
وفد من كلية ال�شريعة بجامعة اهل البيت ) عليهم ال�شالم (
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تقرير:�شفاء ال�شعدي

اأقدمت عليها  الثانية من نوعها  يف مبادرة هي 
عام  اأمني  بتكرمي  بغداد،  العا�شمة  اأمانة 
الهدي  "عبد  ال�شيخ  القد�شة  ال�شينية  العتبة 
للعتبة  الفعالة  ال�شاركة  مبنا�شبة  الكربالئي" 
الذي  الثالث  العالي  الزهور  القد�شة مبهرجان 
ومب�شاركة  بغداد  يف  الزوراء  حدائق  على  اأقيم 
تركيا،  )لبنان،  مثل  واالأجنبية  العربية  الدول 
االأردن،ال�شودان،  بلجيكا،�شوريا،  ايطاليا، 
منظمة  قبل  من  وا�شعة  ومب�شاركة  الكويت( 
اإىل م�شاركة الحافظات  اإ�شافة  الدول العربية  
من  بلدية  مديرية  ع�شرة  واأربع   العراقية 

بغداد.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال ال�شيخ الكر بالئي لوفد 
اأمانة بغداد والتمثل مبدير العالقات واالإعالم 
يف اأمانة العا�شمة "حكيم عبد الزهرة" اإ�شافة 

اإىل عدد اآخر من ال�شرتكني يف العر�ض.
عن  فيها  عرّب  الكربالئي  لل�شيخ  كلمة  ويف 
ال�شاركني يف  بال�شادة  للقائه  و�شعادته  "اعتزازه 
الدول  من  القادمني  ال�شيما  الزهور  معر�ض 
الكبرية  الثمار  لها  التي  واالأجنبية  العربية 
الوؤمترات  هذه  لتطوير  ال�شجعة  والوافز 
"اإىل  م�شرياً  العراق".  يف  تقام  التي  والعار�ض 
هذه  خالل  من  حت�شد  التي  الكبرية  العطيات 
على  االنفتاح  هو  واأولها  والعار�ض  الهرجانات 
ال�شعوب االأخرى وما يرتتب عليها من متتني 
بني  اللقاء  يتم  عندما  معها،وانه  للعالقات 
مع  �شيما  ال  معينة  جماالت  يف  متخ�ش�شني 
ال�شقيقة واالإ�شالمية فانه ميثل فر�شة  الدول 
على  واالطالع  بينهما  فيما  الوا�شع  للتعارف 

النظومة ال�شارية والفكرية بينهما".
ان  فيه  �شك  ال  ومما  "انه  الكربالئي؛  وتابع 
الأهلها  وم�شاهدتكم  كربالء  لدينة  زيارتكم 

�شتوفر  ال�شالم(  ال�شني)عليه  االإمام  وزوار 
واليدان  والواقعي  ال�شحيح  االطالع  لكم 
لهذه النظومة الفكرية وال�شارية الأبناء هذا 
االأعالم  و�شائل  من  اخذها  من  بدال  ال�شعب، 
كما  القيقية  ال�شورة  بت�شويه  تقوم  التي 
ما  �شتجدون  ال�شعب  اأبناء  مع  اختالطكم  ان 
لنا  بالن�شبة  الال  هو  وكذلك  منه  ت�شتفيدون 
كونها وفرت لنا فر�شة حقيقية لالطالع على 

الثقافات الوجودة يف بلدانكم".
فانه  الزهور  مبعر�ض  يتعلق  "ما  ان  م�شيفاً؛ 
من العلوم ان  للورود تاأثريا نف�شيا وبيئيا على 
نف�شية االإن�شان والتي تعمل على جتديد طاقته 
بهذا  االهتمام  خالل  من  اال  يتوفر  ال  وهذا 
اجلمال ومن خالل التاأثريات التي توفرها هذه 
خلق  عجائب  ن�شاهد  واأننا  �شيما  الهرجانات،ال 
للتاأمل  بحاجة  نحن  التي  و�شنعه  تعاىل  اهلل 
العقائدي  اجلانب  حتمل  كونها  فيها  والتفكري 
االهتمام  علينا  مهم  جانب  وهو  والنف�شي 
واجلمال  التاألق  من  ر�شيداً  ميثل  كونه  به 
الفرد  �شخ�شية  بناء  يف  ت�شاعد  التي  والرتتيب 

وتطوره".
واالإعالم  العالقات  مدير  بني  جانبه  من 
  " ان  الزهرة(  عبد  )حكيم  بغداد  اأمانة  يف 
ولل�شنة  الزهور  مهرجان  يف  الدائم  ح�شوركم 
يدل  الوا�شح  والتميز  التوايل  على  الثالثة 

ال�شاركة  الكبري وحر�شكم على  اهتمامكم  على 
الوا�شح  التاأثري  لها  التي  الهرجانات  هذه  يف 
النف�شية  الناحية  العراقي من  الفرد  بنية  على 

والفكرية".
التي  الفعاليات  جملة  "من  ان  واأ�شاف؛ 
اأمينها  وب�شخ�ض  العا�شمة  اأمانة  نظمتها 
على  حر�شها  هو  العي�شاوي"  الدكتور"�شابر 
االئمة)عليهم  لراقد  ال�شاركة  الوفود  زيارة 
ال�شالم( ال�شيما وان عددا من الوفود الا�شرة 
مرقد  لزيارة  الا�شية  ال�شنة   يف  ح�شرت  قد  

االإمام ال�شني)عليه ال�شالم(".
القد�شة ما  العتبة  "قدومنا اىل  ان  اىل  م�شرياً 
هو اال  ل�شوق زيارة اأبي االأحرار)عليه ال�شالم( 
والذي  العر�ض  يف  الفعالة  ل�شاركتم  وتثمني 
ال�شينية  العتبة  وكانت  جناحكم".  به  متيز 
ومنارة  قبة  بت�شميم  الهرجان  يف  �شاركت  قد 
اإ�شارة  يف   ال�شفر   الزهور  من  �شناعتها  متت 
القد�شة"  "كربالء  الذهبية  القباب  مدينة  اىل 
"عبا�ض  اجلناح  على  ال�شرف  ت�شريح  بح�شب 
الو�شوي". وقال الو�شوي؛ ان" جناح العتبة نال 
الخت�شني  و  ال�شوؤولني  من  اجلميع  ا�شتح�شان 
ان  مبيناً  ال�شاركني".  اىل  اإ�شافة  الزراعيني 
الا�شي  العام  العتبة ال�شينية قد ح�شل  جناح 
على الركز الثان على م�شتوى العراق ونتطلع 

هذا العام اىل ان نح�شل على الرتبة االأوىل".

 امانة بغداد تكرم ال�شيخ الكربالئي..
 تثميناً للم�شاركة يف معر�ض الزهور الدويل الثالث
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�شفاء ال�شعدي
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داأبت االأمانة العامة للعتبة ال�شينية القد�شة 
على تقدمي اأف�شل اخلدمات للزائرين لدينة 
التمثلة  القد�شة من خالل خدماتها  كربالء 
الزيارات  اأثناء  الزائرين  اإيواء  مبراكز 
تقيمها يف  التي  ال�شحية  والجاميع  الليونية 
الدينة ف�شال عن الراكز ال�شحية التي تقدم 

خدماتها الطبية للزائرين الكرام.
العتبة  اقدمت  التي  ال�شاريع  بني  ومن 
م�شروع  هي  بها  البا�شرة  على  ال�شينية  
الجاميع ال�شحية الواقعة على نهر ال�شينية 
تعاىل  اهلل  )عجل  الهدي  االإمام  مقام  قرب 
"روؤيا  �شركة  وبتنفيذ  ال�شريف(  فرجه 
هند�شية" وبا�شراف ق�شم ال�شاريع الهند�شية 
ال�شروع  م�شاحة  حيث  القد�شة  العتبة  يف 
وطابق  )�شرداب  طابقني  وبواقع  م2(   800(
علوي( لت�شم 90 مرافقا �شحيا ، وكذلك 16 
حماما �شحيا منا�شفة بني الرجال والن�شاء، 
قد مت تخ�شي�ض مقاعد  ذلك  اإىل  باالإ�شافة 

خا�شة للمعوقني من الرجال والن�شاء.
كما مّت االنتهاء من كافة التاأ�شي�شات اخلا�شة 
الجاري  ومياه  لال�شتعمال  ال�شالة  للمياه 

اخلا�شة بقاطع الرجال.
رئي�ض  كاظم  ح�شن  حممد  اال�شتاذ  وقال 
ال�شينية  بالعتبة  الهند�شية  ال�شاريع  ق�شم 
جدران  اأر�شية  تغليف  "مت  )االأحرار(:  لـ 
واأر�شية  بالكرانيت  ال�شحية  الجاميع 
نظام  ا�شتخدام  مع  بال�شرياميك  المامات 

التهوية والتربيد الديث يف ال�شروع".

وتابع كاظم، اإن "الطابق االأر�شي من ال�شروع 
حيث  الزائرين  ال�شرتاحة  خم�ش�شا  �شيكون 
يحتوي على اأماكن للجلو�ض ومظالت حديثة 
�شيد  بزائري  تليق  جميلة  خ�شر   وم�شاحات 
ال�شهداء )عليه ال�شالم(، وقد مت االنتهاء من 
للطابق  الخ�ش�ض  الديدي  ال�شياج  و�شع 
اإن من القرر  االأر�شي وبطول )127م(، حيث 

تغليفه بالكرانيت وهي الرحلة االأهم".
اإىل  و�شلت  ال�شروع  اإجناز  "ن�شبة  باأن  وبنّي 
الدة  االإجناز خالل  يتم  اأن  الوؤمل  60% ومن 

التفق عليها وهي )28 �شهراً(.
ُيذكر اإن االأمانة العامة للعتبة ال�شينية قد 
اأقامت جماميع �شحية يف مركز �شفري ال�شني 
ال�شريف  الراأ�ض  باب  عند  والكائن  اجلراحي 
وجممع �شيد ال�شهداء الواقع يف منطقة باب 
على  االإ�شراف  وكذلك  الدينة،  اخلان مبركز 
منطقة  يف  الواقعة  ال�شحية  الجاميع  تنفيذ 
الخيم التابعة لديوان الوقف ال�شيعي، ف�شاًل 
قبلة  باب  حدائق  يف  ال�شحية  الجاميع  عن 
اإىل  اإ�شافة  ال�شالم(،  )عليه  ال�شني  االإمام 
ن�شبها  يتم  التي  التنقلة  ال�شحية  الجاميع 
خالل الزيارات الليونية التي ت�شهدها الدينة 

القد�شة. 

اإجناز  60% يف املجاميع ال�شحية قرب مقام 
االإمام املهدي )عج(

14جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

�لعطاء �حل�سيني



العتبة ال�شينية القد�شة..
تكّرم الفائزات مب�شابقة "فتاة ح�شن التعامل" 

بالتعاون مع مديرية تربية كربالء
ال�شينية  للعتبة  العامة  االأمانة  اأقامت 
وا�شعاً  حفاًل  الا�شي؛  االأ�شبوع  الطهرة، 
)فتاة  م�شابقة  يف  الفائزات  الفتيات  لتكرمي 
ح�شن التعامل( بالتعاون مع مديرية الرتبية 

يف حمافظة كربالء القد�شة.
ومت خالل الفل الذي اأقيم على قاعة خامت 
االأنبياء بال�شحن ال�شيني ال�شريف، تكرمي 

اإىل  تدعو  التي  ال�شابقة  يف  فائزة  فتاة   )24(
القيم واالأخالق الميدة وغر�شها يف نفو�ض 

الفتيات.
مكتب  البناء مدير  الدين  �شعد  ال�شيد  وقال 
باأنه  الطهرة  ال�شينية  للعتبة  العام  االأمني 
يف  كربالء  تربية  مديرية  مع  التعاون  "مت 
الفائزات  بتكرمي  القد�شة  العتبة  م�شاركة 

لدار�ض  الديرية  اأجرتها  التي  بال�شابقة 
التو�شطة واالإعدادية يف كربالء الختيار فتاة 
ح�شن التعامل، وقد مت  تكرمي الفتيات بجوائز 
ومطبوعات  جدارية  �شاعات  ومنها  عينية 
الر�شم ال�شيني  ولوحات فنية مت ر�شمها يف 
ال�شينية،  للعتبة  العامة  لالأمانة  التابع 
للفائزات  �شفرة  مع  ن�شائية  عباءة  وكذلك 
برفقة ذويهن لزيارة مرقد االإمام علي )عليه 

ال�شالم(".
للعتبة  العامة  "االأمانة  اإن  اإىل  البناء  ولفَت 
والتعاون  التوا�شل  على  حتر�ض  ال�شينية 
مع جميع الدوائر الكومية يف كربالء وبقية 
خدمة  يف  ي�شب  الذي  العراقية،  الحافظات 
الزائرين والواطنني يف العراق"، وا�شفاً مثل 
رعاية   يف  اجليدة  "بالبادرات  ال�شابقات  هذه 
االأخالق  نحو  ودفعهن  الفتيات  �شريحة 

الميدة".
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تقرير: ح�شني النعمة

الثقافية  والن�شاطات  العالقات  �شعبة  افتتحت 
العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  ال�شوؤون  ق�شم  يف 
ال�شينمائية  القاعة  م�شروع  القد�شة  ال�شينية 
اإن  ال�شعبة  م�شوؤول  وقال  باالأطفال.  اخلا�ض 
"ال�شروع يهتم ب�شريحة االأطفال، وذلك  بعر�ض 
االأنبياء  ق�ش�ض  عن  تتحدث  وثائقية  اأفالم 
بتطوير  يتجلى  "الهدف  ان  مبينا  واالأولياء"، 
يتعلق  فيما  خا�شة  الذهنية  االأطفال  قابليات 
)مي�شر  ال�شيد  واأ�شاف  العقائدية".   بال�شائل 
الكيم( "قمنا بتهيئة قاعة مت تزويدها مبقاعد 
جامعية عدد )25( مقعدا ومزودة بجهاز عر�ض 
�شوت  ومكرب  ومك�شر  عر�ض  و�شا�شة  داتا�شو 
من  كبري  بعدد  اأي�شا  ومزودة  �شوتي  ومتحكم 
كتب االأطفال مع عدد جيد من الجالت الهادفة"، 
م�شريا اىل اإن "مدار�ض كربالء �شتكون يف �شيافة 
�شلفا لفرتة  له  برنامٍج معٍد  القاعة �شمن  هذه 
الواحد  باالأ�شبوع  ولرتني  �شاعات  ثالث   ت�شمل 
القاعة  اإن  مو�شحا  لالإناث"،  ويوم  للذكور  يوم 

طالبا   )25( باالأ�شبوع  �شت�شت�شيف  ال�شينمائية 
االأطفال  هوؤالء  �شي�شاهد  حيث  م�شرفيهم،  مع 
تنمي  واالأولياء  االأنبياء  ق�ش�ض  عن  اأفالما 
جولة  اىل  اإ�شافة  لديهم،  االإ�شالمية  الرتبية 
اأروقة الكتبة مع ا�شت�شافة يف م�شيف االإمام  يف 
الهدايا  بع�ض  وتوزيع  ال�شالم(  )عليه  ال�شني 
عن  الكيم  وقال  ال�شيوف".  االأطفال  على 
برنامج اال�شت�شافة اإنه "يبداأ بنقل الطالب من 
مدار�شهم اىل العتبة ال�شينية القد�شة ب�شيارات 
العتبة ثم اداء الزيارة اجلماعية لالإمام ال�شني 
القاعة  اىل  ا�شطحابهم  ثم  ومن  ال�شالم   عليه 
توزع  اأن  بعد  بالعر�ض  والبا�شرة  ال�شينمائية، 

ولفرتة  للطفولة  متخ�ش�شة  جمالت  عليهم 
مدى  لعرفة  النقا�ض  باب  فتح  ثم  دقيقة،   )20(
الفائدة، ثم ن�شتمر بالعر�ض لـ 25 دقيقة وتهيئة 
الفلم  عن  �شلفاً  اأعدت  تكون  االأ�شئلة  من  عدد 
ومالحظة مدى توجههم، بعدها يتم ا�شطحاب 
والكتبة  الق�شم  �شعب  الطلبة يف جولة بني  وفد 
العامة، بعد ذلك نبادر بتوزيع جملة "ال�شيني 
ال�شغري" كهدايا لهم ويتم توثيق هذه الزيارات 
الن�شاطات  "�شعبة  اإن  الكيم  واأكد  بال�شور" .. 
مدار�ض  لكل  خا�شة  جداول  هياأت  الثقافية 
كربالء وفق تن�شيق م�شبق مع مديرية الرتبية 

يف الحافظة".

افتتاُح قاعٍة �شينمائيٍة
 خا�شة باالأطفال داخل العتبة ال�شينية القد�شة
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وما  الوقف  وجاللة  الزور  بعظم  منهم  اإميانا 
الوؤمن  تطال  ح�شان  خريات  من  عليه  يرتتب 
يف الدنيا واالآخرة، واإذعانا منهم مبقولة االإمام 
قرب  اأتى  "من  انه  ال�شالم(:  ال�شادق)عليه 
كمن  كان  بحقه  عارفاً  ال�شالم(  ال�شني)عليه 
عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  مع  حجة  مائة  حج 

واله و�شلم(".
االإمام  �شريح  فرن�شا  م�شتب�شري  من  وفُد  زار 
اأداء الزيارة التقى  ال�شني)عليه ال�شالم( وبعد 
القد�شة  ال�شينية  للعتبة  العام  االأمني  نائب 
يف  وذلك  الزائَر  الوفَد  ال�شامي  اأف�شل  ال�شيد 
ال�شريف  ال�شيني  ال�شحن  يف  ال�شيافة  دار 
"اإن الروايات  وبعد كلمات الود والرتحاب قال: 
التي حتدثت عن زيارة اآل بيت ر�شول اهلل )�شلى 
ال�شيما  وعديدة،  كثرية  و�شلم(  واله  عليه  اهلل 
اآل  التي توؤدى يف اأحلك الظروف والتتبع لواقع 
التي  الظروف  اأن  يجد  ال�شالم(  عليه  البيت) 
الظروف  اأ�شعب  من  هي  وباأتباعهم  بهم  األت 

واأ�شدها". 

جاءت  ال�شعبة  الظروف  اإن  ال�شامي:  واأ�شاف 
والرامية  والقمعية  الظالة  ال�شيا�شات  نتيجة 
البيت)عليه  اآل  وحمبي  �شيعة  ال�شطهاد 
فرتة   يف  العراق  �شهدها  التي  ومنها  ال�شالم(، 
اأوتي  ما  بكل  عمل  الذي  �شدام  الطاغية  حكم 
من قوة لنع زوار االإمام ال�شني)عليه ال�شالم( 
من زيارة الرقد الطاهر، وان ما ح�شل يف العراق 
هو  ما  وتخريب  قتل  من  الطاغية  �شقوط  بعد 
اإال امتداد لر�شالة يزيد و�شدام التي عمدت اىل 
اإراقة دماء ال�شلمني الذين ي�شعون لن�شر اخلري 

والحبة بني �شفوف الب�شرية جمعاء".
اإن  اىل  القد�شة"  العتبة  اأمني  نائب  واأ�شار   
اآل البيت)عليهم ال�شالم(  البع�ض ينتقد حمبي 
لزيارتهم قبور اأئمتهم )عليهم ال�شالم( واأولياء 
اهلل ال�شالني ويدعي باأنهم اأموات، وان زيارتنا 
تاأكيد  اإال  هي  ما  ال�شالم(  الهدى)عليهم  الئمة 
على مواالتنا للر�شالة الحمدية والنهج القومي 
عبد  بن  حممد  االأكرم  الر�شول  به  جاء  الذي 
حملها  والتي  و�شلم(  واله  عليه  اهلل  اهلل)�شلى 
وتواجه  والف�شائل  بالق  والتمثلة  بيته  اأهل 

على الدوام من اأهل الكفر وال�شاللة ". 

"حممد  الفرن�شي  ال�شتب�شر  بنّي  جهته  من 
االأزهر" اثر زيارة االإمام ال�شني)عليه ال�شالم( 
لديهم  تر�شخت  التي  النظرة  وان  النف�ض  على 
وال�شلمني  االإ�شالم  حول  فرن�شا  يف  كم�شلمني 
هي اإن ظاهرة الت�شيع قد اأ�شبحت من الظواهر 
ذات التاأثري االيجابي لديهم كونهم اثبتوا خالل 
االأئمة  زيارة  من  يتخذون  ال  اأنهم  ال�شنني  هذه 
اإال و�شيلة للتقرب هلل تعاىل وهذا على خالف ما 
اإعالمهم من  و�شائل  لنا عرب  الرجفون  ي�شوره 
القبور  ويبجلون  يقد�شون  البيت  اأهل  اأتباع  اأن 

واالأ�شرحة ".
باالنتماء  الراغبني  خماطباً  االأزهر  واأ�شاف 
ال�شالم(:  البيت)عليهم  اأهل  ومذهب  لالإ�شالم 
اأر�شية  ذا  واأتباعه  الق  الذهب  �شيجدون  اأنهم 
الق  والفكر  التعاليم  لن�شر  مهياأة  خ�شبة 
و�شيجدون  اأ�شكالها،  بكافة  لالإن�شانية  ومنا�شبة 
والريات  للحقوق  كافل  هو  االإ�شالم  اإن  كذلك 
وعلى وجه اخل�شو�ض منها ما هو متعلق بالراأة 
تكاد  ميزات  من  االإ�شالم  اأعطاها  وما  وحريتها 
والذاهب  الديانات  �شائر  عند  معدومة  تكون 

االأخرى".

وفٌد من م�شتب�شري فرن�شا ..
يزور العتبة ال�شينية وي�شف مذهب اأهل البيت واأتباعه باالأر�ض اخل�شبة لن�شر 

التعاليم ال�شامية والفكر اخلالق
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عاقبة ُ القبوِر 

مرا�شل : في�شل غازي طالب
حترير :ح�شن الها�شمي

وحتميك  اللوك  تيه  من  ت�شونك  الكتاب  مرافقة 
الظلمات  �شطوة  من  وحتوطك  اجلبابرة  �شلف  من 
وحتفظك من لوؤم ال�شاد، عالوة على اإنها تقيك من 
وكدر  البخيل،  ومنة  الثقيل،  وروؤية  ال�شامت،  ت�شفي 

الغبي، وموؤونة الغتاب، وطي�ض ال�شفيه.
عليك  وتطل  االأزمان،  لك  تطوى  بالكتاب  تخلو  يوم 
الدهور وتناجيك العرب، وت�شجيك الن�شائح، وت�شقلك 
العلم  دار  حتلب  واأنت  العجائب،  وتده�شك  التجارب، 

من ثدي االأ�شفار، فاإن يف الدفاتر مملكة االأفكار.
القد�شة  ال�شينية  العتبة  م�شاركة  على  ولالإطالع 
والء  اإلينا  ان�شم  بغداد  يف  الدويل  الكتاب  معر�ض  يف 
ال�شفار م�شوؤول معر�ض العتبة ال�شينية الذي قال " 
ارتاأت االأمانة العامة للعتبة ال�شينية القد�شة ال�شاركة 
ودولية  عالية  معار�ض  ي�شم  الذي  العر�ض  هذا  يف 
ثقافية  مظاهرات  هكذا  باأن  توؤمن  الأنها  وحملية، 
توؤ�شل يف االأمة روح القاومة والدافعة والوا�شلة، واإنها 
عالوة على خدمة مرقد االإمام ال�شني وزواره الكرام 
واالإبداع  الفكر  جمال  يف  ال�شاركة  عاتقها  على  اأخذت 
والثقافة، وها هي اليوم تن�شر ن�شاطات االأمانة العامة 
عليها  يطلع  حتى  العر�ض  هذا  يف  والثقافية  الفكرية 
الغربي  اجلمهور  وكذلك  والعراقي  العربي  اجلمهور 

لكي يعرفوا ان االإمام ال�شني عليه ال�شالم هو منطلق 
التطور العلمي والثقايف ".

العامة للعتبة ال�شينية  "االأمانة  اإن  ال�شفار  واأ�شاف 
القد�شة من خالل ال�شاركات االأخرية حاولت اأن حتدث 
ال�شاركة  يف  مثاًل  ال�شاركات،  حجم  يف  نوعية  طفرة  
وال�شور  االإ�شدارات  ببع�ض  متمثلة  كانت  االأوىل 
العتبة  اإن  وجل،  عز  اهلل  بف�شل  االآن  ولكن  والجالت 
بثالثة  الدويل  الكتاب  معر�ض  يف  ت�شارك  ال�شينية 
الهمة،  والدورات  الكتب  عناوين  من  عنوانا  واأربعني 
العتبة  طبعتها  التي  الكرمي  القراآن  ن�شخة  وكذلك 
دعاء  على  القدمة  يف  وحتتوي  القد�شة  ال�شينية 
االإمام ال�شادق عليه ال�شالم يف ف�شل قراءة القراآن ويف 
ف�شل  يف  ال�شالم   عليه  ال�شجاد  االإمام  دعاء  اخلامتة 

ختمه".  
ال�شنة  هذه  يف  العر�ض  �شهده  ما  "اإن  ال�شفار  وتابع 

اجلنان  ومفاتيح  ال�شالني  �شياء  من  جديدة  طبعة 
اخلا�شة  واالإ�شدارات  الجالت  من  العديد  وكذلك 
التي  الليزرية  واالأقرا�ض  الفوتوغرافية  وال�شور 
تنتجها العتبة ال�شينية القد�شة كما كان لركز وارث 
على  والنق�ض  الرمر  على  الطباعة  يف  فعالة  م�شاركة 
من  العر�ض  رواد  من  الكثري  واأبدى  ال�شرياميك، 
م�شوؤولني ومواطنني اإعجابهم ب�شاأن اإ�شدارات العتبة 

ال�شينية القد�شة ".
وبني ال�شفار " ان اإ�شدارات العتبة ال�شينية القد�شة 
الق�شية  تن�شر  اأن  الهرجان  ا�شتطاعت من خالل هذا 
ال�شينية باأجلى �شورة، ويف القيقة نحن حمتاجون 
اإىل مثل هكذا معار�ض لبيان حقيقة اأن االإمام ال�شني 
لي�ض لطائفة معينة بل اإنه رجل االإن�شانية وهو امتداد 
واآله و�شلم  لر�شالة حممد ال�شطفى )�شلى اهلل عليه 
من  الائة  يف  �شبعني  من  اأكرث  ان  الالحظ  ومن   )
القد�شة تتحدث عن حياة  العتبة ال�شينية  اإ�شدارات 
ما  تتناول  انها  حيث  ال�شالم  عليه  ال�شني  االإمام 
�شدر عن الفكر االإ�شالمي والفكر ال�شيحي والطوائف 

الدينية االأخرى حيال الق�شية ال�شينية". 
وهكذا فاإن الذي يبقى وميكث يف االأر�ض ما هو مفيد 
عندما  يبقى  الذي  هو  الهادف  والكتاب  لالإن�شانية، 
تذهب الدول، ويزهق اللوك، وتتعطل االأ�شواق، وتتهدم 
الق�شور، وتفنى االأموال، وتهلك الرجال، ولكن ُخلدت 
الكمة يف الكتب، وبقيت العرفة يف ال�شحف، وجتذر 
الخطوطات  يف  العرفة  ودامت  الوؤلفات،  يف  العلم 

والاأثورات والت�شنيفات. 

العتبة احل�شينية املقد�شة ت�شارك يف معر�ص 
الكتاب الدويل يف بغداد 

الق�شية ال�شينية بني تاأ�شيل الهدف وهدفية الكلمة  
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�شعر رحيم ال�شاهر
)اإىل اأم اأبيها يتالأالأ حرف 
القري�ض من عبق اجلنان(

قبوٌر ما لها �شكٌن بواِد
                      هل انَدَر�شتمْ ب�شابقِة العاِد؟!

 فعن زهراَء �شلمْها كيف لّبت
واأين ثواوؤها يف اأيِّ واِد                  

وُطفمْ حول اجلزيرِةِ ثم �شارعمْ
اإىل اأر�ِض العراِق على امتداِد  

لعلََّك واجٌد اأثراً بليغاً
َيُدّل على الطهارة وال�شداِد  

قبوٌر ما لها اأَثُر انفراِد
ت�شيُق بوح�شِة ال�شوِت النادي  

ماً ُت ُحكمْ ويف م�شِحِ القبور وجدمْ
عظيَم ال�شاأن رياَن الفوؤاِد  

فعاقبُة القبوِر تثرُي رهباً
ت�شري اإىل الزواِل كما لعاِد  

وعن قرب البتوِل �شاألُت قرباً
اأجاب بح�شرِة القرِبِ ال�شاِد  

وقد ُحِملت على ال�شلِع الك�شرِيالــ
ُمواَرى يف ثراه والنجاِد   

فللزهراَء قرٌب يف قلوٍب
لها القرُب ال�شاُد من العباِد  

لها �شوُر الف�شيلِة والعايل 
ي�شيء مكوكباً والنوُر باِد  

فلي�ض لرٍة قرٌب جليٌّ 
يطوُف القرُب يف كلِّ البالِد  

ـــمـــاء  ـــش ـــ� )تـــــــريـــــــُب الــــحــــيــــا تــــظــــن ال

ــــفــــر اخلــــلــــود بــــ�ــــشِ فــــهــــال ّ رويــــــتــــــم 

فــــــــان كــــنــــت مــــنــــي تــــــــــروم الــــدلــــيــــل 

و�ــــشــــاحــــاتــــهــــا  ربــــــــاهــــــــا  يف  وِطـــــــــــــف 

الـــــــكـــــــرام  خلـــــــيـــــــام  اآمـــــــــــــال ً  وقـــــــــــف 

ال�شغار َعـــــويـــــل  تـــــعـــــاىل   َ ـــــف  وكـــــيمْ

روؤو�ـــــــــــــض االأحـــــــبـــــــة فــــــــــوَق الـــــرمـــــاح

اخلــــــطــــــوب روعــــــتــــــهــــــا  وعــــــائــــــلــــــة ٌ 

فــــــال تـــعـــجـــلـــوا النــــقــــيــــاد الـــــــروف

بـــــــــاأن عــــلــــى االأر�ـــــــــــــض َلـــــيـــــوانـــــهـــــا(*

�ــــشــــجــــعــــانــــهــــا ُيـــــــــجـــــــــّ�  قـــــتـــــيـــــال ً 

بـــــرهـــــانـــــهـــــا ـــــقـــــى  ـــــل ت كــــــــربــــــــال  ُزر 

ــــــــــوالت فــــر�ــــشــــانــــهــــا هـــــــنـــــــاك و�ــــــــــش

َبــــــــــهــــــــــاَء الــــــبــــــطــــــولــــــة قـــــــــد زانــــــهــــــا

عـــــطـــــا�ـــــشـــــى وَتــــــــ�ــــــــشــــــــِرُم نــــريانــــهــــا

تــــيــــجــــانــــهــــا تـــــعـــــلـــــو  ُمـــــ�ـــــشـــــخـــــمـــــة ً 

فــــــمــــــا غـــــــــري الـــــــــوهـــــــــن عـــــنـــــوانـــــهـــــا

ــــعــــر ديـــــوانـــــهـــــا وقـــــــــد �ـــــشـــــّطـــــر الــــ�ــــش

طلــــب االبن من اأمــــه اأن تعطيه مبلغا من الال خفية عن اأبيه 
بعد اأن ا�شــــتهلك م�شروفه االأ�شــــبوعي، ولكنها رف�شت لعلمها 
اأنه �شــــوف ي�شــــرفها فقط على األعاب الفيديو و�شراء اللوى 

التي يحبها. 
ا�شــــتبد الغ�شــــب باالبــــن لــــا راأى مــــن ظلم اأ�شــــابه، ويف ال�شــــاء 
وعندمــــا كانت االأم يف الطبخ تعّد الع�شــــاء، وقف االبن اأمامها 

و�شلمها ورقة اأعدها م�شبقا. 
بعد اأن جففت االأم يدها اأم�شكت بالورقة وقراأت الكتوب: 

�شـعر م�شاعـدتي لك يف تنظيف البيت = 2000 دينار 
�شعـر تنظيف غـرفتي لهذا االأ�شبـوع = 4000 دينار 

�شـعر اللـعب مــع اأخي ال�شـغري= 30000 دينار 
�شعر ح�شويل على عالمات ممتازة يف الدر�شة = 7000 دينار 

�شـعر ذهـابي لل�شـوق مـكانــك = 4000 دينار 
الجموع : 20000 دينار 

عرقه".  يجف  اأن  قبل  اأجره  االأجري  "اأعط 
نظــــرت االأم اإىل ابنهــــا الواقــــف بجانبهــــا، ابت�شــــمت يف حنــــان 

والتقطت قلماً وقلبت الورقة وكتبت: 
بال  اأح�شــــائي=  يف  بها  التي حملتك  اأ�شــــهر  الت�شــــعة  • �شــــعر 

مقابل 
�شهرا=  اإياه ع�شرون  اأر�شعتك  الذي  الكامل  • �شعر الليب 

بال مقابل 
بــــال  �شــــنوات=  ِل�ِشــــّت  • �شــــعر تغيــــري الفاظــــات وتنظيفــــك 

مقابل 
• �شــــعر كل الليايل التي �شــــهرتها بجانبك يف مر�شك ومن 

اجل تطبيبك=بال مقابل 
• �شعر كل التعب والدموع التي �شببتها يل طوال ال�شنني= 

بال مقابل 
بالفزع الأجلك وللقلق  بها  �شــــعرت  التي  الليايل  • �شــــعر كل 

الذي انتابني= بال مقابل 
بــــال  اليــــوم=  اإىل  والالب�ــــض  والطعــــام  االألعــــاب  كل  • �شــــعر 

مقابل
يا ابني، حني جتمع كل هذا فان �شعر حبي لك بال مقابل 

حــــني انتهــــى االبن من قراءة مــــا كتبته اأمــــه، اغرورقت عيناه 
بالدموع، ونظر الأمه وقال: 

»اأمي �شاحميني.. احبك كثرياً«. 
ثم اأخذ القلم وكتب بخط كبري: 

»دين ال ميكن رده« 
كــــن معطــــاًء وال تكــــن متطلبــــاً، خ�شو�شــــا مع اأبويــــك، فهناك 

الكثري لتعطيه لهما غري الال.

تريُب امُلحيّا

َدين ال ميكن  رده

عبد اجلواد حممود �شوادي العنبكي

عاقبة ُ القبوِر 
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امُلحب ال يالم على ما يقول 

َفاإنَّ لُكلٍّ اأَْهال

الذئب ال ياأكل حلم ذئب !

هوؤالء �رساق اهلل!

عن الريان بن ال�شلت ، قال اأن�شدن الر�شا ) 
الم ( ، لعبد الطلب : عليه ال�شَّ

َمانا  َيِعيُب النا�ُض كلهم الزَّ
                                 و ما ِلَزماننا َعيٌب �ِشوانا

َنعيُب َزماَننا و الَعيُب فينا 
                           و لو نطق الزماُن بنا َهجانا

و لي�ض الذئُب ياأكُل َلَم ذئٍب 
نا بع�شاً َعيانا                                و ياأكُل بع�شُ

تو�شيح :
اإ�شارة   " َعيانا  بع�شاً  نا  بع�شُ ياأكُل   "  : قوله 
َها  اأَيُّ َيا  الِغيَبة : {  اىل قول اهلل عزَّ و جل يف 
�َض  نِّ اإِنَّ َبعمْ َن الظَّ َتِنُبوا َكِثرًيا مِّ الَِّذيَن اآَمُنوا اجمْ
ُكم  �شُ بَّعمْ َتب  َيغمْ َواَل  �ُشوا  �شَّ جَتَ َواَل  ٌم  اإِثمْ نِّ  الظَّ
ًتا  َميمْ اأَِخيِه  َم  َلمْ َياأمُْكَل  ن  اأَ اأََحُدُكممْ  اأَُيِحبُّ  ا  �شً َبعمْ
ِحيٌم }  . اٌب رَّ َ َتوَّ َ اإِنَّ اهللَّ ُتُموُه َواتَُّقوا اهللَّ َفَكِرهمْ

ك�شف  الغمة : 2 / 329 .

الم (  ِ ال�شادق) عليه ال�شَّ ِد اهللَّ ُرِوَي َعنمْ اأَِبي َعبمْ
ِه ، َفَقاَل َلُه : اإِنَّ يِل ِجرَياناً  : اأَنَّ َرُجاًل َجاَء اإَِليمْ
ا  َ ُعوِد ، َفُرمبَّ َن ِبالمْ ِربمْ َ َو َي�شمْ ، َو َلُهممْ َجَواٍر َيَتَغنَّنيمْ
َفاأُِطيُل  بيت اخلالء(   ، )الكنيف  َرَج  َخمْ المْ َدَخلمُْت 

ِتَماعاً ِمنِّي َلُهنَّ ؟ ُلو�َض ا�شمْ ُ اجلمْ
َعلمْ " . الم ( : " اَل َتفمْ َفَقاَل َلُه ) عليه ال�شَّ

ا ُهَو  َ ِلي ، اإِمنَّ ِ َما ُهَو �َشيمْ ٌء اآِتيِه ِبِرجمْ َفَقاَل : َو اهللَّ
َمُعُه ِباأُُذِن ؟ �َشَماٌع اأَ�شمْ

َت ،  ِ اأَنمْ الم ( : " َتاهللَّ اِدُق ) عليه ال�شَّ َفَقاَل ال�شَّ
َب�َشَر َو  َع َو المْ ممْ َ َيُقوُل : "اإِنَّ ال�شَّ َت اهللَّ اأَ َما �َشِمعمْ

وؤُاًل " . ُه َم�شمْ ُفوؤاَد ُكلُّ اأُولِئَك كاَن َعنمْ المْ
آَيِة ِمنمْ  االمْ ِبَهِذِه  َمعمْ  اأَ�شمْ َلمْ  َكاأَنِّ   : ُجُل  الرَّ َفَقاَل 
َعَجِميٍّ  اَل  َو  َعَرِبيٍّ  ِمنمْ  َجلَّ  َو  َعزَّ   ِ اهللَّ ِكَتاِب 
 َ اهللَّ ِفُر  َتغمْ اأَ�شمْ اأَنِّ  َو   ، ُتَها  َتَركمْ َقدمْ  اأَنِّ  َجَرَم  اَل   ،

َتَعاىَل.
ُقممْ   "  :  ) الم  ال�شَّ عليه   ( اِدُق  ال�شَّ َلُه  َفَقاَل 

َت ُمِقيماً  لِّ َما َبَدا َلَك ، َفلََقدمْ ُكنمْ َت�ِشلمْ ، َو �شَ َفاغمْ
ِمتَّ  َلومْ  َحاَلَك  َواأَ  اأَ�شمْ َكاَن  َما   ، َعِظيٍم  ٍر  اأَممْ َعلَى 
َبَة ِمنمْ ُكلِّ  ُه التَّومْ اأَلمْ َ َو ا�شمْ ِفِر اهللَّ َتغمْ َعلَى َذِلَك ، ا�شمْ
َقِبيَح  المْ َو   ، َقِبيَح  المْ اإِالَّ  َرُه  َيكمْ اَل  َفاإِنَُّه   ، َرُه  َيكمْ َما 
 1  : )التهذيب   " اًل  اأَهمْ ِلُكلٍّ  َفاإِنَّ   ، ِلِه  اِلأَهمْ ُه  َدعمْ
ال�شن  بن  اأبي جعفر حممد  لل�شيخ   ،  116  /

الطو�شي( .

ِل  اأَهمْ ، َعنمْ َرُجٍل ِمنمْ  ِفيِّ عمْ ُ ٍرو اجلمْ ِن َعممْ َعنمْ �َشِعيِد بمْ
َلُه  َكاَنتمْ  ِبَجاِرَيٍة  ِخي  اأَ يَلَّ  اإِ ى  �شَ اأَومْ َقاَل:  َر،  ِم�شمْ
َراِم،  َ المْ  ِ اهللَّ ِت  ِلَبيمْ ياً  َهدمْ َجَعلََها  َو  َفاِرَهٍة،  ُمَغنَِّيٍة 
َبَة  َها اإِىَل َبِني �َشيمْ َفعمْ ُت، َفِقيَل ادمْ َة، َف�َشاأَلمْ ُت َمكَّ َفَقِدممْ
َعلَيَّ  ُتِلَف  َفاخمْ ِل،  َقومْ المْ ِمَن  َذِلَك   ُ َغريمْ يِل  ِقيَل  َو   ،

ِفيِه.
ىَل  �ِشُدَك اإِ ِجِد: اأَ اَل اأُرمْ َ�شمْ ِل المْ َفَقاَل يِل َرُجٌل ِمنمْ اأَهمْ

؟ قِّ َ �ِشُدَك يِف َهَذا اإِىَل المْ َمنمْ ُيرمْ

ُقلمُْت: َبلَى.
َفَقاَل:  ِجِد،  َ�شمْ المْ يِف  َجاِل�ٍض  ٍخ  �َشيمْ اإِىَل  َفاأَ�َشاَر  َقاَل: 
 ،) الم  ال�شَّ عليه   (  )2( ٍد  مَّ حُمَ بمُْن  َفُر  َجعمْ َهَذا 

َفاإ�َشلمُْه.
ُت  ُتُه، َو َق�َش�شمْ لمْ الم (، َف�َشاأَ ُتُه ) عليه ال�شَّ َقاَل: َفاأََتيمْ

َة. ِق�شَّ ِه المْ َعلَيمْ
ِدَي  َرُب، َو َما اأُهمْ َبَة اَل َتاأمُْكُل َو اَل َت�شمْ َكعمْ َفَقاَل: "اإِنَّ المْ
ِر،  جمْ ِ اِرَيَة، َو ُقممْ َعلَى المْ َ اِرَها، ِبِع اجلمْ َلَها َفُهَو ِلُزوَّ

ِمنمْ  َتاٍج  حُممْ ِمنمْ  َهلمْ  َو  ِبِه،  َقَطٍع  ُمنمْ ِمنمْ  َهلمْ  َفَناِد 
�ِشممْ  ، َو اقمْ ِطِهممْ عمْ ، َو اأَ ُهممْ َك َف�َشلمْ َعنمْ اِرَها، َفاإَِذا اأََتومْ ُزوَّ

ِفيِهممْ َثَمَنَها".
اأََمَرِن  ُتُه  �َشاأَلمْ َمنمْ  �َض  َبعمْ اإِنَّ  َلُه:  َفُقلمُْت  َقاَل: 

َبَة؟ ِعَها اإِىَل َبِني �َشيمْ ِبَدفمْ
َو   ، اأََخَذُهممْ اإِنَّ َقاِئَمَنا َلومْ َقدمْ َقاَم َلَقدمْ  "اأََما  َفَقاَل: 
اُق  اَلِء �ُشرَّ ، َو َطاَف ِبِهممْ ، ـ َو َقاَل ـ َهوؤُ ِدَيُهممْ َقَطَع اأَيمْ

" )الكايف : 4 / 242( . ِ اهللَّ

ُفوراً  َراأَى ُع�شمْ  ) الم  ال�شَّ َماَن ) عليه  �ُشلَيمْ اأَنَّ  ُرِوَي 
�َشِك ِمنِّي ، َو َلومْ  َنِعنَي َنفمْ ُفوَرٍة : ِلَ مَتمْ َيُقوُل ِلُع�شمْ
يِف  ُتَها  َقيمْ لمْ َفاأَ َقاِري  نمْ مِبِ َماَن  �ُشلَيمْ َة  ُقبَّ ُت  اأََخذمْ ُت  �ِشئمْ

ِر ! َبحمْ المْ
الم ( ِمنمْ َكاَلِمِه ، ُثمَّ  َماُن ) عليه ال�شَّ َم �ُشلَيمْ َفَتَب�شَّ
َعَل  َتفمْ نمْ  اأَ ُتِطيُق  " اأَ   : ُفوِر  ِللمُْع�شمْ َقاَل  َو   ، َدَعاُهَما 

َذِلَك " ؟!
ُيَزيُِّن  َقدمْ  َء  َرمْ المْ َلِكنَّ  َو   ،  ِ اهللَّ َر�ُشوَل  َيا  اَل   : َفَقاَل 
ُياَلُم  اَل  ُِحبُّ  المْ َو   ، َجِتِه  َزومْ َد  ِعنمْ ُمَها  ُيَعظِّ َو  �َشُه  َنفمْ

َعلَى َما َيُقوُل .
ُفوَرِة : " ِلَ  الم ( ِللمُْع�شمْ َماُن ) عليه ال�شَّ َفَقاَل �ُشلَيمْ

ِك " ؟ �ِشِك َو ُهَو ُيِحبُّ َنِعيَنُه ِمنمْ َنفمْ مَتمْ
ٍع  ّباً َو َلِكنَُّه ُمدَّ �َض حُمِ ِ ، اإِنَُّه َليمْ َفَقاَلتمْ : َيا َنِبيَّ اهللَّ

ي . ِ ، اِلأَنَُّه ُيِحبُّ َمِعي َغريمْ
َبَكى  َو   ، َماَن  �ُشلَيمْ َقلمِْب  يِف  ُفوَرِة  ُع�شمْ المْ َكاَلُم  َر  َفاأَثَّ
ماً  َبِعنَي َيومْ اأَرمْ َتَجَب َعِن النَّا�ِض  ، َو احمْ ُبَكاًء �َشِديداً 
ِتِه ، َو اأَنمْ اَل ُيَخاِلَطَها  َغ َقلمَْبُه ِلََحبَّ َ اأَنمْ ُيَفرِّ ُعو اهللَّ َيدمْ
ِه  بحار االأنوار ) اجلامعة لدرر اأخبار  ِ َحبَِّة َغريمْ مِبَ

االأئمة االأطهار ) عليهم ال�شالم ( ( : 14 / 94. 
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الفقراء يف عني املرجعية

ر العبدي  ا�شمه ون�شبه: زيد بن �شوحان بن ُحجمْ
، اأخو �شع�شعة و�شيحان .

النبي ) �شلى اهلل عليه  اأ�شلم يف عهد  اإ�شالمه: 
واآله ( .

جوانب من حياته: كان خطيباً م�شقعاً ، و�شجاعاً 
 ، اد  والُزهَّ  ، العظماء  من   وكان   ، اخُلطى  ثابت 

واالأبدال - ال�شلحاء والعارفني - .
وكان من اأ�شحاب اأمري الوؤمنني ) عليه ال�شالم 
اً يف الدفاع  ( االأوفياء ، وكان ل�شاناً ناطقاً معربِّ

عنه ، وكان له باع يف َدعِمه وحمايته .
وكان ر�شول  اهلل ) �شلى اهلل عليه واآله ( يذكره 

اإىل رجٍل  اأن ينظر  ه  �َشرَّ ، ويقول : ) َمن  بخري 
اإىل  فلينظر   ، اجلنَّة  اإىل  اأع�شائه  بع�ض  ي�شبقه 

زيد بن �شوحان ( .
ف�شيلة  كان  الذي  النبوي  الكالم  هذا  ق  وحتقَّ

عظيمة لزيد يف حرب جلوالء .
للحقائق  مبنيِّ   ، بالقِّ  ناطق  ل�شان  لزيد  كان 
اإىل  فنفاه   ، بالكوفة  وجوده  عثمان  ُيطق  فلم   ،
الناه�ض  كهم  حترُّ ار  الثوَّ بلور  وعندما   ، ال�شام 
لعثمان ، التحق بهم اأهل الكوفة يف اأربع جماميع 

، كان زيد على راأ�ض اأحدها .
ا قراأ  كتبت اإليه عائ�شة تدعوه اإىل ن�شرتها ، فلمَّ

باأمٍر  اأُمَرتمْ   (  : ، فقال  رائع  بكالم  كتابها نطق 
واُمرنا بغريه ، فركبت ما اأُمرنا به ، واأمرتنا اأن 
نركب ما اأُمرت هي به ، اأمَرت اأن تقرَّ يف بيتها ، 

واأُمرنا اأن نقاتل ، حتى ال تكون فتنة ( .
ر�شوان   ( �شوحان  بن  زيد  ا�شت�شهد  �شهادته: 
اهلل عليه ( يف حرب اجلمل يف التا�شع ع�شر من 
 ( االإمام   وخاطبه   ، هـ   36 �شنة  االأوىل  جمادي 
قائاًل   ، راأ�شه  عند  ( عندما جل�ض  ال�شالم  عليه 
: ) َرِحَمك اهلل يا زيد ، َقد كنَت َخفيَف الَوؤُونة ، 

َعظيم العونة ( .

زيُد بُن �سوحاَن
 اخلطيب امل�شقع  وال�شجاع الثابت 

ذلك  االأن�شاري(  مرت�شى  )ال�شيخ 
الرجعية  �شماء  يف  تالأالأ  الذي  اال�شم 
اأ�شبحت  حتى  لل�شيعة،  ال�شالة 
ال�شالح  عنوان  التميزة  مرجعيته 
لكل بيت مرجعي تاأ�ش�ض بعده )رحمه 

اهلل(.
كان يف درجة من الزهد والورع وال�ض 
يقبل  ل  بحيث  الرهف،  االإن�شان 
الفقراء،  كعي�ض  عي�شه  يكون  اأن  اإال 
االهتمام.  غاية  بهم  ويهتم  يوا�شيهم 
اأقطار  من  ال�شرعية  االأموال  فتاأتيه 
منها  يقطع  فلم  االإ�شالمي  العال 
على  يوزعها  بل  نف�شه،  لرفاه  �شيئاً 
حمتاجي ال�شلمني وياأخذ منها مقدار 
ما يعطيه لواحد منهم بالت�شاوي وِلَ 
علي  االإمام  مقتداه  موقِع  يف  وهو  ال 

اأمري الوؤمنني )عليه ال�شالم(.
يوماً  بغداد  جتار  اجتمع  اإنه  يقال 
فجاءوا  مبلغاً،  اأموالهم  من  وجمعوا 
به اإىل ال�شيخ وقالوا: " اأيها ال�شيخ اإن 
ال�شرعية  القوق  من  لي�ض  الال  هذا 
تربع  هو  بل  والزكاة(  )اخلم�ض 
الالل،  ك�شبنا  من  وهو  اإليك،  منا 
على  به  وتو�ّشع  معي�شتك،  به  �ِشن  لُتحمْ
اأهلك وعيالك، وقد كرب �شّنك فع�ض يف 

راحة ورفاه ".
رف�ض ال�شيخ االأن�شاري طلبهم، وقال: 
موا�شاة  من  عمر  بعد  علّي  يوؤ�شف   "
الفقراء اأن اأعي�ض غنياً يف اآخر العمر، 
قائمة  من  ا�شمي  مُيحى  فحينئذ 
اأ�شماء الفقراء، فاأتخّلف عن مكانتهم 
العالية التي اأعدها اهلل تعاىل لهم يوم 
ال�شماوات  ها  َعر�شُ )جّنة  يف  القيامة 

واالأر�ض( ".
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ـَــيَّ ُبــــنـ

ح�شن الها�شمي

يكون  وقد  ال�شيا�شة  عن  الدين  بف�شل  يعتقد  العلمان  تارة 
من  يتخذ  اأن  يريد  ال  اإنه  بيد  تعاىل،  اهلل  وبني  بينه  متدينا 
التي  وتخندقاتها  ال�شيا�شة  ماآرب  اإىل  للو�شول  �شتارا  الدين 
لها اأول ولي�ض لها اآخر يف اللف والدوران واخلداع ما ال ميكن 
اأن يتوافق يوما مع مبادئ الدين النيف مبا هو معروف عنه 
من النزاهة والو�شوح وقول الق وتثبيت العدالة على اجلميع 
يكن  مهما  اأحد  اأي  على  تطاول  اأو  غمط  اأو  حماباة  دومنا 
االإ�شالمي فهو حمفوظ  النطاق  يعي�ض يف  فاإنه طالا  �شغريا، 
الكرامة ومكفول الرية ما دام يحرتم القوانني ال�شائدة ول 
يتعد على حقوق االآخرين، وتارة اأخرى يتهجم العلمان على 
اإياه بالتخلف وعال الدين باال�شتغاليل وعوام  الدين وا�شفا 

النا�ض باجلهل واالن�شياق االأعمى وراء رجال الدين!!. 
اإن الذهب  اإذ نقول له  كالمنا مع النمط الثان من العلمان 
االإمامي يعتقد اإن اهلل تعاىل لا منحنا قوة التفكري ووهب لنا 
العقل، اأمرنا اأن نتفكر يف خلقه وننظر بالتاأمل يف اآثار �شنعه، 
ونتدبر يف حكمته واإتقان تدبريه بقوله تعاىل: )�شرنيهم اآياتنا 
يف االآفاق ويف اأنف�شهم حتى يتبني لهم اأنه الق( .)ف�شلت: 53(، 
وقد ذم القلدين الآبائهم بقوله تعاىل: )قالوا بل نتبع ما األفينا 

عليه اآباءنا اأولو كان اآباوؤهم ال يعقلون �شيئا(.)البقرة:170(.
فال ي�شح اأن يهمل االإن�شان نف�شه يف االأمور االعتقادية اأو يتكل  
العقلية  الفطرة  بح�شب  عليه  يجب  بل  العلماء،  تقليد  على 

يف  ويتدبر  ويتاأمل  يفح�ض  اأن  القراآنية  بالن�شو�ض  الوؤيدة 
التوحيد والعدل  باأ�شول الدين وهي  ال�شماة  اأ�شول اعتقاداته 
اعتقاد  نحوهم يف  اأو  اآباءه  قلد  والعاد، ومن  واالإمامة  والنبوة 
ال�شتقيم  ال�شراط  عن  وزاغ  �شططا  ارتكب  فقد  االأ�شول  هذه 

وال يكون معذورا اأبدا.
فال  باالأعمال  التعلقة  ال�شريعة  اأحكام  وهي  الدين  فروع  اأما 
تكن  ل  اإذا   – فيها  يجب  بل  واالجتهاد،  النظر  فيها  يجب 
ال�شالة  كوجوب  بالقطع  الثابتة  الدين  يف  ال�شروريات  من 
وال�شوم والزكاة – اأحد اأمور ثالثة: اإما اأن يجتهد وينظر يف 
اأدلة االأحكام اإذا كان اأهال لذلك، واإما اأن يحتاط يف اأعماله اإذا 
اأن يقلد الجتهد اجلامع لل�شرائط  كان ي�شعه االإحتياط، واإما 
باأن يكون من يقلده عاقال عادال �شائنا لنف�شه حافظا لدينه 
بعينه  التخ�ش�ض  خمالفا لهواه مطيعا الأمر مواله، وهذا هو 
مثلما يرجع الري�ض اإىل الطبيب يف مر�شه ويرجع من يريد 
بناء بيت اإىل الهند�ض، فالكلف عندما يواجه ال�شاكل يف عباداته 
ومعامالته واإيقاعاته يرجع فيها اإىل الجتهد اجلامع لل�شرائط 
الهند�ض  على  وال  ومراجعيه  الطبيب  على  يعاب  ال  اإذن  لاذا   ،
وم�شت�شريه ولكن ال�شهام نراها موجهة من قبل ذلك ال�شنف 
من العلمان تخرتق حجب عالقة الكلف بالفقيه فقط، وهذا 
ما ي�شتبطن الكثري من االأ�شئلة مع اإن ال�شاألة طبيعية وموافقة 

للمرتكزات العقلية؟؟!!.
ولكي نبتعد عن الهرج والرج والفو�شى البد من الجتمع من 
الاكم  اإن  الال  وبطبيعة  فاجرا،  اأم  كان  برا  ورئي�ض  نظام 

النا�ض والق�شايا  اأقرب من حتقيق العدل وان�شاف  العادل هو 
وفقا  يعمل  العادل  الاكم  اإن  حيث  الفاجر،  الاكم  من 
الئم  لومة  ذلك  يف  يخاف  وال  والعقلية  ال�شرعية  لل�شوابط 
بخالف الفاجر فاإن الح�شوبية والوالء الطلق للزعيم وحزبه 
وتربير وا�شت�شاغة ظلمه وف�شاده وكل ما يدعم حكمه الفا�شد 
هو الناط يف االأحكام التي ي�شدرها، وترى اإن اأغلبها فيها من 
الظلم القبيح اأو الكفر ال�شريح ما يزكم االأنوف ويكاد اأن يذهب 
ال�شلطان  عند  يحتكم  باأن  االإن�شان  خري  اإذا  وهكذا  بالعقول، 
ال�شلطان  وبني  الكم،  كر�شي  على  يجل�ض  ل  واإن  العادل 
من  اللبيب  فاإن  وال�شوجلان  الكم  على  مرتبع  وهو  الظال 
يختار العادل على الفاجر �شونا للحقوق وحفظا للعدالة حتى 
لو جاء الكم مغايرا لا يتمناه، الأن العدالة مطلوبة على كل 
تتناغم  التي  ال�شليمة  االإن�شانية  للفطرة  مطابقة  واإنها  حال 

دائما واأبدا مع العقل ال�شليم.  
يتاأثر  الثان ومن  ال�شنف  للعلمان من  وخطابي هذا موجه 
تنظيم  من  ذكرنا  ما  غري  يف   - اأمورا  �شاهدمت  اإذا  اإنه  بقوله، 
عالقة الفقيه بالكلف وفقا لا تعا�شد عليه النقل والعقل- من 
اأو  اإما يف الكلف  اأو ا�شتغالل فاإن ثمة خلال  اأو ت�شويق  جتيي�ض 
موجودة  �شاذة  اأمور  وتلك  كالهما،  يف  اأو  االجتهاد  مدعي  يف 
الطب  يف  تربيرا  لها  جند  فلماذا  الياة،  متطلبات  �شائر  يف 
عواهنها  على  ونطلقها  والهند�شة...الخ  وال�شيا�شة  واالقت�شاد 
عندما ت�شل النوبة اإىل عالقة الفرد بالدين وعلمائه، غري ما 

اأ�شرنا من اأنها غاية يف نف�ض يعقوب!!!.  

اإ�شكالية ُالعالقة ما بني الكلف والفقيه

اأاأمر باملعروف
ما  تكون يف جمل�ض مع ا�شدقائك وانتم تتجاذبون الديث عن امور عامة فاحر�ض وحاول ان جتعل عند

الديث يف الفيد واف�شلها عندما يكون الديث عن فكر اهل البيت عليهم ال�شالم الن 
اعمال  اف�شل  من  وتعترب  اعمالكم  ميزان  يف  وتكتب  الالئكة  حت�شرها  جمال�ض  هكذا 

العروف.
انَه عن املنكر

فان هكذا  ما  �شخ�ض  انتقا�ض  او  غيبة  ا�شدقائك يف  ما جتاذب الديث  اذا  واحذر  فاحر�ض  الجل�ض  هذا  ويف 
ال�شارع اال�شالمي  التي يحذر منها  الكبائر والغيبة  النار النها من  اليها اىل  جمال�ض تقود �شاحبها وال�شتمع 
ًتا  ِخيِه َميمْ َم اأَ ا اأَُيِحبُّ اأََحُدُكممْ اأَن َياأمُْكَل َلمْ �شً ُكم َبعمْ �شُ َتب بَّعمْ في�شف اهلل عز وجل الذي يغتاب النا�ض بقوله ) َواَل َيغمْ

ِحيٌم {الجرات/12} فالغيبة منكر ومن الكبائر  اٌب رَّ َ َتوَّ َ اإِنَّ اهللَّ ُتُموُه َواتَُّقوا اهللَّ َفَكِرهمْ
.

22جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

مقاالت



الــعــدد:
التاريخ: 

كرثة احللف

30
278

 24/ جمادى االوىل 1432هـ 
الوافق 28/  ني�شان 2011م م /اي�شاٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

لليمني �شروط وحدود والذي يخلف ميينه تكون عليه التزامات �شرعية وكرثة اللف توقع �شاحبها يف مطبات هو يف غنى عنها لو اح�شن 
الديث والق�شم باهلل عز وجل يف بع�ض ال�شائل التي ال ت�شتحق ذكر ا�شم اهلل عز وجل يكون لها مردود �شلبي على القا�شم ، او الق�شم با�شماء 
االئمة عليهم ال�شالم فانها تف�شح الجال للمت�شيدين يف الاء العكر لقذف اتهاماتهم بحق مذهب الالف ، كما ان كرثة اللف توؤدي اىل جمود 
ال�شاعر وعدم التورع والرهبة عند ذكر ا�شم الع�شوم عليه ال�شالم،  هذا ناهيك عن اخلطاأ الذي قد يقع فيه نتيجة توهمه لقيقة ما فيق�شم 
اأميانا غليظة على عك�شها وعندها يفقد م�شداقيته م�شتقبال حتى ولو حلف  قال ال�شني ) عليه ال�شالم (  : اإحذروا كرثة اللف فاإنه يحلف 
الرجل خلالل اأربع : اإما لهانة يجدها يف نف�شه حتثه على ال�شراعة اإىل ت�شديق النا�ض اإياه ، واإما لعي يف النطق فيتخذ االأميان ح�شوا و�شلة 

لكالمه ، واإما لتهمة عرفها من النا�ض له فريى اأنهم ال يقبلون قوله اإال باليمني ، واإما الر�شاله ل�شانه من غري تثبيت .
قلمي املتوا�شع

الثناُء والوالُء الآل البيت عليهم ال�سالم اإميان!
�شباح البهبهاين

َرُكممْ  ِت َوُيَطِهّ َبيمْ َل المْ �َض اأَهمْ جمْ ِهَب َعنُكُم الِرّ ُ ِلُيذمْ ا ُيِريُد اهلَلّ َ )اإِمَنّ
ِهرًيا ( االأحزاب /33 َتطمْ

لا  اهلل  اأحبوا   "  : و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ويقول 
بيتي  اأهل  واأحبوا   ، اهلل  لب  واأحبون   ، نعمه  يغذوكم من 
لبي " رواه الرتمذي ، ويقول اأي�شاً وقد اأ�شار اإىل ال�شن 
وال�شني عليهما ال�شالم : " من اأحب هذين واأباهما واأمهما 
كان معي يف درجتي يوم القيامة " رواه اأحمد ، وعند البخاري 
مني  ب�شعة  فاطمة   "  : وال�شالم  ال�شالة  واآله  عليه  يقول 

يوؤذيني ما يوؤذيها ".
بجميع  ال�شلمني  نحن  ننطلق  واأمثالها  االأحاديث  هذه  من 
فاطمة  الطاهرة  ال�شيدة  مع  لنعي�ض  اخلم�شة  مذاهبنا 
الزهراء ثناًء ووالًء ، بل مع اأهل البيت كلهم ، فهم حمل ثناء 

، ومتعلق والء ، وهم عامل وحدة ولقاء.
ال�شفات،  وحما�شن  الفعال  لحامد  م�شتمر  ذكر   : فالثناء 
�ض على حب التبوع  والوالء : ُن�شرة يفرزها اتباع ، واتباع ُيوؤ�َشّ
االنتماء،  �شدق  يتحقق  وبالوالء   ، الهوية  تربز  الثناء  ففي 
يف  تعني   ، مفاهيم  بني  تربط  ق�شايا  اإنتاج  اإال  الثناء  وهل 
ويك�شف   ، التفكري  يظهر هذا الكم خال�شة  النهاية حكماً 
عن طبيعته اليقني ومكمن القناعة ، وهل الوالء اإال الوقف 
حماورا  للوالء  واإن  الثناء،  م�شداقية  يعك�ض  الذي  العملي 

نذكرها على ال�شكل التايل:

ثناء  موطن  باأنهم  البيت  اأهل  تربز  التي  الن�شو�ض  ـ   1
ومتعلق والء ، مثل اإقران ال�شالة عليهم بال�شالة على نبينا 
ال�شالة   - وجعلها   ، و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  ال�شطفى 
عليهم - واجباً من واجبات ال�شالة " اللهم �شِلّ على حممد 
وعلى اآل حممد كما �شليت على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم " 
، وغري ذلك من الن�شو�ض االإ�شالمية التي تاأمرنا بالتم�شك 
اهلل  �شلى  النبي  ان  الرتمذي  روى  فقد   ، و�شنتهم  بهديهم 
به لن  اإن مت�شكتم  " تركت فيكم ما   : واآله و�شلم قال  عليه 
ت�شلوا بعدي اأبداً : كتاب اهلل وعرتتي اأهل بيتي ، لن يفرتقا 

حتى يردا علَيّ الو�ض "
ـ على وجه اخل�شو�ض  اهلل  �شالم  الزهراء عليها  ـ  ال�شيدة  2ـ 
فقد ثبت وجوب الثناء بحقها ، فهي ركن البيت الأنها البنت 
والزوجة واالأم وحمل ال�شر ، ومنطلق ت�شل�شله الطاهر ، وقد 
قال عنها �شلى اهلل عليه واآله و�شلم : " فاطمة مني " رواه 
" رواه  اأغ�شبني  اأغ�شبها فقد  " فمن   : اأي�شاً  ، وقال  م�شلم 
البخاري ، ولا �شئل : اأي اأهلك اأحب اإليك ؟ قال :" فاطمة 

بنت حممد " رواه ابن ماجه
ُمتَعبّدون  فنحن  به،  واجلهر  الق  بقولة  تكليف  الثناء  3ـ 
و�شالح  �شداد  االإيجابي  اجلانب  يف  وهما   ، والفعل  بالقول 
حموطاً  القول  كان  واإذا   ، وف�شاد  تيه  ال�شلبي  اجلانب  ويف   ،
، فما هي  �شواه  ما  ويتال�شى  ال�شداد  ليظهر  التكليف  باإطار 
عليها  فاطمة  ال�شيدة  حيال  فيه  الطلوبة  الثناء  م�شاحة 
مطلوب  و�شواب   ، ديننا  من  جزءاً  ي�شكل  �شداد  اإنه  ال�شالم، 

يف �شريعتنا ؟
 ، قولياً  تكليفاً  الثناء  يكون  حني  والوالء،  الثناء  جدلية  4ـ 
فالوالء هو روح التكاليف العملية ، لرتتبط هذه التكاليف به 
مة جادة فاعلة مف�شية اإىل حقيقة قائمة يف ذات العبد،  مقِدّ
فالوالء �شعور عميق واأكيد ب�شرورة الت�شحية اأمام الُواىل ، 
وممار�شة عملية لهذا ال�شعور ، وال�شيدة فاطمة ل تع�ض زمناً 
دون زمن ، بل متتد مع الزمن ، امتداد اأبيها ال�شطفى �شلى 

اهلل عليه واآله و�شلم .
الوالء  هذا   ، البيت   الأهل  الوالء  هذا  واأجمل   اأروع   ما  5ـ 
الذي يدعونا ربنا  ور�شوله اليه  !!!. اإذن اإىل متى نختلف يف 
م�شمون الوالء والتعلقني به ؟!!واإىل متى �شتبقى النعك�شات 
ال�شرطية هي العِبّئة له .. لقد �شئمنا كل مفل�ض ، وانتزعت 
مهابتنا ! من قلب عدونا حني �شارت خطوط التاريخ اأقوى 
يف تكويننا من ن�شو�ض القراآن ، واأ�شحت ذبذبات ال�شيا�شة يف 
فة  ملف الزمن ال�شابق اأقوى اأثراً فينا من معان ال�شنة ال�شَرّ

، الداعية اإىل الوحدة واالعت�شام بحبله التني.
اأهل البيت امتداد ل�شرية ال�شطفى �شلى اهلل عليه  6ـ �شرية 
علم  ومنهج   ، �شدق  ومعيار  طهر  �شرية  اإنها  و�شلم،  واآله 
وطريق اإخال�ض ، فلُنخرجها من حِيّز الثناء اإىل �شاح الوالء 
، ومن اأُطر التمجيد اإىل وقائع الر�شد والرت�شيد ، فما قالوه 
�شداد ، وما فعلوه �شالح ، والدعوة اإىل االأمرين منهما دعوة 

اإىل اهلل على ب�شرية.
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لل�شّم والبكم

يومان يف االأ�شبوع عطلة زائدا النا�شبات 
الوطنية واالنتخابية والدينية م�شافا 
االأحيان وبهذا  االأمنية يف بع�ض  اليها 
بني  منا�شفة  الدرا�شية  ال�شنة  تكون 
االعداديات  احدى  والدوام  العطل 
يف  الدرا�شة  عطلت  بالبنات  اخلا�شة 
الجال  ف�شح  لغر�ض  ني�شان  منت�شف 
والذاكرة  بالراجعة  لطالباتهم 
يتم  ل  الواد  اغلب  ان  الر�شود  ولكن 
تدري�شها بالكامل حيث ُترك الف�شالن 
النهج  االأخرية من  الثالثة  والف�شول 
على  االعتماد  الطالبات  من  طالبني 
النهج  تكملة  اخل�شو�شي يف  التدري�ض 
يتمكن من  الالئي ل  الطالبات  اأما   ،
فلهن  اخل�شو�ض  التدري�ض  اأجور  دفع 

اهلل .
هل يجوز ذلك ؟!!!!  

ح15
لوا واعتِمدوا على  عطِّ

التدري�ص ِ اخل�شو�شيِّ

هم�سة..

هم�سة..

: ثالث  يف  تكون  • ال�شعادة 
 اأن تقوم باأمر اهلل ، و اأن 

تقنع مبا ق�شم لك و اأن 

تر�شى مبا ق�شى .  

هل ميكنك اأن ت�رسب خم�سة لرتات من زيت الطهي؟

رمباي�شيب جمرد روؤية �شخ�ض ي�شرب زيتا الرء 
بالغثيان.

اأحدث مل�شق  ما يحمله  بال�شبط  لكن هذا هو 
التوعية التي اأعدتها جمعية  القلب الربيطانية 
تتجاوز  ال  طفلة  �شورة  الل�شق  يحمل  حيث 
كاملة  تتجرع زجاجة  العا�شرة من عمرها وهي 
ما  تقول  عبارة  الل�شق  وعلى  الطهي  زيت  من 
اإىل  يدخل  البطاط�ض  رقائق  �شنع  يف  يدخل 

جوفك مبا�شرة.
القلب  جمعية  اأعدتها  التي  الدرا�شة  هذه 

الربيطانية �شببت ال�شدمة للماليني
من الربيطانيني.

وقد ك�شفت اجلمعية اخلريية التي ترعى  اأبحاث 
اأمرا�ض القلب عن هذه الدرا�شة يف اإطار الملة 
التناول  مبخاطر  التوعية  اإىل  تهدف  دعاية 

الكثف لرقائق البطاط�ض ال�شيب�شي.

درجات  يف  القلي  يف  ت�شتخدم  التي  الزيوت  هذه 
كبرية  كميات  على  حتتوي  فهي  عالية  حرارة 
االأوعية  يف  ترت�شب  والتي  ال�شبعة  الدهون  من 
ال�شرايني  ت�شلب  اأمرا�ض  يف  وتت�شبب  الدموية 

واأمرا�ض القلب.
بها  تقوم  حملة  اإطار  يف  االأخرية  الدرا�شة  تاأتي 
بكميات  العامة  لتعريف  الربيطانية  اجلمعية 
العديد  يف  الوجودة  وال�شكريات  والدهون  اللح 
غري  ب�شكل  ولكن  الختلفة  الطعام  اأنواع  من 

ظاهر للعيان.
وتقول اجلمعية اإنها ترغب يف اأن تظهر حقيقة 
الواد الوجودة يف هذه النوعية من االأطعمة كي 
ت�شاعد االأطفال واالآباء على  االختيار ال�شليم و 

ال�شحي لا يتناولونه.
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االطعمة:
يف  هاماً  دوراً  التعرق  يوؤدي  الارة،  ال�شيف  اأيام  يف 
الداخلية  اجل�شم  حرارة  درجة  توازن  على  الفاظ 

واخلارجية، اذن ما هي �شلبيات التعرق؟
يعان  حيث  الرائحة،  هي  اجلوانب  هذه  اأهم  لعل 
بع�ض االأ�شخا�ض رائحة تعرق كريهة ورمبا منفرة . 
برائحة  التمتع  ال�شكلة وكيف ميكن  تلك  اأ�شباب  ما 

طبيعية؟
مكوناته  بكل  اأج�شامنا  يدخل  الذي  للغذاء  اإن 
الغذائية وما يحتويه من رائحة وطاقة وعنا�شر 
،فتناول  ذلك  يف  مهماً  ،دوراً  اأخرى  غذائية 
والنفاذة  الطيارة  الروائح  ذات  االأغذية  بع�ض 
كالبهارات �شديدة القوة يوؤدي اإىل اإ�شفاء رائحة 
مميزة للج�شم رغم خ�شوعها لله�شم والتمثيل 
الغذائي، وياأتي الكاري يف مقدمة تلك البهارات 

التهمة.
ولعلنا نحتفظ بذكريات �شخ�شية جتعلنا نتعرف 
التي  الروائح  خالل  من  معينني  اأ�شخا�ض  على 
اإىل  اأقرب  ذلك  مايجعل  تعرقهم  عرب  تنبعث 
طعاماً  تناوله  نتيجة  وذلك  ال�شخ�شية  الهوية 
متتاز  ال�شعوب  بع�ض  اأن  حتى  معينة  واأغذية 

برائحة معينه مثل �شعوب �شرق اأ�شيا وغريها. 
اإ�شدار  تناولها  ي�شبب  التي  االأطعمة  هي  فما 

روائح غري حمببة من االإن�شان؟
تعترب البهارات من اأهم تلك االأغذية على االإطالق 
خا�شة البهارات ال�شرقية بكافة اأنواعها . كما ي�شارك 
والب�شل  والثوم  الدخنة  اللحوم  تناول  من  االإكثار 

بدور فعال اأي�شاً يف تلك الرائحة الكريهة للعرق.
رائحة  م�شببات  من  ال�شنعة  االأطعمة  تعترب  كما 
تفتقر  التي  االأغذية  بها  ويق�شد  الكريهة  العرق 

النقى  االأبي�ض  الدقيق  من  والعدة  االألياف  اإىل 
وال�شكريات ال�شافة والزيوت الهدرجة وغريها من 

القومات التي يتم معاجلتها.
الحتوى  ذات  والفواكه  القابل تعترب اخل�شروات  يف 
خا�شة  للروائح  ومزياًل  ملطفاً  العايل  الائي 
االأحمر  والبطيخ  والنعناع  والريحان  البقدون�ض 
االأع�شاب  تعترب  كما  والطماطم،  اخليار  وكذلك 

العطرية عوامل ممتازة مثل الزعرت . 

 ولتجنب روائح العرق املنفرة ين�شح مبا يلي:
- تناول الاء بكرثة.

- اكرث من اخل�شروات الورقية والفواكه الطازجة.
النفاذة  الروائح  ذات  البهارات  تناول  من  قلل    -
زائدة  واالأ�شماك  خا�شة  الطازجة  غري  واللحوم 

البهارات اأو الجففة.
�شهرين  لدة  اليومي  اال�شتحمام  على  احر�ض   -
اال�شتحمام  واجعل  للبكرتيا،  م�شاد  ب�شابون 

اليومي عادة من عاداتك.
- ا�شتعمل مزيالت التعرق  ولي�ض مانعات التعرق 
اأن  يف  ي�شتبه  حيث  االألنيوم  معدن  حتتوي  التي 
يف  وي�شهم  الع�شبي  اجلهاز  يف  يرتاكم  االألنيوم 
الع�شبي  اجلهاز  باأمرا�ض  االإ�شابة  يف  النهاية 
العرق  مانعات  وتعمل  الزهامير.  مثل  الختلفة 
والذي يعد اأحد و�شائل التخل�ض من �شموم اجل�شم 
، بينما تعمل مزيالت العرق على اإزالة رائحة العرق 

الكريهة..
جداً  وهام  مطلوب  الغذائي  التوازن  فاإن  واأخرياً   -
وال�شحة  الوزن  على  الفاظ  اأجل  من  فقط  لي�ض 
والوقاية من اأمرا�ض كثرية بل اأي�شاً من اأجل رائحة 

ج�شم جميلة ومظهر م�شرق اأي�شاً.

ن�شائُح تغذوية
 لتجنب رائحة العرق الكريهة 

�شكت ابنة الأبيها من م�شاعب الياة ... ، كلما حلت 
اأبوها اىل  ، ا�شطحبها   ... ، تظهر لها اخرى  م�شكلة 
الطبخ ، و مالأ ثالثة اأواٍن بالاء ، وو�شعها على النار 

..
ا�شقط فى االأوىل جزرة ، و فى الثانية بي�شة ، و فى 

الثالثة حبات من القهوة ..
 نفد �شرب الفتاة

اطفاأ االأب النار ، اخرج اجلزرة والبي�شة ، وو�شع كال 
منهما يف وعاء ، و�شب القهوة يف فنجان  ، وطلب من 
�شارت  انها  فالحظت  اجلزرة   تتح�ش�ض  اأن    ، ابنته 

طرية ..
ثم طلب منها ، ان تنزع ق�شرة البي�شة ... ، فالحظت 

انها اأ�شبحت �شلبة ..
ثم طلب منها ، ان ترت�شف بع�ض القهوة ..

�شاألته الفتاة : َل كل هذا؟
اجلزرة  من  كال  اإن   ، ابنتي  يا  تعلمي  لكي  فقال: 
والبي�شة و القهوة واجه نف�ض اخل�شم ، اال وهو الياه 
الغلية ، لكن كل منها تفاعل معها على نحو خمتلف .

�شعفت  و  تراخت  ولكنها  و�شلبة  قوية  اجلزرة  كانت 
حتمى   ، اخلارجية  ق�شرتها  كانت  فقد  البي�شة  اما   ،
ان  لبث  ما   ، ال�شائل  لكن هذا  بداخلها  الذي  ال�شائل 
ت�شلب عند تعر�شه لرارتها ، اما القهوة ، فقد كان 
رد فعلها فريدا ، اذ انها متكنت من تغيري الاء نف�شه. 

فماذا عنك؟
 هل انت اجلزرة ، التي تبدو �شلبة ، وعندما تتعر�ض 

لل�شعوبات ت�شبح رخوة ، و تفقد قوتها؟
واجه  ما  اذا  الذي  الرخو  القلب  ذات  البي�شة  انك  ام 

م�شكلة ا�شبح اكرث �شالبة و قوة؟
ام انك القهوة ، التي تغري الاء ال�شاخن ، و هو م�شدر 

االأل لكي جتعله ذا طعم اف�شل؟
من  االأ�شياء  جتعلني  ف�شوف   ، القهوة  مثل  كنت  اذا 
مع  تتعاملني  كيف  ابنتي  يا  فكري   ، اف�شل  حولك 
قهوة  حبة  ام  بي�شة  اأم  جزرة  انت  هل   ، ال�شاعب 

مطحونة ؟؟

جزرٌة اأم بي�شٌة ام حبة 
قهوة مطحونة ؟؟
ق�شة ق�شرية
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ح�شيني �شغري  يطالع  جملة "احل�شيني ال�شغري "

الطر ار�شل لنا هذه ال�شور
جاءت كلمة الثواب على �شتة اوجه 

احـدهـا: الـفـتـح والـغـنـيـمة ، كقوله : )فاتاهم  اهلّل 
ثواب الدنيا و ح�شن ثواب االآخرة(  )اآل عمران 148 
)الفتح  قريبا(  فتحا  )فاثابهم   : قوله  وكذلك    ،)
18(. الوجه الـثـانـي :  مـنفعة الدنيا،  كقوله تعاىل 
:) ومن يرد ثواب الدنيا نوؤته منها و من يرد ثـواب 
 : قوله  و   ،)145 عمران  )اآل  منها(  نـوؤته  االخـرة 
)من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهلّل ثواب الدنيا 
الـزيـادة    : الـثـالـث  الوجه  ()الن�شاء134(.  واالخرة 
كـقـولـه تعاىل : )فـاأثـابـكـم غـمـا بـغـم(  )اآل عـمـران 
الرابع  الوجه   . غم  على  غما  فزادكم  يعني   ،)153
عند  من  )ثوابا   : تعاىل  كقوله    ، االآخرة  ثواب   :
اهلّل واهلّل عنده ح�شن الثواب( )اآل عمران 195(، و 
قوله : )ولو انهم اآمنوا واتقوا لثوبة من عند اهلّل 
 ، العقوبة   : الوجه اخلام�ض   .) خري(  )البقرة103 
كقوله : )قل هل انبئكم ب�شر من ذلك مثوبة عند 
ال�شاد�ض  الوجه   . العقوبة  يعني   ،) )الائدة60  اهلّل( 
: اجلزاء، كقوله تعاىل :)هل ثوب الكفار ما كانوا 

يفعلون( )الطففني36(.

ـــــــــــــواب ـــــــــــــث ال
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الكاظمي حبيب  • ال�شيخ 

 هّم خدمة الدين
يخدم  اأن  يحب  ال�شريعة  باأمر  الهتم  اإن 
فينتابه  اأبوابه،  اأو�شع  من  واأهله  الدين 
ال�شبيل  اختيار  يف   ) التحرّي   ( من  �شيء 
َخـَدمة  على  ان  والال  لذلك..  االأ�شلح 
يت�شلحوا  اأن   - �شنوفهم  ب�شتى   - الدين 
الختلفة  اليادين  فتح  على  يعينهم  مبا 
كَمَثل  فَمَثله  بفتحها،  الق  اأمر  التي 
من  القتال،  فنون  يتعلم  الذي  القاتل 
دون اأن ي�شرتط على نف�شه وعلى غريه ) 
جبهة ( قتال بعينها، فهو ي�شّلم نف�شه اإىل 
ويّل اأمره يوجهه اأينما �شاء.. ومن العلوم 
ان القائد العادل ينظر اإىل اجلميع بنظرة 
فتوحاتهم،  �شعة  اختلفت  واإن   - واحدة 
يف  جميعاً  داموا  ما   - غنائمهم  ومقدار 
حالة واحدة من ) اال�شتعداد ( واال�شتنفار 
المتثال االأوامر.. ولكنه مع ذلك كله، فاإن 
الرء يتمنى - مبقت�شى حمبته للحق - اأن 
يرى الهدى االإلهي يف اأ�شّد تاألقه، متجلياً 
ربه  يدعو  ولهذا  اخللق،  ولنفو�ض  لنف�شه 
علّى  ا�شتكلت  اإذا  وفقني  اللهم  قائاًل: 
االأعمال  ت�شابهت  واإذا  الأهداها،  االأمور 
 . الأر�شاها  اللل  تناق�شت  واإذا  الأزكاها، 

دعاء مكارم االأخالق . 

جمرد اقرتاح
بع�ض  ت�شتغرق  افتتاحها  عند  التجارية  الحال  معظم 
ي�شتغل  ل  اإذا  هذا  العرو�شة  الب�شاعة  لتنظيم  الوقت 
بع�ض  وجود  اىل  ا�شافة  هذا   ، ب�شاعته  لعر�ض  الر�شيف 
النفو�ض ال�شعيفة التي تتحني الفر�ض لل�شرقة فيكون من 
الع�شري على ا�شحاب الحالت ترك حمالتهم او اإغالقها 

عند االأذان .
جمرد اقرتاح طالا انه يتع�شر عليكم ال�شالة يف وقتها فيا 
حبذا لو تتوقفون عن البيع عند االأذان مت�شكا بالديث 
النبوي ال�شريف الذي يعترب هذا العمل واحدا من ثالثة  
امور اإذا مور�شت اأثناء االأذان فاإنها حتبط اأعمال �شاحبها 

ل�شبعني �شنة تقدم .   

اأدبنا القراآن الكرمي بخري االآداب وعلمنا ال�شلوك 
عالقات  ونكّون  و�شعادة  بخري  لنعي�ض  ال�شتقيم 

اجتماعية طيبة مع اإخواننا واأبناء جمتمعنا ..
لذلك نهانا عن كل خلق �شيئ و�شلوك قبيح ..

عنها  نهانا  التي  ال�شيئة  االأخالق  هذه  ومن 
واال�شتهزاء  النا�ض  احتقار  هو  الكرمي  القراآن 
الكراهية  تّولد  ال�شلوك  وهذه  واغتيابهم   ، بهم 
بني النا�ض الأن كل ان�شان ال يتقبل ان ُي�شتهزاأ به 
، فعلينا ان ال نقوم باأي عمل او �شلوك ال نر�شاه 
وال نحبه النف�شنا فكثرياً ما اأكد ديننا االإ�شالمي 
�شيدنا  قال  كما  للغري  اخلري  حب  على  الت�شامح 

وموالنا االإمام علي )عليه ال�شالم( : ) ُحبَّ الأخيك ما حتب لنف�شك واأكره ما تكره لها ( .
عبد االمري الكربالئي

والتَّلمْثيمة. وهذه  والَُقعَّطة  والِ�َشوذ  والَعَمار  َجر  والِعمْ والِع�َشابة  رة  الَُكوَّ اأ�شماء كثرية منها:  للعمامة 
ها، ومنهم من يرخي  االأ�شماء ماأخوذة من هيئة تكويرها وطيِّها على الراأ�ض؛ فمن الّنا�ض من ي�شدُّ
َقلَة. ومنهم  ومْ وؤَاَبة والزَّ طرًفا منها بني كتفيه اأو على اأحدهما وهذا اجلزء الَُتَديلِّ ي�شّمى الَعَذبة والذُّ
رها، وبع�شهم مييلها وبع�شهم يجعلها م�شتقيمة معتدلة. وقد  من ي�شغِّر حجمها ومنهم من يكوِّ
اأحد  اإىل  مُتال  التي  وهي  الَيمْالء؛  ذلك:  فمن  االعتمام،  اأ�شكال  ح�شب  العمائم  هيئات  العرب  �شّمى 
والَعجراء:  العقودة من اخللف،  َداء: وهي  والَعقمْ لها،  التي ال عذبة  َداء: وهي  والَقفمْ الراأ�ض،  جانبي 

خمة الكورة. وهي ال�شَّ

• ابك على نف�شك ..عندما جتدها �شعيفة 
اأمام ال�شهوات ، عظيمة اأمام العا�شي

• ابك على نف�شك...عندما ترى النكر وال 
تنكره ... وعندما ترى اخلري فتحتقره

عينك  تدمع  نف�شك...عندما  على  ابك   •
تتاأثر  ال  بينما   ... فيلم  يف  موؤثر  ل�شهد 

عند �شماع القراآن الكرمي.

متى تبكي على نف�سك؟

اأ�سماُء العمائم 

ال�شخرية ُ والغيبة ُ
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 يف م�شقف ال�شحن احل�شيني ال�شريف

جانب من م�شاركة االمانة العامة للعتبة احل�شينية 
املقد�شة يف معر�ص الزهور الدويل الثالث


