
عن اإلمام احلسني عليه السالم عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 

قال: من أراد التوّسل إلّي وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم 

القيامة فليصْل أهل بييت ويدخل السرور عليهم. 

)أمالي الصدوق 310، اجمللس 60، ح 5(.
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العدد..



- يف أصول الكايف معنعن عن االصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني عليه السالم حديث طويل ذكرته بتمامه يف الواقعة، وفيه يقول )عليه السالم(: فاما 
اصحاب املشئمة فهم اليهود والنصارى، يقول اهلل عز وجل )الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم( يعرفون حممدا والوالية يف التوراة 

واالجنيل، كما يعرفون ابناءهم يف منازهلم، )وان فريقا منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون احلق من ربك( انك الرسول اليهم )فالتكونن من املمرتين(.
- يف روضة الكايف عن ابي خالد عن ابي جعفر عليه السالم يف قول اهلل عز وجل )فاستبقوا اخلريات اينما تكونوا يأت بكم اهلل( قال: اخلريات الوالية، 
وقوله تبارك وتعاىل: )أينما تكونوا يأت بكم اهلل مجيعا( يعنى اصحاب القائم الثلثمائة والبضعة عشر رجال قال: وهم واهلل األمة املعدودة قال. جيتمعون 

واهلل يف ساعة واحدة قزع كقزع اخلريف .
 - يف جممع البيان قال الرضا عليه السالم، وذلك واهلل ان لو قام قائمنا جيمع اهلل اليه مجيع شيعتنا من مجيع البلدان.

- يف روضة الكايف بإسناده إىل ابي عبد اهلل عليه السالم حديث طويل يقول فيه عليه السالم: واهلل ذاكر ملن ذكره من املؤمنني واعلموا ان اهلل مل يذكره 
احد من عباده املؤمنني إال ذكره خبري فاعطوا اهلل من انفسكم االجتهاد يف طاعته.

لنختِم �لقر�آَن �سويًة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

إني تارك فيكم 
خليفتني كتاب 
الله ، حبل ممدود 
ما بني السماء 

واالرض  وعترتي 
اهل بيتي ، وإنهما 
لن يفترقا حتى 
يردا علي احلوض

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله(:



رئي�س التحرير

بني الفساد االداري والفساد املالي تفشى الفساد املهين اال وهو عدم الكفاءة يف اداء ما أوكل للمسؤول من مهنة إما تقصريا او قصورا وكل دوائر 
الدولة ومؤسساتها هي مرتبطة مبا يهم الشعب العراقي ، فاذا ما ظهر فيها خلل فمردوده على الشعب العراقي والعكس بالعكس .

ومن بني تلك الدوائر اليت اثبتت فشلها يف اداء مهامها هي الدوائر اخلاصة حبقوق االنسان واليت تعترب ان االنسان الذي يستحق احلقوق هو فقط 
القابع يف السجون وحنن ال ننكر ان هنالك ابرياء يف السجون او ان هنالك بعض التعامالت غري االنسانية ضد املعتقلني ولكن هذا ال يساوي شيئا امام 
حقوق االنسان القابع وسط الفقر والذين نالتهم التفجريات االرهابية فاما اخذت ارواحهم او جزءا من اجسادهم فهل مسعنا او رأينا ان منظمات 
حقوق االنسان قامت جبوالتها املكوكية بني العوائل املنكوبة لتتفقد احلقوق املسلوبة او انها قامت جبوالت بني اجلمعيات اخلريية لتعلم حجم الفقراء 
الذين يطالبون حبقوقهم املعيشية ومل تتوفر هلم اال عن طريق التربعات ،أليست هذه حقوقا مسلوبة خاصة باالنسان ؟ ملاذا مل نسمع بيانا صادرا 
من هذه املنظمات على غرار البيانات اليت تستنكر فيها التعذيب يف السجون والذي قد يكون البعض منها مفربكا ال صحة له ولكن اصال فالتعذيب 

مرفوض والنظر بعني واحدة وترك ممن هو احق باحلقوق فهذا رفضه اشد واستنكاره اقسى .
يقول االمام علي عليه السالم يف مواجهته للظلم والباطل فيقسم متوعدًا: )وأيم اهلل ألبقرّن الباطل حتى أخرج احلق من خاصرته(، فمنظمات حقوق 
االنسان تبقر السجون واليت هي خليط من حق وباطل لتطالب للجميع باحلقوق وترتك عوائل الشهداء واجلرحى واجلمعيات اخلريية اليت هي حق 

خالص من غري ان تطالب هلا مبستحقاتها .  

 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org

هاتف: 325194 مبا�سر  - بدالة: 321776 داخلي 171
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في هذا العدد..

منهُج اإلماِم الصادِق )عليه 
السالم( يف بناِء الفرِد واجملتمِع

قبسات اميانية..
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تفي  دار القرآن الكريم تحَ
باختتام مسابقتها القرآنية لطلبة 
مشروع األلف حافظ 

العطاء احلسيني..

من الرتاِث الشعيب مراسيُم 
والدة األطفال تقاليد 
بــــــــــــــــــــــعضها الزال سائدا

حتقيقات..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗالفساد املهني

ال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

الأر�سيف

الت�سميم والإخراج

هيئة التحرير

املرا�سلون

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

حيدر عدنان

عمار اخلالدي - ر�سول العوادي
ح�سنني ال�ساجلي - ح�سني ال�سيخ علي 

حممد ال�سامي 

ح�سني اال�سدي

طالب عبا�س - ح�سني النعمة 
علي اجلبوري - عالء ال�سالمي

ح�سن الها�سمي

�سفاء ال�سعدي - تي�سري عبد عذاب

�سكرتري  التحرير

رئي�س التحرير 
رقم  االإيداع يف دار الكتب �سامي كاظم عبد الرحمن

والوثائق ببغداد
  1216 ل�سنة 2009م



السيد الصايف

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد امحد الصايف     املكان: الصحن احلسيين الشريف       الزمان: 1 / ذو القعدة  /1432هـ املوافق 2011/9/30م

وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ناشد 
السيد  مساحة  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة 
صالة  من  الثانية  اخلطبة  يف  الصايف  امحد 
احلسيين  احلرم  يف  أقيمت  اليت  اجلمعة 
املطهر يف األول من ذي القعدة 1432هـ املوافق 
ناشدهم  العراقيني،  املسؤولني  30-9-2011م 
دماء  على  احلفاظ  أجل  من  اجلهود  ببذل 
العراقيني والتحسس مبا يعانيه البلد واملواطن 

من آهات وآالم وأنات. 
وأضاف: إن كثريا من املسؤولني خيرج ويرمي 

بالالئمة على اآلخر وطبعًا هذه الطريقة غري 
إن  وقال  الدماء،  ستضيع  إنها  وقطعًا  جمدية 
هذه املسائل مل تل بهذه الطريقة، ونقل عن 
إننا  تأكيدها  االستخباراتية  اجلهات  بعض 
!! وأردف ما معنى أن خيرج  عندنا معلومات 
إنسان ويقول كان عندي علم بهذه العملية !! هل 
يريد أن يربئ ساحته مثالً  وملاذا ال تتبدل هذه 
املبادرة  األساليب ويأخذ املسؤول املعين زمام 
قبل وقوعها السيما مع ضخامة التحديات اليت 
تواجهنا يف الظرف احلالي .. فالعدو ليس له 
ضوابط وال أخالقيات وال دين وال منطق فالبد 
التحديات واإلجراءات مبستوى هذه  تكون  أن 
بطريقة  القتل  تستبيح  اليت  املنحطة  النماذج 
إن  األسف  بالغ  ومع  نرى  ولكننا   .. عشوائية 

ردود الفعل ال زالت متواضعة وال تؤدي شيئًا.
السيد  مساحة  تساءل  نفسه  السياق  ويف 
الصايف ما الفرق بني احلرية والفوضى؟  ويف 
من  جمموعة  بدأت  لقد  قال  اإلجابة  معرض 
القوم يف  عقالء  ومن  الناس  من  ُتثار  األسئلة 
حني إن املسؤول السياسي مل حيرت جوابا عن 
تلك األسئلة ما حدا به أن يتقهقر إىل أن عزل 
نفسه بدال من أن يسمع من الناس ووضع نفسه 

يف أن يسمع كالمًا خاصًا بعيدًا كل البعد عن 
واقع ما جيري.

إن   من  والفوضى  احلرية  بني  الفرق  وعزا 
احلرية هلا ضوابط وال تعين أن اإلنسان يفعل 
كيفما شاء يف أي زمان ومكان شاء فاحلرية ال 
تعين ذلك وإمنا احلرية ُتنّظم بضوابط حمددة 
يف مقابل الفوضى فإنها عملية غري منضبطة.

اآلن  حنن  هل  الشأن  بهذا  مستغربا  وتساءل 
امُلنّظم  اجلهد  مع  فوضى؟!  يف  أم  حرية  يف 
تعاطي  فطريقة  العراقي  الشعب  بذله  الذي 
منّظمة  طريقة  األحداث  مع  العراقي  الشعب 
املقابل  يف  لكن  للشعب،  يسجل  شيء  وهذا 
املسؤول هل يعيش حالة احلرية فعالً  أو حالة 
الفوضى؟؟! وأضاف: إنين أسأل اإلخوة مجيعًا 
هل امليناء الذي يراد إنشاؤه يف الكويت يضر 

بالعراق أم ال يضر؟!
يظهر  مل  اآلن  إىل   ، أعرف  ال  حقيقة  وتابع: 
ختبط   ، العراقي  املسؤول  من  واضح  شيء 
واضح يف التصريح ، تارة يقول املسؤول يضر 
غري  املوضوع  كان  إذا   !! يضر  ال  يقول  وتارة 
هذه  حقيقة  يبني  أن  يريد  لسياسي  واضح 
هذه  تفهم!!  أن  الناس  من  يريد  كيف  املشكلة 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

يدعو املسؤولني إىل تشخيص نسبة املال الذي يذهب هدرًا من امليزانية 
العراقية ويعترب بعضهم هّمه األكرب متزيق العراق

العدو ليس له ضوابط 
وال أخالقيات وال دين وال 
منطق فالبد أن تكون 
التحديات واإلجراءات 
مبستوى هذه النماذج 
املنحطة التي تستبيح 
القتل بطريقة عشوائية

جملة االحرار اال�سبوعية
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ليست حرية بل هذه فوضى! العراق بلد عريق 
وعلى املسؤول أن يفهم هو يف أي بلد يعيش! 

البد  املسؤولني  بعض  عن  مساحته  ونقل 
حفاظًا  منشأ  شهادة  تمل  أن  البضائع  لكل 
إال  العراق  إىل  تدخل  ال  حتى  البضاعة  على 
البضاعة اجليدة.. فرحت الناس بهذا اإلجراء 
وهذا حبد  اجلديدة  الضوابط  من  إنه  وعدته 
تكدست  ؟!  النتيجة  هي  ما  ولكن  جيد،  ذاته 
عشرات البضائع والشاحنات يف منفذ صفوان 
بأخرى  أو  بطريقة  عربت  نفسه  الوقت  ويف 
زاخو  أو  طريبيل  منفذ  من  مثلها  عشرات 
؟!! هذه  ذلك  أين احلرية يف  العراق!  ودخلت 
يشرع  عندما  فاإلنسان  فوضى!!  أم  حرية 
قادرًا  يكون  أن  عليه  ولوائح  وقرارات  قوانني 
على تنفيذها وإال من غري املعقول جند اآلن إن 

أي قانون من السهولة التمّرد عليه!.
وأشار مساحته اىل إنه عندما توضع ضوابط 
فالشخص   .. اإلداري  الفساد  من  للحد  كثرية 
الشخص  أما   .. يلتزم  املسنود  غري  الفقري 
املسنود وله يف الدولة ما له فإنه أول من خيالف 
ذلك وال جيرؤ احد على أن ميسكه! هذه ليست 
حرية وهذه ليست قوانني تافظ على البلد، 

وإمنا هذه قوانني يراد هلا تعطيل البلد!.
ووجه سؤاله إىل املسؤول، حنن نسمع بالفساد 
املالي واإلداري، وميزانية البلد ميزانية كبرية 
مثلما  دقيق  بشكل  تشخصوا  أن  ميكن  هل 
يف  أرملة  كذا  أو  يتيم  كذا  هناك  تشخصون 

املال  نسبة  تشخّصوا  أن  ميكن  هل  العراق، 
إىل  بالقياس  ذلك  ونسبة  يذهب هدرًا،  الذي 
كلما  امليزانية  إن هذه  نفهم  ؟!! حتى  امليزانية 
بعض  إىل  املال  منها  تسرب  كلما  تضخّمت 

اجليوب اليت ال متتلئ!.
يسافر إىل خارج  كم مسؤول  وقال مساحته: 
العراق ؟!! من الذي قال له سافر ومن الذي 
ماذا  الدولة؟!  خارج  تصرحياته  على  اشرف 
يقول هذا املسؤول إىل اآلخرين  إذا رجع؟ هذا 
تقريره  يرفع  لكي  عنه  املسؤول  من  املسؤول 

إليه بعد عودته ؟!! 
العراق  مطارات  إىل  اذهب  قائال:  ومضى 
واجلس سرتى هناك وفدًا خيرج وآخر يدخل، 
تلك  ماذا يفعل وماذا يصنع ما هي مردودات 
اجلوالت املكوكية إىل الدولة ؟! ال نعلم!! وخيرج 
اإلعالم علينا ويقول ُوِقع حَ العقد الفالني، ولو 
اطلعنا على مجيع العقود اليت وقعت من 2003 
العقود،  واىل اآلن، ما هي نسبة تقيق هذه 
وما هي األموال اليت ُصرِفت فقط يف توقيع 
اإلخوة  بعض  إن  مساحته:  وقال  العقود؟!! 
يكون  أن  جيب  واملسؤول  غفلة،  يف  املسؤولني 

مبستوى املسؤولية، رفقًا بهذا البلد.. 
هّمه  املسؤولني  بعض  إن  مساحته:  وأضاف 
.. وحنن هنا ال نقول  البلد  األكرب متزيق هذا 
كل املسؤولني .. جيب أن يكون صوت املسؤول 
الذي حيب الناس وله يد حانية على الناس أن 
يكون صوته عاليًا والناس تنتظر وتصدق بأي 
املصداقية  ولعدم  لكن  إعالم،  وبأي  تصريح 
املسؤول  يكذبها  آماال  الناس  آمال  أصبحت 
وما أقبح هذه الصفة عندما يكون املسؤول يعد 

الناس ويؤملهم وهو يكذب هذه اآلمال؟! 
ويف اخلتام كرر مساحته إن هذه ملفات تتاج 
أمام  .. وحنن  املسؤولني  وقفة وحلول من  إىل 
من  إضايف  جهد  إىل  وتتاج  كبرية  تديات 
مشاكل  وفيه  يعاني  اآلن  العراق   .. املسؤولني 
وجود  من  البد   .. الكثري  مّنا  .. وحيتاج  كثرية 
هيبة للقانون والذي جيعل هذه اهليبة للقانون 
القانون  حيرتم  أن  عليه  وجيب  املسؤول  هو 

والتشريع.

السيد الصافي يناشد 
املسؤولني باحلفاظ 
على دماء األبرياء 
والتحسس ما يعانيه 
البلد وأهله من ضياع 
وفوضى وفساد  

أهم ما جاء يف 
اخلطبة

        الفرق بني احلرية والفوضى من إن  
اإلنسان  أن  تعين  وال  احلرية هلا ضوابط 
أي زمان ومكان شاء  كيفما شاء يف  يفعل 
يف  حمددة  بضوابط  ُتنّظم  احلرية  وإمنا 
مقابل الفوضى فإنها عملية غري منضبطة

مجيعًا  املسؤولني  اإلخوة  أسأل   
الكويت  يف  إنشاؤه  يراد  الذي  امليناء  هل 

يضر بالعراق أم ال يضر؟!

اليت  العقود  اطلعنا على مجيع  لو         
وقعت من 2003 واىل اآلن، ما هي نسبة 
اليت  األموال  وما هي  العقود،  تقق هذه 
ُصرِفت فقط يف توقيع العقود، رفقا بهذا 

البلد؟!

آماال  الناس  آمال  أصبحت   
الصفة  هذه  أقبح  وما  املسؤول  يكذبها 
عندما يكون املسؤول يعد الناس وهو يكذب 

هذه اآلمال؟!

للقانون والذي        البد من وجود هيبة 
املسؤول  هو  للقانون  اهليبة  هذه  جيعل 

وجيب عليه أن حيرتم القانون والتشريع.
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متر علينا يف هذه األيام ذكرى استشهاد االمام جعفر الصادق )عليه السالم( سادس األئمة  األطهار)عليهم 
السالم(، لذا فمن املناسب أن نتحدث بشيٍء يسري عن حياته ومنهجه يف الرتبية وبناء اجليل الصاحل، 
فقد ورد يف كثري من املصادر التارخيية إن مجيع األئمة كانت تسميتهم من قبل رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( وقد نّص كثري من املؤرخني على إن النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( هو الذي مّسى االمام 
جعفر الصادق)عليه السالم( ومعنى أسم )جعفر( أي النهر والناقة الغزيرة اللنب، وقد ورد إن )جعفر( اسم 
لنهر يف اجلنة أيضًا.. وأما لقب )الصادق( فقد لقّبه بذلك جده رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أيضًا، 
باعتباره أصدق إنسان، وقد أوصى يف حديث ينقله صاحب البحار يف اجلزء )47( قوله )صلى اهلل عليه 
واله وسلم(:)إذا ُوِلد ابين جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب فسّموه الصادق، فانه 

سيكون يف ولده مسّي له ، يدعي اإلمامة بغري حقها،ويّسمى كذابًا(.
الصفات  من  وهي متثل جمموعة  منها،  بواحد  يشتهر  ولكنه  ألقاب عديدة،  له  إمام  كل  إن  املعلوم  ومن 
السالم(  )عليهم  لالئمة  واأللقاب  الصفات  إمام..وهذه  كل  شخصية  مالمح  وتعكس  واجلليلة،  السامية 
أطلقت من قبل النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( وهو الصادق األمني، ومن ألقاب االمام جعفر الصادق 

)عليه السالم(:) الصابر ، الفاضل ، الطاهر ، عمود الشرف،القائم،الكافل،املنجي ...(.
فقد كان لإلمام منهج يف بناء شخصية الفرد واجملتمع الصاحلني، وحنن حباجة إىل استشعار أهمية بناء 
الشخصية العلمية والرتبوية واألخالقية أواًل، ومن ثم العمل بهذا االجتاه ومبا يقتضيه هذا االستشعار 
ثانيًا، ويشمل هذا االهتمام اجلميع من رجال سياسة وقانون وقضاء وتربويني وأطباء ومهندسني وموظفني 
الفاضل  اجملتمع  وقيم  اإلسالم،  بناء  إن  يف  تكمن  البناء  هذا  أهمية  عاديني..وإن  مواطنني  من  وغريهم 
واملتطور واإلنساني، ال يكون بالبناء العلمي لوحده، وقد لوحظ من خالل جتارب الشعوب، إن قوة األمة 
واحلفاظ على كيانها؛ يكون من خالل الرتبية واألخالق ببناء اجملتمع الصاحل ..ونالحظ إن االمام )عليه 
السالم( يف كثري من أحاديثه، ركّز على هذا البناء واالهتمام به، لكي حنفظ اإلسالم، ونقيم جمتمعا ُترتم 
فيه املبادئ والقيم السامية، ونؤسس جملتمع يستطيع النهوض بأعباء املسؤولية، ويصري إىل تطور وازدهار 
وتقدم، وسأذكر هنا بعض األمثلة من هذا االهتمام لإلمام )عليه السالم(، حيث إن املنهج الذي اهتم به 
اإلمام الصادق)السالم عليه( اهتمامًا كبريًا وكذلك األئمة )عليهم السالم( بل والكثري من أتباعهم ، ومبا 
خيص وحدة األمة اإلسالمية، ووحدة صفها، وهو ما نالحظه يف الوقت احلاضر يف العراق وحتى يف بقية 
الدول اإلسالمية، فنجد يف كثري من األحاديث إن األئمة يدعون شيعتهم إىل االنفتاح االجتماعي على بقية 
املذاهب اإلسالمية، ومعاشرتهم باحلسنى واللطف، والقيام بالوظائف االجتماعية جتاههم، كما وحيثون 

على التكافل والتضامن يف هذا اجملتمع حتى مع املذاهب األخرى. 

امُلثُل... ممارسة أم إدعاء!
حسن اهلامشي

مثلما نهتم بالشعائر احلسينية واإلطعام وبناء املساجد واحلسينيات ومثلما 
نهتم  ومثلما  تعاىل  اهلل  وذكر  والدعاء  والعبادة  والصالة  بالصيام  نهتم 
بإعطاء احلقوق الشرعية من مخس وزكاة وصدقات مندوبة ومثلما نهتم 
بالعبادات واملعامالت واإليقاعات، ولكي نكون قد انتهجنا الطريق القويم 
أن  الدارين، البد  لنا سعادة  يكفل  الذي  واإلنساني  التعامل اإلسالمي  يف 
نضخ ذلك الطريق بأخالقيات هي من صميم ديننا احلنيف خياهلا البعض 
إنها ترف، بل إنها النصف املعطل للباقي إذا ما ختلفت عن أخواتها، وهي 

حبقيقة األمر وحدة واحدة ال تقبل التجزئة والتفكيك.
وبنصوص  كذلك  أوصى  فإنه  الذكر  آنفة  باألمور  أوصى  مثلما  فاإلسالم 
وإحياء  الناس،  والسعي يف قضاء حوائج  االجتماعي،  بالتكافل  متواترة  
سرية  وتطبيق  واملعرفة،  العلم  طلب  يف  والتشجيع   ، اإلسالمية  املعارف 
أهل البيت)عليهم السالم( على سلوكنا قدر املستطاع، هذه األمور العملية 
تعدو  ال  وبدونها  اإلسالم  ألحكام  وواقعية  حقيقية  ترمجة  تعد  وغريها 
الشريعة إال لقلقة لسان ال طائل من ورائها وال فائدة ترجو منها، واحلقيقة 
إنه ال يطلب عطاء من صفات جمردة دومنا تقمص  اليت ال غبار عليها 

وانتماء وانتهاج وذوبان. 
وعندما  وازدهاره،  رقيه  إّبان  اإلسالمي  اجملتمع  كان  ذلك  على  وكمثال 
بالسلوك  واخلريية  واملعرفة  باليقني  واإلدعاء  بالعمل  املثل  فيه  انصهرت 
والتعامل اإلنساني الثر، كان ذلك اجملتمع منوذجًا فذًا ومنطًا مثاليًا بني 
اجملتمعات العاملية املتحضرة، خبصائصه الرفيعة، ومزاياه الغر اليت بوأته 
إىل قمم املفاخر واألجماد، وأنشأت من أفراده أسرة إسالمية مرصوصة 

الصف، خّفاقة اللواء، مرهوبة اجلانب، موصوفة بالفضائل واملكرمات.
عالوة على ذلك كان املسلم احلقيقي اليت انصهرت فيه الفضائل بالسلوك 
الفردية  تعامالته  ومتألقا يف  تأثريه  العملي فذًا يف أخالقه وعمالقا يف 
حتى  وتكاملت،  األخالقية  القيم  ربوعه  يف  ازدهرت  فقد  واالجتماعية، 
أصبحت طابعًا مميزًا للمسلم احلق كما وصفه الرسول األعظم صلى اهلّل 
عليه وآله بقوله: املؤمن من أمنه الناس على أمواهلم ودمائهم، واملسلم من 

سلم املسلمون من يده ولسانه، واملهاجر من هجر السيئات.
من  وغصنًا  كيانه،  يف  لبنة  بصفته  اجملتمع،  يف  ومنزلته  قيمته  وللفرد 
أغصان دوحته، ومبقدار ما يسعد الفرد، وينال حقوقه االجتماعية يسعد 
اجملتمع، وتشيع فيه دواعي الطمأنينة والرخاء، وبشقائه وحرمانه يشقى 
اجملتمع وتسوده عوامل البلبلة والتخلف، وهذه النمطية السعيدة والتعيسة 

ترتبط ارتباطا وثيقا يف التعامل التطبيقي مع املثل إجيابا أو سلبا.
لذلك كان حتمًا مقضياً  على اجملتمع رعاية مصاحل الفرد، وصيانة كرامته 
ومنحه احلقوق االجتماعية املشروعة، ليستشعر العزة والسكينة والرخاء 
والكرامة  احلياة  حق  احلقوق  تلك  وأهم  االجتماعية،  أسرته  إطار  يف 
واحلرية واملساواة والعلم وامللكية والرعاية االجتماعية، شريطة أن يعجن 
القيم بالسلوك وإال فإن اإلدعاء اجملرد ولو كان على النمط اإلفالطوني 

فإنه يبقى سرابا ال طائل من ورائه.
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ومن مجلة األحاديث اليت تث على هذا النمط من العيش االجتماعي قول االمام )عليه السالم(:) اقرأ 
على من ترى انه يطيعين منهم، وأوصيكم بتقوى اهلل )عز وجل( والورع يف دينكم، واالجتهاد هلل، وصدق 
احلديث، وأداء األمانة، وطول السجود، وحسن اجلوار، فبهذا جاء حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( وأدوا 
األمانة على من ائتمنكم عليها برًا أو فاجرًا فان رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( كان يأمر بأداء 
.. صلوا عشائركم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، وأّدوا حقوقهم، فان الرجل  اخليط واملخيط 

منكم، إذا ورع يف دينه، وصدق احلديث، وأدى األمانة، وحّسن خلقه مع الناس؛ قيل هذا جعفري ..(.
اإلميان  فانه  تعاىل،  اهلل  وذكر  والدعاء  والعبادة  والصالة  بالصيام  نهتم  كما  باألخالق،  نهتم  أن  البد 
ناقص،  أخالق..إميان  دون  من  وصوم  صالة   ً مثال  بعض،  مع  بعضها  مرتبطة  األجزاء  احلقيقي..فهذه 
وهذا الشخص الذي يتصف بذلك ليس من الشيعة احلقيقيني،الن أكثر الناس ينظرون إىل الفكر واملنهج 
والسرية من خالل سلوك وسرية أصحاب املذهب، فكثري من الناس ال يأتي إىل املصادر العلمية لكي يطّلع 
على املذهب يف فكره وسريته ومناهجه، وإمنا يأتي إىل سرية أتباعه، فان وجدهم يف سرية حسنة؛ قال 
ن، وان وجدهم يف سرية سيئة؛ قال هذا املنهج سيئ، واإلمام  ينّبه إىل هذه النقطة حيث  سحَ هذا الفكر ححَ

يقول)عليه السالم(: إذا وجدكم الناس يف مثل هذه السرية؛ قالوا هذا ما أدب به جعفر شيعته.
وقوله )عليه السالم( أيضًا:)ابلغ موالينا السالم وأوصهم بتقوى اهلل والعمل الصاحل، وأن يعود صحيحهم 
مريضهم، وليعد غنيهم على فقريهم، وان يشهد جنازة ميتهم، وأن يتالقوا يف بيوتهم، وأن يتفاوضوا علم 

الدين، فان ذلك حياة ألمرنا.. رحم اهلل عبدًا أحيا أمرنا(.
لالئمة)عليهم  واملواالة  اإلميان  حقيقة  إىل  ينظروا  أن  العزاء جيب  ومواكب  اجملالس  يقيمون  الذين  إن 
السالم( فاإلمام يوصي بالتكافل االجتماع، وقضاء احلوائج، وإحياء الشريعة واملعرفة، وإقامة احللقات 
إحياء  لو مجعته مع  الذي  اإلحياء  السالم( هذا  البيت)عليهم  أهل  ونهج  الدراسية، واحلديث عن سرية 
اجملالس، وإطعام الطعام، وبناء املساجد واحلسينيات، واملشاريع اخلريية؛ كان إحياء حقيقيًا، ومن دون 
التحلي بهذه الصفات؛ ال يكون كذلك..أيضًا يف حديث آخر لإلمام )عليه السالم(:) ال يفرتق رجالن على 
اهلجران، إال استوجب احدهما الرباءة واللعن، ورمبا استحق ذلك كالهما(، فعندما يتقاطع شخصان مثال 
ً، البد أن يكون هناك سبب، وقطعًا البد أن يكون احدهما ظاملا واآلخر مظلوما، فإذا كان احدهما ظاملا 
يستحق الرباءة واللعن..فُسِئل االمام )عليه السالم( ملاذا كالهما يستوجب هذه اللعنة والرباءة؟ فقال )عليه 

السالم(: ألنه ال يدعو أخاه إىل صلته، وال يتغافل له عن كالمه.
أخريًا، فاألئمة )عليهم السالم( حيثون على أن تكون العالقة بني مجيع املسلمني، عالقة إخوة ومودة، وإذا 

كان هناك ظلم على مستوى شخصي؛ فهناك حمكمة وحاكم عادل سيأخذ حبق املظلوم.

دعاؤه على مالك بن اليسر. إّن رجاًل من كندة يقال له مالك بن 
اليسر أتى احلسني بعد ما ضعف من كثرة اجلراحات فضربه 
على رأسه بالسيف وعليه برنس من خز، فقال له احلسني )عليه 
الظاملني«.  مع  اهلّل  وحشرك  شربت  وال  بها  أكلت  السالم(:»ال 
أهله،  به  فأتى  الكندي  فأخذه  رأسه  من  الربنس  ذلك  فألقى 
لحَبحَ احلسني تدخله يف بييت؟ أخرج فو اهلّل  فقالت له امرأته: أسحَ

ال تدخل بييت أبدا؛ فلم يزل فقريا حتى هلك.
ويف رواية:»ال أكلت بيمينك وال شربت بها وحشرك اهلّل مع القوم 
الظاملني«، قال ابو خمنف: ملا أخذ الكندي عمامة احلسني )عليه 
السالم( قالت زوجته: ويلك قتلت احلسني وسلبت ثيابه! فواهلّل 
ال اجتمعت معك يف بيت واحد، فأراد أن يلطمها فأصاب مسمار 

يده قطعت يده من املرفق، ومل يزل فقريا حتى هلك.
41- دعاؤه على أعدائه بعد شهادة ولده علي األكرب. ُروي أّن علي 
بن احلسني األكرب مّلا تقدم واستأذن أباه بالقتال، أذن له أبوه، 
ثّم نظر إليه نظر آيس منه و أرخى عينيه فبكى، ثّم رفع سّبابته 
حنو السماء وقال: »اللهّم اشهد على هؤالء القوم، فقد برز إليهم 
لقا وُخلقا ومنطقا برسولك، كّنا إذا إشتقنا  غالم أشبه الناس خحَ
إىل نبّيك نظرنا إىل وجهه؛ اللهّم امنعهم بركات األرض، وفّرقهم 
تفريقا، ومّزقهم متزيقا، واجعلهم طرائق قددا، والترضي الوالة 

عنهم أبدا، فإّنهم دعونا لينصرونا، ثّم عدوا علينا يقاتلوننا«
احلسني  فجاءه  ُقِتل،  حّتى  يقاتل  يزل  ومل  القتال  إىل  برز  ثم 
)عليه السالم( حّتى وقف عليه و هو يقول :»قتل اهلّل قوما قتلوك 
يا بّنىي، ما أجرأهم على الرمحن وعلى انتهاك حرمة الرسول! 

على الدنيا بعدك العفا«.
وجاء يف رواية أّن اإلمام قال:»لعن اهلّل قوما قتلوك يا ولدي، ما 
)صلى  اهلّل  رسول  انتهاك حرمة  وعلى  اهلّل  على  أشّد جرأتهم 

اهلل عليه واله(«.
15- دعاؤه على أعدائه بعد شهادة القاسم بن احلسن ملّا خرج 
احلسني)عليه  جاءه  ُقتل،  حتى  فقاتل  املعركة،  إىل  القاسم 
السالم( كالصقر املنقض فقال:»ُبعدا لقوم قتلوك، و من خصمهم 

يوم القيامة فيك جّدك«.
تعلم  أنت  قال:»اللهّم  السالم(  )عليه  االمام  أّن  رواية  يف  وجاء 
أّنهم دعونا لينصرونا، فخذلونا وأعانوا علينا، اللهّم احبس عنهم 
قطر السماء، وأحرمهم بركاتك، اللهّم ال ترض عنهم أبدا. اللهّم 
إّنك إن كنت حبست عّنا النصر يف الدنيا، فاجعله لنا ذخرا يف 

اآلخرة، وانتقتم لنا من القوم الظاملني«.

دراسة حول ادعية 

اإلمام احلسني يف يوم الطف
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الوقف الق�سم ال�سابع

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين السيستاني »دام ظله«
W  W  W  .S  I  S  T  A  N  I  .  O  R  G ƞøøøƽƴøøøǢøøøǮøøøǩƗ Ǭøøøøøøǡ ǔøøøøøǡǸøøøøøǭ

استفتاءات متنوعة

املصطلح  مقابل  يف  احلنيف  الشرع  يف  باجلهة  املقصود  ما  السؤال: 
القانوني وكيف يتم التعامل معها؟

الذي  العنوان  الفقهي  املصطلح  يف  بها  ويراد  )اجلهة(  تطلق  اجلواب: 
ال ينطبق على شخص أو عني خارجية، فيقال مثاًل )يصح الوقف على 
وتبليغ  املرضى  ومعاجلة  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  كعزاء  اجلهة 
على  لالنطباق  القابلة  العامة  العناوين  ويقابلها  ذلك(  وحنو  الدين 
األشخاص واألعيان سواء أكان هلا مصاديق طولية أو عرضية كعنوان 
أم كان هلا مصاديق طولية فقط كاملرجع  الفقراء واملشاهد املشرفة، 
االعلى لالمامية أو املسجد األعظم يف البلد وأمثال ذلك. ولعل اجلهة 
اهليئات  معظم  إن  والظاهر  القسمني،  كال  تعم  القانوني  املصطلح  يف 
واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية مما هلا شخصية قانونية تتدرج 
املقصود  عن  هذا  الشرعية،  أحكامها  فتشملهما  القسمني  احد  يف 
له  فيتم مع من  الشرعية  والعناوين  التعامل مع اجلهات  وأما  باجلهة، 
الوالية الشرعية عليها، وهو احلاكم الشرعي واملنصوب من قبله فيما مل 
تعهد الوالية عليها اىل شخص غريه مبوجب الدليل، مثال إذا مت تشكيل 
صندوق لقرض احلسنة بإدارة مجع من املؤمنني فالتعامل مع الصندوق 
يتم عن طريقهم ولكنهم إذا ماتوا ومل يتحدد هلم بديل مبوجب قانون 

الصندوق فاألمر يرجع اىل احلاكم الشرعي وهكذا يف سائر املوارد.
أثناء  ويف  مسجد  لبناء  املؤمنني  إخواننا  من  تربعات  مجعت  السؤال: 
البناء أوصاني بعض اإلخوان بناء دار إلمام مسجد أو بناء حسينية أو 
بناء مغتسل من تلك األموال اليت مجعناها لبناء املسجد فهل جيوز لنا 

ذلك ... وإذا بدأنا العمل يف بعض تلك األمور فماذا نفعل؟
اجلواب: األموال املتربع بها لبناء املسجد ال جيوز صرفها يف بناء غري 

املسجد، ولو فرض صرف شيء منها يف ذلك وجب التعويض.
بعيد  زمن  منذ  معينة  منطقة  ألهالي  كمقربة  استعملت  ارض  السؤال: 
وهي كبرية حبيث إن بعض أجزائها مل يثبت فيه دفن ومل تعرف وقفيتها 
جللوس  ومظلة  ملغتسل  منها  جزء  استخدام  جيوز  فهل  التحديد  على 

املعزين؟
الدفن  يزاحم  وال  املقربة  مرافق  من  يعّد  بذلك مما  باس  ال  اجلواب: 

فيها.

وهو من أصل عربي، فإن تلميذه النجاشي الذي 

يعد خبري فن علم الرجال يف عصره، وكان كثري 

من العلماء يقدمون رأيه على رأي غريه عند 

تعارض األقوال ملا امتاز به معرفة خصوصيات من 

يرتجم هلم، يورد اسم الشيخ املفيد كامال ويقول: 

هو حممد بن حممد بن النعمان بن عبد السالم، 

ثم يذكر بعد ذلك30 واسطة من أمساء األجداد 

إىل أن يصل النسب إىل يعرب بن قحطان. )معجم 

رجال احلديث ج17 ص202(
أحد  إىل  نسبة  باحلارثي  لقب  فقد  ألقاب،  بعدة  لقب  وقد 

أجداده وهو احلارث بن مالك بن ربيعة.
ولقب بالعكربي ألنه ولد يف بلدة عكرباء، وهي بلدة صغرية 
تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة بينها وبني بغداد مسافة 
عشرة فراسخ أي ما يقارب 55 كيلو مرتا، وقد ولد فيها عام 

338هجرية، وقيل: 336هـ.
ولقب بالكرخي )العرب يف خرب من غرب ج2 ص225( ألنه عاش 

يف منطقة الكرخ من بغداد، وهي من املناطق الشيعية فيها.
معلما  كان  والده  ألن  عمره  بدايات  يف  املعلم  بابن  ولقب 

بواسط.
اللقب  ومنشأ هذا  به،  واشتهر  املفيد  بلقب  ذلك  بعد  ولقب 
بعد  له  قال  الذي  اجلبار  عبد  القاضي  أستاذه  إىل  يوعز 

مناظرة دارت بينهما ومل حيرت جوابا: أنت املفيد حقا.
يقول العامل الباحث آية اهلل املرعشي النجفي قّدس سره: لقد 
نذر الشيخ املفيد نفسه للبحث واملناظرة، فكانت له مناظرات 
خمتلفة مع علماء مجيع األديان، حتى لقد حضرته جمموعة 
من العلماء وطلبت منه موعدًا ملناظرته، فقال الشيخ: ال وقت 
عندي، فقالوا: يا شيخ، لقد حضرنا من مكان بعيد، ونريد 
سوى  جمال  عندي  ليس  وقال:  قلياًل  الشيخ  فتأّمل  العودة، 
يف  احلضور  فباستطاعتكم  الصبح،  أذان  تسبقان  ساعتني 
هذا الوقت لعّدة مرات، فقالوا: ال بأس نهجع يف النهار ونأتي 

الشيخ املفيد من أهم أعالم الطائـــــــــــــــــــــفة وعلمائها الكبار
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لو سألوك

اىل  ينظر  ملن  كافية  تكون  النقلية  األدلة 
من  خالية  عقلية  موضوعية  نظرة  املشكلة 
نادر  يكون  صنف  هكذا  والن  النفسية  امليول 
تكون  االستنتاجية  العقلية  األدلة  فان  الوجود 
أفضل حجة لإلقناع . بالرغم من تأكيد رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( على أفضلية 
اإلمام علي عليه السالم يف كل اجملاالت مبا 
فيها الشجاعة إال إن هنالك من يكابر ويعترب 
السالم(  )عليه  علي  اإلمام  من  أشجع  فالن 
والن املبارزة بينهم ال ميكن ان تدث فما كان 
من رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( إال 
ان جعل من تسول له نفسه او التباعه بلصق 
معركة  قائد  جيعله  أن  له  الشجاعة  صفة 
وصاحبه  املعركة  خيسر  به  فإذا  لالختبار 
ونفس  بالشجاعة  يتبجح  ممن  وغريه  كذلك 
)عليه  علي  قادها  بها  خسروا  اليت  املعارك 

السالم( فانتصر .
واألمر ذاته عندما كلف رسول اهلل صلى اهلل 
بتبليغ سورة براءة يف مكة  أبا بكر  عليه واله 
السالم  عليه  علي  باإلمام  استبدل  ثم  ومن 
والن  املهمة  املهام  من  يعد  آية  تبليغ  إن  حيث 
جمرد  ليس  التبليغ  فان  الكتاب  قرين  عليا 
قراءة بل تفسري ما تعين اآلية والن اإلمام هو 
للتبليغ  اإلهلي  الرفض  جاء  لذا  لذلك  املؤهل 
ملا  االول فلوال هذه احلادثة  من قبل اخلليفة 
اإلمام علي عليه  أفضلية  الربهنة على  أمكن 

السالم يف التبليغ . 
فكيف ميكن  املنطلق  من هذا  الشورى جاءت 
فلو  ؟  سلفا  معدة  وخطة  مؤامرة  انها  إثبات 

السالم(  )عليه  علي  اإلمام  بها  يشرتك  مل 
اثر  وانه  ينتخبونه  مبن  قناعته  دليل  فيكون 
لقيادة  مؤهل  هو  من  بوجود  لعلمه  املشاركة 
سري  خالل  ومن  بها  اشرتك  ولكنه  املسلمني 
انتخاب  مت  كيف  لنا  يتضح  الشورى  إحداث 
أمري  رفض  على  نستدل  ومنها  اخلليفة 
املؤمنني عليه السالم القبول بشرط ابن عوف 
بإتباع سرية الشيخني ليثبت إن يف سريتهما 
ما اليتفق ورأي اإلمام .واألمر اآلخر للخليفة 
الثاني حماورته مع ابن عباس مفادها انه ما 
اجتمعت النبوة واخلالفة يف بيت بين هاشم ، 
فإذا كانت هذه قناعة اخلليفة الثاني إذن ملاذا 
مقولته  ان  فإما  ؟  الشورى  ضمن  عليا  رشح 
قاهلا يف وقت يتطلب منه قوهلا للحصول على 
علي  برتشيح  فيكون  دستور  إنها  وإما  شيء 
الشورى  نتيجة  ضامن  انه  او  دستوره  خالف 

بعث  عثمان  مرض  ملا  انه  الثالث  .اإلثبات 
بكتاب اىل ام حبيب أخت معاوية يعلمها مبن 
سريشح ملنصب اخلالفة بعده وأرسل الكتاب 
ويف   ، ابان  بن  محران  امسه  له  موىل  بيد 
الطريق فتح الكتاب محران وقرأه فوجد فيه 
إن عثمان يرشح ابن عوف فما كان منه إال ان 
ذهب اىل ابن عوف وأعطاه الكتاب فلما قرأه 
استعملتك  له  قائال  عثمان  على  غاضبا  جاء 
لتعلم ان يف خصال أفضل منك  بالعلن وانك 
وتستعملين يف السر ، وهذا يدل على التواطؤ 

فيما بينهم .
)شدو الربابة باحوال الصحابة/2/ص157(

إذا كانْت الشورى مؤامرًة فلَم دخلها 

أمري املؤمنني )عليه السالم( ؟

الشيخ املفيد من أهم أعالم الطائـــــــــــــــــــــفة وعلمائها الكبار

سحرًا للمناظرة.
سؤال يطرح نفسه: أمل يكن الشيخ خيلد 

للنوم؟
يذكر التاريخ أّن جملس درسه كان يعّج 
العالء  كأبي  الشخصيات  من  بكثري 

املعّري وكثري من املتصّوفة.
وعرف الشيخ املفيد بقّوة ذاكرته فكان 
مضرب األمثال عند العاّمة واخلاّصة، 
حياته  رهن  لقد  موجزة  وبعبارة 
عليهم،  اهلل  سالم  البيت  أهل  خلدمة 
)يحَْهدونحَ  الكرمية  لآلية  مصداقًا  فكان 
بأْمِرنا( حيث تدور مجيع روايات األئمة 
أي  احملور  هذا  حول  عليهم  اهلل  سالم 
واالحنراف  الضاللة  من  الناس  هداية 

واجلهالة.
اهلل  عّجل  املهدي  اإلمام  يريده  ما  إّن 
تعاىل فرجه من شيعته هو أن يسعوا يف 
إىل  األمر  حيتاج  حيث  الناس،  هداية 
بعض اخلطوات التمهيدية، منها حسن 
طريق  وسلوك  العلم  وطلب  املعاشرة 

املداراة مع العدّو والصديق.
اهلل  عّجل  املهدي  اإلمام  يذكر  ولذلك 
املفيد  للشيخ  رسائله  يف  فرجه  تعاىل 
كلمة  عّدة، وهي  مّرات  »الصدق«  كلمة 
تتاج إىل سنوات طويلة لبلوغها. فإذا 
تراجعت »األنا« عن الفرد وحّل حمّلها 
اللباس  يصبح  أن  حقيقًا  اإليثار، صار 
اخلشن والناعم، والغذاء اجليد والعادي 

سّيان عند اإلنسان.
املرء  يسعى  أن  صعب  ألمر  إّنه  حّقًا 
بعد  إال  املفيد،  الشيخ  مبستوى  ليكون 

أن يفين ذاته يف مرضاة مواله.
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حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

وزارُة الداخلية : ضبُط عدد من السيارات الحكومية التي استخدمت في تنفيذ عمليات القتل

العراُق ينفي وجود أي مواد ملوثة في البضائع المستوردة 

مقرُئ ومؤذن العتبة الحسينية 
المقدسة يفوز بمسابقة قرآنية دولية 

خلوُّ التمور العراقية من التلوث اإلشعاعي 

تحذيٌر من بيع األسماك العراقية إلى الصيادين الكويتيين 

قال املتحدث باسم وزارة الداخلية عادل دحام 
إنه مت ضبط العديد من السيارات التابعة للدوائر 
احلكومية استخدمت يف تنفيذ عمليات القتل، 
مؤكدًا ان الوزارة أصدرت أوامر صارمة جلميع 

والشركات  األرتال  بتفتيش  األمنية  القطعات 
األمنية عند نقاط السيطرات ، وأضاف دحام 
أنه مت اعتقال العديد من اإلرهابيني واجملرمني 
الذين استخدموا العجالت احلكومية يف تنفيذ 

ان  إىل  مشريًا   ، اإلجرامية  العمليات  تلك 
البعض منهم من عناصر احلمايات الشخصية 

للمسؤولني.

أكد املتحدث باسم وزارة البيئة مصطفى جميد 
الوزارة  جتريه  الذي  اإلشعاعي  الفحص  ان 
العراق يف الشهور  الداخلة اىل  البضائع  على 
األخرية مل تؤشر وجود مواد ملوثة فيها، من 
جهته بني املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد 
الداخلة  البضائع  مجيع  ان  اهلنداوي  الزهرة 
فحص  إىل  خضعت  قد  كانت  العراق  اىل 

مل  انه  اىل  مشريًا  املنشأ،  بلدان  يف  شامل 
وأشارت  فيها.  ملوثة  مواد  أي  وجود  يؤشر 
تقارير صحفية صادرة قبل حنو شهرين اىل 
ملوثة  يابانية  سيارات  إطارات  شحنة  دخول 
باإلشعاع اىل العراق، اال إن اهلنداوي أكد إن 
متابعة اجلهات احلكومية هلذا اخلرب أثبتت انه 

عاٍر عن الصحة.

حّذرت  اليت  اإلشاعات  الزراعة  وزارة  نفت 
مؤخرًا من خماطر استهالك التمور العراقية 
حرب  إبان  النخيل  بساتني  تعرض  من  خوفًا 
عام 2003 إىل ملوثات إشعاعية. وقال الوكيل 
تلك  ان  القيسي  مهدي  الزراعة  لوزارة  الفين 
اإلدعاءات مغرضة، رّوجها بعض املنتفعني من 
مسعة  تشويه   وراء  من  يبغون  الذين  التجار 

منها  املعروض  اسعار  خبس  العراقية  التمور 
ميزانها  من  والتقليل  اخلارجية  االسواق  يف 
البلدان  منافسة  يف  حظوظها  ومن  التجاري 
دعايات  بث  بتبنيهم  عامليًا،  للتمور  املنتجة 
تقول إن التمور العراقية ملوثة باإلشعاعات او 

تعرضت مللوثات كيميائية خطرية.

حذر رئيس جلنة التنمية االقتصادية يف جملس 
من  املكصوصي  حممود  البصرة  حمافظة 
تفاقم ظاهرة بيع األمساك من قبل الصيادين 
العراقيني اليت يصطادونها يف املياه اإلقليمية 
من  هلا  ملا  كويتيني  صيادين  إىل  العراقية 

داعيًا  احمللي،  االقتصاد  على  سلبية  تأثريات 
القوة البحرية العراقية اىل التعامل حبزم مع 
صيدهم  يبيعون  الذين  العراقيني  الصيادين 
اىل نظرائهم الكويتيني بدل نقله اىل األسواق 

احمللية.

• األمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي يؤكد إن 
القمة العربية املقبلة ستعقد يف العاصمة العراقية بغداد.

كربالء  يف  إعالمية  مدينة  أضخم  ببناء  املباشرة   •
عليه  اهلل  صلى  حممد  النيب  سرية  بتمثيل  متخصصة 
واله وسلم وعرتته الطاهرة حيث ستكون باكورة أعماهلا 

املسلسل التلفزيوني )احلسني ثار اهلل( 
• األمانة العامة جمللس الوزراء تكشف عن إن نتائج التدقيق 
فساد  عمليات  وجود  أظهرت  الدولة  لعقارات  األولية 
بيعها، يقف وراءها بعض من وصفتهم  وتالعب بعمليات 

باملتنفذين وموظفني يف دوائر التسجيل العقاري.
• أكثر من 500 شركة عربية وعاملية تشارك يف معرض 

بغداد الدولي بدورته الثامنة والثالثني..
ستشهد  املقبلة  املرحلة  ان  تعلن  االتصاالت  وزارة   •
التعاقد مع تسع شركات لنشر خدمات االنرتنت يف بغداد 

واحملافظات.

احلاج  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  واملؤذن  املقرئ  فاز 
أسامة عبد احلمزة باملرتبة االوىل يف املسابقة القرآنية 
أيام  مخسة  مدى  على  بغداد  يف  أقيمت  اليت  الدولية 
مسؤول  معاون   ، دولة  عشرة  مخس  من  قراء  مبشاركة 
رابطة القراء واحلفاظ يف العتبة احلسينية املطهرة احلاج 
علي اخلفاجي أوضح إن مقرئ العتبة املطهرة صعد اىل 
التصفيات النهائية مع مخسة قراء من إيران وطاجاكستان 
واجلزائر ومصر اضافة اىل العراق الذي كان ميثله احلاج 
اسامة ، مؤكدا انه فاز باستحقاق وجدارة يف هذه املسابقة 

اليت نظمتها جلنة عام نصرة العراق .. 
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موجز »األحرار« 

بقلم: ح�سني النعمة
املناطق  ويف  عموما  العراق  يف  الشوارع  أطفال  انتشار  ظاهرة  تتسع 
ال  مدينة عراقية  توجد  ال  الغالب  الريف، ويف  منها يف  أكثر  احلضرية 
يرثى ملشهد هذه الشرحية املضطهدة يف اجملتمع، فتجدهم يف مواقف 
ملجأ  من  وال  احلدائق..  يف  األرصفة..  على  املطاعم..  قرب  السيارات.. 
هلم أو مسكن بامكانه أن يشعرهم بالدفء واحلنان، فهم يتخذون بعض 
األرض  مفرتشني  للمبيت،  مكانا  املهجورة  واألماكن  العامة  احلدائق 

وملتحفني السماء.
الذي  األليم  واملستقبل  املرير  بالواقع  واجهناهم  أن  بعد  األطفال  هؤالء 
يرتقبهم سرعان ما أخربنا بعضهم عن مشاكله ودوافعه واألسباب اليت 
دعته اىل االجتاه بهذا الطريق، ومعظمهم لألسف كان عارفا ما سيكون 
مستقبال إن أستمر بهذا املنحى من احلياة، فاالحنراف واجلهل والفقر 
والسذاجة والالمباالة، وكذلك احلقد عند أغلبهم على اجملتمع واألنام، 
كان يقتادهم وهم صغار لتعاطي التدخني واملخدرات بل الكحول أيضا، 

وقد تطور األمر ليصل إىل حد اإلجرام عند بعضهم.. 
هؤالء  اجتاه  املدني  اجملتمع  اهتمام  وعدم  األبناء  ومترد  األسرة  تفكك 
وتأخر رعاية املؤسسات الرتبوية والتهذيبية الستيعاب األطفال املشردين 
الشوارع، مجيعها  املشردين يف  أبنائها  أفعال  عن  األمور  أولياء  وتوجيه 
أسباب ودوافع لتفاقم ظاهرة أطفال الشوارع، لذا كانت سلسلة املغامرات 
واملطاردات احملمومة للحصول على لقمة العيش، كان البد أن تتوزع بني 
مشاهد التفتيش بني مكبات القمامات وأكداس النفايات، هلؤالء املغضوب 
جتعل  أن  املؤونة  عليهم  ضيقت  اليت  األقدار  ملشيئة  وكانت  عليهم، 

مصائرهم دفناء يف معدة الفقر واحلرمان. 
بشكل  اجملتمع  على  تنعكس  سلبية  أثارا  األطفال  تشغيل  ظاهرة  ترتك 
أشكاال  االستغالل  هذا  أخذ  ولقد  خاص،  بشكل  األطفال  وعلى  عام 
عديدة أهمها تشغيل األطفال وتسخريهم يف أعمال غري مؤهلني جسديا 

ونفسانيا للقيام بها. 
مشهد هؤالء وهم بني النفايات يدعو لتفاعل اجملتمع مع الفرد، ويناشد 
املسؤولني  السيما  عليهم،  ويتحنن  جادتهم  يقرع  أن  الضمري  بقلبه  من 
فإنهم مطالبون أكثر من غريهم بأن ال يضّيعوا هذه الرباعم النادية وهم 
يعيشون بني ظهرانينا، وأن يهيئوا هلا األجواء بأن ترتعرع يف بساتني غناء 
التنمية موجودة يف عراق اخلري،  وإن مقومات   ، قفراء  فيايف  بدال من 
اإلستغالل  الستغالهلا  خملصة  وجهود  عالية  همم  إىل  حباجة  ولكنها 
األمثل لردم كل ما من شأنه أن يعرتض النهوض احلضاري والتنموي يف 

عراقنا احلبيب.

تقرير / عالء السالمي 
مواكبة للتطور التكنولوجي احلاصل يف جمال قطاع االتصاالت 
يف العامل بدأت وزارة االتصاالت العراقية بتحويل نظام مدفوعات 
اهلواتف األرضية من اآلجلة إىل نظام املدفوعات املسبقة يف عدة 
حمافظات منها كربالء املقدسة من خالل نصب برنامج علمي 
عالي املستوى يعد األول من نوعه يف العراق من خالل استخدام 
ستنهي  واليت  النقال  اهلاتف  لبطاقات  مشابهة  تعبئة  بطاقة 
وقريبا  املواطنني  قبل  األرضية من  اهلواتف  فواتري  دفع  مشكلة 

ستوفر الوزارة خدمة االنرتنيت DSL من اهلاتف األرضي ..
ولالطالع على خدمات هذا املشروع التقت ) األحرار(  املسؤولني 
يف اتصاالت كربالء ، حيث اوضح املهندس رائد هاشم عبودي 
املشروع خطوة  يعد هذا   « اتصاالت كربالء قائال  معاون مدير 
خالل  من  اهلواتف  جمال  يف  العمل  وتطوير  لتحديث  متقدمة 
بعيدا  الصادرة  املكاملات  احتساب  يف  جديدة  أساليب  استعمال 
سيعاجل  اجلديد  املشروع  ان   « مضيفا   ، القديم  النظام  عن 
وحيل  اجلباية  موظفي  عمل  وخيتصر  السابقة  اإلشكاالت 
إشكالية دفع االموال كما بات مبقدور املواطن ان يعرف رصيده 

بشكل واضح من جهته تدث املهندس بشري مرتضى مسؤول شعبة بداالت حمافظة كربالء لـ ) األحرار( 
يف هذا اخلصوص قائال » بدأت الوزارة يف تنفيذ هذا املشروع االسرتاتيجي يف بداالت العاصمة بغداد 
واحملافظات منها كربالء املقدسة وصوال إىل تنفيذه يف عموم العراق قريبا . وأضاف:  بدأت كوادرنا بتنفيذ 
بداليت املركز واحلر والعمل مستمر إلدخال البداالت األخرى يف احملافظة بهذا املشروع  تباعا ، واشار 
املهندس مرتضى إىل ان هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة على اجناز هذا املشروع وبإمكان املشرتك 
االتصال على الرقم 302 ليطلع على اخلدمات املتوفرة من خالل رسالة صوتية ، الفتا اىل إن »الكارتات 
املتوفرة حاليا مبراكز البيع هي من فئة 5000 دينار و10000 دينار وسيتم التفعيل مستقبال للكارت املتحرك 
حبيث ميكن للمواطن االستفادة من الرصيد يف اي هاتف ارضي  سواء كان يف البيت او يف العمل بنفس 
الوقت », وأوضح »ان تعرفة االتصال للدقيقة الواحدة من اهلاتف األرضي هي 5 دنانري داخل احملافظة  و10 

اىل 15 دينارا  للمحافظات وان االتصال الدولي يرتاوح بني 250 اىل 300 دينار..
وتابع مسؤول شعبة بداالت حمافظة كربالء  » أما عن خدمة االنرتنيت فان اخلدمة متوفرة جمانا على 
الرقم 180 ليتمكن املشرتك من التصفح واالستفادة من اخلدمة  , ودعا املهندس بشري مرتضى املشرتكني 
الذين يودون االستفسار عن خدمة الدفع املسبق االتصال على الرقم اجملاني ) 16# (حيث يستطيع املواطن 
التحدث اىل  خدمة الزبائن  للمشروع خاصة مع حداثة هذه اخلدمة حيث يتوقع ان حيصل إرباك لدى 

املشرتك  يف كيفية االستفادة  من اخلدمة..

أطفال بحاجة إلى
 رعاية وانتشال

مواكبًة للتطور التكنولوجي احلاصل يف جمال 
قطاع االتصاالت يف العامل 

حتويُل مدفوعات اهلواتف األرضية 
من اآلجلة إىل نظام الدفع املسبق

معاون مدير االتصاالت

املهندس بشري مرتضى
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عبد الرضا حسني هيجل 
     

الظلمة  تسودها  حلظات  تعيش  البشرية  النفس 
رهبة  منها  تأخذ  معني،   ظرف  عند  املوحشة 
الصمت  بإرهاصات  شديد  بطش  من  وخوفا 
يستمّر  أو  العتاة،  مهاوي  تقع يف  وقد  املرعب،  
التحدي جياريه إصراٌر عنيٌد لكسر حاجز املناخ 
املضاّد، فيلجأ إندفاع النفس إىل أساليب ختدع 
الرموز املتصدرة، وتـفلت من متابعاتـها وعقابـها، 
هذه  كرما،  جتود  تبقى  بل  تنطفئ  ال  واجلذوة 
الصورة اخليالية والواقعية احيانا جتّسدت متاما 
عندما مل يتح الزمن املاضي إقامة جتمعات فضال 
عن احملافل القرآنية، ولكّن العزم على األداء ظّل 
يف نفوس قّراء القرآن الكريم يف الفرصة املضادة 
وتهافت  املعلمون  فـتطّوع   الظلمة،  زمن  يف  هلم 
البيوت يف  داخل  قرآنية  أماٍس  بإقامة  املتعلمون 
كربالء، وبإدارة خملصة تسترت بغطاء  يـبيح هلا 
ذلك،  وهو احلملة اإلميانية املزعومة، فبذريعتها 

مّتت اإلجنازات بنجاح باهر ، فتشكلت جمموعاٌت  
بدأت صغرية وسرعان ما منا جسدها ، فـتطورت 
من  منطقة  كل  يف  عنها  متّخضت  حمافل  اىل 
املّد  الدهشة  أثار  املدينة وأحيائها ، ومما  مركز 
بساتر  دعما خمفيا  املنطقة  من  والكمّي  النوعّي 
املرتبصني  العتاة  عيون  عند  مقبولة  تربيرات 
ألّي حركة شبهة لديهم، وذلك بفتح دورهم على 
مصراعيها، رغم املعاناة األمنية ، وكم كان التأثر 
دوره  اّجل  حينما   ، مبادر  مؤمن  وجه  على  باديا 
اىل ثالثة أسابيع تسلسال .تبلور االندفاع الروحّي 
للمسرية اإلميانية بطاقات كامنة ظهرت، وعزائم 
أكيدة سعت،  فأسفرت عن مواهب كانت متوسدة 
دور  ننسى  وال  مكمنها،  من  االنطالق  لصعوبة 
الطاقات  هلذه  العون  يد  مّدت  اليت  املرجعيات 
ومساهمات   ، ونقدية  عينية  مبواد  الكامنة 
خاصة إلغناء املسرية آنذاك، سرعان ما أمثرت 
مبحافل يف كربالء  يف حّي املعلمني وحّي احلّر 
وباب  الغدير  وحّي  والعباسيتني  املوظفني  وحّي 

واحلّي  واملخيم  بغداد  وباب  اخلان  وباب  الطاق 
احلسييّن وباب السالملة وباب النجف واملعملجي 
روحيا  تدار  يذكـر،  مل  من  وليعذرني  واجلمعية 
طوعيا  سواعدهم  عن  مّشروا  معلمني  قبل  من 
بظروف صعبة جدا، متّيزوا باألداء القرآني لفظا 
وإعرابا وأحكاما وأنغاما وتدبرا  وفقها ومنطقا، 
واستمرت منارا باقباس إشعاع قرآني متميز مل 
تقتصر على األداء التعليمّي بل تعّداه اىل جمالس 
مسحت  بل  تكتف  ومل  مواليد،  واحتفاالت  عزاء 
دموع األيتام واملتعففني بتوزيع مواد غذائية لسّد 
رمقـهم بعد االعتماد على البطاقة التموينية لعدم 

التكرار.  
يسري  كان  الذي  املنع  تّدت   ٌ حثيــثة  جهوٌد 
راية  يرفع  وهو  الشدة،   وقت  سعى  ملن  فطوبى 
اليت  للنفوس  وطوبى  اجملد  سارية  على  القرآن 
ماديا  دافعها  يكن  ومل  بذاتـها  عزمها  استلـهمت 
او كسبا ملنصب سوى التقرب هلل تعاىل خالصة 

لوجهه الكريم.

)وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسولـه واملؤمنون(

إعداد عبد الستار جابر الكعبي  
؟                                                    الكريم  القرآن  يف  الباء  حلرف  معنى  كم  ـ 
1 ــ  تكون الباء مبعنى )الالم( كقوله تعاىل )وإذ فرقنا بكم 

البحر ـ البقرة ـ 50 ـ (  أي فرقنا ) لكم (البحر .
 2 ــ تكون الباء مبعنى ) عند ( كقوله تعاىل ) واملستغفرين 

باألسحار ـ آل عمران ـ 17 ( أي )عند ( األسحار .
 3 ـ تكون الباء مبعنى )يف ( كقوله تعاىل ) بيدك اخلريـ آل 

عمران ـ26 ( أي  )يف (  يدك اخلري .                     
 4 ـ تكون الباء مبعنى )على ( كقوله تعاىل )لو تسوى بهم 

األرض ـ النساء ـ 42 ( أي )عليهم ( األرض.
5 ـ تكون الباء مبعنى ) بعد ( كقوله تعاىل ) فأثابكم ُغما 

بغم ـ آل عمران ـ  53 ( أي   )بعد ( غم. 
 6 ـ تكون الباء مبعنى )الصلة ( كقوله تعاىل ) فامسحوا 
 ) )متصال  املسح  أجعلوا  (أي      43 ـ  النساء  ـ  بوجوهكم 

بوجوهكم .

 7 ـ تكون الباء مبعنى ) املصاحبة ( كقوله تعاىل  ) وقد 
أي)   )  61 ـ  املائدة  ـ  به  خرجوا  قد  وهم  بالكفر  دخلوا 

مصاحبني (له.
 8 ــ تكون الباء مبعنى )إىل (كقوله تعاىل ـ ما سبقكم بها 
أحد من العاملني ـ األعراف ـ 80 ( أي ) إليها (.                                   
 9 ــ تكون الباء مبعنى ) السبب( كقوله تعاىل ) والذين هم 

به مشركون ـ النحل ـ 100 ( أي  )  بسببه (. 
به  )فاسأل  تعاىل  كقوله   ) )عن  مبعنى  الباء  تكون  ــ   10

خبريا ـ الفرقان ـ 59 (   أي )عنه ( خبريا.
11ـ تكون الباء مبعنى )مع ( كقوله تعاىل ) فتوىل بركنه ـ 

الذاريات ـ 39 (   أي  )مع ( جنده.
 12 ـ تكون الباء مبعنى) من( كقوله تعاىل)عيناً يشرب بها 

املقربون ـ  اإلنسان ـ 6( أي )منها ( 
املصدر :  اخترب معلوماتك : عبد املنان الطييب ، من علماء 

األزهر.

وفد من دار القرآن الكريم 

يزور مؤسسة الرمحن 

لرعاية األطفال يف بغداد
دار  بها  تقوم  اليت  امليدانية  الزيارات  ضمن 

املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن 

زار وفٌد من دار القرآن الكريم مؤسسة الرمحن 

لرعاية أطفال التوّحد بالعاصمة بغداد. 

واطلع الوفد على اخلدمات املقدمة يف املؤسسة 

من  عدد  على  اخلاصة  االختبارات  وإجراء 

األطفال يف حفظ بعض السور القرآنية، ليتم 

اختيار 14 طالبًا وطالبة للمشاركة يف املسابقة 

ملثل  العراق  يف  نوعها  من  األوىل  القرآنية 

هذه األعمار اليت هي أحوج ما يكون للرعاية 

اخلاصة من حيث اجلانب اإلنساني.

)1-2(فوائد قرآنية  
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القرآن  ثقافة  نشر  يف  املبذولة  للجهود  استمرارًا 
العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  احتفلْت  الكريم، 
القرآنية  مسابقتها  باختتام  املقدسة  احلسينية 
حيث  العراق،  يف  للقرآن  حافظ  األلف  ملشروع 
الكريم حصريًا،  القرآن  دار  كانت املشاركة لطلبة 
كان  و  متسابقة،  و157  متسابقًا   125 مبشاركة  
عدد الفائزين 36 فائزًا من عموم العراق يف حفظ 

أجزاٍء من القرآن الكريم.
احلسينية  للعتبة  العام  األمني  احلفل  حضر  وقد 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  املقدسة 
العتبتني  يف  والعاملني  املسؤولني  من  وعدد 
أصحاب  من  غفري  ومجع  والعباسية  احلسينية 
كربالء  وأهالي  واألكادمييني  والفضيلة  السماحة 
املبذولة  باجلهود  إعجابهم  أبدوا  والذين  الكرام، 

لنشر الثقافة القرآنية. 
القارئ  تالها  احلكيم  الذكر  من  بآٍي  احلفل  وبدأ 
احلاج أسامة عبد احلمزة، ثم تبعتها كلمة مساحة 
فيها  تّدث  واليت  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
الصادق  جعفر  اإلمام  استشهاد  »ذكرى  عن  أواًل 
القرآن  مدرسة  مؤسس  باعتباره  السالم(  )عليه 
األليم  املصاب  بهذا  ومعزيًا  الكربى،  الكريم 
مجيع األنبياء واملرسلني واألئمة الطاهرين واألمة 
اإلسالمية واحلضور الكرام »، مؤكدا »إن من أهم 
تعاليم  نشر  هي  بها  االضطالع  جيب  اليت  املهام 

كونه  بها  العمل  الكريم وحّث اجملتمع على  القرآن 
منهجا إهليا مقدسًا«. 

القرآن يف  الكربالئي حديثه، »البّد أن نرى  وتابع 
مفردات حياتنا وجنده متجسدًا يف مناحي حياتنا 
بعد مشروع  يكون  أن  املستقبل  ونأمل يف  املختلفة 
آالف حافظ  العشرة  اجناز مشروع  األلف حافظ 
من  العمل  هذا  ينطلق  وطاملا  العراق  يف  وحافظة 
ناجٌح  فإنه  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مرقد 

بإذن اهلل )عّز وجّل(«.
بعد ذلك جرى تكريم مجلة من احلكام واحلفظة 
والقّراء واألساتذة لكّل من الكادر النسوي والرجالي 
بعدها  أعلنت  ثّم  املسابقة  الذين أشرفوا على  من 
أمساء الفائزين، والذين انقسموا حبسب حفظهم 
بينهم  من  وكان  الكريم،  القرآن  أجزاء  ألعداد 
وهم  الكريم  القرآن  أجزاء  كّل  حلفظ  الفائزون 

من الذكور )الفائز األول: رياض حمسن/حمافظة 
جابر/  محادي  جابر  الثاني:  الفائز  البصرة، 
حمافظة البصرة، الفائز الثالث: عبد اهلل عيدان/ 

حمافظة البصرة(. 
القرآن  أجزاء  كل  حبفظ  الفائزات  اإلناث  أما 
الكريم فهّن )الفائزة األوىل: زينب عدنان حممد، 
الفائزة الثانية: دعاء عباس والفائزة الثالثة: حوراء 

عبد الزهرة وهما من حمافظة كربالء(.
وقد مشل التكريم أيضا الرباعم الفتّية، فقد ُكّرم 
أصغر مشارك وهو )علي أكرم الغرباوي( وأصغر 
ُوّزعت  وكذلك  سعيد(،  )حوراء  وهي  مشاركة 
ومشريف  املكفوفني  من  جمموعة  على  اجلوائز 
واملثنى  قار  وذي  كالبصرة  احملافظات  دورات 
والنجف األشرف وكربالء  وبابل وكركوك  وواسط 

املقدسة.

دار القرآن الكريم حَتتفي باختتام مسابقتها القرآنية لطلبة مشروع األلف حافظ

تقرير: كرار حممد خلف
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  شاركْت 
باحلفل االفتتاحي ملسابقة )نصرة القرآن الدولية اأُلوىل( 
وإسالمية،  عربية  دولة   15 مبشاركة  بغداد،  يف  امُلقامة 
فضال عن املشاركة الفّعالة للمؤسسات القرآنية العراقية.  
بالشيخ  ممثاًل  املقدسة  احلسينية  العتبة  وفد  وشارك 
ُأسامة  واحلاج  الكريم  القرآن  دار  مدير  املنصوري  حسن 
الكربالئي والشيخ علي الطائي واحلافظني منتظر وحممد 
باقر املنصوري، اللذيِن شاركا يف االفتتاحية باإلجابة على 
األسئلة القرآنية اليت يطرحها احلاضرون وكان من ضمنهم 
العتبة  جهود  مثنوا  والذين  وبرملانية  سياسية  شخصيات 

القرآنية  وباملواهب  الكريم  القرآن  جمال  يف  احلسينية 
الشابة اليت ترعاها األمانة العامة للعتبة املطهرة.

بناًء  املشاركة  هذه  »تأتي  املنصوري:  حسن  الشيخ  وقال 

مكتب  من  املقدسة  احلسينية  للعتبة  املوجهة  الدعوة  على 
الشهيد الصدر وقد لبينا دعوتهم وشاركنا يف هذه املسابقة 
اليت تعدُّ األوىل من نوعها يف العراق من حيث املشاركات 

املتميزة«. 
العتبة  مقرئ  الكربالئي  أسامة  »احلاج  بأّن  وأضاف، 
احلسينية كان أحد املشاركني العراقيني يف هذه املسابقة 
الثقافة  جمال  يف  كبرية  وقدرات  مواهب  ضمت  اليت 

القرآنية«.
ُيذكر أنَّ احلاج ُأسامة الكربالئي مقرئ العتبة احلسينية 
األخرية  القرآنية  املسابقة  يف  األوىل  املرتبة  على  حصل 

اليت أقيمت يف دولة ماليزيا.

دار القرآن الكريم تشارك يف مسابقة نصرة القرآن الدولية اأُلوىل
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)كرار  الشيخ  الوفد  رئيس  قال  جانبه  من 
القامسي(، إن »الوفد ضم خنبة من الوجهاء 
واملثقفني وشيوخ عشائر املنطقة املقدسة اليت 
اإلمام  ابن  القاسم  السيد  مرقد  فيها  يوجد 
مضيفا  السالم(«،  )عليهم  جعفر  بن  موسى 
فمدينة  اجلغرافية  اإلحصائيات  »حسب 
القاسم تعد اكرب ناحية يف حمافظة بابل من 
مدينة  وهي  النفوس،  وعدد  املساحة  حيث 
تتوي على نسبة 25% من سكانها على فقراء 
ميتلكون  ال  وأغلبهم  املساعدة  اىل  وحباجة 
اىل  حفزنا  الظرف  وهذا  السكن  دور  حتى 

إقامة مشروع التكافل االجتماعي«.
)علي  للمشروع  املالي  املسؤول  أضاف  فيما 
يوم  يف  باملشروع  املباشرة  »مت  مظلوم( 
مالي  صندوق  عن  عبارة  وهو   2011/3/18
أسس يف املدينة، واشرتك به مجيع أبناء مدينة 
القاسم حيث يتم مجع يف كل يوم مجعة مبلغ 
يف  املنتشرة  احملالت  أصحاب  به  يتربع  معني 
املدينة والوجهاء وأبناء العشائر«، مبينا »ترفع 
واأليتام  واألرامل  كاملرضى  األهم  احلاالت 
حيث  مساعدتها،  لغرض  احملتاجني  والفقراء 
تأسيسه  منذ  املشروع  هلذا  املؤسسون  قام 
بناء  منها  النشاطات  من  بالعديد  اآلن  ولغاية 
ثالثة دور كاملة ألناس فقراء ال ميلكون مأوى 

يسرتهم وجيمع مشلهم«.
 تابع مظلوم احلديث »عقب أن جتمع التربعات 
العوائل  هلذه  امليسورين  املنطقة  أصحاب  من 
اىل  باإلضافة  دارا،   )35( بناء  يف  ساهمنا 
تمل نفقات عالج الكثري من احلاالت املرضية 
العوائل  لبعض  وغذائية  مالية  معونات  وتوزيع 
الصعاب  إذالل  على  عملنا  وكذلك  احملتاجة، 
للفقراء  الكرمية  احلياة  إجياد  يف  إسهاما 

واملساكني«. 
احلسينية  العتبة  الوفد  ناشد  أخرى  جهة  من 
املقدسة من أجل تقديم املعونة لعالج احلاالت 
املرضية على نفقتها ولعدم استطاعة الصندوق 

على توفري تكاليفها الباهظة.
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  قال  جانبه  من 
األحاديث  بعض  يف  النظر  ندقق  »حينما 
الشريفة نالحظ تأكيد األئمة )عليهم السالم( 
البيت  أهل  علوم  تعلم  املصاديق  من  إن  على 
)عليهم السالم( وتعليمها للناس وبالتالي حنن 
يف هذا الظرف احلاضر الذي منَّ اهلل تعاىل 
الفرصة  إن  مجلتها  ومن  النعم  مبختلف  فيه 
)عليهم  البيت  أهل  علوم  نتعلم  لكي  لنا  مؤاتية 
السالم(، وليس حالنا وظرفنا كما كنا يف زمن 
املؤمنني  على  يضيق  كان  السابق حيث  النظام 
يف مثل هذه النشاطات فيما نتمتع اليوم حبرية 

وفد وجهاء وشيوخ عشائر ناحية القاسم:

ألجل التكافل االجتماعي عملنا على إذالل الصعاب
زار العتبة احلسينية املقدسة وفد من شيوخ عشائر ووجهاء وأطباء ومثقفي مدينة 
القاسم، والتقى الوفد الضيف أمني عام العتبة املطهرة مساحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي، وجرى خالل اللقاء احلديث عن مشروع التكافل االجتماعي الذي نفذه 
أهل مدينة القاسم مع مساحته ومبباركته، وأخذ النصح واإلرشاد، والتداول حول 
الطرق الصحيحة، والناجعة اليت جيب أن تتبعها الستمرار املشروع

تقرير: تيسري عبد عذاب 
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كاملة لذكر أهل البيت )عليهم السالم( وإقامة 
احللقات  وفتح  الدروس  وإعطاء  اجملالس 

الدراسية وغري ذلك من األمور«.
أهل  علوم  تعلم  من  املقصود  مساحته  وبنّي 
البيت )عليهم السالم( ونشر هذه العلوم قائال: 
)صلى  النيب  علوم  هي  العلوم  هذه  إن  »الشك 
اهلل عليه وسلم( وعلومه مستقاة من اهلل تعاىل 
ومن القرآن الكريم أي هي علوم متثل منهجا 
نأخذ  إن  علينا  ينبغي  لذلك  للحياة  متكامال 
مثل  يف  وعلينا  جماالتها  مبختلف  العلوم  هذه 
هذا الظرف واحلاجة املاسة أن نبين مقومات 
شخصية الفرد الصاحل ذلك اإلنسان الذي كان 

اإلمام الصادق )عليه السالم( يقول عنه: )هذا 
جعفري(«.

الصفة  اىل  الوصول  أوال  »حنتاج  القول  وتابع 
اليت أشار إليها اإلمام الصادق )عليه السالم( 
لنكون حقا من شيعة أهل البيت )عليهم السالم( 
ألنه حينما ندقق يف األحاديث اليت وردت عن 
كانا  السالم(  )عليهما  والباقر  الصادق  اإلمام 
يبينان لنا إن هنالك معايري لصدق التشيع وان 
هنالك من يدعي التشيع وهو كاذب يف ادعائه 
وهو بعيد عن التشيع لذلك هذه األحاديث كانت 
)عليهم  البيت  أهل  ألتباع  النظر  وتلفت  تنبه 

السالم( وتعطيهم الوعي يف بيان املعايري اليت 
شيعيا  اإلنسان  يكون  بها  االتصال  خالل  من 
صادقا ومواليا حقيقيا وحنن حنتاج اىل ذلك 
صار  أن  بعد  خصوصا  احلاضر  الوقت  يف 
ملذهب أهل البيت وجود قوي يف خمتلف أحناء 
الصورة  نعكس  أن  وعلينا  اإلسالمي،  العامل 
احلسنة ملذهب أهل البيت )عليهم السالم( من 
خالل ما نتحلى به من العلم واملعرفة واحلضارة 
ومن خالل سلوكنا وسريتنا والتزامنا بالوظائف 
موظفا  اإلنسان  كان  سواء  عاتقنا  على  امللقاة 
نستطيع  حينئٍذ  موظفا،  يكن  مل  أو  الدولة  يف 
البيت  أهل  شيعة  اىل  انظروا  للعامل  نقول  أن 
باإلسالم  يتسلحون  كيف  السالم(  )عليهم 
الفاضلة  باألخالق  يتسلحون  وكيف  وعلومه 

والصفات احلميدة«.
وأشار مساحته اىل إن »أحياء األمر ليس فقط 
أن جنلس يف اجملالس ونستمع للمآمت رغم إنه 
ما  مالحظة  أيضا جيب  لكن  واجب  أمر  هذا 
العلوم  تعلم  أن  أخرى  أحاديث  يف  أيضا  ورد 
)عليهم  البيت  أهل  لذكرى  إحياء  وهي  للناس 

السالم(«.
كما أشار مساحته اىل الوفد الضيف مببادرتهم 
البناءة املتمثلة مبشروِع صندوق التكافل، مبينا 
لم بها واليت أكد عليه األئمة  إن »من املبادئ امُلسحَ
عليها مشروع  وحثوا شيعتهم  السالم(  )عليهم 

فمن  االجتماعي  والتكافل  العلمية  الرعاية 
لديكم  ويكون  اآلخر  بعضكم  يشجع  أن  املمكن 
اإلرادة واجلدية لتعلم علوم أهل البيت )عليهم 
وحفظه  الكريم  القرآن  قراءة  وعلوم  السالم( 
بوجود  مهمة  دينية  مدينة  يف  ألنكم  وتالوته 

السيد القاسم )عليه السالم(«.
ليس  »اإلميان  إن  الكربالئي  الشيخ  وأضاف 
فقط  والذكر  والدعاء  والصوم  الصالة  أداء 
أن  تعاىل  باهلل  اإلميان  من  جزء  هذا  بل 
الواجبات  بأداء  وااللتزام  العبادات  أداء  يشمل 
امجعها وااللتزام باحلالل واالبتعاد عن احلرام 
أمر  اليت  االجتماعية  واملعاشرة  واملعاصي 
االلتزام  وأيضا  واإلسالم  الكريم  القرآن  بها 
اجملتمعات  وضعتها  اليت  والقوانني  باألنظمة 

لصالحها وانتظام سري أمورها«.
األئمة  سرية  خالل  من  »التكافل  إن  متابعا 
دائما  يوصون  كانوا  الذين  السالم(  )عليهم 
غنيا  كان  واملساعدة ممن  املعونة  إبداء  هو  به 
ومتمكنا ليكفل اإلنسان الفقري وأصحاب العوز 

واحلرمان حبيث يسد حاجاته األساسية«.
إن »جناح  اللقاء اىل  ولفت مساحته يف ختام 
القاسم  التكافل االجتماعي يف مدينة  مشروع 
األوىل  السابقة  سيكون   السالم(  )عليه 
هذه  وترسيخ  الثقافة  هذه  ونشر  النطالقة 

الروح اليت نادى بها األئمة )عليهم السالم(«.
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تقرير: صفاء السعدي

بنّي ممثل املرجعية الدينية العليا يف مدينة كربالء 
املقدسة مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، 
تطول  أخذت  اإلرهابية  اجلماعات  جرائم  بأن 
ويذهب  وقت،  كل  يف  العراقيني  املواطنني 
خالل  ذلك  األبرياء..جاء  من  العديد  ضحيتها 
استقبال الشيخ الكربالئي وفدًا من املعزين عن 
حادثة النخيب والتفجريات األخرية اليت طالت 
شيوخ  املعزي  الوفد  وقد ضمحَ  كربالء،  حمافظة 
الشمالية،  البلد  حمافظات  من  ووجهاء  عشائر 
قائاًل: »ما لبثت دماء الشهداء أن جتف مبجزرة 
النخيب حتى نزفت غريها من الدماء الطاهرة يف 
جمزرة أخرى عرب جمموعة من التفجريات اليت 
راح ضحيتها عشرات القتلى واجلرحى، وإن ما 
هي  وكربالء  واألنبار  وكركوك  بغداد  يف  حيدث 
جرائم بشعة يذهب ضحيتها العديد من املواطنني 
األخرية  كربالء  انفجارات  تركت  فقد  األبرياء، 
ما يفوق على الـ)100( شخص بني شهيد وجريح 
وأرامل«، مشددًا مساحته  أيتاما  وراءهم  تاركني 
على إن جرمية النخيب اليت حصلت، هي جرمية 
العوائل واألطفال وقتل  كونها جاءت على  بشعة 

الرجال أمامهم والتمثيل جبثثهم«.
وأضاف: إن« ما نأمله ومن كافة اجلهات أن يكون 
هناك ضغط شعيب وعشائري قوي على احلكومة 
ألتاذ  بالذات؛  السياسية  والكتل  املركزية 
املواطنني  وإن  اجملرمني،  حبق  رادعة  إجراءات 
وحياة  حياتهم  على  آمنني  غري  اليوم  العراقيني 
عوائلهم، وقد حصل كالم كثري مع الكتل السياسية 
ال  وهي  أي شيء،  الكتل  تفعل  ومل  الشأن  بهذا 
والضحية  بينها،  فيما  تزال يف صراع  مستمر 
يعلن  ما  كثريًا  انه  العراقي.«مضيفًا  الشعب  هو 
من قبل قوات األمن عن اللقاء القبض على عدد 

معاقبتهم،«موضحًا  تتم  وال  اجملرمني  من  كبري 
يف  التحقيقية  القضايا  من  »الكثري  هنالك  بأن 
من  العديد  تورط  أثبتت  اليت  العراقية  احملاكم 
يتم  ومل  اإلرهابية  بالقضايا  املدانني  اجملرمني 
تنفيذ العقوبات حبقهم، وهم اآلن يعيشون حياة 
نتيجة  السجن  من  يهّرب  منهم  وكثري  منعمة، 
دفع  بواسطة  أو  السجون  على  القائمني  لتواطؤ 
الرشاوى وغريها من األمور اليت جعلت اجملرم 

يشعر باألمان ويتمادى يف قتل األبرياء«.
مشريًا مساحته يف ختام كلمته، اىل إن »استمرار 
حل  على  يساعد  ال  الشكل  هذا  على  األمر 
القضايا العالقة، وسنسمع حينها حدوث العديد 

من حاالت القتل والتفجريات يف املدن العراقية 
األخرى، وعلى الكتل السياسية تّمل املسؤولية 
كاملة، كونها هي من تدير احلكومة وهلا ممثلون 
من  التقليل  وعليها  والوزارات،  الربملان  يف 
املهاترات اإلعالمية وعدم جر البالد إىل الفنت 

الطائفية«.
نائب  ألبياتي  األمري  عبد  الشيخ  أكد  جهته  من 
رئيس جملس شيوخ العشائر يف قضاء بلد التابع 
النخيب  »حادثة  بأّن  الدين،  صالح  حملافظة 
بشعة  جرائم  هي  التفجريات  وسلسلة  األليمة 
مرفوضة من قبل أبناء الشعب العراقي«، مطالبًا 
واحمللية  املركزية  »احلكومتني  نفسه  الوقت  يف 
وإنزال  الكشف عن اجملرمني،  األنبار  مبحافظة 

أقصى العقوبات حبقهم«.
من  هم  العراقيني  »الساسة  بأن،  البياتي  وتابع 
سبب هذه املشاكل يف البلد«، الفتًا إىل إّن »اتفاق 
حقن  بإمكانه  بعضهم  مع  العراقيني  املسؤولني 

دماء األبرياء يف هذا البلد اجلريح«.
كربالء،  حمافظة  عشائر  البياتي  الشيخ  ووّعد 
وأهالي ضحايا جمزرة النخيب والتفجريات اليت 
طالت املدينة عن نيتهم بتقديم بيان وصفه بشديد 
اللهجة باسم جملس شيوخ عشائر صالح الدين 
إهماهلا  عن  للكّف  بغداد  يف  املركزية  للحكومة 

احلاصل اجتاه الشعب العراقي«.

وفد عشائر صالح الدين..
 يزور كربالء ويقدم تعازيه للمحافظة لسقوط الضحايا من أبنائها

الكربالئي: 
ما لبثت دماء الشهداء 
أن جتف مبجزرة 
النخيب حتى نزفت 
،،دماء طاهرة أخرى
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بعد إن استيقظت كربالء يوم األحد 

املصادف 2011/9/25 على أربع 

تفجريات أليمة خلفت وراءها الدمار 

املادي وأزهقت العديد من األنفس، 

بلغت احلصيلة النهائية لضحايا 

االنفجارات الدامية أكثر من )103( 

بني شهيد و جريح

.
طفيفة  جبروح  املصابني  اجلرحى  من  العديد 
منهم  كبري  قسم  رقد  فيما  املستشفى  غادروا 
للعالج وسافر البعض اآلخر اىل خارج العراق 

لشدة إصابته.
والعباسية  احلسينية  العتبتني  بادرة  كانت  فيما 
يف  الُرقد  االنفجار  جرحى  بزيارة  املقدستني 
األثر  هلا  السالم(  )عليه  احلسني  مستشفى 

الكبري على نفوس اجلرحى واملرافقني هلم.
قال،  عوز(  فاضل  )احلاج  الزائر  الوفد  رئيس 
للعتبتني  العامني  األمينني  بأمر  الوفد  »تشكل 
املقدستني،  والعباسية(  )احلسينية  املقدستني 
لزيارة اجلرحى الراقدين يف مستشفى احلسني 
من  مالية  هدية  لتقديم  وذلك  السالم(  )عليه 

وتفقد  ومؤازرتهم  هلم،  املقدستني  العتبتني 
تكاليف  وتمل  املساعدة  وعرض  أحواهلم 
العالج خارج العراق ملن هم حباجة هلا، وحيث 
بلغ عدد اجلرحى الراقدين يف املستشفى )18( 

جرحيا يعانون من جروح بليغة لغاية اآلن«.
رافقت الـ)األحرار( الوفد الزائر وكان هلا العديد 
من اللقاءات مع اجلرحى كان منها مع منتسب 
قيادة شرطة احملافظة )علي خالد حامت( والذي 
االنفجار  دوي  مساعي  »بعد  قائال:  حدثنا 
اهلع  أن  ملدينيت  وحيب  خنوتي  محلتين  األول 
اجلرحى  أنقذ  كي  احلادث  مكان  اىل  مسرعا 
أكمل مبادرتي  الثالث مل جيعلين  لكن االنفجار 

إنقاذ املصابني وأدى اىل إصابيت  يف مساعدة 
البليغة واليت فقدت على أثرتها الوعي ومل أفق 
إال يف املستشفى«، وتابع حامت »اشكر العتبتني 
الزيارة اليت خففت علينا  املقدستني على هذه 

آالمنا وساعدت يف رفع معنوياتنا«. 
اجلريح )امحد حسني علي( املنتسب يف إحدى 
الدوريات اليت توجهت اىل مكان حدوث االنفجار 
األول لغرض املساعدة يف السيطرة على املوقف 
أصيب  اإلسعاف  سيارات  اىل  املصابني  ونقل 
زمالئه  قبل  من  نقله  ومت  الثاني  االنفجار  يف 
وأماكن  ساقيه  يف  مصاب  وهو  املستشفى  اىل 
متفرقة من جسمه، يقول إن »زيارة وفد العتبتني 
إلينا أشعرتنا بالراحة وأحسسنا بعظيم ما حنن 

فيه«.
وأخرى  فرتة  بني  العراقيني  ماسي  وتستمر 
وما  اِهم  جبرححَ إصابتهم  أو  أعزتهم  بفقدهم 
حباجة  يكونون  رمبا  وعوق  آالم  من  يعانونه 
أثر  وعالج  ومتابعة  رعاية  اىل  مستمرة 
اعتداءات آمثة انهمرت عليهم ال لذنب إقرتفوه 
اإلرهابية  املنظمات  مكائد  يف  وقعوا  إنهم  إال 
الذين يكرهون احلياة ألنهم أعداء لكل ما ميت 

لإلنسانية بشيء. 

العتبتان احلسينية والعباسية..

 تزوران جرحى تفجريات األحد الدامية يف كربالء

تقرير: تيسري عبد عذاب
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تقرير: علي اجلبوري

يف إطار مشاريعها اإلنسانية والوطنية اليت 
تدعو إىل مّل مشل العراقيني ومد جسور 

األخوة بني أبناء الشعب الواحد بكل طوائفه 
ومعتقداته، حفلت األمانة العامة للعتبة 

احلسينية املقدسة وأهالي كربالء بزيارة 
أخوتهم من أبناء صالح الدين واملوصل وذلك 

مساء يوم اخلميس املاضي.
وضّم الوفد الزائر أبناء حمافظيت صالح الدين واملوصل 
من وجهاء ومسؤولني وناشطني يف حقوق اإلنسان وشرائح 
مثقفة متعددة الطوائف والديانات، تشّرفت بزيارة مرقد 
مبمثل  اللقاء  ثم  ومن  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
املرجعية الدينية العليا يف مدينة كربالء املقدسة واألمني 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  احلسينية  للعتبة  العامة 
ومسؤولني بالعتبة املقدسة يف قاعة خامت األنبياء بالصحن 

احلسيين الشريف.
وابتدأ منهاج االحتفاء بالوفد الزائر؛ بتالوة آٍي من الذكر 
كلمة مساحة  تبعتها  املوسوي،  السيد كريم  احلكيم تالها 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي اليت رّحب فيها أواًل بضيوف 
أبي عبد اهلل احلسني )عليه السالم(، معربًا عن سعادته 
مشريًا  اجلريح؛  العراقي  الشعب  أبناء  بني  اللقاء  بتجدد 
إىل أنها »تعرب عن قوة التالحم واألواصر بني أبناء الشعب 
الواحد وعن وحدة املوقف اجتاه املخاطر والتحديات اليت 

مير بها العراقيون«.
وأضاف مساحته بأّن »ما مير به البلد من أزمات وتّديات 
وحتى اجلرائم اليت ترتكب إمنا هي تعم مجيع أبناء الشعب 
العراق  يف  احلالية  األوضاع  إن  إىل  إضافة  العراقي، 
التحديات  أمام  لنا  وليس  اجلميع،  تعّم  وشرها  خبريها 
واملخاطر إال أن نقف مجيعًا صفًا واحدًا ومشاعر ورؤى 
واحدة«، مبينًا بأّن »الصف الواحد ميثل قوة ومنعة وسيادة 

ميكن من خالهلا أن يتجاوز العراق حمنه وأزماته«. 
وتابع الشيخ الكربالئي بأنه »مطلوب منا أن نتوحد كشعب 
عراقي واحد أمام الوضع الذي منّر فيه، فحتى وإن اختلفنا 
فكلنا  كثرية،  بيننا  فيما  املشرتكات  لكن  األمور  بعض  يف 
الدين  وكذلك  الواحدة  واألرض  الوطن  نفس  يف  نشرتك 

والظروف اليت منر بها سوية والتحديات اليت تريد تفتيت 
العراق وإثارة الفنت والطائفية بني أبناء الشعب الواحد«.

العراقي  الشعب  أبناء  بني  الواحدة  »الوقفة  بأن  وأوضح 
ما  وخصوصًا  احلكيم  النهج  وإتباعهم  لوطنهم  وحّبهم 
من  األشرف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  رمسته 
مظّلة عمت بفيئها العراقيني باختالف طوائفهم، قد دعمت 
أواصر األخوة وسّد الطريق أمام األعداء والعابثني بأمن 

ومقدرات الشعب العراقي«.
وشدد األمني العام للعتبة احلسينية »على ضرورة تديد 
به،  نقوم  الذي  والدور  عاتقنا  على  الواقعة  املسؤولية 
تقديم  حنو  وتدفعه  اإلنسان  تّرك  املسؤولية  فاستشعار 
»جيب  أنه  إىل  الفتًا  وشعبه«،  بلده  اجتاه  لديه  ما  أفضل 
علينا مراجعة أنفسنا ووضع برامج لطبيعة املسؤولية اليت 
وفق  الشباب  جيل  إعداد  على  والعمل  عاتقنا،  على  تقع 
البلد  بناء  املميز يف  دورهم  ليأخذوا  املسؤولية  تتطلبه  ما 

ورقيه«.
الوفد  مع  حديثه  ختام  يف  الكربالئي  الشيخ  وقّدم 
الطريق  عناء  لتجشمهم  هلم  وتقديره  شكره  الزائر، 
واللقاء  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  وزيارتهم مرقد 

بأخوتهم من أبناء املدينة املقدسة.
أبناء حمافظيت صالح  من  الزائر  الوفد  وأعربحَ  كما 
وهم حيّطون رحاهلم يف  واملوصل عن سعادتهم  الدين 
هذه املدينة املقدسة ولقائهم بأبنائها الذين استقبلوهم 
حبفاوة كبرية تنّم عن األخّوة والتواصل بني أبناء الشعب 
الواحد، وبينوا من خالل كلماتهم القيمة عن مدى حّبهم 

ملدينة كربالء وما تبذله األمانة العامة للعتبة احلسينية 
من جهود طيبة يف توحيد الصف العراقي.

املسيح  عشرية  شيخ  املقدسي؛  جنان  الشيخ  وأوضححَ 
العراق بكل  »أبناء  بأّن  املقدسيني يف حمافظة املوصل 
متاحبني  أخوة  يزالون  وال  كانوا  وقومياتهم  طوائفهم 
فيما بينهم ولن تفّرقهم الظروف واملكائد اليت يصنعها 
أعداء العراق لتخريب مشروعه الوطين والتفريق بني 

أبنائه«.
ومّثن املقدسي اجلهود املبذولة من العتبة احلسينية يف 
حقوق  على  واحلفاظ  الوطنية  املصاحلة  مشروع  دعم 

أبناء الشعب العراقي ومقدساته.
حمافظ  معاون  الواحد  عبد  أمحد  األستاذ  قال  فيما 
دعوة  على  بناء  تأتي  الزيارة  »هذه  بأّن  الدين:  صالح 
األمانة العامة للعتبة احلسينية ألبناء حمافظيت صالح 
وتقوية  املقدسة  كربالء  مدينة  لزيارة  واملوصل  الدين 

األواصر مع عتباتها املقدسة وأبنائها«.
اجملتمع  من  متعددة  شرائح  يضّم  »الوفد  بأّن  وبنّي 
الواحد قد حّلوا بني  الوطن  وطوائف خمتلفة جيمعهم 
أخوتهم وأحبابهم بكربالء املقدسة، ليؤكدوا أنهم أبناء 
شعب واحد ولن تفّرقهم كل احملاوالت اإلرهابية اليت 

تسعى لزرع الطائفية والتفرقة بينهم«.
وقّدم عبد الواحد يف ختام زيارة الوفد؛ درع حمافظة 
صالح الدين لسماحة الشيخ الكربالئي تقديرًا ملوقفه 
األخوة  أواصر  تقوية  يف  املتواصل  ودعمه  املشرف 

واحملبة بني العراقيني جبميع طوائفهم وقومياتهم.

أهالي صالح الدين واملوصل حيّطون رحاهلم يف كربالء ويؤّكدون:
حنن أخوة وتربطنا مشرتكات كثرية   
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حتقيق: حسني النعمة 

رحلة التقاليد واألعراف االجتماعية اليت الزالت سائدة 
حيث  الوالدة(،  )مراسيم  ومنها  هذا  ليومنا  جمتمعنا  يف 
تستعد عائلة املرأة احلامل خالل الشهر السابع من احلمل 
بتجهيز مالبس الطفل واللوازم املعدة له، واليت تشمل املهد 
والفراش وغطاء قماش عادة ما يكون من امللمل ودوالب 
خاص بوضع حاجيات الطفل القادم حسب إمكانية العائلة، 

وقد تنعدم هذه الوسائل لدى بعض العوائل الفقرية.
القابلة  السيدة  مع  كانت  التحقيق  هذا  يف  رحلتنا  بداية 
)أم كريم( واليت بادرتنا احلديث وهي يف نشوة من الفرح 
حينما عادت بذاكرتها اىل أكثر من عشرين عاما وبدت 
تشعر  »حينما  فقالت  الوالدة  عند  القابلة  دور  لنا  تكي 
املرأة احلامل بآالم الوالدة كان سابقا يرسل على القابلة 
يف احمللة أو املنطقة، ويطلق عليها )الواّلدة أو احلبوبة(، 
موضعًا  فتأخذ  الوالدة،  ساعة  العائلة  أفراد  اىل  لتنضم 

منفردًا عنهن«. 
 وتابعت أم كريم، »بعد أن تشتد اآلالم لدى املرأة احلامل 
يف منطقيت البطن والظهر بني حلظة وأخرى، وتتحسس 
تهيئ  الفرتة  هذه  خالل  الوالدة.  حني  اجلنني  خبروج 
القابلة بعض األدوية والعقاقري العشبية كورد لسان الثور 
احلامل،  املرأة  وتشربه  خلطه  فيتم  واهليل،  والزعفران 

لكي يسرع يف إسقاط اجلنني«.
فيما تبذ أكثر العوائل يف الوقت احلاضر إرسال املرأة 
اىل مستشفى املدينة، وذلك دفعًا للخطورة اليت قد تصاب 
بها، وحذرا من انتقال اجلراثيم، ولكي تكون املرأة وأبنها 

يف مأمن سالم. 
)أم  السيدة  حدثتنا  )الطلق(  الوالدة  موعد  قرب  وعند 
كاظم( وهي امرأة مسنة تناهز الثمانني من العمر، »جتتمع 
النساء من أقارب وجريان يف إحدى غرف املنزل، وخالل 
تلك الساعات يأتي مباء ورق البطنج للمرأة احلامل حيث 
تشرب ماءه لتسلم من ارتفاع درجات احلرارة، ثم تشرب 

ماء الزعفران، وبعدها تتناول البيض«. 
بفرتة  ذلك  »بعد  قائلة:  كاظم سرد األحداث  أم  وتابعت   
من  عرقات  سبع  بدنها  لتقوية  النفساء  تشرب  وجيزة 
الدور  يعود  بعدها  األعشاب،  من  املستخلصة  السوائل 
والدة  وبعد  القابلة،  اىل  للوالدة  األخرية  األعمال  بباقي 

املولود  وغسل  السري  احلبل  بقص  القابلة  تقوم  اجلنني 
على  بالصالة  حمفوفة  املراحل  هذه  مجيع  تكون  وفيما 
حممد وآله، ينادى اىل األب أو اجلد ليكرب ويأذن يف أذن 

الطفل وهو من السنن اليت يتبعها املسلمون ليومنا هذا«.
إن األمهات يرمني  من طرائف ما يكون يف هذه املرحلة 
بعد  تسقط  واليت  السري  احلبل  من  املتبقية  القطعة 
يصبح  لكي  احلوانيت  بعض  يف  أيام  سبعة  اىل  مخسة 
مدرسة  ساحة  أو يف  املستقبل،  يف  عمل  الطفل صاحب 
لكي يصبح موظفًا يف الدولة اعتقادًا منهن بتحقيق هذه 

التقاليد.
 ثم ترمى املبالغ املتعارف عليها حسب امليّسر، ومنهن من 
كانت ترمي دينارًا واحدًا، وأخرى نصف دينار كل حسب 
استطاعتها، إن كان املولود ذكرًا، وان هذه احلالة الزالت 

مستمرة ليومنا هذا يف أكثر البيئات العراقية. 
القابلة،  بها  تقوم  أعمال  هنالك  الزالت  الوالدة  عقب 
أخربتنا عنها السيدة )أم طالل املوسوي( قائلة: »بعد أن 
تغسل القابلة الطفل باملاء الفاتر والصابون الرقي، تدهن 
مفاصله ببعض الدهان وتلفه بقطعة قماش بيضاء تعرف 

بـ)القماط( وتسلمه اىل أمه«.
ومع البسمة اليت ظهرت على حميا املوسوي تابعت القول 
وزادت  والصلوات«،  »اهلالهل«  وتعلو  الدار  الفرحة  »تعمُّ 
)وهي خليط من  العصيدة  بطبخ  العائلة  املوسوي تستمر 
تقدم  متتالية  أيام  ثالثة  ملدة  والسمن(  والسكر  الطحني 
من  هلا  تيسر  ما  العوائل  بعض  وتنحر  النفساء،  للمرأة 
النساء  أنثى، فان  املولود  إذا كان  أما  الدجاج،  أو  األنعام 
اهلل  )صلى  النيب  على  يصلني  إن  وبعد  أنفاسهن،  ختمد 
هلل  بـ)احلمد  النفساء  املرأة  خياطنب  وسلم(،  وآله  عليه 
على السالمة( ثم يرمني عند الطفلة هدية مالية إن كانت 
املولودة األوىل، ثم تقوم القابلة بثقب أذنيها لكي يلبسها 

أهلها األقراط يف املستقبل«.
مما كان والزال معموال به من عاداٍت وأعراف أخربتنا عنه 
»ليومنا  فقالت:  ذاكرتها  حقيبة  يف  تبحث  وهي  املوسوي 
هذا وعند أغلب أهالي كربالء نضع يف سقف فم الطفل 
القليل من تربة الشفاء )تربة اإلمام احلسني عليه السالم( 
سيعيش  اليت  األرض  طعم  ليمضغ  ومنها  للتربك  منها 
ب رأس ذاك الطفل بعصابة بيضاء أو تلبسه  عليها، وُيعصحَ
أمه وشاحا أبيضحَ صغريا يف رأسه خوفًا من إصابته بأي 

مرض«.
ويقول )أبو أسعد البارودي( 74 عاما، وهو صاحب حمل 
عطارة أعشاب »كثريا ما تأتي املسنات لشراء األعشاب، 
حديثي  لألطفال  جتهيزها  يتم  خاصة  أعشاب  وهنالك 

الوالدة وكذلك النساء احلوامل«.
صراخ  بعد  إنه  عليه  املتعارف  »من  البارودي  ويضيف 
والورد  الكمون  مع  أهلوه  زعرت   ( له  يغلى  إن  الطفل، 
إن  اىل  مشريا  روعه«.  ويهدأ  فيشربه  اجلن(،  واضافري 
لدى  قوي  نزيف  أو  شديد  تعسر  حيصل  كان  ما  »كثريا 

الوالدة أو عدم عناية املولدات مما يسبب موت النساء«. 
ومما نقله أرباب التاريخ كالدكتور عبد اجلواد الكليدار يف 
)تاريخ كربالء( واملؤرخ سلمان جواد آل طعمة يف )كربالء 
يف الذاكرة( وهو من الطريف أيضا إن »كل من لديها طفل 
رضيع تأتي به ساعة الوالدة لكي يشم رائحة كريهة، فان 
مل جتلبه فهي ال تستطيع الرتدد على املرأة النفساء، هذا 
الوليد يف  غري زيارة مقام الطفل الرضيع ووضع الطفل 

املهد املوجود يف املقام«. 
ختام هذه العادات عندما يبلغ الطفل )40( يومًا من عمره 
حيث يلطخ جسمه وأنفه وأذناه ويداه ورجاله بسبعة أنواع 
ذلك  بعد  الكريهة  الروائح  تؤثر عليه  لكي ال  العطور  من 
حينونه ويلبسونه ثيابا جديدة، ويكون غذاء الطفل عبارة 
األم  لدى  يكن  مل  وإذا  فيه،  مذاب  وسكر  حار  ماء  عن 
الطفل  يستمر  العائلة احلليب وهكذا  له  احلليب تشرتي 

باحليوية والنمو حتى فطامه بعد عامني. 

من الرتاِث الشعيب مراسيُم والدة األطفال تقاليد بـعضها الزال سائدا
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النخيب  ف��اج��ع��ة  ع��ن��د  ق���ف 

واك���ت���ب ل��ن��ا ق��ص��ص األسى 

ضرجوا ال���ض���ح���اي���ا  وارث 

األحبة  ب���������������أرواح  وم������ش������ت 

واس�����������������������أل ب��������ق��������اي��������ا ام��������ة

الهدى  أت�������ب�������اع  ذن���������ب  م�������ا 

اللئام ك����������ف  غ������ال������ت������ه������م 

ومالهم  ه������ن������اك  ف�������ه�������ووا 

اع��������ن��������ي احل��������س��������ن وآل����������ه 

بعدهم  احل������ائ������ل  ت������رك������وا 

أط�������ف�������ال�������ه�������م ون�������س�������اؤه�������م 

ي���ل���ط���م���ن ح������زن������ًا ح�����س�����رةً 

األسى ف�������رط  م������ن  ي���ب���ك���ن 

جنت  ق���������د  م���������������اذا  ال��������ل��������ه 

ي����������وم ال�����ن�����خ�����ي�����ب وي����������ا له 

الفاة  خ�����ن�����ازي�����ر  وص�����ل�����ت 

عينهم  ن������ام������ت  وال��������ع��������رب 

الدفن  احل�����ق�����د  أع����م����اه����م 

ينبحون  ع����ل����ي����ن����ا  ف�������ع�������دوا 

العيون ع��ل��ى  ال����رم����اد  ذروا 

وان��ظ��ر إل���ى ع��ظ��م اخلطوِب

ف���ي ري���ش���ة ال�����دم ال���س���ك���وبِ 

ب����دم����ائ����ه����م وق�������ت امل����غ����ي����بِ 

الكئيب ال�����ل�����ي�����ل  وح������ش������ة 

م��ن مجيبِ  فيها  ك���ان  إن 

ج�������زروا ب���ق���ارع���ة ال���������دروبِ 

ب���ح���رب���ة ال�����غ�����در ال����ره����ي����بِ 

ذن����ب س����وى ح���ب ال���غ���ري���بِ 

ف����داءك م��ن حبيبِ  نفسي 

ي��غ��رق��ن ف���ي ح����زن ع��ج��ي��بِ 

واألم���������ه���������ات ب�������ا ق������ل������وبِ 

ويصحن من فرط الوجيبِ 

ودم���وع���ه���ن ع���ل���ى اجل����ي����وبِ 

زم���ر ال��ض��ال��ة م���ن ذن����وبِ 

ق��د ك���ان م��ن ي���وم ع��ص��ي��بِ 

ال�����ك�����روب ِ ارض  ووح����ش����ه����ا 

الشعوب  ذب�����ح  ع���ل���ى  وغ���ف���ت 

وس�����������ورة اجل�����ه�����ل امل������ري������بِ 

وأع�����ل�����ن�����وا ش�����ن احل����������روب ِِ

العيوِب غ����ي����ر  ب����ك����م  ف����م����ا 

إن املعادلة البسيطة تقول الصفر زائد صفر يساوي 
لغة األرقام يعين  بالنتيجة صفرا، كون الصفر يف 

العدم...مهما تعدد أو كربت مساحتُه.
 أما إذا كان بني األرقام سيكون حينئذ رقما ذا قيمة؛ 
وهذه القيمة جاءت بفضل األرقام اليت احتضنتُه...

وهنا بيت قصيدي.
زمن  ففي  اليوم،  العراق  مسؤولي  بذلك  وأعين   
ومجاعات،  أفراد  جمرد  كانوا  اللعني  صدام  حكم 
أعين  ال  وهنا  الشتات،  يف  وهناك  هنا  يتواجدون 
التعميم، فمنهم من ناضل وضحى وعانى آالم الظلم 
انشغل  من  ومنهم  واالضطهاد،  واحلرمان  والغربة 
فصار  الفرصة  خدمتهم  من  ومنهم  احلياة،  بهموم 
تاجرًا، لكنه على مستوى العام ظل امسا نكرة يف 
األمساء أي صفرا، وبعضهم من تلون بصبغة معينة 
ومن  أو اخلارج  بالداخل  كان  كاحلرباء سواء ممن 
احلابل  أختلط  حينما  األرقام  بني  نفسه  حشر  ثم 
اجللوس  حيسن  ومل  املقاعد،  فوق  وقفز  بالنابل، 
عليها، واتفق واختلف، اتفق على ما ميلي  احلقائب، 

واختلف على ما يبين الوطن املهدم !! 
احلكم،  كرسي  على  جيلس  البعض  زال  ال  ولكن 
وخيتلف على اخلطوط احلمراء واخلضراء واملرشح 
)س( واملرشح )ص( دون أن يستشعر أو يعري أهمية 
و  واحلرمان  الفقر  بنار  يكتوون  الذين  للعراقيني 

الدمار واخلراب!!
أفما آن األوان ملثل هؤالء أن يؤثروا على أنفسهم، 
مصاحلهم  فوق  والعباد  البالد  مصلحة  وجيعلوا 
ال  أرقاما  ويكونوا  مسؤولياتهم   ويتحملوا  ألذاتية, 
يتعاون  أن  جدًا  وكبري  كبري  أصفار...أملي  جمرد 
اجلميع من اجل بناء عراق حر مزدهر, حينما يتم 
فوق  الوطن  مصلحة  فتكون  الذاتية،  املصاحل  نبذ 

مصلحة اجلميع..وقد قيل يف موروثنا األدبي....
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكســــــــــــــــــــــــرًا

                 وإذا افرتقن تكسرت آحـــــــــــــــــــــــادا
بقلم / محود الفضلي

السيد علي رحيم املوىل املعادلة البسيطة

فاجعُة النخيبخاطرٌة
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الشيخ حسني  واملؤلف  واخلطيب  الشاعر 
نظم  على  حرص  ما  كثريا  البيضاني 
املراثي يف مصيبة احلسني )عليه السالم( 
املنربية  خطاباته  يدعم  كان  ما  وكثريًا 
بأشعاره لتكون ثرية وغنية بالكالم املنظوم 

واملنثور معًا.
واخلطيب املرتجم له هو )حسني بن صاحل 
بن غالي بن مزيعل بن شاهني البيضاني( 
النجف  مدينة  يف  هـ   1327 سنة  ولد 
االشرف، ثم هاجر مع أسرته اىل كربالء 

احلوزة  أعالم  على  ودرس  1356هـ  سنة 
خري  علي  حممد  السيد  منهم  العلمية 
اخلطيب،  حممد  الشيخ  والعالمة  الدين 
ثم انفرد يف اعتالء أعواد املنرب احلسيين 
اليت كانت تعقد يف األماكن الدينية وبيوت 
األهالي، غري إن اجتاهه الغالب كان حنو 
توفى  حتى  والتأليف،  والتحقيق  التدريس 
يف اخلامس عشر من شهر رمضان سنة 

1995م.
األعوام  )سلسلة  منها  عديدة  مؤلفات  له 

الثمانني( يف  )عام  أو  األعالم(  وفيات  يف 
جزءين، وقد اشتهر كتابه هذا الذي ضمّنه 
وعلماء  املراجع  من  الكثري  حياة  شروح 
الدين الكبار والباحثني اإلسالميني الذين 

توفوا عام 1380هـ.
سلمان  السيد  الكربالئي  املؤلف  وذكره 
خطباء  »معجم  كتابه  يف  طعمه  آل  هادي 
ذوي  من  »كان  عنه:  قال  ومما  كربالء«، 
أخالق  ذا  زاهدًا  وعابدًا  والفاقة،  الفقر 

عالية وخصال كرمية«. 

من سرِي أدباء كربالء 

شعر : مدين املوسوي
أرى على بوابة السماء

مالئك تهبط لألرض على حياء
تالمس الرتاب يف حفيفها

وتفرش الضياء
أمسع يف موكبها همهمة الوحي

وصوتًا يشبه البكاء
فتعثر بني رعشة اخلشوع

متسكه  أن  تكاد  فما  القلب  وخيفق 
الضلوع

أغرق يف دوامة الدموع
وأقرأ األشياء

تكشف  نقاط  أو  حروف  بال  أقرؤها 
األمساء

أقرأ يف القلب ويف العيون
يف ارتعاشة الدماء

نورًا به تتفل األرض فتنجاب السماء
أقرؤها فاطمة الزهراء 

الطواف  واله وسلم يف  النيب صلى اهلل عليه  بينما 
إذا مسع إعرابيًا، يقول: يا كريم، فقال النيب خلفه: 
يا كريم، فمضى اإلعرابي إىل جهة امليزاب وقال: يا 
كريم، فقال النيب خلفه: يا كريم، فالتفت اإلعرابي 
 , القد  رشيق  يا  الوجه,  يا صبيح  وقال:  النيب  إىل 
أتهزأ بي لكوني إعرابيًا؟ واهلل لوال صباحة وجهك، 
ورشاقة قدك؛ لشكوتك إىل حبييب حممد صلى اهلل 

عليه واله وسلم. 
فتبسم النيب وقال: أما تعرف نبيك يا أخا العرب؟

قال اإلعرابي: ال.
قال النيب: فما إميانك به ؟

ومل  برسالته  وصدقت  أره،  ومل  بنبوته  قال:آمنت 
ألقه.

الدنيا  يف  نبيك  أني  اعلم  أعرابي,  يا  النيب:  قال 
وشفيعك يف اآلخرة..فأقبل اإلعرابي يقّبـل يد النيب 

صلى اهلل عليه واله وسلم.
فقال النيب: 

األعاجم  تفعل  كما  بي  تفعل  ال  العرب  أخا  يا  مه 
بعثين ال متكربًا  وتعاىل  مبلوكها, فإن اهلل سبحانه 

وال متجربًا, بل بعثين باحلق بشريًا ونذيراً.

فهبط جربيل على النيب وقال له: يا حممد... السالم 
ويقول  واإلكرام,  بالتحية  وخيصك  السالم،  يقرئك 
لك: قل لإلعرابي, ال يغرنه حلمنا وال كرمنا. فغدًا 

حناسبه على القليل والكثري, والفتيل والقطمري.   
فقال اإلعرابي: أو حياسبين ربي يا رسول اهلل؟

قال: نعم حياسبك إن شاء.
حاسبين  إن  وجالله,  وعزته  اإلعرابي:  فقال 

ألحاسبّنه!.
ماذا  وعلى  وسلم:  واله  عليه  النيب صلى اهلل  فقال 

تاسب ربك يا أخا العرب؟ 
قال اإلعرابي: إن حاسبين ربي على ذنيب؛ حاسبته 
على مغفرته, وإن حاسبين على معصييت؛ حاسبته 
على  حاسبته  على خبلي؛  وإن حاسبين  عفوه,  على 

كرمه.
على  فهبط جربيل  ابتلت حليته،  النيب حتى  فبكى 
النيب وقال: يا حممد, السالم يقرئك السالم, ويقول 
لك: يا حممد قلل من بكائك فقد أهليت محلة العرش 
عن تسبيحهم وقل ألخيك اإلعرابي: ال حياسبنا وال 

حناسبه؛ فإنه رفيقك يف اجلنة.

الشيُخ حسني البيضاني 

بوابُة السماء حكايُة إعرابي عارف
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حتت
 اجملهر

باسم   تفسري  هناك    
»تفسري اإلمام العسكري ّ عليه السالم  »   كتبه  احلسن  بن  

خالد الربقي ّ، ويقع  يف  مائة  وعشرين  جمّلدًا. وهو يروي  ذلك  التفسري عن  اإلمام اهلادي ّ 
عليه السالم  ) فقد ُعِرفحَ اإلمام اهلادي ّ بالعسكري ّ أيضًا (. وليس  ذلك  التفسري يف  متناول  اليد حالّيًا، وكان  تفسريًا 

معتربًا وطوياًل جّدًا، وراويه  ثقة  ) احلسن  بن  خالد الربقي ّ ( ، وليس  حماّل للشّك والشبهة .
 وهناك  تفسري آخر معروف  بهذا االسم ، ويشمل  سورة  احلمد وقدرًا من  سورة  البقرة . ، يرويه  املرحوم  الصدوق ، عن  شخصني ، يرويانه  بدورهما 

عن  أبويهما، وأبواهما يرويانه  عن  اإلمام العسكري ّ عليه السالم   وكالمنا عن  هذا التفسري والروايات  الواردة  فيه .
 عّد البعض  هذا التفسري مّتحدًا مع  ذلك  التفسري، للمناسبة  واملشابهة  يف  لفظ  » العسكري ّ «، كاملرحوم  املريزا حسني  النوري ّ يف  » املستدرك  « الذي  يقول : إنَّ مجيع  أجزاء تفسري اإلمام اهلادي ّ 

عليه السالم  قد ُفقدت  ومل  يبقحَ منها إاّل جزء واحد، ويّدعي  أنـّهما تفسري واحد، وأنـّه  ليس  لدينا تفسريان . 
 ويقول  العاّلمة  احلاّج أغا بزرك  الطهراني ّ: إنَّهما تفسريان ، وكالهما معتربان  يف  غاية  االعتبار، لكنَّ أحدهما قد ُفِقد وبقي  اآلخر.

ومن  الذين  يعّدون  هذا التفسري معتربًا: الشيخ  الصدوق  والشيخ  الطربسي ّ يف  »االحتجاج « والقطب  الراوندي ّ يف  » اخلرائج  واجلرائح  « وابن  شهرآشوب  يف  » املناقب  « الذي  ينسبه  إىل اإلمام احلسن  
العسكري ّ بشكل  جازم ،  أّما املعارضون  هلذا التفسري فأّوهلم  ابن  الغضائري ّ الذي  يعترب هذا التفسري خمتلقًا، ويقول : إنَّه  موضوع  وليس  له  أي ّ سند،  وكذلك من  الذين  قدحوا يف  هذا التفسري: العاّلمة  
ُدُهما  ْهولحَنْيِ: أححَ ْن رحَُجلحَنْيِ جمحَ ْنُه تحَْفسريًا يحَْرويِه عحَ عيٌف كحَّذاٌب، رحَوحَي  عحَ ِر بِن بابحَوحَْيِه؛ ضحَ ْعفحَ ْنُه أبو جحَ اباِدي ُّ، رحَوحَي  عحَ ُر االحَْسرتحَ ُد ْبُن القاِسم ، أحَو أحَبو  القاِسِم امُلفحَسِّ مَّ احلّلي ّ يف  كتاب  » اخلالصة  «  حيث  قال :  حُمحَ
الم . ويقول : إنَّ هذين  الرجلني  ال وجود هلما يف  اخلارج  أصاًل، وهما جمعوالن ،  لحَيِه  السَّ ِن الثَّاِلِث عحَ ْن أِبي  احلحَسحَ ْن أبحَوحَْيِهما، عحَ ِد ْبِن يحَساٍر، عحَ مَّ ُر ِبعحَلي  ِّْبِن حُمحَ ِد ْبِن ِزياٍد، وحَاآلخحَ مَّ ُف ِبيوُسفحَ ْبِن حُمحَ ُيْعرحَ

فاللذان  يرويان  عن  أبويهما، بينما يروي  أبواهما عن  اإلمام العسكري ّ ال وجود خارجي ّ هلما أصاًل. والشخص  الذي  وضع  هذا التفسري نسبه  إىل هذين  الرجلني  اجملهولني ، لكّنهما مل  ُيعرفا.  
 الثالث  من  الذين  يرّدون  هذا التفسري هو: احملّقق  املري داماد يف  كتاب  » شارع  النجاة  » وكذلك السيد ابو القاسم اخلوئي يرد هذا التفسري حيث قال:« ان التفسري املنسوب اىل اإلمام العسكري عليه 
السالم امنا هو برواية علي بن حممد بن سيار وزميله يوسف بن حممد بن زياد وكالهما جمهوال احلال وال يعتد برواية أنفسهما عن اإلمام عليه السالم اهتمامه بشأنهما وطلبه من أبويهما إبقاءهما 

عنده إلفادتهما العلم الذي يشرفهما اهلل به هذا مع إن الناظر يف هذا التفسري ال يشك يف انه موضوع وجلَّ عامل حمقق أن يكتب مثل هذا التفسري فكيف باإلمام عليه السالم ج 13 ص 157.

التفسرُي املنسوُب اىل اإلمام العسكري )عليه السالم(

عدنان آل حييى املوسوي 
السخاء عكس البخل، والسخاء من معالي األخالق، والسخي 
فان  والسماء،  األرض  أهل  وحمبوب  اآلفاق،  أهل  ممدوح 
زال  ما  الدهور  توالي  من  الرغم  على  الطائي  حامت  اسم 

جاريًا على األلسن باملدح والثناء.
وفضل هذه الصفة ظاهر وواضح، واملتصف بها حمبوب من 
اخلالق واملخلوق ويكفي يف مدح هذه الصفة إن الباري عز 
وجل وصف نفسه بها، وكم من عطية نزلت منه تعاىل عند 

مساعه نداء عبده 

) يا جواد يا كريم(.
واله  عليه  اهلل  )صلى  حممد  املرسلني  خري  عن  وروي 
حبار  حّقه(.  يف  اجلواد  حيب  اهلل  إن   ( قال:  انه  وسلم( 
)عليه  املؤمنني  أمري  علي  وصّيه  عن  وروي  ج77.  األنوار 
 ( و  ُيذّله(  الغين  الفقري جُيّله وخبل  ) جود  السالم( قوله: 
جود الرجل حيببه إىل أضداده وخبله يبغضه إىل أوالده( 
و ) السخاء خلق األنبياء وأشجع الناس أسخاهم والسخاء 
مثرة العقل، والسخاء سرت العيوب، والسخاء يكسب احملبة 
وُيزين األخالق(. غرر احلكم وقصار الكلم عزيزي القارئ: 
إمنا كان املال لراحة العيش والعمر، ومل يكن العمر جلمع 
املال، سئل عاقل: من هو حسن احلظ ومن هو سيئه؟ فقال: 
حسن احلظ من أكل وزرع وسيئ احلظ من مات فأخذ ماله 
وانقطع ذكره. وقد نصح موسى الكليم على نبينا وآله وعليه 
السالم، قارون فقال له: ) وأحسن كما أحسن اهلل إليك ( 
القصص آية 77 ، فلم ُيصغ لنصيحة نيب اهلل فكانت عاقبته 

) فخسفنا به وبداره األرض( –
 سورة القصص 81-

وقال بعض العلماء: مات اثنان يف احلسرة: األول ملك 

ِلمحَ ومل يعمل، عزيزي بعد أن علمت قدر  ومل يأكل واآلخر عحَ
فضيلة السخاء، فاعلم انه على نوعني من العطاء واإلنفاق:  
العيال وما  الواجب كاخلمس والزكاة ونفقة  األول: اإلنفاق 

شابه.
والثاني: العطاء املستحب كالصدقة واهلدية والضيافة واحلق 
املعلوم وحق احلصاد وإعطاء القرض وإعانة املسلمني وبناء 
املسجد واملدرسة واجلسر وحفر قنوات املاء وطبع الكتب 
العلمية الدينية وحنو ذلك من الصدقات اجلاريات والباقيات 
الصاحلات. وعن اإلمام الصادق )عليه السالم( يف تعريف 
احلق املعلوم من غري الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على 
نفسه يف حالة جيب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة 
ما له فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء يف كل يوم وان 
. الكايف ج3 -  وعن  شاء يف مجعة وان شاء يف كل شهر 
اإلمام الباقر )عليه السالم( حق احلصاد: هذا من الصدقة 
يعطى املسكني، القبضة بعد القبضة، ومن اجلواد احلفنة ) 
ملء الكف( بعد احلفنة حتى يفرغ من الطعام . الكايف ج3 
- جعلنا اهلل وإياكم ممن وفقه اهلل إلعطاء احلقوق الواجبة 

والزيادة يف املستحبات الصاحلات.

ــــســــخــــاُء ال
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دقائق وتاتيك االجابة

فعل اخلري والعلم األمسى

م/ إيضاٌح

هنالك معلومة تسال عنها لغرض التزود بالعلم ومثل هكذا سؤال كلما كثر كثر علمك ولكن هنالك سؤال يدخل يف باب 
الفضول كان تسال عن كل شيء تراه وقد ينفعك او يضرك وحتى تكسب املنفعة وتتجنب املضرة فما عليك اال االنتظار 
دقائق وسرتى النتيجة ومؤكدا ستاتيك جبديد وافضلها ان تتانى يف السؤال عن كل ماترى فهنالك امور قد ال ختصك 
وهنالك جميب قد ال يستحملك فاذا تانيت تكون قد كسبت وكثري من املواقف اليت تتاج اىل تفسري وقد نفسرها خطأ 
ونتخذ قرارا على ضوء ذلك وتاتينا العواقب غري سليمة ، والنصيحة ان ننتظر دقائق وستنجلي الغمامة ويظهر ما كنا جنهله 

او بصدد السؤال عنه  وعندها ال نندم على القرار الذي نتخذه بعد االطالع على كل حيثيات املوقف .

قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 53
301
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إىل / القارِئ الكريِم

عبد الستار جابر الكعيب

العلم  موضوع  وهو  كثرية  ومعان  صور  للخري 
األمسى وامتزاج جوهر األشياء بالعدالة لسائر 
علم  كل  وان  ومفيدة،  نافعة  املخلوقات جيعلها 
ومعرفة ال ينفع ويفيد شيئًا دون امتالك اخلري، 
وان كان عامل اخلري عند عامة الناس السرور 
بالعمل الصاحل لكن عند عامة الناس السرور 
العلماء  من  عند اخلاصة  لكن  الصاحل  بالعمل 
اإلدراك  وهو  العلمية،  واحلكمة  البصرية  هو 
الباطين للخري وجتنب الشر، وان فعل اخلري 
هو بالعمل وليس بالتمنيات القلبية بل بظاهر 
األعمال احلقيقية الن اخلري هو الطريق القويم 
بكل نفس وهو الضالة املنشودة لكل شخص على 
وجه األرض، فالذي ال يعرف كنه اخلري فيه، 
ال يعرف النور الذي ينشر عليه حلة بهية بديعة 

األلوان، فإذا حول اإلنسان نظره عن املرئيات 
اجلميلة يف وضح النهار، وشرع ينظر إىل ضوء 
من  قريبًا  فيكون  عيناه  اخلافت ضعفت  الليل 
هو  ما  يعرف  فال  بصريته  فتضعف  العمى، 
أكون  أن  أفضل  هومريوس(  قال)  كما  اخلري، 
عبدًا لفعل اخلري وال أكون ملكًا ظاملًا، ) فأرى 
استعباد نفسي – لفقري يف األنام –هو خري من 

عروش – يف أعاميق الظالم (. 
القرآن  ومشتقاتها يف  كلمة اخلري  وردت  وقد 
الكريم ) 173( مرة كما حبثتها، تناولت خمتلف 
صور اخلري، وهنا ال ندخل يف تفاصيلها لكن 
)عليهم  املعصومني  عن  ورد  ما  لذلك  إضافة 
السالم( الكثري الكثري حيث قال أمري املؤمنني 
)عليه السالم( خري الناس من نفع الناس ووصل 
كان  عندما  السالم(  )عليه  عنه  وروي  وأعان، 
املؤمنني  أمري  يا  فقال:  رجل  فعارضه  خيطب 

حدثنا عن ميت األحياء، فقطع خطبته ثم قال 
ولسانه  بقلبه  للمنكر  املنكر   ( السالم(  )عليه 
ومنكر  كلها،  حصلها  اخلري  فخالل  ويديه، 
للمنكر بقلبه ولسانه وتارك بيده، فخصلتان من 
خصال اخلري حاز، وتارك للمنكر بقلبه ولسانه 
األقوال  هذه  ومن  األموات،  ميت  فذلك  ويده 
ُعد  حياته  الناس يف  ينفع  مل  من  إن  الشريفة 
من األموات ) وليس من مات فاسرتاح مبيت – 
إمنا امليت ميت األحياء ( ألن انفع الناس إىل 
اهلل تعاىل انفع الناس للناس لذا يدعونا اخلري 
العزة  النفس وتهذيبها وغرس مواد  إىل كمال 
جبمال  والتحلي  الطمع  وترك  احلرص  ونبذ 

العلم وصالح الدين، واحلمد هلل رب العاملني..

املصادر : فقه الرضا، مستدرك الوسائل ، غرر 
احلكم ، مجهورية أفالطون.

التفسرُي املنسوُب اىل اإلمام العسكري )عليه السالم(
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يبدُأ اإلنذاُر بعد االنفجار
من احملن اليت ابتلي بها الشعب العراقي هي التفجريات اليت ادت بأرواح كثري من الضحايا ، وكثرية جدا هي اجلهات املسؤولة عن 

هذه التفجريات سواء كانت حكومية او غري حكومية ، والذي اعتاد عليه هذا الشعب املسكني ليس االستنكارات فقط بل اإلجراءات اليت 

تتخذ عقب كل انفجار حيث تبدأ اجلهات األمنية بأخذ اقصى حاالت احليطة واحلذر يرافق ذلك قطع الطرق ومعه األرزاق وال نعلم ملحَ ال 

تؤخذ هذه االستعدادات قبل وقوع االنفجار حتى ميكن احتواء سقوط الضحايا .

مرتضى علي احللي 

من املقطوع به قرآنيا ونبويا أّن اإلسالم هو ديُن 
السالم واحملبة والتعاون والتآخي إنسانيا، فالقرآن 
الكريم أعلن وبصراحة عن لزوم التعايش السلمي 
بني بين اإلنسان إاّل من ُظلم فرفع شعاره الشريف 

لم كافة وال  ))يا أيها الذين آمنوا أدخلوا يف السِِّ
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدٌو مبني(( 

/208/البقرة.
وقد ذكر الرسول صلى اهلل عليه وآله أحاديث عديدة 
يف هذا اجملال السلمي اإلنساني وخاصة يف قوله 
صلى اهلل عليه وآله : ))أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم 
لسانه  من  املسلمون  سلم  من  املسلم  وإمنا  أخالقا 
ويده ((/ الكايف/ الكليين /ج2/ص99. وقال صلى 
اهلل عليه وآله ))املؤمن من أمنه الناس على دمائهم 

وأمواهلم((/ صحيح مسلم/ج5/ص154.
ذكرته  فيما  أعاله  واإلطالقية  الكلية  القيم  فهذه 
اآلية الشريفة أو أحاديث الرسول حممد صلى اهلل 
تطبيقه  ميكن  تربويا  منهجا  حبق  متثل  وآله  عليه 
على مستوى تعليم الفرد وتربيته يف ميدان اجملال 

التدريسي ,أو جمال احلياة عامة.
هو  األفراد  بني  فيما  والتسامل  والتحابب  فالتعاون 
ما ُينمي قابلية التعايش اإلنساني والتعلم وتسريعها 
الكريم  القرآن  أّن  فاملالحظ  تربويا  وتصويبها 
جزافا  األمر  ويرتك  فحسب  ر  ُينظِّ فقط  ليس 
ملناهجه  تطبيقاته  يوجد  راح  العكس  على  بل  ال 
الرتبوية عمليا وهذه اخلطوة القرآنية إلتفتت إليها 

املؤسسات الرتبوية والتعليمية عامليا مؤخرا إذ أنها 
والتطبيق عمليا فأنشأت  التنظري  تدمج بني  بدأت 
املختربات العملية والعلمية لتطبيق احلقائق العلمية 
وإخضاعها للتجربة اليت هي األخرى بذاتها تفيد 

علما.
ومالئكته  اهلل  إّن   (( قال:  الكريم  القرآن  فمثال 
عليه  آمنوا صلوا  الذين  أيها  يا  النيب  على  ُيصلون 
إختالف  وعلى  األحزاب،  تسليما((/ 56/  وسلموا 
اآلية  للمقطع األخري من  التفاسري يف هذا اجملال 
الرتبوية  احملصلة  تكون  تسليما((  ))وسلموا  هذه 
والتعليمية واحدة ال حمالة، إذ أننا ُملزمون بالتسليم 
على شخص النيب /حممد صلى اهلل عليه وآله يف 
حال اخلروج من الصالة وكذا ُملزمون بالسالم على 
بعينهما ميثالن حقيقة  وهما  الصاحلني  اهلل  عباد 
السالم والتعايش السلمي فيما بيننا وبني منهج نبينا 

أو مع اآلخرين من الناس كافة.
وهذا املقطع األخري من اآلية الشريفة يستبطن يف 
جوهره القيمي أطروحة السالم ونبذ العنف وضرورة 
التعايش سلميا، وإاّل ما معنى أن ُيكرر املسلم يوميا 
هذه الفقرة يف صلواته اخلمس )السالم عليك أيها 
النيب صلى اهلل عليه وآله( و )السالم علينا وعلى 

عباد اهلل الصاحلني(.
وُيرتب الشرع اإلسالمي احلكيم أثرًا على ذلك إذ 
أنه ال يسمح للمسلم برتكه حال اخلروج من صالته، 
إاّل بإمتامها بالصالة والسالم على حممد صلى اهلل 
عليه وآله. هذا الرأي األول وهو املعروف بني سائر 

املسلمني.

معنى))وسلموا  أّن  على  فيؤكد  الثاني  الرأي  أما 
والتسليم  والطاعة  االنقياد  وجوب  هو  تسليما(( 
وآله  عليه  اهلل  األكرم حممد صلى  الرسول  ملنهاج 
والذي هو عينه منهاج اهلل تعاىل، والذي ُيعزز هذا 
الرأي تأكيد القرآن الكريم حلقيقة االنقياد العلمي 
والعملي ملنهج الرسول صلى اهلل عليه وآله يف قوله 
فيما  يؤمنون حتى حُيكموك  ورّبكحَ ال  ))فال  تعاىل: 
مما  حرجا  أنفسهم  يف  جيدوا  ال  ثّم  بينهم  شجر 

قضيت وُيسلموا تسليما((65/النساء.
وهنا أقسم اهلل تعاىل بنفسه الكرمية أن هؤالء ال 
يؤمنون حقيقة حتى جيعلوك حكًما فيما وقع بينهم 
بعد  سنتك  إىل  ويتحاكموا  حياتك,  يف  نزاع  من 
مماتك، ثم ال جيدوا يف أنفسهم ضيًقا مما انتهى 
إليه حكمك, وينقادوا مع ذلك انقياًدا تامًا، فاحلكم 
مبا جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم من 
من  احلياة  شؤون  من  شأن  كل  يف  والسنة  الكتاب 

صميم اإلميان مع الرضا والتسليم.
الفكرة  قبول  ضرورة  إىل  ُتشري  الشريفة  فاآلية 
مفردة  هنا  )وأعين  والعقالنية،  املعتدلة  الرتبوية 
التعايش السلمي ونبذ العنف فرديا ومنهجيا( وتقبلها 

وعدم معارضتها والتسليم هلا ذهنيا وعمليا.
إلجناح  فعليان  حُمركان  هما  التسليم  أو  فالسالم 
العملية الرتبوية لألفراد أو اجملتمع، وكذا جيب أن 
يكون جمال الدرس والتدريس أو التعايش البشري 
بين  بني  العنف  ونبذ  التسامل  أساس  على  قائما 

اإلنسان مجيعا .

التعايُش السلمي ونبذ العنف 

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 24

أسرة وجمتمع



ستكوُن ناجحًا

أعداد حسنني الشاجلي

بتول علي

عاشت معه تعب السنني حبلوها ومرها ال ميلك قوت يومه صربت ومنحته صربها.
حسده الناس عليها ألنها وقفت إىل جانبه وكدحت معه حتى استطاع أن يقف على قدميه 
ويشق دربه ليصبح شيئًا فشيئًا وعلمت بأنه عازم على الزواج بأخرى وسرعان ما تهاونت 
واشتد نزف جرحها والن نزيف اجلرح قد غطى على كل شيء فلم تعد قادرة على الرؤية 
بوضوح ، كم كانت محقى وغبية نثرت عمرها وردًا ورياحني لتصنع له العمر بستان حب 
وأمل. هل هذا جزاء اإلخالص لك ؟ هل هذا جزاء احلب والكدح ؟ وملاذا ؟ نعم ملاذا الزواج 

بأخرى ؟ وقد هيأت لك كل شيء وصربت من أجلك ؟!.

لبناء  اساس  كحجر  الطفولة  ألهمية  نظرا 
شخصية االنسان مستقبال ومبا ان هلا دورا  
كبريا يف توافق االنسان يف مرحلة املراهقة 
النفسية  الصحة  علماء  أدرك  فقد  والرشد 
أهمية دراسة مشكالت الطفل وعالجها يف 

سن مبكره قبل ان تستفحل وتؤدي الحنرافات 
مراحل  يف  النفسية  الصحة  يف  وضعف  نفسية 

العمر التالية .
االنسان وقد تبني من دراسة الباحثني يف الشخصية وعلم نفس النمو ان  توافق 

والراشدين  املراهقني  الطفولة فمعظم  بتوافقه يف  كبري  والرشد مرتبط اىل حد  املراهقة  يف 
يف  املشاكل  قليلي  طفولتهم  يف  سعداء  كانوا  حسنا،  توافقا  وجمتمعهم  انفسهم  مع  املتوافقني 
صغرهم بينما كان معظم املراهقني والراشدين سيئي التوافق تعساء يف طفولتهم كثريي املشاكل 

يف صغرهم.
دور  اوضحت  الشواذ  النفس  وعلم  املرضي  النفس  علم  جماالت  يف  الدراسات  نتائج  ان  كما 
مراحل  السلوكية يف  واالحنرافات  والعقلية  النفسية  االضطرابات  نشأة  الطفولة يف  مشكالت 
املراهقة والرشد وهذا ما الحظته يف بعض الشخصيات اهلامة يف جمتمعنا فقد كانوا سعداء يف 
طفولتهم وهم االن منسجمون ومتوافقون اواًل مع انفسهم وثانيًا مع اجملتمع وخاصة يف اجلانب 

الصحي الذي هو الرافد املهم لتوعية االخرين .
وعكس هذا النموذج فقد وجدت ان هناك شخصيات كانت تعيسة يف ايام الطفولة ومل يتوفر هلا 

أي من عوامل الراحة والسعادة وهي االن تواجه من املشاكل ما ال يستطيع ان جيد هلا حال .
بناء  االن حنتاج اىل  االنسان وحنن  لبناء شخصية  بالنسبة  الطفولة  اهمية مرحلة  تكمن  وهنا 
جادة  اىل  البلد  يقود  ان  من  يتمكن  جيل   اىل  وبالتالي   احلضاري  واجملتمع  اجلديد  االنسان 

الصواب والنهوض به اىل املراتب العليا  ليواكب التطور احلاصل يف العامل .

أن  إال  عليك  ما  اليومية  حياتك  يف  النجاح  أردت  إذا 
تشحذ اهلمم وتدوس على التهم وال تبالي مبا يقال عنك 
مضالت  من  تنجيك  خطوات  وتتبع  والعلن،  السر  يف 

الفنت... 
 -1ستكون ناجحًا عندما تدرك أن الفشل حدث وليس 
الليلة  يف  انتهى  قد  األمس  أن  تعي  وعندما  شخصًا 

املاضية وأن الغد يوم جديد متامًا.  
ال  )الفوز  النجاح  أن  تعلم  عندما  ناجحًا  ستكون   2-

يصنعك، وأن الفشل واخلسارة ال يهدمك( . 
على  وتركز  تصادق ماضيك  عندما  ناجحًا  3- ستكون 

حاضرك وتنظر إىل مستقبلك بعني التفاؤل . 
4- ستكون ناجحًا عندما تفيض باإلميان واألمل واحلب 
، وعندما تعيش بال غضب أو طمع أو ذنب  أو حسد أو 

تفكري يف االنتقام . 
5- ستكون ناجحًا عندما تصل إىل مرحلة من النضج 
من  تركيزك  وتول   ، الذات  مكافأة  تؤخر  جتعلك 

حقوقك إىل واجباتك . 
6- ستكون ناجحًا عندما تعرف أن الفشل يف الدفاع عن 

الصواب يعد متهيدًا للوقوع ضحية للخطأ واجلرمية . 
7- ستكون ناجحًا عندما تكون آمنًا ويف سالم مع خالقك 

ويف وئام مع اآلخرين . 
أعدائك  تويل  من  تتمكن  عندما  ناجحًا  ستكون   -8
باحلب  تفوز  وعندما    ، أصدقاء  إىل  وخصومك 

واالحرتام ممن يعرفونك جيدًا. 
9- ستكون ناجحًا عندما تعي أن اآلخرين قد مينحونك 
املتعة ، ولكن السعادة  الغامرة تأتي فقط عندما تفعل 

أشياء من أجل اآلخرين. 
10- ستكون ناجحًا عندما متنح األمل لليائسني ، ومتنح 
احلب للمكروهني ، وعندما تبعث البهجة يف نفوس من 
بلباقة ،  الفّظني  تتعامل مع  ، وعندما  يشعرون باألسى 

ومع احملتاجني بكرم. 
الناس هم  أن أعظم  ناجحًا عندما تعرف  11- ستكون 

من خيتارون أن خيدموا اآلخرين . 
12- ستكون ناجحًا عندما تنظر للخلف بعني الصفح ، 
ولألمام بعني األمل،  وألسفل بعني الشفقة وألعلى بعني 

الشكر واالمتنان .

إىل بعض األزواج

أهميُة عالج مشكالت الطفولة
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

الرصيد
 الكاذب 

ال  الذي  العامل  على  العلم  أخطر  ما 
للغرور   ( مدعاة  ذلك  أن  إذ  له،  عمل 
الكاذب إىل وجود رصيد  واالرتياح   )
جانبًا  إال  ميأل  مل  أنه  واحلال  عنده، 
والذي   ،) ذهنه   ( عامل  من  ضئياًل 
وجوده،  بدوره جزءًا حمدودًا من  يعد 
عامل  ومنها  أخرى  ألبعاد  اجلامع 
الذهن .. أضف إىل أن نقش املعلومة 
يف  الكتابة  نقش  مبثابة  الذهن،  يف 
أنه  يف  الورق،  على  والكتابة  احلجر، 
ُيـعّول  ال يعد - يف حد نفسه - كماال 
الكمال،  ( يف مسرية  ) مبجرده  عليه 
اإلنارة،  أداة  وهو  العلم  اجتمع  وهلذا 
مع الضالل وهو واقع الظلمة ، كما يف 
قوله تعاىل: } وأضله اهلل على علم {.

حان الوقت، اجتهت نحو فرا�ســـك وا�ســـتلقيت ، �ســـاد ال�ســـمت ، االآن اأنت تنتظر اأن تنام، قبل اأن ياأتيك النعا�س متر حلظات ، الكثريون منا 
يقومون با�ســـرتجاع م�ســـاكلهم وهمومهم يف هذه الفرتة فرتاه يفكر يف عمله اأو درا�ســـته وامل�ســـاكل التي ح�سلت ويفكر يف ما �سيفعله ليوم 

غد ! �ساأذهب اإىل هذا العمل و�ساأفعل كذا وكذا ! وكاأنه تيّقن انه �سي�سحو من غفوته يوم غد والتي قد تكون غفوة اأبدية ال ي�سحو بعدها 
اأبداً!!

علينـــا اأن نحا�ســـب ونراجـــع اأنف�سنـــا  كل ليلة قبل اأن ننـــام فيما عملنا وفعلنا يف هذا اليوم هل عملنا ير�سي اهلل �سبحانه وتعاىل؟! هل قمنا باإيذاء احد 
مـــن النا�ـــس ولـــو بكلمـــة جارحـــة ؟!! ونفكر يف كل عمل قمنا به ونعاهد اأنف�سنا على اأن ن�سحح ونوجه اأنف�سنا نحو العمل ال�سالح وان جنعل الغد اأف�سل من اليوم .. كما يف قول 

اأمري املوؤمنني ) عليه ال�سالم( " َمن ا�ستوى يوماُه فهو مغبون ومن كان اأم�سه خرياً من يومه فهو ملعون " ..
اإ�سافة اإىل هذا هناك اأعمال وم�ستحبات ي�ستحب القيام بها قبل النوم .. وهي الو�سوء والنوم على الكتف االأمين وقراءة �سورة االإخال�س ثالث مرات وقراءة اآية الكر�سي.

ماذا تفعل قبل النوم ؟؟!!

االخت زينة مهادي 
مشاركتك مجيلة وتدل على ضرورة 

االخوة بني املسلمني وامجل ما فيها هو ان 
نلتزم مببادئ اهل البيت عليهم السالم اذا كنا حقا 

من اتباعهم ...نرجو منك التواصل معنا وننتظر اجلديد 
...شكرا لك 

نستقبل حبوثكم
يف املستقبل القريب سنصدر ان شاء اهلل عز وجل 

اصدارا متخصصا بالبحوث والدراسات احلسينية وعليه 
فاننا نستقبل من االن وصاعدا البحوث اليت ختص 

االمام احلسني عليه السالم .

روى أبو بصري قال: دخلت على أم محيدة أعزيها بأبي عبد اهلل )عليه السالم( 
فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا حممد لو رأيت أبا عبد اهلل )عليه السالم( 
عند املوت لرأيت عجبًا، فتح عينيه ثم قال: »امجعوا كل من بيين وبينه قرابة« 
قالت: فما تركنا أحدًا إال مجعناه، فنظر إليهم ثم قال: »إن شفاعتنا ال تنال 

مستخفا بالصالة« 
وسائل الشيعة: ج4 ص26 ب6 ح4423.

الصاة ثم الصاة
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�سورة وتعليق..

قبــــل ان ت�ســــرتي اأي بال�ستيك تعلم هــــذه الرموز ، هذه الرموز 
جتدهــــا علــــى بع�ــــس االأدوات البال�ستيكيــــة كالعلــــب واالألعــــاب 

وغريها .. فهل تعلم ما معناها ؟؟!!
لنتعلم هذه الرموز املهمة :

املثلــــث الــــذي تــــراه يف ال�ســــورة يعنــــي قابــــل للتدويــــر ، واإعــــادة 
الت�سنيــــع وكل رقــــم داخــــل املثلث ميثل مــــادة بال�ستيكية معينة 
، واحلروف اأ�سفل املثلث هي اخت�سار ال�سم البال�ستيك املرادف 

للرقم داخل املثلث .
الرقم 1 : يعنى اآمن وقابل للتدوير .

م�سنوعــــة  واإنهــــا  وال�ســــودا  والع�ســــري  املــــاء  لعلــــب  ي�ستخــــدم 
لت�ستخدم ملرة واحدة فقط وت�سبح �سامة اإذا اأعيد تعبئتها .

الرقم 2 : يعنى اآمن وقابل للتدوير :
ي�ستخــــدم لعلــــب ال�سامبــــو واملنظفات ، احلليب ولعــــب االأطفال 

ويعترب من اأكرث اأنواع البال�ستيك اأمنا خ�سو�سا ال�سفاف منه
 الرقــــم 3 : بال�ستيــــك �ســــار و�ســــام اذا اأ�ستخــــدم لفــــرتة طويلــــة 
وهــــو ما ي�سمــــى بالفينيــــل اأو الـ PVC ، ي�ستخــــدم يف موا�سري 

ال�سباكة و�ستائر احلمام .
الرقم 4 : يعترب بال�ستيك اآمن ن�سبيا وقابل للتدوير ، ي�ستخدم 

ل�سنع علب ال�سيديات وبع�س القوارير واأكيا�س الت�سوق .
الرقــــم 5 : من اأف�سل اأنــــواع البال�ستيك واأكرثها اأمنا ، ينا�سب 
ال�سوائــــل واملــــواد البــــاردة واحلارة وغري �سار اأبــــدا .ي�ستخدم يف 
�سناعــــة حوافــــظ الطعــــام وال�سحــــون وعلــــب االأدويــــة وكل مــــا 

يتعلق بالطعام .
الرقــــم 6 : يعتــــرب هــــذا البال�ستيك خطرا وغري اآمــــن ، وهو ما 
ي�سمــــى بالبــــويل �ستايريــــن اأو ال�ستايروفــــورم ، احلــــذر من هذه 
املــــادة ، والتي ال تزال ت�ستخدم يف املطاعم والبوفيهات ال�سعبية 

.الرقــــم 7 : هــــذا النــــوع ال يقــــع حتــــت اأي ت�سنيــــف مــــن االأنــــواع 
ال�ستــــة ال�سابقــــة ،وقــــد يكــــون عبارة عــــن خليط منهــــا .  واالأمر 
الهام هنا اأن كثريا من ال�سركات العاملية بداأت تتجنبه مبا فيها 
�سركــــة TOYS R US االأمريكيــــة لالألعــــاب ، والتــــي ت�سنع 
كذلك ر�ساعات االأطفال، وال تزال هذه املادة حمط جدال بني 

االأو�ساط العلمية .

بلغ احلسن البصري إن رجالً  اغتابه 
الرجل:  له  فقال   ! هدية  إليه  فأنفذ 
معروف(   ( يد  عندك  لي  ما  واهلل 
إلي  تهدي  انك  بلغين  بلى  فقال 

حسناتك فأحببت أن أكافأك.

واجٌب وأوجُب !!
قال رجل لإلمام علي )عليه السالم( : أخربني عن : واجبٍ  واوجب ، وعجيب وأعجب 

وصعب وأصعب وقريبٍ  واقرب .
فأجابه اإلمام )عليه السالم( بأبيات من الشعر: 

  ثوب الورى واجب عليهم             وتركهم للذنوب اوجب
  والدهر يف صرفه عجيب             وغفلة الناس عنه أعجب 

  والصرب يف النائبات صعب           لكن فوت الثواب أصعب 
  وكل ما يرجتى قريب                  واملوت من ذلك اقرب

ماذا تفعل
 ملن يغتابك

معنى املثلث والرقم املطبوع على علب البال�ستيك

يف هذه 
اللقطة تتجلى 
عظمة البارئ 

)عّزوجل(
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