
عن اإلمام احلسني عليه السالم قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: من سّره 
أن جيوز على الصراط كالريح العاصف ويلج اجلّنة بغري حساب فليتوّل ولّيي 

ووصّيي وصاحيب وخليفيت على أهلي وأميت علّي بن أبي طالب، ومن سّره أن يلج 
النار فليرتك واليته، فوعّزة رّبي وجالله أّنه لباب اهلل اّلذي ال يؤتى إاّل منه وأّنه 

الصراط املستقيم، وأّنه اّلذي يسأل اهلل عن واليته يوم القيامة. 
)أمالي الصدوق 237، اجمللس 48، ح 4(.
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كربـــــــالء
 تدعو إىل محلة 

لتصحيح حجاب املرأة
الدكتور حممد التيجاني السماوي يف لقاء صريح 

مع )األحرار( عن ربيع الثورات العربية:

الثورة جنحت يف تونس 
ولكن أهدافها مل 

تتحقق حلد اآلن 
الن األمريكان 

والغرب بصفة 
عامة أرادوا 

ركوب موجة 
الثورة..  

جناح العتبة احلسينية يلقى إقبااًل واسعًا يف معرض بغداد الدولي



* يف الكايف عن أبي بصري عن اإلمام الصادق عليه السالم يف قول اهلل عز وجل: )احل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم( اآلية فقال: نزلت يف خوات بن جبري االنصارى 
وكان مع النيب صلى اهلل عليه وآله يف اخلندق وهو صائم، فأمسى وهو على تلك احلال، وكانوا قبل ان تنزل هذه اآلية إذا نام احدهم حرم عليه الطعام فجاء خوات إىل أهله 
حني أمسى فقال: هل عندكم طعام ؟ فقالوا: التنم حتى نصلح لك طعاما، فاتكأ فنام فقالوا له: قد فعلت، قال: نعم فبات على تلك احلال فأصبح ثم غدا إىل اخلندق فجعل 
يغشى عليه، فمر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فلما رأى الذي به اخربه كيف كان أمره فأنزل اهلل عز وجل فيه اآلية: )وكلوا واشربوا حتى يتبني لكم اخليط االبيض من 

اخليط االسود من ألفجر(.
* يف من الحيضره ألفقيه وروى مساعة بن مهران قال، قلت ألبي عبد اهلل عليه السالم، الرجل منا يكون عنده الشيء يبتلغ به وعليه الدين أيطعمه عياله حتى يأتيه اهلل عز 
وجل مبسرية فيقضي دينه، او يستقرض على ظهره يف خبث الزمان وشدة املكاسبة او يقبل الصدقة ؟ فقال. يقضي مبا عنده دينه والتأكل اموال الناس اال وعنده ما يؤدى 

اليهم، ان اهلل عز وجل يقول، )والتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل(.
* يف تهذيب االحكام علي بن احلسن بن فضال قال. حدثين حممد بن عبد اهلل بن زرارة عن حممد بن أبي عمري عن محاد بن عثمان عن عبيداهلل بن علي احلليب عن أبي 

عبد اهلل عليه السالم قال. سألته عن األهلة ؟ قال. هي أهلة الشهور، فإذا رأيت اهلالل فصم، وإذا رأيته فافطر.

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

قال االمام علي 

عليه السالم : 

سلوني عن كتاب 

الله، فوالله ما من 

آية إال وأنا أعلم، 

بليل نزلت أم 

بنهار، أم بسهل 

أم بجبل



رئي�س التحرير

ما هي اال أيام حتى يطل علينا شهر حمرم احلرام الذي اقرتن امسه بواقعة الطف العظيمة واليت تعترب منهال لكل معاني احلياة 
فكرية اخالقية اجتماعية وهذا يتطلب منا ان حنسن االستعداد الذي يليق بهكذا مناسبة ، وجيب ان نبتعد عن كل ما خيدش هذه 
املعاني اليت ضحى من اجلها احلسني عليه السالم وجيب ان نوازن بني األمل على املصيبة والدروس املستقاة من املصيبة ، فإحدى 
وسائل االستعداد هي تنقية الشعائر من الشوائب اليت قد تكون عرضية وبسيطة ولكن عني السوء ترصد البسيط لتجعل منه 
مادة طعنية بأتباع اهل البيت عليهم السالم ، فتفويت الفرصة على هكذا نفوس مريضة يعترب من اهم أشكال االستعداد ملآسي 

شهر حمرم احلرام .
فحري بنا ان نعقد اجللسات ونشكل اللجان الختيار افضل الشعائر احلسينية اليت تعكس صورة سليمة لألمل احلسيين وتظهر 
اىل اي مدى متادى بنو أمية واتباع بين أمية يف طغيانهم وظلمهم الهل بيت النبوة عليهم السالم وأتباعهم األخيار ، جيب ان 
حنذر ونبتعد عن كل ما يشوه الصورة الرباقة للمبادئ والفكر االسالمي النقي الذي محله واستشهد من اجله اإلمام احلسني 
عليه السالم .فاملثمن أغلى من الثمن فإن كان دم احلسني هو الثمن فمن الطبيعي ان املثمن هو هدف عظيم أال وهي رسالة جده 

رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم .

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

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org
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في هذا العدد..

احلركُة اإلصالحيُة لإلماِم 
الــباقِر)عليه السالم( وُسبُل 
إدامِتها 

قبسات اميانية..
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افتتاح أكثر من 30 مركزا 
نسويا للتبليغ الديين

العطاء احلسيني..

الدنيا علبة ألوان .. 
والبشر أقالمــــها امللونة

األدبية..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗوا مبا يليق باملناسبة استعدُّ

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
حممد البخاتي

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



ة  /1432هـ املوافق 2011/11/11م اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد امحد الصايف    املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 14 / ذو احَلجَّ

وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تطرق 
اجلمعة يف كربالء املقدسة مساحة السيد امحد 
اجُلمعة  من صالة  الثانية  اخُلطبة  يف  الصايف 
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  أقيمت  اليت 
14 ذي احلجة 1432هـ املوافق 11-11-2011م 
مبجموعة  مّير  بلد  وكل  جمتمع  كل  إن  إىل 
فهناك  ظروفه  مقتضيات  حبسب  املشاكل  من 
وهناك  والفيضانات  كالزالزل  طبيعية  ظروف 
وضع  من  أو  آخرين  أحقاد  من  ناشئة  ظروف 
إرهابية  عمليات  من  أو  مستقر  غري  سياسي 
كثرية وبالنتيجة األول ُينتج مآسَي والثاني ُينتج 
مآسَي، بيد إنه من مجلة املآسي هو الكّم اهلائل 

من األيتام واألرامل.
وحتدث مساحته عن وظيفة اجملتمع إزاء هذه 
التحديات واجلوانب اإلنسانية اليت يسعى إليها 
ويكفل  بينه  فيما  يتكافل  أن  اجل  من  اجملتمع 
احدهم اآلخر، وقال إن العراق حبمد اهلل تعاىل 
كبلد فيه من اخلريات ومن امليسورين الكثريين 
وأهاب بأن يتصرفوا وفق رؤاهم ووفق ما يرون 
أبناء جلدتهم من  يعاني  من مسؤولية حيال ما 
عوز وضيق ذات اليد، وبني يف هذا الصدد إن 
احدنا  نظر  وإذا  بينه  فيما  تكافل  إذا  اجملتمع 

إىل اآلخر نظرة عطف وشفقة ورمحة ال شك 
إن هذا سيعطي رصانة وقوة للمجتمع حتى من 
البعد  كل  بعيدة  تكون  ورؤى  بأفكار  خُيرتق  أن 

عن تطلعاته وما يصبو إليه.
ضاربة  اإلسالمية  البالد  إن  مساحته:  وأكد 
املرفهة  الشرائح  وناشد  األرضية،  الكرة  يف 
العوائل  بشأن  واملعروف  الرمحة  إسداء  منها 
إذ إن ديننا دين رمحة وشفقة، ودعا  املتعففة، 
أن  واالجتماعية  اإلنسانية  اهليئات  مجيع 
يتواصلوا فيما بينهم ويرفعوا كاهل احلاجة عن 
غري  من  إنه  مساحته  وعرب  واأليتام..  األرامل 
بسبب  مدرسته  ترك  قد  يتيم  يكون  أن  الالئق 

العيش  لقمة  الستحصال  سعيه  وبسبب  الفقر 
نوّفر  أن  ..البد  كلنا مسؤولون عن ذلك  ..وحنن 
هلذا اليتيم ما يعينه على أن يستمر يف دراسته 
ويلبس املالبس الالئقة به وان يكون األفضل بني 
املؤسسات  إىل  والثناء  بالشكر  وتوجه  أقرانه، 
ملساعدة  دؤوب  بشكل  تعمل  اليت  اخلريية 
وكل  وسعه  حسب  كل  اجملتمع  وطالب  األيتام، 
ما  وفق  األمر  بهذا  ينهض  أن  موقعه  حسب 
يستطيع كأن يتكفل امليسور منه يتيمًا أو يتيمني 

أو أكثر حسب مقدرته.
ويف سياق آخر من ُخطبته تكلم مساحة السيد 
الصايف عن مسألة األمن الغذائي، وأعرب عن 
أسفه من أنه مل جند إىل اآلن نهوضًا مبستوى 
حتدي املشاكل املستقبلية بالرغم من إن مقومات 
األمن الغذائي يف العراق متكاملة ال حتتاج إىل 
أي شيء، فاملال موجود واملاء والرتاب موجود 
إنه مثة مشكلة موجودة  بيد  والعقول موجودة، 
سياسة  وجود  وعدم  الطاقات  تكبيل  يف  تكمن 
واضحة للنهوض بالبلد من هذا اجلانب، وكرر 
التأكيد على تفعيل هذه املسألة ألهميتها فاألمن  
السيادة  من  وجزءا  استقاللية  ُيعطي  الغذائي 
تكون هناك  أن ال  أردنا  إذا  إننا  للبلد، وأعرب 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

السيُد الصايف يدعو املسؤولني إىل االهتمام باألمن الغذائي ويطالبهم بتطوير 
كفاءات التخدير والتمريض لالرتقاء يف اجلانب الصحي

اجملتمع إذا تكافل فيما بينه 
وإذا نظر احدنا إلى اآلخر نظرة 
عطف وشفقة ورحمة ال شك 
إن هذا سيعطي رصانة وقوة 
للمجتمع حتى من أن ُيخترق 
بأفكار ورؤى تكون بعيدة كل 
البعد عن تطلعاته وما يصبو إليه

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

نداء اجلمعة



املعيشة  ضروريات  من  وهي  اقتصادية  تبعية 
علينا بالتنمية وعلى كافة املستويات، إذ العراق 

البد أن يتحول إىل بلد مصّدر للمواد الغذائية 
وال يعقل أن يبقى بلدا مستوردا.

بشأن  واضحة  سياسة  بانتهاج  الدولة  وطالب 
إذ إن هذه املسألة  املياه واستصالح األراضي، 
حكومية حبتة وجيب أن تنهض بها الدولة، كما 
الدعم مباشرا إىل  يكون  أن  أكد على ضرورة 
قطاع الزراعة وما حيتاجه الفالح من إمكانات 
للنهوض بهذا القطاع املهم، واملقصود بالدعم هو 
أن يشعر الفالح بأن هناك من يأخذ حماصيله 
الزراعية وال يشعر بان هذا التعب الذي يبذله 
املدينة،  إىل  اهلجرة  يسبب  مما  خسارة،  هو 
وال  األكثر  املشاكل  فيها  املدينة  إن  يعلم  والكل 
يعقل أن تبقى املشكلة تراوح مكانها دون حل، 
فالدولة تتحمل عجلة تطوير القطاع الزراعي، 
فاجلانب الزراعي يوّفر لنا امن غذائي واألمن 
البشري، وناشد  الغذائي ال يقصر على األمن 
اإلخوة الساسة أن يلتفتوا إىل أن ال تكون هناك 
عندنا،  اليت  املوارد  كثرة  مع  اقتصادية  تبعية 
والبد أن ننهض باجلوانب االقتصادية والزراعية 

بالتحديد إىل ما كانت عليه بل أكثر من ذلك.
يف  تسبح  اليت  الطبية  اجلوانب  تفاصيل  وعن 
جمال واسع، قال مساحة السيد الصايف نظرا 
ألهمية الدواء يف حياتنا إن بعض الدول حتاول 
أن ُتنتج الدواء وبعض الدول حتاول أن تستورد 
وأكد  للبلد،  وتوفره  صحية  مناشئ  من  الدواء 

والكادر  واملستشفيات  بالطبيب  االهتمام  إن 
بيد  جيد،  بشكل  ُيتبنى  أن  البد  أيضا  الطيب 
إننا نعاني من مشكلة أطباء التخدير بالتحديد، 
حيث إن بعض االختصاصات يف الطب ال مييل 
إليها األطباء وهذه رغبة خاصة، وهناك بعض 
حياة  على  مباشرا  تأثريا  تؤثر  االختصاصات 
وبالنتيجة  قليلون  هلا  الراغبني  لكن  املريض، 
إذ  التخدير  طبيب  ومن ضمنها  نفعل؟؟!!  ماذا 
من  جانب  أي  يف  رئيسيًا   ً مفَصال  يعترب  إنه 
من  يعانون  واألطباء  الكربى  العمليات  جوانب 
ذلك والعراق يعاني شحة يف هذا االختصاص! 
على  تشّجع  اليت  العوامل  أهم  عن  وتساءل 

اخنراط األطباء يف اختصاص التخدير؟!!
أهل  من  ميدانية  دراسة  بإجراء  وطالب 
التعليم  ووزارة  الصحة  وزارة  يف  االختصاص 
وجود  الستشعار  الصحية  واهليئات  العالي 
حاجة حقيقية لزيادة رصيدنا بشأن اختصاص 
إن  حيث  الدولة،  به  تتكفل  ما  وهذا  التخدير، 
متوازنة،  تكون  أن  جيب  طبيًا  الدولة  سياسة 
التخدير  اختصاصات  قّلة  من  يعاني  فالعراق 
والدولة البد أن حتّفز وان جتعل هناك عوامل 
وهذا  االختصاص،  هذا  إىل  للذهاب  مرغّبة 

نقص واضح البد أن ُيراعى.
اليت  الطبية  املشاكل  مساحته  تناول  وكذلك 
تعرتضنا وقال إننا نعاني من نقص يف اجلانب 
 .. التمريض  جانب  به  واقصد   .. الوسطي 
وتعرض مساحته: إنه ليس من العيب أن يتعلم 
اإلنسان وهذه كلمة لكل املسؤولني يف الدولة .. 
ولكن العيب إن اإلنسان يبقى غري متعلم، البد 
لإلنسان أن ينهض نهضة وجيعل هناك جمموعة 
فاجلانب  البلد،  بناء  يف  تساعد  العوامل  من 
التعليم لدينا  الصحي جانب مهم بيد إن سلك 
متأخر كّمًا ونوعًا .. وهذا ليس عيبًا وإمنا العيب 
أن نبقى على ما حنن فيه، فالتمريض جزء مهم 
ر عملية  تيسِّ أن  الدولة  العالج، جيب على  من 
االخنراط يف ) سلك التمريض( وحترص على 
لتغطية  وأعدادهم  وكفاءتهم  املتقدمني  نوعية 
االحتياجات امللحة يف اجلانب الصحي متهيدا 
لتقديم األفضل النوعي والكمي يف هذا اجملال.

نحن كلنا مسؤولون عن 
اليتيم ..البد أن نوّفر له 
ما يعينه على أن يستمر 
في دراسته ويلبس املالبس 
الالئقة به وان يكون األفضل 
بني أقرانه

أهم ماجاء يف اخلطبة

استقاللية  ُيعطي  الغذائي  األمن    -

والبد  للبلد،  السيادة  من  وجزءا 

مصّدر  بلد  إىل  يتحول  أن  للعراق 

يبقى  أن  يعقل  وال  الغذائية  للمواد 

بلدا مستوردا.

- العراق يعاني من قّلة اختصاصات 

التخدير والدولة البد أن حتّفز وان 

للذهاب  جتعل هناك عوامل مرغّبة 

جمال  يف  االختصاص  هذا  إىل 

الطب.

يتعلم اإلنسان  أن  العيب  - ليس من 

متعلم،  غري  يبقى  إن  العيب  ولكن 

نهضة  ينهض  أن  لإلنسان  البد 

العوامل  من  جمموعة  هناك  وجيعل 

تساعد يف بناء البلد.

A L A H R A R  M A G A Z I N5 جملة االحرار اال�سبوعية

نداء اجلمعة



احلركُة الإ�سالحيُة لالإماِم الـــــــــــــــــــــباقِر)عليه ال�سالم( و�ُسبُل اإدامِتها 

متّر علينا يف مثل هذا اليوم من كل عام، وهو يوم السابع من شهر ذي احلجة سنة 1432 هـ 
ذكرى استشهاد علم من أعالم اهلداية الربانية، وخامس أئمة اهلدى من أهل البيت )عليهم 
السالم( وهو االمام الباقر)عليه السالم(، فال يسعنا إال أن نتقدم بهذا املصاب اجللل بأحر 
واملرسلني  األنبياء  من  واحلجج  الطاهرين،  وآله  حممد  القاسم  أبي  ونبينا  لسيدنا  التعازي 
)صلوات اهلل وسالمه على نبينا وآله وعليهم أمجعني( وملراجعنا العظام، واألمة اإلسالمية، 

ومجيع املؤمنني واملؤمنات يف مشارق األرض ومغاربها.
ال ريب إن مالمح احلركة اإلصالحية لإلمام الباقر)عليه السالم( واألدوار املهمة اليت نهض 
مجيع  بها  قام  اليت  اإلصالح  وحركة  دور  هو  كما  جسيمة،  كانت  السالم(  )عليه  بأعبائها 
األئمة املعصومني)عليهم السالم( من قبله ومن بعده، من خالل حتمل أعباء القيادة للحركة 
تلك  من  االستلهام  اجل  ومن  لذا  لألمة،  ورسم مالحمها  اإلسالمي،  اإلصالحية يف اجملتمع 
إرساء  أجل  ومن  السالم( يف سبيلها،  الباقر)عليه  اإلمام  استشهد  اليت  اإلصالحية  احلركة 
إلكمال  بعدهم  من  املؤمنون  بها  يضطلع  أن  جيب  واليت  األمة،  واقع  يف  قواعدها  وترسيخ 

املسرية؛ أقول من أجل كل ذلك البد من دراسة األمور التالية:
1- دراسة الظروف احمليطة باجملتمع ..

2- تشخيص مواضع اخللل واالحنراف والفساد ..
3- بيان اآلليات املناسبة لذلك ..

4- تهيئة األفراد الصاحلني املؤهلني لتولي هذه املهمة ..
5- حسن االستثمار للفرص والظروف املتاحة لإلصالح.

ويتم ذلك، أي عملية اإلصالح يف اجملتمع من خالل:
أواًل: اإلصالح السياسي:

من ضمن حركة اإلصالح العامة يف اجملتمع، هي عملية اإلصالح السياسي، ويتضمن فيما 
يتضمنه نشر املفاهيم السياسية السلمية يف وعي األمة، السيما وقد وّجه النيب األعظم حممد 
بن عبد اهلل )صلوات اهلل تعاىل وسالمه عليه( يف رسالته، اآلن ويف مجيع األزمنة إىل الدور 
األساسي ألهل البيت يف قيادة األمة، وضرورة االستجابة الواعية لتعاليمهم الربانية يف الكثري 

من األحاديث النبوية الشريفة...كون اإلمامة ما هي إال االمتداد الطبيعي للنبوة.  
املتمثلة  املعصوم،  اإلمام  عن  النيابة  موقع  إىل  واالنقياد  الوعي  من  البد  الغيبة  عصر  ويف 
باملرجعية الدينية، يف توجيه األمة والتسليم مبنهجها، واالعتقاد بكونه هو الصحيح يف خمتلف 
الظروف، وكون هذا املنهج شامالً  جلميع نواحي احلياة سواء أكانت السياسية أم االجتماعية 

أم االقتصادية .. ويف غريها من شؤون احلياة األخرى.

اإلصالح مسة املؤمنني
حسن اهلامشي

نهج اإلمام احلجة املنتظر عليه السالم اإلصالحي مستلهم من نهضة 
اإلمام احلسني عليه السالم وثورته ضد الظلم والظاملني، ويبقى طلب 
اإلصالح يف أمة الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( نهجا مهيعا ينري 

طريق األحرار يف كل زمان ومكان.
اليت  الراشدة  الكلمات  بهذه  جدي،  أمة  يف  اإلصالح  طلب  أريد  إمنا 
استلها اإلمام احلسني من سرية جده وأبيه وأخيه قد سار بقية األئمة 
عليهم السالم لتحقيق اإلصالح وتثبيت أركان التوحيد يف هذه املعمورة, 
تعاىل  اهلل  ألن  املنكر,  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  اإلصالح  هدفهم 
خلقهم هداة ميامني أبرارا, وإذا كان من اضطر منهم إىل القتال فإنه 
وسيلة من وسائل اهلداية هلل وإصالح ما فسد من أمور املسلمني ليس 
إال، وإن النهج الذي سار عليه اإلمام احلسني عليه السالم يف حركته 
اإلصالحية هو نهج جده املصطفى صلى اهلل عليه وآله يف حروبه ضد 

املشركني.
على  يقف  ودقيقة  فاحصة  دراسة  احلسني  اإلمام  قضية  يدرس  ومن 
معرفة اهليكلة واملبادئ واألفكار اليت بنى عليها اإلمام أسس إصالحه, 
ويذعن بأنه مل يسرتخص الدماء بل كان يقاتل حبساب دقيق وإنه كان 
حيرتم حتى تلك األنفس اليت زحفت لقتله! وكذلك اإلمام احلجة فإنه 
للمشروع  امتداد  ومشروعه  بها,  أوىل  ألنه  احلسني  جده  قضية  توىل 
اإلصالحي الذي أطلقه جده احلسني عليه السالم وإن اختلفت وسائله.

إن هدف اإلمام احلجة هو تصفية األرض من الظاملني واملفسدين حتى 
اليت  الروايات  من  الكثري  وأن  وطغيانهم,  جرمهم  من  األرض  تتطهر 
وصلتنا عن حادثة كربالء كانت روايات عن اإلمام احلجة املنتظر من 
خالل زياراته جلده بسرد األحداث والتفاصيل واألوصاف اليت جرت 
على احلسني وأهل بيته يف اليوم العاشر من احملرم, وأن بهذا املسلك 
عليه  باحلسني  الناس  يربط  أن  استطاع  املنتظر  احلجة  سلكه  الذي 
السالم, يذكرهم بأن ثورة احلسني اإلصالحية ال تعرف مكانا وال زمانا، 

واملطلوب من األحرار يف العامل إحياؤها بشتى الطرق والوسائل.
واإلمام احلجة كان وما زال على صلة بالناس حتى يقوي تلك العالقة 
وذلك حبّث املؤمنني للحضور والتفاعل مع اجملالس احلسينية واالقتباس 

منها النهج الصاعق ملكافحة الظلم والفساد ومن أية جهة صدرت.
وهكذا فإن هدف أهل البيت هو اإلصالح وإنهم هم األصلح يف انتهاج 
القائم  احلجة  خروج  سيكون يف  احلقيقي  الصالح  وإن  اهلداية,  درب 
أهل  أنفس  بتوطني  املبارك  التمهيد خلروجه  من  فالبد  السالم,  عليه 
الوالية على الصالح، فاملؤمنون املصلحون هم السباقون لاللتحاق بركبه 
تلتهمهم عدالة  يكونون طعما  الذين  املفسدين  املبارك دون غريهم من 

السماء.
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واملعقدة  املتشابكة  األحداث  خضم  يف  والتمييز  التشخيص  من  األمة  تتمكن  أن  اجل  فمن 
اليت متر بها؛ البد من الرجوع إىل القيادة اليت حّددها املعصوم للوقوف على معرفة املوقف 
يّتبع من قبل أبناء األمة، وعدم إبداء أي رأي يف قبالة رأي هذه  الصحيح، والذي جيب أن 

القيادة.
يقول االمام الباقر )عليه السالم( :

 » حنن والة أمر اهلل وخزائن علم اهلل وورثة وحي اهلل ومحلة كتاب اهلل طاعتنا فريضة وحبنا 
إميان ، وبغضنا كفر حمبنا يف اجلنة ومبغضنا يف النار«. 

ثانيًا: اإلصالح األخالقي واالجتماعي:
كذلك ومن ضمن حركة اإلصالح العامة يف األمة، هي عملية اإلصالح األخالقي واالجتماعي، 
فكما إن األئمة)عليهم السالم( اهتموا كثريًا يف بيان املفاهيم السياسية الصحيحة، املنبعثة من 
جوهر اإلسالم؛ فقد اهتموا كثريًا بإصالح اجملتمع يف اجلانب ألقيمي واألخالقي واالجتماعي 
واالقتصادي، وذلك للتنبيه على الظواهر املنحرفة يف أخالق اجملتمع، وبيان القواعد لألخالق 
والقيم والعادات احلسنة .. وقد كان االمام )عليه السالم( يهتم يف إصالح اجلميع، بدءًا من 
املقربني إليه، ثم الشرائح االجتماعية املختلفة، والسلطة احلاكمة، وأتباع احلاكم، وكان االمام 
الباقر)عليه السالم( يستثمر مجيع الفرص والظروف والوسائل املتاحة له، لتغيري اجملتمع 

حنو األفضل، وبناء واقع جديد ومن مجلة وسائله :
1- االهتمام بنشر مبادئ القرآن واألحاديث الشريفة.

2- احلث على مكارم األخالق.
3-  بيان املعايري الصحيحة لصدق االنتماء خلط أهل البيت) عليهم السالم(.
ثالثًا: مقاومة الظلم بانتهاج منهج أهل البيت )عليهم السالم(:  

أيضا ومن ضمن عمليات حركة اإلصالح العامة يف اجملتمع، هي عملية مقاومة الظلم بانتهاج 
منهج أهل البيت )عليهم السالم( ويتم ذلك من خالل :

وإنه  واملستضعفني،  املظلومني  مع  تعاىل  اهلل  إن  واستشعار  للظلم،  الرفض  روح  إدامة   -1
ال يهمهم عدم وجود احد معهم؛ فان ذلك سيوفر عامل قوة للشعب املظلوم لدميومة ثورته 

واالستمرار الحياء اجملالس احلسينية والشعائر الدينية .
2- الرجوع إىل القيادة الدينية احلكيمة .

الفرعية  أمور اخلالف  وترك  واالختالف،  التفرقة  عن  واالبتعاد  االجتماعي،  التماسك   -3
جانبًا .

4- التحلي بالصرب واملطاولة.

ان عملية حتديث اخلطاب االسالمي ضرورة ملحة ومن بني 
اهم مصدر للتحديث هو القراءة املتأنية والتبحر العميق يف 
كلمات كتاب اهلل عز وجل وألنه قرآن صامت فكانت العرتة 
خطابات  اغلب  ان  جند  وهلذا  الناطق  القرآن  هي  املطهرة 
لالستشهاد  كرمية  بآية  مقرونة  تكون  السالم  عليهم  االئمة 
على احلالة اليت سئلوا عنها ومن هنا جاءت اجابة احلسني 
اخلطاب  حداثة  صلب  من  هي  االسدي  لبشر  السالم  عليه 
اإلمام عليه  االسالمي حيث قرن االجابة مبا هو عليه حال 
السالم يف مسريه حملاربة إمام الكفر والضاللة ونص الرواية 

هي : 
لقيه ـ اي لقي احلسني عليه السالم ـ  رجل من بين أسد يقال 
له : بشر بن غالب ، فقال له احلسني : ممن الرجل ؟ قال : 

رجل من بين أسد .
قال : فمن أين أقبلت ، يا أخا بين أسد ! ؟ قال : من العراق 
بنت رسول  بن  يا   : قال  ؟  العراق  أهل  : كيف خلفت  فقال   .
اهلل ! خلفت القلوب معك ، والسيوف مع بين أمية ! فقال له 
احلسني : صدقت يا أخا العرب ! إن اهلل تبارك وتعاىل يفعل 

ما يشاء ، وحيكم ما يريد .
فقال له األسدي : يا ابن بنت رسول اهلل ! أخربني عن قول 
اهلل تعاىل : ) يوم ندعو كل أناس بإمامهم ( ؟ فقال احلسني : 
نعم يا أخا بين أسد ! هم إمامان : إمام هدى دعا إىل هدى ، 
وإمام ضاللة دعا إىل ضاللة ، فهدى من أجابه إىل اجلنة ، 
ومن أجابه إىل الضاللة دخل النار وهو قوله عز وجل ) فريق 

يف اجلنة وفريق يف السعري ( ........انتهى 
واحد أساليب تفسري القرآن هو انه يفسر بعضه بعضا ومن 
هذا املنطلق فان استشهاد االمام عليه السالم يف تفسري آية 
)يوم ندعو كل اناس( ....)سورة االسراء ( بآية اخرى من سورة 

الشورى )فريق يف اجلنة وفريق يف السعري (
وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ) حسني مين وانا 
من حسني ( اذن مصري الفريق االخر هو السعري فالذي هو 
ابن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله ال ميكن ملن تبعه ان متس 

جسمه النار .
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الوقُف واأحكامه )الق�سم الثالث ع�سر(

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

1248 - إذا مت الوقف بشرائطه الشرعية خرج املال املوقوف عن 
ملك الواقف وأصبح ماال ال يوهب وال يورث وال يباع إال يف موارد 

معينة جيوز فيها البيع كما تقدم يف املسألة 659 وما بعدها.
1249 - يـعـتـرب يف الواقف: البلوغ , والعقل , واالختيار والقصد , 
وعدم احلجر عن التصرف يف املوقوف لسفه أو فلس, فال يصح 

وقف الصيب واجملنون واملكره واحملجور عليه.
1250 - يعترب يف الوقف عدم توقيته , فال يصح إذا وقته الواقف , 
كما إذا أوقف داره على الفقراء إىل سنة, كما يـعـترب فيه التنجيز 
منه عرفا  فهم  إذا  إال  بعد مماتي مل يصح  وقف  قال هذا  فلو 
انه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند حتقق شرائطها 
فيوقف بعده , ويعترب يف صحة الوقف أيضا أن ال يكون وقفا على 
نفس الواقف ولـو يف ضـمن آخرين , فلو وقف أرضا الن يدفن 
فيها مل يصح ولو وقف دكانا الن تصرف منافعه بعد موته على 
 , من يقرأ القرآن على قربه ويهدى ثوابه إليه فاألظهر صحته 
وإذا وقف ماال على الفقراء لتصرف منافعه عـلـيهم وكان الواقف 
فقريا حني الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له االنتفاع مبنافعه 

كغريه إال إذا كان من قصده خروج نفسه .
و كـذلـك يـعـترب يف الوقف إذا كان من األوقاف اخلاصة القبض 
, فال يصح من دون قبض املوقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه , 
نعم يكفى قبض الطبقة املوجودة عن الطبقات الالحقة , بل يكفى 
قبض املوجود من الطبقة األوىل عمن يوجد منها بعد ذلك , وإذا 
وقف على أوالده الصغار وأوالد أوالده وكانت العني يف يده كـفى 
ذلك يف حتقق القبض ومل حيتج إىل قبض آخر , وأما األوقاف 

العامة فالظاهر انه ال يعترب القبض يف صحتها.
باللغة  كونها  عن  فضال  الوقف  يف  الصيغة  تـعـتـرب  ال   -  1251
على طراز  بناء  بنى  لو  مثال   , أيضا  بالعمل  يتحقق  بل  العربية 
ما تبنى به املساجد بقصد كونه مسجدا كفى ذلك يف صريورته 
مسجدا , كما ال يعترب القبول يف الـوقـف عـلـى الـجـهـات العامة , 
كاملساجد واملدارس واملقابر والقناطر وحنوها , وكذلك الوقف 
على الـعـناوين العامة من الناس كالفقراء أو العلماء وحنوهما , بل 

وكذا األوقاف اخلاصة كالوقف على الذرية على األظهر.

باآلخوند،عام  املعروف  اخلراساني  حسني  بن  كاظم  حمّمد  الشيخ  ولد 
يف  املقّدمات  دراسة  سره(  وأكمل)قدس  املقّدسة،  مشهد  مبدينة  1255هـ 
مشهد املقّدسة، ثّم ذهب إىل مدينة سبزوار لدراسة احلكمة والفلسفة، ويف 
وبعد  احلوزوية،  دراسته  إلكمال  األشرف  النجف  إىل  1278هـ سافر  عام 
سفر ُأستاذه السّيد الشريازي إىل سامّراء املقّدسة التحق به، وبقي هناك 

مّدة قصرية حيضر دروسه، ثّم عاد إىل النجف األشرف.
الكبري،  بالشريازي  املعروف  الشريازي  السّيد حمّمد حسن  ومن أساتذته 
الشيخ مرتضى األنصاري، السّيد أبو احلسن جلوة الزواري، الشيخ هادي 

السبزواري، السّيد علي الشوشرتي، الشيخ آل راضي.
ويعترب)قدس سره( من مدّرسي علم اأُلصول البارزين يف التاريخ اإلسالمي، 
طريقته  ومتتاز  سنة،  أربعني  مّدة  احلوزوية  العلوم  بتدريس  انشغل  وقد 
حيث  بالتقريرات،  خاّص  ُأسلوب  وله  البيان،  وحسن  بالسهولة  بالتدريس 
ينتقل من مطلب إىل آخر بسرعة ودّقة ال مثيل هلا، وهلذا أصبحت لدروسه 
شهرة واسعة بني أوساط الطلبة، حّتى بلغ عدد طالبه أكثر من ألف طالب، 

من بينهم مئة جمتهد.
ومن تالمذته الشيخ حمّمد حسني الغروي اإلصفهاني املعروف بالُكمباني، 
السّيد أمحد األعرجي اخلونساري املعروف بالصفائي، الشيخ ضياء الدين 
العراقي، الشيخ حمّمد القّمي املعروف باألرباب، السّيد حسني الطباطبائي 
الربوجردي، الشيخ عبد الكريم احلائري اليزدي، الشيخ جواد آقا امللكي 
الشاه  علي  حمّمد  الشيخ  احلكيم،  الطباطبائي  حمسن  السّيد  التربيزي، 
العاملي،  األمني  حمسن  السّيد  الشهرستاني،  الدين  هبة  السّيد  آبادي، 
بزرك  بآقا  املعروف  الشيخ حمّمد حمسن  املدّرس،  حسن  السّيد  الشهيد 
الغطاء،  كاشف  مرتضى  الشيخ  الغطاء،  كاشف  هادي  الشيخ  الطهراني، 
الشيخ حمّمد جواد البالغي، الشيخ أبو اهلدى الكلباسي، السّيد صدر الدين 

الصدر، السّيد عبد اهلل البهبهاني، السّيد حسني القّمي.
وانتشر صيته يف أرجاء املعمورة، ودّوى امسه يف اآلفاق، ونال من املنزلة 
علماء  أكابر  به  لإلذعان  اضطّر  مّما  العلمي،  الشامخ  واملقام  الرفيعة 
املسلمني، وقد جتاوزت شهرته يف العلم وبراعته يف التدريس آفاق النجف 
الدولة  العراق، حّتى وصل خرب ذلك إىل مجيع أرجاء  األشرف، بل آفاق 

العثمانية.
وقد شهدت مدرسة النجف يف عهد الشيخ اآلخوند اخلراساني منوا كبريا ، 
وقد ذاع صيتها العلمي يف اآلفاق ، وقد تلقى حاكم النجف العثماني يومذاك 
من آل اآللوسي يف األستانة كتابا جاء فيه : بلغنا أن عاملا خراسانيا ظهر يف 
النجف ، وجدد معامل األصول ، وأنه يف هذا العصر كالعضدي يف زمانه ، 
فأرسل ترمجته بقدر ما تستطيع، وكان قد أختذ من اجلامع اهلندي مكانا 
للدرس ، وكانت له الروعة واهليبة إذا استوى فوق منربه، فأن صوته كان 
يصل إىل مجيع أرجاء اجلامع على سعته ، ومل يتأخر عن جملسه على كرب 
سنه حتى أنه يف ذات يوم خاض الوحول اليت سببتها األمطار الغزيرة إىل 
حضور درسه معتمدا على بعض املساندين له ، يف الوقت الذي تغيب عن يف 

ذلك اليوم مجع من طلبة العلم بسبب هطول األمطار.
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لو سألوك

هذا احلديث فيه زيادة وذلك الن :
األول: قال الكنجي وقد ذكر الرتمذي احلديث يف 
أبو  وذكره  أبي(  اسم  أبيه  )اسم  فيه  وليس  جامعه 
قال  فقد  الزيادة  سلمت  ولو  ذلك.  فيه  وليس  داود 
خطيب دمشق : املراد باألب احلسني الذي هو اجلد 
األعلى وقد شاع يف لسان العرب إطالق األب عليه، 
ويف الكتاب )ملة أبيكم إبراهيم( )واتبعت ملة آبائي 
إبراهيم( واملراد باسم األب الذي هو احلسني كنيته 

وهو أبو عبد اهلل.
الثاني: ويف العمدة البن البطريق ص 436قال :

قال حييى بن احلسن : اعلم أن الذي قد تقدم يف 
الصحاح مما مياثل هذا اخلرب، من قوله صلى اهلل 
اسم  أبيه  واسم  امسى،  امسه  يواطئ   : وآله  عليه 
أبي، هو ان الكالم يف ذلك ال خيلو من أحد قسمني 
: اما أن يكون النيب صلى اهلل عليه وآله أراد بقوله 
: واسم أبيه اسم أبي، انه جعله عالمة تدل على أنه 
من ولد احلسني دون احلسن، الن ال يعتقد معتقد 
ذلك. فإن كان مراده ذلك، فهو املقصود، وهو املراد 
باخلرب، الن املهدي عليه السالم بال خالف من ولد 
احلسني عليه السالم، فيكون اسم أبيه مشابها لكنية 
وصار  املعنى  )و(  اللفظ  انتظم  قد  فيكون  احلسني 
الراوي وهم  : أن يكون  الثاني  حقيقة فيه. والقسم 
من قوله : ابين إىل قوله أبى، فيكون قد وهم حبرف 
تقديره أنه قال : ابين، فقال : هو، » أبي ». واملراد 
بن  حممد  السالم  عليه  املهدي  الن  احلسن،  بابنه 

احلسن بامجاع كافة األمة
الثالث: ويف حبار األنوار للمجلسي 51/ 86قال:

والثقاة  احلفاظ  روايات  معظم  ويف  داود  أبو  ذكره 
من نقلة االخبار » امسه امسي » فقط والذي روى 
يف  يزيد  وهو  زائدة  فهو   « أبي  اسم  أبيه  واسم   «

احلديث 
)عليه  املهدي  اإلمام  أحاديث  معجم  ويف  الرابع: 

السالم( ج 1 ص 178:

الفريقني  من  احلديث  علماء  من  عدد  تعرض  وقد 
لنقد هذه الزيادة » واسم أبيه اسم أبي » ولعل أقوى 
نقد من علماء السنة ما قاله الشافعي صاحب كتاب 
والرتمذي  أمحد،  اإلمام  أن   : وخالصته  البيان، 
وغريهما من احلفاظ رووه إىل قوله » امسه امسي » 
بدون هذه الزيادة، وأن احلافظ أبا نعيم األصفهاني 
أورد له أكثر من ثالثني طريقا مل ترد هذه الزيادة 

يف واحد منها.
فيتعني أن تكون من فعل » زائدة » الذي ضعفه أهل 
اجلرح والتعديل وشهدوا أنه كان يزيد يف احلديث. 
قال الشافعي ما نصه » ويف معظم روايات احلفاظ 
والثقاة من نقلة االخبار امسه اسم أبي فقط، والذي 
يف  يزيد  وهو  زائدة،  فهو  أبي  اسم  أبيه  اسم  رواه 
احلديث. والقول الفصل يف ذلك أن اإلمام أمحد مع 
ضبطه وإتقانه روى هذا احلديث يف مسنده يف عدة 

مواضع : وامسه امسي ».
املهدية  أن  الزيادة  هذه  بوضع  القول  يقوي  ومما 
ادعيت يف مطلع القرن الثاني الثنني اسم كل منهما 
عبد  بن  حممد  وهما  اهلل،  عبد  أبيه  واسم  حممد 
اهلل بن احلسن املثنى، وحممد بن عبد اهلل املنصور 
كل  أنصار  وقد حرص  العباسي،  باملهدي  املعروف 
منهما على أن يطبقوا أحاديث املهدي املوعود على 
ما  سرعان  املهدية  ادعاء  مغامرة  ولكن  صاحبهم، 
تنكشف عندما ال يستطيع مدعيها أو املدعاة له أن 
أو  عدال،  األرض  وميال  العامل  على  االسالم  يعمم 

يعطي املال حثيا بغري عد.
إىل آخر صفات املهدي املوعود عليه السالم، فمن 
ملصلحة  احلديث  يف  الزيادة  هذه  تكون  أن  املرجح 
أحدهما، كما سنرى يف األحاديث اليت تنص على 
بين  من  أو  العباس  أوالد  من  املوعود  املهدي  أن 
أمية، واليت تربأ منها علماء احلديث وشهدوا بأنها 

مكذوبة عن لسان النيب صلى اهلل عليه وآله.

عن صحة هذا احلديث )التذهب الدنيا 
حتى يبعث اهلل رجاًل من أهل بييت, يواطئ 

امسه امسي, واسم أبيه اسم أبي( 

ال�سيخ حممد كاظم الـــــــــــــــــــــــخرا�ساين 

اآلخوند  لرؤية  بنفسه  اإلسالم  شيخ  واشتاق 
واالرتشاف من منري علمه حبّجة أّنه يروم السفر 
إىل قرب أبي حنيفة يف بغداد، ومن ثّم عّرج على 
مضى  اليت  احلوزة  ليشاهد  األشرف؛  النجف 
مسجد  إىل  فدخل  عام،  األلف  حوالي  عليها 
الطوسي حيث كان اآلخوند ُيلقي درسه، فلّما رآه 
وهو يدخل قام بنقل البحث إىل قول أبي حنيفة 
حول املطلب الذي كان يشرحه، وشرع ببيانه على 

أحسن ما يرام.
على  اآلخوند  قدرة  من  اإلسالم  شيخ  فاندهش 
مباني أبي حنيفة وغريه من أئّمة السّنة. وُيقال: 
إّن ُجّل حديثه يف سفره عند رجوعه إىل بلده كان 
العلمية،  ومكانته  اآلخوند  شخصية  حول  يدور 
يف  يدرس  يزال  ال  الذي  مؤّلفاته  أبرز  ومن 

احلوزات العلمية كفاية اأُلصول.
وحاميا  جماهدا  اخلراساني  اآلخوند  كان  وقد 
للبالد اإلسالمية من الغزو األجنيب االستعماري 
، ففي عام 1329هـ/1911م أصدر فتوى باجلهاد 
طرابلس  على  الزاحفة  اإليطالية  اجليوش  ضد 
والية  الروسية  القوات  اقتحمت  وحينما  الغرب، 
وجه  يف  اخلراساني  اإلمام  انتفض  خراسان 
جيوشكم  تنسحب  مل  »إذا   : قائال  فأبرق  الغزاة 
اإلسالمي  العامل  يف  ألصرخن  خراسان  من 
صرخة«، وما أن وصلت هذه الربقية إىل الغزاة 

حتى سحب الروس جيوشهم من خراسان.
احلّجة  ذي  من  العشرين  يف  سره(  ُتويّف)قدس 
مرقد  جبوار  وُدفن  األشرف،  بالنجف  1329هـ 

اإلمام علي)عليه السالم(.
)املصدر: مركز آل البيت العاملي للمعلومات(.
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• مدير عام صحة كربالء الدكتور عالء محودي 

بدير يقول إن حنو 22 طفال أصيبوا إصابات 

مباشرة يف اليوم األول والثاني لعيد األضحى 

املبارك جراء اللعب بأسلحة بالستيكية تطلق 

كرات حديدية .

الطاقة حسني  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب   •

النفط استوردت  وزارة  أن  يعلن  الشهرستاني 

سيدخل  البنزين  نوعية  لتحسني  وحدات 

بعضها اخلدمة نهاية العام احلالي. 

طه  املالية  األوراق  لسوق  التنفيذي  املدير   •

املسجلني  املساهمني  عدد  أن  يؤكد  الربيعي 

يف سوق األوراق املالية بلغ 150 الف مستثمر 

عراقي وأجنيب، وأن قيمة الصفقات الكبرية 

تزيد على 500 مليون دوالر..

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

المطالبُة بسنِّ قانون ينظم صرف األموال المخصصة 
إليفادات وسفر المسؤولين 

السلطاُت البحرينية تطلق سراح الالعب العراقي 
ذو الفقار ناجي 

استنباُط محاصيل جديدة قليلة االستهالك للمياه 

باحٌث عراقي يطور مادة غير سامة لقتل حيوان البرنقيل 

عالية  النيابية  النزاهة  جلنة  عضو  ذكرت 
نصيف إن جلنتها ستطالب بسن قانون ينظم 
وسفر  إليفادات  املخصصة  االموال  صرف 
املوازنة  على  الربملان  قبل مصادقة  املسؤولني 
االموال  إن  وأضافت   ،2012 لعام  املالية 

من   %21 قيمتها  تبلغ  لإليفادات  املخصصة 
من   %70 تبلغ  واليت  للبالد  التشغيلية  املوازنة 
ينبغي  العامة وهي نسبة كبرية  املالية  املوازنة 

أن يشرع قانون لصرفها..

الالعب  سراح  البحرينية  السلطات  أطلقت 
العراقي ذو الفقار ناجي والذي يلعب ألحد األندية 
البحرينية بعد احتجازه حنو ستة أشهر على خلفية 
قوة  وكانت    . البحرين  شهدتها  اليت  التظاهرات 
يف  العراقي  الالعب  منزل  اقتحمت  قد  حبرينية 
البحريين  احملرق  لنادي  يلعب  والذي  البحرين 

مشاركته  حبجة  املاضي  نيسان  شهر  منتصف  يف 
باإلصالح  املطالبة  البحريين  الشعب  بتظاهرات 
السياسي غري ان ذوي الالعب نفوا عنه هذه التهمة 
مجلة وتفصيال. وأصدرت حمكمة حبرينية الشهر 
املاضي على الالعب ذو الفقار ناجي حكما بالسجن 

ملدة عام كامل .

العامة  اهليئة  يف  اإلعالم  شعبة  مسؤول  قال 
للبحوث الزراعية عبداهلل فارس ان لدى وزارة 
الزراعة خطة حبثية لعام )2012( تركزت على 
معاجلة شحة املياه الذي يعاني منها العراق من 
خالل استنباط أصناف جديدة من احملاصيل 
جانب  من  للمياه،  االستهالك  قليلة  احلقلية 

قرار احلكومة  ان  الزراعة  وزارة  أكدت  آخر، 
الزراعية  احملاصيل  استرياد  مبنع  القاضي 
ساري  أصبح  البالد  اىل  والفواكه  واخلضر 
منحوا  الذين  التجار  إن  اىل  مشرية  املفعول، 
سيسمح  القرار  اختاذ  قبل  استرياد  إجازات 

هلم بإدخال بضائعهم..

بطرس  ميت  سعد  الدكتور  العراقي  الباحث  أعلن 
عن انه طور مادة غري سامة تقتل حيوان الربنقيل 
الذي يتكاثر يف أنابيب ومضخات املياه، ويعد هذا 
يعيش  الذي  الصخري  احملار  أنواع  أحد  احليوان 
البيئات  يف  الصلبة  واألسطح  بالصخور  ملتصقًا 
يف  املياه  تغمرها  اليت  واملواقع  الضحلة،  املائية 

حاالت املد، ويرتاوح طوله من 2 سم اىل 75 سم 
القشور  ذات  احليوانات  من  النوع  هذا  ويلحق   ،
ضخ  وحمطات  بالبواخر  أضرارًا  الصلبة  الكلسية 
املياه واحملطات احلرارية لتوليد الطاقة الكهربائية 
القريبة من األنهر والشواطئ كونه يلتصق باألجزاء 

املعدنية الغاطسة منها ويتكاثر عليها.

نسخٌة من القرآن الكريم تبقى 
في الفضاء  159 يوما تعرض 

في متحف بطهران 
الفضاء على منت احملطة  كانت يف  القرآن  جذبت نسخة 
الفضائية الدولية اهتمام زوار املعرض الدولي للصحافة 
روسي  فضاء  رائد  ونقل  طهران.  يف  األنباء  ووكاالت 
إىل  ام«  آ-01  ام  تي  »سيوز  السفينة  منت  على  املصحف 
املدار يوم 8 من تشرين األول عام 2010 حيث بقى 159 
يوما وعاد اىل األرض يف 16 من آذار املاضي ليعرض يف 

املعرض املذكور. 
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موجز »األحرار« 

بقلم: ح�سني النعمة
جرت العادات واألعراف يف األوساط العشائرية كمجرى الدم 
يف العروق ومن هذه األعراف إقامة سرادق العزاء يف الشوارع 
واملناطق السكنية واألماكن العامة واليت عادة ما تكون قاطعة 

للطريق العام ومزعجة لعامة الناس فكم حنن مزعجون!؟
ما إن ميوت لدينا عزيز حتى نهب إىل الشوارع العامة نبين 
األمتار،  لعشرات  لتتمدد  العزاء  سرادقات  أرصفتها  بني 
واملساجد يف بعض احملافظات  كثرة احلسينيات  بالرغم من 
دائما..  الفيصل  الكلمة  تكون  العزاء  لسرادق  إن  إال  العراقية 
يعود  وهذا  أكثر،  أو  سرادق  مخسة  هلم  نقيم  موتى  وهناك 
تبعا لشخصية امليت فإن كان رجال معروفًا وكبري الشأن بني 
عشريته وآملهم فقده كانت سرادق العزاء ما يزيد على الثالثة، 
هذا غري مكربات الصوت اليت تزاحم اآلخرين وغريها من 
املستمر  السري  حركة  وإرباك  الطرق  كقطع  متنوعة  بوادر 
املعزين  عجالت  عن  ناهيك  العزاء«  فرتة  »طيلة  أيام  لثالثة 

الكثرية اليت تغلق ما تبقى من الطريق. 
بكثرتها  يوم  كل  تفاجئنا  اليت  الظاهرة  هذه  علينا  يهون  وما 
كان  إن  غري  هذا  الفقيد  لذوي  اآلخرين  مراعاة  وزمحتها 
الفقيد من شهداء األنفجارات الكارثة املستمرة احلدث اليت 
باتت نزيلة على حياتنا اليومية واليت ترصد األحياء يف هذا 
أحَط  أن  أريد  وال  ذو شجون  واحلديث  لكن  باجلملة،  الزمن 
من أعرافنا وتقاليدنا اليت غذتنا بالقيم واملبادئ الغراء، لكن 
احلداثة  وزخم  التطور  وأحداث  اليوم  بنظرة  تقاليد  هنالك 
اهلائل الذي يعصف فكر اإلنسان ويطرأ على سلوكياته، لفَّ 
هي  لذا  السامي  جوهره  يشني  الذي  الصدأ  تقاليدنا  بعض 
اىل  وتقاليدنا  أعرافنا  من  مجلة  خيضعوا  أن  لكبارنا  دعوة 
التقيد وعدم املبالغة لكي ال تسنح الفرصة لآلخرين بالتعدي 

على حقوق اآلخرين.
والقطوعات  الكونكريتية  القطع  كثرة  هذا  ملقالي  قادني  ما 
املرورية املنتشرة يف كل مدينة عراقية واليت أجربتنا بدوافعها 
إقامة  حتى جنابه حبفريات  الطاعة  فرض  نقدم  أن  األمنية 
مشروع جديد وهو بالتأكيد من مشاريع البنى التحتية، وما إن 
جنتاز مجيع ما تقدم ذكره وإذا بنا نتأخر عند سرادق العزاء 
املقامة يف وسط الشارع واليت تضطرنا إىل أن نسلك مسافة 
أخرى لساعة أخرى كانت مملة وطويلة، خييل ألصحابها بأن 

امليت ال يهنأ له بال إال بقطع الطرق وإزعاج الناس!.

إقامة العزاءات 
رحمة  أم لعنة ..

من وحي القلم

احلّج)5-5( تقـع يف  أخطاء 
رابع عشر:- أخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج عند املبيت مبنى

 ليلة احلادي عشر والثاني عشر:-
أ- املبيت خارج منى أو يف األماكن املشكوك كونها من منى.

ب- اخلروج من منى أثناء املبيت بها، وال مانع من اخلروج لقضاء احلاجة وحنوها من الضرورات.
ج- أن يدخل اىل منى لغرض املبيت بعد غروب الشمس إذا اراد املبيت يف النصف األّول أو بعد منتصف 

الليل إذا أراد املبيت يف النصف الثاني.
د- أن خيرج من منى قبل انتصاف الليل إذا بات يف النصف االّول، أو قبل طلوع الفجر إذا بات يف النصف 

الثاني.
خامس عشر:- أخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج عند رمي اجلمار الثالث 

مبنى يوم احلادي عشر والثاني عشر:-
الكربى  ثّم  الوسطى  ثّم  الصغرى  برمي اجلمرة  البدء  والالزم عليه  ترتيب رمي اجلمار،  أن خيالف  أ- 

)العقبة(.
عشر  الثاني  ليلة  يف  وكذا  ليومه  عشر  احلادي  ليلة  وحنوهم  والنساء  واملرضى  العجزة  يرمي  أن  ب- 

ليومه.
ج- أخطاء ُذكرت يف الكالم عن األخطاء عند رمي مجرة العقبة يوم العيد. فراجع.

د- أن ينفر احلاّج من منى قبل زوال يوم الثاني عشر.
خامتة:- وتتّضمن بعض األخطاء اليت ميكن أن يقع بها احلاّج أثناء تواجده يف الديار املقّدسة:-

أ- الوضوء باملياه املربّدة املخّصصة للشرب، إاّل مع عموم اإلذن للشرب ولسائر االستعماالت.
كان  إذا  ذلك  بل حيرم  اجلماعة  إقامة صالة  عند  النبوي  املسجد  أو  احلرام  املسجد  عن  اخلروج  ب- 

اخلروج يستلزم األضرار بسمعة املذهب.
ج- الصالة فرادى يف املسجدين الشريفني أثناء أداء صالة اجلماعة، وينبغي للحاّج االئتمام معهم ولكن 

بّنية الفرادى.
د- عدم األلتزام باألنظمة والقوانني املعمول بها كالتقاط الصور يف األماكن اليت مينع التقاط الصور فيها 

والتدخني يف األماكن العاّمة وحنوهما.
هـ- عدم رجوع احلاّج اىل املرشد الديين يف املسائل اليت تتعّلق بتأدية أعمال احلّج.

عدم حضور احملاضرات اليت يلقيها املرشد الديين على احلّجاج واليت تكون مقّدمة ألداء أعمال احلّج 
بصورة صحيحة.

قيام النساء وكبار السّن بالتجّول يف أسواق مّكة واملدينة املنوّرة بصورة منفردة.
و- تقبيل احملراب واملنرب واألعمدة املوجودة يف املسجد النبوي الشريف.

ز- أخذ شيٍء من تراب البقيع أو مقربة أحد أو مقربة احلجون لغرض الترّبك، أو رمي احلبوب أو النقود 
فيها.

إذا  العاّمة فيما  الدعاء بصوت عاٍل يف املسجدين الشريفني وغريها من األماكن  أو  القرآن،  ح- قراءة 
استلزم إزعاج اآلخرين.

ط- الدخول يف سجاالت ونقاشات مع أبناء الطوائف اآلخرى وخصوصًا الفرقة الوهابية وخصوصًا مع 
ما يسّمى جبماعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ي- قيام احلاّج الذي ال حيسن قراءة الفاحتة والسورة بإجناز عمرة التمتع مباشرًة وقبل التعّلم، بل الالزم 
عليه التأخري يف أداء العمرة ليحسن قراءته على األحوط وجوبًا إذا كان له أّيام اىل يوم عرفة – كما هو 

غالبًا -.

؟؟؟
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كيَف تربمج دماغك على تعاليم القرآن
أثبت العلماء أن كل صوت يسمعه اإلنسان، ويكرره لعدة مرات، حيدث تغيريًا يف نظام عمل اخلاليا.. 
وبالتالي فإن استماعك للقرآن، يعين أنك ستعيد برجمة خاليا دماغك، وفق كتاب اهلل تعاىل، وما 
القرآن  إىل  نستمع  أن  الفعال، جيب  اإلجيابي  التغيري  نضمن  ولكي  وأحكام..  تعاليم  من  فيه  جاء 
وَن(  خبشوع كامل، وهذا ما أمرنا به اهلل بقوله: )َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرَآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُ

]األعراف : 204[.
استثمر فرتة النوم

تبني للعلماء أن الدماغ يبقى يف حالة نشاط أثناء النوم، حيث يقوم مبعاجلة املعلومات اليت اختزنها 
طيلة النهار، وترتيبها وتنسيقها يف مناطق خاصة.. ولذلك ميكن لكل واحد منا أن يستفيد من نومه، 
ويستمع لصوت القرآن، وهذا سيساعده على تثبيت حفظ اآليات. يقول تعاىل: )َوِمْن َآَياِتِه َمَناُمُكْم 

ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْبِتَغاُؤُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ يِف َذِلَك آلََياٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن( ]الروم : 23[.

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

عندما نتحدث عن مشولية القرآن ال نعين اّنه فهرسة للعلوم املختلفة، وإاّل ألوجب 
ذلك إماتة روح اإلبداع يف اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا اليت ابتنت على الكدح 

وبذل اجلهد واإلبداع.
بل نقصد أّنه يتناول كل جوانب احلياة اليت حتيط بالفرد واجملتمع، وال يقتصر 
دوره على جانب معنيَّ منها فهو كتاب شامل يف تعاليمه وحمتواه أو فلنقل ليعزز 
جهود الرسول الكريم)صلى اهلل عليه وآله وسّلم( يف أدائه هلذا الدور، بتوجيه األّمة 

وارشادهم اىل ما يضمن هلم السعادة يف الدنيا واآلخرة.
ولذلك فمن الطبيعي أن يشتمل على خمتلف األمور اليت تكون فاعلة يف إصالح 
األفراد واجملتمع، ومل يقتصر على جانب واحد منها.)إّن هذا القرآن يهدي لليت هي 

أقوم(  فالقرآن قد احتوى على كل ما يهم املسلم بإطاره العام وهو:
1 ـ أصول العقيدة اإلسالمية من التوحيد والنبوة واملعاد واإلمامة والوالية، وغريها 

من املسائل االعتقادية األخرى، كالقضاء والقدر والعرش وغري ذلك...
2 ـ اجلانب الرتبوي وما يرتبط به من مسو االخالق وتهذيب النفوس.

املسلم وعالقاته  تنظم سلوك  اليت  والقوانني  الشرعية  األحكام  ـ جمموعة من   3
كفرد، واملسلمني كمجتمع، كما أشار اىل اّتباع الرسول)صلى اهلل عليه وآله وسّلم( 

ووالة األمر الذين حيّددون باقي التفاصيل.
وهذا هو ما نعنيه من مشولية القرآن.

إضافًة لذلك نرى أّن القرآن قد تصّدى ملهمة أخرى وهي جذب الناس وترغيبهم 
فيما يصلحهم، ومل يقتصر دوره على سرد مقّومات اإلصالح ضمن مواد قانونية 
يف  تأثريًا  وأكثرها  البالغية  األساليب  أرقى  تضمن  بل  التأثري  وحمدودة  جافة 
النفس، )لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصّدعًا من خشية اهلل(. 

)عـلـوم القــرآن دروس منهجية للسيد ريـاض احلكيم(.

مشولية القرآن الكريم

شارَك وفد من أساتذة وحفظة القرآن الكريم بالعتبة احلسينية املقدسة يف إحياء 
أماسٍٍ قرآنية يف احلرم الرضوي الطاهر. وقال رئيس الوفد األستاذ علي اخلفاجي: 
القرآن  دار  إىل  الرضوي  احلرم  من  مقّدمة  دعوة  على  بناًء  املشاركة  هذه  »تأتي 
الكريم بالعتبة احلسينية ضمن االتفاقية القرآنية املوقعة بني الطرفني خالل شهر 
شعبان املاضي«.وتابع بأّن »الوفد شارك بإحياء األماسي القرآنية وكان باستقباله 
أبرز قراء إيران الفائزين باملراتب باألوىل يف املسابقات الدولية ومن بينهم محيد 

شاكر جناد وجواد فاطمي وجواد بناهي وجواد حسيين«.
يذكر إن وفد قراء احلرم الرضوي شاركوا أيضًا يف إحياء أماٍس قرآنية يف العتبة 

احلسينية خالل مهرجان ربيع الشهادة الثقايف السابع.
وأضاف اخلفاجي، »أقيمت برامج للحافظني منتظر وحممد باقر املنصوري بتقديم 
دقة  يف  العالي  باملستوى  احلاضرين  إعجاب  القت  وقد  احلسيين  مهدي  السيد 

احلفظ وسرعة املبادرة«.

وفٌد من العتبة احلسينية حييي أماسَي قرآنية 

باحلرم الرضوي الطاهر
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حسنٌي مين.. وأنا من حسني
إعداد عبد الستار جابر الكعيب        

                
السالم( مبلغه وهو برعاية جده املصطفى )صلى اهلل  بلغ اإلمام احلسني )عليه  وملا 
عليه وآله( هوى إىل حفيده احلبيب موافقا له يشبعه حبا وإكراما ، وما رواه لنا ) عبد 
اهلل بن شداد( إذ قال )خرج علينا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف صالة املغرب 
والعشاء حامل احلسن واحلسني فتقدم النيب  فوضع احلسني جبانبه ثم كرب للصالة  
فأطال سجدته ، فرفعت رأسي فإذا احلسني على ظهر رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( والنيب ساجد ، فرجعت إىل سجودي ، فلما قضى الصالة قيل يا رسول اهلل 
سجدة أطلتها حتى ظننا قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك فقال )صلى اهلل عليه وآله( 
كل ذلك مل يكن ، ولكن ابين ارحتلين، فكرهت أن أعجله حتى ينزل من على ظهري، 
وهذه صورة أخرى يرويها ابن عباس إذ يقول ) كان النيب حامال اإلمام احلسني على 
عاتقه ، فقال رجل : نعم املركب ركبت ، فقال النيب )صلى اهلل عليه وآله( ونعم الراكب 
هو : من هذا نفهم ما هو مقدار حب النيب )صلى اهلل عليه وآله( لسبطه احلسني )عليه 
السالم( فكان حيرص على مداعبته ومالعبته ومالطفته وموافقته هلواه وكان شديدا 
ملا يؤمله ويؤذيه ألن النيب من احلسني واحلسني من النيب ، وكان يوما مر على بيت 
فاطمة الزهراء )عليه السالم( فسمع احلسني )عليه السالم( يبكي فقال )صلى اهلل 

عليه وآله( يا فاطمة أال تعلمني أن بكاءه يؤملين ويؤذيين.
وكان )صلى اهلل عليه وآله( يداعبه ويدلع له لسانه ويرى احلسني )عليه السالم( محرته 
فيهش إليها وميازحه ويضاحكه ويروى أن النيب )صلى اهلل عليه وآله( خرج إىل طعام 
دعوا إليه ، فإذا احلسني )عليه السالم( يف الطريق مع غلمان يلعب، فتقدم رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( أمام القوم باسطا يديه وجعل احلسني )عليه السالم( يفرها هنا 
وها هنا وجعل يضاحكه حتى أخذه فوضع احدى يديه حتت قفاه ووضع األخرى حتت 
ذقنه وقبله من حنره الشريف ألنه يعلم أن ولده يذبح من الوريد إىل الوريد من القفا، 
ويردد قوله ) حسني مين وأنا من حسني ..اخل ( وقد كان لإلمام حفاوة وإجالل وعظمة 
من الناس والصحابة امليامني ألنهم يعرفونه صاحب جرأة وقوة يف احلق وشخصية 
عظيمة وله حرية كاملة يف الرأي السليم والطريق الصحيح ، وحتى أولئك الذين وقفوا 
ضد أمري املؤمنني )عليه السالم( موقف العداء واحنازوا إىل معاوية ، كانوا إذا التقوا 
بسيد شباب اجلنة يف ميدان القتال يتفادون التعرض له وحياذرون مواجهته أو مبارزته 

، ملا يعرفونه من مقامه من رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(وشدة بأسه وتفانيه.
 ويوم صفني يتقدم الصفوف وهو يصيح متحديا خصوم املنافقني واملارقني واخلارجني 
فيقول هل من مبارز ؟ فانربى له شخص أمسه )الزبرقان بن أسلم ( وكان فارسا شديد 
البأس قوي الشكيمة ، فقال من أنت ؟ فقال )عليه السالم( أنا احلسني بن علي بن أبي 
طالب ، فلما علم أنه ابن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أنصرف عنه ، وهو يقول 
) فأني واهلل نظرت إىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( مقبال من ناحية قباء على 
ناقة محراء واحلسني جالس قدامه (  فقال كيف ألقى اهلل بدمك يا بن رسول اهلل ، لو 
ينظر هذا الرجل يف يوم العاشر من احملرم كيف استحلوا دماء احلسني عليه السالم 

وأهل بيته وأصحابه!.
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عقائدنا

– اإلهلام وحتديث املالئكة – فهما أيضًا مصدران 
من مصادر علم اإلمام املعصوم عليه السالم، أثبتت 
ذلك الّروايات الصحيحة الواردة عنهم عليهم السالم 

منها:
ما رواة العالمة الصفار يف بصائر الدرجات بسند 
صحيح عن احلارث بن املغرية عن اإلمام جعفر بن 
حممد الصادق عليه السالم أّنه قال : ) إّن األرض 
ال ترتك بغري عامل قلت : الذي يعلمه عاملكم ما هو 
وآله  وراثة من رسول اهلل صلى اهلل عليه   : قال  ؟ 
ومن علي بن أبي طالب عليه السالم ، علم يستغين 
وحكمة   : .قلت  عنه  الناس  يستغين  وال  الناس  عن 
يقذف يف صدره أو ينكت يف أذنه ، قال : ذاك وذاك 

. )1( )
وما رواه الصفار يف بصائر الدرجات بسند صحيح 
عن اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم أّنه 
قال : ) األئمة علماء صادقون مفّهمون حمّدثون ( 

. )2(
وما رواه النعماني يف كتابه الغيبة بسند موثق عن 
زرارة بن أعني رضي اهلل عنه عن اإلمام الباقر عليه 
صلى  اهلل  رسول  عن  الطاهرين  آبائه  عن  السالم 
إثين  بييت  أهل  من  إّن   (  : قال  أّنه  وآله  عليه  اهلل 
عشر حمدثًا . فقال له رجل يقال له عبد اهلل بن 
زيد وكان أخا علي بن احلسني عليهما السالم من 
الرضاعة ، سبحان اهلل حمدثا ؟ - كاملنكر لذلك – 
قال : فأقبل عليه أبو جعفر عليه السالم فقال له 
: أما واهلل إّن ابن أّمك كان كذلك – يعين علي بن 

احلسني عليهما السالم - ( )3( .

وما رواه الصفار يف بصائر الدرجات بسند صحيح 
عن احلارث بن املغرية النصري قال : ) قلت ألبي 
عبد اهلل عليه السالم جعلت فداك الذي يسأل عنه 
اإلمام وليس عنده فيه شيء من أين يعلمه ؟ قال : 

ينكت يف القلب نكتًا أو ينقر يف األذن نقرًا ( )4(.
بسند صحيح  الكايف  الكليين يف  العالمة  رواه  وما 
 (  : قال  السالم  عليه  جعفر  بن  موسى  اإلمام  عن 
مبلغ علمنا على ثالثة وجوه : ماض وغابر وحادث 
، فأّما املاضي فمفّسر ، وأّما الغابر فمزبور ، وأّما 
وهو  األمساع  ونقر يف  القلوب  فقذف يف  احلادث 

أفضل علمنا وال نيب بعد نبينا ( )5(.
وما رواه الشيخ الكليين يف الكايف بسند صحيح عن 
عليه  اهلل  عبد  أبا  سألت   (  : قال  أّنه  بصري  أبي 
السالم عن قول اهلل تبارك وتعاىل : )َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا 
اْلِكَتاُب َوال  َما  َتْدِري  ُكْنَت  َما  َأْمِرَنا  ِمْن  ِإَلْيَك ُروحًا 
وجل  عّز  اهلل  خلق  من  خلق   : قال   )6(  ) األِْمَياُن 
اهلل  رسول  مع  كان  وميكائيل  جربائيل  من  أعظم 
صلى اهلل عليه وآله خيربه ويسدده ، وهو مع األئمة 

من بعده ( )7( .
بسنده  الدرجات  بصائر  يف  الصفار  رواية  ويف 
الصحيح عن حممد بن مسلم عن اإلمام أبي جعفر 
الباقر عليه السالم ) يف قول اهلل عّز وجل )َوَكَذِلَك 
َما  َتْدِري  ُكْنَت  َما  َأْمِرَنا  ِمْن  ُروحًا  ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا 
اْلِكَتاُب َوال األِْمَياُن ( فقال : خلق من خلق اهلل أعظم 
من جربائيل وميكائيل كان مع رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله خيربه ويسدده وهو مع األئمة من بعده(

. )8(

وتوهم بعضهم أّن هناك تالزمًا بني النبّوة وحتديث 
املالئكة  قبل  من  حّدث  من  كل  أّن  مبعنى  املالئكة 
الشيعة  يتهم  جنده  ولذلك   ، نبّيًا  يكون  أن  يلزم 
النيب  بنبوة  النبوة  خبتم  يعتقدون  ال  بأنهم  بالقول 
حممد صلى اهلل عليه وآله ملا ورد عندهم من آثار 
تفيد أّن األئمة من أهل البيت عليهم السالم كانوا 
كانوا حيّدثونهم  الذين  املالئكة  ببعض  اتصال  على 

وينقلون إليهم التوجيهات والتسديدات الّربانية .
واحلق أنه ال تالزم بني النبّوة وحتديث املالئكة باملعنى 
املالئكة  حّدثته  من  كل  فليس   ، إليه  أشرنا  الذي 
يلزم أن يكون نبّيًا ، فقد أخربنا القرآن اجمليد عن 
بعض النساء الالتي حّدثن من قبل املالئكة وأوحى 
 ، بنبيات  ولسن  بعضهن  إىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
السيدة  حدثت  املالئكة  أّن  عن  القرآن  أخرب  فقد 
مريم عليها السالم وأخربتها باصطفاء اهلل تعاىل 
العاملني،قال  نساء  على  واصطفائها  وتطهريها  هلا 
تعاىل : )َوِإْذ َقاَلِت املَْالِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اهللََّ اْصَطَفاِك 
َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاملَِنَي( )9( وخيربنا 
بأن املالئكة حّدثتها وبّشرتها بابنها املسيح عيسى 
عليه السالم قال تعاىل : )ِإْذ َقاَلِت املَْالِئَكُة َيا َمْرَيُم 
ُه املَِْسيُح ِعيَسى اْبُن  ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه امْسُ ِإنَّ اهللََّ ُيَبشِّ
ِبنَي( )10(  ْنَيا َواآْلِخَرِة َوِمَن املَُْقرَّ َمْرَيَم َوِجيهًا يِف الدُّ
، وخيربنا بأن املالئكـة حدثت زوجة إبراهيم عليه 
قال   ، الولد  بأن اهلل سريزقها  وبّشرتها   ، السالم 
ْرَناَها ِبِإْسَحاَق  تعال : )َواْمَرَأُتُه َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّ
َوِمْن َوَراِء ِإْسَحاَق َيْعُقوَب * َقاُلوا َأَتْعَجِبنَي ِمْن َأْمِر 
يٌد  ُت اهللَِّ َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت ِإنَُّه مَحِ اهللَِّ َرمْحَ

مصادر علم األئمة )عليهم السالم ( 

اإلهلام وهو ما يلقى يف قلب اإلمام من علم ومعرفة

إّن األئمة اإلثين عشر الطاهرين من أهل البيت عليهم السالم أعلم الناس مطلقًا مبعارف الشريعة اإلسالمية الغراء وأحكامها وتعاليمها ، وبالقرآن 

الكريم وتفسري آياته وبيانها ومعانيها ، وكانوا أيضًا على علم واطالع على الكثري من احلقائق وعلى معرفة بعلوم خمتلفة كالعلوم السياسية واإلقتصادية 

واإلجتماعية والصحية والتارخيية وغريها ، بل إنهم أخربوا ببعض األمور اليت ال سبيل إىل العلم بها إاّل طريق الغيب ، ومل يذكر لنا التاريخ أّن واحدًا 

منهم عليهم السالم تتلمذ على يد واحٍد من العلماء من سائر الناس ، فعلمهم بكل ذلك علم لدني مستمد من خالل طرق عديدة وهي :
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عقائدنا

وتعاىل  سبحانه  اهلل  بأن  وخيربنا   ،  )11( يٌد(  جَمِ
 : تعاىل  قال  السالم  عليه  موسى  أم  إىل  أوحى 
)َوَأْوَحْيَنا ِإىَل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه 
ايِف َوال حَتَْزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك  َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َوال خَتَ

َوَجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسِلنَي( )12( .
فهذه مناذج من النساء حدثنا القرآن الكريم عنهن 
ومل يكّن نبيات ومع ذلك شاهدن املالئكة وحدثنهم 
أو أوحي إىل بعضهن بطريق آخر غري التحديث ، 
وهذا مما ال ميكن أن ينكره أحد بعد أن أخرب عنه 

كتاب اهلل اجمليد .
وروى البخاري يف صحيحه بسنده عن أبي هريرة 
قال : ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : لقد 
كان فيما قبلكم من األمم ناس حمدثون ، فإن يك يف 
أميت أحٌد فإّنه عمر ، زاد زكريا بن أبي زائدة عن 
سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال النيب 
صلى اهلل عليه وسلم : لقد كان فيمن كان قبلكم من 
بين إسرائيل رجال يكلمون من غري أن يكونوا أنبياء 

فإن يكن من أميت منهم أحد فعمر ( )13( .
وهذه الرواية تؤيد ما قلناه من أنه ال يلزم من حتديث 
املالئكة وتكليمها لشخص أن يكون نبيًا ، فهي تثبت 
أّن مجاعة من بين إسرائيل ليسوا بأنبياء ومع ذلك 

كانوا حيدثون ويكلمون من قبل املالئكة .
والكالم  بالتحديث  املراد  أّن  إىل  البعض  وذهب 
بعيد ألن حقيقة  الرواية هو اإلهلام ولكنه  يف هذه 
التحديث والكالم غري حقيقة اإلهلام ، وذهب شراح 
أن  إىل  الساري  إرشاد  يف  كالقسطالني  البخاري 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  إىل  املنسوب  الكالم 
منهم  أميت  من  يكن  فإن   (  : الرواية  ذيل  يف  وآله 
أحد فعمر ( هو إثبات ذلك لعمر وليس نفيه عنه 
للرتديد  يكن  فإن  قوله  وليس   (  : القسطالني  قال 
الرواية  أثبتته  ما  يثبتون  ، فهم   )14(  ) للتأكيد  بل 
من  جلماعة  املالئكة  قبل  من  وتكليم  حتديث  من 
ويزعمون  اخلطاب  بن  لعمر  يثبتونه  إسرائيل  بين 
أّن  أّن املالئكة حتدثه وعليه يكون الزم قول ظهري 
كل من قال بأن عمر حمدثًا يكون غري معتقد خبتم 
يقولون  أو غريه ممن  فهل سيلتزم ظهريا   ، النبّوة 
من  القول  هذا  أصحاب  لكل  ويثبتون  بذلك  برأيه 

النيب  بنبّوة  النبّوة  ختم  اعتقاد  عدم  السنة  أهل 
األكرم حممد صلى اهلل عليه وآله أم أّن املكيال هنا 

آخر ؟!
ورووا أّن اهلل عّز وجل أرسل ملكًا لرجل خيربه حبّبه 
أبي  عن  مسلم  صحيح  ففي   ، له  وتعاىل  سبحانه 
أن   (  : قال  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  أّن  هريرة 
رجاًل زار أخًا له يف قرية أخرى ، فأرصد اهلل له 
على مدرجته ملكًا ، فلما أتى عليه قال : أين تريد 
؟ قال : أريد أخًا لي يف هذه القرية ، قال: هل لك 
عليه من نعمة تربها ؟ قال : ال غري أنى أحببته يف 
اهلل عّز وجل ، قال : فإني رسول اهلل إليك بأن اهلل 

قد أحبك كما أحببته فيه ( )15( .
الصحابة  بعض  تسلم على  كانت  املالئكة  أّن  ورووا 
من ذلك ما أخرجه مسلم ابن احلجاج يف صحيحه 
عن عمران بن احلصني أّنه قال : ) ... وقد كان يسّلم 
ْكُت ، ثم تركت الكي فعاد (  َفرُتِ علّي حتى اكتويت 

. )16(
قال النووي يف شرح وبيان معنى كالم ابن احلصني 
رضي  احلصني  بن  عمران  أن  احلديث  ومعنى   (  :
اهلل عنه كانت به بواسري فكان يصرب على املهمات 
وكانت املالئكة تسـلم عليـه فاكتوى فانقطع سالمهم 

عليه ثم ترك الكي فعاد سالمهم عليه ( )17( .
ورووا أّن املالئكة عّلمت حذيفة بن اليمان دعاًء يف 
حتميد اهلل ، ففي مسند أمحد بسنده عن حذيفة 
عليه  اهلل  صلى  النيب  أتى  أّنه   (  : قال  اليمان  بن 
وسلم فقال : بينما أنا أصلي إذ مسعت متكلمًا يقول 
اللهم لك احلمد كله ، ولك امللك كله ، بيدك اخلري 
كله ، إليك يرجع األمر كله عالنيته وسّره ، فأهل 
اغفر  اللهم   ، قدير  شيء  كل  على  إنك  حتمد  أن 
لي مجيع ما مضى من ذنيب واعصمين فيما بقي 
من عمري ، وارزقين عماًل زاكيًا ترضى به عين ، 
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : ذاك ملك يعلمك 

حتميد ربك ( )18( .
إّن القول خبتم النبّوة بنبّوة النيب حممد صلى اهلل 
اإلمامية  الشيعة  مذهب  ضروريات  من  وآله  عليه 
املؤلفة  علمائهم  وكتب  فرواياتهم   ، عشرية  اإلثين 
يف بيان عقيدة املذهب أو املؤلفة يف خصوص نبّوة 

النيب األكرم صلى اهلل عليه وآله تشهد على أّن خامت 
األنبياء هو حممد صلى اهلل عليه وآله فال نيب بعده 
 ، وتساملهم  واتفاقهم  امجاعهم  العقيدة  هذه  وعلى 
وال يوجد قائل منهم ال من عامتهم وال علمائهم مـن 
املصطفى  بالنيب  النبّوة  ختم  عـدم  يزعم  أو  يّدعي 

صلى اهلل عليه وآله أو يّدعي نبّوة أحد بعده .
___________________

)1( بصائر الدرجات صفحة 307 .
)2( بصائر الدرجات صفحة 302 ، ورواه العالمة 

الكليين يف الكايف 271/1 .
)3( الغيبة للنعماني صفحة 66 .

)4( بصائر الدرجات صفحة 299.
)5( الكايف 264/1 .

)6( الشورى : 52 .
)7( الكايف 273/1 .

)8( بصائر الدرجات صفحة 419 .
)9) آل عمران : 42 .
)10( آل عمران : 45.
)11( هود : 71- 73 .

)12( القصص : 7 .
 : رقم  حديث   1349/3 البخاري  صحيح   )13(

. 3486
)14( إرشاد الساري 179/8 .

 ،  2567  : برقم   1988/4 مسلم  صحيح   )15(
صحيح ابن حّبان 331/2 برقم : 572 و 337/2 
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إسناده صحيح   (  : األرنؤوط  الشيخ شعيب  وقال 
على شرط مسلم ( و 462/2 برقم : 9959 وقال 
األرنؤوط : ) إسناده صحيح ( ، مسند إسحاق بن 
راهويه 114/1 برقم : 27 ، األدب املفرد 128/1 
برقم :350 ، مصنف ابن أبي شيبة 64/7 برقم 

. 34223 :
)16( صحيح مسلم 899/2 حديث رقم : 1226 .
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الديين التبليغ  الدينية-شعبة  الشؤون  قسم    www .imamhussain .org/mubalgh

A L A H R A R  M A G A Z I N15 جملة االحرار اال�سبوعية



العطاء احلسيين

تقرير حسني النعمة
بيئاتنا  اىل  املسلمة  الثقافات غري  من  العديد  ولوج  أثر 
املسلمة ودسها السم يف العسل من خالل شاشات الدراما 
الغربية أو العربية املبطنة بالثقافات الغربية كانت للعتبة 
خمتلف  على  وجاد   جريء   دور  املقدسة  احلسينية 

األنشطة واملستويات الثقافية.
ومن بني تلك األنشطة افتتاح أكثر من 30 مركزا نسويا 
للتبليغ الديين يف نواحي ومركز حمافظة كربالء املقدسة 
والديوانية  وبابل  كالعمارة  األخرى  احملافظات  وبعض 
النسوية  االستفتاءات  شعبة  نشاطات  ضمن  والبصرة، 
التابعة لقسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة 
طالبة،   850 على  يزيد  ما  فيها  الطالبات  بلغ عدد  وقد 
على أن تزاول هذه املراكز  نشر ثقافة وتعاليم أهل البيت 
رقعة  ألتساع  وهادف  متحضر  بشكل  السالم(  )عليهم 

البيئة اإلسالمية احملمدية احلّقة.
بعد اإلطالع على أهداف هذه املراكز والغايات اليت تسعى 
لتحقيقها كان جمللة )األحرار( بادرة التقصي عن األعمال 
واإلجنازات اليت تزاوهلا شعبة االستفتاءات النسوية وقد 

رصدت هذه اإلجنازات: 
1- إلقاء حماضرات على الزائرات أيام الزيارة األربعينية 
الوضوء  كيفية  تعليم  على  تركز  فقهية  أحكاما  تتضمن 

والصالة والتيمم والغسل.
2- اختبار النساء املقدمات للتعيني داخل العتبة.

سواء  املهمة  املسائل  من  للكثري  الزائرات  توجيه   -3
الشرعية منها أو األخالقية أو العقائدية.

وإعطاء  االجتماعية  الزائرات  االستماع اىل مشاكل   -4
احللول لبعض مشاكلهن.

ارتداء  على  للزائرات  النصح  تقديم  يف  الرتكيز   -5
الفقهية  األسئلة  على  واإلجابة  اإلسالمي  احلجاب 

والشرعية وكذلك الواردة عن طريق اهلاتف.
احلسينية  العتبة  داخل  الفقهية  الدروس  إعطاء   -6

املقدسة.
7- تقديم الشرح املفصل لبعض األحكام املختصة بالنساء 
وإعطاء الدروس الفقهية والعقائدية وغريها داخل العتبة 

احلسينية املقدسة واملراكز الدينية.
إقامة  أيضا  الشعبة  هذه  تزاوهلا  اليت  األنشطة  من 
جمالس العزاء يف كل ذكرى استشهاد ألهل البيت )عليهم 
املراكز  ويف  الشريف  احلسيين  الصحن  داخل  السالم( 
التابعة للشعبة وكذلك إحياء مناسبات الوالدات، كما إن 
هلذه الشعبة برامج هادفة وموجهة لفئات عمرية خمتلفة 

منها: 
1- إقامة دورة السيدة رقية )عليها السالم( يف كل عطلة 
ربيعية من كل عام مبناهج تعليمية رصينة، وقد بلغ عدد 
يف  املشاركات  الطالبات  عدد  كان  فيما  سبعا  الدورات 

الدورة األخرية 184 طالبة.
الصحن  داخل  احلسينية  اجملالس  من  عدد  إقامة   -2

احلسني  اإلمام  أربعينية  ذكرى  يف  الشريف  احلسيين 
)عليه السالم( وزيارة املواكب احلسينية املوزعة يف مدينة 
كربالء املقدسة وعلى مشارفها إللقاء احملاضرات اليت 
وإعطاء  والفقهي  واألخالقي  الديين  اإلرشاد  تتضمن 
اخلطوة  هلذه  وكان  والصالة،  الوضوء  أحكام  من  مجلة 
تتكرر يف  أن  راجني  الزائرات  قبل  من  الكبري  الرتحيب 

الزيارات القادمة.
ثالث  بذكرى  كل عام  كبرية يف  نسوية  إقامة مسرية   -3
اإلمام احلسني )عليه السالم( ويتضمن برناجمها إقامة 
للعتبة  العام  األمني  مساحة  قبل  من  اجلماعة  صالة 
احلسينية املقدسة ثم إلقاء حماضرة دينية باملناسبة ثم 
تنطلق املسرية من املخيم احلسيين اىل احلرم احلسيين 

الشريف ومنه اىل احلرم العباسي املطهر.
للمبلغات  وقرآنية  وعقائدية  فقهية  دروس  إقامة   -4
وأحكام  العقيدة  يف  ودروسا  الصاحلني  منهاج  تتضمن 

التالوة يومي األحد واالثنني من كل أسبوع.
فئة  على  يقتصر  ال  ومتدفق  مستمر  احلسيين  العطاء 
بوجه  صرخ  حينما  السالم(  )عليه  فاحلسني  حمددة، 
رسالته  مفردات  من  كان  فاسدا،  األرض  يف  يسعى  من 
الصالح بل وعلى رأس تلك املعاني وهذا الصالح مل يكن 
مقتصرا على فئة عمرية أو إنسان مسلم عربيا كان أم 
غربيا بل لإلنسانية مجعاء وهذا هو هدف وغاية العتبة 

احلسينية املقدسة من مشاريعها الثقافية.  

كربــــــــــــالء..افتتاح أكثر من 30 مركزا نسويا للتبليغ الديين
 تدعو إىل محلة 
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العطاء احلسيين

افتتاح أكثر من 30 مركزا نسويا للتبليغ الديين

تقرير: علي اجلبوري
أكادمييني ومواطنني يف حمافظة كربالء  وثقافية فضاًل عن  دينية  دعْت مؤسسات 
املقدسة إىل ضرورة متّسك زائري وسكان املدينة بقدسيتها وإشاعة مظاهر احلشمة 
واألخالق وعدم الترّبج بالنسبة للمرأة، مشريين إىل أن هنالك خطرا يهدد اجملتمع 

اإلسالمي بدخول العديد من التقاليد والعادات الغربية إىل العراق.
ومع زيادة األعداد املليونية الوافدة إىل كربالء لزيارة العتبات املقدسة، إال إن ذلك مل 
خيُل من دخول بعض النساء اللواتي ال يتمسكن بارتداء احلجاب اإلسالمي الصحيح، 

حتى أثريت مؤخرًا دعوات لتصحيح احلجاب.
وطالبت مؤسسات دينية بضرورة التزام النساء سواء من الزائرات أو سكان املدينة 
ارتداء  املرأة  من  يتطّلب  اإلسالمية، حيث  والتقاليد  العادات  وعدم خرق  باحلشمة 

احلجاب الذي يغطي الرأس وتغطية اجلسم كاماًل بالعباءة )الزينبية( السوداء.
وقال الشيخ علي املعمار: إن »عدم متّسك النساء باحلجاب اإلسالمي يثري الشكوك 

بنهاية عاجلة للمجتمع الذي تربى على القيم واألخالق احلميدة«.
وأضاف بأّن »هنالك رفضا كبريا للترّبج الذي حياول الغرب أن يزرعه بني النساء 
نساؤنا  تتمسك  أن  األجدر  من  وكان  للمرأة،  احلرية  بدعوة  والزائرات  العراقيات 

حبجابهّن دون االستهانة به«.
الذي  الديين بعد االنفتاح  والتمّسك  التقاليد  »العراق شهد تزعزعا يف  بأّن  وتابع، 
شهده يف السنني األخرية«، مؤكدًا بأّن »حجاب بعض النساء يشهد تغيريًا يوميًا حنو 

الترّبج وهو أمر ال حيمد عقباه«.
بينما أوضَح التدريسي أمحد فؤاد؛ بأّن »على املرأة وجوب التمّسك باحلشمة والوقار، 
ونرفض اإلخالل بذلك السيما حنن نعيش يف جمتمع مسلم تطبع على التعاليم الدينية 
والتقاليد االجتماعية الرصينة، خصوصًا يف مثل كربالء هذه املدينة املقدسة اليت 

تعترب مركزًا للمسلمني الشيعة«.
وأضاف بأّن »هذه الدعوات اليت تثار لتصحيح احلجاب تنطلق من املسؤولية الدينية 
على رجال الدين واملؤسسات الدينية والثقافية الذين يتوجب عليهم تصحيح مسار 

الفرد ودفعه حنو بّر األمان«.
ولفَت فؤاد إىل إّن »هنالك حالة من عدم احرتام احلجاب ودعوة للترّبج يف البالد، 
حيث أصبح األمر طبيعيًا يف الشارع أو اجلامعة أو داخل العمل، وكلها جاءت نتيجة 

للمؤثرات اخلارجية بعد عام 2003«.
إشاعة  إىل  دعا  الذي  املدينة  وقدسية  قانون حرمة  كربالء  وأقر جملس حمافظة 

مظاهر احلشمة والتمسك الديين ورفض مظاهر العهر وتداول بيع اخلمور.
وأشارت إحدى النساء الساكنات يف كربالء وهي رسل جواد إىل إّن »متّسك املرأة 
باحلجاب أمر أوجبه اإلسالم عليها وجيب أن تتحلى باحلشمة والوقار لبناء جمتمع 

إسالمي رصني«.
وأضافت بأّن »كربالء ترفض كّل مظاهر الترّبج وعلى النساء احرتام قدسية املدينة 

والتعاليم اإلسالمية«.
ويف املوضوع نفسه، أطلقت شعبة اإلرشاد الديين النسوي يف املخيم احلسيين، محلة 
باسم )تصحيح احلجاب( يف املدينة، مبينة بأّن يكون احلجاب )ساترا للبدن، ال يبدي 

الزينة، فضفاضًا وغري ضيق، ال يشبه مالبس الرجال(.
وقامت الشعبة بتوزيع ملصقات تعريفية يف شوارع كربالء تدعو النساء إىل احرتام 
واإلخالل  الترّبج  واالبتعاد عن  وأصالة(  وقار  بأّنه )حشمة،  الذي وصفته  احلجاب 

حبرمة الدين واملدينة.

كربــــــــــــالء..
 تدعو إىل محلة 

لتصحيح حجاب املرأة
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حميب  افرح  وليبيا  ومصر  تونس  يف  حدث  فما 
احلرية والتغيري وحفز مظلومي البحرين وبقية الدول 
الرازحة حتت ذل االستبداد الذين ما زالوا يئنون من 
هي  فها  بالسلطة،  منفردين  وطغاة  سالطني  وطأة 
مصر وتونس حرة اليت مارست الدميقراطية الفعلية 
اليت وصفت بالنموذجية وليبيا اليت كافحت وناضلت 
جثم  الذي  العراق  صنم  بعد  الثاني  الصنم  لتسقط 
لتبقى  ونصف،  قرون  لثالثة  البلد  أبناء  على صدور 
البحرين املظلومة تنظر للعامل بعني احلب على أمل 
جندتها لينعموا باحلرية؛ يف هذا اإلطار مت احلديث 
مع الدكتور حممد التيجاني السماوي الذي محل أمل 
ومحل  كما  بقلبه،  املسلم  البحريين  للشعب  املعاناة 

أيضًا فرحة حترر الشعوب العربية.
البحريين  الشعب  مظلومية  عن  ألتيجاني  سألنا   
السلطة  قبل  من  اخلصوص  وجه  على  وشيعته 
البحرينية فأجاب؛ »حنن إذا تكلمنا عن البحرين ُنتهم 
البحرين  سكان  اغلب  الن  ومذهبيون  طائفيون  بأننا 
هم من أتباع أهل البيت )عليهم السالم( وال يزالون 
مضطهدين منذ قامت هذه اململكة، فال حقوق هلم، 
وال اعتبارات لديهم، وال وجود حلقوق اإلنسان اليت 
ينادي  اليت  الدميقراطية  ظل  العامل يف  بها  يعرتف 
لواقع  واملراقب  املتتبع  فان  ذلك  إىل  باإلضافة  بها، 
هناك  إن  جيد  األخرية،  املدة  يف  البحريين  النظام 

محالت للتجنيس بإعطاء اجلنسية البحرينية جمانًا، 
العامة  أبناء  يكون عدد  أن  من رغب يف سبيل  لكل  

أكثر من عدد الشيعة أو يوازيه«. 
 ويضيف التيجاني؛ شاهدنا الكثري من املتظاهرين يف 
سوريا وليبيا حيملون السالح ويقتلون اجليش ورجال 
األمن، لكن يف البحرين ما رأينا احدا حيمل سالحًا 
وال حتى حجرا، فهي الثورة السلمية النوعية الوحيدة 
من نوعها يف املظاهرات اليت قامت، وهي متميزة الن 
فيها رجاال ونساء وأطفاال ومن كل الشرائح يسريون 
بالتغيري وحبقوقهم، ومل  مبسريات سلمية ويطالبون 

يستعملوا العنف أو أي شيء ضد الدولة«.
من  ضربهم  يتم  كيف  املتظاهرين  رأينا  لقد  ويتابع؛ 
اجلميع،  مرأى  وعلى  احلي  بالرصاص  اجليش  قبل 
ورأينا عنفًا وشراسة عندما دخل اجليش السعودي، 
عندما استعانت بهم البحرين، ودخلت جيوش مرتزقة 
تأتي من بنغالدش، ومن عدة دول ليضربوا املسلمني 

ويقتلوهم«.
وعن حقوق املرأة املسلمة يف البحرين يقول الدكتور 
حممد ألتيجاني السماوي، إن  للمرأة حرمة خاصة، 
ولو مل تكن مسلمة، وكان من العيب الشنيع إذا تعدى 
يف  املرأة  إن  مضيفًا،  وضربها،  امرأة  على  رجل 
البحرين ُتضرب وُتهان ويعتدى عليها وهن الطبيبات 
ضد  تعمل  وبربرية  عنجهية  يبني  وهذا  واملثقفات، 
قيمنا والشهامة العربية، وضد القيم اإلسالمية، بل 
وللعنجهية  للديكتاتورية  مثال  وهذا  اإلنسانية  وضد 

اليت تريد حمق هذه الفئة«.
ولفت التيجاني إىل إننا وكرجال دين  نرى الصراخ 
احد  يقدر  وال  واألطفال،  والنساء  الرجال  من 
ال  اجلديدة  الدولية  املنظومة  وان  شيئا،  يفعل  أن 
تسمح بالتدخل يف شؤون الغري، أما هم يتدخلون و 
الكبرية  الدولة  إيران  ألوم  ولكين  غريهم،   مينعون 
بأنها  ُتتهم  وهي  البحرينيني،  إخوانهم  تعني  ال  اليت 
اجليوش  إن  املتظاهرين، يف حني  هؤالء  من حيرك 
تدخل، ويقولون هذا حلف بني السعودية والبحرين، 
وبني قطر ودول اخلليج، فتتدخل القوات لقمع وقتل 

البحرينيني«.
وكيف  التونسية  الثورة  إىل حركة  التيجاني  ويشري   
بعد  من  تونس  يف  اإلسالمية  احلركة  لواقع  النظر 
الثورة، إن » الثورة جنحت يف تونس ولكن أهدافها مل 
تتحقق حلد اآلن الن األمريكان والفرنسيني والغرب 
ولكين  الثورة،  موجة  ركوب  أرادوا  عامة  بصفة 
مستبشر خريا الن االنتخابات احلرة مل تقع يف تونس 
ومنذ مخسني عامًا، وهي مكثفة ولقيت إقباال كبريا، 
ونفرح الن الذي فاز بالسبق والسهم األكرب هي حركة 
النهضة اإلسالمية اليت هي جذورها إسالمية، وان 
واألحزاب  السياسيني  الن  سياسيا  دورا  تلعب  كانت 
املتنافسة على السلطة ال تريد أن يكون املسلمون هم 

الذين حيكمون ويديرون شؤون البالد«.

الدكتور حممد التيجاني السماوي يف لقاء صريح مع )األحرار( عن ربيع الثورات العربية:

الثورة جنحت يف تونس ولكن أهدافها مل تتحقق حلد اآلن الن األمريكان 
والغرب بصفة عامة أرادوا ركوب موجة الثورة  

شهد العامل العربي يف اآلونة األخرية اندالع ثورات عربية مجاهريية منظمة مطالبة 
بالتغيري واحلرية حيث إنها من حق كل فرد من أفراد اجملتمع، وبالتالي فهي مكفولة 
حبسب دستور كل دولة من الدول اليت شهدت أيام مثل هذا الربيع الثوري كما يقال، 

واملنادي باحلقوق املشروعة، املعتمدة على األفعال ال األقوال اليت حتمي وحتفظ كرامة 
مواطنيها شريطة عدم التمييز بني قومية وأخرى أو ديانة أو اخل.

لقاء : صفاء السعدي

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 18

العطاء احلسيين



النهضة اإلسالمية،  السياسية حبركة   وعن عالقته 
يبني انه على عالقة مع حركة النهضة اإلسالمية وهو 
من مؤسسيها، مبينًا انه وعند استبصاري وقع شيء 
»براشد  املدة األخرية اتصلت  النفور، ولكن يف  من  
املؤيدين هلم  وكنت من  الفتاح مورو«  ، وعبد  غنوش 
ألنين أفكر تفكري، انه من قال ال اله إال اهلل  حممد 
رسول اهلل، فهو أخوك يف الدين، له ما لك، وعليك 
ما عليه، فنحن ال حنب أن حيكمنا شيوعي أو علماني 
أو دميقراطي كما يقال باللغة اجلديدة، بل نريد أن 
أن  الدينية جيب  املنظومة  و  دين،  تونس رجل  حيكم 
تلخص شريعة اهلل يف األرض، وهذا اغلب رأي سكان 

تونس الن تونس هي بلد إسالمي متجذر«.
يريد  »الشعب  إن  يوضح   وصياغته  الدستور  وعن   
والعربية، أي  البند األول اهلوية اإلسالمية  أن يكون 
تونس دولة عربية لغتها العربية ودينها اإلسالم، فكل 
ما راهنت عليه األحزاب السياسية، وبثته من ختويف 

عنف،  رجال  بأنهم  املسلمني  من  التونسي  للمجتمع 
وسوف يلتفون حول مكاسب املرأة أثبت خطأه وسوف 
ويضمن  جديدة،  بصيغة  التونسي  الدستور  ُيصاغ 

احلقوق لكل فرد وقومية وديانة«.
 واىل ما سيفعله التيجاني يف تونس قال ؛«ما دامت 
كل حزب  بالعقيدة،  األحزاب سياسية ال عالقة هلا 
فتونس  مساومات،  فيها  ليس  والعقيدة  عقيدة،  له 
الكثري،  وغريهم   واألباظية  واألحناف  املالكية  فيها 
أهل  مذهب  تقبل  أن  تونس  على  الصعب  من  فليس 
البيت)عليهم السالم( ولكنهم يتخوفون من إن الشيعة 
هم فرس، ويريدون أن ينتقموا من العرب، وأنا أقول 
إن الشيعة ليست هي إيران، ولكن الشيعة هي علي 
بن أبي طالب وما أدراك ما علي بن أبي طالب)عليه 
السالم( فنحن نتبع العلم، واهلل حيب العلم والعلماء، 
فتشيعنا ليست فارسيا بل هو عربي حممدي علوي«. 
اآلن شعار  رفعوا  فهم  ليبيا  للوضع يف  بالنسبة  أما   

اإلسالم، وان تكون دولة إسالمية ولكن ما خنشاه إن 
القذايف عند بداية جميئه أيضًا رفع شعار اإلسالم، 
ومسى ولده  سيف اإلسالم وهكذا، ثم ظهر بعد ذلك 

إن القذايف إنسان جمرم قتل شعبه وغري ذلك«.
رئيس  اجلليل«   عبد  »مصطفى  به  صرح  ما  وعن   
للوطن  إخالصه  عن  ليبيا  يف  االنتقالية  احلكومة 
والشعب قال« أمتنى أن يكون صادقًا وخملصًا لتكون 

كلمة اهلل هي العليا«.
إىل  التيجاني  نظر  كيفية  عن  بسؤال  اللقاء  وختمنا 
اإلعمار يف العتبة احلسينية املقدسة فأجابنا بالقول،« 
الحظنا  هنا،  واىل  النجف  مطار  من  قدومنا  منذ 
والعمارات  الشوارع  نظافة  يف  كبريا  تغريا  هناك 
يف  اإلعمار  وأيضًا  والطرقات  واجلسور  ُتبنى  اليت 
نوعية يف  وطفرة  بل  كبري  تغيري  وهو ميثل  العتبات 

البناء واإلعمار».

العتبة احلسينية املقدسة املشارك  القى جناح 
الدولي،  بغداد  معرض  يف  اخلامسة  للمرة 
إقبااًل واسعًا من قبل زوار املعرض الذي يقام 

يف دورته الـ )38(.
)علي  األستاذ  املشارك  اجلناح  مسؤول  وقال 
عّدة  خالل  من  كانت  »املشاركة  إن  ماجد(: 
والفكرية  الثقافية  الشؤون  كقسم  أقسام 
منها  اإلصدارات  من  مبجموعة  شارك  الذي 

التأليف  حيث  من  احلسينية  بالعتبة  خاصة 
ملؤلفني  نفقتها  على  طبعت  وأخرى  والطباعة 
وباحثني من خارج العتبة، إضافة إىل مشاركة 
اليت  اإلصدارات  من  مبجموعة  اإلعالم  قسم 
املسلمة  والعائلة  الطفل وجملة األحرار  ختّص 
الطباعة على  وكذلك مشاركة مركز وارث يف 

السرياميك واحلجر«.
هذا  يف  املشاركة  من  »اهلدف  بأّن  وأضاف، 

العامل  املعرض ومهرجانات أخرى هو إلطالع 
املقدسة  احلسينية  العتبة  اجنازات  على 
بأن  موضحًا  والفكرية«،  والثقافية  العمرانية 
شاركت  قد  كانت  املقدسة  احلسينية  »العتبة 
معرض  مثل  واحد  وقت  يف  معارض  عّدة  يف 
ومعرض  الكوفة,  مسجد  يف  السفري  مهرجان 
يف  األمانة  ومهرجان  البصرة,  يف  الزبري 

القادسية«.

جناح العتبة 
احلسينية يلقى 
إقبااًل واسعًا يف 
معرض بغداد 

الدولي
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أثُر األدب
 على احلياة النفسية

لعَن الله شقيا قتلك
حسن الصباغ الكعبي

يـــا أخــــا اهلــــــادي وخــــري األوصـــيـــاء 

ــن عــم املــصــطــفــى اهلــــادي النيب  ــا ب ي

ــــيْ  ــــاء مّســــــــــاك عــــل ــــي ــــل ــــع ومــــــــن ال

معا  واالنــــــــــــس  اجلــــــــــّن  إمــــــــــام  يــــــا 

اجتمعا فـــيـــك  الــــوحــــي  يف  مــــا  كــــل 

وفتى   ً كـــهـــال  االســــــــالم  محــــى  يــــا 

عتا قــــد  فـــيـــمـــن  اهلل  ســـيـــف  أنــــــت 

يــــــا رؤوفــــــــــــــًا مبــــســــاكــــني الــــعــــبــــاد 

الـــبـــالد  ويــــــــدًا بـــيـــضـــاء متـــشـــي يف 

يـــــا مــــثــــال الـــــعـــــدل واحلـــــــق املـــبـــني 

ولــــــــــــذا صــــــــــرت إمــــــــــــام املــــتــــقــــني 

العبا  أهــــــل  يف  شــــــعَّ  ســـــراجـــــًا  يـــــا 

يـــغـــربـــا ان  مـــــــن  ـــــــــرب  اك جنـــــمـــــه 

ـــحـــر الـــعـــظـــيـــم الـــســـاحـــل ـــب أيــــهــــا ال

اآلمــــــــــل  لــــــــــفــــــــــؤاد   ً ورجـــــــــــــــــــاء 

ــــــــرآن شــــــــيء واحــــــــُد ــــــــق ــــــــت وال أن

ويــــــــــُد  ٌ قـــــــــــــول  هلل  فـــــيـــــهـــــمـــــا 

أنـــــــت أركـــــــــــان اهلـــــــــدى أرســـيـــتـــهـــا 

جـــــاوزتـــــهـــــا  مـــــــا  اهلل  وحــــــــــــــدود 

قــــتــــلــــك  شـــــــقـــــــيـــــــًا  اهلل  لـــــــعـــــــن 

جهلك  فـــيـــمـــن  كــــــان   ٍ جـــهـــل  أُي 

الطباق  ــســبــع  ال مـــع  األرض  ــكــت  ب

الــــفــــراق مـــــن هــــــذا  واشــــتــــكــــت هلل 

ينتهي  ال  عــــنــــدنــــا  حـــــــــزٌن  لــــــك 

ــــهــــا حتــــظــــى بـــلـــقـــيـــاك الـــبـــهـــي  عــــّل

االشـــقـــيـــاء  شـــقـــي  ارداك  كـــيـــف 

ووصــــــي  ً وزيــــــــــــرا  اهلل  خــــصــــك 

عـــطـــاء  اهلل  مــــــن  فــــيــــك  مــــــا  كــــــل 

ـــــال قـــــد ُرفــــعــــا ـــــُع فـــــــوق أكـــــتـــــاف ال

والـــســـمـــاء  ـــًا  حـــب االرض  وســـقـــتـــك 

أتــــى  نـــــــــريًا يف هـــــل  يـــــا ســــــراجــــــًا 

اجلبناء قـــتـــل  يـــغـــريـــك  ال  حـــيـــث 

اجلــــهــــاد  حـــــب  يف  ذاب  ورحــــيــــمــــا 

ـــــاطـــــراف الـــــــرداء  حتـــمـــل الـــــــــزاد ب

اليقني  ســيــف  الـــشـــكَّ يف  قــتــلــت  قـــد 

الكساء  أهــــل  ـــن  م الـــبـــاهـــر  والـــســـنـــا 

ً ابــــــــــا  و   ً امــــــــــا  لـــــــأمـــــــة  كــــــــــان 

داء كـــــل  مـــــن  ــــًا  ــــي شــــاف دواء  يـــــا 

ــــيــــل الـــــســـــائـــــل  ــــغــــل يــــــــا شـــــــفـــــــاء ل

يــــا كـــرميـــاً  فـــــوق ايــــــدي الـــكـــرمـــاء 

ــــُد ــــرق ــــو ف ــــل ــــت ــــى وي ــــل ــــت ـــــد ُي ـــــرق ف

ومــــــــقــــــــام أنـــــتـــــمـــــا فـــــيـــــه ســــــــواء 

وطـــــــبـــــــاع اخلــــــلــــــق قـــــــد قـــومـــتـــهـــا 

القضاء  أحـــكـــام  فــيــك  فــاســتــقــامــت 

ــــي أمــــهــــلــــك  ــــصــــل ــــه حـــــتـــــى ت ــــت ــــي ل

ـــكـــن الـــــرمحـــــن أمــــضــــى مـــــا يـــشـــاء ل

ــــســــاق امل أيــــــــن  إىل  نــــــادتــــــك  ثــــــم 

ودمــــــــوع احلـــــــزن قــــد ســــالــــت دمــــاء 

به  املــــــــــوت  يـــشـــتـــهـــي   ٌ وقــــــلــــــوب 

وعــــلــــى الــــكــــوثــــر يــكــفــيــهــا الـــلـــقـــاء

بقلم: د. حسان املاحل

ذات  تعبريية  وسيلة  املختلفة  بأشكاهلا  الكتابة  تعترب 
وظائف نفسية مفيدة، والكاتب شاعرًا كان أم قاصًا أم 
روائيًا لديه قدرات متميزة ومتفوقة يف اجملال اللغوي، 
يفوق  بشكل  وتطويعها  الكلمات  تشكيل  على  قدرة  وله 

اإلنسان العادي. 
أو  الشاعر  عند  الفطرية  املوهبة  جانب  جند  وحيثما 
يف  خاصة  حساسية  بوجود  تتلخص  واليت  الفنان، 
والكالم  اللغة  منطقة  يف  والسيما  العصيب،  اجلهاز 
من  الصدغي  الفص  أساسي يف  بشكل  تتمركز  واليت 
يف  واجلمالي  الفين  التذوق  لقدرات  إضافة  الدماغ، 
املناطق الدماغية األخرى، وميكن هلذه الفائقة أن تكون 
دور كبري يف صقل  له  التدريب  أن  املؤكد  ومن  وراثية، 

املوهبة األدبية وتطويرها.
ولعل اإلنتاج الشعري ال ميكنه أن يكون صناعة لفظية 
متعمدة إال يف حاالت الشعر اهلابط، لذا جيد الشاعر 
املبدع نفسه متفاعاًل ومتأثرا مبوضوع معني مما خيلق 
اليت  الشعرية  الكلمات  يستدعي صياغة  توترًا خاصًا 
متتثل يف ذهنه أو لسانه أو قلمه وتلح على الظهور بشكل 

تلقائي.
وهكذا فإن حالة التوتر اإلبداعي وما يرافقها من إبداع 
ويأتي  أساسي،  بشكل  الشعورية  عوامل  فيها  تتحكم 
وموجهًا  ومتابعًا  مكماًل  والوعي  واملراقبة  التفكري  دور 
بنيتها  يف  تتضمن  واليت  الشاعرية  اللغوية  للدفقة 
اليت  واألفكار  الذهنية  والصور  االنفعاالت  من  مزجيًا 
تتفاعل يف شخصية الشاعر ويف أعصابه وتكوينه، ويف 
أبسط التحليالت ميكننا أن نقول إن التوتر اإلبداعي هو 
حالة من أحوال النفس وفيها متناقضات، أو حالة من 
اىل  وحتتاج  والتوازن  احلل  تستدعي  واحلركة  اإلثارة 
األجواء املناسبة الطبيعية أو غري الطبيعية مثل اختيار 
الزمان واملكان واألشخاص واألشياء احمليطة اليت تثري 
إىل  يؤدي  اإلبداعية، مما  التوترية  احلاالت  هذه  مثل 
تشكل الكلمات بطريقة معينة تؤدي إىل إعادة التوازن 
ليست حالة  بالطبع  وهي  النفسية،  للحالة  واالنضباط 

مرضية.
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وترمم تصدعات   ، لعينك  تزينهم  البشر عندما  بعض 
صورهم يف قلبك ، وتغمض عينيك بقوة كي ال يسقطوا 
منها وتغض بصرك عن عيوبهم كي يبقوا مجيلني..كنت 
تود االحتفاظ بهم بقدر استطاعتك ولكنك عبثًا حتاول 

.. وتفشل!
األرض  ورود  كل  جلمعت  بيدك  كان  لو  البشر   بعض 
إال  أن خيطوا  فمثلهم ال جيب  و وضعتها يف طريقهم 

على الورد!
بعض البشر وجودهم أشبه بضوء الشمس الذي يدفئ و 
ينري، حتن إليه ,وجودهم يقبل على الكون إقبال املتفائل 
املستبشر ولكنه اآلن بالنسبة إليك هو ذاته ذلك النور 

الذي متزق من وهجه الفراشات الدانية منه!
بعض البشر تصلك جروحك منهم يف ليلة العيد كهدية 

مثينة مت انتقاؤها بعناية تامة وضمري!
كل  حترق  قد   ، نسيانهم  حتاول  عندما  البشر  بعض 
لعلك  هداياهم  رسائلهم  صورهم  بهم  يذكرك  قد  ما 

تنساهم ،، ولكن يستحيل أن متتد نريانك إىل داخلك 
حيث يسكن حبك و أشواقك!

بعض البشر حتاول أن تبدأ حياتك من حيث انتهوا ، 
قلبك ليس صخرًا وال  ولكن   ، أملك فأنت حتاول  رغم 
حيث  من  انتهيت  قد  أنك  فتكتشف  ميتًا  قلبا  متلك 

انتهوا!
إعادة  و  حتطيمك  على  القدرة  لديهم  البشر  بعض 
يروك يف  أن  ، فقط ألنهم حيبون  تشكيلك من جديد 
شكل جديد كل مرة أما عواطفك املنهكة فكن على يقني 

من أنهم ال يبالون بها أبدًا!
كل حلظة جتمعك  بأن  إحساس  يراودك  البشر  بعض 
هذا  سبب  وبها  بهم  فتتمسك   ، حلظة  آخر  هي  بهم 
اإلحساس هو انك ترفض االختيار بينهم و بني اللحظة 

فاجلمع بينهما مستحيل!
بعض البشر كفقاعة الصابون يقتلها اهلواء إن تركتها 

وإن ملستها قتلتها! 

الشيخ امحد الوائلي رمحه اهلل

ــــــــيت أرســــــــِت اخلـــــطـــــوُب الــــســــوُد ُأّم

بــــرَح الكأس بــالــلــظــى فــمــا  ــتــشــي  وان

ـــــِشـــــقـــــي مـــــن دخــــــاِنــــــِه فــــدخــــاُن واْن

تكحل مل  ــــــُب  احملــــــّب األمثــــــــــُد  ــــــــه  إّن

الطعن حمـــمـــومـــة  واحلــــــــــراُب  إّنـــــــه 

الطعن تستشرف  الــســمــراُء  واجلــبــاُه 

ــــــــــا وجــــــــوٌد ــــــني اثــــنــــتــــني إّم ــــــــت ب أن

عــــوُد لـــــِك  يــــلــــْن  وال   ، فـــأقـــرعـــيـــهـــا 

خـــــلـــــيـــــًا مـــــــن الـــــلـــــظـــــى يــــســــتــــزيــــُد

املـــــعـــــامـــــِع عـــــوُد  ـــــار يف رمحــــــــِة  ـــــن ال

مــــــــن مـــــثـــــلـــــه الـــــــعـــــــيـــــــوُن الـــــــســـــــوُد 

ــــُد  ــــغــــري خـــــــضـــــــوٌب مـــــــن الـــــــدمـــــــا ت

ــــشــــرف اهلــــــــوى مـــعـــمـــوُد  كــــمــــا اســــت

ـــــــــــــا حلـــــــوُد يـــــتـــــحـــــّدى الـــــفـــــنـــــا وإّم

ُأمِجلها  اخُللق  حُلسِن  كثرية  آثار  ُذكرت  قد 
فيما جرى بني لقمان احلكيم وابنه حيث قال 

االبن ألبيه!
يا أبه: أي اخلصال من اإلنسان خرٌي؟

قال: الدين.
قال : فإذا كانتا اثنتني؟

قال: الدين واملال.
قال فإذا كانت ثالثا؟

قال: الدين واملال واحلياء.
قال فإذا كانت أربعا؟

قال: الدين واملال واحلياء وُحسن اخُللق.
قال فإذا كانت مخسا؟

اخُللق  وُحسن  واحلياء  واملال  الدين  قال: 
والسخاء.

قال فإذا كانت ستا؟
اخلصال  هذه  فيه  اجتمعت  إذا  بين  يا  قال: 
اخلمس فهو تقي نقي وهلل ولي ومن الشيطان 

بريء .

الدنيا علبة ألوان .. 
والبشر أقالم����ها امللونة

خرُي اخلصال
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حتت
 اجملهر

ارض الطف هلا قائد واحد وكل ما يدور حوله 
الروايات  كثرت  وقد  له  وعائد  بإمرته  هو 
عليها  جرت  اليت  االرض  حدود  حول 
احداث الطف واليت تشرفت باحتضانها 
اطهر االجساد املشرفة ومثلما كان القائد 
هو احلسني عليه السالم قبل استشهاده فهو القائد ايضا بعد استشهاده وهلذا اكتسبت 
هو  واحلرم احلسيين  باحلرم احلسيين  مقدسة مسيت  فيها حرمة  دفن  اليت  االرض 
اوسع من احلائر بكثري، لشموله على منطقة واسعة مركزها احلائر، وأبعادها فرسخ 
املشهد  دار سور  التقدير فاحلرم هو ما  ( من كل جانب. وعلى هذا  واحد )حنو 6 كم 
واملسجد عليه. وهو السور الذي بناه ابو حممد احلسن بن مفضل بن سهالن الرامهرمزي 
وزير سلطان الدولة إبن بويه الديلمي سنة 407 هـ إثر احلريق الذي تعرض له الضريح 
املقدس نتيجة سقوط مشعتني يف احلرم، رواية اخرى تقول إن للحرم حرمة وقدسية 
خاصة ، فهو منطقة آمنة ، كما ورد عن اإلمام الصادق عليه السالم : »حرمة قرب احلسني 
عليه السالم فرسخ يف فرسخ من أربعة جوانب القرب«. وهذا باعتبار أن هذه املنطقة هي 
اليت امتزجت أرضها واختلطت تربتها بدم احلسني عليه السالم فاكتسبت تلك احلرمة 

وهذه املعنوية.
ولعل هذه البقعة اليت مساحتها )5,5 × 5,5 = 30 كيلو مرتا مربعا( هي اليت باألصل كان 

قد 
عليه  احلسني  اشرتاها 

من  درهم  ألف  بستني  كربالء،  نزوله  عند  السالم 
يضيفوا  أن  على   ، عليهم  بها  وتصدق   ، ونينوى  الغاضرية  سكان  أصحابها 

زواره ثالثة أيام ويرشدوهم إىل قربه الشريف.
)راجع كشكول الشيخ البهائي ، ص 103 ط مصر عام 1302 هـ (

وميكن تقسيم تلك البقعة إىل عدة مناطق ، وهي دوائر مركزها القرب الشريف ، وتزيد 
حرمة هذه املناطق وشرفها كلما اقرتبنا من املركز . . املنطقة األوىل ضمن دائرة نصف 
قطرها من عشرين ذراعا إىل مخسة وعشرين ذراعا ، واملنطقة الثانية إىل فرسخ ، 
واملنطقة الثالثة إىل اربعة فراسخ أو مخسة من كل جانب من القرب املطهر وهذا يستغرق 

بقعة كربالء وأطرافها إىل مسافة بعيدة.
قال الشيخ الطوسي يف )املصباح( : الوجه يف هذه األخبار ، ترتب هذه املواضع يف الفضل 
، فاألقصى مخسة فراسخ، وأدناه من املشهد فرسخ، وأشرف الفرسخ مخس وعشرون 
ذراعا، واشرف اخلمس والعشرين ذراعا ، وأشرف العشرين ما شرف به  وهو اجلدث 

نفسه.
وعليه فان املشاهد املقدسة اليت حتيط باملرقد الطاهر هي ضمن احلرم املقدس ومنها 

ضريح أبي الفضل العباس عليه السالم .

العتبُة العباسيُة ضمن احلرم احلسيين

بدري الغزالي احللي 
قال  منه ص157  األول  الصدف يف اجمللد  كتاب  يف 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( ويف الصحيح 
عن الباقر )عليه السالم( قال : » إن تارك الفريضة 

كافر«
وعن مسعدة بن صدفة انه قال : سئل أبو عبد اهلل 
)عليه السالم( ما بال الزاني ال نسميه كافرا وتارك 
الصالة نسميه كافرا؟ وما احلجة يف ذلك؟! قال عليه 
ملكان  ذلك  يفعل  إمنا  أشبهه  وما  الزاني  السالم ألن 
ألنها  الشهوة 
 ، تغلبه 
وتارك 

الصالة ال يرتكها إال استخفافًا بها وذلك انك ال جتد 
الزاني يأتي املرأة إال هو مستلذ إلتيانه إياها قاصدًا 
هلا ، وكل من يرتك الصالة قاصدًا لرتكها فليس يكون 
قصده لرتكها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع االستخفاف 
وإذا وقع االستخفاف وقع الكفر ، وعن النيب )صلى 
اهلل عليه واله وسلم( انه قال : من أعان تارك الصالة 
فكأمنا زنى مع أمه ألف مرة ومن أعطاه شربة ماء 

ولقمة واحدة فكأمنا هّدم الكعبة ألف مرة .
وقال )صلى اهلل عليه واله وسلم( : تارك الصالة ملعون 
يف التوراة ملعون يف اإلجنيل ملعون يف الزبور ملعون 
السالم(  )عليه  لسان جربائيل  ملعون يف  القرآن  يف 
يف  ملعون  السالم(  )عليه  ميكائيل  لسان  يف  ملعون 
لسان اسرافيل )عليه السالم( ملعون يف لسان حممد 

)صلى اهلل عليه واله وسلم( .
ويف اجمللد الثاني من سفينة البحار ص43 قال النيب 
)صلى اهلل عليه واله وسلم( فيمن تهاون بصالته ابتاله 
اهلل خبمس عشرة خصلة: يرفع اهلل الربكة من عمره 
من  الصاحلني  سيماء  اهلل  وميحو  رزقه  ومن 

وجهه وكل عمل يعمله ال يؤجر عليه وال يرتفع دعاؤه 
إىل السماء وليس له حظ يف دعاء الصاحلني وميوت 
ذليالً  وجائعًا وعطشانًا ويوكل اهلل به ملكًا يزعجه يف 
قربه ويضيق عليه قربه وتكون الظلمة يف قربه ويوكل 
اهلل به ملكًا يسحبه على وجهه واخلالئق ينظرون إليه 
وحياسب حسابًا شديدًا وال ينظر اهلل إليه وال يزكيه 

وله عذاب اليم .
وفيه قال أبو عبد اهلل )عليه السالم( : امتحنوا شيعتنا 

عند مواقيت الصالة كيف حمافظتهم عليها .
)عليه  علي  كان  ملا   : قال  القلوب  إرشاد  عن  وفيه 
باحلرب   ً مشتغال  صفني  حرب  يف  يومًا  السالم( 
الشمس  يراقب  الصفنّي  بني  ذلك  مع  وهو  والقتال 
فقال له ابن عباس : يا أمري املؤمنني ما هذا الفعل 
؟ قال انظر إىل الزوال ، حتى نصلي ، فقال له ابن 
 ً لشغال  عندنا  إن  ؟  وقت صالة  هذا  وهل   ، عباس 
إمنا   ، نقاتلهم  عالم   : فقال  الصالة  عن  بالقتال 
نقاتلهم على الصالة، ومل يرتك صالة الليل قط حتى 

ليلة اهلرير.

يف عقوبِة تارك الصالة
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ليسْت فرصًة

البكاء.ُ.. ابتسامة نصرة دائمة

م/ إيضاٌح

صحيح ان اغتنام الفرص يعد من حسن البداهة والذكاء السيما تلك اليت ينجم عنها اخلري ملن يغتنمها شريطة ان تكون ضمن احلدود الشرعية وال ترتك 
آثارا سلبية على الطرف االخر  وافضل الفرص اليت تسنح لالنسان هي تلك اليت تتعلق بالتجارة ، ومن هذا املنطلق فقد حصل اخللط لدى البعض لدرجة 
انه غلب اجلشع واالستغالل على القناعة وهذا ما نلمسه يف املناسبات مثال فان كثريا من اخلدمات واملبيعات يتغري شكلها عندما تكون هنالك مناسبة 
وهذا ما يؤسف عليه ولو عاتبنا اصحاب العالقة فانه سيقولون انها فرصة ، بل وحتى الذي يغتنم فرصة فقدان بضاعة ما من السوق فيتالعب بالسعر 
كونه املورد الوحيد تعترب من التصرفات غري السليمة هذا ناهيك عن حرمة احتكار الغالت االربع ولكن التالعب يتم من خالل تصنيعها فوزن الرغيف 

قبل املناسبة خيتلف اثناء املناسبة وسعر خدمة الفنادق قبل املناسبة خيتلف اثناء املناسبة ويلحقها كل املرافق اليت هلا عالقة باملناسبة .
قلمي املتوا�سعانها ليست فرصة 

الــعــدد:
التاريخ: 

 59
307

20 ذو احلجة 1432هـ 
املوافق 17/  ت�سرين الثاين  2011م

إىل / القارِئ الكريِم

نور السراج  العتبُة العباسيُة ضمن احلرم احلسيين

يعتمرنا  الوجع منذ أول  غسق املشيمة يكرب مع االنسان 
يف  يلوح  صوت  بريق  فيسري  الصمت   عوامل  ليخرتق 
االفق   سال ما ...وبعض هذا البكاء يعرب عن موقف فيكون 
هوية انسانية عظيمة الشأن ، وجراح الطف  احلسيين 
تتدفق حضورا يزدهي  باملكارم ؟؟ والبكاء على احلسني 
عليه السالم هو شعور ليس مبتكرا امنا اشار اليه النيب 
الكريم )صلى اهلل عليه وآله(  وحرضت عليه زينب عليها 
السالم ملا فيه من مشاعر انسانية ال تقتصر على  طائفة 
او مذهب ...، لذلك جند ان مسألة البكاء على احلسني 
عليه السالم أخذت حيزا من أفكار الكثريين ومشاعرهم 
وقد هلجت بها األلسن بفيض كثري  بني معارض ومؤيد..

بني من يدري ويدرك عظمة اإلمام )عليه السالم( ومكانته 
عن  قاصر  وبني  الدين..  فداء  الغالية  بنفسه  وتضحيته 
فهم وإدراك كل هذا وقد واجهت هذه املسألة كثريا من 
هذه  على  بصراحة  بعضهم  تهجم  لدرجة  االعرتاضات 

الظاهرة واعتربها بدعة منافية للدين!
الدين الذي ضحى احلسني من أجله بنفسه الغالية وبهذا 

الدين القيم حارب الشرك والبدع..
ال يدرون أن البكاء على احلسني )عليه السالم( هو بكاء 
سائل  دمع  مقيم..إنه  وحزن  كريم  وفرع  مثني  ثقل  على 
قتل  حادثة  ألجل  وليس  التاريخ  يف  حل  مصاب  ألعظم 

مريعة..
أال ليس الرزية فقد مال
وال فرس ميوت وال بعري
أجل إن الرزية فقد حر..

ميوت ملوته خلق كثري..
ودنياهم  دينهم  يف  هلم  ليس  الشيعة  مذهب  أن  يظنون 
بأن  معتقدين  السالم(،  )عليه  احلسني  على  البكاء  إال 
البكاء مظهر ضعف واحنطاط، ومن يظن بهذا فهو واهم 
أزلي  والئي  وحب  مستوطنة  عواطف  إنها  بل  خمطئ.. 
يف النفوس.. وغصة دائمة ال تزيلها أفكار احلاقدين وال 

دعوى أعداء الدين إىل يوم الدين..
سيدي يا حسني

تبكيك عيين ال ألجل مثوبة
لكنما عيين ألجلك باكية
تبتل منكم كربال بدم وال

تبتل مين بالدموع اجلارية
إن النظرة إىل الشهادة واملوت يف سبيل اهلل من مظاهر 
العمق  من  هذا  بلغ  وقد  واالبتهاج..  والبشرى  النصر 
والرسوخ يف نفس أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليهما 
السالم حبيث جعلته ضربة السيف على مفرق رأسه وهو 
الكعبة(  ورب  )فزت  مرددا  صوته  يرفع  ربه  يدي  بني 
فالكرامة والنصر والفالح للشهيد ويبقى األمل.. واحلزن.. 

والبكاء.. لغريه ملا فقدوه من عزيز على قلوبهم..
وفقد احلسني )عليه السالم( سيد شباب أهل اجلنة ال 
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  بنت  ابن  أنه  والسيما  أبدا  ينسى 
واألعظم  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  وابن  وآله(  عليه 
أن استشهاده مرتبط بإحقاق حق وإزهاق باطل وإصالح 
الدموع تسكب  فعندها  البدع..  والقضاء على  الناس  بني 
لألمة  وهدى  فرجا  كان  عظيم  ثقل  لفقد  جتف  وال 

اإلسالمية..
فعلى مثل احلسني فليبك الباكون فإن البكاء عليه حيط 
ابتسامة اجلراح اليت منت فابذرن  العظام وهو  الذنوب 
ظالل  تفيأ  من  لفخر..  ويا  احلسيين،  باليقني  نصرة  

مرقده يف  الدنيا ونال يف اآلخرة شفاعته.   
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متى يبدأ الدوام للصفوف االولى في الجامعات 

العاداُت الخاطئة لدى الطفل

املفروض ان االهتمام بالدوام والتعليم من اهم االمور اليت تساهم يف االرتقاء باملستوى التعليمي يف البلد ومبا 
ان بلدنا يعاني من كثرة العطل فقد جاء االعالن املتاخر لنتائج القبول  يف الكليات واملعاهد مع اصدار امللحق 
هلا ليزيد الطني بلة فهل يعقل انهم اىل االن وحنن يف منتصف شهر تشرين الثاني مل يبدأ الدوام يف الصفوف 
االوىل ، واذا ما بدأ فان احتفاالت راس السنة امليالدية ومن بعدها مناسبة عاشوراء يعقبها صفر تكون السنة 

قد انتهت وشارفت على امتحانات نهاية السنة فهل يعقل ان يكون هكذا الدوام الرمسي للتعليم ؟

حسنني الشاجلي

تنامي  البد من اإلشارة اىل وجوب احلذر من 
العادات اخلاطئة لدى الطفل يف سنوات عمره 
األوىل، وخاصة يف السنوات الست األوىل، فال 
جيب تعويد الطفل على تلبية احتياجاته ورغباته 
او احلصول على  او االحلاح  العناد  عن طريق 
ما يشاء عن طريق البكاء وإحراج الوالدين أو 

التضييق عليهما. 
إىل  القبيحة  العادة  هذه  مثل  تؤدي  فقد 
وإهانة  الكالم  يف  األدب  وإساءة  التطاول، 

الوالدين واالعتداء عليهما، وعدم تناول الطعام 
بشكل صحيح، وعدم النوم بالصورة الصحيحة، 
والتلفظ  الصحية،  املرافق  يف  البقاء  وإطالة 

بالكلمات القبيحة و ... اخل. 
التصورات  من  عادة  السلوكية  هذه  مثل  وتنبع 
إليه  والنظر  االبوان  حيملها  اليت  اخلاطئة 
كطفل ال يفهم، فيرتكان له احلبل ليتصرف كما 
يشاء ويفعل ما حيلو له غري مبالني لتصرفاته 
السيئة، جهاًل منهما بأن هذه السلوكية املنحرفة 
التخلص  له  يتيسر  ولن  عليه  قبضتها  ستحكم 

منها يف سنوات املراهقة او البلوغ.

الهدُف من الزواج
أم منتظر

إليه النيب )صلى  إن اهلدف من الزواج أشار 
اهلل عليه واله وسلم( هو تكثري النسل الصاحل 
وان هذا التكثري مما يفتخر به )صلى اهلل عليه 
جييء  السقط  حتى  القيامة  يوم  وسلم(  واله 
على باب اجلنة فيقول له ادخل اجلنة ، فيقول 
ال حتى يدخل أبواي اجلنة ، لذا على الوالدين 
التسامح يف املهور فان هذا أصبح من املشكالت 
وهي  سلبية  آثارا  تركت  اليت  االجتماعية 
جرمية يف حق اجملتمع اإلسالمي وخصوصًا 
عندما يكون اخلاطب ممن رفع شأنه اإلسالم 
، فرد اخلاطب املناسب للفتاة أو عزوف الفتى 
عن الزواج يسبب احنراف الفتى ويبحث عن 
طريق احلرام بسبب شعوره بالعجز مما يؤدي 
إىل إرهاق أعصابهم وتعطيل طاقاتهم الفكرية 
إضافة إن الفتاة تكون عرضة للفساد ملا تسببه 
هلا ضغوط اجملتمع، فالفتاة أمانة بيد األسرة 
لكي ال تقع فريسة األهواء -ال مسح اهلل- كما 
كراهته  يف  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  أكد 
دنيا   ( العزاب.  النار  أهل  أكثر  قال:  للعزوبية 

الزواج : السيد حمسن النوري املوسوي(. 
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إننا دائمًا حنلق بعقولنا إىل املستقبل أو املاضي دون أن 
اآلباء  من  فكثري  أوالدنا،  مع  الراهنة  اللحظات  نعيش 
يفكر بشكل قلق مبستقبل األسرة فيحرم أوالده حضوره 
وهذه  احلاضرة،  األوقات  يف  معهم  واستمتاعه  اإلجيابي 
نتعلمها جيدًا يف حياتنا حتى  الواقع مهارة حتتاج أن  يف 
نستمتع بأوقاتنا الطيبة مع أبنائنا ونتعايش احلاضر معهم 

بتلقائية وبساطة.
فإننا دون أن نشعر نلقي قلقنا وتوترنا على أوالدنا ونغرس 
فيهم حالة اخلوف من اجملهول ألننا وبكل بساطة نستسلم 
للمخاوف املستقبلية ونربمج أوالدنا ودون أن نشعر على 
التفكري السليب وننسى الواقع الذي نعيشه ونفقد الرتكيز 
تفكرينا  اجتاه  فرتى  أعيننا  وأمام  حولنا  جيري  ما  على 

يأخذ ثالثة اجتاهات، وهي:
1-  االنسحاب إىل املاضي واسرتجاع الندم القديم على 

بعض الفرص الفائتة واملواقف اليت حتمل أخطاء وذنوب 
وصرف اجلهد والوقت يف التفكري السليب.

2-  االندفاع حنو املستقبل: ميكن أن يكون املستقبل حمطة 
رائعة تعرب عن أحالمنا وآمالنا غري أننا ال نفكر إال فيما 

قد جيلبه لنا من خماوف وصعاب.
3-  التمين: ليتين كنت أعمل يف هذا املكان، ليتين تزوجت 
هذا الشخص، ليتين ختصصت يف هذه املادة، إن التحليق 
فرص  حيرمنا  االجتاهات  هذه  يف  وعقولنا  بأفكارنا 
والقلق  اخلوف  عدوى  إليهم  وينقل  أبنائنا  مع  التواصل 
وتبددها  طاقاتهم  تهدر  سلبية  أحاسيس  وكلها  والندم 
دون جدوى، فكل ما حنتاجه أن ال نشتت تفكرينا ونركز 
لنعطيهم  أوالدنا  مع  نعيشه  الذي  احلاضر  على  عقولنا 

حبنا وانتباهنا واهتمامنا.

عِش احلاضَر مع أبنائك

• من شجرة واحدة ميكنك أن تصنع مليون عود كربيت.. وميكن لعود كربيت 

واحد أن حيرق مليون شجرة..

• »ال تدع موقف غضب واحدا حيرق صورتك أمام كل الناس«

• انتبه! إن الذي ميدحك مبا ليس فيك وهو راض عنك.. سيذمك مبا ليس فيك 

عندما يسخط عليك..

الفرق بني املرأة السافرة واحملجبة
إعداد: بشائر سعد عبد األمري

حتدث احد األصدقاء بقضية طريفة حدثت ألحد املؤمنني 
إحدى  زوجته احملجبة يف  مع  يومًا  يتمشى  كان  انه  وهي 
زوجته  ومعه  املستهزئني  احد  جاءه  إذ  العامة  املتنزهات 
خترج  ال  ملاذا  ؟  حمجبة  زوجتك  ملاذا   : وسأله  السافرة 

سافرة كزوجيت ؟ ملاذا احلجاب ؟
وكان جواب ذلك املؤمن جوابًا رائعًا وجريئًا حيث قال له : 

هل تعرف الفرق بني املرأة احملجبة والسافرة ؟
قال املستهزئ : ما الفرق ؟

قال املؤمن : ما الفرق بني السيارة العمومية ) التاكسي ( 
والسيارة اخلصوصية ؟

قال املستهزئ : الفرق إن سيارة التاكسي عامة للجميع ، 
بينما السيارة اخلصوصية خاصة لصاحبها دون غريه.

فقال املؤمن : كذلك املرأة احملجبة والسافرة .. فالسافرة 
عامة جلميع الناس ينظرون إليها واىل حماسنها .. واىل 
جسدها .. ورمبا اعتدوا عليها – كما حيدث كثريًا – فهي 
كالسيارة العمومية، أما املرأة احملجبة فهي سيدة شريفة 
خاصة بزوجها ال يراها األجنيب وال يتطلع إليها األشرار 
وأهل الفساد وال تتصفح وجهها وحماسنها األعني اخلائنة 
كرامتها  حمفوظ،  شرفها  احلجاب،  يف  حمفوظة  فهي   ،
حمبوبة  الوقت  نفس  يف  وهي  حمفوظ،  بدنها  حمفوظة، 
ويعلم  بها  يثق  لديه ألنه  عند زوجها، عزيزة عليه كرمية 
اآلخرين،  مع  فاسدة  وليست هلا عالقات  به  إنها خاصة 

وهنا استحى ذلك املستهزئ من هذا املؤمن وقال له:
وأنا  لطيف  ومثال  كالم صحيح  هذا  إن  إلزعاجك  آسف 
اعتذر مما قلت وتائب إىل اهلل مما مضى ، واآلن .. وهنا 
ومثال  صحيح  كالم   .. واهلل  نعم   : لتقول  زوجته  قاطعته 
مجيل مل أمسع به من قبل وقد وقع هذا املثال يف قليب 

وأنا أيضا تائبة إىل اهلل ..
فعاد الزوج ليتمم كالمه قائال: واآلن أنا أؤمن باحلجاب، 
ومن اليوم سوف تدخل  زوجيت يف روضة الكرامة ورحاب 
اهلل فال خترج إال وهي حمجبة حبجاب اإلسالم ولباس 
للناس.. لعامة  زوجيت  تكون  أن  تأبى  نفسي  اإلميان، ألن 

املصدر: )احلجاب سعادة ال شقاء(.

همسات...
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

املعصية

 ال باملكابرة 

يدي  بني  االعتذار  يكرر  أن  بالعبد  حيسن 
للجبار  معصيته  أن  بدعوى  وذلك  احلق، 
االستخفاف  و)  املكابرة  وجه  على  تكن  مل 
إتباٍع  كانت حمَض  وإمنا  الربوبية،  ( حبق 
حتقق  مع  وخاصة  لشقوة،  غلبٍة  أو  هلوى، 
السرت املرخى، من طرف الستار الغفور .. 
إن هذا اإلحساس يسلب من املعصية جهة ) 
التحدي ( واالستخفاف واهلالك الدائم إمنا 
يأتي من هذه املوبقة .. فتبقى جهة املخالفة 
االعتيادية لغلبة اهلوى، فيتوجه العبد بعدها 
ملن ال تضره معصية من عصاه، وال تنفعه 
طاعة من أطاعه .. وبذلك يتحقق مضمون 
تظاهر  أي   ،) فاخندع  الكريم  خادعت   (
بأنه مل يلتفت إىل حتايل العبد، ليكون هذا 

التغافل مقدمة للعفو عنه.

الشعر الشعبي 
الشعر  من  مبشاركاتهم  لنا  يبعثون  الذين  االخوة  اىل 
الشعيب حنن نعتذر عن نشرها وذلك الننا ال نستطيع ضبط 
ميزان الشعر الشعيب كما وان بعض الكلمات العامية ال ميكن طباعتها 
لغة  والنه  الكتابة  االفضل يف  هو  والفصيح  البليغ  الشعر  ان   اىل  اضافة 

القرآن .
احلصول على االعداد القدمية لـ)الحرار(

تصلنا كثري من الرسائل يطلب اصحابها فيها احلصول على اعداد قدمية 
لغرض االرشيف واننا اصدرنا جملدا العداد جملة )االحرار( لألشهر الستة 

االوىل من سنة 1432هـ  وسنحاول ان نصدر جملدات لالعداد السابقة .
مسابقة القلم احلسيني 

نشكر كل االخوة الذين تواصلوا معنا يف ارسال كتاباتهم خبصوص العناوين 
اليت طرحناها ونود ان نعلمكم بان بعض الكتابات مل تتضمن امساء 
متانة  يف  خلال  يشكل  وهذا  الروايات  نقل  يف  اعتمدت  اليت  املصادر 
املقال نامل ان يتم االلتفات اىل ذلك مستقبال ، وحنن بصدد فرز املقاالت 

االجود واالفضل ليتسنى لنا نشرها مع تقديم هدية لكاتبيها .  

ايران يف احلرب اليت  - 1,000,000 مليون قتيل خسائر 
التاميس   ( صحيفة  تقدير   ، ايران  على  صدام  شنها 

اللندنية(.
بااللغام  إصابة  ومخسون  واثنان  وستمائة  الف   1,652  -
للفرتة من مارس / سبتمرب  السليمانية فقط  مبستشفى 

.1991
- 100 مائة معتقل باملخابرات العامة العراقية من جنسيات 

غري عراقية كما تقدرهم املمرضة دفين برييش 1990.
- 1000 الف معتقل ومعتقلة من مدينة الدجيل » فقدوا » 

شاهدهم طبيب السجن يف ابو غريب.
النجف  يف  اعتقلت  عائلة  عشرة  ومخس  مائة   115  -

والكوفة ألن ابنائها الجئون اىل سوريا عام 1984.
بسجون  املعذبات  بالنساء  سيارة حمملة  عشرة  ثالث    -

سفرن   1981 بعضهن  وانتحر  حوامل  بعضهن  النظام 
للحدود.

 « احلويزة  يف  عراقي  قتيل  الف  عشر  اربعة   14,000  -
بعض  تقدر  بينما  األدق،  الرقم  وهو  اللندنية«  التاميس 

املصادر أكثر.
مفقود  معتقل  الف  عشر  مخسة  من  أكثر   15,905  -
وخمتفي يف سجون العراق » تقرير فريق العمل باملختفني 

يف االمم املتحدة 1994«.
- 18,000 مثانية عشر الف حمكوم باالعدام.

املصادر  تقديرات  الف  ومثانون  واثنان  مائة   182,000  -
الكردية لعدد ضحايا االنفال من اجلنسني.

- 2000 ألفا جثة تتسع هلا اكرب مشرحة يف العامل وهي 
اليت توجد يف العراق » التاميس اللندنية«.

 ، املوصل  سجن  يف  حمتجز  طفل  ألفا   2000  -
صحيفة)مورننغ ستار( الربيطانية .

- 2,000,000 مليونا عراقية وعراقي هجروا وهاجروا من 
العراق .

- 2274 الفان ومائتان واربع وسبعون امرأة معتقلة مفقودة 
بسجون العراق » الفريق العامل باملختفني يف االمم املتحدة 

»1994
عراقية يف  والجئة  الف الجئ  وعشرون  ثالثة   23000  -

السعودية كما قدرتهم منظمة العفو الدولية عام 1994.
- 3 وجبات اعدام جتري يف كل يوم ثالثاء.

- 397 ثالمثائة وسبع وتسعون حالة برت لالعضاء املصابة 
 / مارس  من  للفرتة  فقط  السليمانية  بااللغام مبستشفى 

سبتمرب 1991.

بعض االرقام اخلاصة بانتهاكات حقوق االنسان يف العراق يف زمن الطاغية
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تبقى ال�سالة قرة عني املوؤمنني اأينما حلوا وارحتلوا..

بدري الغزالي احللي

حب الدنيا على نوعني :
1-حب الدنيا احملمول على حنو املوضوعية 
وغوايتها  زخارفها  إىل  االنشداد  معناه   :

وشهواتها وهو معنى سليب مذموم .
2-حب الدنيا احملمول على حنو الطريقية : 
وهو املعنى االجيابي احملمول على حب اهلل 
وفعل  العبادة  طريق  بسلوك  ومرضاته 
اخلريات وتعظيم شعائر اهلل وبذل الغالي 
والنفيس لوجهه الكريم فهنا تكون الدنيا 
مزرعة لآلخرة وجسرًا إىل اجلنة وتكون 
وميدان  العرفاء  وكنز  األولياء  متجر 
النصر على اهلوى والشيطان لبلوغ والية 

اهلل ) إمنا يتقبل اهلل من املتقني(.

حب الدنياالنوم الزائد مضر بالصحة مثل قلته
جديدة  دراسة  توصلت 
إىل أن كثرة النوم مضرة 
مثل قلتها ألنها قد تزيد 
بأمراض  اإلصابة  خطر 
السكري  مثل  مزمنة 
ضغط  يف  واالرتفاع 
القلبية  واألمراض  الدم 
أنها  عن  عدا  الوعائية 

تزيد احتمال البدانة. 
ويقول األطباء أن النوم ما 
بني سبع ومثاني ساعات 

النوم  تأثري  املقارنة بني  القصوى«. وعند  الفوائد الصحية  يبدو مثاليًا للحصول على  الليلة  يف 
الكثري أو القليل يتبني أن النوم ألكثر من تسع ساعات مرتبط بزيادة خطر اإلصابة باألمراض 

املزمنة ومنها السكري واالرتفاع يف ضغط الدم والسمنة. 
من جانب آخر قال إنريكو مارسيلي الذي ساهم يف إعداد الدراسة، وهو أستاذ يف صحة اجملتمع 
بني  من  هي  الوعائية  القلبية  واألمراض  والسكري  البدانة  إن  ستايت«  دييغو  سان  جامعة  يف 

األسباب الرئيسية املؤدية  للوفاة ».
وأضاف » إن نتائج الدراسة تؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه النوم املثالي يف صحة اإلنسان 
وتشري إىل أنه قد يكون للنوم تأثري أكرب على هذه األمراض املزمنة أكثر من احلمية وممارسة 

الرياضة«.

اللسان
حييى صاحل الزريف

قيل إن يف اللسان عشر خصال:
عن  خيرب  وشاهد  البيان  يظهرها  أداة  فهو 
وناطق  القضاء  به  يفصل  وحاكم  الضمري 
يرد به اجلواب وشافع تقضى به احلاجات 
ينهى  وواعظ  األشياء  به  تعرف  وواصف 
األحزان  به  تسكن  وُمعز  القبيح  عن  به 
الضغينة، ومونق يلهي  ومالطف تذهب به 

األمساع.
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