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ت�صدر  ا�صبوعيا عن ق�صم الإعالم يف العتبة احل�صينية املقد�صة /ديوان الوقف ال�صيعي - ال�صنة ال�صابعة  اخلمي�س / 25/�صفر / 1433هـ املوافق 19 / 1 / 2012 

العدد..

عن احلسني بن علي صلوات اهلل عليهم أمجعني قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله(: ملّا اسري بي إىل السماء وانتهي بي إىل حجب النور كّلمين رّبي جّل جالله وقال 
لي: يا حممد بّلغ علّي بن أبي طالب ميّن السالم وأعلمه أّنه حّجيت بعدك على خلقي، 

به أسقي العباد الغيث وبه أدفع عنهم السوء وبه أحتّج عليهم يوم يلقوني، فإّياه فليطيعوا 
وألمره فليأمتروا وعن نهيه فلينتهوا، أجعلهم عندي يف مقعد صدق وأبيح هلم جناني، وإن 

ال يفعلوا أسكنتهم ناري مع األشقياء من أعدائي ثم ال أبالي. )بشارة املصطفى 79(.

الزينبيات يف زيارة االربعني يواسني زينب الكربى وعياالت احلسني 
عليه السالم وجيددن العهد يف السري على دربه املبارك



يف الكايف محيد عن ابن مساعة عن حممد بن أبي محزة عن ابي ايوب عن حممد بن مسلم قال: جاءت امراة إىل ابي عبد اهلل عليه السالم تستفتيه يف املبيت يف غري 
بيتها وقدمات زوجها؟ فقال: ان اهل اجلاهلية كان إذا مات زوج املرأة احدت عليه امراته اثين عشر شهرا، فلما بعث اهلل حممدا صلى اهلل عليه وآله رحم ضعفهن فجعل 

عدتهن اربعة اشهر وعشرا واننت التصربن على هذا!
يف الكايف علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمري عن محاد عن احلليب عن ابي عبد اهلل عليه السالم قال سألته عن قول اهلل عز وجل )ولكن التواعدوهن سرا اال ان 
تقولوا قوال معروفا( قال: هو الرجل يقول للمراة قبل ان تنقضي  عدتها اواعدك بيت آل فالن ليعرض هلا باخلطبة، ويعين  بقوله )اال ان تقولوا قوال معروفا( التعريض 

باخلطبة. وال يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله.
يف جممع البيان )على املوسع قدره( واملتعة خادم أو كسوة أو ورق وهو املروي عن الباقر والصادق عليهما السالم، ثم اختلف يف ذلك فقيل امنا جيب املتعة لليت مل يسم هلا 
صداق خاصة وهو املروي عن أبي جعفر وأبي عبد اهلل عليهما السالم وقيل: املتعة لكل مطلقة سوى املطلقة املفروض هلا إذا طلقت قبل الدخول فان هلا نصف الصداق 

والمتعة هلا، وقد رواه أصحابنا ايضا وذلك حممول على االستحباب.
عن منصور بن حازم قال: قلت رجل تزوج امراة ومسى هلا صداقا ثم مات عنها ومل يدخل بها؟ قال: هلا املهر كامال وهلا املرياث، قلت: فانهم رووا عنك ان هلا نصف 

املهر؟ قال: الحيفظون عين امنا ذاك املطلقة.

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



نتشبث بكل من يلقي لنا ما ينجينا من املهالك فكيف بالذي يرفض النجاة حتى يهلك ؟ ولو هلك لوحده فحسابه سيكون عسريا على نفسه إال 
انه يهلك امة تريد النجاة هذا ما جيب أن يقف عنده املسلمون.

والن املقصود معلوم من طلب رسول اهلل صلى اهلل عليه واله للكتف والدواة جند القوم تطاولوا على مقام رسول اهلل وهم يف حضرته وكانوا 
السبب يف احنراف املنحرفني بل والعجب انه ملا طلب الكتاب قيل عنه يهجر وملا طلب منهم اخلروج مل يقولوا عنه انه يهجر !!

هذا الكتاب هو السبيل الوحيد للقضاء على كل مفاسد األرض بكل صورها وهذه املفاسد دائما تكون بسبب احلاكم عندما يفسد شعبه ممن 
هم ضعيفو اإلميان ، بل ان الذي يرتجم غاية القوم هو ما أقدموا عليه من أعمال منكرة حبق بضعته البتول عليها السالم حاملا احتضنت 

االرض جسده الطاهر وفاضت روحه اىل خالقه عز وجل .
ماكان هذا حال األمة لو كتب رسول اهلل صلى اهلل عليه واله كتاب اهلداية فيكفي انه قال » لن تضلوا من بعدي ابدا« وهذا جزم بان املتمسك 

بهذا الكتاب لن يضل ابدا واملانع عن كتابته يكون السبب يف ضالل األمة وما تعرضت له األمة اإلسالمية على مر العصور .

 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م
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في هذا العدد..

واقعُة الطفِّ امتداٌد لــــــــــــــــصراِع احلقِّ 
مع الباطِل 

قبسات اميانية..
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ستُة مليارات دينار ونصف املليار إلعادة 
إعمار مزار بكر بن علي )عليه السالم(
 واستمالك 26 دومنا لتوسعته

العتبُة احلسينيُة املقدسة تفتح مجيع 
األمالك التابعة هلا إليواء زائري أربعينية 
اإلمام احلسني )عليه السالم( 

تقارير..

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ ما أحوَجنا هلذا الكتاب

ال�صراف اللغوي

التن�صيد الطباعي

الت�صوير

الأر�صيف

الت�صميم والإخراج

هيئة التحرير

املرا�صلون

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

�صكرتري  التحرير

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

والوثائق ببغداد
  1216 ل�سنة 2009م

رئي�س التحرير

�صورة الغالف  عد�صة: ر�صول العوادي



اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 19 / صفر /1433هـ املوافق 2012/1/13م

مساحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تقدم 
إىل  بتعازيه  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
عوائل الشهداء من زوار اإلمام احلسني )عليه 
للجرحى،  الشفاء  تعاىل  السالم( سائال اهلل 
عائلة  إىل  أيضا  بالعزاء  كذلك  وتقدم 
الشهيدين البطلني املالزم نزهان اجلبوري من 
احلوجية من حمافظة كركوك ونائب العريف 
علي امحد املقدمي من دياىل اللذين جّسدا 
البطولية  بتضحيتهما  الصادق  املواطن  روَح 
)عليه  احلسني  اإلمام  زوار  محاية  اجل  من 
السالم( وهو منوذج ينبغي أن حيتذى به من 
قبل الطبقة السياسية يف العراق واملسؤولني 

بصورة عامة. 
وأضاف خطيب اجلمعة يف كربالء املقدسة يف 
اخلطبة الثانية من صالة اجلمعة اليت أقيمت 
يف العتبة احلسينية املقدسة يف 19- صفر-
روح  بأن  13-1-2012م  املوافق  1433هـ 
املواطن تتمثل بتذويب روح االنتماء املناطقي 
ضمن  الضيقة  واحلزبي  والعرقي  واملذهيب 

روح االنتماء للوطن الواحد.
عرّب  الذي  الشعب  هذا  بأن  مساحته  وزاد 
مواطنوه عن حّسهم الوطين ينبغي أن يتجّسد 
لدى الكتل السياسية واملسؤولني بصورة عامة 

كلُّ  ينظر  كما  األخرى  إىل   ٍ كتلة  كل  وتنظر 
هذا  ارض  من  كانت  بقعة  أي  ومن  مواطن 
الوطن إىل مواطنه اآلخر حتى وان خالفه يف 
َيْسَهر  الذي  فاملواطن  وعرقه،  ومذهبه  دينه 
زوجته  ويرمل  بها  ويضّحي  نفَسُه  وجُيهْد 
وُيَيتِّم أطفاله من اجل أن حييا بقية أبناء بلده 

وحيافظ على أرواحهم ومصاحلهم.
بالشكر  الكربالئي  الشيخ  مساحة  وتقدم 
اإلمام  زوار  جلميع  اجلميل  والثناء  اجلزيل 
املواكب  وأصحاب  السالم(  )عليه  احلسني 
املليونية  الزيارة  إحيائهم هلذه  على  واهليئات 
وجتسيدهم روح االستعداد للتضحية من اجل 
بقاء ودميومة هذه الشعائر. وتوجه إليهم بان 
احلسني  اإلمام  مع  العاطفي  االرتباط  إحياء 
عليه  أكد  مهم  أمر  ودميومته  السالم(  )عليه 
األئمة )عليهم السالم( وإطعام الطعام حمبوب 

شرعًا عند اهلل تعاىل، ولكن يف نفس الوقت 
فان التأكيد بنفس املستوى بل أكثر بان تعطي 
لكل شيء استحقاقه حبسب املوازين الشرعية 
الدين  بالتفقه يف  ليس أكثر وال اقل،  وذلك 
باملعروف  واألمر  وحفظها  الصالة  وإقامة 
وحفظ  احلرام  وجتّنب  املنكر  عن  والنهي 
الفاضلة  باألخالق  النفس  وتهذيب  اللسان 
وصدق احلديث وأداء األمانة والوفاء بالوعد 
واملراسيم  النشاطات  هذه  فان  والعهود، 
ألهل  االنشداد  منها  يراد  العزاء  وجمالس 
) عليهم السالم( وتقوية االرتباط بهم  البيت 

نظرا ملا ورد عنهم عليهم السالم:
1- عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
: » أفٍّ لكل مسلم ال جيعل يف كل مجعة) يعين 
أسبوع( يومًا يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن 

دينه«.
2- عن الباقر )عليه السالم( : » عامل ينتفع 

بعلمه أفضل من عبادة سبعني ألف عابد ».
ليت   «  : السالم(  )عليه  الصادق  عن   -3
يتفقهوا  حتى  أصحابي  رؤوس  على  السياط 

يف الدين ».
4- عن الرضا )عليه السالم( : » أحيوا أمرنا 
.. رحم اهلل من أحيا أمرنا .. قال أبو الصلت 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

الشيخ الكربالئي حيذر من توجه األنظار حنو اخلارج حلل األزمات السياسية ويؤكد إنه 
ال حّل إال باحلوار الصادق واستشعار املسؤولية املشرتكة 

الشعب الذي عّبر مواطنوه عن 
حّسهم الوطني ينبغي أن يتجّسد لدى 
الكتل السياسية بصورة عامة وتنظر 
كل كتلةٍ  إلى األخرى كما ينظر كلُّ 
مواطن إلى اآلخر حتى وان خالفه 
في دينه ومذهبه وعرقه

تقرير : حسن اهلامشي

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

نداء اجلمعة



 : السالم(  )عليه  قال  ؟  أمركم  .. كيف حنيي 
لو  فإنهم  الناس  وتعلمونها  أحاديثنا  تتعلمون 

علموا حماسن كالمنا التبعونا ».
بضرورة  الصدد  هذا  يف  مساحته  وأكد 
وقتها، فقطعًا  أول  الصالة يف  بأداء  االلتزام 
الذي يرضي اهلل  إذا حان وقت الصالة فان 
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  ورسوله  تعاىل 
واإلمام احلسني )عليه السالم( واإلمام املهدي 
) عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( هو التوجه 
ألداء الصالة وحفظ حدودها وشرائطها، ثم 
اإلمام  يرضي  فيما  ينظر  أن  للمؤمن  ينبغي 
)عليه السالم( بصورة عامة فليس مما يرضي 
اإلمام احلسني )عليه السالم( واإلمام املهدي 
) عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( أن أسري 
وانفق  لزيارته  الكيلومرتات  مئات  واقطع 
ال  األيام  بقية  يف  ولكين  لإلطعام  األموال 
أتورع عن احلرام وال أصون لساني عن الكالم 
احلرام وال أهتم بالصالة ومعاشرتي سيئة مع 
أؤدي احلقوق  الناس وال أحفظ حقوقهم وال 

الشرعية وهكذا...
بالشكر  العليا  الدينية  املرجعية  وتوجه ممثل 
األجهزة  جلهود  والعرفان  واالمتنان  اجلزيل 
وسهرها  واملضين  الكبري  جلهدها  األمنية 
حصول  أما  للزائرين،  األمن  لتوفري  وتعبها 
تفجري هنا وهناك ال يقّلل من هذا اجلهد وهذا 
الثغرات خالل  أن متنع  العطاء ألنه ال ميكن 
مسري ميتد ألكثر من ألف كيلومرت ولزائرين 

يصل عددهم إىل أكثر من عشرة ماليني زائر 
توفر  على ضرورة  أكد مساحته  هذا  ومع   ..
الدعم واالهتمام للمنظومة االستخبارية ألنها 
هي جزء من احلل األساسي هلذه االخرتاقات 
جلنة  تشكيل  ضرورة  على  أكد  كما  األمنية، 
لدراسة كيفية تسهيل النقل للزوار إذ ال يكفي 
حلل هذه املشكلة توفري وسائط النقل فقط!.

وبقاء هذه  العراق  السياسي يف  الوضع  وعن 
اخلطرية  وتداعياتها  السياسية  األزمات 
حتى  بل  والسياسي  األمين  الوضع  على 
اخلدماتي، توقع مساحته إنه سوف يكون له 
األوضاع  جممل  على  خطرية  مستقبلية  آثار 
يف العراق، ولذلك حّذر الكتل السياسية من 
إىل  تصل  واليت  االختالفات  استمرار  مغبة 
اجللسات  جمرد  وان  أحيانا،  املهاترات  حد 
من  البد  بل  األزمات  حلل  تكفي  ال  الشكلية 
توفر النية الصادقة واإلرادة اجلادة للوصول 
تهدئها  وال  األزمات  تعاجل  جذرية  حلول  إىل 

فقط.
وأضاف مساحته: انه ينبغي للكتل السياسية 
طبيعة  ومعرفة  اإلقليمي  الوضع  دراسة 
اإلقليم  دول  لبعض  السياسية  التوجهات 
املنطقة  يف  الدولي  الصراع  طبيعة  ودراسة 
والتنّبه إىل ما حترص عليه بعض الدول من 
مصاحل  على  ذلك  وتأثري  ملصاحلها  حتقيق 

العراق وانعكاساته اآلنية واملستقبلية.
األنظار  توجه  من  اخلتام حذر مساحته  ويف 
هذه  حل  يف  دور  هلم  ليكون  اخلارج  حنو 
للخارج  التوجه  إن  وقال  العراق  يف  األزمات 
ال يوفر حالًّ لألزمات الن هذه اجلهات إمنا 
مصاحلها  بعني  العراق  يف  للوضع  تنظر 
ُيفَتح  وسوف  واإلقليمية  اخلاصة  وأجنداتها 
هلا اجملال للتدخل يف شؤون العراق مستقبال، 
وبالتالي ال حّل إال باحلوار الصادق واستشعار 
عن  مسؤول  اجلميع  واّن  املشرتكة  املسؤولية 
اخلروج من هذه األزمات للوصول إىل األمل 

املنشود للشعب العراقي باألمن واالستقرار.

مجرد اجللسات الشكلية ال تكفي حلل 
األزمات بل البد من توفر النية الصادقة 
واإلرادة اجلادة للوصول إلى حلول 
جذرية تعالج األزمات وال تهدئها فقط

أهم ماجاء يف اخلطبة

الوضع  دراسة  السياسية  للكتل  ينبغي 
التوجهات  طبيعة  ومعرفة  اإلقليمي 
ودراسة  اإلقليم  دول  لبعض  السياسية 
طبيعة الصراع الدولي يف املنطقة والتنّبه 
من  الدول  بعض  عليه  حترص  ما  إىل 
حتقيق ملصاحلها وتأثري ذلك على مصاحل 

العراق وانعكاساته اآلنية واملستقبلية

اإلمام  مع  العاطفي  االرتباط  إحياء 
أمر  ودميومته  السالم(  )عليه  احلسني 
وإقامة  الدين  يف  التفقه  األهم  ولكن  مهم 
والنهي  باملعروف  الصالة وحفظها واألمر 
اللسان  وحفظ  احلرام  وجتّنب  املنكر  عن 
وتهذيب النفس باألخالق الفاضلة وصدق 
بالوعد  والوفاء  األمانة  وأداء  احلديث 

والعهود

)عليه  احلسني  اإلمام  يرضي  ال  ما 
اهلل  عجل   ( املهدي  واإلمام  السالم( 
واقطع  أسري  أن  الشريف(  فرجه  تعاىل 
األموال  وانفق  لزيارته  الكيلومرتات  مئات 
أتورع  ال  األيام  بقية  يف  ولكين  لإلطعام 
الكالم  عن  لساني  أصون  وال  احلرام  عن 
احلرام وال أهتم بالصالة ومعاشرتي سيئة 
أؤدي  وال  حقوقهم  أحفظ  وال  الناس  مع 

احلقوق الشرعية وهكذا...
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مما قد ال خيفى على أحد فإن الصراع الشرس بني احلق والباطل، هو صراع قديم، 
ابتدأ منذ اللحظة األوىل اليت كّلف اهلل تعاىل فيها العباد بالعمل الصاحل، ومنذ تلك 
اللحظة اليت متّرد فيها بعض اخللق تكربًا وِعنادًا على أوامر اخلالق ونواهيه، لكن 
مهما أوتي الباطل من قوة واستعداد؛ مل يستطع أن جيهض احلق، بل ال زال هذا احلق 

ينمو منوًا سريعًا تارة، وتارة أخرى يتباطأ، لكنه ال ولن ميوت ..
من مجلة الصراعات اليت حدثت هو الصراع يف كربالء، صراع بني جهة ) احلسني 
)عليه السالم( ( واحلسني )عليه السالم( هو ذلك اخلط املرتبط بأمري املؤمنني )عليه 
السالم( وبالنيب )صلى اهلل عليه واله وسلم(، وبني خط آخر ارتكب ما ارتكب من اجل 
تشويه معامل الدين، إىل أن وصلت نوبة الصراع إىل الصدام العسكري أو القتال، ومن 
خالله أفرزت كربالء..وقطعًا فإن ما قبل كربالء هو من أنتج كربالء، ومن ثم كربالء 

أنتجت ما بعدها..
إن معركة كربالء ليست معركة بني جهتني فحسب، كما قد يبدو للقارئ..إذ إن هاتني 
احلسني  االمام  ليس  كربالء  مسألة  التطبيق،  يف  اشتبه  منهما  البعض  أو  اجلهتني 
تصنع،  مبا  عاملة  جهة  كانت  وإمنا  مشتبهة!،  جهة  وأمامه  جهة  يف  السالم(  )عليه 
وملتفتة ملا سرتتكب ..فليس هناك جمال للمصاحلة بني هذين اخلطني املختلفني متام 

االختالف.
اخلط الذي نهجه االمام احلسني )عليه السالم( خط واضح املعامل، واخلط املقابل 
لإلمام احلسني )عليه السالم( هو خط منحرف اعتمد التزييف..وهو عبارة عن خط 
هو  السالم(  )عليه  إن خط احلسني  بآخر..إذ  أو  بشكل  الدين  على  يقضي  أن  يريد 
امتداد خلط النبوة، واخلط اآلخر هو خط ُملك وحب الدنيا ..فخط االمام احلسني 
ال  اآلخر  واخلط   .. اآلخرة  بشؤون  ويهتم  والقرآن  الدين  مع  يتفاعل  السالم(  )عليه 

يعتقد بهذه األشياء. 
إن واقعة الطف عبارة عن وجود حقيقي لرسالة النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم(، 
وميكن مالحظة العوامل اليت ساعدت وجعلت واقعة الطف تنتج هذا اإلنتاج احلق، 
فما معنى إن زينب )عليها السالم( تتحدى الطاغية بعبارة قوية خّلدها التاريخ  قائلة: 
) فكد كيدك واسع سعيك ( وملن كانت ختاطب؟! قطعًا ختاطب انسانًا منحرفًا، جترأ 

ويبقى نهج احلسني متألقا 
حسن اهلامشي

نهجان ال ثالث هلما نهج اإلصالح واألفكار اهلادفة اليت تأخذ 
األفكار  سوى  حيمل  ال  كاحل  وطريق  الرشاد  سبل  بأيدينا 
اهلدامة اليت تهوي بنا إىل قعر اإلسفاف والسقوط واهلاوية، 
نهج اإلسالم احملمدي األصيل ونهج النفاق األموي املنحرف، 
والغواية  الضاللة  ونهج  واالستقامة  والنبل  اهلداية  نهج 
واإلرتكاس، وأخريا وليس آخرا نهج احلسني بن علي عليهما 
السالم رحيانة الرسول وبضعة البتول وسيد شباب أهل اجلنة 
ونهج يزيد بن معاوية ابن آكلة األكباد وسليل الشجرة امللعونة 

يف القرآن الكريم.
ال يزال النهجان يتصارعان يف حلبة الصراع الدنيوى، وال يكون 
الفلج والنصر والغلبة إال لنهج اإلميان والتقى واإلصالح، حيث 
إن األرض قائمة على العدل واإلنصاف أما الغواية والضاللة 
وال  الضوء  عندما حيل  للظالم  وجود  وال  بذاته  العدم  فإنها 
وجود للعتمة يف زمن اللمعة وال وجود للكفر والعصيان يف عهد 
اإلشراق واإلميان، وكما قيل يف حمله إن للحق دولة وللباطل 
جولة، فإن الباقيات الصاحلات متكث يف األرض وما الباطل 
إال هراء وزبد سرعان ما يضمحل بعد ارتطامه بالواقع املرير 

حني تدمغه أمواج البحر وتفتته صخور األجراف.
منذ نعومة أظفاري وأنا أقارن بني أناس طيبني ال يصدر منهم 
وحنو  املعاشرة  وطيب  الطلعة  وحسن  واأللفة  احملبة  سوى 
املخالطة تتمنى لو تالزمهم وتتلوى من أمل فراقهم، ويف املقابل 
أواجه مناذج كاحلة متقطبة الوجوه متجهمة احملايا يفوح منهم 
الكره واحلسد والوقيعة بني  رائحة كريهة حتمل بني طياتها 
على  والتمادي  اآلخرين  على  واالستعالء  واألنانية  اإلخوان 
احلقوق واحلريات، ألعن ذلك اليوم الذي تعرفت عليهم وأمتيز 
غيظا وحقدا على الدهر اخلؤون الذي حتم علي معاشرتهم 
وخمالطتهم حبكم التواجد معي يف احمللة أو املدرسة أو مكان 

العمل أو حتى مصادفتهم يف الطرقات واألماكن العامة.
الذي  وتأمل هو  تفكر  ليس حباجة إىل مزيد  الذي  واللبيب 
يفرزن األمور ويرجعها إىل أصوهلا ومضانها ومنابتها، فمنبت 
الطيب والصباحة والتعايش واإلباء هو سرية اإلمام احلسني 
ومرتع  اخلالدة،  الطف  واقعة  وبعد  وأثناء  قبل  السالم  عليه 
يزيد  عليه  ترعرع  ما  هو  والتباغض  والظالم  واللؤم  اخلبث 
عليه اللعنة يستمد من خصال لئيمة ليس بأقلها املكر واخلداع 
والفساد واإلفساد، فأين النهج اليزيدي من النهج احلسيين؟! 

وأين الثرى من الثريا وأين احلصى من جنوم السما؟!.   
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وجعل نفسه يف قبالة النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( وأهل البيت )عليهم السالم(، 
ولذلك زينب )عليها السالم( عندما تتعامل مع هذا الشخص على ما يرى من نفسه 
من أبّهة السلطان، وهذا هو التحدي ثم تردف قوهلا بيمني الواثق من نفسه، واملتثبت 
من قضيته..ألنها رسالة النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( وهي اخلامتة، والبد هلا أن 

تنتصر، فتقول )عليها السالم(: ] فو اهلل لن متحو ذكرنا او متيت وحينا [ .
أمر غري  السالم( هذا  )عليهم  األئمة  أمر  أن متحو  تستطيع  لن  يزيد،  يا  املقصود 
خاضع ملوازين طرف منحرف عن رسالة النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم(، ولذلك 
املقابل..فمن قضية  الطرف  املوازين يف  كافة  الطف، احنراف  واقعة  يقرأ  يبدو ملن 
تسليب النساء، وقضية أن ُيداس االمام احلسني )عليه السالم( باخليل، وُيرتك يف 
العراء، حتى اجلاهلية مل يعملوا هذا .. لكن اإلنسان عندما يصل إىل حالة االحنراف 
يفعل ما حيلو له..هذه املنظومة العقائدية الفقهية التارخيية، البد أن متّر عن طريق 
حدثًا  ليس  فكربالء  بكربالء،  ميروا  أن  البد  املسلمني  عموم  فإن  ولذلك  كربالء، 
وحسب.. ولألسف فإن التاريخ فيه الكثري من املشاكل، نتيجة االضطهاد الكبري، فلم 
ُيكتب بالشكل الواقعي، وإمنا مّنر عليه مرورًا ثم نطوي الصفحات تلو الصفحات، 

وكأننا نستأنس بواقعة تارخيية ..
فليس من الصحيح إغفال واقعة الطف وما أنتجت، فواقعة الطف أنتجت مسارين 
خمتلفني وهذان املساران املختلفان هما قد ُأسسا قبل واقعة الطف، لكنهما امتدا 
بشكل وصل إىل جذوته، فعند قمة الصراع حيدث االقتتال، وأصبح هنا منهج وأصبح 
هنا منهج ..هذا املنهج له أهدافه وقيمه وآراؤه، وهذا املنهج ايضًا له أهدافه وقيمه ..
املنهج العاشورائي مهم وعلى اإلنسان أن يرّكز فيه، ويستقرئ طبيعة هذه اإلفرازات..
واملستبصر..فهناك فرق كبري بني منهج اهلي  املتأمل  كونه منهجا حيتاج إىل وقفة 
واضح، وبني منهج مزيف ومنحرف..فعاشوراء شيء أساسي، وليس شيئًا كماليًا، فهو 
عبارة عن تاريخ حنتاج إىل أن نقف ملا قبله وفيه وملا بعده حتى نكون على بصرية من 
أمرنا..عاشوراء تبقى صرخة مدوية يف وجه الظامل، ووجه املنحرف واملّزور، ويبقى 
املنهج احلسيين منهجا رصينا، وميلك احلجة، ويبقى املنهج اآلخر منهجا منحرفا 

ومزّورا مهما أعطي من ألقاب.

يستحق  فعله  فعل  او  املعصوم  قاهلا  عبارة  كل  إن  حقيقة 

يف  األهم  والنقطة  فعل   او  قال  ما  بأبعاد  للبحث  دراسة 

الدراسة هي معرفة األحوال والظروف اليت أدت اىل هذا 

القول او ذاك الفعل ، كما انه البد من الربط بني هذا القول 

آية قرآنية  او مع  هلذا املعصوم مع قول آخر ملعصوم آخر 

حتى يظهر حجم الرتابط بني كل املعصومني عليهم السالم 

ابتداًء  برسول الرمحة )صلى اهلل عليه وآله( مع كلمات اهلل 

عز وجل يف كتابه . روايتنا هلذا املقال عن اإلمام احلسني 

جبري  بن  نافع  كالم  السالم  عليه  بلغه   ( هي  السالم  عليه 

 ) العلم  وينطقه  احللم  يسكته  كان  )انه  وقوله  معاوية  يف 

ينطقه  كان  بل  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  أبو  فقال 

واضح من  املعنى  االوىل  للوهلة   .) احَلَصر  ويسكته  الَبَطر 

أبعادا  هنالك  ان  إال  بالغرض  يفي  كان  وان  احلديث  هذا 

اخرى تفيدنا يف جماالتنا البحثية عن واقع احلديث النبوي 

والتشريع اإلسالمي والبالغة .

اوال : إن كالم نافع بن جبري جاء على شكل سجع من خالل 

الكلمتني )العلم واحللم( فكان جواب احلسني )عليه السالم( 

بنفس الطريقة البالغية فجاء سجعه أعمق وابلغ من سجع 

ومعان  أبعاد  الكلمتني  واحلصر( حيث هلاتني  )البطر  نافع 

حتتوي معاوية وتنصفه حقه من صفات الرذيلة ، ولو متعنا 

اليوم يف اكثر أحاديث طغاة العامل جندها صورة طبق االصل 

للوصف احلسيين عندما وصف طاغية عصره بالبطر عن 

اليوم  طواغيت  خطابات  وشكل  طريقة  هي   وهذه  النطق 

الرد هو استعمال لفظ  البالغي اآلخر يف  . اجلانب  بعينه 

حيوي عدة معان  ويسمى باإلجياز وهو ارقى انواع األسلوب 

البالغي . 
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ثقافة حسينية
احلسنُي )عليه السالم( 

يصف معاوية بكلمتني)2-1(

 سامي جواد كاظم
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باُب م�صائل متنوعة

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

إعداد/ الشيخ حممد مهدي املعمار

وهو السيد اجلليل عبد اهلل بن حممد رضا بن حممد األفطس احلسيين 
)عليه  العابدين  زين  احلسني  بن  علي  باإلمام  نسبه  ويتصل  الكاظمي، 

السالم( وأسرة آل شرب من اسر العراق العلمية املشهورة القدمية.
وقد ُوِلد السيد يف النجف االشرف سنة 1188هـ وقيل سنة 1192هـ.

من أخالقه قال السيد حممد معصوم : كان آية يف األخالق وكان بامسًا 
طلق احمليى، حينو على الصغري، ويعطف على الكبري، وكان ركنًا حصينًا 
للضعفاء وصوالً بهم، بارًا بهم ما استطاع إىل ذلك سبيالً  وكان يعود 
املرضى ويصلي على جنائز املؤمنني إىل غري ذلك من خصاله الفاضلة 

وصفاته احلميدة.
ذكاؤه :

كانوا  ما  كثريًا  جلساءُه  إن  معصوم  حممد  السيد  تلميذه  من  يروى 
ميتحنونه بقراءة منت الرواية ويقطعون السند وهو تغمده اهلل برمحته 
البيت  أهل  من  املعصوم  باإلمام  يوصله  حتى  السند  بسلسلة  يسرتسل 
قوية  عارضة  ذا  كان  انه  على  تدل  األحدوثة  وهذه  السالم(،  عليهم   (

وحافظة شديدة واطالعًا واسعًا.
منزلته العلمية :

قال السيد جواد شرب : إن السيد عبد اهلل له موسوعة كبرية يف احلديث 
عنوانها ) جامع املعارف واألحكام( واليت ال تزال خمطوطة فإنها حوت 
كتب  مجيع  عن  يغين  مبا  السالم(  عليهم   ( البيت  أهل  أخبار  مجيع 
األخبار وهي على غرار موسوعة العالمة اجمللسي ) حبار األنوار( فان 
السيد كان حيذو حذوه حتى لقبه أهل عصره بـ ) اجمللس الثاني( غري إن 
املشهور عن اجمللسي أن له جلانًا خاصة تشري حسبما يوجهها وتساعده 

على االستكتاب والسيد كان امة بنفسه.
أوالده : 

كان للسيد ستة أوالد وهم : حسني – حسن – حممد – جعفر – موسى 
– جواد

قالوا فيه :
1- احملقق الشيخ عباس القمي : قال : السيد عبد اهلل ابن السيد حممد 

هذه جمموعة من الفتاوى املهمة واجلديدة واملقتبسة يف 
غالبيتها من أجوبة ما ورد يف املواقع املنتسبة ملكتب آية اهلل 
العظمى السيد علي احلسيين السيستانى دام ظله الوارف. 

)شبكة السراج يف الطريق إىل اهلل(.
6 - السؤال: عندما تويف النيب صلى اهلل عليه وآله قال جربائيل: هذا 
آخر نزول لي على األرض، وعندما تويف اإلمام على عليه السالم كان 

حيمل مقدمة النعش.. فكيف جيمع بينهما ؟
الفتوى: لو صح النقالن، فيمكن محل األول على أنه آخر نزول له مع 

الوحي اإلهلي.
7 - السؤال: املدارس واجلامعات تعطي الطالب ورقة ميكن له من خالهلا 
أن حيصل على ختفيض يف اخلطوط اجلوية .. هل ميكن لغري الطالب أو 
غري املشمول هلذا التخفيض، استخدام اسم شخص مشمول للتخفيض؟ 
أي يستخدم امسا غري امسه للحصول على ختفيض اخلطوط اجلوية 

علما بان هذا األمر غري مسموح به يف قوانني الدولة؟
الفتوى: ال جيوز، ويوجب الضمان.

8 - السؤال: هل جيوز للمريض أن يستفيد من دفرت الصحة لغريه ؟
الفتوى: ال جيوز .

 ، املسيح  السيد  كان  املسيحيني..هل  اإلخوة  أحد  السؤال: سألين   -  9
مسيحيًا أي يعتنق الديانة املسيحية ، أم انه نشر الديانة املسيحية فقط 
، وكان مسلما أي يصلي مثل املسلمني ، ويقرأ القرآن الكريم ، ويؤمن 
بالديانة اإلسالمية ؟.. وهل هذا ينطبق على سيدنا موسى ، عندما نشر 

الديانة اليهودية ؟
الفتوى: األديان السماوية كلها واحدة ، قال اهلل سبحانه : » شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه .... « وقال تعاىل : » 
إن الدين عند اهلل اإلسالم ...... « وإمنا اختلفت األديان بعد األنبياء ، 
نتيجة الحنراف األحبار والرهبان ، قال سبحانه : » وما تفرقوا إال من 
بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم .. « وأما القرآن ، فلم يكن نازاًل آنذاك 
عليه  موسى  وكتاب   ، اإلجنيل  السالم  عليه  عيسى  كتاب  كان  وإمنا   ،
السالم التوراة وكلها كتب اهلل تعاىل انزهلا على أنبيائه ، إال أن التوراة 
واإلجنيل تعرضتا للتحريف والدس والنقص كما هو واضح مبالحظة 

متنهما وتارخيهما .
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لو سألوك

اهلادي  علي  اإلمام  ابن  هو  الكذاب  جعفر 
بالكذاب  مُسي  إمنا  و   ،  ) السالم  )عليه 
كان  قد  و   ، إفرتاًء  و  كذبًا  اإلمامة  إلدعائه 
بذلك  أخربوا   ) السالم  عليهم   ( األئمة 
أهل  فرح  جعفر  ولد  وحينما   . والدته  قبل 
على  للسرور  أثرًا  يروا  ومل   ، بوالدته  الدار 
فقيل   ، السالم  عليه  اهلادي  احلسن  أبي 
 ، أمره  عليك  يهون   «  : فقال   ، ذلك  يف  له 
)الغيبة / للشيخ   » فإّنه سيضّل خلقًا كثريًا 

الطوسي : 226 / 193(.
فتنته  عن  البيت   أهل  قاله  ما  حتقق  وقد 
أخيه  بعد شهادة  له  كانت  ، حيث  وضاللته 
أدوار  ثالثة  السالم  عليه  العسكري  اإلمام 

سيئة :
عليه  احلسن  أخيه  بعد  اإلمامة  ادعاء  ـ   1
السالم كذبًا وزورًا ، وجهله باألحكام وتركه 
الواجبات ، فجفته الشيعة ، مّما اضطره إىل 
التوسل برجال الدولة ومنهم الوزير عبيد اهلل 
بن حييى بن خاقان يف أن جيعلوا له مرتبة 
السلطان   ، أمحق  يا   « بالقول  فزبره  أخيه 
جّرد سيفه يف الذين زعموا أن أباك وأخاك 
أئمة لريّدهم عن ذلك فلم يتهيأ له ذلك ، فإن 
كنت عند شيعة أبيك وأخيك إمامًا فال حاجة 
مراتبهم وال غري  لريتبك  السلطان  لك إىل 
السلطان ، وإن مل تكن عندهم بهذه املنزلة مل 

تنلها بنا ... « )اإلرشاد 2 : 324(.
 ، املعتمد  إىل  دينار  ألف  عشرين  ومحل 
طالبًا منه أن جيعل له مرتبة أخيه ومنزلته. 
فأجابه بنحو جواب ابن خاقان )إكمال الدين 

.)479 :
إياها  حيازته  وبالتالي  الرتكة  ادعاؤه  ـ   2

ُام العسكري عليه السالم بإذن  مناصفة مع 
املهدي  له  ظهر  احلاكمة.وقد  السلطات  من 

عليه السالم ونهاه عن هذا الفعل.
3 ـ إفشاء سر أخيه العسكري عليه السالم 
إىل الدولة من خالل اإليعاز هلم بوالدة اإلمام 
املهدي عليه السالم، ومن هنا بدأت سلسلة 
من املطاردات واالعتقاالت لعيال اإلمام عليه 
اإلمام  على  العثور  من  يتمكنوا  ومل  السالم، 
املهدي عليه السالم ، وبذلك يكون جعفر قد 

كشف ما أوجب اهلل تعاىل سرته وكتمانه.
وقد أمجل الشيخ املفيد ; مجلة هذه األدوار 
املشينة وغريها اليت قام بها جعفر الكذاب 
تعد شهادة أخيه احلسن عليه السالم بقوله 
: » توىّل جعفر بن علي أخو أبي حممد عليه 
السالم أخذ تركته ، وسعى يف حبس جواري 
 ، حالئله  واعتقال  السالم  عليه  أبي حممد 
وشّنع على أصحابه بانتظارهم ولده وقطعهم 
بوجوده والقول بإمامته ، وأغرى بالقوم حتى 
أخافهم وشّردهم ، وجرى على خمّلفي أبي 
كّل عظيمة  ذلك  بسبب  السالم  عليه  حممد 
وتصغري  وتهديد  وحبس  اعتقال  من  ؛ 
واستخفاف وذّل ، ومل يظفر السلطان منهم 

بطائل.
هذا ما ذكرته كتب التاريخ ولكن هنالك توقيع 
للناحية املقدسة تقول بان يعامل وينظر اىل 
عمه جعفر كما ينظر اىل إخوة النيب يوسف 
عليه السالم كما ذكره الطربسي يف االحتجاج 
وهذا نصه » واما سبيل عمي جعفر و ولده 
فسبيل إخوة يوسف اي ال تثريب له واهلل عز 

وجل يغفر له .

جعفٌر الكذاُب
 أم التواب 

النبيل  الفاضل  الكاظمي  احلسيين  الشرب  رضا 
واحملدث اجلليل والفقيه املتبحر، واخلبري العامل، 
الثاني،  باجمللسي  عصره  يف  املشتهر  والرباني 

صاحب شرح املفاتيح.
2- العالمة احملقق عبد النيب الكاظمي قال :

الشرعية وقد  العلوم  السيد عبد اهلل حاز مجيع 
قرأت عليه واستفدت منه وهو ثقة وجمتهد فاضل 
فقيه ورع حاز اخلصال احلميدة وصنف يف أكثر 
واحلديث  والفقه  التفسري  من  الشرعية  العلوم 
وأجاد  فأكثر  وغريها  واألصول  واألخالق  واللغة 

وأوضح طريق السداد.
3- السيد حممد معصوم احد تالمذته قال :

اإلمام شرب من الشخصيات اخلفية اليت سيخلدها 
الشخصيات  من  شرب  اإلمام  وشخصية  التاريخ 
ميجدها  كان  كما  اخللق  سيمجدها  اليت  الفذة 
السلف ولقد ضم إىل ثروته العلمية حافظة نادرة 

واطالعًا واسعًا وضبطًا شديدًا.
أساتذته ومشاخيه :

كان أبرزهم هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء وأجازه 
أن يروي عنه والسيد علي صاحب الرياض.

مؤلفاته :
له مؤلفات كثرية جدًا ومن أشهرها ) تسلية الفؤاد 
يف ذكر املوت واملعاد واألخالق وطب األئمة ) عليهم 

السالم( واحلق اليقني يف أصول الدين.
وفاته :

من  وله  السيد عبد اهلل شرب سنة 1242هـ  تويف 
العمر أربع ومخسون سنة ودفن بقرب والده ِ يف 
شهر  يف  وفاته  كانت  وقالوا  املشرفة  الكاظمية 

رجب.

سامي جواد كاظم
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األطقم  بصناعة  متخصص  خمترب  افتتاح   •
اجلزئية والتامة بنوعيها املعدنية والبالستيكية 
يف كلية طب األسنان التابعة جلامعة كربالء . 
مشروع  اكرب  الفتتاح  تسعى  بغداد  أمانة   •
إلدارة النفايات يف العراق خالل العام احلالي 
دينار  مليار   131 تبلغ  إمجالية  بكلفة   ،2012

عراقي..
األساسي  السنوي  التضخم  معدل  ارتفاع   •
يف العراق إىل سبعة يف املائة يف شهر كانون 
يف  املائة  يف   6.4 كان  أن  بعد  املاضي  األول 

الشهر الذي سبقه. 

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

  أكثر من خمسة عشر مليون زائر ونحو خمسمائة 
ألف زائر عربي وأجنبي احيوا زيارة األربعين 

استمراُر العمل في أطول لوحة عن اإلمام الحسين 
إلدخالها في موسوعة غينس لألرقام  

وزارُة الموارد المائية : ال مؤشرات على ارتفاع مناسيب دجلة والفرات 

السعوديُة ترفض إعادة خط ينبع النفطي إلى العراق 
يساعده في تجنب مشاكل إغالق مضيق هرمز 

عن  مايزيد  املقدسة  كربالء  مدينة  استقبلت 
مخسة عشر مليون زائر وحنو من مخسمائة 
دول  من  وفدوا  وأجنيب  عربي  زائر  ألف 
أربعينية اإلمام  خمتلفة إلحياء مراسيم زيارة 
احلسني عليه السالم، حبسب حمافظ كربالء 

املقدسة  العتبات  اهلر..وكانت  الدين  امال 
قد  الصحية  واخلدمية  االمنية  والدوائر 
زيارة األربعني  استنفرت جهودها كافة خالل 
على  الزوار  حركة  انسيابية  يف  ساهم  مما 

الرغم من كثرة األعداد الوافدة.  

املتحدة  األمم  يف  العاملي  السالم  سفري  أكد 
يف  استمراره  صاحب  احلكيم  صاحب  الدكتور 
احلسني  لإلمام  العامل  يف  لوحة  ألطول  العمل 
سبع  قبل  بها  العمل  بدئ  اليت   ، السالم(  )عليه 

غينس  موسوعة  يف  إداخلها  بهدف  سنوات 
باإلمام  امجع  العامل  وتعريف  القياسية  لألرقام 
احلسني وإظهاره كداعية من دعاة حقوق اإلنسان 

يف العامل ..

مؤشرات  توفر  عدم  املائية  املوارد  وزارة  أكدت 
والفرات،   دجلة  لنهري  املائية  املناسيب  الرتفاع 
بني  هاشم  علي  الوزارة  يف  املشاريع  عام  مدير 
دجلة  نهري  على  املنصوبة  وزارته  قياسات  إن 
الرتفاع  مؤشرات  أي  وجود  عدم  تؤكد  والفرات 

تركيا  من  العراق  اىل  الداخلة  املائية  املناسيب 
حدوث  من  »الخماوف  أنه  مضيفا   ، وسوريا 
هذا  خالل  والفرات  دجلة  نهري  يف  فيضانات 
ملعاجلة  الالزمة  التدابري  لديها  فالوزارة  املوسم، 

أي زيادة يف املناسيب املائية«.

العراق سيتضرر بشكل  ان   ، النفط  وزارة  ذكرت 
مباشر يف حال إغالق مضيق هرمز ، موضحة ان 
منفذين  عرب  النفطية  صادراته  يعتمد يف  العراق 
طريق  عن  واآلخر  جنوبه  عرب  االول  رئيسيني 
النائب  كشف  جهته  من   ، الرتكي  جيهان  ميناء 
حيدر العبادي عن رفض اجلانب السعودي إعادة 

سيمكنه  والذي  العراق  اىل  النفطي  ينبع  خط 
البحر  موانئ  اىل  نفطه  تسويق  يف  استثماره  من 
هرمز  مضيق  إغالق  مشاكل  وجتنب  األمحر 
على  املرتاكمة  التعويضات  مبالغ  استيفاء  حبجة 

العراق.  

رابطٌة للقرآنيين في النجف االشرف
 تطويرا للواقع القرآني

السماُح لذوي االحتياجات 
الخاصة باستيراد سيارات 

من دون ترقين أخرى قديمة 

الشيعي  الوقف  ديوان  العلوم يف  دائرة  شكلت 
من  االشرف  النجف  يف  للقرآنيني  رابطة 
يف  القرآني  بالواقع  واالرتقاء  النهوض  اجل 
فيها حنو  احلفاظ  عدد  يقدر  الذي  احملافظة 

1500 حافظ وأكثر من 500 قارئ . 

مسح جملس الوزراء لذوي االحتياجات اخلاصة باسترياد 
احملورة(  )السيارات  املالئمة  املواصفات  ذات  السيارات 
بإعفائهم  وذلك  الـوزراء  قرار سابق جمللس  من  استثناء 
من تـرقـني سيـارة قديـمـة مقـابل سيارة حديثـة. املستشار 
ابراهيم معروف  الوزراء  العام جمللس  االعالمي لألمني 
الشخص  باسم  ستكون  الكمركية  التصاريح  إن  بني 

املستفيد من القرار املذكور وملرة واحدة فقط.
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موجز »األحرار« 

مرتضى عبد الرسول

تنجح يف  أن  أو رسالة  أو فكرة  ال ميكن ألي مبدأ 
األجيال  إىل  متوجاتها  واستمرار  دعائمها  إرساء 
شرطان  فيها  يتوافر  مل  ما  الالحقة  واألزمان 

أساسيان:
أواًل: وجود املبادئ واألفكار والرؤى اليت تستطيع أن 
تغذي تلك الرسالة وتعطيها القدرة على بناء كيانها 
وإرساء دعائمها ومن ثم تلهمها الروح القوية القادرة 
هذا  فإن  وبالطبع  والتألق،  والنمو  االستمرار  على 
يعتمد على نوعية األفكار واملبادئ اليت تطرحها هذه 
الواقع اإلنساني  نابعة من  الرسالة فالبد أن تكون 
وانسجامه مع التكوين اإلنساني وحينئذ فهي خترتق 
ذلك  روت  قد  عذبة  جيدها  اليت  اإلنسان  أعماق 

الغليل الذي يعذبه بالتيه والضياع واجلهل.
ما  خيال  أو  سفسطة  جمرد  الفكرة  تصبح  ثانيًا: 
مل تكن قادرة على إثبات صحتها عمليًا ألن طبيعة 
إن  وهم  الفكرة جمرد  من  الفكرية جتعل  اإلنسان 
أن  ذلك  اخلارج  بصورة جمسدة يف  الفكرة  ير  مل 
الفكرة هي انتزاع من الواقع والواقع تصديق لتصور 
الفكرة وإثبات عملي هلا، واحلقيقة ليست إال مثرة 
الشرطني  ومن هذين  والفكرة.  الواقع  بني  للتزواج 
الذين يكشفان عن أسباب فشل املبادئ أو جناحها 
نعثر على اجلواب الذي يفسر لنا قدرة ذلك النيب 
العامل  ليبشر  حراء  غار  من  خرج  الذي  الوحيد 
برسالة جديدة وروح جديدة وواقع عملي فريد من 
نوعه مل يشهد العلم مثله ال قباًل وال بعدًا. ومن أهم 
هذه املبادئ اليت كانت األسس اليت تشكل اجملتمع 

اإلسالمي وترسم له حركته مثل:
الشورى: اليت تعطي اجملتمع التماسك والقوة وتبعث 
على اإلبداع واالنتماء اإلنساني للمجتمع واستيعابها 
والكفاءات فيسري اجملتمع احليوي حبياة  للطاقات 
الشورى كالنهر املتدفق السيال جامعا كافة روافده 
اإلسالمي  احمليط  ذلك  لتشكيل  واحد  اجتاه  يف 

العاملي الواحد.
إىل  الباري  وهبها  اليت  احلقوق  أساس  احلرية: 
عباده البشر ملمارسة املسؤولية والتكليف باعتبارها 

الطريق لتحقيق عبودية اهلل، وكلما عظمت ممارسة 
احلرية املسؤولة والواعية عظمت ممارسة اإلنسان 

يف عبوديته هلل تعاىل.
السلم والسالم: الكلمة تدور يف أفواه املسلمني كل 
يوم مرات كثرية لتعلن للجميع أن الدين هو السالم 
والرفق والالعنف وأن ال دين بدون سالم، ألن الدين 
البشر يف  اإلنساني ومجع  التعايش  إلرساء  يهدف 
التعايش  ينتفي  العنف  ومع  واحدة،  مبدئية  بوتقة 
إىل  البشر  ويقاد  نعريها  احلرب  أبواق  وتنفخ 

مساخل الذبح والقهر.
روح  من  الكلمة  هذه  ما جتسده  أعظم  ما  اإلخوة: 
تركع  حيث  مببادئها  القلوب  على  تهيمن  عظيمة 
واملادية  والعنصرية  الطبقية  الفروقات  كل  أمامها 
وترمجة  طغيانهم  لتحكيم  الضالون  يضعها  اليت 
الوهمية.  الفوارق  بهذه  اإلنسان  باستعباد  شهواتهم 
وإذا الحظنا خرجية آالم التاريخ البشري وتعاسته 
املبادئ  هذه  أن  نرى  احلديث  العصر  وخصوصًا 
معظم  ألن  اآلالم،  هذه  لكل  الشايف  البلسم  متثل 
االستعباد  البشرية صدرت من ممارسات  التعاسة 
والطبقية واالستبداد واحلروب اجلشعة وتناقضات 

العنصرية.
ولكن مل يكن هلذه املبادئ أن تعطي الدفء واألمل 
جسدها  عظيم  رسول  هناك  يكن  مل  ما  للعامل 
فشكلت تالمحًا مقدسًا وفريدًا بني الفكرة والواقع 

ولوال قدرته التجسيدية العظيمة لكانت هذه األفكار 
الشورى  فمع  الكتب.  يف  نقرؤها  نظريات  جمرد 
احلشد  ذلك  العظيم  الرسول  جيمع  أن  استطاع 
اإلنساني املتموج يف أقصر مدة ميكن للعقل البشري 
أن يتصورها مما دل على مسو مبدأ الشورى وتألق 
احلكيم:  القرآن  بشهادة  املتكامل  وجتسيده  حامله 
حولك  من  النفضوا  القلب  غليظ  فظًا  كنت  )ولو 

فأعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر..(.
الرسول  كلمات  كانت  والالعنف  السلم  راية  ومع 
فتخضع  القاسية  القلوب  إىل  تنسل  الّلني  الرحيم 
خاشعة ذليلة أمام روح ذلك العفو الكريم املسامح 
لتبدي اجلزيرة العربية مرحلة جديدة من التبشري 
السلمي والروح املتساحمة الرحيمة واحملبة بعدان 
كانت قد أصبحت كاحلجر قسوة وغالظة وجفاء يف 
اجلاهلية. ومع احلب األخوي الذي ينبع من أغساق 
جاهلية  أصوات  إخنمدت  اهلادر  كالشالل  قلبه 
القبلية وطبقية اللغة والثروة. فما أعظمها من روح 
استطاعت أن تفرض نفسها على كل قريب وغريب 
فيسكن هادئًا وديعًا أمام عنفوان ذلك الرسول. وما 
أعجب ذلك اجملتمع الذي كان يعيش مع رسول اهلل 
اجملموع  التناقض  أو  املتناقض  مجع  تسميه  هل 
املبدأ  فيه عن عظمة  نقاش  واضح ال  تعبري  ولكنه 

وقدسية رسوله.

رسول السماء وسمو المبدأ
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إعداد: عبد الستار جابر الكعيب                                      
القاعدة األوىل: )اإلخالص(    

القرآن  حفظ  وجعل  القصد،  وإصالح  النية  إخالص  جيب 
جبنته،  والفوز  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أجل  من  به  والعناية 
وحصول مرضاته، ونيل تلك اجلوائز العظيمة ملن قرأ القرآن 
وحفظه، قال اهلل تعاىل: )فاعبد اهلل خملصا له الدين * أال 
هلل الدين اخلالص ـ الزمر ـ 2ـ 3 (  ويف احلديث القدسي عن 
النيب )صلى اهلل عليه وآله ( قال: ـ قال اهلل تعاىل ) أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك معي فيه غريي 
القرآن وحفظه  تركته وشركه(، فال أجر وال ثواب ملن قرأ 
رياًء ومسعة، وال شك أن من قرأ القرآن مريدًا الدنيا طالبا 

به األجر الدنيوي فهو آثم.
القاعدة الثانية: )تصحيح النطق والقراءة(  

أول خطوة يف طريق احلفظ بعد اإلخالص هو وجوب تصحيح 

قارئ جميد  من  بالسماع  إال  ذلك  يكون  وال  بالقرآن  النطق 
أخذه  فقد  بالتلقي،  إال  يؤخذ  ال  والقرآن  متقن،  حافظ  أو 
العرب  أفصح  وهو   ) وآله  عليه  اهلل  )صلى  األكرم  الرسول 
الرسول  وكان  شفاهًا،   ) السالم  )عليه  جربيل  من  لسانا 
)صلى اهلل عليه وآله ( نفسه يعرض القرآن على جربيل كل 
سنة مرة واحدة يف شهر رمضان وعرضه يف العام الذي تويف 
( ألصحابه  وآله  وكذلك علمه )صلى اهلل عليه  فيه مرتني، 

شفاهًا، ومسعه منهم من أخذوه جيال بعد جيل.
وهذا هو الواجب اآلن أخذ القرآن مشافهة من قارئ جميد، 
وتصحيح القراءة أوال بأول، وعدم االعتماد على النفس يف 
بالعربية وعليمًا  ملمًا  الشخص  كان  ولو  القرآن حتى  قراءة 
على  تأتي  قد  كثرية  آيات  القرآن  ألن يف  وذلك  بقواعدها، 

خالف املشهور من القواعد العربية.             
املصدر )هداية الرمحن يف جتويد القرآن(.   

قواعُد ذهبية حلفظ القرآن الكريم  )1 ــ  5 (

تفسري القران الكريم تارة يكون بالنصوص 
الواردة عن النيب األكرم )صلى اهلل عليه 
واله( أو عن طريق أهل بيته األطهار)عليهم 
عن  األلفاظ  بشرح  يكون  وتارة  السالم( 
طريق تتبع شرح اللفظ الوارد يف قواميس 

اللغة العربية.
تفسري  وهو  للتفسري  آخر  نوع  وهناك   
القران بالقران، وهو أن تفسر آية قرآنية 
بأخرى فمثال إذا أردنا أن نعرف املراد من 

قوله تعاىل)ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم( ميكننا أن نستفيد من قوله تعاىل )َفُأْوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم 
نَي َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا( - النساء - اآلية -  احِلِ َهَداء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ َن النَِّبيِّنَي َوالصِّ اهلّلُ َعَلْيِهم مِّ
69، فنعلم إن هذا الصراط الذي نسال اهلل تعاىل أن يهدينا إليه هو صراط النبيني والصديقني 

و و و.
ْكِر ِإن ُكنُتْم   وكذلك ميكننا أن نعرف املراد من )أهل الذكر( الوارد يف قوله تعاىل)َفاْسَأُلواْ َأْهَل الذِّ
اَل َتْعَلُموَن ( - النحل - اآلية - 43 بالرجوع إىل القران الكريم يف معرفة املراد، فقد ورد يف سورة 
الطالق )اآلية 10-11( معنى من معاني كلمة الذكر حيث قال تعاىل)َفاتَُّقوا اهللََّ َيا ُأْوِلي األَْْلَباِب 
َيتُْلو َعَلْيُكْم آَياِت اهللَِّ ُمَبيَِّناٍت(  فقد فسر القران  ِإَلْيُكْم ِذْكًرا*رُسوال  الَِّذيَن آَمُنوا َقْد َأنَزَل اهللَُّ 
الذكر بالرسول فيكون املراد من أهل الذكر هو الرسول وأهل بيت الرسول)صلوات اهلل عليهم 

أمجعني( الذين جعلهم خلفاء من بعده بأحاديث متواترة كثرية.

تفسرُي القرآن بالقرآن
األكرب  الثقل  بأن  تصّرح  روايات  عدة  وردت 
العرتة  والثقل األصغر هو   ، الكريم  القرآن  هو 

الطاهرة »عليهم السالم« .
65/ح98   : اخلصال  يف  الصدوق  الشيخ  روى 
رجع  ملا   : قال   ، الغفاري  أسيد  بن  حذيفة  عن 
رسول اهلل »صلى اهلل عليه وآله وسّلم« من حجة 
من  بالثقلني  وماذا صنعتم   ... معه  الوداع وحنن 
بعدي ، فانظروا كيف تكونون خلفتموني فيهما 
حني تلقوني ؟ قالوا : وما هذان الثقالن يا رسول 

اهلل؟
 ، وجل  عّز  اهلل  فكتاب  األكرب  الثقل  أما   : قال 
سبب ممدود من اهلل ومين يف أيديكم ، طرفه 
، فيه علم ما  بأيديكم  بيد اهلل والطرف اآلخر 

مضى وما بقي إىل أن تقوم الساعة . 
وأما الثقل األصغر فهو حليف القرآن وهو علي 
بن أبي طالب وعرتته »عليهم السالم« ، وإنهما 

لن يفرتقا حتى يردا علّي احلوض .

ما املقصود
 من الثقل األصغر؟

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 12

الثقافة القرآنية



تقرير حسني النعمة 

احللة  جنوب  اىل  كيلومرتات  مثانية  بعد  على 
مزار  يقع  بابل  جامعة  من  وبالقرب  الفيحاء، 
بكر ابن اإلمام علي املرتضى )عليهما السالم( 
يشغل  حيث  الكوفة  باجتاه  احللة  طريق  على 

مساحة 3000م2 ..
وعن توسعة املزار املشرف واملشاريع املستقبلية 
حامد  )الشيخ  قال  العمراني  بواقعه  الناهضة 
تصريح  يف  للمزار  اخلاص  األمني  ناجي( 
برفقة  تواجدها  خالل  )األحرار(  لـ  خصه 
حضر  الذي  املقدسة  احلسينية  العتبة  وفد 
اجمللس احلسيين الذي أقيم يف مزار بكر بن 
اإلمام  استشهاد  مبناسبة  السالم(  )عليه  علي 
»مت  فقال:  السالم(  )عليه  اجملتبى  احلسن 
احمليطة  املساحات  من  دومنا   )26( استمالك 

وأربعمائة  )مليار  قدره  مببلغ  املشرف  باملزار 
واثنان مليون دينار( على نفقة ديوان حمافظة 
بابل«، مضيفا إن »املزار يتوسط هذه املساحات 
اجلديدة حيث سيتم هدمه إلعادة إعماره خالل 

هذا العام«.
وأشار ناجي اىل ما »خيص التصاميم اهلندسية 
واملخططات اجلديدة للمزار الشريف واليت مت 
املزار صوب  منها حيث سيكون اجتاه  االنتهاء 
وممر  منارتان  فيه  وسيكون  العام  الشارع 
رئيسي باجتاه الشارع«، مشريا اىل إن »املزار 
املشرف وضمن التصاميم اجلديدة سيكون له 
ثالثة أصحن كبرية باإلضافة اىل مرأب كبري 

لوقوف السيارات«.   
مؤكدا إن »احلكومة احمللية لبابل مهتمة مبراقد 
سياحة  معامل  من  املزارات  متثله  ملا  مدينتهم 
دينية مهمة يف مدينة بابل بصفتها املالك األكرب 
من عدد املزارات الشريفة ومراقد األنبياء بني 

مدن العراق«..
الفتا اىل إن »األمانة العامة للمزارات الشيعية 
بالرغم من التلكؤات املوجودة يف عملها إال إنها 
بذلت جهودا يف مجلة من املزارات منها مزار 
احلر الرياحي ومزار صايف صفا ومزار ميثم 

التمار«.
وأوضح ناجي ان »األمانة العامة خصصت )ستة 

إعمار  إلعادة  املليار(  ونصف  دينار  مليارات 
وقد صادق  السالم(  )عليه  علي  بن  بكر  مزار 
عليها الوقف الشيعي حبسب الشؤون اهلندسية 

يف األمانة العامة للمزارات الشيعية«..
وبني أمني خاص املزار إن »صاحب املزار من 
املرتضى  علي  اإلمام  ذرية  ومن  الطف  شهداء 
)عليهما السالم( حيث فرت به فرسه وهو جريح 
اىل مكان دفنه، ووجدت صخرة على القرب عام 
1903 )وهي من نفائس املزار( ترمجت حادثة 
استشهاده وتؤكد إن صاحب هذا القرب هو بكر 

بن علي )سالم اهلل عليهما(«..
تصميمه  حبسب  بناؤه  زال  ال  املزار  إن  علما 
املشيد يف عام 1963 وقد مت إضافة األواوين 

واملصلى بعد فرتة بسيطة من تشييده.
ملياري  خصصت  احمللية  احلكومة  إن  ويذكر 
دينار ومخسمائة مليون يف بداية العام املنصرم 
بكر  مزار  إلعمار  دينار  مليار  يكون  أن  على 
بإعمار  أوىل  كمرحلة  السالم(  )عليه  علي  بن 
الضريح املقدس وإعمار االواوين كمرحلة ثانية 
الثاني إلكمال مرقد نيب اهلل  املليار  فيما كان 
أيوب )عليه السالم( يف حني كانت اخلمسمائة 
مسجد  لتطوير  خصصت  قد  الباقية  مليون 

مزار نيب اهلل ذي الكفل )عليه السالم(..

ستُة مليارات دينار ونصف املليار إلعادة إعمار مزار بكر بن علي )عليه السالم(
 واستمالك 26 دومنا لتوسعته
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عقائدنا

    وحنن إذا راجعنا القرآن الكريم جند أّنه يصفه )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( بوصف »اأُلّمّي« ويوضح أّنه )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( وإىل حني نزول الوحي عليه كان 
ُسوَل النَّيِبَّ  ُأّمّيًا، حيث يقول سبحانه: ) الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَّ
يِل  ُدوَنُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم يِف التَّوراِة َواإِلجّنِ اأُلمِّيَّ الَِّذي جَيِ
يِّباِت  لُّ هلُُم الطَّ َيْأُمُرُهْم ِباملَْْعُروِف َوَيْنهاُهْم َعِن املُْْنَكِر َوحُيِ
َواأَلْغالَل  ِإْصَرُهْم  َعْنُهْم  َوَيَضُع  باِئَث  اخْلَ َعلْيِهُم  ُم  رِّ َوحُيَ
ُروُه َوَنَصرُوُه َواتََّبُعوا  اّليت كاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَّ

النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأولِئَك ُهُم املُْْفِلُحون ( .) ]2[(
أّنه  جند  املباركة  اآلية  يف  النظر  أمّعنا  إذا  وحنن      
سبحانه يصف النيب األكرم خبصال عشر) ]3[(، القسم 
األعظم منها يدّل على صدق دعوة النيب )صلى اهلل عليه 

وآله وسلم( وهذه الصفات هي:
يف  امسه  مكتوب   .4 ُأّمي،   .3 نيب،   .2 رسول،   .1     
التوراة واإلجنيل، 5. منعوت فيهما بأّنه يأمر باملعروف، 
6. وينهى عن املنكر، 7. وحيل هلم الطّيبات، 8. وحيّرم 
عليهم اخلبائث، 9. ويضع عنهم إصرهم،10. ويضع عنهم 

األغالل اليت كانت عليهم.
اأُلوىل  باستثناء  مجيعهاـ  العشر  اخلصال  وهذه      
والثانية ـ تدّل على صّحة وصدق نبّوة النيب األكرم )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( ، ومن يطالع القرآن الكريم ال جيد 
اليت  اآلية  كهذه  األكرم  النيب  حّقانية  على  تدّل  آية  أّي 
مجعت فيها كّل تلك الصفات واألدّلة، وكأّن اآلية تريد 
أن تعرف العامل على أدّلة وبراهني نبّوته )صلى اهلل عليه 

وآله وسلم( وتقول هلم: إّن دليل نبّوته يتمثل يف:
    1. اّنه )صلى اهلل عليه وآله وسلم( إنسان ُأّمّي مل يقرأ 
اجلميع  يعجز  بكتاب  هذه  واحلال  جاء  وقد  يكتب،  ومل 
عن مواجهته ومعارضته وال يشّك أحد يف عظمة تعاليم 
أّنه وحبساب  شّك  وال   ، الكتاب  ذلك  ومفاهيم  وقوانني 

االحتماالت واحملاسبات العقلية يستحيل على إنسان مل 
وحميط  جاهلي  جمتمع  يف  عاش  وقد  يكتب  ومل  يقرأ 
ـ و بدون االستعانة باليد الغيبة ـ مبثل  متخّلف أن يأتي 

هكذا كتاب عظيم يف كّل جوانبه.
النيب قد ذكرت خصائصه وصفاته يف  اّن هذا   .2     
الكتب السماوية السابقة كالتوراة واإلجنيل، وأّنها مازالت 
كّل  به  بّشر  قد  واّنه  والنصارى  اليهود  أتباعها من  عند 
قال  حيث  الم،  السَّ عليهما  وعيسى  موسى  النيب  من 

سبحانه:
يعًا الَِّذي      ) ُقْل يا َأيُّها الّناُس ِإّني َرُسوُل اهلّلِ ِإَلْيُكْم مَجِ
َومُيِيُت  حُيِْيي  ُهَو  ِإاّل  ِإلَه  ال  َواأَلْرِض  مواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه 
َفآِمُنوا ِباهلّل َوَرُسوِله النَّيِبّ اأُلّمّي الَِّذي ُيْؤِمُن ِباهلّلِ َوَكِلماِتِه 

َواتََّبُعوُه َلَعلَّكْم َتْهتُدون ( .) ]4[(
هو  »اأُلمّي«  لفظ  من  املقصود  أّن  على  والشاهد      

الشخص الذي ال يقرأ وال يكتب اآلية التالية:
يُّوَن ال َيْعَلُموَن اْلِكتاَب ِإاّل َأماِنيَّ َو ِإْن ُهْم      ) َو ِمْنُهْم ُأمِّ

ِإاّل َيُظنُّوَن ( .) ]5[(
    إّن جميء مجلة »ال يعلمون« بعد كلمة »ُأّمّيون« و هذا 
يعين أّن قول: ) ال يعلمون الكتاب ( مجلة تفسريية لقوله: 
) ُأّمّيون ( مبعنى أّن طائفة من اليهود فاقدة للثقافة وغري 
الذي  كتابهم  واقع  جيهلون  والكتابة  القراءة  على  قادرة 
حمتوى  جيهلون  وكذلك  التوراة،  وهو  نبّيهم  على  ُأنزل 
ذلك الكتاب وال مييزون بني التوراة احلقيقية وبني التوراة 
ُأمنية)  معرفتهم جمرد  تبقى  »ُأّمّيني«  ولكونهم  احملّرفة 

]6[(ال غري ويف اآلية التالية يقول سبحانه:
    ) َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن هذا 
ا َكَتَبْت  ِمْن ِعْنِد اهلّلِ ِلَيْشرَتُوا ِبِه مَثَنًا َقلياًل َفَوْيٌل هلُْم مِمّ

ا َيْكِسُبوَن ( .) ]7[( َوْيٌل هلُْم مِمّ َأْيِديِهْم وََ
للشك  جمااًل  يدع  ال  اآليتني  هاتني  يف  فاإلمعان      

والرتديد يف أّن معنى اأُلّمّي يف اآلية ليس هو العاجز عن 
القراءة والكتابة واللغة السامية حيث إّن القرآن الكريم 

يقّسم اليهود إىل طائفتني:
وال  تكتب  وال  تقرأ  ال  اليت  اأُلوىل هي  الطائفة   .1     

تعرف عن التوراة شيئًا.
جتيد  اليت  الطائفة  فهي  الثانية  الطائفة  وأّما   .2     
مآربها  لتحقيق  ذلك  تستغل  ولكّنها  والكتابة  القراءة 
التوراة  لنشر  تسعى  حيث  واملشؤومة  السّيئة  وأهدافها 
احملّرفة بني الناس وبصورة واسعة جّدًا لكي يتسّنى هلم 
من خالل هذا الطريق مجع أكرب مقدار ممكن من الثروة 
واملال، ولو كانت الطائفة اأُلوىل جُتيد القراءة والكتابة 
ملا وقعت لقمة سائغة وفريسة سهلة هلذه الطائفة املاكرة 
واحلق  اخلطأ  من  الصحيح  متييز  وألمكنها  واملخادعة 

من الباطل.
فلسفة ُأمّية النيب

املتحرّي  موقف  واأُلمّي  اجلاهلي  اجملتمع  وقف  لقد      
واملتعّجب أمام املعجزة اخلالدة واآلية العظمى للرسول 
أّن  يصدقون  يكونوا  مل  ألّنهم  الكريم«،  األكرم»القرآن 
بذلك  منهم  إنسان  إىل  سيوحي  وتعاىل  سبحانه  اهلّل 
يرشدهم  اليت  الباهرة  الرسالة  وتلك  العظيم،  الكتاب 
الضالل  من طريق  اهلدى وحيذرهم  إىل  الرسول  فيها 
واالحنراف، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم يف اآلية 

املباركة التالية:
َأْن  ِمْنُهْم  َرُجل  ِإىل  َأْوَحْينا  َأْن  َعَجبًا  ِللّناِس  َأكاَن   (     
ِعْنَد  َقَدَم ِصْدق  ِر الَِّذيَن آَمُنوا َأنَّ هلُْم  َأْنِذِر الّناَس َو َبشِّ

َربِِّهْم...  .) ]8[(
    ولذلك سعى اجملتمع اجلاهلي لتوجيه تلك املعجزة 
اخلالدة »القرآن الكريم« بصورة يفصلها عن عامل الغيب 
وعامل التعليم واهلداية اإلهلية ولقد ذكروا يف هذا اجملال 

نبيُّنا حممٌد صلى اهلل عليه وآله } األمي {
    لقد ورد مصطلح »اأُلّمّي« وباألشكال التالية: »ُأّمّي« »ُأّمّيون« و »ُأّمّيني« ست مرات) ]1[(يف القرآن الكريم، وكان املراد يف مجيعها معنى واحدًا فقط، وذلك 

املعنى هو اإلنسان أو الناس الذين يبقون على احلالة والوضع اليت ولدوا عليها، واملقصود من البقاء على احلالة والكيفية السابقة هو أّنهم بالنسبة إىل 

صفة القراءة والكتابة مل تتغري حالتهم عّما ولدوا عليه، فكما أّنهم كانوا يف األيام اأُلوىل لوالدتهم غري قادرين على القراءة والكتابة، فكذلك مل 

حيدث أيُّ حتول يف حياتهم من هذه اجلهة، وقد ُأطلق يف اللغة العربية على مثل هذه احلالة )عدم التحّول والتغرّي( مصطلح »اأُلمّية« و على الشخص 

الذي يّتصف بهذه احلالة مصطلح »اأُلّمّي«.
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عقائدنا

من  النابعة  الواهية  والتحليالت  التفسريات  من  العديد 
وهمهم وخياهلم الواهي.

    وقد أشار القرآن الكريم إىل مناذج من تلك اخلياالت 
الواهية واألفكار الساذجة يف عدد من اآليات نشري إىل 

بعضها قال تعاىل:
    ) َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن هذا ِإاّل ِإْفٌك اْفرَتيُه َو َأعاَنُه 

َعَلْيِه َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد جاُءوا ُظْلمًا َو ُزورًا ( .) ]9[(
    وقال تعاىل أيضًا حاكيًا تلك اخلياالت الباطلة:)َوقاُلوا 
َأساِطرُي اأَلوَّلنَي اْكَتَتَبها َفِهَي مُتْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َو َأِصياًل(.

.)]10[ (
    ففي هاتني اآليتني إشارة إىل نوعني من التهم اليت 
ُألصقت بالنيب األكرم )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وهي: 
سبحانه  لدنه  من  يكن  مل  )القرآن(  الكتاب  هذا  اّن   .1
وامّنا هو من اخرتاعات النيب وتنظيمه ونسبته إىل اهلّل، 
وقد أعانه على ذلك العمل قوم آخرون ) ِإْن هذا ِإاّل ِإْفٌك 

اْفرَتيُه َوَأعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم آَخُروَن ( .
الواقع من  إمّنا هو يف  )القرآن(  الكتاب  إّن هذا   .2    
كان  حيث  السابقة  السماوية  الكتب  أصحاب  إمالءات 
ـ  التهمة  ـ حسب هذه  النصارى  اليهود وقساوسة  أحبار 
ميلون على النيب أفكارهم بكرة وأصياًل، وبالنتيجة فإّن 
الوحي والبعث من قبل اهلّل  الكتاب ال ميثل عملية  هذا 

للنيب األكرم.
    إّن هذه اآليات وغريها من اآليات اأُلخرى املشابهة 
هلا حتكي لنا سعي مشركي مكة وجهودهم احلثيثة يف 
تصوير القرآن بأّنه نتاج عقل الرسول واّنه مرتشح من 
والسعي  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صلى  وخياله  ذهنيته 
ألصقوها  اليت  الواهية  التهم  بتلك  اآلخرين  إلقناع 
بالرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله وسلم( ، ومن تلك 

التهم أّنه استعان يف تنظيم القرآن بالكهنة و...
من  وغريهما  العهدين  من  مأخوذ  القرآن  اّن  أو      

الكتب.
التهم  تلك  على  للرّد  الكريم  القرآن  تصدى  ولقد      
بصورة  وركاكتها  زيفها  وبنّي  الباطلة  واألكاذيب  الواهية 

إمجالية.
رَّ يِف  َيْعَلُم السِّ َأْنَزَلُه الَّذي  ُقْل      حيث قال سبحانه: ) 

مواِت َو اأَلْرِض ِإنَُّه كاَن َغُفورًا َرحيمًا ( .) ]11[( السَّ
إاّل أن القرآن ويف سورة العنكبوت قد تصّدى للرّد      
على هذه األفكار السقيمة بصورة مفّصلة وبضرس قاطع 
حيث خاطب اهلّل النيب األكرم بقوله سبحانه: ) َوما ُكْنَت 
اَلْرتاَب  ِإذًا  ِبَيِميِنَك  ُه  خَتُطُّ ال  َو  ِكتاب  ِمْن  َقْبِلِه  ِمْن  َتتُْلوا 

املُْْبِطُلوَن ( .) ]12[(
وآله وسلم(  عليه  األكرم )صلى اهلل  النيب  كان  فلو      
قد سعى  وأّنه  والكتابة  القراءة  تعّلم  قد  يف فرتة صباه 
إىل الكتاتيب ودور التعليم كباقي الصبية الذين حضروا 
تلك الدروس وتعّلموا القراءة والكتابة، فهل ياترى يكون 
جمتمع  ويف  عليه  الوحي  نزول  بعد  يصرح  أن  بإمكانه 
يعرف كّل خصوصياته بهذه اآلية اليت تنفي عنه القراءة 
والكتابة ويناديهم وبصوت عال أّيها الناس أّنكم تعلمون 
أّنين مل أقرأ ومل أكتب أبدًا، فكيف جاز لكم أن تنسبوا 

مضامني آيات القرآن الكريم إىل الكتب اأُلخرى؟!
    ال ريب أّن املتكّلم عندما يقول :»ما جاءني من أحد« 
فإّن لفظة »من« زائدة جيء بها لتأكيد عموم النفي مبعنى 
أّنه مل يأت إليه أيُّ إنسان أبدًا، وأّما إذا قال: »ما جاءني 
أحٌد« ففي هذه اجلملة من املمكن أّنه قد جاءه شخص أو 
شخصان إاّل أّن املتكّلم ـ ومن باب املساحمة ـ مل حيسب 
االحتمال  هذا  ولنفي  العرب  تقوم  ولذلك  اجمليء،  هذا 
وتأكيده بوضع كلمة »من« قبل الشيء املنفي فتقول »ما 

جاءني من أحد«.
    ومن الواضح أّن اآلية الكرمية جاءت مطابقة لتلك 
قوله  يف  »من«  كلمة  استعملت  حيث  البالغية  القاعدة 
تعاىل: ) ما كنت تتلوا من قبله من كتاب ( لتأكيد عمومية 
ومشولية النفي بأّنه )صلى اهلل عليه وآله وسلم( مل يقرأ 
ومل يكتب أّي كتاب كان. فاخلالصة اّن من قواعد اللغة 
على  تدّل  النفي  سياق  وقعت يف  إذا  النكرة  اّن  العربية 
العموم والشمول خاصة إذا اقرتنت بـ »من« كما يف اآلية 
املذكورة: ) ما كنت تتلوا من كتاب ( . ومل يكتف القرآن 
الكريم بهذه اآلية يف رّد هذه األفكار الواهية، بل جنده 
يف آية ُأخرى يأمر النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( بأن 
خياطب العرب ويذكرهم بتاريخ حياته واّنه قد لبث فيهم 
اّنه مل يقرأ  وأّنهم يعرفون جيدًا  يناهز األربعني،  عمرًا 
باإلفك  لكم رميي  كتابًا ومل خيط صحيفة، فكيف جاز 
الشائن وتطلبون مين أن ُأبّدل القرآن، حيث قال تعاىل:

    ) ُقْل َلْو شاَء اهلّلُ ما َتَلوُتُه َعَلْيُكْم َو ال َأْدريُكْم ِبِه َفَقْد 
َلِبْثُت فيُكْم ُعُمرًا ِمْن َقْبِلِه َأَفال َتْعِقُلوَن ( .) ]13[(

فكري  نتاج  القرآن  اّن  تعتقدون  كنتم  إذا  مبعنى:      
العمل  بذلك  قمت  قد  وأّنين  ذهين  وترشحات  اخلاص 
يف ظّل االستفادة من القراءة والكتابة واالّتصال بالعلماء 
واملفّكرين من األديان اأُلخرى ولذلك أراكم اآلن تطلبون 
مين أن ُأبّدل هذا القرآن بكتاب آخر، فمن احلرّي بكم 
أن تلقوا نظرة إىل تاريخ حياتي لتعرفوا هل أملك هذه 

القدرة سابقًا، ومّما ال ريب فيه أّنين لو كنت أملك ذلك 
البعثة  قبل  واملضامني  املعاني  تلك  من  الكثري  لذكرت 
إذ لبثت فيكم قبل ذلك أربعني  يف جمالسكم ونواديكم، 
سنة ولكّنكم مل جتدوا شيئًا من ذلك أبدًا فلماذا كّل ذلك 

التفكري اخلاطئ)أفال تعقلون(؟!
ـ ولسلسلة من      من هنا يّتضح جلّيًا اّن النيب األكرم 
املصاحل االجتماعية ـ مل يكن قبل البعثة يعرف القراءة 
والكتابة واّنه كان رجاًل ُأمّيًا مل يتعلم عند أحد من الناس، 
وكذلك مل يتعلم القراءة والكتابة عن طريق الغيب، ألّنه 
لو كان يعرف القراءة والكتابة من خالل الغيب مثاًل ملا 
خاطبه القرآن الكريم ووصفه بـ»اأُلمّي«، ألّنه )صلى اهلل 
ـ وإن  عليه وآله وسلم( لو كان قد تعّلم القراءة والكتابة 
كان عن طريق الغيب ـ فإّنه قد حتّول حينئذ من احلالة 
ختتلف  ُأخرى  حالة  إىل  والدته  حني  عليها  كان  اليت 
عنها، واحلال اّننا جند اّن القرآن الكريم يقول له: إّنك 
ما زلت على احلالة اليت أنت عليها حني ولدتك ُأّمك من 

ناحية القراءة والكتابة واّنك »ُأّمّي«.) ]14[(
_____________________________    

آل  و  البقرة:78;   ;158 األعراف:157ـ  انظر   .  ]1[     
عمران:20ـ 75; اجلمعة: 2.

    ]2[ . األعراف: 152.
الرازي يف تفسريه مفاتيح  الفخر  . لقد أوصل   ]3[     
تسع  إىل  اآلية  املوجودة يف  الصفات  الغيب:309/4تلك 
صفات واحلال أّننا إذا اعتربنا » اإلصر « و » األغالل 
الصفات عشر  يكون عدد  متغايرتني فحينئذ  « صفتني 

صفات.
    ]4[ . األعراف: 158.

    ]5[ . البقرة: 78.
    ]6[ . اّن املراد من األماني هنا هي اخلياالت والتوّهمات 
اهلّل  كونهم شعب  قبيل  من  اليهود  اليت حيملها  الواهية 

املختار.
    ]7[ . البقرة: 79.

    ]8[ . يونس: 2.
    ]9[ . الفرقان: 4.

    ]10[ . الفرقان: 5.

    ]11[ . الفرقان: 6.
    ]12[ . العنكبوت: 48.

    ]13[ . يونس: 16.
    ]14[ . منشور جاويد:248/7ـ 260.
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العطاء احلسيين

احلسينية  العتبة  إدارة  جملس  يف  عضو  أشاَر 
املطهرة  للعتبة  العامة  األمانة  إن  إىل  املطهرة 
ومتميزة  نوعية  خدمات  تقديم  على  حرصت 
لزائري أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( 
»بنشر  قامت  أنها  إىل  مشريًا  العام،  هلذا 
اخلارجية  الطرق  على  خدمية  مواكب  مخسة 
املؤدية للمدينة املقدسة لتقديم أفضل اخلدمات 

للزائرين«.
)األحرار(:  لـ  الكريم  عبد  زهري  احلاج  وقال 
»بتوجيه من مساحة األمني العام للعتبة املطهرة 
مت تطوير اخلدمات املقدمة للزائرين وتكثيفها 
خاصة باملواكب اخلدمية املوجودة على الطرق 
أوعز  وقد  املطهرة،  للعتبة  والتابعة  اخلارجية 
نشاطات  بتوسيع  الكربالئي  الشيخ  مساحة 
هذه املواكب خدمة لزائري سيد الشهداء )عليه 
السالم( وتكثيف اجلهود باستغالل كل املساحات 
التابعة للعتبة يف املدينة القدمية ونشـر عدد من 
املخيمات على مداخل الطرق املؤدية اىل كربالء 

إلقامة املواكب ومراكز اإليواء للزائرين«. 
الزيارة  هذه  خالل  »مّت  بالقول،  حديثه  وتابع 
توسيع عدد هذه املواكب اخلدمية ومنها املوجودة 
على طرق )النجف ـ كربالء( و )احللة ـ كربالء( 
و )بغداد ـ كربالء( )عني التمر ـ كربالء( وبعض 
املواكب األخرى واليت وصل عددها الكلي اىل 

مخسة مواكب«. 
»ركزنا خالل هذا  إننا  إىل  الكريم  عبد  ولفت 
موجودة  غري  نوعية  خدمة  تقديم  على  العام 
أو قليلة يف بقّية املواكب احلسينية اليت ختدم 
الزائرين الوافدين، وخاصة عملية إيوائهم وقد 
من  أكثر  توزيع  مت  حيث  اخلدمة  هذه  تشّعبت 
كافة  توفري  إىل  إضافة  كبرية  خيمة   )175(

مستلزمات اإليواء من الفراش والبطانيات«.
وأضاف، »عملنا أيضًا على نصب بقية اخليام 

يف املناطق العائدة للعتبة املطهرة واملوجودة يف 
مركز املدينة من أجل إيواء الزائرين وخدمتهم، 
حيث مت نصب )10( خيام كبرية يف الساحة اليت 
والكائنة  احلسينية  العتبة  باستمالكها  قامت 
كل  معدل  ويستوعب  احلسيين  املخيم  مقابل 
خيمة )150-200( زائر، فضاًل عن فتح بعض 
احلسينية  للعتبة  العائدة  والبيوت  الفنادق 
واملنتشرة يف مناطق متفرقة من مركز املدينة 
الطوابق  وكذلك  وإيوائهم،  الزائرين  الستقبال 
الثالثة ملشروع توسعة احلائر احلسيين واليت 
مت فرشها وتزويدها بالبطانيات وأصبح مبيتًا 

للمتطوعني واملتطوعات«.
ولفت عبد الكريم اىل إن »عدد مراكز اإليواء 
بلغ ستة مراكز أغلبها إليواء النساء والعوائل مع 
وتراوح جمموع  اخلدمة  من  يستلزم  ما  توفري 
عدد الزائرين يف مراكز اإليواء بني )6000 – 

6500( زائر«.

مراكُز ايواء واسرتاحة الزائرين 
التابعة للعتبة احلسينية... خدمات 

وجهود على مدار الساعة
بدوره قال السيد هشام العميدي مسؤول مركز 
ـ  النجف  طريق  يف  الزائرين  واسرتاحة  إيواء 
املراكز  كبقية  اخلدمي  مركزنا  »يقوم  كربالء: 

اخلدمية التابعة للعتبة احلسينية املطهرة بتقديم 
كافة اخلدمات الالزمة للزائرين الوافدين إىل 
على  حرصنا  »كما  مضيفا  كربالء«،  مدينة 
مدينة  يف  املوجودة  العشر  القاعات  استغالل 
الزائرين وتزويدها بالفراش والبطانيات لتتسع 
كل قاعة منها ألكثر من )300( زائر«، مشريا 
العام  الطريق  من  الزائرين  نقل  »آلية  إن  اىل 
اىل هذه القاعات كانت بواسطة عشر عربات 
حتسبا  إسعاف  سيارة  توفري  مت  كما  شحن، 

للحاالت املرضية الطارئة«.
وتابع حديثه : »حيتوي املركز أيضًا على مفرزة 
مع  بالتعاون  متخصص  بكادر  مزودة  طبية 
احلسني  ومستشفى  احلسينية  العتبة  مفرزة 
طبية  مفرزة  هنالك  حيث  احملافظة؛  يف  العام 

للرجال وأخرى للنساء«.
وأضاف العميدي، »يضم املركز اخلدمي وحدة 
للمفقودين  مركز  على  حتتوي  اليت  اإلعالم 
وأمانات لألشياء املفقودة من حقائب وغريها؛ 
يف  املفقودين  مركز  مع  مرتبط  املركز  وهذا 
احلسينية  املواكب  وكذلك  احلسينية  العتبة 
املنتشرة على الطريق من خالل خطوط هواتف 
اإلعالم  وحدة  يف  وفّرنا  كما  بيننا؛  مباشرة 
كربالء  قناة  بث  لنقل  كبرية  وشاشة  مصلى 
جمانية  اتصال  خدمات  وكذلك  الفضائية، 

العتبُة احلسينيُة املقدسة تفتح مجيع األمالك التابعة هلا 
إليواء زائري أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( 

مركز ايواء الزائرين مقابل املخيم احلسيين
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العطاء احلسيين

ضمن النشاطات املقدمة للزائرين الكرام يف زيارة األربعني، كانت أبواب 

املتحف احلسيين مشرعة أمام الزائرين الذين وفدوا إىل العتبة املقدسة 

من كل فج عميق، ويف هذا الصدد أعلن مسؤول متحف اإلمام احلسني 

)عليه السالم( السيد عالء ضياء الدين عن دخول أكثر من 5000 زائر 

للمتحف يوميا قبيل وأثناء الزيارة املليونية.

على  توافدوا  الذين  الزائرين  أفراد  بني  »من  إن  الدين  وأضاف ضياء 

املتحف زائرين عربا وأجانب«، مبيناً  »كان العدد متزامحا وكبريا جدًا 

لصغر مساحة املتحف«، الفتًا اىل إن »توسعة احلرم الشريف ستضيف 

مساحة أخرى للمتحف مستقبالً «.

على  جاهدين  عملوا  املتحف  »منتسيب  إن  اىل  املتحف  مسؤول  وأشار 

التعريف مبقتنيات املتحف النفيسة، الطالع الزائرين بتاريخ ومواصفات 

النفائس املوجودة يف املتحف تعزيزا ملعلوماتهم وتوثيقا ملا اطلعوا عليه 

عشقت  أمة  به  تفتخر  مميزا  ثقافيا  إرثا  حبق  تعد  ونفائس  آثار  من 

احلسني عليه السالم فكرا وثقافة ومنهجا وسلوكا«..

وذكر ضياء الدين إن »توافد الزائرين على املتحف بدأ قبل الزيارة بستة 

أيام وكانت أعدادهم تتزايد حلني االنتهاء من الزيارة املباركة«.  

واملبلغات  املبلغني  وحدة  إىل  إضافة  للزائرين، 
على  واإلجابة  الزائرين  توجيه  على  العاملة 

تساؤالِتهم  واستفساراتهم«. 
التبليغ  »وحدة  إّن  إىل  حديثه  يف  واستطرد 
النسوي مهمتها مثاًل أثناء الصالة واالسرتاحة 

والوضوء  الصالة  حول  حماضرات  إقامة 
وتوضيحها للزائرات«، إضافة إىل عمل املبلغني 

أيضًا يف توضيح املسائل الشرعية للزائرين«.
وأشار العميدي إىل إّن »عدد املنتسبني يف هذا 
منتسبني  وعشرة  منتسبا   30 حوالي  املخيم 

سواق، باإلضافة اىل 250 متطوعا من الرجال 
للرجال  صحية  70منشأة  توفري  ومت  والنساء، 
وحدة صحية  بإنشاء  كذلك  وقمنا  للنساء  و55 
مالبس  غسل  يتم  حيث  للغساالت  جديدة 
كم  الغرض،  هلذا  خاص  كادر  عرب  الزائرين 
قمنا بتوزيع املالبس الن اجلو بارد فمثاًل وزعنا 
مطرزة  اسود  بلون  مالبس  ووزعنا  الكفوف 
بكلمات يا حسني والسالم عليك يا أبا عبد اهلل 
حد  اىل  األوىل  األشهر  عمر  من  لألطفال   ..

عمر 12 سنة وكذلك مالبس نسائية«.
وحدة  هي  وحدة جديدة  »هناك  أّن  إىل  ولفت 
خاصة  الزائر  تزويد  يتم  حيث  الباجات، 
ورقم  امسه  على  حتتوي  بباجات  األطفال  
أكثر من 60  املوبايل واحملافظة وقد مت إجناز 

ألف هوية تعريفية بهذا اخلصوص«.

متحف اإلمام احلسني )عليه السالم( يستقبل أكثر من 5000 زائر يوميا بينهم عرب وأجانب

مركز ايواء الزائرين/ منطقة باب طويريج
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صفاء السعدي 
للفن وللمسرح منه على وجه اخلصوص حضور 
واسع يف ذكرى أربعينية االمام احلسني )عليه 
السالم( يف كربالء املقدسة حيث تتوافد املاليني 
مراسم  ألداء  والتضحية،  اإلباء  مدينة  صوب 
زيارة  االمام احلسني )عليه السالم( وال بيته 
الطيبني الطاهرين، وهذا  احلضور املسرحي 
احلسينية  القضية  عظمة  إبراز  اجل  من 
األصيل،  احملمدي  لإلسالم  السامية  واملعاني 
اإلسالمية  الثقافة  لنشر  اعتمدها  الذي 
الصدق  حيث  املسلمني  بني  الرفيعة  واألخالق 
وجودها  الواجب  والنزاهة،  والشرف  واألمانة 
أهل  أتباع  من  بأنهم  ولُيعرفوا  املؤمنني،  يف 

البيت بإخالصهم وأمانتهم.
إذ جرت العادة أن تستقبل كربالء فيما تستقبله 
لتقدم  واملثقفني  واملسرحيني  للفنانني  مواكَب 
واألدب  بالفن  متخصصة   زاوية  عرب  العزاء 
والفلكلور  للزائرين خالل الزيارة املليونية ، فقد 
شرعت رابطة  الغدير اإلسالمية بنصب موكب 
هلا يف كربالء لتعرض نشاطاتها املسرحية عن 
واقعة الطف وما حدث يف ذلك اليوم من حمرم 
التضحية  عظمة  إلظهار  للهجرة  عام)61( 
التشكيلية  املعارض  إقامتها  من خالل  والفداء 
وتقدميها النصوص املسرحية بعروض خمتلفة 
من شأنها أن تزرع لدى املشاهد حب اإلسالم 

وال البيت واألخالق والعقيدة .
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  إن 
املاضية على دعمها  األعوام  دأبت وعلى مدى 
باالستقبال  احلسينية   للمواكب  املتواصل 
الثقافية  الغدير  رابطة  زارت  فقد  واملشاركة 
العام  أمينها  والتقت  املقدسة  العتبة احلسينية 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي والذي أكد على 
»أهمية نقل املبادئ اإلسالمية والقّيم األخالقية 
اليت جسدها االمام احلسني )عليه السالم( يف 
املتلقي  جتذب  اليت  الوسائل  خالل  من  ثورته 

وتؤثر فيه لتجعله متفاعالً  معها ».
أهل  خّص  قد  تعاىل  اهلل  إن   « مضيفًا   
البيت)عليهم السالم( بالرسالة وحفظ اإلسالم 
و حباهم بالكرامة وجعل القتل هلم عادة ، و قد 
البيت)عليهم  ألهل  بالوالية  تعاىل  اهلل  خّصنا 
السالم( وهي من أعظم النعم يف احلياة اليت 
من بها اهلل تعاىل على عباده ، وان ِعظم النعمة 
يقابلها ِعظم االبتالء حتى نكون قد استحضرنا 
هذه النعمة العظيمة البد أن يكون هناك ابتالء 
كما ورد يف بعض األحاديث ».ويشري أمني عام 
يتعرض  ما  إن  إىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
من  السالم(  البيت)عليهم  أهل  شيعة  اآلن  له 
لتلك  استحقاق  إال  هو  ما  إجرامية  أعمال 
الكرامة اليت مّن اهلل تعاىل بها علينا فالبد أن 

نأخذ هذا األمر بنظر االعتبار«.
االمام  قضية   « إن  إىل  الكربالئي  ويشري 
بعطائها  تستمر  كي  السالم(  احلسني)عليه 
البد أن جتمع بني ركنني أساسيني هما اجلانب 
العاطفي الذي يتمّثل باحلب بالقلب والتعبري عن 
هذه املشاعر من خالل هذه املسريات املليونية 
ومعاشرتنا  مبسريتنا  نالمس  وان  والزيارة، 
االمام احلسني)عليه  وسلوكنا وأخالقنا مبادئ 
الصفات  فيه  وجتلت  جتّسدت  الذي  السالم( 
بتلك  وجّسده  قدمه  ما  خالل  من  اإلهلية 
الصفات من خالل سريته وعطائه وسلوكه ومل 

واملشاعر  احلب  جانب  العاطفي  اجلانب  يكن 
احلسني)عليه  االمام  عند  ُجّسد  الذي  هو 
السالم(، وانه البد علينا أن جنمع بني األمرين 
الذي  املسرية  وجانب  العاطفي  اجلانب  معًا 

نرتجم من خالله شعار)لبيك يا حسني( ».
ولفت مساحته إىل إن »من حيب االمام احلسني 
يف  بالبنان  له  ُيشار  أن  جيب  السالم(  )عليه 
حملته ومنطقته ومدرسته ودائرته وبني إخوانه 
االلتزام  يف  قدوة  انه  على  له  ويشار  وزمالئه 
بطاعة اهلل تعاىل وبالعمل الصاحل وبتوجيهات 
واألئمة  وسلم(  واله  عليه  اهلل  النيب)صلى 

األطهار)عليهم السالم( واملرجعية الدينية ».
وتطرق أمني عام العتبة احلسينية حبديثه عن 
أن  منكم  اجلميل  ملن  انه  قائاًل:  واملسرح  الفن 
هذه  واملمارسات  والقيم  املبادئ  نقل  حتاولوا 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  جسدها  اليت 
الوسائل اليت جتذب  يف ثورته من خالل هذه 
املتلقي وتؤثر فيه وجتعله يتفاعل فهذه األعمال 
املسرحية فيها جذب للناس وحنن نأمل منكم 
أن تطوروا وجتذبوا أكثر قدر ممكن من الشباب 
أعمالكم  وتركزوا  واملدارس  اجلامعات  وطلبة 
املبادئ وتركزوا  العمل املسرحي على هذه  يف 
باجلانب العاطفي املمزوج باملبادئ فهذا يعطي 
قوة للفكرة واملبدأ الذي جسده االمام احلسني 

)عليه السالم( ».

أمني عام العتبة احلسينية املقدسة يؤكد للمسرحيني احلسينيني:
ضرورة استخدام الوسائل الفنية اليت تؤثر باملتلقي وجتعله يتفاعل معها
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يف  التخصصي  الطيب  احلسني(  )سفري  جمّمع  ساهَم 
العالجية  اخلدمات  بتوفري  املقدسة،  كربالء  حمافظة 
الالزمة لزائري أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( 
هذا العام، مشكاًل خّط الدفاع األول يف عالج احلاالت 

املرضية الطارئة بالتعاون مع دائرة صحة احملافظة.
وشهد اجملّمع الذي أقامته األمانة العامة للعتبة احلسينية 
املقدسة مقابل باب الرأس الشريف للمرقد احلسيين 
من  ومبكرة  واسعة  املدينة، حتضريات  الطاهر مبركز 
والعالجات  املتخصصة  الطبية  الكوادر  توفري  حيث 

الالزمة الستقبال املرضى خالل الزيارة املليونية.
إّن  خضري:  ياس  خضري  اجملمع  مدير  معاون  وقال 
»اجملّمع فتح أبوابه لزائري األربعينية املباركة على مدى 
أيام متواصلة، وكان مبثابة خّط الدفاع األول يف تقديم 
اخلدمات الطبية هلم؛ خصوصًا مع تعذر وصول احلاالت 
املرضية إىل املستشفيات احلكومية وبعدها عن مركز 

املدينة الذي شهد حشودًا مليونية من الزائرين«.
وأضاف، »مّت استقبال حوالي )50 ألف( حالة مرضية 
متفاوتة خالل أيام الزيارة، وقد مّت توفري كافة العالجات 
بالتعاون مع دائرة صحة كربالء؛ ومنظمة  الالزمة هلم 
من  عددا  أرسلت  اليت  )الربيطانية(  الطبية  اإلمامية 

األطباء االختصاصيني ملعاجلة الزائرين يف اجملّمع«.
وأّكد خضري، على »سعي األمانة العامة للعتبة احلسينية 
املقدسة يف إقامة املشاريع الصحية يف املدينة املقدسة، 
واملهم  احليوي  اجلانب  بهذا  كبريًا  اهتمامًا  تولي  حيث 
حتتضنها  اليت  املليونية  الزيارات  خالل  وخصوصًا 

كربالء سنويًا«.
باملشاريع  وزائرون  أطباء  أشاَد  ذاته،  اجلانب  ويف 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  تقيمها  اليت  الصحية 
احلسني(  )سفري  جممع  مشروع  بينها  ومن  املقدسة؛ 
كبرية  فرصة  وفر  بأّنه  مؤكدين  التخصصي،  الطيب 
الزيارة  خالل  الالزم  العالج  تلقي  يف  كربالء  لزائري 

األربعينية املباركة.
وقال الدكتور علي أبو طحني؛ نقيب األطباء يف كربالء: 
الصحية  اخلدمات  تقديم  يف  نوعية  نقلة  اجملمع  »يعّد 
اليت  املليونية  الزيارات  يف  وخاصة  كربالء  لزائري 
اعتماد كبري عليه  لنا  املدينة سنويًا، وأصبح  حتتضنها 
إىل  نقلها  دون  الطارئة  املرضية  احلاالت  معاجلة  يف 
مستشفى احلسني العام البعيد عن مركز املدينة كما كنا 

نعمل يف السنوات السابقة«.
ومتمّيزة من  إمكانيات متطورة  »يضّم اجملّمع  وأضاف، 
ساهمت  قد  احلديثة  واألجهزة  الطبية  الكوادر  حيث 
بصورة كبرية وواضحة يف تقديم العالج الالزم للزائرين 
يف  مثمنًا  املباركة«،  األربعينية  الزيارة  خالل  املرضى 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  »جهود  نفسه  الوقت 
باخلدمات  املقدسة  املدينة  مشول  على  وحرصها 

الصحية املتطورة«.
حمافظة  من  املشعشع  سّجاد  الزائر  أوضح  بينما 
البصرة، بأّن »اخلدمات اليت تقدمها العتبة احلسينية 
األصعدة  كافة  على  ومتميزة  التصور  تفوق  املقدسة 
توفري  عن  ناهيك  املليونية،  الزيارات  خالل  وخاصة 

خدمات نفتقر ملثلها يف حمافظاتنا«، حبسب قوله.
وأضاف املشعشع؛ الذي زاَر جمّمع سفري احلسني الطيب 
وفر هذا اجملمع  »لقد  الدودية،  الزائدة  عملية  إلجراء 
فرصة كبرية للزائرين املرضى يف تلقي العالج الكايف 
املوجودة،  واألجهزة  الطبية  الكوادر  حيث  من  واملميز 
خصوصًا مع قرب اجملّمع من املرقد احلسيين الشريف 
واملاليني من الزائرين القادمني إلحياء زيارته املباركة«.

رافق  الذي  دياىل  من حمافظة  معن  عقيل  الزائر  أما 
أخاه املريض جملمع سفري احلسني، فأّكد بأّن »اخلدمات 
الصحية املقّدمة من قبل العتبة احلسينية متميزة جدًا 
الزيارة  خالل  املرضى  الزائرين  رعاية  يف  وساهمت 
وزارة  نفسه؛  الوقت  يف  مطالبًا  املباركة«،  األربعينية 

وناجحًا  رائعًا  اجملمع منوذجًا  »جبعل  العراقية  الصحة 
يف تقديم اخلدمات خالل الزيارات املليونية والعمل على 

إنشاء جممعات طبية جديدة مشابهة له«.

مدينة  من  جاسم  حياة  الزائرة  ذاته،  الرأي  وشاركته 
عبادان بإيران، بالقول بأّن »اجملّمع قريب من الزائرين 
وهي  24 ساعة؛  مدى  على  الطبية هلم  ويقدم خدماته 
خدمات مل جندها يف املدن املقدسة األخرى بالعراق«، 
بإمكانيات  يتميز  »اجملّمع  بأّن  وأكدت  قوهلا،  حّد  على 

طبية فائقة مقارنة باملراكز املتطورة يف العامل«.   
إّن؛ »االهتمام باجلانب  الزائر صالح عبود إىل  ويلفت 
الصحي للزائرين أمر مطلوب خصوصًا خالل الزيارات 
احلسينية  العتبة  قبل  من  ملسناه  ما  وهذا  املليونية 
خدمات  وفرتا  اللتني  كربالء  صحة  ودائرة  املقدسة 

طبية متميزة«.
الدم  بفقر  املصاب  حممد  مصطفى  الزائر  قال  فيما 
املنجلي: »حنمد اهلل كثريًا على هذه اخلدمات املقدمة 
للزائرين وبصورة جمانية خالل إحياء الزيارات املباركة 
املبذولة  اجلهود  مدى  حقيقة  ملست  ولقد  كربالء،  يف 
كوادر  من  به  يتمتع  وما  الطيب  اجملمع  هذا  إقامة  يف 
طبية متخصصة وأجهزة حديثة ونظافة تسرتد للزائر 

املريض صحته ليعاود من جديد أداء طقوسه الدينية«.

خالل الزيارة األربعينية املباركة..

جمّمع )سفري احلسني( الطيب 
التخصصي.. خّط الدفاع األول يف 
تقديم اخلدمات الصحية للزائرين

د. علي أبو طحني

تقرير: علي اجلبوري
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قلبي لفقِد رســــــوِل الله قد ُفِجعــــا
شعر : عادل الكاظمي 

ُفِجعــــا قد  اهلل  رســــــوِل  لفقِد  قليب 

ناِزَلــــــٍة كــلَّ  فينــــــا  يــهــّوُن  َخــْطــٌب 

والَدهـا الزهــــــراُء  تندُب  غدت  يومًا 

فاطمــــًة صـــــاَب  ممــا  الــنــبــّيــوَن  أيــن 

معُه الســـــما  وأمـــالك  عــلــيٌّ  هــــــذا 

ومن األنبيـــــاِء  خرَي  أمحـــَد  يبكوَن 

بدٍم أمحـــــــــدًا  عــلــيٌّ  الــوصــيُّ  يبكي 

حسـنًا صنَوُه  وأشجى  احلسنَي  أشجى 

َدَهٍش يف  والبـــدُر  كاســفٌة  فالشمُس 

بغــدرِتِهم عنُه  ُشُغـــــــٍل  يف  والــنــاُس 

َفَرحًا أضمروا  بل  َحــَزنًا  أظهروا  ما 

َعَلنًا املصـــطفى  ــراَث  ـــ ُت الناِهبــــوَن 

على غــــاُم  والطَّ ُمَســـجًى  الــنــيبُّ  هــذا 

خاَدَعُهـــْم الِعْجـــلِِ  بــذاِك  والسامريُّ 

َنِكـروا اأُلىل  غــدِر  من  اهلل  اىل  أشكو 

مبــا فأســــــتبَدلوُه  للهـــدى  دعــاهــُم 

اخنـــَدعـا ملــا  ديــٍن  أخــو  فيهْم  كــان  لــو 

بينُهــــُم اهلِل  رســــــــوُل  لــقــوٍم  تعسًا 

ُمنَيْت مبــا  مشغــوٌل  احلـــقِّ  عــن  كــلٌّ 

َدٌة ُمَنضَّ قــليب  من  الّطْهـــِر  فاطَم  يا 

ســــــــّيدتي منِك  بلطـــٍف  يلهـــا  تقبَّ

َجــــزعا؟ ما  اهلُل  رعــــــاَك  قلٍب  وأيُّ   

فانصدعا الصــربِِ  بركِن عصاِم   حّلت 

َوِسعا قد  اخلـــلِق  كلِّ  ألحــزاِن  حزنًا   

لــلــمــصــاِب معا؟ لــيــأتــوا  واملــرســـــــــــــــــلــوَن 

حــول الــنــيبِّ وطـــــرُف الــديــِن مــا هجعا

عا مُجِ قــد  معنـــاُه  يف  املهــــيمِن  ســرُّ 

َهَمعـــــا إذ  الغيِث  َكَسْيِب  الــفــؤاِد  من 

عا َسِ مــا  الــدهـــــُر  َشـــجاُه  مبــثــِل  ُرْزٌء 

سـطعا مــا  والنجـــُم  مــائــرٌة  واألرُض 

ِشَيعا ُفّرقـــوا  مّلــــــا  السقيفِة  حتــَت 

ُجَرعا كأَســـــُه  ســقاُهْم  ــقــالُب  واإلن

ُمْنَتَزعــا اللـه  حلبِل  والقاِطعــــــوَن 

والِبــَدعـا ْيــَغ  الرَّ أقاموا  الكتاِب  َنْبِذ 

صـنعـا الذي  الفعــَل  ِعْجُلُهُم  بئَس  يا 

َصَدعـا حينمـــــــا  خُبـــمٍّ  الــنــيبِّ  عــهــَد 

َشَرعا دوَنـــُه  فكانوا  الضـــالَل  حُييي 

َطُمعـــا ومـــا  الــدنــيــــــــا  مــن  بــاملــغــريــاِت 

ُرِفعا قد  الشرِك  دعــاِة  وصــوُت  ملقًى 

َدعـــا الــضــالِل  داعــي  إذا  النفوُس  به 

َفَجعـــا الــذي  للخطِب  تواسيِك  ثكلى 

َشَفعــــا مــن  عــــــــزَّ  مــا  إذا  عــيها  وشفِّ

كلماٌت من اجل 
حياٍة سعيدة 

والفقري  الغين  رأس  حتمل  الوسادة   -

والصغري والكبري واحلارس واألمري لكن 

ال ينام عليها بعمق إال مرتاح الضمري

- قمة الصرب أن تسكت ويف قلبك جرح 

يتكلم... وقمة القوة أن تبتسم ويف عينك 

ألف دمعة

- هل كان العصفور يبين بيتٌا، لو مل يكن 

ميلك ثقة باهلل.... 

- العني اليت ال تبكي ال ُتبصر يف الواقع 

شيئًا.

عندما  النَّاس  حُيُبك  أن  على  اعمل   -

عندما  حيبونك  كما  منصبك،  ُتغادر 

تتسلمه.

- إنك ختطو حنو الشيخوخة يومًا ُمقابل 

كل دقيقة من الغضب.

حوله  تكاثفت  اإلنسان  أرتفع  كلما   -

الغيوم واحمِلْن.

- اخلربة.. هي امُلشط الذي ُتعطيك إياه 

احلياة.. عندما تكون قد فقدَت شعرك.

باكرًا  فاستيقظ  النجاح  أردت  إذا   -

على  حديدية  أبوابًا  وأغلق  وأبتسم 

التجارب  إال  منه  يتبق  مل  الذي  املاضي 

ونشاط  حبيوية  احلاضر  يومك  وِعش 

مل  الذي  امُلستقبل  أبواب  لتفتح  بتفاؤل 

يأت بعد.
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الشيخ قاسم بن حممد علي بن امحد الشهري باهلر، ولد يف مدينة كربالء سنة 1216هـ وتويف بها سنة 1276هـ ، كان شاعرًا لبيبًا حسن البديهة 
وأديبا فاضالً  قادرًا على االرجتال، له جمموعة قصائد قاهلا يف أغراض شتى بضمنها مراثي يف احلسني الشهيد، ُأصيب بالعمى يف السنوات 

األخرية من عمره، وله قصائد مدّونة يف اجملاميع املخطوطة. ومن شعره راثيًا احلسني الشهيد )عليه السالم( :

من أدباء كربالء
الشيخ قاسم احلائري  

الزهراء  وفــاطــم  الــنــيب  جنــل 

ـــاء ـــدم مبـــــدامـــــع ممـــــزوجـــــة ب

الشهداء  لسيد  النفوس  بذلوا 

فداء عظيم  لــه  وقـــّل  روحـــي 

النجباء  ووالــــد  الــبــتــول  وإبـــن 

ـــعـــمـــر عـــنـــك لــــراحــــُل أزهـــــــد فــــــأن ال

إمنــــا آدم  ابـــــــن  يـــــا  مــــتــــاعــــك  هــــيــــئ 

بها   ً عـــــارضـــــة  األقــــــــــدار  لـــتـــطـــايـــر 

ــــمــــرء مثــــــة عــــــــربةٍ   ــــل فـــتـــكـــشـــفـــت ل

بينت  ٍ دروس  مــــن  ـــنـــوائـــب  ـــل ل كــــم 

غافال  ويـــصـــبـــح  ميـــســـي  ـــــــذي  ال أمــــــا 

غــــايــــاتــــنــــا إىل  منـــــضـــــي  بـــــهـــــا  إنـــــــــا 

تــــتــــنــــفــــس اآلمـــــــــــــال نـــــاشـــــبـــــة بـــنـــا 

سنيننا رمــــــــال  وتـــعـــصـــفـــنـــا  منـــضـــي 

ـــت ـــل وأذب الـــغـــصـــون  مـــنـــك  ذوت  وإذا 

مــــا أنـــــت ُيـــغـــفـــل عـــنـــك أنـــــت الـــغـــافـــُل

هـــــذا الــــفــــنــــاُء أمــــــام عــيــنــك َ مـــاثـــُل

ـــــــت الـــعـــاقـــل ِحــــكــــمــــًا وأخـــــــطـــــــارًا وأن

ـــيـــك فــــمــــا أظــــنــــك ســــائــــُل متــــلــــي عـــل

عــــن حــــالــــة الـــدنـــيـــا نـــعـــيـــم ٌ زائـــــــلُ 

رافــــــُل  ِ بــــالــــغــــبــــاوة  ـــم  ـــائ ـــه ـــب ال ـــل  ـــث م

هـــــي هـــمـــنـــا وبــــهــــا يــــكــــون املـــشـــاغـــُل

ــــــا لـــيـــتـــهـــا تــــتــــآكــــُل حــــــب اهلــــــــــوى ي

ــا الـــعـــمـــر وهـــــو الــــراحــــُل ــن ومُيــــيــــد فــي

ـــــُل ــــــت عــــــودك ذاب أســـفـــي عــلــيــك وأن

الشهداء ســيــد  أبــكــي  أحمــاجــر 

ما عذُر يوم احلشر من مل يبكه 

سّحي الدما عوض الدموع لفتية

ـــــا دعــــاهــــم لــلــقــتــال فـــــداؤه مّل

بــالــطــف جنــل حمــمــد ووصيه

قاَل النيب حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم(: 
)ال تغفل ليس مبغفولٍ  عنك(

أياد حياوي احلفار
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حتت
 اجملهر

بن  بهلول  وهيب  أبو 
الصويف  أو  الصرييف  عمر 

الكويف تويف يف ببغداد 
هكذا ترجم يف هامش كتاب عقالء 
اجملانني املطبوع يف مصر ووصف بالصرييف 
ويف روضات اجلنات بهلول بن عمرو الكويف 

الصويف امسه وهب انتهى. 
 ويف جمالس املؤمنني بهلول بن عمرو هو 
أن  يظن  وقد  انتهى  عمرو  بن  وهيب 
الصواب الصويف والصرييف تصحيف، 
كما أنه قد وقع االشتباه بني ان يكون امسه وهيبا أو كنيته أبو وهيب، وحكي يف 
أباه عمرا عم هارون  أن  املستويف  كزيده محد اهلل  تاريخ  املؤمنني عن  جمالس 
العباسي وأن بهلوال كان من أصحاب اإلمام جعفر الصادق عليه السالم وأنه كان 
يستعمل التقية، وان هارون كان يسعى يف قتل اإلمام الكاظم عليه السالم وحيتال يف 
ذلك، فأرسل إىل محلة الفتوى يستفتيهم يف إباحة دمه متهما إياه بإرادة اخلروج 
عليه ومنهم البهلول. فخاف من هذا واستشار الكاظم عليه السالم  فأمره بإظهار 
اجلنون ليسلم فان صح هذا فيكون معاصرا للصادق والكاظم  عليهما السالم  
ولسنا نعلم مبلغ تاريخ كزيده من االعتبار. ويف روضات اجلنات يؤيد ذلك ما يف 
كتاب غرائب األخبار للسيد نعمة اهلل التسرتي قال روي أن هارون العباسي أراد 
ان يولي رجال القضاء فشاور أصحابه فأشاروا ببهلول فاستدعاه وقال له أعنا على 
عملنا هذا قال بأي شيء أعينك قال بعمل القضاء قال أنا ال أصلح لذلك قال أطبق 

هل  أ
له  صاحل  أنك  بغداد 

منهم  بنفسي  أعرف  أنا  فقال سبحان اهلل 
فان كنت يف أخباري باني ال أصلح للقضاء صادقا فهو ما أقول 

وقالوا ال  عليه وشددوا  العمل، فأحلوا  فالكاذب ال يصلح هلذا  كاذبا  كنت  وان 
ندعك أو تقبل قال إن كان وال بد فأمهلوني الليلة حتى أفكر يف أمري، فلما أصبح 
جتانن وركب قصبة ودخل السوق وكان يقول خلوا الطريق ال يطأكم فرسي فقال 
الناس جن بهلول فقال هارون ما جن ولكن فر بدينه منا، وبقي على ذلك إىل أن 
مات انتهى وكيف كان األمر فما يأتي من أخبار البهلول يدل على عقل وافر وانه 
ليس فيه شيء من اجلنون وانه كان يظهره ملصلحة من املصاحل وانه كان معاصرا 
حكايات  كزيده  تاريخ  عن  نقال  ذكر  اجملالس  صاحب  إن  ثم  العباسي.  هلارون 
للبهلول مع أبي حنيفة وانها كانت يف عصر هارون  مع أن بني وفاة البهلول ووفاة 
 190 والبهلول سنة   150 تويف سنة  حنيفة  أبا  ألن  أربعني سنة  حنيفة حنو  أبي 
يبطل  العباسي   هارون  ذلك يف عصر  جعله  أن  إال  كان ممكنا  وان  له  وإدراكه 
اخلرب من أصله ألن أبا حنيفة مل يعاصر هارون  بل ابا جعفر الدوانيقي، والبهلول 
إن كان عاصر الصادق عليه السالم فقد عاصر ابا جعفر، ثم إن كونه من بين 
العباس أيضا موضع شك  ألنه لو كان كذلك لوصف باهلامشي أو العباسي ومل 
يقتصر يف وصفه على الصرييف أو الصويف ويأتي بهلول بن حممد الكويف وان 
ابن حجر وصفه بالصرييف  فلعل االشتباه نشأ من هنا وهو غري هذا الختالف 

األب وعدم اإلشارة إىل ما اشتهر به هذا من إظهار اجلنون.

عالء السالمي
دروسا  ونستكشف  نستشف  يوم  كل  يف  بل  سنة  كل  يف 
منها  تنهل  اخلالدة  احلسينية  الثورة  دروس  من  جديدة 
منها  الرتبوية  احلياة  مفاصل  كل  يف  مجعاء  اإلنسانية 
واالجتماعية وحتى السياسية لتكّون خارطة طريق ليس 
هذه   ، واملعتقدات  األديان  لكل  بل  فحسب  للمسلمني 
خالل  ومن  القضية  أصحاب  حنن  لنا  ميكن  الدروس 
كي  اخلارج  إىل  نصدرها  أن  العاشورائية  ممارساتنا 

نعكس وعينا وإدراكنا مبعتقداتنا املستلهمة من

 نبينا األكرم حممد صلى اهلل عليه واله وأهل بيته األطهار 
إن  من  البعض  يستوعب  ال  قد  وفعال    ، السالم  عليهم 
هناك عيونا ترصد الصغرية والكبرية يف األزقة والطرق 
وتتعلم  تنقل  العاشورائية  الزيارات  خالل  الكربالئية 
أشياء  أمام  جافلة  واهلة  تقف  األحيان  بعض  يف  ورمبا 
نراها بسيطة كونها أصبحت ضمن ممارساتنا احلياتية 
لكنها عظيمة وكبرية كونها اشتقت من مدرسة عاشوراء 
اإلمام احلسني عليه السالم تلك املدرسة العاملية، فرمبا 
على  بإحلاح  طفل صغري  أو  شاب  أو  مسن  رجل  دعوة 
الزوار السائرين بان يتفضلوا إىل موكبهم احلسيين كي 

بل  وشراب  ومبيت  طعام  من  اخلدمة  بتقديم  يتشرف 
 ، املالبس  وغسل  األقدام   تدليك  إىل  األمر  ويصل 
عنوانا لدرس تربوي كبري ، وأيضا تلك احلشود العابرة 
على خنادق املوت ال يهمها عبوة ناسفة أو سيارة ملغمة 
حسني(  يا  )لبيك  النداء  ملبية  الشهادة  لباس  مرتدية 
اليت  اخلالدة  احلسينية  القضية  دروس  من  آخر  درس 
تقف هلا وتنحين كل األقالم والقراطيس إجالال وتعظيما 
لصاحبها إمام اإلنسانية والبشرية مجعاء احلسني عليه 
)احلسني  مقولة  من  أعظمها  ما  مقولة  ولتؤكد  السالم 

عربة وعربة(..

)احلسني ِعربة وَعربة( 

سامي جواد كاظم

بهلوٌل الصرييف 
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اجعِل الندَم درسًا
م/ إيضاٌح

ليس بغريب على اإلنسان ان يقدم على عمل او ال يقدم على عمل ومن ثم يندم ندما يوبخ نفسه اكثر من حجمها وبالتالي تؤثر على 
تصرفاته بل كثريا ما يلهج لسانه مبا يندم عليه والبعض يعيش دوامة من لوم النفس بسبب الندم ، مما يرتتب على ذلك آثار سلبية على 

تصرفاته اجتاه من حواليه ، البعض منا يندم على أمر ومع مرور الزمن يتضح له ان ما أقدم عليه هو الصحيح وال يستحق الندم .
معاجلة الندم ليس بهذا األسلوب بل بدراسة احلالة جيدا من كل جهاتها ويف كل ظروفها ومن ثم وضع احللول السليمة إذا ما تكرر املوقف 

او ما يشابهه وإذا ال هذا وال ذاك فعلى املرء التوجه اىل اهلل عز وجل لكي يعفو او يعوض ما انت نادم عليه فان اهلل غفور رحيم .

الــعــدد:
التاريخ: 

 68
316
25/ �سفر 1433هـ 

املوافق 19/ 1/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

حسني علي جاسم الكرعاوي                                                                                                                                         
                  

الببغاء ذلك  الطائر حباه اهلل بشكل مجيل وألوان 
ورغم  ولكنه  الطيور  باقي  عن  بهما  أمتاز  زاهية 
نعمة  من  عليه  اهلل  منَّ  مبا  اإلنسان  متكن  مجاله 
العقل والتكريم والتفضيل على سائر خملوقاته فهو 
يكرر  غبيا  الطائر  ذلك  جيعل  أن  استطاع  بذكائه 
مــا يقوله دون  أن يفقه املعنى فهو قد يعيد كالما 
يقدح  به ورغم قدرة اإلنسان على تدجني احليوانات 
وامتالكه قوة ترويض املتوحشة منها مل يأخذ العربة 
فلم  االعتبار(  واقل  العرب  أكثر  الببغاء)ما  غباء  من 
يستفد من قابليته على ترويضها)وكما هي الرياضة 
القدرة على الوصول إىل هدف معني فمرة غايتها 
أن يكون املروض بطال وأخرى للسيطرة على النفس 
وإتباع خطوات املران مع الصرب واملطاولة وقد تكون 
اجلنس(  أو  والشرب  األكل  ملذات  عن  باالمتناع 
سواء  القوانني  إتباع  على  نفسه  يروض  إن  ونسي 
كانت اإلهلية أو الوضعية وكرر خطأ الببغاء بتكرار 
أخطاء األمم السابقة فلم جين مثار شجرة أخطائها 
العراقي  جمتمعنا  ولعل  القوانني  تطبيق  فرتك 
منها)قانون  القوانني  تفعيل  إىل  احلاجة  بأمس 

مكافحة البغاء رقم 8لسنة 1988 وتعديالته( يف زمن 
وحقوق  هوت(  والريسفري  بيت-  و)االنرت  االنفالت 
أعداء شرفيتها  من  ودعاتها  للمرأة  والعرض  البيع 
وقدسيتها الذين وصل بها األمر والتمادي بهم إىل 
األزواج(  )بتعدد  واملرأة  الرجل  مبساواة  املطالبة 

و)زواج املثليني(!. 
منت  على  لالطالع  القارئ  عزيز  ادعوك  هنا  ومن 
جتعلك  له  بسيطة  فنظرة  أعاله  القانون  ومضمون 
تفهم  تفعيله وقد  املطالبة بضرورة  تستشعر أهمية 
خطأ إن التفعيل عن طريق القضاء فقط ال بل األمر 
ملمارسة  اآلداب  شرطة  عمل  بعودة  بل  كذلك  ليس 
نشاطها وضبط املخالفني ومن ثم نستطيع القول إن 
)خاصة  والقضاة  القضاء  ملعب  الكرة أصبحت يف 
فرد  (ونصها)لكل   17 الدستورية)  املادة  وجود  مع 
يتنافى  ال  .مبا  الشخصية  اخلصوصية  يف  احلق 
ومطالبتهم  العامة(  .واآلداب  اآلخرين  حقوق  مع 
على  والقضاء  مثاره  جلين  بالتشريع  بااللتزام 
مع  بأجر  اللواط  أو  الزنا  تعاطي  البغاء)هو  حاالت 
بني  الوساطة  )هي  والسمسرة  شخص(  من  أكثر 
وبيوت  البغاء......(  فعل  تسهيل  بقصد  شخصني 
ما حيقق  أو  البغاء  لفعل  املهيأ  احملل  )هو  الدعارة 

البغاء(  أي فعل آخر من األفعال اليت تساعد على 
وما ترتب على ذلك من عقوبات يف املواد )الثالثة-

املادة  يف  عليه  املنصوص  الرابعة-اخلامسة(واملنع 
ألسأل  واني  ممنوعان(  والسمسرة  )البغاء  الثانية 
من  وتضع  األرضة   هذه  جمتمعنا  جينب  إن  اهلل 
أعددت  أعددتها*  إذا  مدرسة  )األم  املرأة  مكانة 
)اجلنة  األم  منزلة  وضياع  األعراق(  طيب  جيال 
حتت أقدام األمهات( وهي مناشدة من قلب صادق 
أمور  هلكذا  القرار  أصحاب  نريان جتاهل  أحرقته 
أساسية لبناء اإلنسان والسمو به إىل منزلة التكريم 
وكذلك هي من دعوة لكل من أضلت الطريق وأهانت 
العفة   لطريق  بالرجوع  الفاحشة  مبمارسة  نفسها 
الفساد  دعاة  لشياطني  اإلغواء  زالت  عن  واالبتعاد 
من متأسلمني وغربيني وصناع الرذيلة وخناسي بيع 
)أسواق  املالهي  يف  وأجسادهن  وعرضهن  النساء 
النخاسة لبيع منزلة املرأة( واالعتبار من تكرار فعل 
وأبناءها  نفسها  فظلمت  مكانتها  عليها  هانت  من 
ترديد   وترك  الرفيع  قدرها  من  وحطت  وجمتمعها 
مقاالت اآلخرين إال بعد التأكد من نواياهم والنأي 

بنفسها من أن تكون ببغاء.   

غباُء  الببغاء وقانون مكافحة البغاء        

سامي جواد كاظم بهلوٌل الصرييف 
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ثغرة ام عثرة؟
اذا اريد للحياة ان تنتظم فيجب ان يكون هنالك قانون سليم يراعي حقوق املواطن وفاعلية القانون تاتي من سالمة التطبيق وسالمة املراقبة واذا ما اخل اي طرف باحد بنود 

القانون فان الغاية املرجوة سوف لن تتحقق.
لالسف الشديد هنالك ثغرة بني املواطن واملسؤول عن تطبيق القانون سواء كان يف الدوائر احلكومية املدنية او مع االجهزة االمنية ، املشكلة تارة تكون يف املواطن وتارة اخرى 
يف املسؤول ، حيث رصدنا اكثر من حالة حياول فيها املواطن ترويج معاملته مثال على حساب القانون وذلك بالتجاوز عن النقص الذي فيها او السماح له على حساب املمنوع 
وعندما يرفض املسؤول ذلك تبدأ الكلمات غري الالئقة حبق املسؤول مع العلم ليس هو اال شخص يلتزم بتنفيذ القانون الصادر من جهات عليا ، ويف بعض االحيان هو املسؤول 
يثغر القانون مما خيلق حالة من االستياء لدى املواطن وهو يالحظ التمايز يف التنفيذ وااللتزام ، وهنا لسنا بصدد ذكر الشواهد فهذا واقع ملموس نامل ان يتم جتاوز هذه 

الظاهرة السلبية . 

1-قال النيب صلى اهلل عليه وآله: لن يعمل ابن آدم 
عمال أعظم عند اهلل عز وجل، من رجل قتل نبيا 
أو هدم الكعبة اليت جعلها اهلل قبلة لعباده أو أفرغ 

مائه يف امرأة حراما. 
2-قال الرضا عليه السالم: علة حتريم النظر إىل 
غريهن  وإىل  باألزواج  احملجوبات  النساء  شعور 
يدعو  وما  الرجال  تهييج  من  فيه  ملا  النساء،  من 

إليه التهييج من الفساد.
اجلارية  كانت  إذا  السالم:  عليه  الصادق  3-قال 
بني أبويها فليس هلا مع أبويها أمر وإذا كانت قد 

تزوجت مل يزوجها إال برضا منها.
4-قال الصادق عليه السالم: إن أشد الناس عذابا 

يوم القيامة رجل أقر نطفته يف رحم حيرم عليه.
5-قال أبو جعفر عليه السالم: ما من أحد إال وهو 
يصيب حظا من الزنا، فزناء العينني النظر وزناء 
الفم القبلة وزناء اليدين اللمس صدق الفرج ذلك 

أم كذب. 
6- سئل الصادق عليه السالم عن مصافحة الرجل 
املرأة ؟ قال: ال حيل للرجل أن يصافح املرأة إال 
امرأة حيرم عليه أن يتزوجها، أخت أو بنت أو عمة 

أو خالة أو بنت أخت أو حنوها. 

حسنني الشاجلي
والوسيلة  السعادة  عامل  لدخول  مفتاحا  األخالق  تعد 
مجاحها،  وكبح  النفس  أهواء  على  والسيطرة  للتحكم 
واملالبسات،  املشاكل  من  الكثري  حل  باألخالق  وميكن 
ويسيطر  بنفسه  األخالق  ظل  يف  اإلنسان  يتحكم  إذ 
على ميوله الشيطانية وحيصل بها على الزاد الكايف يف 
طريق حياته لينال يف النهاية الطمأنينة واهلدوء النفسي، 
فاإلنسان ولكي يرتقي سلم األخالق حباجة إىل التوكل 
على اهلل تعاىل، ليطوي طريقه وهو يف ظل ذلك التوكل 
وباإلرادة القوية اليت تتكون لديه ليصل اىل ساحة االمن 

والنجاة.
حيث  للرتبية،  وقاعدة  مدرسة  أول  األم  أحضان  ان 
ومن  والدين  األخالق  املدرسة  هذه  يف  الطفل  يتعلم 
معه  فيهما سيبقى  الطفل  يتعلمه  ما  إن  خصوصياتهما، 
يكون  احلياة  على  عينيه  الطفل  يفتح  حني  األبد،  إىل 
ضعيفًا وال يتعلم شيئًا ويعتمد على أمه يف مجيع شؤونه 
وعلى هذا االساس فإن مل تصن االم نفسها من عوامل 
الفساد االخالقي والرذيلة فال ميكنها ان تأمل حياة طيبة 

وطبيعية للطفل.
درجة  اىل  الطفل  أخالق  يف  تؤثر  األم  إن  املعلوم  ومن 
جتعلنا نقرر بأن اآلداب واالخالق اليت سيتحلى بها يف 
املستقبل هي امتداد طبيعي ملا تعلمه منها يف صغره، إذ 
يتعلم الطفل أشياء كثرية أثناء مراحل رشده عن طريق 
األخالقية  اجلوانب  من  مشاهداته  ولكن  وبصره  مسعه 
آالف  فيه  تؤثر  فال  أكثر،  فيه  وتؤثر  أسرع  اليه  تنفذ 
النصائح اليت يتلقاها عن طريق مسعه مثلما يؤثر فيه 

مشهد أمه وهي ترتكب ذنبًا، وإن ما يراه الطفل يشكل 
ان  القول  ميكننا  ولذلك  األخالقية،  تركيبته  من  جزءًا 
افضل وسيلة لرتبية الطفل هي تقديم القدوة العملية له، 
تقوم  فما  عينيه،  أمام  متجسدة  قدوة  أهم  األم   وتعترب 
ميكن  فال  فيه،  ينطبع  وسلوكها  أخالقياتها  من  االم  به 
له عندما يرى أمه تكذب وتقلب احلقائق ألبيه وتتوسل 
على  ينشأ  أن  القلب  قاسية  وتكون  واملراوغة  باحليلة 
عكس ذلك، أما إذا كان يرى أمه رؤوفة وأمينة وخملصة 
فعلى  ولذا  األقوى  على  مثلها  فسينشأ  قلب سليم  وذات 
طاهرات  ويكَن  احلميدة  باالخالق  يتحلني  أن  األمهات 
اإلسالمية  املعايري  وفق  سلوكهن  وحيددن  ومهذبات 
وميزجن حياتهن بالفضيلة واألدب اإلنساني ويسعني إىل 

التكامل األخالقي.
يرتبى الطفل على ما يشاهده من الوضع الظاهري المه 
وابيه وسيكون من الصعب تربيته عندما يكون اسلوبهما 
سطحية ثائرة وال ينفذ  وباالخص االم –  وطريقتهما – 
ما يشاهده منهما إىل قلبه، فيجب على األم أن تكسب 
ثقة طفلها ألن ما سيستحسن من امه ان ينبثق من هذه 

الثقة لديه.

بعُض األحاديث الواردة االمُّ وسلوك الطفل
يف سلوك املرأة

سامي جواد كاظم
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اطبخي معي..

اقراص البطاطا باجلنب

املقادير: 

ثالثة ارباع كوب جنب - 4 اىل 6 مالعق طحني 

 - وفلفل  وكمون  ملح   - اخلشونة  متوسط  رز 

احلجم  متوسطة  بطاطا  قطع   3 للقلي-  زيت 

مهروس  ثوم  ملعقة   - تهرس  ثم  جيدا  تسلق 

- ربع كوب معدنوس مفروم - بهارات.

طريقة العمل: 

وتهرس  بعضهما  مع  واجلنب  البطاطا  ختلط 

وامللح  املهروس  الثوم  اضافة  مع  جيدا 

والبهارات. 

ثم يضاف طحني الرز بالتدريج مع عجنها باليد 

باالناء  تلتصق  تكون عجينة متماسكة ال  حتى 

قطعة  تؤخذ  و  الزيت  من  بقليل  اليد  تبلل  ثم 

صغرية من العجينة وتشكل بصورة قرص ، ثم 

تقلى بزيت غزير وترتك حتى حتمر.

اذا كانت العجينة تتفكك ضعي هلا مزيدا من 

طحني الرز .. والف الف عافية .

اعداد: رقية ماجد

حسن االسدي
    سيرتكز احلديث حول بعض األخطاء املهمة اليت 
الصورة  توضيح  مع  زوجته،  جتاه  الرجل  فيها  يقع 
أفضل  عليه  اخللق  سيد  لتعامل  الصحيحة  املشرقة 

الصالة والسالم مع زوجاته أمهات املؤمنني.
وأحكام  دينها..  تعاليم  الزوجة  تعليم  عدم  أواًل:      

شريعتها..
    فهناك من النساء من ال يعرفن كيف يصلني الصالة 

الصحيحة!!
    ومنهن من ال تعرف أحكام احليض والنفاس !!

    ومنهن من ال تعرف كيف تتعامل مع زوجها معاملة 
شرعية!! أو كيف تربي أبناءها تربية إسالمية!!

    بل قد يقع البعض منهن يف الشرك والعياذ باهلل 
وهن ال يشعرن .. كالنذر لغري اهلل، والسحر والكهانة.

    ولكن وباملقابل جتد كل همها أن تتعلم كيف تعمل 
الطبخة الفالنية وكيف جتهز األكلة الفالنية ألن زوجها 

يسأهلا عن ذلك.
    ولكن كيف تتوضأ للصالة؟!

    وكيف تؤديها؟!
    هذا أمر ال يهتم به الزوج وال يسأل عنه .. وهذا ال 
والتقوى كما قال  الرب  التعاون على  شك تضييع ملبدأ 
تعاىل: )وتعاونوا على الرب والتقوى( املائدة، اآلية: 2، 
وإخالل باملسؤولية اليت قال عنها صلى اهلل عليه  وآله 
والرجل  رعيته  عن  مسؤول  وكلكم  راع  »كلكم  وسلم: 
راع على أهله« وحسبك أن تعلم أهمية العلم الشرعي 

وآله عليه  أن رسول اهلل صلى اهلل   ؛  املسلمة  للمرأة 
وسلم زوج امرأة لرجل وجعل صداقها شيئًا من كتاب 
اهلل. كما أنه صلى اهلل عليه وآله وسلم خصص يومًا 

للنساء يعظهن فيه.
    أيها الزوج الكريم: إن طرق وسائل تعليم املرأة أمور 

دينها كثرية ـ وهلل احلمد ـ نذكر لك بعضها:
1- تهديها كتبًا عن اإلسالم وأحكامه وتناقشها فيها.

2- تهديها شريطًا وتطلب منها أن تلخص لك ما ذكره 
احملاضر يف حماضرته.

واحملاضرات  والندوات  الدروس  إىل  حتضرها   -3
اليت يلقيها املشايخ وطلبة العلم يف املساجد.

4- تتدارس معها كتابًا من الكتب مثل: رياض الصاحلني 
أو كتاب التوحيد.

5- ختربها كل مجعة عن موضوع اخلطبة وتناقشها 
فيه.

حضور  على  وتساعدها  صاحلة  بصحبة  تربطها   -6
جمالس الذكر معهن.

املراكز  إىل  ـ  أمكن  إن  ـ  حضورها  على  حترص   -7
من  الصاحلات  إدارتها  على  تقوم  اليت  النسائية 

النساء.
الكتب  من  جمموعة  فيها  مكتبة  بيتك  يف  تكون   -8

اإلسالمية وحتثها على االطالع والقراءة.
9- ختصص هدية شهرية هلا إن هي حفظت من كتاب 

اهلل بعض السور أو اآليات.
10- حتثها على استماع إذاعة القرآن الكريم. 

أخطاٌء يقع فيها 

بعض األزواج
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

قلب املفاهيم

 اخلاطئة 

كانوا  السالم(  )عليهم  األئمة  إن 

يف  اخلاطئة  املفاهيم  قلب  يتعمدون 

أذهان العباد، ولو استلزم ذلك شيئًا من 

الشدة والقسوة يف القول ..فقد مّر أمري 

املؤمنني )عليه السالم( على قوٍم جلسوا 

يف زاوية املسجد ، فقال من أنتم؟ قالوا 

السالم(  )عليه  ..فقال  املتوكلون  حنن 

متوكلني  كنتم  فإن   ، املتأكلة  أنتم  بل 

إذا وجدنا  قالوا   ، توكلكم  بكم  بلغ  فما 

)عليه  ..فقال  صربنا  نفدنا  وإذا  أكلنا 

 ، عندنا  الكالب  تفعل  السالم(:}هكذا 

قالوا كيف نفعل؟ فقال )عليه السالم ( 

إذا وجدنا بذلنا ، وإذا فقدنا شكرنا {

املستدرك-ج2ص289 .  

 يعرِّف الفقهاء النية بألفاظ متقاربٍة  ومبضمون واحد، ومنها: 
أمر  القصد  هذا  إىل  الباعث  ويكون  الفعل  ُيقصد  أن  هي 
اهلل تعاىل من دون فرق بني أن يكون ذلك بداعي احلب له 
سبحانه أو رجاء الثواب أو اخلوف من العقاب ويعترب فيها 

اإلخالص والنية شرطا  يف كل العبادات.. 
ويذكِّرني شرط اإلخالص يف النية بقصٍة أرويها لكم: ُدعي 
هلم  صديٍق  بيت  يف  غداء  وجبة  إىل  يومًا  األصحاب  بعض 
وكنُت أحدهم.. ويف األثناء أعلن املؤذن حضور وقت الصالة 
اليت توَجه األخوة املدعوون إىل أدائها بعد أن أنهوا طعامهم، 
ولكن احدهم.. بدأ ينظر حَبريٍة ال مثيل هلا وقد ضاقت عليه 
بارتياب  وتلفت  رأسه  يف  عيونه  ودارت  رُحَبت..  مبا  األرض 

وارتباك كمن ضلَّ طريقه يف أوسع الفلوات، وشوشت ذهنه 
أفكار أجلمت لسانه وكأَنه ألقم حجرًا فال يدري ماذا يقول 
هو  بل  للصالة  تارٌك  فهو  مأزق حمرج خمجل  إَنه يف   ..  !!
وعلى الرغم من جتاوزه العقد الثالث من عمره جاهل بأفعال 
الصالة وأركانها وأجزائها وأذكارها والعياذ باهلل.. وأضحى 
املسكني يف وضع ال حُيَسُد عليه وهو أمام خيارين : أما أن  
ال يؤدي الصالة ويف ذلك )فشلة( بني أصدقائه، أو أن يصلي 

جتنبًا هلذا الظرف الطارئ الذي مل يكن يف احلسبان !!. 
وهنا حصلت املفاجأة.. إذ استقبل هذا الرجل القبلة وشرع 
... ؟؟ حركاٌت ليس  القربة إىل من  بنّية  يف )الصالة( ولكن 
إال لكي ال ُيوصف أو يظهر أمام اجملتمع بأّنه تارٌك للصالة 

أهون  تعاىل  اهلل  جعل  فقد  كارثة  كمثلها  ليس  كارثة  وهذه 
الناظرين إليه.. وكان هّمه أن ينظر الناس إليه بعني الرضا 
ال أن يكون مرضيًا عند اهلل سبحانه.. وهنا ال بد من همسة 
يف إذنه وإذن من هم على شاكلته..فنقول: إن كنت تكذب على 
نفسك فال تكذب على ربِّ العاملني بعبادتك فهو الذي )يعلم 
خائنة األعني وما ختفي الصدور( وتذكر إنَّ احلرج احلقيقي 
واملأزق األعظم هو )يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إال من أتى اهلل 
بقلب سليم( واهلل سبحانه وتعاىل أوىل باحلياء واهليبة من 
قبضته  ، وحنن يف  بيده سبحانه  األمور  مقادير  ألن  الناس 
وحتت سلطانه وجربوته.. اللهم ال جتعلنا ممن يصلي لغريك 

يا أرحم الرامحني.

قـُرَبٌة إىل َمن ...؟؟

من  كبرية  كميات  على  التبغ  منتجات  كل  حتتوي 
من  مباشرة  اجلسم  ميتصها  مادة  وهي  النيكوتني، 
دخان التبغ إىل الرئتني، كما ميتصها من التبغ الذي 
األنف،  يف  استنشاقا  أو  الفم  يف  مضغا  يستخدم 
النيكوتني مادة تسبب اإلدمان بشكل واضح  ويعترب 
انه اضطراب  التبغ على  كما يصنف االعتماد على 
الدولي  التصنيف  إىل  استنادا  وسلوكي  نفسي 
 ( العاملية  الصحة  منظمة  تضعه  الذي  لألمراض 
رقم  التصنيف   10  – لألمراض  الدولي  التصنيف 
املواد  معاقرة  اخلرباء يف جمال  أن  كما   )  f17  .2
يف  مماثال  أو  أقوى  التبغ  على  االعتماد  يعتربون 
اهلريوين  مثل  األخرى  املواد  على  لالعتماد  قوته 
سن  يف  التدخني  يبتدئ  أن  واألغلب  والكوكائني 
املراهقة أما إذا جتاوز املرء مرحلة املراهقة  دون 
أن يدخن فان من املستبعد كثريا أن يبدأ التدخني 
بعد ذلك وهلذا البد من بذل جهود مكثفة ملساعدة 

الشباب الصغار لالبتعاد عن التدخني. 
يف  النجاح  هي  إليها  نهدف  اليت  الغاية  كانت  إذا 
اإلقالع عن التدخني على نطاق واسع جدا، فأن أول 
النظر هو أن برامج اإلقالع اخلاصة اقل  ما يلفت 
من املطلوب بكثري ففي الوقت الراهن ال توجد اال 
أعداد قليلة جدا من العاملني الصحيني الذين تلقوا 

تدريبا يف معاجلة االعتماد على التبغ. 
الصحيني،  العاملني  كل  يتلقى  أن  من  البد  لذلك 
واملمرضات  األسنان  وأطباء  األطباء،  ذلك  يف  مبا 
القيام  أثناء  وتدريبا  أساسيا  تدريبا  والصيادلة 
أو  واملشورة  النصح  تقديم  يستطيعوا  كي  بالعمل، 
للتخلص من االعتماد  أو كال األمرين معا  املعاجلة 
مشكلة  التبغ  على  االعتماد  أن  فالواقع  التبغ  على 
خطرية من مشكالت الصحة العامة تتطلب اهتماما 
كبريا إذا حنن أردنا تقليل وباء الوفيات واألمراض 

املرتبطة بالتدخني واستخدام التبغ . 
زمن اخلفاجي
شعبة تعزيز الصحة

إدماُن التبغ 

 صادق مهدي حسن 
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ماأ�صاة الطفولة..

بشائر سعد عبد األمري

وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  قال 

ثالثة حيبها اهلل : قّلة الكالم وقلة املنام وقلة 

الطعام .

وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  قال 

ثالثة حيبهم اهلل عز وجل : رجل قام من الليل 

بيمينه خيفيها  ، ورجل تصدق  يتلو كتاب اهلل 

فانهزم  سرية  يف  كان  ورجل   ، مشاله  عن 

أصحابه فاستقبل العدو.

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( : 

ثالثة من مكارم األخالق يف الدنيا واآلخرة : 

أن تعفو عّمن ظلمك وتصل من قطعك وحتلم 

عّمن جهل عليك.

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( : 

ثالثة يزدن يف احلفظ ويذهنب السقم : الصيام 

والسواك وقراءة القرآن .

ثالثٌة يف ثالثٍة

صورة وتعليق..

شاب رياضي باكستاني 

ينشر راية ياحسني )عليه 

السالم( السوداء فوق أعلى 

قمة على وجه البسيطة  

جبل إفرست

سهاد سعد عبد األمري
1- روي عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( انه قال ) حيشر صاحب الغناء يف قربه أعمى واخرس وأبكم(.

2- روي عن أمري املؤمنني )عليه السالم( انه قال: ) والغناء يورث الفقر ويعقب النفاق(.
3- قال الرسول )صلى اهلل عليه واله وسلم(: ما رفع أحد صوته بالغناء إال بعث اهلل شيطانني على منكبيهِ  يضربان 

بأعقابهما على صدرهِ  حتى ميسك.
4- ورد عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( قوله ) مخسة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة منهم املغين (.

5- وعن اإلمام الرضا )عليه السالم( انه قال : ) من نزه نفسه عن الغناء فأن يف اجلنة شجرة يأمر اهلل عز وجل 
الرياح أن حتركها فيسمع فيها صوتًا مل يسمع مثله ومن مل يتنزه عنه مل يسمعه.

يدخله  الدعوة وال  فيه  الفجيعة وال جياب  فيه  يؤمن  الغناء ال  بيت   : السالم( قال  )عليه  الصادق  اإلمام  6- وعن 
املالئكة.

إن موضوع الغناء والذي لألسف الشديد كثري من املسلمني يستمعون إليه ورمبا يطربون معه، يف حني إن اهلل تعاىل 
قال يف حمكم كتابه: ) ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل اهلل بغري علم ويتخذها هزوًا أولئك هلم 

عذاب مهني ( ) وإذا مروا باللغو مروا كرامًا( ، ) واجتنبوا قول الزور( فماذا تعين هذه الكلمات؟
1- هلو احلديث / اللهو يف اللغة هو ما يشغلك عما يهمك وهو كل قول يصرف اإلنسان ومينعه عن استماع وقبول 

الكالم احلق.
2- اللغو / هو الباطل وكل ما ال خري فيهِ  من الكالم واألصوات فالسخرية لغو والكالم غري املفيد لغو والكذب 

والشتم لغو.
3- قول الزور / هو القول الباطل أيضا والزور هو الغناء.

عن أبي بصري قال ) سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم( ( عن قوله تعاىل ) فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا 
قول الزور( قال هو الغناء، اللهم ال حترمنا صوت الصاحلني يف جنانك يا اهلل .

الغناُء يف منظور األئمة األطهار )عليهم السالم(
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االختصاصات: 
• مصمم فين حيسن استخدام برنامج االندزاين 

• مهندس صوت 

• مهندس اتصاالت

• رسام 

وميكنكم مراجعة قسم االعالم لالطالع
على شروط التعيني .

تعلن العتبة احلسينية املقدسة عن وظائف شاغرة 

ختص األعمال الفنية وعلى ان يكون املتقدم له خربة 

كافية يف جمال العمل الذي يتقدم اليه وان يكون متفرغا 

للعمل وغري ملتزم بأية وظيفة اخرى.


