
عن احلسني بن علّي )عليه السالم( قال: كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( يقول فيما بّشرني به: يا حسني أنت سّيد ابن السّيد أبو السادة، 
تسعة من ولدك أئّمة أمناء، التاسع قائمهم، أنت اإلمام ابن اإلمام أبو 

األئّمة تسعة من صلبك أئّمة أبرار والتاسع مهديهم، ميأل األرض قسطًا 
وعداًل، يقوم يف آخر الزمان كما قمت يف أّوله. )كفاية األثر 176(.
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العدد..

يف سعي العتبة املقدسة من أجل التوسعة الستيعاب األعداد املتزايدة من الزائرين

جلنة استمالك األراضي تستملك )106( عقارات ومبساحة )14030 ألف مرت مربع(



عن حممد بن مسلم قال: مسعت ابا عبد اهلل )عليه السالم( يقول، ان لقيام القائم )عليه السالم( عالمات يكون من اهلل عز وجل املؤمنني قلت: وما هي جعلين اهلل 
فداك؟ قال: ذلك قول اهلل عز وجل ولنبلونكم يعنى املؤمنني قبل خروج القائم بشئ من اخلوف واجلوع ونقص من االموال واالنفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلونكم 
بشئ من اخلوف من ملوك بين فالن يف آخر سلطانهم واجلوع بغالء اسعارهم، )ونقص من االموال( قال: كساد التجارات وقلة ألفضل )ونقص من االنفس( قال: موت 
ذريع )ونقص من الثمرات( لقلة ريع مايزرع )وبشر الصابرين( عند ذلك بتعجيل ألفرج، ثم قال لي، يا حممد هذا تاويله، ان اهلل عز وجل يقول، )وما يعلم تاويله اال اهلل 

والراسخون يف العلم(.
* يف جممع البيان ويف احلديث من اسرتجع عند املصيبة جرباهلل مصيبته واحسن عقباه وجعل له خلفا صاحلا يرضاه.

*عن ابي عبد اهلل عليه السالم قال، ان إبراهيم عليه السالم قال ملا خلف امسعيل مبكة عطش الصيب، وكان فيما بني الصفا واملروة شجر، فخرجت امه حتى قامت 
على الصفا فقالت: هل بالوادي من انيس ؟ فلم جيبها احد، فمضت حتى انتهت إىل املروة فقالت هل بالوادي من أنيس ؟ فلم جتب، ثم رجعت إىل الصفا فقالت كذلك، 

حتى صنعت ذلك سبعا فأجرى اهلل ذلك سنة، واحلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجة.
*عن محران عن ابي جعفر عليه السالم يف قول اهلل: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب يعين بذلك حنن واهلل املستعان.

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

أخربنا مالك بن إمساعيل النهدي قال: أخربنا سهل بن شعيب، عن قنان النهمي، عن جعيد همدان قال: أتيت احلسني بن علي ])عليهما السالم([ وعلى 
صدره سكينة بنت احلسني فقال: يا أخت كلب! خذي ابنتك عين. فسألين فقال: أخربني عن شباب العرب أو عن العرب؟ قال: قلت: أصحاب جالهقات 
وجمالس! قال: فأخربني عن املوالي؟ قال: قلت: آكل الربا أو حريص على الدنيا! قال: فقال: إنا هلل وإنا إليه راجعون واهلل! إنهما للصنفان اللذان كنا 

نتحدث أن اهلل تبارك وتعاىل ينتصر بهما لدينه .... ترمجة اإلمام احلسني )عليه السالم( من الطبقات الكبري: ٣6 ح ٢٣٥ 
الشباب هم طاقة اجملتمع فإذا ما أحسّنا تربيتهم وتهذيبهم نكون قد ارتقينا باجملتمع اىل مصاف الرتبية اليت ربينا عليها شبابنا والعكس بالعكس، فالبيت 
واجملتمع والدولة مسؤوليتهم مشرتكة للنهوض بشبابنا ومن افضل الوسائل اليت ميكن استخدامها يف تقويم الشباب هي وسائل اإلعالم ، فالبد لنا من 
اجياد خطاب اعالمي مؤثر يفي بالغرض املطلوب  السيما وان البعض منهم يتصرف من غري مباالة ال يقصد ارتكاب اخلطا او انه يطمع يف العفو االهلي 
اي انه عند توبته سوف تغفر له ذنوبه وهذا امر مفروغ منه لكن هذا ال يعين ان يرتك شبابنا من غري تثقيف او تهذيب بغية االبتعاد عن اخلطأ الذي قد 

خيلف اثارا سلبية يتحمل عبئها اجملتمع 
ما زالت وسائلنا اإلعالمية ليست باملستوى املطلوب بالرغم من ان سريها بطيء جدا لاللتفات اىل هذه الشرحية املهمة من اجملتمع وهذا حيتم على كل 

االخوة املعنيني باالرتقاء باجملتمع تكثيف جهودهم واستحداث برامج وجتديد خطاب من اجل ان تعم الثقافة على كل شرائح اجملتمع ومنهم الشباب .

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

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  
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في هذا العدد..

أشدُّ االبتالءاِت مرُض الـــقلِب 
وأفضُل نعمٍة تقواُه 

قبسات اميانية..
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السيُد امحد بن هاشم )رضوان اهلل 
عليه( بني أطالل مدينة تشرفت 
مبرقده وعادات ضيافة أهلها

تقارير..

زائرون وصفوها باإلبداع املتمّيز
مكتبات من املرمر املزخرف تزّين 
أرجاء املرقد احلسييّن الطاهر

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗمن يخاطُب الشباب؟

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



الشيخ الكربالئي

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي     املكان: الصحن احلسيين الشريف       الزمان: 8 / ذو القعدة  /14٣٢هـ املوافق ٢011/10/7م

األبرياء  تطال  اليت  اإلرهابية  العمليات  زالت صدى  ال 
قساوة  شاجبة  والوطنية  الدينية  األوساط  بني  ترتدد 
اجملرمني مطالبة الدولة العراقية بإنزال أقسى العقوبات 
حبق املتطاولني على املقدرات واألرواح واملقدسات، ويف 
اخلطبة الثانية من صالة اجلمعة اليت أقيمت يف احلرم 
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تناول  املقدس  احلسيين 
وخطيب اجلمعة يف كربالء املقدسة مساحة الشيخ عبد 
املوافق  هـ  القعدة-14٣٢  ذي   -8 يف  الكربالئي  املهدي 
7-10-٢011م ذلك املوضوع اخلطري قائال: مع استمرار 
التفجريات اإلرهابية اليت يزداد معها سقوط الضحايا 

والشهداء يف ) كربالء ، احللة، الرمادي( .. وتبعا لذلك 
تزداد أعداد اجلرحى واألرامل واأليتام.. وبعد كل حادث 
يف  هي  أسبابا  ليعطوا  أمنيون  مسؤولون  علينا  خيرج 
اخلروقات  هذه  معاجلة  يف  للفشل  تربيرات  حقيقتها 
بأنها  ووصفها  املسؤولني  تصرحيات  وأدان  املستمرة، 
يأتي  ثم  كذا  يعطي سبب  فبعض  بينها،  فيما  متناقضة 
مسؤول آخر ليصرح بان السبب أمر آخر، مما يعكس 
ختبطًا يف تشخيص األسباب احلقيقية املؤدية إىل هذه 

األعمال اإلرهابية. 
يكونون  مسؤولني  إىل  حباجة  إننا  مساحته  وأكد 
هذه  إىل  الداعية  لألسباب  تشخيصهم  يف  صرحيني 
هو  احلقيقية  األسباب  إىل  الوصول  الن  اخلروقات 
الصحيح  العالج  وضع  بعد  األزمة  هذه  حيل  الذي 
إننا  وكذلك  لألسباب،  احلقيقي  التشخيص  ضوء  على 
حباجة اىل مسؤولني يقولون احلقيقة ولو على أنفسهم 
يغلفوا  أن  ال  والواقعية  الفعلية  األسباب  للناس  ويبّينون 
هذه احلقيقة بأباطيل تصرف الناس عن رؤية احلقيقة 

للتغطية على فشلهم.
فقط  ليست  العراقيني  دماء  أصبحت  لقد  وأضاف: 
املواطنون  يعد  ومل   – مثن  بال  بل   – األشياء  ارخص 
خيرج  حادث  كل  الن  للمسؤولني  كالم  بأي  يصّدقون 
علينا بعدها املسؤولون االمنيون ليربروا هذه االخرتاقات 

مبختلف التربيرات ثم خيرج علينا كبار املسؤولني ليعدوا 
مع  واحلزم  اإلجراءات  اشد  باختاذ  والشعب  املواطنني 
أيام  متضي  ثم  اخلروقات  ومعاجلة  اإلرهابيني  هؤالء 

وُينسى كل شيء.
وتابع مساحة الشيخ الكربالئي :إننا حباجة إىل الصدق 
يف الكالم والتشخيص والوعود وحرقة القلب على هذه 
الدماء الزكية .. ومعاجلة مواطن اخللل خاصة يف اجلهد 
االستخباري وعدم االكتفاء بنقل املخرب وتشخيصه وهو 
غري مدّرب وال ميتلك املهارة يف هذا الفن االستخباري 
.. إننا حباجة إىل منظومة استخبارية متتلك فنون هذه 
للمجاميع  اجلديدة  التكتيكات  تشخيص  ومنها  املهنة 
اإلرهابية وحتليل املعلومة، ودراسة الوضع السياسي وما 
هي تأثرياته ونتائجه وأساليب عمل اجلماعات املسلحة 

وغري ذلك.
واحلكومة  للمسؤولني  ينبغي  اليت  املهمة  امللفات  وعن 
القطاع  هو  إليها  االلتفات  النواب  وجملس  العراقية 
الكثري  تعمل  بشأنها:  مساحته  قال   الذي  الصناعي، 
لديها  القطاعات  من  جمموعة  تطوير  على  الدول  من 
كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي من اجل حتقيق 

جمموعة من اآلثار املهمة للبلد أوجزها كما يلي:
لتمويلها  متعددة  بروافد  للبلد  العامة  املوازنة  رفد   -1
وحتى ال تعتمد على رافد واحد ) كالبرتول للدول املنتجة 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

 يدين تصرحيات املسؤولني املتناقضة ويصفها باملتخبطة يف تشخيص 
األسباب احلقيقية املؤدية إىل األعمال اإلرهابية 

يخرج علينا كبار 
املسؤولني ليعدوا 
املواطنني مبعاجلة 
اخلروقات واتخاذ اشد 
اإلجراءات ثم متضي 
أيام وُينسى كل شيء

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 4

نداء اجلمعة



تتحكم  اليت  الدول  لبعض  أسرية  تكون  ال  وحتى   ) له 
بذلك القطاع .. وبالتالي زيادة الدخل العام.

٢- تشغيل الكثري من األيدي العاطلة عن العمل وبالتالي 
امتصاص البطالة .

داخل  وتشغيلها  األموال  لرؤوس  واإلبقاء  احلفاظ   -٣
البلد بدالً  من هجرتها إىل دول أخرى .

4- احلفاظ على استقاللية البلد وعدم رهنه بدول أخرى 
٥- تشغيل العقول والكفاءات العلمية والفنيني واحلرفيني 

بدالً  من هربها إىل خارج البلد.
من  الكثري  ميتلك  العراق  إن  املعلوم  من  إنه  وأضاف: 
وقد  واخلاصة  احلكومية  الصناعية  واملنشآت  املصانع 
األسباب  ومبالحظة  هنا  ومن   .. منها  الكثري  تعّطل 
بامللف  االهتمام  إىل  حباجة  فإننا  أعاله،  املذكورة 
الصناعي من خالل وضع سياسة اقتصادية ومنهج ورؤى 
الصناعة واالقتصاد من  علمية يضعها متخصصون يف 
مثار  نقطف  ولذلك   .. الصناعي  اجلانب  إنعاش  اجل 

الكثري من التأثريات واملردودات االجيابية منها:
1- رفد املوازنة العامة بروافد أخرى غري رافد البرتول 
إرباك  إىل  ويؤدي  واآلخر  احلني  بني  يتذبذب  الذي 
املوازنة املالية واخلطط املوضوعة للمشاريع والنشاطات 

واخلدمات املهمة.
٢- امتصاص البطالة من خالل تشغيل األيدي العاطلة .. 
بل أيضا معاجلة البطالة املقنعة حيث يوجد اآلن عشرات 
احليوية  واملعامل  املنشآت  هذه  منتسيب  من  اآلالف 
يقبضون رواتب وال عمل هلم .. وال ذنب هلم – أيضا – 
يف تعطيل طاقاتهم وقدراتهم وكفاءاتهم بل لرتدي الوضع 

الصناعي للبلد نتج عنه هذه البطالة املقنعة.

والكفاءات  والعقول  األموال  رؤوس  على  احلفاظ   -٣
العراقية بدالً  من هجرتها إىل خارج العراق.

4- ختليص البلد من أن يرهن لدى الدول األخرى بسبب 
اعتماده على الصناعات األجنبية .. بل وجدنا إن العراق 
أصبح سوقًا رائجة ألصحاب املصانع والشركات األجنبية 

اليت تريد أن تسّوق بضاعتها الرديئة والفاسدة.
على  تشّجع  قروض  ومنح  وتشريعات  قوانني  وضع   -٥

تنمية الصناعة احمللية احلكومية واخلاصة.
الشكر  مساحته  قدم  اجلديد  الدراسي  العام  بدء  ومع 
واالمتنان جلميع املخلصني العاملني يف القطاع التعليمي 

والرتبوي، وتقّدم هلم مبجموعة من التوصيات:
التعليمي  القطاع  يف  العاملني  باإلخوة  نهيب   :ً أوال 
العلمي  والرتبوي أن يأخذوا بنظر االعتبار إن املستوى 
للطلبة وللبلد والشعب بصورة عامة هي أمانة يف أعناقهم 
.. وان عوائل الطلبة قد سّلمت عقول أبنائهم وأرواحهم 
وحياتهم ومستقبلهم بل مستقبل بلدهم وشعبهم كأمانة 
التعليم  ميدان  يف  والنجاح  التعليمي..  الكادر  أعناق  يف 
يعين صياغة إنسان صاحل خيدم أهله واجملتمع ونفسه، 
فاشاًل  فردًا  إال  يثمر  مل  التعليمي  النظام  فشل  ولو 
معلمني  من  واجلميع  ونفسه،  وأهله  جمتمعه  على  كالًّ 
مسؤولون  جامعات  ورؤساء  وعمداء  ومدراء  ومسؤولني 

عن ذلك.
ثانياً : من مجلة ما حيافظ به على املستوى العلمي عدم 
اخلضوع لالبتزازات واإلغراءات اليت حتصل من بعض 
اجلهات أو الشخصيات للتساهل يف بناء املستوى العلمي 
.. وعدم اخلضوع للمحسوبية واملنسوبية حبيث  للطالب 
تقّدم العناصر غري الكفوءة واملستحقة على من يستحق 

ذلك.
على  واحلفاظ  العامة  اآلداب  مراعاة  ضرورة   :ً ثالثا 
أهله  وتدّين  وحضارته  بالعراق  يليق  مبا  األخالق 
يف  واألخالقية  املهنية  الضوابط  تطبيق  على  واحلفاظ 
وعدم  حقه  والدرس  الطالب  بإعطاء  والتعليم  التدريس 
من  الوظيفي  التعليم  إطار  خارج  أخرى  وسائل  اعتماد 
قبل الكادر التعليمي للتحصيل على املال وحنو ذلك، ومن 
العامة  اآلداب  أجواء  إشاعة  على  احلرص  ذلك  مجلة 
اليت يتحلى بها عموم اجملتمع من عدم السماح بالتحلل 
األخالقي والظواهر املنافية لقدسية العلم يف اجلامعة، 
وذلك  النفوس  تهذيب  منه  يراد  الذي  التعليم  وأخالقية 
باحلفاظ على العّفة واالبتعاد عن مظاهر التربج والزينة 

واالختالط احملرم وحنو ذلك.

إننا بحاجة إلى مسؤولني 
يقولون احلقيقة ولو على 
أنفسهم ويبّينون للناس 
األسباب الفعلية ال أن 
يغلفوا هذه احلقيقة 
بأباطيل تصرف الناس 
عن رؤية احلقيقة للتغطية 
على فشلهم

أهم ما جاء يف 
اخلطبة

للبلد  العامة  املوازنة  رفد          
على  تعتمد  ال  حتى  متعددة  بروافد 
رافد واحد)كالبرتول( وحتى ال تكون 
تتحكم  اليت  الدول  لبعض  أسرية 

بذلك القطاع

بامللف  االهتمام  ضرورة   
سياسة  وضع  خالل  من  الصناعي 
اقتصادية ومنهج ورؤى علمية يضعها 
متخصصون يف الصناعة واالقتصاد 

من اجل إنعاش اجلانب الصناعي

العاملني  باإلخوة  نهيب   
أن  والرتبوي  التعليمي  القطاع  يف 
املستوى  إن  االعتبار  بنظر  يأخذوا 
العلمي للطلبة وللبلد والشعب بصورة 

عامة هي أمانة يف أعناقهم

احلرص على إشاعة أجواء   
اآلداب العامة اليت يتحلى بها عموم 
بالتحلل  السماح  عدم  من  اجملتمع 
األخالقي والظواهر املنافية لقدسية 

العلم يف اجلامعة
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البالء  من  وإن  أال  السالم(:)  )عليه  أبي طالب  بن  علي  املؤمنني  أمري  اإلمام  قال 
الفاقة، وأشّد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب، أال وإن 
من الِنعم سعة املال، وأفضل من سعة املال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن 

تقوى القلب(.
فيها،  الرؤية  عنا  تغيب  وقد  بها،  نقع  لكّنا  نتحسسها  اليت  املشاكل  بعض  هناك 
املؤمنني  املؤمن..وأمري  قرين  االبتالء  يكون  وقد  االبتالءات،  من  ختلو  ال  واحلياة 
الفقر جيعل  إن  الفاقة( حيث  البالء  ) أال وإن من  )عليه السالم( يف كالمه يبني 
اإلنسان دائمًا يف ضيق وحرج، حيتاج كثريا من األمور، لكن قوامها باملال، وهو ال 
ميلكه، واإلمام يشري إىل إن الفقر هذا من البالء، واإلنسان إذا قّصر نظره على 
هذا اجلانب..أي الفقر والفاقة إىل املال؛ يراه أشد بالء، ودائمًا يقارن نفسه مع 
الذين ال يعانون من هذا اجلانب.. أمري املؤمنني )عليه السالم( ال ينكر ذلك، لكن 
يقول هذه املسألة ليست هي املسألة األشد إذ إن هناك مسألة أشد منها..فقضية 
أمورا  ولكن هناك   .. اإلنسان  الطارئة على  األمور  كونها من  للزوال،  قابلة  الفقر 
ممكن أن تكون أشد حيث يقول )عليه السالم(:) وأشد من الفاقة مرض البدن(، 
حيث إن مرض البدن يعيق اإلنسان، وهناك أعمال وعبادات وفرائض حتتاج إىل 
هذه  عمل  عن  يعيقه  قد  اإلنسان  مرض  ولكن   .. واحلج  واجلهاد  كالصوم  جهد، 

األشياء .. فأمري املؤمنني )عليه السالم( يقول: )إن املرض أشد من الفاقة(.
ثم يبني أمري املؤمنني )عليه السالم( إن هذه احلالة ليست هي األشد مطلقًا أيضًا، 
القلب(،فلم  مرض  البدن  مرض  من  وأشد  بقوله:)  منها  أشد  حالة  هناك  وإمنا 
يقل)عليه السالم( إن هناك حالة أشد من مرض القلب، حيث إنه الطامة الكربى 
أن  فقريًا ممكن  كان  إذا  فاإلنسان   - باهلل  والعياذ   - النفوس  بعض  اليت تصيب 
فهذه  القلب  كان مريض  إذا  أما  بالشفاء،  أمل  فهناك  كان سقيمًا  وإذا  يستغين، 
القناعات حبسب هذا املرض، فريى احلق  تتبدل  مشكلة حقًا، خصوصًا عندما 

باطال ويرى الباطل حقًا.
فكم من إنسان صحيح البدن، وميلك الكثري من األموال، ولكنه مريض؛ أي ميت   

التقوى حصن املؤمن
حسن اهلامشي

أيهما تنتخب التقوى أم اجلحود والسقوط واالنتكاس؟! التقوى هي حفظ 
النفس عند حدود اهلل تعاىل وكف النفس عما حرم اهلل من فنت الدنيا 
ومغرياتها، وهو معنى املقاومة النفسية، والعوامل اليت حتفظ اإلنسان عند 

حدود اهلل، وتكّفه عن جتاوز احلدود: املراقبة والذكر.
املراقبة حتى يعرف اإلنسان مواضع قدمه وحركته، فال يسقط يف ما حرم 
اهلل، وال يستغفله الشيطان إىل جتاوز حدود اهلل، والذكر مينح اإلنسان 
العزم والقوة اليت حيتاجها عند مغريات احلياة الدنيا، وإن مقاومة اهلوى، 

وكف النفس عن الشهوات ال يتيسر لإلنسان إال مبخافة اهلل.
الذكر الذي مينح اإلنسان قوة على املقاومة وضبط النفس وهو استحضار 
وزمان،  مكان  كل  يف  لإلنسان  ومراقبته  شأنه  جل  اهلل  وطاعة  وخمافة 
فإذا استحضر اإلنسان احلضور اإلهلي بهذا اللحاظ حتققت عنده شرائط 
التقوى. ومثرات التقوى كثرية، وكلها طيبة مباركة، يقول تعاىل )ومن يتق 
اهلل جيعل له خمرجًا، ويرزقه من حيث ال حيتسب، ومن يتوكل على اهلل فهو 
حسبه(، منها احلصانة، فالتقوى حصن حيمي اإلنسان من مثلث االبتالء 
الرهيب: اهلوى )من داخل النفس( والفنت )من خارج النفس(، والشيطان 
)الذي يسعى بني األهواء والفنت يزين الفنت لألهواء، ويثري األهواء جتاه 
املثلث يسقط ناس  يواجهه اإلنسان، وعند هذا  الفنت( وهو أخطر مثلث 
كثري من خلق اهلل، فإذا حتصن اإلنسان حبصن التقوى حفظته التقوى من 

السقوط يف الذنوب واملعاصي.
يقول علي )عليه السالم(، وهو إمام املتقني، وأخرب الناس بالتقوى: )التقوى 
حصن املؤمن(، ويف مقابل ذلك الفاجر يعيش يف دار حصن ذليل، واحلصن 
الذليل يف مقابل احلصن املنيع، يسهل على العدو أن يتسلقه وينفذ إليه، 
ويقتحم فيه، من غري جهد. وهذا هو الفرق بني التقوى والفجور، التقوى 
فهو  الفاجر  وأما  الرغيد،  والعيش  واملناعة  احلصانة  اإلنسان  متنح 
مكشوف للشيطان بالكامل، يسهل عليه أن ينفذ إىل قلبه وعقله وعواطفه 
دنياه  يف  أمله  ويطيل  القريب،  عنه  ويبعد  البعيد  له  فيقرب  وإحساسه، 
القصرية، ويبعد له اآلخرة القريبة، ويزين له املتاع الزائل من متاع الدنيا، 

ويزّهده يف متاع اآلخرة الباقي.
فاملسؤول يف الدولة الدميقراطية الفتية يف عراق ما بعد سقوط الصنم 
إذا  املسؤول  ذلك  ضعيفة،  الرقابية  الدولة  مؤسسات  فيه  زالت  ما  اليت 
كان متقيا فعنده حصانة ذاتية من عدم التطاول على املال العام وإسدائه 
فإن حائط  فاسقا  فاجرا  كان  إذا  أما  كان،  أي موقع  للناس يف  املعروف 
ومفاتن  النفس  وهوى  الشيطان  خالله  من  يعرب  قصري  عنده  احلصانة 
الدنيا الدنية فتوقعه يف شراكها فيغري على بيت املال ويقتحم احملرمات 
املؤسسات  لضعف  دنيويا  رادع  ال  حيث  أبوابها  أوسع  من  واالنتهاكات 
إنه  الدفاع املستميت، ويظن  احلكومية أو لدفاع كتلته عن خروقاته ذلك 
حيسن صنعا ملصاحله الشخصية أو احلزبية أو الطائفية ونسي أو تناسى 
إن الدنيا زائلة وال تدوم ألحد، وإن ما اكتنزه من باطل سيكوى به جبهته 

نرى ذلك  قريبا ويراه بعيدا، والعاقبة للمتقني دائما وأبدا. 
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القلب..فالذي وقف ضد األنبياء)عليهم السالم( ليس الفقر أو املريض بدنًا، بل 
وقف ضد األنبياء مرضى القلوب، وشوهوا ووقفوا ومنعوا.. حقيقة فإن اإلنسان 

عندما يواجه مريض قلب؛ ال يستطيع أن يصل معه إىل نتيجة.
وإمنا  املطلب،  وانتهى  فقط  يبنّي  أن  يريد  ال  هذا  قوله  يف  السالم(  االمام)عليه 
يريد أن يبتعد الناس عن األمراض القلبية، فال يكون اإلنسان مريض القلب ألنه 
الدنيا ال تتحمل اإلنسان دائمًا جيرب فيها، ويف بعض  سيعمى، وإذا عمى، فإن 
احلاالت ينكر احلق، ويتخذ موقفًا معينًا ثم يعاند، ثم تكون له مجاعة على باطله، 

وقطعًا حينئذ يصعب عليه أن يرجع إىل احلق وإن َعِلمُه. 
وواقع القضية انه يؤمن، ولكنه ال جيعل إىل نفسه خط رجعة، بسبب هذا التعّنت 
الناشئ من مرض القلب، لذا علينا أن نتعّلم ونرتفع، ولو كان باحلد األدنى عن 
موطن اجلهالة، والبد لنا أن حنيي قلوبنا باإلميان، واالستلذاذ بالِنعم اإلهلية اليت 

انعم اهلل بها علينا.
ثم يأتي على الِنعم فيقول)عليه السالم(:)أال وإن من الِنعم سعة املال( فمن الِنعم أن 
يكون اإلنسان ميسور احلال..عنده مال يعينه على كثري من أمور دنياه..فهذه نعمة 
حيتاج اإلنسان أن يشكر اهلل عليها كثريًا، لكنها ليست هي النعمة اليت تكون أفضل 
من غريها.. حيث يضيف)عليه السالم(: )وأفضل من سعة املال صحة البدن( حيث 
تعينه على كسب  أن  البدن ممكن  باملال، فصحة  تأتي  أن  البدن ممكن  إن صحة 
رأس املال النقدي، وصحة البدن تعينه على كثري من األمور اليت حيتاجها، فإذن 
هي نعمة أفضل من نعمة املال..ثم يقول أمري املؤمنني )عليه السالم(: )وأفضل من 
صحة البدن تقوى القلب( إذ إن حياة وتقوى القلب هي األفضل من هذه األمور 

مجيعًا. 
أخريًا البد لإلنسان عندما يعلم بهذه األشياء، أن يوّفق جملموعة من الطاعات..

وعلى اإلنسان ما دام يف الدنيا  أن يبدأ وأن يبحث فعالً عن احلقائق اجملهولة اليت 
أشار هلا اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( بهذه الكلمات املوجزة.

- دعاُؤه على أعدائه بعد شهادة عبد اهلّل بن احلسن ُروي 
أّن عبد اهلّل بن احلسن ملّا ضربه اجبر بن كعب بالسيف 
السالم(  )عليه  فأخذه احلسني  اّماه!  يا  نادى  يده،  وقطع 
فضّمه اليه، ثّم رفع يده املعلقة وقال:»اللهّم إن مّتعتهم إىل 
ُترض  ال  و  ِقددا،  طرائق  واجعلهم  ِفرقا،  ففّرقهم  حني، 
ثّم عدوا علينا  لينصرونا،  أبدا، فاّنهم دعونا  الوالة عنهم 

فقتلونا«.
اهلّل.  الصغري عبد  ولده  بعد شهادة  اعدائه  دعاُؤه على   -
روي أّن احلسني)عليه السالم( جلس أمام الفسطاط فأتي 
بن احلسني وهو طفل فأجلسه يف حجره  اهلّل  بابنه عبد 
احلسني  فتّلقى  فذحبه  بسهم  أسد  بين  من  رجل  فرماُه 
من دمه ملء كّفه وصّبه على االرض، ثم قال:»رّب إن تكن 
حبست عّنا النصر من السماء عندك فاجعل ذلك ملا هو 
خري وانتقم من هؤالء الظاملني« وجاء يف رواية أّن اإلمام 
دعونا  قوم  وبني  بيننا  احكم  قال:»اللهّم  السالم(  )عليه 

لينصرونا فقتلونا«.
بن  مسلم  بن  اهلّل  عبد  شهادة  بعد  أعدائه  على  دعاؤه   -
عقيل ملّا برز عبد اهلّل بن مسلم يف ساحة القتال، مل يزل 
يقاتل حّتى قتل من األعداء نيفا ومخسني فارسا، ثّم ُقتل 

فّلما نظر احلسني اليه، قال: »اللهّم اقتل قاتل آل عقيل«
- دعاؤه على رجل من قاتليه ُروى عن ابن ُعيينة أّنه قال: 
أدركت من قتلة احلسني)عليه السالم( رجلني، إّما أحدهما 
فإّنه طال ذكره حّتى كان يّلفه، وأّما اآلخر فإّنه كان يستقبل 
نظر  أّنه  وذلك  يروى،  وال  آخرها  إىل  فيشربها  الرواية 
إىل احلسني )عليه السالم( وقد أهوى إىل فيه مباء وهو 
»ال  السالم(:  )عليه  احلسني  فقال  بسهم،  فرماه  يشرب، 
أرواك اهلّل من املاء يف دنياك وال آخرتك «. فعطش الرجل 

حّتى ألقى نفسه يف الفرات وشرب حّتى مات.
أّنه  ُروى  العساكر  عليه  كثرت  ملّا  أعدائه  على  دعاؤه   -
له،  أّنه ال حميص  أيقن  احلسني  على  العساكر  كثرت  ملا 
فقال:»اللهّم احكم بيننا وبني قوم دعونا لينصرونا، ثّم هم 

يقتلوننا«.

دراسة حول ادعية 

اإلمام احلسني يف يوم الطف
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الوقف الق�سم الثامن

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

)عليه  احلسني  لإلمام  أوقاف  خنيل  بالدنا  يف  يوجد  السؤاُل: 
ارتوازية  آبارا  حفرت  وقد  الدولة،  قبل  من  مغصوبة  السالم( 
املواطنني عرب األنابيب بأجور شهرية  بيوت  فيها وأجرتها اىل 
على كل بيت، ال يوجد ألهل البلد ماء لالستعمال واملنفعة غري 
للصالة  للوضوء  املاء  هذا  مثل  استعمال  يصح  فهل  املاء،  هذا 
اجلواز  عدم  فرض  وعلى  ...؟  ال  أم  مطلقًا  واستعماله  وللغسل 
نرجو من مساحتكم أن جتعلوا لنا طريقة تبيح لنا استعمال هذا 

املاء واالنتفاع به؟
البعيدة  اجلواب: مياه اآلبار االرتوازية املستخرجة من األعماق 
من األرض ال تتبع األرض يف امللكية فال مانع من استعماهلا يف 

مفروض السؤال.
املتولي فلمن  املال لدى  السؤال: لو مات من اذن ورضي حبجز 
واإلصالح  للصيانة  كغريها  املتولي  لدى  تبقى  هل  تعود حصته 
حااًل أو الحقًا أو يرجعها للورثة باعتبار إن املبلغ اقتطع من حصة 

املستفيد من ريع الوقف؟
التعمري  من  املوقوفة  األمالك  إليه  حتتاج  ما  تكاليف  اجلواب: 
عليهم،  املوقوف  حق  على  مقدمًا  تصرف  والتجديد  والرتميم 
فاملبالغ املستقطعة هلذا الغرض يف صورة جواز االستقطاع ليست 

موردًا حلق املوقوف عليهم يف ذلك الزمان لتعود اىل ورثتهم.
السؤال: إن شخصًا أوقف عقارًا خاصًا وجعل توليته بيد شخص 
وقد سار املتولي على وفق ما حدد له يف الوقفية فهل جيوز عزله 

من دون مربر أم ال أفتونا مأجورين؟
اجلواب: ال جيوز.

مبال  بنيت  جتارية  حمالت  يف  مساحتكم  رأي  ما  السؤال: 
اجملاور  املسجد  دعم  بهدف  القرض  ذلك  سدد  ثم  مستقرض 
وتطويره من دون إجراء صيغة الوقف ثم تبني إن ال فائدة من 
مسجد يف  يبين  أن  الصورة  هذه  فهل جيوز يف  الوقف  تطوير 
منطقة اخرى حباجة اىل املسجد من نفس أجور الدكاكني أو أي 

مشروع خريي آخر؟
اجلواب: حتقق الوقف ال يتوقف على الصيغة بل يكتفى فيه بكل 
املنفعة، فمع إمكان  إنشاء حتبيس األصل وتسبيل  ما يدل على 
جيوز  ال  عليه  وقفت  الذي  املسجد  على  الدكاكني  وارد  صرف 

صرفه على مسجد آخر.

مرتضى علي احللي 

وخاصة  التأصيل  على  التفريع  عّلمونا  السالم(  أئمتنا)عليهم  إّن 
قوله)عليه  يف  السالم(  الصادق)عليه  جعفر  اإلمام  عن  ورد  ما 
السالم(::))إمنا علينا أن ُنلقي إليكم األصول وعليكم أن ُتفّرعوا(( 

إنظر /جامع أحاديث الشيعة/السيد الربوجردي/ج1/ص17٣.
ومن هنا يكون منهج التفريع والتنظري املعريف والشرعي والعقالني 
اخليار  هو  السالم(  املعصومني)عليه  منهاجية  وفَق  واالجتهاد 
الوقت  مستجدات  مع  احلياتي  التعاطي  يف  والعقالني  الشرعي 

وحاجات اإلنسان وجوديا.

فاإلنسان بطبعه الفطري والوجودي ال ميكن له أن ينفك عن أقدار 
الطبيعة البشرية وأقصد ثالثية الزمن الضاغطة حبموالتها على 

مسرية اإلنسان يف هذه احلياة.
فاملاضي واحلاضر واملستقبل هو أثر صنعه من عاش من قبلنا ومن 

يعيش اآلن ومن سيعيش غدًا.
وحنن)أعين املسلمني واملؤمنني( وحبمد اهلل منتلك خمزونا معرفيا 
وأخالقيا وعلميا كبريا متثل بالقرآن الكريم القطعي الصدور عن 

اهلل تعاىل واليقيين الداللة واملفاد.
ومنتلك نبيا معصوما شريفا مثل حممد)صلى اهلل عليه واله(وأئمة 

معصومني منصوبني من قبل اهلل تعاىل.
واألئمة  واله(  عليه  اهلل  )صلى  حممد  نبينا  فينا  خّلفه  وما 
عقدية  ومناهج  وقواعد  أصول  من  السالم(  املعصومني)عليهم 

وشرعية)عبادية ومعامالتية(
احلقة  باالعتقادات  اليقني  من  األولية  وظيفتنا  بتحديد  لنا  يكفي 

والتعبد بالشرعيات الصحيحة.
واالجتهاد والقدرة يف الكشف عن رأي الشرع اإلسالمي األصيل يف 

حوادث ووقائع الزمن الذي نعيشه حاليا.
ولذا حثنا اهلل تعاىل على ذلك )أي التفريع على التأصيل( يف قوله 
تعاىل ))لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل 

واليوم اآلخر وذكر اهلل كثريا((/٢1/األحزاب.
ويف قوله تعاىل أيضا ))لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ملن يرجو اهلل 

واليوم األخر ومن يتول فإّن اهلل هو الغين احلميد((/املمتحنة/6.

التنظري املعريف وفَق تأصيالت املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصومني)عليهم السالم( 
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لو سألوك

عليه  اهلل  صلى  النيب  عم  العباس  ان  املعلوم 

واله اشرتك يف معركة بدر ولكنه اشرتك مع 

اخرج  فانه  للروايات  وطبقا  املشركني  جيش 

مرغما وكان ضمن االسرى الذين مت أسرهم 

صلى  اهلل  رسول  له  احسن  وقد  املعركة  يف 

اهلل عليه واله للقرابة ومن بعدها اسلم ولكن 

فان  املنطلق  هذا  ومن  متأخرا  جاء  إسالمه 

البعض يسأل عن مكانته عند رسول اهلل صلى 

بني  روايات  هنالك  ان  حيث  واله  عليه  اهلل 

املادحة والقادحة فيه .فقد وردت يف العباس 

عم النيب )صلى اهلل عليه وآله( روايات مادحة 

وروايات ذامة، وكل الروايات املادحة ال يعتمد 

يف  رواية  ففيها  الذامة  الروايات  أما  عليها، 

)الكايف( صحيحة السند.

روي الكليين رواية عن سدير قال: كنا عند ابي 

جعفر )عليه السالم( فذكرنا ما احدث الناس 

بعد نبيهم )صلى اهلل عليه وآله( واستذالهلم 

رجل  فقال  السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري 

كان عن  تعاىل فأين  القوم: أصلحك اهلل  من 

فقال  العدد؟  من  فيه  كانوا  وما  هاشم  بين 

أبو جعفر )عليه السالم(: )ومن كان بقي من 

فمضيا  ومحزة  جعفر  كان  امنا  هاشم؟  بين 

وبقي معه رجالن ضعيفان ذليالن حديثا عهد 

باالسالم, عباس وعقيل وكانا من الطلقاء اما 

واهلل لو أن محزة وجعفرا كانا حبضرتهما ما 

وصال اىل ما وصال اليه ولو كانا شاهديهما 

ال تلفا نفسيهما(.

أما الروايات املادحة ال تدل إال على ان رسول 

عمه  يعظم  كان  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل 

العباس، وال داللة فيها على وثاقته أو ورعه أو 

قوة إميانه! على انها روايات مرسلة ال ميكن 

االعتماد عليها.

وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  قال  منها: 

لعلي وفاطمة واحلسن واحلسني والعباس بن 

حاربكم  ملن  حرب  )انا  وعقيل:  املطلب  عبد 

عقيل  ذكر  الصدوق:  قال  ملن ساملكم(،  وسلم 

وعباس غريب يف هذا احلديث مل امسعه اال 

من حممد بن عمر اجلعابي يف هذا احلديث.

ويف سندها احلسن بن عبد اهلل جمهول فال 

اعتماد على الرواية.

ومنها: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: 

)من آذى العباس فقد آذاني(. يف سند الرواية 

جماهيل، وهي رواية مرسلة.

له مدح  يثبت  العباس مل  ان  الكالم:  وملخص 

ورواية )الكايف( الواردة يف ذمه صحيحة السند 

بأمر  يهتم  مل  حيث  له  منقصة  هذا  ويكفي 

بأمر  وال  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي 

الصديقة الطاهرة يف قضية فدك معشار ما 

اهتم به يف أمر ميزابه. وللمزيد انظر )معجم 

رجال احلديث ج10 ص٢٥٣, ٢٥٥(.

وتبقى مسالة اعتباره من الصحابة فان املعايري 

الصحابة  تنزيه  يف  االمامية  تعتمدها  اليت 

ختتلف مع بقية املذاهب فال قداسة للصحابي 

الذي ال يلتزم مبا امر به رسول اهلل صلى اهلل 

عليه واله وسلم .

العباُس بُن عبد املطلب ..
ماهو رأُي اإلمامية فيه؟

التنظري املعريف وفَق تأصيالت املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصومني)عليهم السالم( 

وآله  حممد  اهلل  برسول  تأسينا  وصورة 
املعصومني)عليه السالم( تتجسد يف قدرتنا 
يف احملافظة على أصالتنا املعرفية واملنهجية 
وقدرتنا يف التنظري والتفريع املعاصر وبلغة 
ومبنَزع  اجلديد  اإلنسان  وبثقافة  الوقت 
الفكرية  طروحاتها  يف  املعتدلة  العقالنية 

واالجتماعية واألخالقية.
فنحن اليوم نعيش وقت الغيبة الكربى ووقت 
للتعايش  الوحيد  وسبيلنا  والعوملة  االنفتاح 
منهج  انتهاج  هو  اآلخرين  مع  والتكييف 

العقالنية الوسطية ومقبوالتها البشرية .
واالعتدال هو منهج وّصف اهلل  فالوسطية 
تعاىل به األمة املسلمة وأراد بذلك أن تكون 

مثال أعلى لألمم الباقية
َوَسطًا  ًة  ُأمَّ َجَعلَْناُكْم  ))َوَكَذِلَك  تعاىل:  فقال 

ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّاِس  َعَلى  ُشَهَداء  لَِّتُكوُنواْ 
َعَلْيُكْم َشِهيدًا ((البقرة/14٣.

لتشهدوا  عدوال  خياًرا  أمة  ::جعلناكم  أي 
املعرفية  حاكميتكم  يف  األخرى  األمم  على 

املرتبطة بالغيب اإلهلي .
وإنسان اليوم حيتاج إىل لغة يفهمها ومناهج 

يهضمها ذهنيا وتوعويا.
العوملة  حبر  يف  غرقى  نبقى  ال  أن  فاحلل 
املعاصرة ال نعرف سبيال للنجاة من اهللكة 

الثقافية واأليديولوجية رمّبا.
وديننا  األصيلة  هويتنا  نفقد  وبالتالي 

القويم.
ولوثة  اهللكة  من  النجاة  سبيلنا يف  وأخريا 

كل  يف  الوسطية  هو  املعاصرة  احلضارة 
شيء وخري األمور أوسطها

لواقعنا بل  فال نهجر أصالتنا وال نستسلم 
هو أمٌر بني أمرين.
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• وزارُة الكهرباء تؤكد تأهيل حمطة الناصرية 
احلرارية بكوادر عراقية مل تكلف الوزارة سوى 
ثالثة ماليني دينار، مؤكدة أنها سرتفد املنظومة 

الوطنية بـ٥00 ميغا واط من الطاقة..
حاجة  ان  تعلن   واإلسكان  اإلعمار  وزارة   •
مبليوني  تقدر  السكنية  الوحدات  من  العراق 
املالية  التخصيصات  ان  إىل  مشرية  وحدة، 
لبناء هذه الوحدات ال تتجاوز 1% من امليزانية 

العامة.
تؤكد قرب صرف فروقات  الداخلية  وزارة   •
املاضية  التسعة  لألشهر  منتسبيها  رواتب 
على وفق القانون اجلديد للرواتب الذي أقره 

جملس النواب خالل املدة املاضية.
• مديرية املرور العامة تكشف عن نفاد لوحات 

تسجيل املركبات ورخص القيادة.
ومنتظم  مباشر  جوي  خط  افتتاح  إمكانية   •

بني مطاري البصرة و أبو ظيب . 

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

المطالبة ُ بإجراء التحقيق في حادثة النخيب في كربالء  

التربيُة تنفي إجراء امتحانات 
الدور الثالث للراسبين في 
مرحلة السادس اإلعدادي 

معادلة الشهادات الممنوحة 
من الكلية التربوية المفتوحة 

لشهادات الجامعات 
الحكومية 

مهندسون زراعيون يحذرون من 
ظاهرة استنزاف المياه الجوفية  

العراُق يعتزم رفع تصديره النفطي
 الى ثالثة ماليين برميل يوميا  

املقدسة  كربالء  حمافظة  جملس  رئيس  اكد 
حممد محيد املوسوي ضرورة أن يتم التحقيق 
حمافظة  يف  النخيب  جرمية  حادثة  يف 
وبعيدا  أبنائها  من  هم  املغدورين  كون  كربالء 

جملس  إن  مبينا  السياسية،  الضغوطات  عن 
الوزراء  جملس  إىل  طلبا  قدم  احملافظة 
ساهمت  اليت  األسباب  توضيح  بضرورة 
بإخراجهم من املعتقل، داعيًا إىل بذل أقصى 

اجلهود للكشف عن املقصرين وتقديم اجلناة 
أرادوا  الذين  هلم  الداعمني  وتقديم  للعدالة 
وتفريق  الطائفية  الفتنة  نار  إشعال  بفعلتهم 

وحدة الصف العراقي..

قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسني 
الشهرستاني، إن العراق سريفع معدل تصديره 
النفطي خالل العام املقبل اىل أكثر من ثالثة 
موانئ  أربعة  افتتاح  بعد  يوميا  برميل  ماليني 

عائمة مشال اخلليج، مؤكدا وجود خطة لزيادة 
أن  رجح  فيما  جديدة،  منافذ  عرب  صادراته 
تصل الطاقة اإلنتاجية للبالد حبلول عام ٢017 

اىل 1٢ مليون برميل.

عزم  عن  حتدثت  اليت  األنباء  الرتبية  وزارة  نفت 
الوزارة اجراء امتحانات الدور الثالث للراسبني يف 
الوزارة  باسم  املتحدث  االعدادي.  السادس  مرحلة 
لطلبة  فرصة  اعطت  الوزارة  إن  قال  حسني  وليد 
السادس اإلعدادي يف الدورين االول والثاني اضافة 
اىل فرصة حتسني املعدل وال توجد ضرورة إلجراء 

امتحانات الدور الثالث للراسبني..

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  قررت 
الكلية  متنحها  اليت  الشهادات  تكون  ان 
املفتوحة معادلة لشهادات اجلامعات  الرتبوية 
واالمتيازات  احلقوق  حيث  من  احلكومية 
كافة. مصدر مطلع اشار اىل ان هناك جهودا 
الرتبية اىل  الكلية من وزارة  لتحويل مرجعية 
التعليم العالي، على غرار الكليات واجلامعات 

األخرى.

النجف  يف  الزراعيني  املهندسني  نقيب  كشف 
املهندسيني  صفوف  يف  بطالة  وجود  عن  االشرف 
الزراعيني يف احملافظة تصل اىل اكثر من مخسني 
واصفا   ، البلد  الزراعي يف  االداء  منتقدا   ، باملائة 
من  عدد   . االخطاء  تراكم  بسبب  باملرتاجع  اياه 
املهندسني الزراعني حذروا من جهتهم من استنزاف 
حلماية  خاصة  بتشريعات  وطالبوا  اجلوفية  املياه 

املياه اجلوفية من اهلدر واالستنزاف اجلائر.

استمارُة وزارة التجارة تثير قلق المواطنين والمسؤولين  
اليت  االستمارة  تضمنتها  اليت  املعلومات  من  قلقهم  بابل عن  ومواطنون يف  أعرب مسؤولون 
وزعتها وزارة التجارة من خالل الوكالء مؤخرا السيما انها احتوت على العديد من االخطاء 

اليت تتعلق ببيانات أفراد العائلة واخلشية من حجب البطاقة التموينية  منهم .

جملة االحرار اال�سبوعية
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موجز »األحرار« 

بقلم: ح�سني النعمة
تعقيبا على مقال وكيل وزارة الثقافة األستاذ طاهر ناصر احلمود )الثقافة 
مسؤولية من؟(، مما ال ريب فيه أن ثقافة كل بلد هي انعكاس لواقع سياسي 
واقتصادي وأخالقي واجتماعي- نفسي، وأنها تتغري بتغري هذا الواقع، وأن 
ال  ولكنه  الوطن،  وازدهار  اجملتمع  تقدم  يف  فاعل  دور  هلما  واملبدع  املثقف 
يثريني  االستطاعة،  عدم  سبب  بيان  وقبل  الدور،  هذا  ممارسة  يستطيع 
سؤال ُملح وكثريا ما يؤرقين يتمخض عن مدى حاجة املثقف للرعاية؟ ومدى 
حاجته للنهوض بالواقع؟ وكيف ميكنه اإلقدام واملساهمة يف تنمية املوهوبني 

واملبدعني خصوصا وإن املثقفني مكون رئيسي من مكونات األمة.
وزارة الثقافة العراقية كان هلا دور فاعل يف حتقيق ما هو أبعد من ذلك، وهو 
استعادة أصالة الثقافة العراقية، لكن عدم قدرة القائمني على الثقافة منذ 
سقوط الدكتاتورّية وحّتى هذه الساعة من وضع إسرتاتيجيات فاعلة هلا قد 
جعل الثقافة تؤول إىل ما آلت إليه اليوم من تلكؤ يف أدائها وختبط يف عملها، 
ذلك.إّن  عن  األول  املسؤول  هي  احلالية  الوزارة  تكون  أن  بالضرورة  وليس 
وضع إسرتاتيجية واضحة للثقافة يشارك فيها خمتّصون من ذوي اخلربات 
يف هذا املضمار من شأنه أن جُيّنَب القائمني عليها الوقوع يف دائرة احلرية 
ترّهلت  اليت  العراقّية  الثقافة  وزارة  دوائر  بعض  بها  تّتسم  اليت  والرتّدد 
بأشباه املثقفني وعدميي الكفاءة من جّراء احملاصصة السياسّية والطائفّية، 
وكذلك املنظمات غري احلكومية ذات العالقة إضافة اىل املؤسسات املدنية 

اليت تعمل وفق سياقاتها الثقافية املوجهة.  
وتشخيص املسؤوليات وتوزيع املهام املساهمة يف رقي ثقافة البلد تبدأ من 
مشكلة العراق الثقافية بقدر ما هي سياسية، فأساس التخلف هو عدم وجود 
يعيشه،  الذي  الواقع  الفرد واجملتمع من  انتشال  قادرة على  ثقافية  سياسة 
ومالي،  إداري  وفساد  وسياسي،  طائفي،  تناحر  من  العراق  يف  حصل  وما 
سببه طبيعة األفق الثقايف احملدود الذي يتحرك فيه الفرد العراقي. وهكذا 
ال ميكن للبلد النهوض ما مل تتوفر مشاريع ثقافية شاملة وبّناءة قادرة على 
إحداث نهضة ثقافية حقيقية، من قبيل تبين املسلمات التارخيية والعقائدية 
اإلسالمية  األحكام  روح  وبث  الوطنية  بالوحدة  اليت ختدش  املناهج  وتغيري 
اليت تعاجل احلاالت الشاذة يف اجملتمع، وهكذا معاجلة كل ما من شأنه أن 
ينتشل األمة مما هي عليه اآلن من حاالت تشرذم وختلف واحرتاب وعداوة 
وإحن وشرور، مع حمافظة كل فئة مبا حتمله من معتقدات شريطة أن حترتم 

اآلخر.
إضافة اىل ذلك جيب التمييز بني املشروع الثقايف، وبني األداء الثقايف، وما 
أثري حلد اآلن ال ينحصر بوزارة الثقافة كمؤسسة حكومية فقط، وإمنا يعين 
اجلميع مؤسسات وأفرادا، وحينما تعجز الوزارة عن أداء مهامها الثقافية، ال 

يسقط الواجب عن املؤسسات الثقافية األخرى يف البلد.

الثقافُة..
 مسؤولية َمْن؟

يشاء  ما  }وربك خيلق  العزيز  كتابه  تعاىل يف حمكم  قال 
يفك  ال  سبحانه،  اهلل  أسرار  من  سر  هو  ذلكم  وخيتار{ 
رموزه إال من ارتضى له اهلل لبًا خالصا ونفسا سامية ترتفع 
بالذات اإلنسانية  الكبائر اليت حتبط األعمال وتلقي  عن 
يف واد سحيق، سر يكشف الغطاء ويطلق البصر وميتد يف 
الكامنة يف  الدرر  يضيء  ما  ليستجلب  البعيد  األفق  رحم 

عجائب خلق اهلل من عباده الصاحلني ..
واهلل سبحانه خيلق ما يشاء ومن ثم خيتار ويصطفي له ما 
يشاء، ليدخله زمرة املفلحني وكل منهم بسبب يقرتب اىل 
اهلل زلفى وما أسعد من اختار له احلسني سببا، يدخله يف 

العرش  بفيء  ويستظل  الشراب  بارد  لريتشف  امللكوت  عامل 
ويهنأ مبوئل الناجني، فيستشعر عمله شاخصا فيه كعمود شاهق عمالق ال تقوى معاول الزالت على ثلم 
ذرة، منه كيف ال؟ والوائلي قد شيد صرح أعماله على أعمدة التقوى فكان منها املنرب مركزا تشع منه 
املوضوعية والتجرد والواقعية العلمية والتحقيق والتحليل واالستدالل واملنطق واحلساب والعلم واملعرفة 
والثقافة والعادات والتقاليد واهلوية الدينية والقضية احلسينية، فضال عن أحباثه العملية مجيعها مناهل 
متيز بها، أبقته حيا وخالدا ولسانا للشيعة ناطقا باحلق مل ميل يف ذكر مناقب آل البيت )عليهم السالم( 

وتبيان مظلوميتهم على مر التاريخ..  
وبينما ختتلف األنام يف أموٍر كثريٍة؛ لكن من آالِء اهلل علينا، أن مجيعهم اتفقوا على ريادة الشيخ الوائلي 
وعمادته للمنرب ومراثي العرتة الطاهرة من صفوة أهل البيت )سالم اهلل عليهم(، ذلك ألنه أراد أن يكون 
حملرم احلرام أكادميية حسينية خُترج األفذاذ واملصلحني وهم حيملون شهاداٍت تنويرية مفعمٍة بالعلم 
والقيم اإلنسانية ألن عاملا حبذاقة الوائلي يدرك بوعيه احلاد إن نهضة احلسني )عليه السالم( ليست 
حكرا على املسلمني الشيعة وال املسلمني السنة ألنها وببساطة دعوة للسالم بني الناس دعوة للمحبة دعوة 

للنقاء قبل أن تكون دعوة للبكاء..
ال أحسبين اني وضعت يدي على ما كنت أبتغيه من مقدمة تليق مبقام الشيخ الوائلي؛ ولكن قلمي ساقين 
اىل هذه الواحة الرحيبة اليت ينعم بها فما ظفرت إال مبا هو ظاهر للعيان من شذرات سريته العطرة 
اليت أخلفها بعد رحيله تاركا خلفه صمتا أبلغ من الرثاء وعيونا حريى ال تدري أتبتسم للقائه باهلل وما 

أعده له من نعيم، أم تستذكره بدموع املنرب احلسيين.
األمانة الثقيلة اليت أودعها يف أعناق خطبائنا اليوم، صوت األمة اهلادر الذي ما ربى من األجيال وثبَت ما 
َثبَت من احلق، وأحيى ما أحيى من الشعور بالعدل اإلهلي لتحقيق مآرب وأهداف املنرب احلسيين، واليت 
ال يقوى على محلها حقا إال ذو حظ عظيم، لذا كان الوائلي تركة للخطابة اليت أورثها منهجًا جديدًا 
إلغناء املنرب احلسيين، وليكون متحّركًا بالثقافة املتنّوعة، وليجمع خمتلف الطبقات من املثّقفني وغريهم 
واستطاع  جديدًا،  وجمتمعًا  رحبًا  أفقًا  عاشوراء  لقضّية  فتح  األخرى مما  واألديان  املذاهب  أتباع  من 

اإلحياء إىل بعض اخلطباء الناشئني باالقتداء به وأسلوبه احلضاري..
فكان الفقيد اجملّدد أديبًا يف املستوى الرفيع من الثقافة األدبّية، وشاعرًا مبدعًا يف قصائده اليت تنّوعت 
يف خمتلف قضايا األّمة املصريّية، ويف أوضاعها االجتماعّية والسياسّية، ويف مدائح أهل البيت)عليهم 

السالم( ومراثيهم بطريقة جديدة يف مضمونها اإلمياني واحلركي والوالئي...     

الدكتور الشيخ الوائلي )رمحه اهلل( 
أودع املنرب أمانة ثقيلة يف األعناق
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إعداد عبد الستار جابر الكعبي  
الكريم؟                                                                القرآن  يف  )عن(  حلرف  معنى  كم  سؤال:ـ 
)يسألونك عن  تعاىل  كقوله   ) ) صلة  ترد عن مبعنى  ـ   1
األنفال ـ األنفال ـ 6  ( ،   ٢ ـ ترد عن مبعنى )الباء ( كقوله 
تعاىل )وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك ـ هود ـ ٥٣  ( أي 

)بقولك (. 
عن  التوبة  )يقبل  تعاىل  كقوله   ) )من  عن مبعنى  ترد  ـ   ٣

عباده ـ التوبة ـ 104 ( أي )من ( عباده.
 4 ـ ترد عن مبعنى )على ( كقوله تعاىل )فإمنا يبخل عن 

نفسه ـ حممد ـ ٣8 ( أي )على ( نفسه.
 ٥ ـ ترد عن مبعنى )بعد ( كقوله تعاىل )لرتكنب طبقًا عن 

طبق ـ االنشقاق ـ 19( أي)بعد(طبق.

؟                                                                      الكريم   القرآن  يف   ) )يف  حلرف  معنى  كم  ـ   : سؤال 
( كقوله تعاىل )ال ريب فيه  )الظرف  ـ تكون يف مبعنى   1

ـ البقرة ـ ٢   (.
ـ تكون يف مبعنى )حنو ( كقوله تعاىل ) قد نرى تقلب   ٢
وجهك يف السماء ـ البقرة       ـ 144  ( أي )حنو( السماء.

ـ  ـ تكون يف مبعنى )إىل (كقوله تعاىل )فهاجروا فيها   ٣ 
النساء    ـ 97  ( أي )إليها (.

من  تعاىل )يف ظلل  كقوله   ) الباء   ( تكون يف مبعنى  ـ   4  
الغمام ـ البقرة    ـ ٢10   ( أي )بظلل( من الغمام.

  ٥ ـ تكون يف مبعنى )مع ( كقوله تعاىل ) أدخلوا يف أمم قد 
خلت ـ األعراف    ـ ٣8 ( أي )مع(  أمم قد خلت.

 6 ـ تكون يف مبعنى ) عند ( كقوله تعاىل ) وإنا لنراك فينا 

ضعيفا ـ هود   ـ 91  ( أي )عندنا( ضعيفا.
ـ تكون يف مبعنى )عن ( كقوله تعاىل )أجتادلونين يف   7 

أمساء مسيتموها ـ األعراف    ـ 91  ( أي )عن( أمساء.
يف  )ألصلبنكم  تعاىل  كقوله   ) )على  مبعنى  يف  تكون  ـ   8

جذوع النخل ـ طه   ـ 71  ( أي )على( جذوع النخل.
 9 - تكون يف مبعنى )الالم (كقوله تعاىل ) وجاهدوا يف اهلل 

ـ احلج     ـ 78    ( أي )هلل (.
 10 ـ تكون يف مبعنى )من ( كقوله تعاىل  )خيرج اخلبء 
يف السموات واألرض ــ النمل   ـ ٢٥  ( أي )من (السموات 

واألرض
املصدر : أخترب معلوماتك : عبد املنان الطييب 

:من علماء األزهر

)٢-٢(فوائد قرآنية  

تقرير: كرار محمد خلف
رابطة  ومسؤول  املقدسة  احلسينية  العتبة  مؤذن  شارَك 
القّراء واحلفاظ يف دار القرآن الكريم احلاج أسامة عبد 
الدولية(  القرآن  )عام نصرة  الكربالئي مبسابقة  احلمزة 
الشهيد  مكتب  برعاية  بغداد  حمافظة  يف  أقيمت  اليت 
الصدر )قدس سره(، حيث حصل على املركز األول مبادة 
دولة  املسابقة مخس عشرة  هذه  وقد شارك يف  التالوة، 
عربية وإسالمية، حصلت مجهورية إيران فيها على املركز 
الثاني وقد مثلها القارئ حسني يز بانه، فيما كان املركز 
الشيخ  به  فاز  العربية  نصيب مجهورية مصر  من  الثالث 
لدولة  كان  فقد  الرابع  املركز  أما  حنفي،  حممد  خالد 
املركز  كان  و  صمدوف،  الدين  مثر  للقارئ  طاجاكستان 

اخلامس واألخري من حصة دولة اجلزائر.
وقد استمرت هذه املسابقة أربعة أيام، حبضور عدد كبري 
من السياسيني والربملانيني العراقيني، فضال عن احلضور 

املميز للمؤسسات القرآنية من داخل العراق وخارجه.
يذكر أّن هيئة احلكام كانت من خرية مشاهري القراء الذين 
جاؤوا من دول شتى ومنهم القارئ املصري الشيخ الدكتور 
عبد الفتاح الطاروطي، والذي أثنى يف نهاية املسابقة على 
املواهب القرآنية الشابة وخصوصا يف العراق قائال: »أنتم 

بدأمت من حيث ما انتهى اآلخرون«.
احلسينية  العتبة  بزيارة  تشّرف  نفسه،  الصعيد  وعلى 

الدولية  القرآن  نصرة  مسابقة  يف  الفائزون  املقدسة 
احلسينية  للعتبة  العام  األمني  بسماحة  واللقاء  واملشاركة 
على  أثنى  الذي  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
القرآن  حفظ  يف  ودورها  الشابة  القرآنية  الطاقات  هذه 

الكريم ونشر ثقافته.
أقيمت يف  اليت  القرآنية  الفائزون يف األمسية    وشارك 
الصحن احلسيين الشريف وسط أجواء إميانية بني حشود 
شتى  ومن  العراقية  احملافظات  من   الوافدين  الزائرين 
األمصار العربية واإلسالمية، وقد قدمت هذه النخبة من 

القراء أداءات مميزة أعجبت احلاضرين.
ويف ختام األمسية كان لنا لقاء مع حكم الصوت والتنغيم 
حسنني احللو أحد أعضاء جلنة التحكيم يف مسابقة نصرة 

اداءات رائعة  القرآن حيث قال: »وجدنا يف هذه املسابقة 
و مميزة، وقد كّنا متشددين يف الدرجات، خالل سنوات و 
أنا أحكم يف مادة الصوت و التنغيم مل أعط حلد اآلن أي 
شخص درجة مل يستحقها، و مل أعط حلد اآلن أكثر من 
مخس عشرة درجة يف املسابقات الوطنية الكربى، و قد 
حصل احلاج أسامة عبد احلمزة الكربالئي على عشرين 
إن  هذا  و  املسابقة،  هذه  يف  وعشرين  مخس  من  درجة 
الكربالئي اىل أعلى  دّل على شيء فهو يدل على وصول 

املراتب«. 
بأن  أيقنوا  »اجلميع  إن  إىل  املتسابقني  أحد  همس  فيما 
الفوز سيكون من نصيب القارئ العراقي«، يف إشارة إىل 

األخ أسامة الكربالئي.

فوز مقرئ العتبة احلسينية يف مسابقة نصرة القرآن الدولية ممثاًل عن العراق
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تقرير: حسني النعمة

صاىل مشال غرب مدينة كربالء املقدسة حيث 
يشاهد الزائرون أطالال حلضارة تعود إىل أكثر 
مرتامية  تالل  وعرب  امليالد،  قبل  )1٣00(عام 
واليت  الطار  بكهوف  تدعى  الطريق  جانب  على 
حلماية  إليها  يلجأ  األول  العراقي  اإلنسان  كان 
على  ينتشر  وحيث  الطبيعة،  أخطار  من  نفسه 
ذات الطريق العديد من اآلثار املشرية اىل حقب 
األخيضر  كحصن  عريقة  وحضارية  تارخيية 
مشوارهم  الزائرون  يكمل  اأُلقصري،  وكنيسة 
باجتاه الصحراء إىل أن تلوح يف األفق جنة من 
النخيل والرمان، وهي جوهرة يف البيداء وواحة 
التمر  َعني  قضاء  يقبع  حيث  الصحراء،  وسط 
 )8٥( ويبعد  )شفاثا(  أو  بـ)شثاثا(  أيضًا  ويسمى 
وحتّف  املقدسة،  كربالء  مركز حمافظة  عن  كم 
طول  على  املمتدة  التعرجات  خماطر  طريقه 
حتى  القضاء؛  مركز  إىل  وصواًل  امُلعبِد  الطريق 
مسيَّ مؤخرا بطريق املوت، إثر احلوادث املرورية 

العديدة احلاصلة فيه.
وعقب خروج الزائرين من القضاء باجتاه الغرب 
أطالل  وبني  كيلومرتات  عشرة  مسافة  وعلى 
مشهدا  الوافدين  أعني  تلمُح  )الربذويل(  حضارة 
احملمدية  الساللة  مزارات  من  ومزارا  تارخييا 
العلوية وتبدو منه القبة اخلضراء الشاخمة وسط 
البيداء وهي أول ما ُيشاَهد من معامِل مرقد السيد 

أمحد بن هاشم )رضوان اهلل عليه( املبارك«.
وحينما تعلُم إنَك اقرتبت من املزار املشرف تثب 
مسلما أمام ضريح السيد أمحد بن حممد بن علي 
بن حممد بن علي بن أمحد بن حممد احلائري 
اإلمام  بن  العابد  حممد  بن  اجملاب  إبراهيم  بن 
موسى الكاظم )عليه السالم(، وقيل سبب تسميته 
اإلضافة اىل اجلد  باب  من  بن هاشم(  بـ)أمحد 
الكبري وهو هاشم، وقد ُأكتشف قربه حبدود سنة 
من  قطعة  على  أحدهم  َعثر  إذ  للميالد   )184٣(

يفيد وجود قربه  الرخام مكتوب عليها ما  حجر 
اىل  مرت   )100( يبعد  الذي  حممد  أخيه  وقرب 

الشرق من مرقده )رضوان اهلل عليهما(.
مزار  خاص  أمني  إبراهيم(:  هاشم  يقول)السيد 
إن  عليه(  اهلل  )رضوان  هاشم  بن  أمحد  السيد 
من  اليمني  جهة  اىل  يقع  كريم  مشهٌد  »املزار 
الشارع العام، يف باحة من أرض صحراوية جرداء، 
خالية من املباني والعمارات، أما الزائرون فطيلة 
تواجدهم يسكنون يف خيام، وكانت اخليام سابقا 
كثرية جدًا، ألن الوفود كانت تأتي للزيارة من كل 
والديوانية  والعمارة،  البصرة  من  العراق،  أحناء 
واآلن  األخرى،  البلدان  وفود  غري  هذا  وبغداد، 

الربيع  موسم  يف  األحيان  أكثر  على  األنام  تفده 
التمر،  عني  ملدينة  السياحة  فرتة  مع  تزامنا 

ويقصدُه الكثريون للتربك والزيارة«.
عند  جرت  وإطعامهم  الزائرين  ضيافة  وعن 
القضاء  عشائر  مارستها  تقاليد  الشريف  املزار 
حدثنا عنها )حسن هادي( من إعالم قائمّمقامية 
القضاء، فقال: »تقيم عشائر القضاء يف شهري 
وينحرون  الطعام  مآدب  والثاني(  األول  )تشرين 
بن  أمحد  السيد  لزوار  إطعاما  بوفرة،  الذبائح 
طلبا  الوافدين  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  هاشم 
كل  يف  العادة  جتري  وهكذا  حوائجهم،  لقضاء 
حدب  كل  من  الزائرين  آالف  فيقصده  سنة، 

وصوب«.
التمر من سالف  »قضاء عني  إن  ويضيف هادي 
السنني كان يقيم مآدب الطعام يف الكهوف األثرية 
حيث تتناوب شيوخ العشائر بتقديم الضيافة على 
جتعل  أسبوع  عشرية  لكل  فيكون  وجه،  أحسن 
منه يومني تدعو فيه املشايخ ومدراء الدوائر يف 
القضاء والقائمّمقامية ووجهاء القضاء واحملافظة 
ثم تكون باقي أيام األسبوع لزائري مرقد السيد 

أمحد بن هاشم )رضوان اهلل عليه(«.
هكذا هي القصة تبدأ مع بداية موسم زيارته يف 
كل عام لتبقى مضايف عشائر قضاء عني التمر 
والتقاليد  بالعادات  حمفوفة  بالربكات  ممدودة 
اىل  يقدم  من  مجيع  لضيافة  املتأصلة  العربية 
زيارة السيد أمحد بن هاشم )رضوان اهلل عليه(.   

السيُد امحد بن هاشم )رضوان اهلل عليه(..
 بني أطالل مدينة تشرفت مبرقده وعادات ضيافة أهلها

عدسة : رسول العوادي
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صفاء السعدي

يف  األنبياء  خامت  قاعة  احتضنت 
إقامة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
القرآني  األسبوع  مهرجان  فعاليات 
لعلوم  الوطين  للمركز  الثالث  السنوي 
لديوان  التابع  القرآني  والرتاث  القرآن 
على  الثالثة  وللسنة  الشيعي  الوقف 
من  كبري  عدد  فيه  وشارك   التوالي، 
قراء وحفظة القرآن الكريم من عموم 
كردستان  إقليم  ومبشاركة  العراق 

العراق وحبضور فائزي العام املاضي.
احلكيم  الذكر  من  عطرة  بآيات  املهرجان  وافتتح 
مصطفى  القارئ  احلاضرين  أمساع  بها  شنف 
الوطنية  النخبة  مسابقة  يف  األول  الفائز  الغاليب 
وأقيم  املقدسة،  احلسينية  العتبة  عن  املاضي  للعام 
املهرجان يف هذا العام حتت شعار )بالقرآن والعرتة 
..العراق وحدة وأمان( صدحت فيه احلناجر بالوالء 
اليت  الركنني األساسيني يف احلياة  والتبعية هلذين 

بهما حييا اإلنسان وبدونهما يهلك ويهوى.
احليدري  صاحل  السيد  مساحة  ألقاها  كلمة  ويف 
رئيس ديوان الوقف الشيعي بني فيها أهمية القرآن 
ثقافة  على  اعتمدت  املسلمني  »حضارة  إن  قائاًل: 
إنسانية عادلة أساسها القرآن الكريم، ملا يضم من 
عناصر احلضارة وما يتسم به من تكامل وقدرة على 
احلركة مع خمتلف البيئات والعصور لتؤسس لثقافة 
أمامنا  برزت  الواقع  هذا  ومن  متجددة،  إنسانية 
العلماء  على مجيع  الالزم  من  جديدة صار  حقائق 
والباحثني واملثقفني التعامل معها ليستخرجوا منها 
طاقة بّناءة وخاّلقة ختدم البشرية يف إحياء القلوب 

وهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إىل النور«.
القرآن  تالوة  عن  »احلديث  إن  مساحته:  وأضاف 
وحفظه وتفسريه حديث ممتع، حديث يصحبنا مع 
الباري عز وجل يف كالمه وحنن من عشاق هذا املنهج 
القرآني، نؤمن إن يف تالوتنا القرآن ما جيعل صلتنا 
باهلل سبحانه دائمة مستمرة، وإذا تلوناه حق تالوته 
زاد ذلك من خشوعنا وزاد من تقوى اهلل يف نفوسنا 
واألمل  واملغفرة  بالعفو  تعاىل  اهلل  إىل  وتوجهنا 

إنه حيمينا  الكريم، حيث  القرآن  تالوة  بالثواب يف 
املناعة ضد  ويكسبنا  الزلل  مهاوي  االنزالق يف  من 
االحنراف والكفر والطغيان، واستشهد بقوله تعاىل: 
)َوِإَذا َقَرْأَت القرآن َجَعلَْنا َبْيَنَك َوَبنْيَ الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن 

ْسُتوًرا( اإلسراء - اآلية - 4٥. ِباآلِخَرِة ِحَجاًبا مَّ
الشيعي  الوقف  ديوان   « إن  إىل  احليدري  وأشار   
اعتمد احملور القرآني منهجًا له يساعده على املضي 
يف وحدة األمة وتضامنها من جانب ومن جانب آخر 
إنه يزرع روح اإلخالص واالستقامة والصدق يف أداء 
املهام .. ومسابقة الكتاب القرآني يفتح آفاقًا رائعة يف 
البحث والدراسة يف إطار املنهج القرآني وما التعاون 
الكبري واملثمر بني ديوان الوقف الشيعي واملؤسسات 
القرآنية إال كونه حمورا مهما كان له الدور الواضح 

يف حتديد اخلارطة القرآنية يف عراقنا العزيز«.
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  لسماحة  كلمة  ويف 
إن  املقدسة أوضح فيها  العتبة احلسينية  أمني عام 
بعض وسائل اإلعالم حتاول أن تعكس وجهًا كاحِلًا 
جرائم  إال  فيه  ليس  البلد  هذا  إن  وتصّور  للعراق 
وانه  تسيل  اليت  والدماء  واخلطف  والقتل  التفجري 

العتبة احلسينية املقدسة حتتضن فعاليات
 األسبوع القرآني السنوي الثالث الذي يقيمه ديوان الوقف الشيعي

حتت شعار )بالقرآن والعرتة... العراق وحدة وأمان(
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ليس فيه إال الفساد وما شاكل ذلك، وان مثل هذه 
النشاطات القرآنية بشموليتها وسعتها تعكس وجهًا 
آخر متأللئا، فالقرآن الكريم بنوره وهدايته ينعكس 

من خالله هذا النشاط احليوي الفاعل ».
ووجه مساحته حديثه إىل  الوسائل اإلعالمية اليت 
تعمل على إشاعة الفنت بني العراقيني وإظهار العراق 
بالوجه الكاحل إن » أبناء الشعب العراقي حيملون بيد 
جنائز شهدائهم وجرحاهم ولكن بيد أخرى حيملون 
القرآن الكريم نورًا حلياتهم، وبني اليد اليمنى واليد 
والشهامة  والصرب  العزمية  تستمد  قلوب  اليسرى 
ورحلة  الشهادة  رحلة  من  الدرب  هذا  على  واملضي 
تقوم  بهمم  ستنهض  القلوب  فهذه  الكريم  القرآن 

بأداء هذه املهمة مهما تواصلت هذه اجلرائم ».
يعكس  أن  حياول  البعض   « إن  من  مساحته  وحذر 
إن  له:  فنقول  املأساوي  املشهد  بهذا  للعراق  صورة 
هذا ال يرهق عزميتنا وال يضعف من إرادتنا وهمتنا 

وانطالقنا ببناء العراق وفق املنهج القرآني«.
 وأضاف الشيخ الكربالئي؛ إن املالحظ هلذا املؤمتر  
جيد إن هناك سعة ومشوالً  فيما يطرح فيه فليس 
بل  للتجويد واحلفظ  هناك فقط قراءة ومسابقات 
هناك أيضا حبوث وهذا ما نأمله يف العراق، وانه 
وأخالقه  مبنهجه  الكريم  القرآن  نشاهد  أن  علينا 
وروحه وسريته يف كل مكان وزمان سواء يف الدائرة 
أو املدرسة أو اجلامعة، وان البعض يريد أن يعرقل 

هذه املسرية يف العراق ».
تتوازن  جهود  هناك  تكون  أن  نأمله  ما  إن  مضيفًا: 
اجلهود  مع  نواحيها  ويف مجيع  وحركتها  نوعها  يف 
القرآنية  الثقافة  خدمة  يف  تصب  اليت  األخرى 
وشخصية  اإلنسان  خالهلا  من  نبين  وان  املباركة، 
مّنر  اليت  األزمات  هذه  جتاوز  من  لنتمكن   الفرد 

بها«.
من جهته أوضح عادل الكناني  مدير املركز القرآني 
ديوان   « إن  الشيعي  الوقف  ديوان  القرآن يف  لعلوم 
القرآني  املركز  وعرب  دأب  قد  الشيعي  الوقف 
وعلى وجه  القرآني  الشتات  القرآن يف مجع  لعلوم 
اخلصوص يف العراق بعد أن تطورت واتسعت حركة 

واسعة،  فضاءات  يف  حتلق  نفسها  ووجدت  القرآن 
وثقافته«.  العراقي  اجملتمع  طبيعة  مع  ينسجم  وهو 
مشريًا إىل وجود مسابقات عديدة جتري وعلى كافة 
احملافظات  أو  واملؤسسات  اجلامعات  يف  األصعدة 
ودوائر األوقاف سواء كانت الشيعية منها أو السنية 

وبكافة األطياف«. 
وأضاف الكناني، إن »تصدي ديوان الوقف الشيعي 
جاء إلزاما منه يف أن جيمع ثقافة القرآن ويتبناها من 
خالل مجع كل فائزيه من عموم العراق يف مسابقة 
النخبة عرب فروع عديدة )التالوة، وحفظ املصحف 
بأكمله، وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء، 
ومسابقة يف التجويد والتفسري الشفوي والتحريري 
مسابقة  وكذلك  الثالث  السنوي  القرآن  ومسابقة 

اخلط القرآني«.
املسابقات  هذه  وراء  من  اهلدف   « إن  إىل   مشريا 
وجدنا  فقد  البلد  يف  القرآنية  القاعدة  التساع  هو 
الشرحية الكبرية اليت انسجمت أمساؤها مع اسم 
حصد  مت  فقد  ذلك  إىل  باإلضافة  للقرآن،  قارئ 
مثار هذه املسابقة وهي زيارة اإلمام احلسني )عليه 
كون  املعنويات  لرفع  حماولة  فيها  واليت  السالم( 
قارئ القرآن ميثل احد عناصر الدعوة اإلسالمية«. 
من جانبه أكد مدير املعهد القرآني يف العتبة العباسية 
املقدسة الشيخ )حممد جواد السالمي( إن » الذين 
يطورون الطاقات والقدرات والقابليات القرآنية هم 
املعلمون والقائمون على املسابقات القرآنية وهو ما 

دأب عليه القرآنيون يف العامل امجع وان يف كل دول 
القابليات  القرآنية الكتشاف  العامل تقام املسابقات 
وان كل مبدع ومميز  القرآنية،  والطاقات  واملواهب 
يف جمال معني لن يظهر ما مل تكن هناك منافسات 
مع نظراء له وانه من خالل هذه املسابقات قد برزت 
لنا الطاقات فهناك مسابقات عديدة منها مسابقة 
ديوان الوقف الشيعي ومسابقة مكتب رئيس الوزراء 
الكاظمية  يف  القرآنية  املؤسسة  ومسابقة  القرآنية 

وكذلك مسابقة مكتب الشهيد الصدر«.
مضيفًا إن على املتخصصني أن يبحثوا عن املسابقات 
املسابقات  فمن خالل  وكل يف جماله  األداء  لتقوية 
الغاليب(  ومصطفى  السيالوي  )أسامة  اكتشاف  مت 

وغريهم الكثريين«.
شاملة  ختصصية  دورات  »هناك  السالمي  وتابع 
على  تعمل  املقدسة  العباسية  العتبة  يف  ستقام 
الفرتة  افتتاحها خالل  القراء وسيتم  قابلية  تطوير 
القارئ  الدولي  احلكم  وسيرتأسها  القادمة  القريبة 
الدورة شهادة تقديرية  العامري وستمنح هذه  رافع 

للمشارك معرتفا بها وطنيا وإقليميا وعامليًا«.
فيما قال مسؤول الوفد القرآني املشارك عن إقليم 
»وللسنة  انه  الربزجني(  )عيسى  السيد  كردستان 
الثالثة على التوالي اشرتكنا يف هذه املسابقة وبعدد 
وقسم  اجلامعات  مفاحتة  مت  إذ  متسابقا،  عشرين 
إن  إال  كردستان،  إقليم  يف  اإلسالمية  الدراسات 
املواد  طبيعة  معرفة  عدم  حبجة  تتم  مل  املشاركة 
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الوقف  ديوان  ان  كما  فيها،  أن يشرتكوا  اليت جيب 
رمسية،  بصورة  خماطبتهم  من  يتمكن  مل  الشيعي 
رفع  أجل  من  اجلهود  تتضافر  أن  املفرتض  ومن 
مثل  يف  الرمسية  مشاركتنا  تعرتض  اليت  املشاكل 
تلك املهرجانات ومن كافة الدوائر سواء يف احلكومة 

االحتادية أو حكومة اإلقليم«.
قد  كردستان  إقليم  من  »املتسابقني  إن  مبينا 
املرتبة  على  وحصلوا  املاضية  السنة  يف  اشرتكوا 
الرابعة بالتالوة وان املشاركني كانوا من حمافظيت 

السليمانية ودهوك«.
حمافظة  من  باملسابقة  املشرتك  بني  جانبه  من 
جزءًا  وعشرين  الثنني  واحلافظ  القارئ  البصرة 
)أسامة عبد الكريم( إن » قابليات القراء قد تظهر 
من خالل املسابقات الدولية والفعاليات الكربى، وان 
القارئ العراقي قد بدأ بإحراز املراتب األوىل وان 
هذا يعود إىل انفتاحه القرآني مع العامل امجع، وهو 
الدورات املستمرة اليت استطاعت أن  أيضا بفضل 
متّيز القارئ العراقي السيما وان قراءنا قد حصلوا 

على املراتب األوىل عامليًا وإقليميا«. 
نائب  اخلطيب  علي  الدكتور  الشيخ  قال  جهته  من 
املقدسات  عراق  إن  الشيعي  الوقف  ديوان  رئيس 
املرجعيات  ورعاية  مظلة  حتت  ومن  اليوم  يشهد 
العليا وبقيادة حكومة الشراكة الوطنية محلة قرآنية 
حلملة  تقدم  املتواضعة  الرعاية  هذه  وان  متميزة 

القرآن الكريم وللذين وقفوا ملعرفة فضله.
وتابع انه التزامًا منا مبقولة الرسول األكرم )صلى 
اهلل عليه واله وسلم(: ) إمنا أمرت أن اعبد رب هذه 
البلدة اليت حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 
بادر ديوان  به  ( فاقتداء  القرآن  اتلوا  املسلمني وان 
الوقف الشيعي إىل استحداث 1000 درجة وظيفية 
واحلسينيات  املساجد  يف  الكريم  القران  ملقرئي 
والتشريعات  الضوابط  وضمن  القرآنية  واملراكز 
اليت نستطيع من خالهلا أن نعيد االعتبار للمفهوم 
القرآني الذي تكالب عليه أعداء اإلنسان لتحجيمه 

وحصره.
اخلطيب  وجه  القرآني  األسبوع  ألعمال  وختليدًا 
بضرورة إصدار جملة خاصة متثل بني طياتها سرية 
وكذلك  جهودهم  وعلى  عليهم  للتعرف  املشاركني 
تطوير وحتسني املشاريع القرآنية املميزة اليت ختدم 

اإلسالم واملسلمني .
فعاليات  تضمنت  فقد  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
أيامه  مدى  وعلى  الثالث  السنوي  القرآني  األسبوع 
ومنذ  املتسابقني  بني  شديدة  منافسات  اخلمسة 
احلفظة  بني  التنافس  فيه  بدأ  الذي  األول  اليوم 
والقراء ويف اليوم الثاني الذي خصص للتالوة بواقع 

ثالث جلسات ويف اليوم الثالث للحفظ حيث كانت 
القران كله وحفظ  للمتسابقني من حفظة  املشاركة 
أما  منه،  أجزاء  العشرة  وكذلك  جزءًا  عشرين 
اليومان اآلخران فقد خصصا للبحوث القرآنية يف 

الشرح والتفسري وكذلك احلفظ.
النتائج  إعالن  مت  املسابقة  فعاليات  اختتام  وعند 
النهائية للمتسابقني والبالغ عددهم 109٢ متسابقا 
اجتازوا  للذين  الكلي  العدد  وصل  فقد  وضيفا، 
االمتحانات االولية يف حفظ القران الكريم بأكمله 
٣٢ متسابقًا ويف حفظ عشرين جزءًا ٢0 متسابقًا 
 ٢8 التفسري  ويف  متسابقا   48 أجزاء  عشرة  ويف 
متسابقا ويف التالوة 10٢ مئة ومتسابقني اثنني ويف 
عدده  يصل  كلي  أي مبجموع  متسابقا   ٣٣ البحوث 

إىل ٢6٣ مشرتكا .
حسن(  نوح  )هيثم  املتسابق  التفسري  يف  فاز  فقد 
حفظ  ويف  كربالء  حمافظة  عن   80,66 وبدرجة 
املصحف الشريف كامالً  فاز املتسابق ) عقيل عبد 
اهلل ( بدرجة 91,٥ درجة عن حمافظة كركوك، ويف 
حفظ عشرين جزءًا اليت كانت من نصيب حمافظة 
بغداد للمتسابق ) حسني عدنان( وبدرجة 6٢,9٢ ، 
ويف العشرة أجزاء كانت جائزة الفائز األول فيها من 
نصيب حمافظة كربالء املقدسة وللمتسابق ) حممد 

حسون( وبدرجة 9٢ .
الفائز  أما التالوة واليت اشتدت فيها املنافسة بني 
باملرتبة الرابعة من السنة املاضية واملتسابق حسام 
والذي  بغداد  حمافظة  عن  املنشداوي  الكريم  عبد 

فاز فيها باملركز األول.
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تقرير: تيسري عبد عذاب

املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  دأبت 
ومازالت على تبين العديد من املشاريع يف خمتلف 
والطبية  والعمرانية  منها  اخلدمية  اجملاالت 
تصب  واليت  اجملاالت  من  غريها  ويف  والثقافية 
املقدسة  كربالء  مدينة  أبناء  خدمة  يف  مجيعها 
وزائريها، حيث إنها رفعت منذ توليها إدارة الصحن 
املقدس ولغاية اآلن شعار:)خدمة الزائر شرف لنا( 
ذلك  اجل حتقيق  ما يف وسعها من  كل  تبذل  وهي 
من  العديد  خالل  من  واضح  وهذا  وجه  أمت  على 

املشاريع والنشاطات اليت تقوم بها.
مشاريع  ثالثة  إنشاء  أجل  من  جارية  واألعمال 
إىل  املؤدية  الرئيسية  الطرق  مداخل  على  خدمية 
الثالث(  الزائرين  وهي)مدن  أال  املقدسة،  املدينة 
وهدفها خدمة زائري االمام احلسني )عليه السالم( 
خاصة يف الزيارات املليونية، إضافة ألهالي املدينة 
وعلى مدار السنة ملا حتتويه هذه املدن من مراكز 

طبية وخدمية.
سابقة  أعداد  يف  املدن  هذه  من  اثنني  تناولنا  لقد 
على  الضوء  هذا سنسلط  عددنا  ويف   ، اجمللة  من 
طريق  على  تقع  واليت  الثالثة  املدينة  مشروع 
)كربالء- النجف( بكلفة جتاوزت الـ)14( مليار دينار 

وبلغت نسبة اإلجناز فيها أكثر من )٥0%(.
حيث  للمدينة  الزيارة  هذه  )األحرار(  جمللة  وكان 
جاسم(  حممد  )جاسم  املشروع  مبهندس  التقت 
فحدثنا قائال:« متت املباشرة بهذا املشروع بتاريخ 
للمقاوالت  الغياث  شركة  قبل  من   )٢010/9/٢0(
مدة  وان  دومنا   )٢٢( بلغت  مساحة  وعلى  العامة 
اجناز املشروع تبلغ )٢0( شهرا، وقد صممت األبنية 
اجلانب  على  احلفاظ  مع  ومتطورة  حديثة  بصورة 

اإلسالمي يف النقوش وتصاميم البناء.
حيتوي املشروع على قاعات إليواء الزائرين وعددها 
)8( ومساحة الواحدة منها )600( مرت مربع تكون 
العديد  يعانيه  ملا  الزائرين  واسرتاحة  ملنام  مركزا 
منهم يف الزيارات املليونية حيث يفرتشون األرصفة 

من  والعديد  واحلسينيات  الفنادق  الن  والطرق 
الذي  اهلائل  عددهم  تستوعب  أن  ال ميكنها  الدور 
هو بازدياد يوما بعد أخر حيث تستوعب كل قاعة 

)٢00( شخص.
الواحدة منها )96(  جماميع صحية عدد )4( سعة 
من  صحية  جمموعة  كل  وتتكون  صحية،  وحدة 
وحدة صحية   )48( من  مؤلف   وكل طابق  طابقني 
وأيضًا هنالك )4( وحدات صحية لذوي االحتياجات 

اخلاصة واملعاقني.
وأيضًا مضيف إلطعام الزائرين بطابقني ومبساحة 
)1100( مرت مربع للطابق الواحد حيتوى املضيف 
باإلضافة  الضيوف  الستقبال  وصالة  مطبخ  على 
إىل مسجد مكون من قبة ومئذنة مبساحة )1700( 
مرت مربع مع وحدات صحية وأماكن للوضوء ملحقة 

به«.
وأضاف ،« حيتوي املشروع على بنايات ضيافة للوفود 
عدد )٣( تتألف كل بناية من طابقني وحتتوي على 
شقق ضيافة للوفود من داخل وخارج العراق واليت 
وبسعة  السنة  مدار  على  املقدسة  العتبة  إىل  تفد 
)48( شقة، وحمطة تصفية وحتلية للمياه تعمل على 
مدار السنة خلدمة املدينة وساكين املنطقة وأيضًا 
لالنرتنيت  ومنظومة  الثقيلة  املياه  ملعاجلة  حمطة 

ومنظومة اتصاالت ومنظومة إطفاء احلرائق«.
مبساحة  صحي  مركز  وهناك  جاسم،«  وتابع 

العالجية  اخلدمات  لتقديم  مربعا  مرتا   )٣٥0(
حديثة  طبية  بأجهزة  وسيجهز  السنة  مدار  على 
وأدوية ومستلزمات طبية وبالتعاون مع دائرة صحة 
السنة  مدار  على  املرضى  استقبال  سيتم  كربالء 
ملثل  تفتقر  املنطقة  كون  الطبية  اخلدمات  لتقديم 
هذه اخلدمة ويكون أيضا مركزا عالجيا للزائرين 

القادمني إىل كربالء يف الزيارات املليونية.
وحدائق  داخلية  طرق  على  املدينة  حتتوي  كما 
ونافورات ذات مواصفات وتصاميم حديثة وشاشة 
اإلرشادات  بعض  لعرض  كبرية  خارجية  عرض 
الدينية والتوجيهية وأوقات األذان وصالة اجلماعة 

من الصحن احلسيين الشريف.
ويف نهاية اللقاء أكد مهندس املشروع )جاسم حممد 
على  طرأت  عديدة  حتديثات  إن  على  جاسم(« 
املشروع بناء على توجيهات مساحة أمني عام العتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  املقدسة  احلسينية 
ومتابعته  املستمرة  زيارته  خالل  من  الكربالئي 
املشروع  وتطوير  حتديث  مت  وقد  العمل،  ملراحل 
مت  حيث  للزائرين،  جديدة  خدمية  أبنية  وإضافة 
لألبنية  والداخلية  اخلارجية  الواجهات  تغليف 
وزائريها،  باملدينة  يليق  مبا  والكرانيت  باملرمر 
وأيضًا مت نصب مصاعد كهربائية يف خمتلف األبنية 

وجتهيز مجيع األبنية بأحدث أجهزة التربيد.

جهود متميزة ومراحل متقدمة يف اجناز مدينة الزائرين الثالثة 
)كربالء- جنف( 
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تقرير: صفاء السعدي
العتبة  إدارة  البري عضو جملس  الواحد  األستاذ عبد  أعلن 
إن  األراضي،  استمالك  جلنة  وعضو  املقدسة  احلسينية 
الستمالك  خمصصة  جلانا  شكل  قد  العتبة  إدارة  جملس 
األراضي ضمت عددا من مسؤولي جملس اإلدارة ومسؤولي 
الشؤون  قسم  مع  تعاونا مشرتكا  هناك  وان  فيها،  األقسام 
العتبة  باسم  العقارات  بتحويل  يقوم  بدوره  الذي  القانونية 
احلسينية املقدسة، وان إجراءات البيع تتم بصورة قانونية، 

وعملية الشراء تتم بشكل رضائي، وليس بشكل قسري. 
وبناءًً على املوافقات اليت استحصلتها إدارة  العتبة احلسينية 
املقدسة قد مت  بالفعل الشروع باستمالك العقارات احمليطة 
بالتوسعة  والبدء  إليه،  ضمها  لغرض  الشريف  باحلرم 
)٣1( العام  هلذا  املستملكة  العقارات  عدد  بلغ  إذ  املطلوبة، 

مربع(  مرت  ألف   4٥٣0( قدرها  إمجالية  ومبساحة  عقارا 
استملكت، وهي  اليت  السابقة  السنة  لتضاف إىل عقارات 
مبساحة )9٥00 آالف مرت مربع( وليصبح اجملموع الكلي ) 

106( عقارات مت استمالكها. 
وأشار البري، إىل إن اللجان املتخصصة يف عملية استمالك 
العقارات قد حسمت مؤخرًا أمر)10( عقارات مت االتفاق مع 
أصحابها، وان إدارة العتبة اآلن بانتظار التخصيصات املالية 
العتبة  باسم  التحويل  وإجراء  بالكامل  قيمتها  دفع  لغرض 

احلسينية املقدسة.

املخصصة  األموال  صرف  من  الكلية  »النسبة  إن  مبينًا 
لالستمالكات هذا العام قد جتاوزت الـ)70 %( من ميزانيتها، 
وان سبب تأخر اجناز صرف امليزانية بنسبة) 100%( يعود 
لعدم توفراملبالغ الكافية، ففي السنة املاضية مت استمالك 
من  للزائرين  الالزمة  املساحات  وفرت  واليت  عقارا   )7٥(
ومت  كما  الزائرين،  إليواء  املخيمات  ونصب  تهيئتها،  خالل 
من  بعض  يف  املقدسة  للعتبة  املخصصة  املشاريع  إقامة 
العقارات لتساهم يف زيادة اخلدمات املقدمة لزائري مرقد 

اإلمام احلسني )عليه السالم(«.
وعن املنطقة الواقعة بني حرم احلسني )عليه السالم( والتل 
النسبة  استمالك  »مت  انه،  ألبري  أوضح  واملخيم  الزينيب 
وتهدميها  املنطقة  هذه  يف  الواقعة  العقارات  من  األكرب 
من  و  الزائرين،  أمام  مفتوحة  جلعلها  السرعة  وجه  على 
هذه  يف  املوجودة  العقارات  استمالك  عملية  انتهاء  املؤمل 
املنطقة من اجل إنشاء صحن العقيلة زينب) عليها السالم(

الذي بدوره سريبط املخيم احلسيين مبنطقة التل الزينيب 
واحلرم املطهر«.

مرت  ألف  هو)٢٣000  املذكورة  املنطقة  مساحة  إن  مضيفًا 
مربع( وانه مت استمالك ما يقارب الـ)٥0%( منها و من املؤمل 
شراء بقية العقارات يف العام القادم، علمًا إن عملية استمالك 
املالية  التخصيصات  تتم إال بعد زيادة  املتبقية ال  العقارات 
إكمال  لغرض  املقررة  التخصيصات  زيادة  اىل  داعيًا  هلا، 

املشروع حيث إن سرعة اجناز الصحن اجلديد متوقفة على 
كمية األموال املدفوعة من قبل احلكومة املركزية .

جالوي  األستاذ  املالية  الشؤون  قسم  رئيس  أكد  جانبه  من 
السيالوي:« إن آلية ختصيص األموال املمنوحة لالستمالكات 
الوزراء  من جملس  الصادر  للقرار  استنادًا  جاءت  العقارية 
املشروع  حتويل  يتم  حبيث   )٢009 لسنة   ٣1٥ الرقم)  ذي 
بعد تقديم القرارات الصادرة من حمكمة بداءة كربالء إىل 
يتم  حماسبيًا  التدقيق  وبعد  الشيعي،  الوقف  ديوان  رئاسة 
املبالغ املذكورة يف اصل كل قرار، أي إن لكل عقار  إطالق 

قرارا خاصا به .
وتابع السيالوي،« إن املبالغ املالية املخصصة لكل عقار يتم 
ولصاحل  كربالء  بداءة  حمكمة  يف  مباشر  بشكل  إيداعها 
إليه من خالل احملكمة  التسليم  آلية  وتكون  العقار  صاحب 
صاحب  ذمة  وبراءة  للعقار  القانوني  التسجيل  إجراء  بعد 
العقار  ذلك  بعد  يصبح  الدوائر احلكومية حيث  من  العقار 
كافة  جرت  وقد  املقدسة  احلسينية  العتبة  باسم   ً مسجال 

االستمالكات العقارية بهذا الشكل.
الستمالكات  املمولة  املالية  التخصيصات  إن  مؤكدًا،«   
العتبة  طموح  لتلبية  كافية  غري  هي  كربالء  يف  العقارات 
ضرورية  باتت  االستمالك  عملية  كون  املقدسة  احلسينية 
كربالء  ملدينة  سنويًا  الزائرين  من  اآلالف  لتوافد  نتيجة 

وحلرم احلسني)عليه السالم(.

يف سعي العتبة املقدسة من أجل التوسعة الستيعاب األعداد املتزايدة من الزائرين

جلنة استمالك األراضي تستملك )106( عقارات ومبساحة )14030 ألف مرت مربع(
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تقرير: علي اجلبوري

عندما تكون يف العتبة احلسينية املطهرة وأن تؤدي 
زيارة املوىل أبي عبد اهلل احلسني )عليه السالم(، 
الشّك أن الفرحة واإلميان يغمرانك وأنت تنظر بدقة 
إىل هذه العظمة اإلهلية اليت جتّلت يف هذا املرقد 
املقّدس، وتتلّفت مينة ويسرة وتتفّحص ما حييط بك 

من اخلدمات اليت مشلت كل شيء فيه.
)عليه  احلسني  اإلمام  زيارة  وأعمال  آداب  ومن 
الدعاء  وكتب  الكريم  القرآن  قراءة  هي  السالم( 
والزيارات املخصوصة، وكان البّد أن تلتفت األمانة 
العامة للعتبة احلسينية إىل هذه النقطة املهمة حتى 
تسارعت بإجياد مكتبات مجيلة بدل السابقة قليلة 
العدد واملصنعة من األملنيوم واخلشب، لتحتضن هذه 
يرى  الشريف  املرقد  يزور  املقّدسة وكل من  الكتب 
يتطّلع  حينما  اللحظة  نفس  يف  باالنبهار  ويصاب 
إىل هذه املكتبات الرائعة اليت مل تكن جمّرد مكتبة 
جملموعة من الكتب املرتاصفة مع بعضها وإمنا حتفة 
الكتب  هذه  قداسة  على  حافظت  وهندسية  فنية 

ودميومتها لتكون بني يدي الزائرين يف كل حلظة.
وآرائهم  انطباعاتهم  الشريف  املرقد  زائرو  وسّجل 
املختلفة حول هذه املكتبات ومدى فائدتها ومجاليتها 
أيضًا، فتحدث الزائر غازي جواد من مدينة كربالء 
أولت  وقد  جدًا  مجيلة  املكتبات  »هذه  بأّن  قائاًل: 
اهتمامًا كبريًا بالكتب الدينية اليت حيتاجها الزائر 
مجاليتها  عن  فضاًل  املباركة،  الزيارة  أدائه  خالل 
باملرقد  تليق  بصورة  وبنائها  تصميمها  وطريقة 

الشريف«.
»بالرائعة  احلسيين  املرقد  مكتبات  جواد؛  ووصف 
الزائر  يلتفت  »أينما  بأنه  مضيفًا  واحلضارية«، 
متيزت  الذي  الالئق  باملنظر  مزينة  أمامه  جيدها 
فيه العتبة احلسينية عن بقية العتبات املقدسة اليت 
اهتمامًا  وتبدي  حذوها  حتذو  األخرى  هي  أخذت 
بها، إضافة إىل الزائرين أنفسهم بضرورة االهتمام 
بالكتب املقدسة وخاصة املتصّلة بأهل البيت )عليهم 

السالم(«.
أما الزائرة أم هشام من حمافظة بابل، فقد أعربت 
التغيريات  يوم  كل  يف  تتلمس  وهي  سعادتها  عن 
مشريًة  الشريف،  املرقد  على  تطرأ  اليت  اجلديدة 
إىل إّن »هذه املكتبات أصبحت بصورة منتظمة وغري 
الرخام  باستخدام  مجاليتها  عن  فضاًل  عشوائية، 

واملرمر بتزيينها واحلفاظ على الكتب«.
الصدر  مدينة  من  مصطفى  أبو  الزائر  قال  بينما 
الزيارة  ألداء  فقط  ساعة  لنصف  »جلست  ببغداد: 
املباركة وأنا ميلؤني االنبهار والدهشة عندما أتطلع 
للمرقد  مجياًل  رونقًا  تركت  اليت  املكتبات  بهذه 
اعماره  وإعادة  بتطّوره  حنلم  كنا  وطاملا  الشريف، 
وها احللم قد حتّقق وكانت هذه املكتبات اليت مألت 
إبداعًا جديدًا يضاف إىل جهود  الطاهرة،  أرجاءه 

العاملني يف العتبة احلسينية«.
ويرى الزائر عبد األمري ظاهر من حمافظة بغداد 
املكتبات  »هذه  بأّن  الشديد؛  تفاعله  عليه  بدا  الذي 
باملكتبات  واملتمثلة  السابقة  من  وأمجل  أفضل 
اخلشبية واألملنيوم، وهي فكرة ناجحة ورائعة جبعلها 
الشريفني  واحلرم  الصحن  جدران  تصميم  ضمن 
حبيث تضفي عليهما مجالية وتعمل على نظم الكتب 
آخر  دورا  »للزائرين  بأّن  مبينًا  عليها«،  واحلفاظ 
الكتب  من  تضّمه  وما  املكتبات  هذه  على  باحلفاظ 

املقدسة اليت ينتفع بها اجلميع«.

واحلفاظ  الدينية  الكتب  تنظيم  لعملية  وبالنسبة 
الزائرون، فضاًل عن االعتناء  بها  ينتفع  عليها لكي 
بنظافة املكتبات، أوضح تركي الغاليب أحد العاملني 
بأّنه  املقدسة  بالعتبة  الداخلية  اخلدمية  شعبة  يف 
»يقوم مع جمموعة من زمالئه يوميًا برتتيب املكتبات 
بني  مستمرة  بصورة  لتكون  كتبها  وإدامة  وتنظيفها 
يدي الزائرين، فضاًل عن التعاون مع قسم اإلعالم 

باستبدال الكتب التالفة بأخرى جديدة«. 
رفوف،  أربعة  إىل  مكتبة  كل  تقسيم  »يتم  ويضيف، 
ومن  الكريم  القرآن  كتب  على  األول  حيتوى  حيث 
والثالثة  الصاحلني،  ثم كتب مفاتيح اجلنان وضياء 
لكتب نرباس الزائر واخلاص بالزيارات املخصوصة 
لألئمة األطهار )عليهم السالم(، تليها الرف األخري 

واخلاص جبمع الرتبة احلسينية واملسبحات«.
حتتوي  كانت  احلسينية  »العتبة  بأّن  حديثه،  وتابع 
الفكرة  هذه  جاءت  حتى  فقط،  مكتبات  مثان  على 
اجلديدة بنشرها وزيادة أعدادها يف أرجاء الصحن 
الشريف واحلرم الطاهر، لتكون قريبة من الزائرين 
حيث  القدر  وليالي  املليونية  الزيارات  يف  وخاصة 

نقوم بتوفري أعداد كبرية من الكتب الدينية«.
ميزة  ذات  احلالية  »املكتبات  إّن  إىل  الغاليب  ولفّت 
وتليق  حّلة  بأبهى  لتكون  تصميمها  ومت  مجيلة 
قدسية  على  وحتافظ  الشريف  املرقد  بصاحب 

الكتب الدينية«.

زائرون وصفوها باإلبداع املتمّيز..
مكتبات من املرمر املزخرف تزّين أرجاء املرقد احلسييّن الطاهر
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ــــــا الـــشـــهـــداء ــــيــــك نـــشـــيـــدي أب إل

ــــــــان غـــــابـــــت عــــلــــي الــــســــطــــور ف

العظيم  الــــشــــمــــوخ  فــــيــــك  النـــــــه 

يستقي اجملــــــــد  ذرى  ـــــك  ـــــن وم

النفوس تـــطـــيـــب  ـــــــــراك  َث ومــــــن 

 *       *     *

القباب ــــق  ــــري ب الــــعــــيــــون  يـــســـر 

فــــــــإن ُمــــــــــدت أيـــــــــــادي الــــطــــغــــاة

ــــــــرفــــــــوا مـــــــــــاذا تــــريــــد فـــــهـــــم َع

احلضيض يف  حـــظـــهـــم  لـــــقـــــوا 

الشهيد احلــــســــني  ــــت  ــــان ك الن 

 *    *     *

يعمهون بـــطـــغـــيـــانـــهـــم  وجـــــــــــاءوا 

مبني  ضـــــــالل  يف  انــــهــــم  نــــســــوا 

فــويــاًل وســحــقــًا ألصــحــاب السعري 

الرسول لــبــيــت  الــشــمــوخ  ــبــقــى  وي

مــــن شفيع ـــدي  ســـي لـــنـــا   َ ــيــس  ــل ف

مطَلُع مـــقـــلـــيت  مـــــن  َســــُيــــكــــتــــُب 

ـــــين هلــــــا ادمــــــع حـــــــروفـــــــًا وعـــــي

ــــرضــــع  ـــــــكـــــــرامـــــــة ت وفـــــــيـــــــك ال

يـــــســـــتـــــمـــــِرع ريـــــــــاضـــــــــك  ويف 

قــــــربك ختضع مـــــن  ــــقــــرب  ــــال وب

 *       *       *

ومـــــــــــــــــن ملــــــــعــــــــانــــــــهــــــــا تـــــلـــــمـــــع

االذِرع ســـــيـــــدي  هلــــــا  لـــــويـــــت 

يسمعوا ولـــــن  الـــــوجـــــوه  ــــوا  فــــول

ـــــرفـــــع ـــــى بــــــــك ُت ـــــل ـــــع ــــــــــــت ال وان

وســــــبــــــط الــــــرســــــالــــــة واملــــنــــبــــع

 *        *       *

ينفع ال  الـــــضـــــاللـــــة  طـــــبـــــُع  َو 

فـــداســـت ســنــابــك خــيــلــهــم أضلع

تــــشــــبــــع ال  جــــــهــــــنــــــم  ونـــــــــــــــــار 

مضجع هلــــم  الـــطـــفـــوف  وارض 

تشفُع ــــا  ــــن ل وانــــــــــت   َ ســــــــــواك 

يف إحدى اجلامعات العاملية ويف 
حماضرة ملادة الرياضيات، جلس أحد 

الطالب يف آخر القاعة وما لبث أن 
غط يف سبات عميق... وما أيقظه إال 
صوت الطالب عند نهاية احملاضرة !!
نظر إىل اللوح فوجد أن الدكتور قد 

كتب عليه مسألتني رياضيتني... نقلهما 
على دفرته بسرعة وخرج...

ويف البيت صار يفكر يف حل هاتني 
املسألتني اللتني كانتا يف غاية 

الصعوبة!!
ذهب إىل مكتبة اجلامعة و أخذ عددا 

من املراجع لعله يصل إىل حل!!
قام بعدة حماوالت شاقة استطاع 

بعدها حل واحدة...
و بعد أربعة أيام ويف احملاضرة التالية 

ملادة الرياضيات أحضر معه احلل لكنه 
إستغرب من أن الدكتور مل يطلب منهم 

ذلك الواجب الذي أرهقه أربعة أيام...
فاستأذن الدكتور وقال: يا دكتور لقد 

إستغرقت يف حماولة حل الواجب أربعة 
أيام حتى حللت مسألة واحدة على أربع 
أوراق كاملة ، فقال الدكتور : ولكنين مل 

أعطكم أي واجب يا بين!! فاملسألتان 
اللتان كانتا على اللوح هي أمثلة على 

املسائل اليت عجز العلم عن حلها.

صاحب الشيباني عنَدما يناُم العباقرة!

إىل سيدي أبي عبد اهلل احلسني )عليه السالم( حكايٌة

نشيُد اخللود
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حممد  السيد  حممد  السيد  سلمان  السيد  هو 
املوسوي،  الفائزي  طعمه  آل  سليمان  السيد  مهدي 
العربية  املكتبة  أغنى  وشاعر،  ومؤرخ  وكاتب  أديب 
تاريخ  يف  تبحث  اليت  الكتب  بعشرات  واإلسالمية 
كربالء وتراثها وممكناتها األدبية والشعرية والعلمية 

واالجتماعية.
على  كربالء  تاريخ  يف  واحملققون  الباحثون  يعتمد 
وكتاب  كربالء(  )تراث  كتاب  مثل  كتبه،  من  الكثري 
الفكر  )رجال  وكتاب  وأسرها(  كربالء  )عشائر 
واألدب يف كربالء( وكتاب )شعراء كربالء(، وله كتب 
املدينة  هذه  جوانب  من  جانب  كل  يف  تبحث  كثرية 
املقدسة وقد بلغت مؤلفاته املطبوعة حتى اآلن أكثر 

من مخسني كتابًا وكتيبًا.
مدارسها  يف  ودرس  كربالء،  يف   19٣٥ سنة  ُوِلد 

يف  منها  وخترج  ببغداد  اجلامعية  دراسته  وأكمل 
يف  تربويًا  مرشدا  وعمل  النفس،  الرتبية-علم  فرع 

متوسطة املكاسب بكربالء.
بالتعرف على شعراء مدينته عن  األدبية  بدأ حياته 
طريق املرحوم والده الذي كان يهوى األدب، وهكذا 
بدأت قرحيته الشعرية تنفتح وتنضج مع مرور األيام، 
وقد ُنشرت له قصائد ومقاالت يف الصحف وُكربيات 

اجملالت يف العراق. 
ومن خالل نشاطاته األدبية ساهم يف تأسيس منتدى 
من  لفيف  مع  األوسط(  الفرات  )رابطة  باسم  أدبي 
الشخصي  جبهده  وأنشأ   ،19٥7 سنة  مدينته  أبناء 
)ندوة اخلميس( اليت تنظُم أمسيات شعرية يشارك 

فيها شعراء عراقيون بارزون.
وشاعرنا، عضو يف احتاد األدباء يف العراق وعضو 

يف رابطة األدب احلديث يف القاهرة وعضو اجلمعية 
العراقية للبحوث الرتبوية والنفسية واليوم وبالرغم 
من  املزيد  خللق  وجاهد  ناشط  فانه  سّنه  ِكرب  من 
الكتب  من  املزيد  وإصدار  والشعرية  األدبية  اآلثار 
وبسيده  ومواطنيها  مبدينته  أكثرها  خيتص  اليت 
وجده اإلمام احلسني )عليه السالم( ومما قال فيه :

أي رزٍء ألبس الكون نياحا     
                            هوله قد مأل القلب جراحا

أي خطب قد جرى يف كربال    
                    ألسوٍد صافحوا البيض الصفاحا

بأبي أفدي قتيالً  بالظمأ    
                          وصريعًا أضرم الدنيا نياحا

رفض العيش بذٍل قانعًا      
                          حبياة تنشد املوت الصراحـا

من سرِي أدباء كربالء 
األديُب سلمان هادي آل طعمه

يف قديم الزمان حيث مل يكن على األرض بشر بعد
كانت الفضائل والرذائل , تطوف العامل معًا

وتشعر بامللل الشديد
ذات يوم وكحل ملشكلة امللل املستعصية

اقرتح اإلبداع لعبة
وأمساها )األستغماية( أو )الغميضة(

أحب اجلميع الفكرة
والكل بدأ يصرخ: أريد أنا أن أبدأ .. أريد أنا أن أبدأ

اجلنون قال:- أنا من سيغمض عينيه ويبدأ العد
وأنتم عليكم مباشرة االختفاء

ثم أنه اتكأ مبرفقيه على شجرة وبدأ
واحد , اثنان , ثالثة.....

وبدأت الفضائل والرذائل باالختباء
وجدت الرقة مكانًا لنفسها فوق القمر
وأخفت اخليانة نفسها يف كومة زبالة

وذهب الولع بني الغيوم

ومضى الشوق إىل باطن األرض
الكذب قال بصوت عاٍل :-

ثم  احلجارة  حتت  نفسي  سأخفي 
توجه لقعر البحرية

 , وسبعون  تسعة   -: اجلنون  واستمر 
مثانون , واحد ومثانون...

خالل ذلك
أمتت كل الفضائل والرذائل ختفيها

ماعدا احلب
كعادته مل يكن صاحب قرار وبالتالي مل يقرر أين خيتفي

وهذا غري مفاجئ ألحد , فنحن نعلم كم هو صعب إخفاء 
احلب

سبعة   , وتسعون  ستة   , وتسعون  مخسة   -: اجلنون  تابع 
وتسعون...

وعندما وصل اجلنون يف تعداده إىل  املائة
قفز احلب وسط أمجة من الورد واختفى بداخلها

 , إليكم  آٍت  أنا   -: فتح اجلنون عينيه وبدأ البحث صائحًا 
أنا آٍت إليكم

كان الكسل أول من أنكشف ألنه مل يبذل أي جهد يف إخفاء 
نفسه

ثم ظهرت الرقة املختفية يف القمر
وبعدها خرج الكذب من قاع البحرية مقطوع النفس

وأشار اجلنون على الشوق أن يرجع من باطن األرض
اجلنون وجدهم مجيعًا واحدًا بعد اآلخر

ماعدا احلب

إال احلبكلُّ األشياء التافهة متوت...
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حتت
 اجملهر

    قبور بأرض اجلوزان حملها
              وقرب ببامخرا لدى الغربات

رحم الله شاعر هذا البيت دعبل بن علي اخلزاعي وهو ضمن قصيدته التائية 
ووضعنا حتت اجملهر كلمة باخمرا فما هي ؟ 

انها البقعة اليت استشهد عليها ابراهيم بن عبد اهلل احملض بن احلسن املثنى بن احلسن بن علي بن ابي طالب)عليهم السالم( ، فقد ذكر 
املؤرخون ان املنصور الدوانيقي بعدما ظفر بإبراهيم بن عبد اهلل احملض وقضى عليه كان يشعر باالستقرار النفسي وذات يوم قدمت اليه حلوى فاستطابها وكان يردد 

اثناء أكله »أراد ابراهيم ان حيرمين من هذه وأشباهها«، هذا يكشف مدى الثقل الذي كان يشكله وجود ابراهيم بن عبد اهلل احملض.
استشهد عام 14٥ هـ يف شهر ذي القعدة وهو ابن مثان واربعني سنة يف منطقة بامخرا وتقع بني الكوفة وواسط وبني بامخرا والكوفة سبعة عشر فرسخًا وقربه هناك 
يزار ويتربك به الناس وكان ابراهيم احملض عاملًا من كبار رجال اهل البيت وذكره الشيخ الطوسي بأنه من رجال االمام الصادق)عليه السالم( كما ذكره ابن النديم يف 
الفهرست بأنه من شعراء اهل البيت ، وعن  سعيد بن هريم : ان حممدا وإبراهيم كانا عند أبيهما ، فوردت إبل حملمد فيها ناقة شرود وال يرد رأسها شيء فجعل إبراهيم 
حيد النظر إليها فقال : له حممد : كأن نفسك حتدثك أنك رادها قال نعم قال : فإن فعلت فهي لك فوثب إبراهيم فجعل يتغري هلا ويتسرت باالبل ، حتى إذا أمكنته جاءها 
وأخذ بذنبها فاحتملته وأدبرت متخض بذنبها حتى غاب عن عني أبيه ، فأقبل على حممد وقال له : قد عرضت أخاك للتهلكة . فمكث هويا ثم أقبل مشتمال بإزاره حتى 
وقف عليهما . فقال له حممد : كيف رأيت ؟ زعمت أنك رادها وحابسها . قال : فألقى ذنبها وقد انقطع يف يده . فقال ما أعذر من جاء بهذا . اما قصة استشهاده ومقتله 
كما ذكرت السري انه واخوه حممد اختفيا بعد ان رفضا بيعة املنصور الدوانيقي وقد احل يف طلبهما وقدم العروض واالغراءات ولكنه فشل الن ابراهيم كان يغري موقع 
اختفائه فتنقل بني فارس واليمن واجلبا واحلجاز واملوصل كما انه كان يتنكر مبظهره، يروي حممد بن عبد اهلل االسكندري يقول: دخلت على محيد بن قحطبة ظهرًا يف 
شهر رمضان واذا به يأكل وبصحة جيدة، فاستغربت لعدم صيامه وسألته فيما لو كان مريضًا او لديه مانع شرعي فقال: كل ذلك مل يكن ولكن بعد الفراغ سأحدثك، ملا 
انتهى قال لي: ما معنى صيامي وقد قتلت يف ساعة واحدة ستني علويًا بال ذنب، فجهز املنصور جيشًا قوامه مخسة آالف ملواجهة ثورة ابراهيم واخريًا وبعد منازالت عنيفة 

استشهد ابراهيم وأربعمائة من جيشه يف بامخرا ودفنت اجسادهم سرًا ووضعت عليها عالئم خوفًا من ان ينبش العباسيون قبورهم، كفعل ذلك بكربالء وغريها.

 ابراهيُم بُن عبد اهلل احملض

بتول علي 
كان  قال:  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  عن 
إذا صلى مل  السالم(  )عليه  عمران  بن  موسى 
وخده  باألرض  األمين  خده  يلصق  حتى  يتفتل 
األيسر باألرض وقال أبو جعفر )عليه السالم( 
أوحى اهلل تعاىل إىل موسى )عليه السالم( أتدري 
مل اصطفيتك بكالمي دون خلقي ! قال موسى 
)عليه السالم( ال يا رب ، قال تعاىل : إني قلبت 
عبادي ظهرًا لبطن فلم أجد فيهم أحدا أذل 
منك  نفسًا  لي 
موسى  يا 
نك  ا
إذا 

صليت وضعت خديك على األرض.
وقال اإلمام الصادق )عليه السالم( إن العبد إذا 
سجد قال: يا رب يا رب يارب حتى ينقطع نفسه 
لبيك ما حاجتك(،   ( تبارك وتعاىل  الرب  قال 
وعن اإلمام احلسني )عليه السالم( قال: سجدة 
صالتك  بها  تتم  مسلم  كل  على  واجبة  الشكر 
وترضي بها ربك وتعجب املالئكة منك وان العبد 
الرب  فتح  الشكر  سجدة  سجد  ثم  صلى  إذا 
واملالئكة  العبد  بني  احلجاب  وتعاىل  سبحانه 
فيقول يا مالئكيت انظروا إىل عبدي فانه أكمل 
فرائضي وأمت عهدي سجدًا لي شاكرًا على ما 
أنعمت به عليه، فتقول املالئكة يا ربنا رمحتك 
فتقول  ماذا،  ثم  وتعاىل  تبارك  اهلل  يقول  ثم 
املالئكة يا ربنا له جنتك، فيقول اهلل تعاىل ثم 
ماذا، فتقول املالئكة كفاية فيقول اهلل تعاىل 
ثم ماذا له ؟ فال يبقى شيء من اخلري 

إال قالته املالئكة، فيقول اهلل تبارك وتعاىل يا 
مالئكيت ثم ماذا له ؟ فتقول املالئكة يا ربنا ال 
علم لنا فيقول اهلل تعاىل : اشكر له كما شكر 

لي واقبل عليه بفضلي.
وكان علي بن احلسني )عليه السالم( يقول يف 
قد  فاني  عصيتك  قد  كنت  إن  اللهم  سجوده: 
أطعتك يف أحب األشياء إليك وهو اإلميان بك 
منك علّي ال منًا مين عليك وتركت معصيتك يف 
ابغض األشياء إليك وهو أن أدعو لك ولدًا لك 
شريكًا منًا منك علي ال منًا مين عليك وعصيتك 
معاندة  وال  مكابرة  وجه  غري  على  أشياء  يف 
لربوبيتك  جحود  وال  عبادتك  عن  استكبار  وال 
بعد  الشيطان  واستزلين  هواي  اتبعت  ولكن 
غري  فبذنوبي  تعذبين  فان  والربهان،  احلجة 
ظامل وان تغفر لي وترمحين فبجودك يا ارحم 

الرامحني.

سجدة الشكر
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العدالُة ال تعرف العاطفة

الطرُق العلمية يف الوحدة اإلسالمية

م/ إيضاٌح

العدالة اصل من اصول الدين اي انها قرنت بالتوحيد والنبوة واإلمامة واملعاد وهذا االقرتان دليل أهميتها عقائديا حيث يكون خلل يف املنظومة العقائدية اذا ما اخل بها ومن بني 
املطبات اليت يقع بها املسلم واليت ختدش عدالته عندما يستمع لطرف دون اخر يف موضوع او إشكال فيه اكثر من طرف ، فاملسؤول ملزم بسماع الطرف االخر اذا ما جاء احد 
ِني يِف  ما خيربه او يشكوه او يقيم طرفا اخر ومهما كانت ثقة املسؤول باملخرب او املشتكي قال عز وجل »ِإنَّ َهَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن َنْعَجًة َوِلَي َنْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل َأْكِفلِْنيَها َوَعزَّ
َا َفَتنَّاُه  ا ُهْم َوَظنَّ َداُووُد َأمنَّ اِت َوَقِليٌل مَّ احِلَ َلَطاء َلَيْبِغي َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ْن اخْلُ َطاِب }ص/٢٣{ َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإىَل ِنَعاِجِه َوِإنَّ َكِثرًيا مِّ اخْلِ
َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا َوَأَناَب }ص/٢4{« وحتى على مستوى العائلة فعلى رب االسرة ان يستمع اىل ولديه اذا ما حدثت بينهما خصومة وحتى يف عالقاتنا االجتماعية اذا ما 

اعرتضتنا مشكلة او مسالة مهمة لعدة اطراف فالعدالة تستوجب مساع الكل .
احلكم واختاذ القرار بشكل ابرت خيدش بالعدالة وهذا يعين اخلدش باصل من اصول الدين والعدالة مستنبطة من التوحيد مثلما اإلمامة مستنبطة من النبوة ، فال تأخذك العاطفة 

قلمي املتوا�سعاو الصحبة لتميل اىل من مييل اليه هواك وال تغرت باملاضي ولكن ليكن خزينا تستعمله يف معرفة االمور ال الختاذ القرار .

الــعــدد:
التاريخ: 

 54
302

14 ذو القعدة 1432هـ 
املوافق 13/  ت�سرين االول  2011م

إىل / القارِئ الكريِم

لقد أكد رسول اهلل حممد ) صلى اهلل عليه وآله وسلم ( على  ابراهيُم بُن عبد اهلل احملض
أهمية األلفة واالحتاد منذ اللحظات األوىل لدخوله املدينة 
فآخى  الفريدة  التآخي  وحدة  يف  عمليا  ذلك  ونفذ  املنورة 
واألنصار  أنفسهم  املهاجرين  وبني  واألنصار  املهاجرين  بني 
مستهل  يف  آنذاك  اإلسالمي  اجملتمع  كان  فقد  أنفسهم 
امتحان  على  مقبل  وانه  األوىل،  نشأته  بداية  ويف  تشكيله 
السياسي  والوضع  اجلديد  الدين  طبيعة  تفرضه  عسري 
احمليط باملدينة والتحديات هلذا الدين، فانه أحوج ما يكون 
إىل االحتاد ورص الصفوف وإزالة مجيع عوامل االختالف 
والتفرقة ليتمكن من املسري يف وجه أعداء الدين اإلسالمي 
من الداخل واخلارج للمدينة املنورة اليت كانت املركز للدولة 
اإلسالمية اجلديدة فكانت املؤاخاة بني املسلمني حتى جيعل 
رسول اهلل )صلى اهلل  عليه وآله( من اإلسالم حمور وحدتهم 
اجلديد  الدين  حلماية  حتركاتهم  وقوة  ارتباطهم  وأساس 

بوحدتهم ومحاية دولتهم اجلديدة. 
لقد قضى رسول اهلل )صلى اهلل  عليه وآله( على العصبية 
القبلية اجلاهلية والنزاعات املختلفة اليت كانت متزق اجملتمع 
آنذاك واحل حملها حالة جديدة من األلفة واحملبة واإلخوة 
اإلميانية حبيث مل يذق ذلك اجملتمع طعمها من قبل فأسس 

وصنع من ذلك اجملتمع اجلديد والصغري احلجم قوة كربى 
باحتادهم. 

فان احلديث عن الوحدة اإلسالمية يف هذا العصر فيه نوع 
من املثالية وضرب من اخليال نظرا ملا آل إليه املسلمون من 
التفرق واالختالف حتى أصبحوا طرائق قددا، األمر الذي 
جيعل من مل الشمل وإعادة اللحمة اإلسالمية قضية عسرية 
اليأس  إىل  الناس  من  بالكثري  يدفع  حقيقة  وهذا  جدا، 
واالستسالم للواقع املر وهو ال يزيد الشقة إال عمقا واجلرح 

إال اتساعا . 
ويف املقابل هناك العديد من املخلصني الذين نذروا أنفسهم 
املذاهب اإلسالمية وسعوا جهدهم لردم اهلوة  للتقريب بني 
املخلصون  وهؤالء  التفرقة،  من  اجلراح  وتضميد  املصطنعة 
انطلقوا يف جهودهم تلك على أساس من اإلحساس باملسؤولية 
املسلمني  وحدة  على  واحلرص  الشرعي  بالتكليف  والشعور 
ويكون االحتاد واأللفة على أساس القضاء على أعداء الوحدة 

من الداخل واخلارج. 
اإلسالم  هدف  ألنه  الفكري  احلوار  منهج  هو  والتعاون 
األساسي ووصول الناس إىل طريق احلق واالرتباط باحلق 
كقوله تعاىل: )) وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على 

يف  مهما  دورا  تلعب  اليت  الظروف  ومن   )) والعدوان  اإلثم 
وغريها  والسياسية  والفكرية  االجتماعية  اخلالفات  تعميق 
أعداء  قبل  من  الستغالهلا  املناسبة  األرضية  ختلق  واليت 

اإلسالم:
أوال: التأثري يف األجواء االجتماعية املوروثة أو الدخيلة على 
االحنرافات  إىل  بصاحبه  يقود  والذي  اإلسالمي  اجملتمع 

واالختالفات يف الرأي. 
إىل  يودي  العالية مما  االجتماعية  املكانة  يف  التأثري  ثانيا: 
إتباع منهجهم الفكري واالبتعاد عن املناهج األخرى وبالتالي 
يتحول ذلك إىل مذهب خاص له ومؤيديه ولذلك تبقى امليول 
واملصاحل السياسية واالقتصادية اليت هلا تأثريها الكبري يف 

تبين نوع خاص من الرؤى مبا يتناسب مع تلك امليول . 
سرية  حركات  وجود  مثل  أخرى  وأسباب  األسباب  وهذه 
البلد  يهدفون إىل زعزعة  الذين  للبلد  واملخربني  للمنافقني 
يف  العملية  فاخلطوات  حقائقه،  وتشويه  اإلسالمي  والدين 
طريق الوحدة واالستقرار تتلخص يف وضع برامج توحيدية 
وندوات مستمرة يف كل مكان للتأكيد على إن الدين اإلسالمي 
واحد واحلقيقة واحدة والرب واحد وقول رسول اهلل )صلى 

اهلل  عليه وآله( واضح )إن القليل من املؤمنني كثري(.        

حممد املوسوي
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مطبات على المزاج
ان السياقة املتهورة جعلت احدى اساليب احلد منها هي املطبات الصناعية واليت ترغم السائق على ان خيفف سرعته الجتيازها وهذا امر حسن،  ولكن االمور 
السيئة الناجتة عن هذه املطبات هي اوال : عدم اختيار االماكن اليت تستوجب مطبا بدقة حيث ان املكان على املزاج وحسب الطلب ولكل من يرغب صاحب 
دار او حمل ، وثانيا : هنالك مطبات تصنيع حملي من مادة الزفت واالسفلت وغالبا ما تكون غري نظامية بل مرتفعة جدا وثالثا : هنالك مطبات االقل تكلفة 
اال وهي الرتابية لتزيد الطني بلة ) اخاف ماكو اتربة بالشارع ( ورابعا : ان اغلب الشوارع ال حتدها ارصفة وهلذا جتد ان االستدارات املوجودة مع كل مطب 
جتعل السائق يتحاشى املطبات مع مضايقة السائق للمشاة تارة ومضايقة املشاة للسائق تارة اخرى لعدم وجود رصيف نظامي مما جيعلهم يسريون يف الشارع، 

وكما تعلمون ان الشارع جاء مبقاس سيارتني فقط فاملرت الذي يشغله املاشي يؤدي اىل تعطيل السري اكثر من املطبات .

األطفاُل  زينة احلياة الدنيا 
حسنني الشاجلي

الزوجية، وهو  أهداف احلياة  النسل هدف أصيل من 
رغبة هلا جذورها يف نفس الرجل ويف نفس املرأة على 
السواء، فكل إنسان يرغب يف بقاء امسه ودوام أثره، 
احلياة  تبهج  اليت  النعم  من  النسل  اإلسالم  عد  وقد 
َياِة  وحتقق السعادة قال تعاىل: } املَْاُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة احْلَ
اُت َخرْيٌ ِعْنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخرْيٌ  احِلَ ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ الدُّ

َأَمال {سورة الكهف آية: 46
من األمور اليت ال خيتلف فيها اثنان أن حمبة األوالد 
اليت  الغرائز  أهم  من  ورؤيتهم  إجنابهم  إىل  والتطلع 
ُفطر عليها اإلنسان، بل هي من أسس احلياة النفسية 
احلية،  الكائنات  من  لكثري  والطبيعية  واالجتماعية 
أكبادنا  فلذات  وهم  احلياة  يف  ما  أغلى  هم  فاألوالد 
األبوة  عاطفة  تتحقق  وبهم  األرض،  على  متشي  اليت 
ذات  النبيلة  األحاسيس  بينابيع  تفيض  اليت  واألمومة 

األثر الطيب.
تنشئتهم،  وحسن  األبناء  رعاية  يف  الكرمية  والنتائج 
والقيام مبهام األسرة يف دين اإلسالم احلنيف، فهم بال 
شك زهرة احلياة الدنيا وزينتها، وقرة العني ونورها، 
وبهجة النفس وسعادتها، وهم قبل ذلك كله نعمة عظيمة 

من نعم اهلل تعاىل على كثري من عباده.
ولقد مدح اهلل - تعاىل - أولياءه املؤمنني بسؤال الزوجة 
َيُقوُلوَن  َوالَِّذيَن  والذرية الصاحلة فقال - سبحانه -:} 
َواْجَعلَْنا  َأْعنُيٍ  َة  ُقرَّ َوُذرِّيَّاِتَنا  َأْزَواِجَنا  ِمْن  َلَنا  َهْب  َربََّنا 

ِلْلُمتَِّقنَي ِإَماًما { سورة الفرقان آية: 74. 
إن اإلجناب من النعم الكربى اليت أنعم اهلل بها على كثري 

من خلقه، ووهبها الكثري من عباده، يف حني حكم على 
يعلمها  ربانية  اإلجناب، حلكمة  وعدم  بالعقم،  بعضهم 
اهلل وحده - تبارك وتعاىل – وال بد من الرضا بالقضاء 
َماَواِت َواألَْْرِض خَيُْلُق  والقدر. قال تعاىل: } هللَِّ ُمْلُك السَّ
ُكوَر * َأْو  َما َيَشاُء َيَهُب ملَِْن َيَشاُء ِإَناًثا َوَيَهُب ملَِْن َيَشاُء الذُّ
ُيَزوُِّجُهْم ُذْكَراًنا َوِإَناًثا َوجَيَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم 

َقِديٌر{ سورة الشورى اآليتان: ٥0-49 .
فحكمة اهلل - تعاىل - هي الغالبة، وما قد يراه اإلنسان 
أطفال  إجناب  قدر هلما  فلو  له،  خرًيا  يكون  قد  ا  شرًّ
األب  على  فيعكرون  أشقياء،  أو  أصحاء  غري  جلاءوا 
واألم حياتهما، وتصبح حياة األسرة نكًدا وجحيًما، فال 

جيوز للمرء ندب قدره.

احلواُر األسري الناجح  أي بين : إّنك لن تنال السعادة يف بيتك إال بست خصال 
متنحها لزوجك فاحفظها عين واحرص عليها :

أما األوىل والثانية :
, فال  الّنساء حيبنب الدالل وحيبنب التصريح باحلب  فإّن 
وبينها  بينك  جعلت  خبلت  فإن  بذلك  زوجتك  على  تبخل 

حجابًا من اجلفوة ونقصًا يف املودة .
وأما الثالثة:

ويستخدمن  احلازم  الشديَد  الرجل  يكرهَن  الّنساء  فإّن 
الرجل الضعيف اللني , فاجعل لكل صفة مكانها فإّنه أدعى 

للحب و أجلب للطمأنينة .
وأما الرابعة :

فإّن النساء حُيبنب من الزوج ما حيب الزوج منهّن من طيب 
الكالم وحسن املنظر ونظافة الثياب وطيب الرائحة , فكن 
يف كل أحوالك كذلك, وجتنب أن تقرتب من زوجتك تريدها 
نفسك و قد بلل العرق جسدك وأدرن الوسخ ثيابك فإّنك 
إن فعلت جعلت يف قلبها نفورًا وإن أطاعتك , فقد أطاعك 

جسدها ونفر منك قلُبها .
أما اخلامسة :

على  مرتبعة  أّنها  تشعر  وفيه  األنثى  مملكة  البيت  فإّن 
عرشها وأنها سيدة فيه, فإّياك أن تهدم هذه اململكة اليت 
تعيشها وإياك أن حتاول أن تزحيها عن عرشها هذا ,فإّنك 
إن فعلت نازعتها ملكها وليس مللٍك أشّد عداوًة ممن ينازعه 

ملكه وإن أظهر له غري ذلك .
أما السادسة :

فإّن املرأة حتب أن تكسب زوجها وال ختسر أهلها فإّياك 
أن جتعل نفسك مع أهلها يف ميزان واحد , فإّما أنت وإّما 
أهلها فهي وإن اختارتك على أهلها فإّنها ستبقى يف كمٍد 

ُتنقل َعْدواه إىل حياتك اليومية .

وصّيُة والد  لولده 
عند الزواج
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ماذا قاَل الرسول 
)صلى الله عليه واله وسلم( 

في الزواج؟

- حتى ولو فشلت .. يكفيك شرف احملاولة.

.. ولكن من الصعب أن جتد  ي من أجل صديق  - ليس من الصعب أن ُتضحِّ

-الصديق الذي يستحق التضحية.

- قطرة املطر حتفر يف الصخر .. ليس بالعنف ولكن بالتكرار.

- الصداقة كاملظلة كلما اشتد املطر كلما ازدادت احلاجة هلا.

بدري الغزالي احللي

واله وسلم(: » من تزوج فقد  قال )صلى اهلل عليه 
أحرز نصف دينه فليتق اهلل يف النصف الباقي«

بناء يف  وقال )صلى اهلل عليه واله وسلم(: ما بين 
اإلسالم أحب إىل اهلل من التزويج.

وقال )صلى اهلل عليه واله وسلم(: من أحب فطرتي 
فليسنت بسنيت ومن سنيت النكاح.

ما  له  كان  من  وسلم(:  واله  عليه  اهلل  )صلى  وقال 
يتزوج به فلم يتزوج فليس منا.

وقال )صلى اهلل عليه واله وسلم(: التمسوا الرزق 
بالنكاح.

موتاكم  أراذل  وسلم(:  واله  عليه  اهلل  )صلى  وقال 
العزاب.

يصليها  ركعتان  واله وسلم(:  عليه  وقال )صلى اهلل 
الليل  يقوم  أعزب  رجل  صالة  من  أفضل  متزوج 

ويصوم النهار.
فاني  تزوجوا  وسلم(:  واله  عليه  اهلل  )صلى  وقال 

مكاثر بكم األمم يوم القيامة.
أن  الشفاعات  أفضل  السالم(:  )عليه  الصادق  قال 

تشفع بني اثنني يف نكاح حتى جيمع اهلل بينهما.
عبادة  من  ما  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  وقال 

أفضل من عفِة بطن وفرج.
عن الصادق )عليه السالم( قال: ) من ترَك التزويج 
خمافة عيلة فقد أساء الظن بربه كقوله تعاىل: ) إن 

يكونوا فقراء يغنهم اهلل من فضله(.

همسات

احلوار األسري ما هو إال وسيلة من وسائل االتصال 
يتوفر  أن  القصوى  األهمية  فمن  الفعال،  األسري 
خالل  فمن  األسرة،  أفراد  بني  إجيابي  حوار 
داخل  اإلجيابية  املشاعر  تنمو  األسري  احلوار 
ويساعد  أفرادها،  بني  التواصل  ويتحقق  األسرة 
ويساهم  بينهم،  واملودة  احملبة  روح  إشاعة  على 

النظر  وجهات  بني  التقريب  يف  األسري  احلوار 
الرأي  احرتام  أهمية  األسرة  يف  فرد  كل  ويتعلم 

اآلخر، حيث يعد احلوار األسري أساسا للعالقات األسرية 
التفاعل احلميمة ويساعد على نشأة األبناء نشأة سوية صاحلة ملا خيلق من  روح 

االجتماعي مما ينتج من ذلك تعزيز الثقة يف أفراد األسرة مما جيعلهم أكثر قدرة على حتقيق 
طموحاتهم وآماهلم. 

 وملا حيققه احلوار األسري من محيمية بني أفراد األسرة، وجدت أنه من املناسب اإلشارة إىل 
بعض األسباب اليت قد تؤدي إىل انعدام وافتقاد احلوار األسري:

1-انشغال كل من األب واألم بأعماهلما ومهماتهما بعيًدا عن األبناء واملنزل. 
٢-انعدام الثقة بإمكانية وقدرة احلوار وتقليل شأن احلوار على إحداث النتائج املرغوبة. 

٣-دخول الفضائيات اليت احتلت الوقت الذي تقضيه األسرة يف احلديث. 
4-اجلهل بأساليب احلوار الفعالة. 

٥-دكتاتورية بعض اآلباء اليت جتعلهم يرفضون احلوار مع أبنائهم، اعتقاًدا منهم أنهم أكثر خربة 
من األبناء، فال حيق هلم مناقشة أمورهم. 

6-الرتف املادي الزائد عن حده الطبيعي حيث تشكل اهلواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر جزًءا 
من حياة األبناء. 

7- اختالف معطيات العصر من جيل إىل آخر، فجيل اآلباء خيتلف عن األبناء متاًما.
8- تعدد الزوجات وعدم العدالة بينهن مما يهمل أسرة على حساب أخرى فينعدم احلوار.

احلواُر األسري الناجح 
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

اجعلوني
 من هّمكم 

زيارات  يف  ورد  ما  أبدع  من  إن 
ما  هو  السالم(،  )عليهم  املعصومني 
فراق  حلظة  وهي  وداعهم،  عند  ذكر 
اليت  للعواطف  استثارة  من  فيها  مبا 
فيقول  املفارقة،  طبيعة  تستلزمها 
من  اجعلوني   { ولّيـه:  خماطبًا  الزائر 
{.. فلو  ، وصّيـروني من حزبكم  هّمكم 
استجيب هذا الدعاء يف حق هذا العبد 
- وهو يف مظاّن االستجابة - وصار من 
) هـّم ( املعصوم ، مبا يستلزمه اهلـّم من 
تكون  فكيف  والرعاية،  واملتابعة  الذكر 
أوال  ؟!..  الزيارة  تلك  بعد  الزائر  حالة 
يف   ) منعطٍف   ( حتقيق  بعدها  ُيرجى 
حرم  يف  الدخول  بدايته  كانت  احلياة، 
حزبه  يف  الدخول  وخاتـمته  املعصوم، 

وكونه من هّمـه. 

عبد الستار جابر الكعيب
إن العبادة اليت أجراها اهلل تعاىل على األلسن » إياك نعبد ..« واليت جعلها حكمة الوجود وغاية األحياء » وما خلقت اجلن واإلنس إال 

ليعبدون« الذاريات -٥6- تعين اخلضوع املقرون باملعرفة واحملبة والناشئ عن اإلعجاب بالعظمة والعرفان للجميل ...
فهي ليست طاعة اجلهل والغفلة بل هي طاعة املعرفة واليقني وليست طاعة القهر والسخط لكنها طاعة الرضا واحلب ..

وهلذا جيب أن تشتمل العبادة على أمرين :
أوهلما : أن يستقر معنى العبودية هلل يف النفس وهو أن يشعر اإلنسان بأن هناك ربًا واحدًا والكل له عبيد خاضعون.

ثانيهما : أن نتوجه بكل حركاتنا وسكناتنا هلل عز وجل ، حركات الضمري وأفعال اجلوارح وأعمال احلياة خالصة من كل شعور آخر، ومن كل معنى آخر غري معنى التعبد 
وخالصة القول إن العبادة شعور مكتمل العناصر يبدأ باملعرفة العقلية ثم باالنفعال الوجداني ثم النزوع السلوكي فيجب أن يكون السلوك مهما كان بسيطًا مقرتنًا بنية 

خالصة هلل عز وجل كي ترد أعمالنا كلها وردا واحدا عند جليل عزيز مقتدر ) يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور – غافر 19( ..

العبادُة شعور مكتمل العناصر

مسابقة ) القلم احلسيين(

كما ذكرنا يف عددنا السابق بانه ستكون 
هنالك مسابقة للمشاركات معنونة باحد 

العناوين املختارة من قبل هيئة حترير اجمللة على ان 
يكون اختيار املشارك لعنوان واحد يكتب عنه موضوع ال 
يتجاوز ٥00 كلمة ويذكر عنوانه ورقم هاتفه ليتسنى لنا 

االتصال به اذا نشر مقاله يف اجمللة 
اخرت احد العناوين : 

1- رقية والدتها حياتها استشهادها ) اذكر املصادر (
٢- ملاذا نعلم اطفالنا حب اهل البيت ) عليهم السالم(
٣- اخالق احلسني عليه السالم بني القراءة والواقع

الشروط 
1- ترسل نسخة واحدة مطبوعة او مكتوبة خبط جيد 

٢- ال تعاد املشاركات اىل اصحابها 
٣- اخر موعد ال ستالم املشاركات ٢٣ ذو القعدة. 
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�سورة وتعليق..

�سورة نادرة 
ل�سفن متخر 
عباب ج�سر 

للم�ساة!!

 إن التسبيح الذي أعطاه اهلل سبحانه وتعاىل ملوالتنا الزهراء ) عليها السالم( واهدته حبًا منها اىل شيعتها ومواليها ، ما هو إال كنز مثني يف خزانة اهلل تعاىل 
، وان مفتاح رموزه والوصول إليه يكون بالعمل الصحيح له ، ألنه ال يقتصر على التسبيح وحده بل يبدأ بالتكبري والتحميد والتسبيح لذا له أفضلية يف التعقيبات 
وان األئمة عليهم السالم فضلوه على ألف ركعة مستحبة، حيث قال اإلمام الصادق )عليه السالم( : ألن أصلي اخلمس صلوات جمردة من نوافلها وأسبح يف عقب 

كل فريضة منها تسبيح الزهراء ) عليها السالم( أحب إلي من أصلي يف اليوم والليلة ألف ركعة ال أسبح فيما بينها تسبيح فاطمة ) عليها السالم( .
وسئل )عليه السالم( عن قول اهلل تعاىل ) يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهلل ذكرًا كثريًا ( ما حد هذا الذكر ؟ فقال )عليه السالم( : من سبح يف عقب  كل فريضة 

تسبيح الزهراء فاطمة ) عليها السالم( فقد ذكر اهلل ذكرًا كثريًا .
من هذه األقوال واألحاديث الشريفة جند أنفسنا أمام خزانة هذا الكنز العظيم والذي حبكمة اهلل تعاىل جعله باألرقام والكلمات حيث جعل لفظ اجلاللة ) اهلل 
اكرب – ٣4 مرة( ) احلمد هلل – ٣٣ مرة( ) سبحان اهلل ٣٣ مرة( .. وهذا هو الرقم السري لفتح خزانة الكنز اإلهلي العظيم الذي جعله بيد السيدة الزهراء ) 
عليها السالم( أما كيفية الوصول إليه فهذا أمر سهل ملن يدرك أهمية هذا التسبيح عقب كل فريضة على أن يكون قد أتى بالتسبيح صحيحًا من حيث العدد 

وتلفظ اسم اجلاللة بالنطق السليم وبدون استعجال، ألن السر اإلهلي يف متام وكمال العدد والتلفظ السليم وال يقبل غري ذلك.
وحيث إن أي مفتاح إذا مل تتعشق أسنانه كاملة ال ميكنها فتح أي من األقفال ، فعلينا إذن أن نكون يف غاية االهتمام بهذا التسبيح اخلاص املستحب من اهلل 
ورسوله ومن أهل بيته ) صلوات اهلل عليهم أمجعني( والذي جعله اهلل تعاىل مفتاح أبواب اجلنان وخص به موالتنا الزهراء ) عليها السالم( وجعلها واسطة ورمحة 

وشفيعة لشيعتها عند اهلل تعاىل واحلمد هلل ...

ما هو السر اإلهلي لتسبيح الزهراء ) عليها السالم(

هل نريد راحة البال. وانشراح الصدر وسكينة النفس 
وطمأنينة القلب واملتاع احلسن ؟

ِإَلْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ  َربَُّكْم  }اْسَتْغِفُروا  باالستغفار:  علينا 
مُيَتِّْعُكْم َمَتاعًا َحَسنًا{ ]هود: ٣[.

من  والسالمة  البدن  وصحة  اجلسم  قوة  نريد  هل 
العاهات واآلفات واألمراض واالوصاب ؟

ِإَلْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ  َربَُّكْم  }اْسَتْغِفُروا  باالستغفار:  علينا 
َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا َوَيِزْدُكْم ُيْرِسِل السَّ

ُقوًَّة ِإىَل ُقوَِّتُكْم{ ]هود: ٥٢[.
هل نريد دفع الكوارث والسالمة من احلوادث واألمن 

من الفنت واحملن ؟
َبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم  علينا باالستغفار: }َوَما َكاَن اهللَُّ ِلُيَعذِّ

َبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن{ ]ألنفال:٣٣[. َوَما َكاَن اهللَُّ ُمَعذِّ
هل نريد الغيث املدرار والذرية الطيبة والولد الصاحل 

واملال احلالل والرزق الواسع ؟

علينا باالستغفار: }اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا 
َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا * َومُيِْدْدُكْم * ُيْرِسِل السَّ

َأْنَهارًا{  َلُكْم  َوجَيَْعْل  َجنَّاٍت  َلُكْم  َوجَيَْعْل  َوَبِننَي  ِبَأْمَواٍل 
]نوح :10ـ1٢[.

ورفع  احلسنات  وزيادة  السيئات  تكفري  نريد  هل 
الدرجات ؟

َلُكْم َخَطاَياُكْم  َنْغِفْر  ٌة  }َوُقوُلوا ِحطَّ علينا باالستغفار: 
ِْسِننَي{ ]البقرة: ٥8[. َوَسَنِزيُد احمْلُ

اال�ستغفار
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�رشوط امل�سابقة :
1- ان اليتجاوز عمر املشارك واملشاركة )12( سنة ويستلزم جلب نسخة مصورة من هوية 

االحوال املدنية للمتسابق يوم اجراء االختبار.

2- بالنسبة للصغار املشاركني يف املسابقة و الذين ال يستطيعون الكتابة واالجابة حتريريا 

اجاباتهم  بتدوين  ليقوموا  املقدسة  العتبة  منتسيب  من  االخوة  من  فسيتم ختصيص عدد 

الشفوية. نسأل املوىل الكريم املوفقية واخلري للجميع .

مع التقدير...

اعالن
لغرض نشر علوم اهل البيت )عليهم السالم( وترسيخها يف االذهان وللعمل مبضمونها تعلن شعبة رعاية الطفولة 

التابعة للعتبة احلسينية املقدسة عن اجراء مسابقة حفظ ) من دعاء االمام زين العابدين )عليه السالم( ألبويه 

عليهما السالم( وهو الدعاء الرابع والعشرين من ادعية الصحيفة السجادية وسيتم االعالن الحقا عن موعد 

اجراء االختبار وستخصص جوائز جلميع املشاركني وكل حسب الدرجة االمتحانية اليت حيصل عليها.


