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ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم االإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 16/ربيع االول / 1433هـ املوافق 9 / 2 / 2012 

العدد..

لقي رجل احلسني بن علّي )عليه السالم( بالثعلبّية وهو يريد كربالء فدخل فسّلم 
عليه، فقال له احلسني )عليه السالم(:

من أّي البلدان أنت؟ فقال: من أهل الكوفة.
قال: يا أخا أهل الكوفة أما واهلل لو لقيتك باملدينة ألريتك أثر جربئيل من دارنا 
ونزوله على جّدي بالوحي، يا أخا أهل الكوفة مستقى العلم من عندنا، أ فعلموا 

وجهلنا؟ هذا ما يكون. )بصائر الدرجات: 11 ـ 12 اجلزء 1، ب 7، ح 1(.



يف تفسري على بن إبراهيم حدثين ابى عن احلسني بن خالدعن الرضا )ع( انه قال: السكينة ريح من اجلنة هلا وجه كوجه اإلنسان، وكان إذا وضع التابوت بني يدى املسلمني 
والكفار فان تقدم التابوت رجل اليرجع حتى يقتل او يغلب ومن رجع عن التابوت كفر وقتله االمام فاوحى اهلل إىل نبيهم ان جالوت يقتله من يستوى عليه درع موسى عليه السالم، 
وهو رجل من ولد الوى بن يعقوب عليه السالم امسه داود بن اسى وكان اسى راعيا وكان له عشر بنني اصغرهم داود، فلما بعث طالوت إىل بنى إسرائيل ومجعهم حلرب جالوت 
بعث إىل اسى ان احضر وأحضر ولدك، فلما حضروادعا واحدا واحدا من ولده فألبسه الدرع درع موسى )ع(، منهم من طالت عليه ومنهم من قصرت عنه، فقال السى: هل 
خلفت من ولدك احدا؟ قال: نعم اصغرهم تركته يف الغنم يرعاها، فبعث اليه فجاء به فلما دعى اقبل ومعه مقالع قال: فناداه ثلث صخرات يف طريقه، فقالت: يا داود خذنا 
فاخذها يف خمالته وكان شديد البطش قويا يف بدنه شجاعا، فلما جاء إىل طالوت البسه درع موسى فاستوت عليه، )ففصل طالوت باجلنود وقال هلم نبيهم( يابنى إسرائيل 
)ان اهلل مبتليكم بنهر( يف هذه املفازة فمن شرب منه فليس من حزب اهلل ومن مل يشرب منه فانه من حزب اهلل )اال من اغرف غرفة بيده( فلما وردوا النهر اطلق اهلل هلم ان 

يغرف كل واحد منهم غرفة بيده فشربوا منه اال قليال منهم فالذين شربوا منه كانوا ستني ألفا وهذا امتحان امتحنوا به كما قال اهلل.
- روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم انه قال: القليل الذين مل يشربوا ومل يغرتفوا ثلثمائة وثلثة عشر رجال، فلما جاوزوا النهر نظروا إىل جنود جالوت قال الذين شربوا 
منه: )الطاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده( وقال الذين مل يشربوا، )ربنا افرغ علينا صربا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين( فجاء داود حتى وقف حبذاء جالوت، وكان 
جالوت على ألفيل وعلى رأسه التاج، وفى وجهه ياقوتة يلمح نورها، وجنوده بني يديه فاخذ داود من تلك االحجار حجرا فرمى به يف ميمنة جالوت، فمر يف اهلوى ووقع عليهم، 
فانهزموا وأخذ حجرا آخر فرمى به يف ميسرة جالوت فوقع عليهم فانهزموا، ورمى جالوت حبجر فصكت الياقوتة4 يف جبهته ووصلت إىل دماغه، ووقع إىل األرض ميتا وهو 

قوله: )فهزموهم باذن اهلل وقتل داود جالوت وآتاه اهلل امللك(.

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



التفريق بني ما يعرتض املرء من مواقف وعدم خلط االوراق يعد السبيل الناجح الجتياز الصعاب اما اذا كان اسلوب ربط املشاكل مع بعضها 

وجعل املقايضة هي احدى السبل حللها فان مثل هكذا اسلوب يعود باملردود السليب اخلاص والعام ، وهذا االمر هو ما حيدث بعينه خبصوص 

املوافقة على املوازنة هلذا العام الذي انقضى شهر منه وال زالت املوازنة ترواح مكانها بني كراسي اعضاء الربملان بسبب ما تعرتض العملية 

السياسية من جتاذبات ال عالقة هلا باملوازنة ، واالمر ذاته ينطبق على كثري من التشريعات اليت هي قيد املناقشة واملناقشة هي ادخال 

تشريعات اخرى هلا عالقة باالصوات اليت تصوت عليها ، جيب النظر اىل املستفيد واملتضرر االول من هذه التشريعات وهو املواطن العراقي 

فاذا ما كانت املزايدات على حساب حقوق املواطن فان هذا االمر ينذر خبطر حمدق بكل اطراف العملية السياسية اوال والبلد ثانيا .

ولالسف هنالك من ينظر اىل بعض التشريعات كغنيمة للحصول على اكرب قدر ممكن من االمتيازات الفئوية او الشخصية او القومية وهذا 

حبد ذاته يعد منحى خطري يقود العملية السياسية اىل هاوية يصعب جندتها منها ويكون الثمن دائما املواطن .

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

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org

هاتف: 325194 مبا�سر  - بدالة: 321776 داخلي 171

A L - A   H   R   A   R

Email  :  n o n  _  a  n  n  a  s  h  r  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m

24

27

25

في هذا العدد..

نعمة السكن وسبيل شكرها  بأداء 
احلقوق الزوجية

قبسات اميانية..
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إهداء العتبة احلسينية املقدسة 400  
خمطوطة  تعود أقدمها اىل سنة 700 
هجرية

مؤسسات شيعية تبني )لألحرار( دورها 
بنشر التشّيع يف السويد

مقاالت..

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗال ختلطوا االوراق

اال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

االأر�سيف

الت�سميم واالإخراج

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

رئي�س التحرير



اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 3 / ربيع االول /1433هـ املوافق 2012/1/27م
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 2012/1/27 املوافق  هـ  االأول1433  ربيع   3 يف  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  ل�سماحة  االأوىل  اخلطبة  من  • م�ستقاة 

 

نعمة ال�سكن و�سبيل �سكرها  باأداء احلقوق الزوجية
جاء يف رسالة احلقوق لإلمام السجاد )عليه السالم(:)وأما حق رعيتك مبلك النكاح, فإن تعلم 
إن اهلل جعلها سكنًا ومسرتاحًا وأنسًا وواقية, وكذلك كل واحد منكما جيب أن حيمد اهلل على 

صاحبه ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه ووجب أن حيسن صحبة نعمة اهلل ويكرمها ويرفق بها 
وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت ما مل تكن معصية, فإن هلا 
حق الرمحة واملؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة اليت البد من قضائها وذلك عظيم, 

وال حول وال قوة إال باهلل(.
فقد ابتدأ اإلمام بتعبري لطيف ووجداني مؤثر ليفتح القلب إىل تقّبل هذا التكليف الذي رمبا 
يكون ثقيالً  على البعض، وقد شاءت حكمة اخلالق بالرجل واملرأة أن جعل كل منهما ملبيًا 
والطمأنينة  الراحة  والعقلية واجلسدية.. حبيث جيد عنده  والنفسية  الفطرية  اآلخر  حلاجة 
واالستقرار، وجيد يف اجتماعه، السكن وااللتقاء واملودة والرمحة، وجعل يف تركيب كل منهما 
النفسي والعصيب والعضوي ما يليب رغائبهما وائتالفهما وامتزاجهما، إلنشاء حياة يتولد منها 
جيل جديد..لكن قلما يتذكر الناس نعمة اهلل تعاىل بصلة السكن والقرار، واملودة والرمحة، 
والسرت والتجّمل، واليت خلقت هلم من أنفسهم أزواجًا، وأودعت يف نفوسهم صنفًا من املشاعر 
والعواطف، جتعل الصلة بينهما منشأ لسكن النفس وراحة اجلسم والقلب واستقرارًا للحياة 
ثم  ومن  للغريزة اجلنسية..  وتنفيسًا شرعيًا  الدين  لنصف  واطمئنانًا، وحرزًا  لألرواح  وأنسًا 
وآمال  فرتبطهما حبياة  راقية،  إنسانية  مشاعر  على  تقام  أن  بينهما  اجلنسية  للعالقة  أريد 
وآالم ومستقبل مشرتك، وأريد للعالقة الزوجية أن تكون أول الروابط وأمتنها، فمنها احندرت 
النبوة، ووجدت األبوة واإلخوة، وعنها تفرعت القرابة، وبها نشأت املصاهرة وتكونت األسرة، 
وشرع هلا اإلسالم من احلقوق والواجبات ما يكفل بقاؤها وصالحها، حيث يكون الولد البار 
واألب الرحيم واألم احلنون، لينشأ ويتهيأ جيل جديد يتحّمل متاعب احلياة وتكاليفها، حتى 

يتم للعامل عمرانه ولإلنسان سعادته.
إن اإلسالم قد رفع من شأن الزوجية وجعل مشاعر املودة والرمحة هي األساس يف العالقة 
الزوجية ) ومن آياتهِ  أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها (، فقرر اإلسالم لكل من 
الزوجني حقوقًا، راعى فيها ما هو واجب لكل منهما يف احلياة على ضوء املميزات لكل منهما 
والفوارق الطبيعية واالجتماعية ، فقد خلق الرجل أقوى جسمًا، واثبت قلبا، واضبط عاطفة، 
، وكذلك صارت وظيفته يكد يف طلب الرزق خارج البيت، وحيارب ويدافع عن  وأوفر عقالً 
النفس والعرض واملال، وله القدرة على شؤون األسرة، رامسًا لكل منهما دوره يف احلياة املكمل 
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 2012/1/27 املوافق  هـ  االأول1433  ربيع   3 يف  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  ل�سماحة  االأوىل  اخلطبة  من  • م�ستقاة 

 

نعمة ال�سكن و�سبيل �سكرها  باأداء احلقوق الزوجية
تتناسب  بقدر  وعقلية،  وعاطفية  منهما مميزات جسدية  لكل  أعطى  هنا  ومن  اآلخر،  لدور 
ودوره الذي يراد أداؤه، وكانت وظيفة الزوجة داخلية من األمومة والرضاع وتربية األطفال 
والقيام بشؤون املنزل..وعلى هذا األساس شرع اإلسالم حقوق الزوجية، قال أبو احلسن )عليه 
السالم(: »عيال الرجل أسرائه، فمن أنعم اهلل عليه؛ فيوّسع على أسرائه، فان مل يفعل أوشك 
أن تزول تلك النعمة«، وقال أمري املؤمنني )عليه السالم(:«إن املرأة رحيانة وليست بقهرمانة، 
فدارها على كل حال وأحسن الصحبة هلا ليصفو عيشك«، وقال النيب )صلى اهلل عليه واله 
وسلم( يف خطبة الوداع:) أال وحّقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسوتهن وطعامهم(، وقال 
)صلى اهلل عليه واله وسلم( أيضًا:) استوصوا بالنساء خريًا فإمنا هّن عوان عندكم(، وقال 

)صلى اهلل عليه واله وسلم( أيضًا : ) أكمل املؤمنني إميانًا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم(.
فيكرمها  بها،  تليق  اليت  احلسنة  املعاملة  يعاملها  أن  واجبه  فمن  للرجل  عون  الزوجة  إن 
وحيسن معاشرتها، فان ذلك دليل على كمال حسن اخللق ومتام إميانه، وإذا كانت هناك بعض 
الزوج، ولكن ال ريب إن هناك صفات كثرية غريها  أو الصفات غري املرضية لدى  العيوب 
تعّوض عنها وتقوم مقامها وتدعو لإلعجاب واالحرتام واإلحسان، وال شك إن التوسعة على 
الزوجة واإلحسان إليها أبقى للمودة وأرعى للحرمة وأنفى لكفر النعمة، وعلى الزوجة أاّل تبالغ 
يف السؤال والطلب فتطلب من زوجها ما يرهقه ويؤدي به إىل الَدين واملذلة ثم إىل الفقر 
واملسكنة وان رفض فرمبا أدى إىل البغض وتعكري األجواء اليت تذهب األلفة واملودة واالحرتام 
ويقضيان على املعاونة )هّن لباس لكم وانتم لباس هلن( إن اللباس يسرت عيوب اجلسم وهو 
وأنواع األخطار والزوجان حيفظ كل منهما  زينة لإلنسان وحيفظ اجلسم من احلر والربد 

اآلخر من االحنراف والعيوب، ويوّفر كل منهما سبل الراحة والطمأنينة لآلخر.
ثقافة  لنشر  ماّسة  إن هناك حاجة  نستشف   – تعلم  أن   - السالم(  )عليه  االمام  تعبري  من 
الرتبوية  املراكز  وفتح  الدراسية  املناهج  خالل  من  األسرة  أفراد  وحقوق  الزوجية  احلقوق 
واألسرية وإقامة الندوات واملؤمترات وتوعية الشباب املقبلني على الزواج بذلك، فحق الزوجة 
ينفق الزوج عليها بالغذاء واللباس والسكن وسائر ما حتتاج إليه حبسب حاهلا بالقياس إليه، 
وان ال يؤذيها وال يظلمها وال يشاكسها من دون وجه شرعي وان ال يهجرها وجيعلها كاملعّلقة، 
وأن حيرتمها ويعتز بها ويقدر جهدها وتعبها يف البيت، ويسعى إىل عدم حتسيسها بالعيوب 
والنواقص فال يوجد إنسان خيلو من العيوب والنواقص، ويتجنب تفريغ غضبه ومعاناته يف 

البيت كما هو حال بعض الرجال.

ثقافة حسينية
وقفٌة مع احلديث » ان لقتل احلسني حرارة 

يف قلوب املؤمنني ال تربد ابدا  )2-2(

 سامي جواد كاظم

لتقريب املعنى عندما نشرتي حاجة ما بالف دينار فهنالك من يرى ان 
الدينار  على  ومتاسفا  متاملا  فيبقى  دينار  الف  تساوي  ال  قيمة احلاجة 
يهتم  فانه  املبلغ  هذا  من  اكثر  تستحق  احلاجة  ان  يرى  من  وهنالك 
 ، عليها  الثمن وحصل  دفع  الذي  يثين على  الوقت  نفس  باحلاجة ويف 
حنن نعلم ان دم احلسني هو الثمن واملثمن هو الدين االسالمي فيجب 
احلفاظ عليه من خالل التمسك ببنوده من حالل وحرام ووجوب ، وهو 
احلرارة اليت قصد منها باحلديث والن اخلطاب موجه وخمصص يف 
املؤمنني فان الكسرة هي املقصودة بدال من الفتحة يف كلمة ) عربة ( 
، وكما اشرت ان للحديث تكملة وجاء حمل الشاهد فالتكملة هي » ثم 
قال ) عليه السالم ( بأبي قتيل كل عربة ، قيل : وما قتيل كل عربة يا بن 
رسول اهلل ؟ قال : ال يذكره مؤمن إال بكى« هنا ال يذكره مؤمن ومل يقل 
حمب او مواسي فبالرغم من ان الكل هلم اجرهم على مقدار اميانهم 
اال ان التخصيص باملؤمن له دالالت اخرى وقتيل العربة بالكسرة وليس 
بالفتحة النه ال يصح ان يكون قتيل الدمعة او احلزن بل قتيل العربة اليت 
الذي  ديننا  دين حممد  دين اهلل  اجل  التضحية من  اال وهي  بها  نعترب 

ارتضاه اهلل ورسوله لنا .
هنالك روايات اخرى تؤكد هذا ومنها »قال أبو عبد اهلل ) عليه السالم 
( : قال احلسني بن علي ) عليهما السالم ( : أنا قتيل العربة ال يذكرني 
مؤمن إال استعرب. كامل الزيارات - ص 215 عن أبي عبد اهلل ) عليه 
السالم ( ، قال :نظر أمري املؤمنني ) عليه السالم ( إىل احلسني فقال 
كامل   . بين  يا  نعم   : قال   ، أبتاه  يا  أنا   : فقال   ، مؤمن  كل  عربة  يا   :

الزيارات- ص 214«
فاملؤمن الذي يتذكر واقعة الطف ال يتذكر كيف قتل احلسني بل يتذكر 
منا  هيهات  )ع(  يعلم عمق صرخة احلسني  وعندما  قتل احلسني  ملاذا 
الذلة  سيعلم اىل اي درجة عظمة االسالم الذي ضحى من اجله احلسني 
وعياله واصحابه عليهم السالم فالعربة هي الـ ) ملاذا ( ومن بعدها الـ ) 
كيف ( وهنا سنتمسك اكثر باملثمن ونبكي ونواسي اهل البيت لدفعهم 
الثمن فاذا اردنا ان نثبت الهل البيت اننا سنحافظ على املثمن فيجب 

العمل به قبل وبعد كل شيء ال ان نهتم جبانب ونرتك عدة جوانب .
اللوعة  كانت  فاذا  القلب  يف  احلرارة  تبقى  )عج(  احلجة  ظهور  وعند 
فهل هلا حمل مع دولة احلجة اليت اثنى وبشر بها كل االنبياء واالئمة 
عليهم السالم؟ فاحلرارة اليت ال تربد هو استمرارية احلركة يف تطبيق 
التعاليم االسالمية النها ابدية ومن اجلها بقى وسيظهر االمام احلجة 
التعاليم  اقامة  هو  فاالبدية  القيامة  يوم  سيكون  صحتها  وتاكيد  )عج( 

االسالمية.
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باُب م�سائل 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

الشيخ عبد احلسني االميين مؤلف موسوعة الغدير عامل حنرير فطحل خريت 
اديب اريب هو بذاته موسوعة مثال لالجتهاد واملثابرة كتب عنه تلميذه احملقق 
واالطالع  القراءة  حب  له  كان  قائال   بداياته  عن  متحدثا  الطباطبائي  السيد 
وكانت يف النجف االشرف مكتبتان االوىل تابعة للحسينية الشوشرتية واخرى 
مكتبة الشيخ كاشف الغطاء وينقل احملقق عن استاذه االميين رمحه اهلل انه قال 
له : اني عزمت على قراءة كل الكتب يف مكتبة احلسينية الشوشرتية فطلبت من 
احلارس ان يرتكين يف املكتبة ويغلق احلسينية فوافق على ذلك وقرات كل كتب 
املكتبة واما الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء قدس سره فقال : مل ُيبِق االميين 

يف مكتبتنا كتابا من كتبها ساملا لكثرة مراجعته هلا .
هذا االجتهاد يف القراءة واالطالع كانت مثرته موسوعة الغدير واليت اشتهر بها 
وقد قرظه جمموعة من علمائنا االبرار بكلمات اطنبوا واسهبوا يف حق االميين 
يقول الشيخ عبد اهلادي الشريازي ) ت 1382(  يف تقريظه على املوسوعة :« 
قد يفتقر مثل هذا التأليف احلافل واملتنوع اىل جلنة جتمع رجاال من اساتذة 
العلوم الدينية ولو مل يكن مؤلفه العالمة االميين بني ظهرانينا ومل نر انه مبفرده 
قام بهذا العبء الفادح لكان جماال حلسبان ان الكتاب اثر مجعه تصدى كل من 

رجاهلا لناحية من نواحيه »
اما السيد عبد احلسني شرف الدين فانه كتب تقريظا على موسوعة االميين 
ريب  دون  االدب عمل فخم  النقد وحكم  ميزان  الغدير يف  :« موسوعتك  قائال 
اتقانها  وتوافروا على  العلماء  ابداعها عدة من  لو اصطلح على  فهي موسوعة 
مبثل هذه االجادة لكان عملهم جمتمعني فيها كبريا حقا واما اجلوانب الفنية 
فقد نسجتها نسج صناع وهيأت لقلمك القوي فيها عناصر التجويد واالبداع يف 
مادة الكتاب وصورته ويف ادواتها املتوفرة على سعة باع وكثرة اطالع وسالمة 

ذوق وقوة حماكمة«.
اما بولس سالمة فانه كتب يقول :« وقد اطلعت على هذا السفر النفيس فحسبت 
ان آللئ البحار قد اجتمعت يف غديركم هذا اجل يا صاحب الفضيلة ان هذا 
العمل العظيم الذي تقومون به منفردين لعبء تنوء به اجلماعة من العلماء فكيف 
االمام  روح  القدسية  الروح  تلكم  ان  ريب   ال  ؟  لوحدكم  له  النهوض  استطعتم 

العظيم امري املؤمنني عليه السالم هي اليت ذللت املصاعب ».
تويف العالمة االميين يف طهران لليلتني بقيتا من ربيع االخر لسنة 1390 هـ وقد 

نقل جثمانه اىل النجف ليدفن يف مكتبة امري املؤمنني عليه السالم .
وحيكى انه ملا زار اإلمام الرضا عليه السالم مل يفكر بطلب حاجياته بل فكر 
اليوم  انه قرأ ان اإلمام يصلي الف ركعة يف  ماذا يقدم هدية اىل اإلمام ومبا 
مبا  فأمتها  ذلك  على  واظب  وقد  ركعة  الف  لإلمام  يهدي  ان  قرر  لذا  والليلة 

يقارب الشهر .

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(.

العزاء يف السيارة  العزاء ، لسماع  15 -السؤال: ما حكم وضع شريط 
أو البيت ، واالنشغال عنها بتحدث مع األشخاص املوجودين معه ، وقد 
ينشغلون بذكر النكات والضحك.. وهل يسبب ذلك استهتارا بأهل البيت 

؟.. وما حكم مساع العزاء ، داخل دورة املياه ؟
الفتوى: ال مانع منه .

بعضها   ، وضعية  قوانني  حتكمها   ، دولة  لدينا  توجد  السؤال:   -  16
مع  يتوافق  ال  قد  اآلخر  والبعض   ، اإلسالمية  الشريعة  مع  يتوافق  قد 

الشريعة، لذا يرجى بيان اآلتي :
معيار  هو  وما  أم جيوز خمالفتها،   ، القوانني  بهذه  التقيد  1 هل جيب 

التقيد وجواز املخالفة ؟
2 يف حال القوانني اليت تلزم دفع رسوم مالية للدولة ، مثل رسوم الكهرباء 
واملاء واهلاتف .. فهل جيب التقيد بها والدفع ، أم جيوز خمالفتها ؟.. وهل 
جيب السعي لدفع هذه الرسوم املالية ، أم يكفي االنتظار، حتى اإلبالغ 
من قبل الدولة بطريقة الفواتري عن استحقاق الدفع ؟ .. أم جيوز تأخري 

الدفع حتى بلوغ حد اإللزام من الدولة واحلرج من عدم الدفع ؟
3 يف حال عدم االلتزام ببعض القوانني ، أو عدم دفع الرسوم املالية.. 
للوضوء  املاء  إباحة  عدم  مثال  شرعي،  أثر  أي  ذلك  على  يرتتب  فهل 

والغسل ، يف حال التأخر عن دفع رسوم املاء؟
 ، الدفع  التأخر يف  أو   ، للدولة  الدفع  لنا يف حال عدم  4 هل جتيزون 
التصرف يف اخلدمات املقدمة من الدولة ، مثل الكهرباء واملاء واهلاتف 

وغريه؟
الفتوى: 

1 مساحة السيد ال يسمح مبخالفة القوانني اليت وضعت ملصلحة اجملتمع 
اإلسالمي ، كقوانني املرور، ويشمل ذلك كل القوانني ، حتى لو مل تكن 

خمالفة للشريعة ، وأما املخالفة هلا فال جيوز متابعتها .
2 جيب التقييد بدفع رسوم املاء والكهرباء واهلاتف وحنوها من اخلدمات 

، وجيوز التأخري، حسبما يسمح القانون .
3 ال جيوز التصرف فيها ، إذا منعه قانون الدولة .

4 مساحة السيد ال جييز ذلك .

تقاريُظ العلماء لل�سيخ االميني
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لو سألوك

روت امساء بنت عميس وأم سلمة وجابر األنصاري 
وأبو ذر وابن عباس وأبو سعيد اخلدري وأبو هريرة 
واالمام الصادق)عليه السالم(: أن رسول اهلل )صلى 
الغميم، فلما سلم نزل  اهلل عليه واله( صلى بكراع 
عليه الوحي، وجاء علي)عليه السالم( وهو على ذلك 
احلال فأسنده إىل ظهره فلم يزل على تلك احلال 
حتى غابت الشمس والقرآن ينزل على النيب)صلى 
اهلل عليه واله(، فلما مت الوحي قال: يا علي صليت؟ 
عليك  اهلل  لريد  ادع  فقال:  عليه،  وقص  ال  قال: 
ويف  نقية.  بيضاء  عليه  فردت  اهلل  فسأل  الشمس، 
رواية أبي جعفر الطحاوي أن النيب )صلى اهلل عليه 
وطاعة  طاعتك  يف  كان  عليًا  إن  )اللهمَّ  قال:  واله( 
رسولك فاردد عليه الشمس، فردت فقام علي وصلى 
فلما فرغ من صالته وقعت الشمس وبدر الكواكب(.

وأما بعد وفاته )صلى اهلل عليه واله( ما روى جويرية 
بن مسهر وأبو رافع واحلسني بن علي)عليه السالم(: 
أن أمري املؤمنني ملا عرب الفرات ببابل صلى بنفسه 
يف طائفة معه العصر، ثم مل يفرغ الناس من عبورهم 
حتى غربت الشمس وفات صالة العصر من اجلمهور 
فتكلموا يف ذلك، فسأل اهلل تعاىل رد الشمس عليه 
القوم  سلم  فلما  األفق  يف  فكانت  عليه،  فردها 
ذلك،  الناس  هال  شديد  وجيب  هلا  فسمع  غابت، 
واكثروا التهليل والتسبيح والتكبري ومسجد الشمس 
بالصاعدية من ارض بابل شايع ذايع. )انظر مناقب 

آل أبي طالب البن شهر آشوب ج2 /141(.
وهذه بعض املصادر اليت ذكرت معجزة رد الشمس

احلسكاني  احلّذاء  ابن  احلاكم  القاسم  أبو   -1
النيسابوري احلنفي: له رسالة يف احلديث أمساها 
النواصب  وترغيم  الشمس  رّد  تصحيح  يف  مسألة 
البداية  يف  كثري  ابن  منها  شطرًا  ذكر  الّشمس، 
تذكرة  يف  الذهيب  له  وذكرها   ،88/6 والنهاية: 

احلّفاظ: 1200/3 رقم 1032.
بن  علّي  بن  أسعد  بن  الشريف حمّمد  علّي  أبو   -2
له   .)588( املتوّفى  النّسابة:  النقيب  املعمر احلسين 
جزء يف مجع طرق حديث رّد الشمس لعلّي، أورد يف 

أحاديث مستغربة. لسان امليزان: 85/5 رقم 7031.
3- احلافظ جالل الدين السيوطي: املتوّفى )911(. 
عن  اللبس  كشف  أمساها  احلديث  يف  رسالة  له 

حديث رّد الشمس.
الطحاوي:  بن حمّمد  أبو جعفر أمحد  احلافظ   -4
أخرجه   .)11/2( اآلثار  مشكل  يف   ،)321( املتوّفى 
ورواتهما  ثابتان  احلديثان  هذان  وقال:  بلفظني 

ثقات.
5- احلاكم أبو عبد اهلل النيسابوري: املتوّفى )405( 
رواه يف تاريخ نيسابور، يف ترمجة عبد اهلل بن حامد 

الفقيه الواعظ.
6- احلافظ أبو بكر البيهقي: املتوّفى )458( رواه يف 

الدالئل، كما يف فيض القدير للمناوي )440/5(.
7- احلافظ اخلطيب البغدادي: املتوّفى )463( ذكره 

يف ختليص املتشابه: 225/1 رقم 353 واألربعني.
8- احلافظ أبو عبد اهلل حمّمد بن يوسف الكنجي 
الشافعي: املتوّفى )658(. جعل يف كتابه كفاية الطالب 

فصاًل يف حديث رّد الشمس.
أمحد  بن  حمّمد  الدين  مشس  اهلل  عبد  أبو   -9
األنصاري األندلسي: املتوّفى )671( قال يف التذكرة 
اهلل  إّن   :-  14 ص   - اآلخرة  وأمور  املوتى  بأحوال 
نبّيه بعد مغيبها حتى صّلى  تعاىل رّد الشمس على 
علّي. ذكره الطحاوي وقال: إّنه حديث ثابت، فلو مل 
يكن رجوع الشمس نافعًا، وأّنه ال يتجّدد الوقت، ملا 

رّدها عليه.
10- شيخ اإلسالم احلّموئي: املتوّفى )722( رواه يف 

فرائد السمطني: 183/1 ح 146 باب 37.
املتوّفى  العـسقالني:  حجر  ابن  احلافظ   -11
روى  وقال:  - 222/6ـ  الباري  فتـح  ذكـره يف   )852(
الطحاوي، والطرباني يف الكبري، واحلاكم، والبيهقي 
يف الدالئل، عن أمساء بنت عميس: أّنه )صلى اهلل 
عليه وآله( دعا ملّا نام على ركبة علّي ففاتته صالة 
العصر، فرّدت الشمس حتى صّلى علّي، ثّم غربت. 
وهذا أبلغ يف املعجزة، وقد أخطأ ابن اجلوزي بإيراده 
له يف املوضوعات، وهكذا ابن تيمّية يف كتاب الرّد 

على الروافض يف زعم وضعه، واهلل أعلم.
12- احلافظ شهاب الدين ابن حجر اهليتمي: املتوّفى 
)974( عّده يف الصواعق احملرقة: ص 128. كرامًة 
وقال: وحديث  السالم(  )عليه  املؤمنني  باهرًة ألمري 
رّدها صّححه الطحاوي والقاضي يف الشفاء وحّسنه 
شيخ اإلسالم أبو زرعة وتبعه غريه، ورّدوا على مجٍع 

قالوا إّنه موضوع.
 

حادثة رد الّشمس لالمام علي 
)عليه السالم(

سامي جواد كاظم

ردت الشمس المري املؤمنني )عليه السالم( أكثر من مرة وقد ذكر ابن شهر آشوب انها ردت عليه مرارًا يف مواطن عديدة منها: 

يوم الساباط، ويوم اخلندق، ويوم حنني، ويوم خيرب، ويوم قرقيسياء، ويوم براثا, ويوم الغاضرية، ويوم النهروان، ويوم بيعة 

الرضوان، ويوم صفني، ويف النجف، ويف بين مازر، وبوادي العقيق، وبعد احد، ولكن املشهور أنها ردت له)عليه السالم( مرتني: مرة 

يف حياة النيب)صلى اهلل عليه وآله( بكراع الغميم، ومرة بعد وفاته )صلى اهلل عليه وآله( ببابل
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احلكومة  مع  بالتعاون  املائية  املوارد  وزارة   •
ائتالف  مع  عقدا  تربم  البصرة  يف  احمللية 
الشركات األردنية وااليطالية لدراسة إمكانية 
العرب على  بناء سد تنظيمي على مياه شط 
املد  امتداد  من  احملافظة  شهدته  ما  خليفة 

امللحي يف مياه شط العرب.. 
للتعويضات  املتحدة  األمم  جلنة  من  وفد   •
أربعة   2011 العراق دفع خالل عام  إن  يؤكد 

للكويت.. كتعويضات  تقريبا  دوالر  مليارات 
حمافظة  جملس  يف  والوقود  الطاقة  جلنة   •
على  النفط  وزارة  موافقة  عن  تعلن  كربالء 
للفالحني  املخصص  الكاز  كمية  زيادة 
أراضيهم   لسقى  حاجتهم   لسد  يكفي  مبا 

الزراعية..

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

ثالثُة مقربين لألسرة الحاكمة السعودية محكومون 
باإلعدام في السجون العراقية

المطالبُة بإيقاف صرف رواتب حماية الدليمي 
وابنته كونهما مطلوبين للقضاء 

كارثٌة اقتصادية يتعرض لها العراق في حال
 إغالق مضيق هرمز

قراُر جعل االمتحانات وزاريا في الجامعات
 جاء بعد دراسة مستفيضة 

ستة  ان  عن  املوسوي  كميلة  النائبة  كشفت 
لالسرة  املقربني  من  ثالثة  بينهم  سعوديني، 
السجون  يف  باالعدام  حمكومون  املالكة 
تسعى  السعودية  ان  اىل  مشرية   ، العراقية 
العراقية  احلكومة  مع  صفقة  ابرام  اىل 
حمكومني  عراقيني  سجناء  مع  لتبادهلم 
احلكومة  ان  وأوضحت  اململكة.  يف  باإلعدام 

أحكام  تنفيذ  ملنع  سعيها  اطار  ويف  العراقية، 
يف  يقبعون  عراقيني  مواطنني  حبق  اإلعدام 
سرية  رسائل  تلقت  السعودية،  السجون 
باستبدال  تطالب  السعودية  السلطات  من 
السعوديني  من  بنظرائهم  العراقيني  السجناء 
املدانني بعمليات إرهابية حمكومني باإلعدام..

على حد قوهلا 

بإيقاف صرف  الفتالوي  النائبة حنان  طالبت 
عدنان  السابق  النائب  محاية  افراد  رواتب 
امساء  السابقة  النائبة  ابنته  مع  الدليمي 
العراقي  للقضاء  مطلوبني  كونهما  الدليمي 

أن أفراد  ، وأضافت  البالد  ويتواجدان خارج 
يستلمون  اللحظة  هذه  اىل  الدليمي  محاية 
رواتبهم من جملس النواب بالرغم من القضايا 

اخلطرية اليت يواجهها الدليمي..

العراق  تعرض  من  اقتصاديون  باحثون  حذر 
اىل »كارثة اقتصادية« يف حال إغالق مضيق 
صادرات  معظم  خالله  من  متر  الذي  هرمز 
من   %92 أن  الباحثون   وبني  العراقي.  النفط 
النفط،  عائدات  على  تعتمد  العراق  موازنة 

وحنو 80% من صادراته النفطية متر عرب هذا 
املضيق .داعني اىل التفكري بإنشاء خط جديد 
مع سوريا، وآخر مع األردن، إضافة اىل تفعيل 
بني  السياسية  املشاكل  رغم  السعودي  اخلط 

البلدين.

أفاد رئيس جلنة التعليم العالي والبحث العلمي 
يف جملس حمافظة كربالء علي عبد الفتاح بان 
قرار جعل االمتحانات يف اجلامعات العراقية 
لوحدها  بالوزارة  قرارا خاصا  يكن  وزاريا مل 
وإمنا جاء بعد دراسة مستفيضة للمشروع من 

واملعاهد  اجلامعات  يف  املشكلة  اهليئات  قبل 
العراقية ، مضيفا ان جعل االمتحانات وزاريا 
عن  اجلامعية  التعليمية  بالعملية  سينأى 

االتهامات اليت شابتها يف اآلونة األخرية . 

دوٌل إقليمية تسعى دون نهوض 
العراق اقتصاديا

األمريكاُن مسؤولون عن جفاف 
العيون المائية في قضاء عين التمر

بعض  سعي  من  نصيف  عالية  النائبة  حذرت 
العراق  نهوض  دون  للحيلولة  اإلقليمية  الدول 
اقتصاديا . واضافت ان »العراق يتمتع بالثروات 
لقيادة  تؤهله  اليت  االقتصادية  واإلمكانيات 
وبالتالي   ، القادمة  املرحلة  العربي يف  القرار 
يف  العصا  وضع  اىل  تسعى  الدول  بعض  فإن 

عجلة النمو االقتصادي يف العراق ».

كربالء  مدينة  يف  اجلوفية  للمياه  العامة  اهليئة  لت  محَّ
العيون  جفاف  مسؤولية  األمريكي  اجلانب  املقدسة 
عشرات  قيامها حبفر  بعد  التمر  عني  قضاء  املائية يف 
الواقع  دراسة  دون  املنطقة  يف  االرتوازية  اآلبار 

املعنية...  للجهات  الرجوع  او  للمنطقة  اجليولوجي 
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موجز »األحرار« 

تقارير 

تأسيس  مت   ، القرآنية  احلركة  تطوير  بهدف 

من  العديد  خيمتها  قرآنية جتمع حتت  رابطة 

من  االشرف  النجف  يف  القرآنية  املؤسسات 

اجل توفري الدعم املعنوي واملادي حلّفاظ وقّراء 

املركز  يف  املسؤول  وحبسب   ، الكريم  القرآن 

الوقف  لديوان  التابع  القرآن  لعلوم  الوطين 

 ، لكل حمافظة  رابطة  تأسيس  سيتم  الشيعي 

وقال صباح عبد علوان يف تصريح لـ)لالحرار( 

بهذا اخلصوص 

» سافرنا اىل عدة حمافظات واقمنا مؤمترات 

يف حمافظة املثنى وكركوك والبصرة ، وجدنا 

والواقع   ، بشتات  يعملون  كلهم  القرآنيون  ان 

من  اىل  حيتاج  وال  بذاته  ناهض  هو  القرآني 

يقّومه ولكن حيتاج اىل رص الصفوف والتعرف 

هي  وهذه  بينهم  فيما  املؤسسات  اعمال  على 

مضيفا  احملافظات،  يف  تشكل  اليت  الروابط 

وان يصار اىل جملس  تكون  ان  النية  ان يف   «

يف  الروابط  اطياف  كافة  يضم  موّحد  قرآني 

العراق« ..

الوطين  املركز  يف  القرآنية  الدورات  مدير 

الشيعي  الوقف  لديوان  التابع  القرآن  لعلوم 

بالقرآن  خاص  قانون  وضع  اىل  احلاجة  أكد 

عليها  واحلفاظ  لالرتقاء مبواهبهم  والقرآنيني 

، وقال ابراهيم السامل يف تصريح لـ)لالحرار( 

لدينا  القرآن  لعلوم  الوطين  املركز  من  » حنن 

عمل مكّثف يف كل حمافظات العراق من اجل 

القرآنية«  للحركة  موحد  قانون  ووضع  توجيه 

وعن اهم احملاور القرانية يف النجف االشرف 

مناقشة  هو  االول  حموران  فيه   « السامل  بني 

اليت  واحللول  التطور  وسبل  القرآني  الواقع 

تشكيل  هو  الثاني  واحملور  نضعها  ان  نستطيع 

القرآنية  املؤسسات  كل  تضم  قرآنية  رابطة 

نرتك  ال  وان  القرآني  العمل  توحيد  اجل  من 

وكل  قانونها  مؤسسة  لكل  مبعثرة  املؤسسات 

مؤسسة تعمل على حدة وامنا اذا اجتمعت هذه 

املؤسسات فسوف نرتقي باهل القرآن وسوف 

العراق من  قرآنية يف  نهضة  قد اسسنا  نكون 

مشاله اىل جنوبه« 

ويشار اىل ان حمافظة النجف االشرف تضم 

الذين  القّراء  ومئات  حافظ   1000 من  اكثر 

هم حباجة ماسة اىل صقل مواهبهم وتطوير 

قدراتهم يف خمتلف العلوم القرآنية..

تأسيس رابطة قرآنية في النجف االشرف ونية لتكوين 

مجلس قرآني موّحد يضم كافة الروابط في العراق
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قواعُد ذهبية حلفظ القرآن الكرمي )3 ــ  5(                     
إعداد عبد الستار جابر ألكعيب 

القاعدة السابعة  ) ال تـُجاوز سورة حتى ترتبط أوهلا بآخرها (
بعد إمتام سورة ما من القرآن ينبغي للحافظ أال َّ ينتقل إىل سورة أخرى إال بعد 
إمتام حفظها متامًا، وربط أوهلا بآخرها، وأن جيري لسانه بها بسهولة ويسر 

ودون إعنات فكر وكد يف تذكر اآليات، ومتابعة القراءة.
بل جيب أن يكون احلفظ كاملاء، ويقرأ احلافظ السورة دون تلكؤ حتى ولو شتَّ 
ذهنه عن متابعة املعاني أحيانًا، كما يقرأ القارئ منا فاحتة الكتاب دون عناء 
واستحضار، وذلك من كثرة تردادها وقراءتها، ولكن احلفظ لكل سور القرآن 
لن يكون مثل حفظ الفاحتة إال نادرًا، ولكن القصد هو التمثيل، إن السورة ينبغي 
أن تثبت يف الذهن مرتابطة متماسكة وأن ال جياوزها احلافظ إىل غريها إال 

بعد إتقان حفضها.                                         

القاعدة الثامنة  )التسميع الدائم (
يعتمد على حفظه مبفرده، بل جيب أن يعرض حفظه  جيب على احلافظ أال 
كان مع حافظ متقن، وذلك  لو  أو متابع يف املصحف، وحبذا  دائمًا على آخر 
حتى ينبه احلافظ ملا ميكن أن يكون مريد احلفظ قد نسيه من القراءة أو ردده 
دون وعي، فكثريًا ما حيفظ الفرد منا السورة خطأ، وال ينتبه لذلك حتى مع 
النظر، فينظر مريد احلفظ  القراءة كثريًا ما تسبق  النظر يف املصحف، ألن 
يف املصحف وال يرى بنفسه موضع اخلطأ مـن قـراءته، ولذلك فيكون تسميعه 
القرآن لغـيـره وسيـلة الستدراك األخطاء وتنبيهًا دائمًا لذهنه وحفظه.   املصدر 

: )هداية الرمحن يف جتويد القرآن (.    

لَكيْ َل تْأسوْا عَلى ماَفاتُكمْ
عن االمام الصادق عليه السالم : )يا حفص!.. ما أنزلت الدنيا من 
نفسي إال مبنزلة امليتة إذا اضطررُت إليها أكلت منها. يا حفص!.. 
هم  ما  وإىل  عاملون  عليه  العباد  ما  علم  وتعاىل  تبارك  اهلل  إّن 
فيهم،  السابق  لعلمه  السيئة  أعماهلم  عند  عنهم  فحلم  صائرون، 
فال يغّرنك حسن الطلب ممن ال خياف الفوت، ثم تال قوله تعاىل 
اُر اآْلِخَرةُ  جَنَْعُلَها ِللَِّذيَن ال ُيِريُدوَن ُعُلّوًا يِف األَْْرِض َوال  : ))ِتْلَك الدَّ
َفَسادًا َواْلَعاِقَبةُ  ِلْلُمتَِّقنَي(( وجعل يبكي ويقول : ذهبت واهلل األماني 

عند هذه اآلية..
ثم قال : فاز واهلل األبرار، تدري َمن هم؟.. هم الذين ال يؤذون الذّر، 

كفى خبشية اهلل علما، وكفى باالغرتار باهلل جهال.
يا حفص!.. إنه ُيغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن ُيغفر للعامل ذنٌب 
واحٌد، وَمن تعّلم وعمل وعّلم هلل، ُدعي يف ملكوت السموات عظيما، 
فقيل : تعّلم هلل، وعمل هلل، وعّلم هلل، قلت : ُجعلت فداك!.. فما حّد 
الزهد يف الدنيا؟.. فقال : فقد حّد اهلل يف كتابه فقال عّز وجّل : 
))ِلَكْياَل َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َوال َتْفَرُحوا مِبَا آَتاُكْم(( إّن أعلم الناس 
أزهدهم  به  وأعلمهم  به،  أعلمهم  له  وأخوفهم  أخوفهم هلل،  باهلل 
فيها، فقال له رجل : يا بن رسول اهلل!.. أوصين، فقال : اتق اهلل 

حيث كنت، فإنك ال تستوحش.

الكريم  القرآن  دار  ساهمت 
املطهرة،  احلسينية  بالعتبة 
األوىل  اللبنات  بوضع 
لتأسيس دار القرآن الكريم 
املقدسة  الكاظمية  بالعتبة 
والتجارب  اخلربات  وتبادل 
إلجناح  سعيًا  الطرفني  بني 
يهدف  الذي  املشروع  هذا 
القرآنية  الثقافة  نشر  إىل 
بني شرائح اجملتمع العراقّي.

وقام وفد ضّم مدير الدار الشيخ حسن املنصوري وعدد من العاملني فيها؛ 
الشيخ  واللقاء مبسؤوله فضيلة  الكاظمية  بالعتبة  الثقايف  القسم  بزيارة 
مكي الكاظمي، للتعاون معهم يف وضع اللبنات األوىل لتأسيس دار القرآن 

الكريم بالعتبة املقدسة.
لدار  املتعددة  النشاطات  عن  موجزًا  املنصوري شرحًا  الشيخ  قّدم  وقد 
كبرية،  قرآنية  مشاريع  من  تقيم  وما  احلسينية  بالعتبة  الكريم  القرآن 
القرآنية  العلوم  جمال  يف  اخلربات  لتقديم  الدار  استعداد  على  مؤكدًا 

للعتبة الكاظمية املقدسة لتأسيس دار القرآن الكريم فيها. 
من جهته أعرب الشيخ الكاظمي عن سعادته بهذه الزيارة والتعاون الكبري 
الذي أبدته دار القرآن الكريم بالعتبة احلسينية املقدسة من أجل إجناح 

مشروع تأسيس دار قرآنية يف العتبة الكاظمية املقدسة.

دار القرآن الكرمي بالعتبة احلسينية 
تؤكد على تعاونها مع العتبة 
الكاظمية بفتح دار قرآنية فيها
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تيسري عبد عذاب

أهدى الشيخ أمحد احلائري مكتبة احتوت على جمموعة 

العتبة  إىل  احلجرية  والكتب  املخطوطات  من  قيمة 

تلك اجملموعة ملراحل خمتلفة  املقدسة، وتعود  احلسينية 

عليها  للحفاظ  منه  حرصا  وذلك  املاضية  العصور  من 

ومعاجلتها من خالل امتالك مكتبة العتبة احلسينية على 

العديد من األجهزة احلديثة واملتطورة يف العالج والصيانة 

اليت لو تركت لفرتة زمنية أخرى لتسبب بإتالفها والقضاء 
عليها. 

)األحرار( زارت بيت الشيخ )امحد حممد رضا احلائري( 

الذي حدثنا عن تفاصيل هذه املخطوطات وأين وكيف كانت 

حتفظ من قبل، فقال إن »هذه املكتبة تعود اىل مساحة 

كربالء  علماء  احد  وهو  الكاشاني  عباس  السيد  اهلل  آية 

احلسينية  الروضة  يف  اجلماعة  إمام  كان  حيث  املقدسة 

منذ عام )1960 -1971( واستطاع يف هذه الفرتة تأسيس 

له  وكان  السالم(  )عليه  العباس  سيدنا  مكتبة يف صحن 

دور فعال يف تلك املكتبة وترك له تراثا هائال من الكتب 

املختصة يف اإلمام )عليه السالم(«.

كربالء  مدينة  من  الكاشاني  السيد  »قبل هجرة  وأضاف 

املقدسة اىل مدينة قم املقدسة بإيران كان لديه مكتبتان 

واحده نقلها اىل مدينة قم والثانية كانت هي املكتبة اليت 

أهديناها ملكتبة العتبة احلسينية املقدسة حيث أمنها عند 

احد السادة الذي احتفظ بها يف بستان منذ عام )1971 

كربالء  اىل  عدت  البائد  النظام  سقوط  وبعد   ،)2003-

ذهبت  ثم  السيد  هذا  بواسطة  املكتبة  هذه  على  واطلعت 

لزيارة السيد الكاشاني يف مدينة قم وأخربته إن املكتبة 

موجودة وحبيازتي حاليا ففرح وقال ضعها عندك أمانة 

ألنها خاصة بالعراق«.

وأوضح »عندما ذهبت الستالمها من املؤمتن عليها طيلة 

هذه السنني وقد القى الرجل مصائب كثرية من قبل النظام 

واخلشب  النخيل  بسعف  مغطاة  كانت  إنها  حتى  السابق 

كي ال يتم التعرف عليها وبعد أن قمت جبمعها يف علب 

كارتونية أحضرتها اىل منزلي وحافظت عليها منذ عام 

إن »من بني املخطوطات  يومنا هذا«، الفتا  ولغاية   2003

خمطوطة ترجع لـ 700عام تقريبا«.

وأكد احلائري »االن أنا كمؤمتن عليها ومع موافقة الورثة 

أصبح القرار بوضعها يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة 

على شكل جناح خاص باسم مكتبة مساحة آية اهلل السيد 

عباس الكاشاني )رمحه اهلل( الذي تويف يف العام املاضي 

وهذا ما مت االتفاق عليه مع أمني عام العتبة احلسينية«، 

مكتبة  اىل  تسليمها  يف  رغبته  عن  أعلن  حال  »أنه  مبينا 

الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  أبدى  احلسينية  العتبة 

ترحيبه بهذه املبادرة وأرسل اإلخوة االختصاص وباشروا 

اىل  نقلها  يتم  كي  وفهرستها  املخطوطات  هذه  بتهذيب 

الروضة احلسينية«.

وأثرية  ثرية  »بأنها  العتبة  مكتبة  واصفا  قال  احلائري 

واألصول  الفقه  من  املخطوطات  نوادر  على  الحتوائها 

املخطوطات االجتماعية، جاعال من ذلك سببا  وخمتلف 

بإهداء مكتبته اليت تقدمت هلا عروض باهظة لكنه أرتئ 

أن تكون يف مكتبة العتبة احلسينية ملا حتمله من تراث ثر 

ال ميكن احلفاظ عليه إال يف العتبة احلسينية املقدسة«.

مكي(،  مجيل  )وائل  الكيماوي  احمللل  قال  جانبه  من 

»وجهنا من قبل إدارة العتبة احلسينية لالطالع على هذه 

املخطوطات وسارعنا إلجراء عملية اجلرد واستالمها ألننا 

أصحاب اختصاص يف هذا اجملال فإذا كانت املخطوطات 

حتفظ يف مكان غري جيد تتلف وتتضرر ألنها تتعرض اىل 

خمتلف احلاالت اجلوية«.

للمخطوطات نظريا  »من خالل مشاهدتنا  وأضاف مكي 

تبني أنها حتتوي على  العديد من اآلفات واألمراض نتيجة 

األرضة  دودة  على  احتوائها  الحظنا  فقد  خزنها  طريقة 

والبعض من املخطوطات قد متكنت منها الرطوبة واحتوت 

معاملها«.  من  قسم  اخفت  اليت  االعفان  أنواع  بعض  على 

وتشخيصها  املخترب  اىل  إدخاهلا  »سيتم  انه  مشريا 

احلديثة  باألجهزة  ومعاجلتها  تعفريها  ويتم  بيولوجيا 

بإضافة  وأيضا  املكتبة  اليت متتلكها  واملختصة  واملتطورة 

بعض املواد الكيميائية هلا اليت ال تضر باملخطوطة وإمنا 

إلزالة الطباقات املتعفنة والقضاء على األمراض اليت لو 

بقيت ستؤدي اىل تلفها«.

احلسينية  العتبة  مكتبة  يف  املخطوطات  ُمرَمر  وأضاف 

وقد  أسبوع  قبل  العمل  هذا  »استلمنا  املوسوي(،  )عباس 

حفظ قسم من هذه املخطوطات من خالل وضعها بأكياس 

املخطوطات  هذه  بعض  الرطوبة  من  لوقايتها  بالستيكية 

والكتب اليت يبلغ عددها اىل ما يقارب )400( خمطوطة 

وكتاب حجري حيتاج اىل أعمال صيانة وترميم«.

ميتلكون  الذين  اإلخوة  مجيع  اىل  »نداء  املوسوي  ووجه 

عليها  احلفاظ  يستطيعون  وال  قدمية  وكتب  خمطوطات 

بدورنا يف  نقوم  كي  احلسينية  العتبة  مكتبة  اىل  تسلمها 

أعمال صيانتها وحنافظ عليها من خالل امتالكنا قاصة 

درجة  من  املناسبة  الظروف  كافة  بها  متوفرة  حصينة 

قبل  من  حتتويه  مما  لالستفادة  وأيضا  ورطوبة  حرارة 

احملققني والباحثني والقراء وغريهم«.

إهداء العتبة احلسينية املقدسة 400  خمطوطة

 تعود أقدمها اىل سنة 700 هجرية
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    2. املعاد مظهر العدل اإلهلي
    إّن العمل على أساس العدل هو أحد فروع 
مسألة التحسني والتقبيح العقلّيني، وإّن الذين 
يذهبون إىل االعتقاد بهذه النظرية يف جمال 
ملا  وفقًا  العمل  أّن  يؤّكدون  العملي،  العقل 
يراه  ما  كّل  عن  واالجتناب  العقل  يستحسنه 
الكّلية الواسعة  ُيعّد من اأُلصول  العقل قبيحًا، 
أّن  يرى  العقل  واّن  باإلنسان،  ال ختتص  اليت 
األحوال  مجيع  ويف  واجلميل  »احلسن«  العمل 
مريد  فاعل  أّي  ومن  الشرائط  كافة  وحتت 
وخمتار صدر فهو حسن ومجيل، والقبيح على 
العمل  ذلك  أّن  يرون  حيث  ذلك  من  العكس 
كّلية  )حبكم  احلكم  هذا  يف  يفّرقون  وال  قبيح 
أو  الفاعل ممكنًا»اإلنسان«  كون  بني  املوضوع( 

كونه واجبًا»اهلّل«.
اهلّل مجيع  أطاع  لو  أّنه  فيه  ريب  ال  ومّما      
وخرّيين  حمسنني  ُأناس  إىل  وحتّولوا  العباد 
وصاحلني، فال يستلزم ذلك أبدًا وجوب إثابتهم 
عملوا  مهما  ألّنهم  وذلك  سبحانه،  قبله  من 
وأطاعوا وأحسنوا يف حياتهم فإمّنا ينطلقون يف 
منحها  اليت  واإلمكانات  القدرات  من  ذلك  كّل 
اّن مجيع حركاتهم  إذ  إليهم،  ووهبها  اهلّل هلم 
والفكرية  منها  البدنية  وجهودهم  وسكناتهم 
كّلها وليدة الثروة اإلهلية، وهذه النقطة مّما ال 
يرتاب فيها أحٌد أدنى ارتياب. أضف إىل ذلك 
اهلّل  وهبها  اليت  اإلهلية  النعم  لو أحصينا  أّننا 
لعباده ومدى سعتها وكثرتها ـ إىل الدرجة اليت 
يصّرح القرآن الكريم بأّنها تستعصي على العّد 
الستحقاق  جمال  يبقى  ال  فحينئذ  ـ  واحلصر 
سبحانه  اهلّل  رأينا  ما  وإذا  اأُلخروي،  الثواب 

وتعاىل قد وعد هؤالء بالثواب فإمّنا ذلك من 
باب اإلحسان والكرم واللطف اإلهلي ال غري، 
هذا  يف  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  يقول 
الصدد: »ولكّنه سبحانه جعل حّقه على العباد 
مضاعفة  عليه  جزاءهم  وجعل  يطيعوه،  أن 
الثواب تفّضاًل منه، وتوّسعًا مبا هو من املزيد 

أهله«.) ]9[(
    يف مقابل ذلك لو كان مجيع العباد عاصني 
على  وجب  ملا  ومذنبني  ومنحرفني  وخمطئني 
اهلّل تعاىل عقابهم وعذابهم يوم القيامة، وذلك 
ألّن العقاب واملؤاخذة حق هلّل سبحانه وتعاىل 
إذ  حّقه،  يستويف  أن  عليه  الالزم  من  وليس 

بإمكانه سبحانه أن يتنازل عن حّقه .
    على هذا األساس يّتضح أّنه لو كان مجيع 
العباد صاحلني أو مجيعهم طاحلني فال ميكن 
أبدًا توجيه مسألة العقاب أو الثواب اإلهلي على 
أساس»العدل اإلهلي« ولكن الناس يصنفون إىل 

طائفتني هما:
    1. الصاحلون.
    2. الطاحلون.

    وهنا من الالزم دراسة مقتضى العدل اإلهلي 
خبصوص هاتني الطائفتني من عباده سبحانه.

ومن  العامل  هذا  الناس يف  أّن  ذكرنا  كما      
إىل  ينقسمون  اإلهلية  بالتكاليف  العمل  جهة 
العون  ليستمد  العقل  دور  يأتي  وهنا  طائفتني 
العقليني،  الكّلي يف احلسن والقبح  من األصل 
وحيكم بأّن املساواة بني هاتني الطائفتني على 
لو  األساس  هذا  وعلى  قانون»العدل«،  خالف 
اجلميع،  عاقب  بأن  العقاب  يف  بينهم  ساوى 
اجلميع  أثاب  بأن  اجلزاء  يف  بينهم  ساوى  أو 

أهمل  تقدير  أقّل  على  أّنه  أو  فرق،  دون  من 
اجملرمني  إجرام  أهمل  كما  احملسنني  إحسان 
فال  يذكر،  أثر  أدنى  عملهم  على  يرتّتب  ومل 
بينهم،  َيعدل  مل  وموقفه  هذا  بعمله  أّنه  ريب 
ُتعّد  اجلميع  إثابة  أو  اجلميع  معاقبة  أّن  فكما 
واإلهمال  احلياد  كذلك  اإلهلي،  للعدل  خالفًا 
الصاحلة  الطائفتني  إىل  بالنسبة  مباالة  والال 
على  ُيعّد  املعاد،  أصل  تنفي  اليت  والطاحلة 
خالف العدل اإلهلي، والبحث هنا يتم على هذا 
املطلب الثالث والذي أّكد القرآن الكريم عليه 

أيضًا.
هاتني  بني  كان  إذا  ُأخرى:  وبعبارة      
هذا  يف  اجلزاء  يف  وامتياز  فرق  الطائفتني 
له مظهرًا،  العدل اإلهلي  العامل، فحينئذ يرى 
باستثناء  ـ  منهما  املوقف  أّن  فرضنا  إذا  وأّما 
بعض املوارد ـ على حّد سواء فمن الطبيعي أّنه 
ولكي يتحّقق مفهوم العدل بصورة أمّت وطريقة 
أكمل البّد من وجود عامل آخر وحياة ثانية تكون 
املعاد  يكون  هنا  ومن  احلّقة،  للعدالة  معرضًا 
أمرًا حتميًا وقطعيًا ال ميكن أن يتخّلف حبال 
من األحوال، واآلن نشرع يف ذكر بعض اآليات 
اليت جاءت يف هذا اإلطار، وهذه اآليات ميكن 

تقسيمها إىل طائفتني:
بني  التساوي  مسألة  تنكر  طائفة  الف:      
بأسلوب  وتطرحها  والصاحلني  املذنبني 
ينسجم  ال  ذلك  أّن  وترى  التعجيب،  االستفهام 

وال يتالءم مع العدل اإلهلي.
    ب: الطائفة الثانية ترى أّن مسألة الثواب 
إحدى  وأّن  املعاد،  مسألة  تبعات  من  والعقاب 
غايات احلياة اأُلخروية هي منح وإعطاء الثواب 

حبث يف أدلة املعاد )4-2(

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 14



عقائدنا

أو إجراء العقاب.
    ومن اآليات اليت ترتبط بالطائفة اأُلوىل:

    ) َأْم جَنَْعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاحِلاِت 
َكاملُْْفِسديَن يِف اأَلْرِض َأْم جَنَْعُل املُْتَّقنَي َكاْلُفّجاِر( 

)]10[ (.
َلُكْم  ما  ِْرمنَي *  َكاجمْلُ املُْْسِلمنَي  َأَفَنْجَعُل   (     

َكْيَف حَتُْكُموَن ( .) ]11[(
َأْن  يِّئاِت  السَّ اْجرَتَُحوا  الَِّذيَن  َحِسَب  َأْم   (     
الّصاحِلاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  َكالَِّذيَن  جَنَْعَلُهْم 
 (.  ) حَيُْكُموَن  ما  ساَء  َومَماُتُهْم  ياُهْم  حَمْ َسواًء 
]12[( فإذا ما أنكرت هذه الطائفة من اآليات 
الصاحلني  بني  املساواة  مسألة  شديدًا  إنكارًا 
الطائفة  فإّن  والعقاب،  الثواب  يف  والطاحلني 
العاصني  لعقاب  مقّدمة  املعاد  اعتربت  الثانية 

واجملرمني وثواب املطيعني واحملسنني.
    وبعبارة ُأخرى: اّن آيات الطائفة اأُلوىل 
تدّل على أّن اهلّل سبحانه يستحيل أن يساوي بني 
الصاحلني والطاحلني، والبّد أن يعدل بينهما، 
ولكن أين ومتى يقع هذا العدل؟ مل تتطرق هذه 
الطائفة إليه، ولكن آيات الطائفة الثانية تؤكد 
يف  يتحّقق  والعقاب«  األصل»الثواب  هذا  أّن 

فضاء وحميط آخر، حيث قال سبحانه:
ِإنَُّه  َحّقًا  اهلّلِ  َوْعَد  يعًا  َمْرِجُعُكْم مَجِ ِإَلْيِه   (     
آَمُنوا  الَِّذيَن  ِلَيْجِزَي  ُيعيُدُه  ُثمَّ  ْلَق  اخْلَ َيْبَدُؤا 
َوَعِمُلوا الّصاحِلاِت ِباْلِقْسِط َوالَِّذيَن َكَفُروا هلُْم 
َشراٌب ِمْن مَحيم َوَعذاٌب َأليٌم مِبا كاُنوا َيْكُفُروَن 

)]13[ (. )
    ويقول سبحانه:

ماواُت  ُل اأَلْرُض َغرْيَ اأَلْرِض َوالسَّ     ) َيْوَم ُتَبدَّ
ُكلَّ  اهلّلُ  ...جَيِْزَي  الَقّهار *  الواِحِد  هلّلِ  َوَبَرزوا 

 (.  ) احِلساِب  َسريُع  اهلّلَ  ِإنَّ  َكَسَبْت  ما  َنْفس 
)]14[

    فإّن هذه اآليات وإن مل تتحّدث عن »العدل 
الطائفة  آيات  إىل  بااللتفات  ولكن  اإلهلي« 
اأُلوىل ميكن القول إّن ذلك هو مقتضى العدل 

اإلهلي.
    ويف كالم أمري املؤمنني)عليه السالم( إشارة 

إىل هذا املعنى حيث قال)عليه السالم( :
    »َيْوَم جَيَْمُع اهلّلُ ِفيِه اأَلّولنَي َواآلخريَن ِلِنقاِش 
احْلِساِب َوَجزاِء اأَلْعماِل«.) ]15[( ويقول )عليه 

السالم( أيضًا:
َبْعَد  َعُهْم  َومَجَ إْخالِقِهْم،  َبْعَد  َدُهْم  »َفَجدَّ     
ِقِهْم، ُثمَّ َميََّزُهْم ملا ُيريُدُه ِمْن َمسأَلِتِهْم َعْن  َتَفرُّ
َخفاَيا اأَلْعماِل َوَخباَيا اأَلْفعاِل َوَجَعَلُهْم َفريَقني 

أْنَعَم َعلى هؤالِء َواْنَتَقَم ِمْن هؤالِء...«.) ]16[(
    3. املعاد جملى الوعد اإلهلي

    هنا ميكن إقامة الدليل على حتمية املعاد 
بنحو يكون ذلك الدليل قائمًا على ُأسس شرعية 
أّن اهلّل سبحانه قد وعد  وُأخرى عقلية، وهي 
يف الكتب السماوية السابقة وكذلك يف القرآن 
القيامة  يوم  احملسنني  سيثيب  بأّنه  الكريم، 
ويعاقب العاصني، من هنا تدخل مسألة القيامة 

يف إطار الوعد اإلهلي وتعد إحدى مسائله.
وبصورة  العقل  األساس حيكم  هذا  وعلى      
حسن  به  والعمل  بالوعد  الوفاء  بأّن  قطعية 
ومرفوض  عقاًل  قبيح  الوعد  واّن خلف  عقاًل، 
ذلك  العقل من  يستنتج  ثّم  وغري جائز قطعًا، 
احملسنني  وإثابة  القيامة  يوم  املعاد  حتّقق  أن 
أن  ميكن  ال  وقطعي  حتمي  أمٌر  واملطيعني 

يتخّلف.

حتمية  على  االستدالل  من  النوع  هذا  إّن      
يوم القيامة خيتلف عن االستداللني السابقني 
اختالفًا تاّمًا، وذلك ألّن االستداللني السابقني 
الواردة  اآليات  واّن  عقلية،  ُأسس  على  مبنيان 
سواء  املسألة،  يف  العقل  حكم  إىل  تشري  هنا 
قلنا:»إّن  أو  املعاد عبث«،  بدون  قلنا:»إّن اخللق 
على  والعقاب  الثواب  يف  العباد  بني  املساواة 

خالف العدل اإلهلي«.
    ولكن يكون االستدالل على حتمية املعاد هنا 
قائمًا على ركيزتني إحداهما شرعية مبعنى أّن 
اهلّل إذا مل يبشر بيوم القيامة ومل يرسم حّقًا 
والطاحل،  والصاحل  والعاصي  املطيع  من  لكّل 
العقل  يتحّقق موضوع حكم  أن  املستحيل  فمن 
بعد  ولكن  قبيح«  وخلفه  بالوعد مجيل  »الوفاء 
اإلهلية  )البشارة  األصل  هذا  إىل  االلتفات 
حينئذ  والعقاب(  والثواب  القيامة  يوم  بوقوع 
يوم  وجود  حبتمية  قطعيًا  حكمًا  العقل  حيكم 

القيامة وحتمية الثواب والعقاب.
مراجعة  البالغة، اخلطبة 216،  نهج   .  ]9[    

صبحي الصاحل.
    ]10[ . ص: 28.

    ]11[ . القلم:35ـ 36.
    ]12[ . اجلاثية: 21.

    ]13[ . يونس: 4.
    ]14[ . إبراهيم:48ـ 51.

    ]15[ . نهج البالغة: اخلطبة 102.

    ]16[ . نهج البالغة: اخلطبة 109.

حبث يف أدلة املعاد )4-2(
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العطاء احلسيين

تقرير: تيسري عبد عذاب

ما أن انتهت مراسيم زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه 
السالم( حتى كلف األمينان العامان للعتبتني )احلسينية 
والعباسية( املقدستني وفد من خدمة زوار احلسني )عليه 
الشهداء  عوائل  لزيارة  تفقدية  جبولة  للقيام  السالم( 
واجلرحى الذين سقطوا من جراء العمليات التفجريية 
السالم( يف  )عليه  احلسني  اإلمام  زوار  اإلرهابية ضد 
حمافظة البصرة بالقرب من مسجد خطوة اإلمام علي 
حدث يف  الذي  الثاني  االنفجار  وأيضا  السالم(  )عليه 

منطقة البطحاء التابعة حملافظة الناصرية.
وكانت أوىل حمطات الوفد حمافظة البصرة حيث تعود 
األقدام  على  سريا  التوجه  يستطيعوا  مل  ممن  أبناؤها 
النساء  من  واغلبهم  كربالء  يف  احلسني  اإلمام  لزيارة 
واألطفال تعودوا على التوجه ومن مجيع مناطق البصرة 
بني  الواقع  اخلطوة  مسجد  إىل  ونواحيها  وأقضيتها 

مركز مدينة البصرة وقضاء الزبري.
 والد الشهيدتني إخالص عبد الزهرة عمرها 17 سنة 
وكوثر عمرها 11 سنة واجلرحية إميان 15 سنة اليت 
للـ  قال  اليمنى  قدمها  ويف  الكبد  يف  بشظايا  أصيبت 
)األحرار( حنن فداء للحسني عليه السالم وإذا أراد منا 
اإلمام املزيد نعطيه وبدون تردد، دمائنا ترخص أمامه 
وحنن خدامه سائرون على دربه املبارك، وحضور الوفد 

هو شرف لنا وحتدي لكل أنواع اإلرهاب إذ اثبت الوفد 
كنبات  وعائليت  وإنين  ظامل،  كل  بوجه  متكاتفني  إننا 
)الثيل( كل ما يقصون منه يصبح أحلى وان شاء اهلل نبقى 

ثابتني على والية أمري املؤمنني مهما فعل اجملرمون.
الشهيد  قال:  كاظم  فرحان  الزهرة  عبد  الشهيد  والد 
كان ملتزم دينيا وعمره 25 سنة ذهب سريا على األقدام 
لكربالء وعندما عاد ذهب سريا إىل خطوة أمري املؤمنني 
وهو أول الشهداء الذين سقطوا يف تفجري اخلطوة ألنه 
كان بالقرب من التفجري وهو متزوج منذ أربعة أشهر 
ولديه امرأة حامل بالشهر األول  نقدم شكرنا اجلزيل 
حلضور هذا الوفد الذي شاركنا أحزاننا وندعو للوفد 
الزائر بالتوفيق على عمل اخلري ملا أضمروه من سعادة 

أنستنا جراحنا عند رؤيتهم.

 5 ولديه  متزوج  مساج  حسن  امحد  الشهيد  عم  أما 
أطفال موظف يف وزارة الصحة قال ذهب الشهيد سريا 
)عليه  املؤمنني  أمري  وخطوة  مسجد  إىل  األقدام  على 
السالم( واستشهد هناك وجرح ثالثة من أطفاله وأخته 
أيضا تعاني من جراح بليغة، سنبقى نسري على طريق 
وقتل  تفجري  هنالك  إن  معرفتنا  من  بالرغم  احلسني 
وسلب أطفال لكن لن يهمنا مهما فعلوا والدليل انه يف 
ينال  ولن  تزايد  زوار احلسني يف  أعداد  فإن  زيارة  كل 

اإلرهاب سوى اخليبة واخلسران.
احليانية  منطقة  من  مطشر  كاظم  عادل  الشهيد  والد 
عمره 26 سنة استشهد وهو يف طريقه اىل خطوة أمري 
املؤمنني وكان مصليا وخممسا ومزكيا وملتزما بصالة 
اجلمعة وأكثر صالته يف اجلامع باإلضافة إىل إنه كان 
نقول  ماذا  ولكن  صفر  شهر  بعد  للزواج  نفسه  جيهز 
غري إنا هلل وإنا إليه راجعون وهذا هو طريق احلسني 
خمضب بالدماء حتى قيام الساعة نسال اهلل سبحانه 
وتعاىل أن يتقبل منا هذا القربان فداء لإلمام احلسني 

)عليه السالم(.
من  البالغ  اهلل  عبد  العابدين حسني  زين  الشهيد  والد 
من  انتقلوا  البيت  أهل  شيعة  إن  قال  سنوات   9 العمر 
بالدماء  املواساة  مرحلة  اىل  بالدموع  املواساة  مرحلة 
احلسني  اإلمام  لطريق  فداء  وأرواحنا  أبناءنا  ونقدم 
)عليه السالم(، كلنا جهاد على طريق احلسني وللموت 

جولة وفد العتبتني املقدستني لعوائل تفجيرات زيارة 
أربعينية اإلمام احلسني (عليه السالم)

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 16



العطاء احلسيين

مع احلسني )يفجرونا ونصيح حسني( هذا ما قاله والد 
والثاني  اطفال   4 ولديه  متزوج  كريم  الشهيدين صفاء 
وخيسأ  للحسني  فداء  أوالدي  واحد،  طفل  لديه  نزار 
اإلرهاب الكافر املدفوع من قبل بعض اجلهات اخلارجية 
فعلوا  مهما  مينعونا  أن  يستطيعوا  لن  ولكن  والداخلية 
وليس لنا طريق سوى طريق احلسني وأنا إن شاء اهلل 
ان شاء  اوالد  أوالدي ولدي ثالثة  استشهد على طريق 
اهلل يقسم لنا اهلل ويكتب لنا الشهادة يف العام القادم كي 

نلتحق بركب شهداء زيارة اإلمام احلسني.
والعباسية(  )احلسينية  العتبتني  منتسيب  مجيع  اشكر 
عزمنا  من  شدت  اليت  الزيارة  هذه  على  املقدستني 
نتخلى عن طريق احلسني  لن  وإننا  وزادت من صربنا 

مهما فعل الكفرة ومستعدون للشهادة.
زوج الشهيدة أنصار حتدث باكيا: تعودنا كل عام أن نسري 
من منطقة سكنانا يف التنومة أنا وزوجيت وأطفالي إىل 
وزوجيت  أنا  تفارقنا  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  خطوة 
يف التفتيش وقبل وصولنا اىل التفتيش جرحت وبقيت 
احبث عن زوجيت وأطفالي ولكن النزيف الذي حصل يف 
ساقي منعين عن مواصلة البحث فنقلت اىل املستشفى 
طفليت  وجرح  زوجيت  استشهاد  وبعدها مسعت خبرب 

وال أقول شيء غري حسيب اهلل ونعم الوكيل.
لواء  من  الرمحن  عبد  حسنني  املالزم  الشهيد  والد 
إن  قال  العامة  أبناء  من  وهو  الفاو  منطقة  اإلسناد يف 
زوار  عن  الدفاع  يف  واجبه  يؤدي  وهو  استشهد  ولدي 
 5 ولديه  متزوج  وهو  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام 
أطفال، حنن دين واحد وال وجود للطائفية بيننا حسنني 
ال  اإلرهاب  هو  وهذا  الشيعة  من  أصحابه  مجيع  كان 
يفرق بني طائفة أو كبري أو صغري وحنن نتشرف بزيارة 
ومسرية  واحد  دم  حنن  السفر  عناء  وحتملهم  إخوتنا 

واحدة وكل أرواحنا فداء للحسني )عليه السالم(.
ميوت  بطفل  ارزق  ما  كل  كنت  زواجي  عند  وأضاف 
بعد فرتة قصرية من والدته ونذرت أن امسي الشهيد 
حسنني تيمنا باحلسن واحلسني )عليهما السالم( وهو 
الوحيد الذي عاش لدي فكانت النتيجة أن يدخل ابين 

يف قافلة الشهداء مع أنصار احلسني )عليه السالم(.
باقات  فيه  انتشرت  الذي  التفجري  مكان  الوفد  زار 
وبعض  األطفال  فيه عربات  الورود حيث مكان مجعت 
مقتنيات النساء من احلقائب والعباءات ومت قراءة سورة 

استشهدوا  الذين  األبرار  الشهداء  أرواح  على  الفاحتة 
الوفد  وأقام  السالم(  )عليه  اهلل  عبد  أبي  طريق  على 
أيضا حفال تأبينيا يف مسجد وخطوة اإلمام علي )عليه 
السالم( يف الزبري حضره مسؤولون من قبل احلكومة 
اىل  باإلضافة  البصرة  حمافظة  يف  واملركزية  احمللية 

عوائل الشهداء واجلرحى. 
وشارك  الوفد بأكثر من )70( جملس عزاء أقيم على 
واقضيتها  املدينة  مركز  يف  األبرار  الشهداء  أرواح 
اخلصيب  وأبي  والقرنة  والفاو  سفوان  كـ)  ونواحيها 
وقدم  املدينة(   مركز  يف  املنتشرة  واألحياء  واملعقل 
التعازي ومساعدات مادية ومعنوية، وأيضا تفقد بعض 
اجلرحى الراقدين يف املستشفيات كـ) مستشفى الصدر 
التعليمي ومستشفى البصرة العام( والباقي يف منازهلم 
لتحمل  املقدستني  العتبتني  استعداد  عن  الوفد  وأعلن 
خارج  العالج  اىل  احملتاجني  اجلرحى  عالج  تكاليف 

العراق إن تعذر عالجهم داخله.
 )72( من  بأكثر  أيام  سبعة  وملدة  الزائر  الوفد  شارك 
واقضينها  املدينة  مركز  على  موزعني  عزاء  جملس 
ونواحيها من جمموع )75( شهيد منهم )6( شهداء فقط 
أعمارهم تفوق اخلامسة والعشرين عام والباقي مجيعهم 
شباب بعمر الورود اغلبهم من النساء واألطفال و )164( 
جريح اخرج قسم منهم من املستشفيات والباقي راقد 

فيها لغاية اآلن.
الوفد  رحلة  تنته  ومل  البصرة  حمافظة  زيارة  انتهت 
الناصرية  اجلولة يف حمافظة  أكملت  وإمنا  اجلهادية  
وستوافيكم  كركوك  دياىل وحمافظة  ثم حمافظة  ومن 
األحرار يف العدد القادم مبحطات وتفاصيل زيارة هذه 

احملافظات.

إصرار على مواصلة طريق 

كربالء من قبل األهالي على 

اختالف مذاهبهم وأعمارهم 

وتوجهاتهم السياسية
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تقرير: حسني النعمة

)األحرار( سلطت الضوء على دور العراقيني 
املغرتبني الذين يقطنون يف السويد على وجه 
اخلصوص، وكانت هلا لقاءات بهذا اخلصوص 
مع ثلة من العراقيني املعزيني واملتواجدين يف 
موكبا  أقاموا  حيث  املباركة  األربعينية  زيارة 
)عليه  اجملتبى  احلسن  اإلمام  باسم  خدميا 
علي  الزائر  مع  اللقاءات  أول  كان  السالم(، 
من  السويد  يسكن  والذي  عاما،   )42( كاظم 
اىل  العراق  من  رحل  أن  بعد  عاما  عشرين 
لقاه  الذي  والطغيان  الكبت  بسبب  سوريا 
برفقة  البائد  النظام  من  العراق  يف  الشيعة 

أصدقاءه.
وقال كاظم »مما أواله العراقيون من اهتمام 
احملمدية  الثقافة  نشر  الثقايف  الصعيد  على 
وتعاليم األئمة األطهار )عليهم السالم( وكانت 
بوادرنا بهذا اخلصوص على مراحل بدأت من 
اإلسالم  يلي  ال  جمتمع  يف  التعايش  ضرورة 

من  الكثري  انتشار  من  بالرغم  أهمية،  أدنى 
فيما  الفضيلة  والسجايا  احلميدة  األخالق 
بني املواطنني يف تعامالتهم واحرتامهم الوقت 
نربز  أن  كمغرتبني  بنا  حدا  مما  واآلخرين، 
حسن نوايانا واألخالق اليت جبلنا بها اإلسالم 

وزرع الثقة فيما بيننا«.
أن  الثانية  املرحلة  »كانت  كاظم  وأضاف 
مركزا  لتكون  ومؤسساتنا  مجعياتنا  نؤسس 
البيت  أهل  وعقيدة  فكر  خالله  من  نربز 
جبميع  األمر  هذا  دفع  مما  السالم(  )عليهم 
إلقامة  منظمة  محلة  تبين  يف  العراقيني 
السويدي  اجملتمع  مع  العالقات  وتوطيد 
والشخصيات الفاعلة هنالك، وبدأنا بتأسيس 
ودعم  للتنسيق  العامة  للعالقات  مكاتب 
طيبة  عالقات  إقامة  يف  الشيعة  املسلمني 
هلم مع خمتلف املؤسسات، وإلظهار اجلوانب 
االجيابية واملشرقة جلمهور املسلمني الشيعة 

ومؤسساتهم وتراثهم«. 
حسني كريم حامت )45( عاما، الزائر الثاني 

مؤسسات شيعية تبني )لألحرار( دورها 
بنشر التشّيع يف السويد عادًة ما تكسب العالقات العامة 

أهمية خاصة جلميع املراكز 

واملؤسسات يف هذا العصر، 

وخصوصًا تلك اليت تعمل 

يف األوساط املتحضرة وذلك 

للتعريف والتعرف واالتصال مع 

ثقافات تلك اجملتمعات، وألن 

البعض قد يتخذ من العالقات 

العامة وسيلة لنشر أفكاره 

ومعتقداته، فقد تبنى العراقيون 

املغرتبون تعريف تعاليم أهل 

البيت )عليهم السالم( من خالل 

أنشطتهم املؤسساتية وعالقتهم 

اجملتمعية وإقامة حمافل 

تعريفية بالدين والشريعة 

احملمدية األصلية أشار إليها 

اآلخرون إنها بوادر خرية 

تسعى من خالل توظيف كفاءة 

القائمني عليها بنشر فكر وثقافة 

أهل البيت )عليهم السالم(.
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الشيعية  املؤسسات  برامج  عن  حدثنا  الذي 
املؤسسات  »تعددت  فقال،  السويد  يف 
واحلسينيات واجلمعيات الشيعية يف السويد 
وهلا برامج ختتلف يف أبعادها االسرتاتيجية 
لكنها تصب يف اجتاه واحد هو نشر وإحياء 

ومن  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أئمة  فكر 
)عليها  زينب  احلوراء  حسينية  احلسينيات 
)فيستريوس(  مدينة  يف  الكائنة  السالم( 
أجياهلا  برتبية  االهتمام  أنشطتها  ومن 
اجلمعيات  ومن  احلسينية،  الشعائر  وإقامة 
وتتميز  )ماملو(  مدينة  يف  الشيعية  اجلمعية 
وعقود  الدينية  املناسبات  بإقامة  نشاطاتها 
وعلى  يوميا  مجاعة  الصالة  وإقامة  الزواج 
وإقامة  بالشباب  االهتمام  نشاطاتها  رأس 
والعشاء،  املغرب  صالتي  بعد  احملاضرات 
وكذلك مجعية اإلمام احلسني )عليه السالم( 
احلسينية  الشعائر  إقامتها  اىل  فباإلضافة 
واالعتناء  الشيعية  الثقافة  نشر  على  تعمل 
وتشاطرها  وباألطفال  الشيعي  بالشباب 
اإلمام  مجعية  إستاد  كريستيان  مدينة  يف 
اهلادي )عليه السالم( اإلسالمية الثقافية، يف 
تثقيف العراقيني املقيمني يف السويد وإقامة 
احملاضرات الدينية والعلمية والثقافية وإقامة 

برامج خاصة لألطفال«.
نشر  يف  املهمة  املراكز  بني  »من  حامت  وتابع 
الرسول  معهد  اإلسالمي  والفكر  الوعي 
)لينشوبنك(  مدينة  الكريم يف  للقران  األكرم 
والذي دأب على عمل الدورات القرآنية بشكل 
الرسول  دورة  ومنها  تأسيسه،  منذ  مستمر 
األكرم صلى اهلل عليه واله للقران الكريم يف 
تعليم األوالد دون العشرين من العمر القران 
املعهد  يقوم  كما  وتفسريه،  وحتفيظه  الكريم 
والدين  يتطابق  مبا  الدين  أمور  بتعليمهم 
اإلسالمي ومذهب أهل البيت )عليهم السالم( 
وكذلك األمور األخالقية للحد من اجنرارهم 
يف تيارات الكفر، كما يقوم بإحياء املناسبات 
أخرى  وأمور  وشهادات  والدات  من  الدينية 
وكذلك  الطاهر  النبوي  البيت  بال  والتعريف 

مبادئ الفقه ومبادئ اللغة العربية«.
تفرد احلديث  واليت  املؤسسات  أهم  من بني 
بالبنان والعرفان مؤسسة  عنها، وأشاروا هلا 
املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( يف 
مدينة )ماملو( واليت أخربنا عنها أمحد حممد 
املال عما تربزه من دور فعال يف السويد فقال، 
ملركز  تابعة  إسالمية  ثقافية  مؤسسة  »هي 
السيد  العظمى  اهلل  آية  لسماحة  االرتباط 
يف  ظله(  )دام  السيستاني  احلسيين  علي 
لندن وتزخر هذه املؤسسة بالربامج الثقافية 
إنها  مبينا  املسلمة«،  اجلالية  بأمور  املهتمة 

املهام  كثري من  »مؤسسة أخذت على عاتقها 
تدريسهم  يف  لألوالد  التعليمي  اجلانب  منها 
اللغة العربية والقران الكريم وإقامة الشعائر 
وإقامة  االجتماعية  املشاكل  وحل  اإلسالمية 
مكتبة  وتأسيس  للجالية  التثقيفية  الندوات 
للشباب  رياضية  نوادي  هناك  وكما  عامة 
املفيدة  باألمور  تهتم  فصلية  جملة  وإصدار 

للجالية يف أوربا«.
املهمة  املراكز  من  »كذلك  املال  وأضاف 
السالم( يف مدينة  )عليهم  البيت  أهل  جممع 
منها  مستمرة  نشاطات  وله  )استوكهومل( 
واملؤمترات  الندوات  وعقد  الشعائر  إقامة 
للتعريف  اإلسالمية  والثقافية  العلمية 
املدارس  وتأسيس  الدين،  ومعامل  باإلسالم 
واللغة  الكريم  القرآن  لتعليم  اإلسالمية 
العربية والعلوم اإلسالمية، وتأسيس املدارس 
وتوزيع  واحلوزوية،  األكادميية  الرمسية 
الكتب اإلسالمية بهدف تيسري منابع املعرفة 
الكتب  وطباعة  وترمجة  وتأليف  باإلسالم، 
السويدية  باللغة  اإلسالمية  واملنشورات 
واللغات األوربية ضمن دائرة نشاطات اجملمع 
ومن أهم أنشطتهم إقامة املخيمات الطالبية 
موسم  يف  الرياضية  والدورات  والعائلية 
توطيد  بهدف  الرمسية  والعطالت  الصيف 
املسلمني  بني  والثقافية  االجتماعية  األواصر 

يف هذه البالد«.
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ُهـــــدى  ـــا  ـــي ـــدن ـــل ل يـــــا مــــــولــــــدًا ، قـــــد جــــئــــت 
ـــــــــد  مبـــــــــول لــــــــــــنــــــــــــا  اهلل  أمّتـــــــــــــــــــــــــــــه 
عــــلــــى نـــــــــــــور   :  ٍ ملـــــــــولـــــــــد  ــــــــٌد  فــــــــمــــــــول
ــــــســــــتْ  ــــــســــــل ومـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا كـــــــــــواكـــــــــــب ت
ــــــــــــــــدرّي يــــبــــقــــى قــــائــــمــــًا  والـــــــكـــــــوكـــــــب ال
مـــــــيـــــــالده ُ ذا  شـــــعـــــبـــــان  مـــــــن  الـــــنـــــصـــــف 
قــــــــــــادر ربٌّ  ــــــــــــــــــــأذن  ي ان  حلــــــــــــني 
بـــــعـــــدمـــــا بــــــــــعــــــــــدٍل  االرض  فــــــيــــــمــــــأل 
ــــــــــــــنّيٌ  ـــــــــث الـــــــثـــــــقـــــــلـــــــني ب هــــــــــــــذا حـــــــــدي
عرتتي هــــم   : املـــصـــطـــفـــى  قـــــال  والــــثــــانــــي 
ــــــر بـــــيـــــعـــــٌة قــــــــد ُأعـــــلـــــنـــــت ــــــغــــــدي ــــــــــوم ال ي
ــــســــمــــا ال مـــــــــن  قـــــــــــــــــراره   ،  ٌ خـــــلـــــيـــــفـــــة 

املصطفى  ـــــــداد  امـــــــت هــــــو  فــــاملــــرتــــضــــى 
ِصـــــــــــراطـــــــــــُه ـــــــم  ـــــــه ب اهلل  ــــــــم  واخــــــــتــــــــت
ـــٍة ـــف ســـقـــي مـــــــن  االســـــــــــــالم  يف   ُ الـــــــزيـــــــغ 

ـــــــى حِمـــــــــرابـــــــــه  ــــــل احلـــــــــــــق عـــــــل ــــــقــــــت فــــــُي
لــــــــيــــــــوم عــــــــــــاشــــــــــــوراء مـــــــــن ســـــقـــــيـــــفـــــةٍ 
اهلــــــدى أعـــــــــــداء  أحــــــفــــــاد   : ــــا  ــــومــــن ي هــــــا 
لــــــلــــــورى ـــــــدو  ـــــــب ي االرهـــــــــــــــــــاب   ُ كـــــــأنـــــــه 
بها ـــر  ـــظـــه ي إن  املــــــــــرآة  يف  الــــقــــبــــح  مـــــا 
نــــقــــيــــة  ٌ ــــــــجــــــــل  ــــــــَج َس  : ــــــــا  إســــــــالمــــــــن
ـــــا ـــــن مـــــرآت يف  الــــــتــــــكــــــفــــــري  هـــــــــو  ذاك 
أشـــــيـــــاخـــــنـــــا ـــــــلـــــــوا  قـــــــّت  ٍ جـــــــــــرم  بــــــــــــــأيِّ 
بــــيــــوتــــنــــا  ، أســـــــواقـــــــنـــــــا  فــــــــجــــــــروا  قــــــــد 
قــــــــــد ذحّبــــــــــــــــــوا حـــــــتـــــــى املـــــــصـــــــلـــــــني بــــه 
ـــا ـــن ب عــــــــــاشــــــــــورا  صـــــــــــار   ٍ ـــــــــــوم  ي فــــــكــــــل 
ويـــــلـــــكـــــم يــــــــــا  اشـــــــيـــــــاخـــــــهـــــــم  مل  ــــــــًا  ــــــــب ت
ــــــم ــــــك ــــــال أعــــــم  ُ ــــــــــه  أمــــــــــت فــــــــمــــــــزقــــــــت 
ســــــــــريوا عـــــلـــــى ضـــــاللـــــكـــــم لــــــن تــــهــــتــــدوا
ــــدي ــــت ــــه ت ال   ٍ مـــــنـــــفـــــوشـــــة   ٍ بـــــلـــــحـــــيـــــة 
ــــــــصــــــــر ٍ ِق يف  ـــــم  ـــــحـــــظـــــك ك وثــــــــوبــــــــكــــــــم 
ــــهــــي  ــــت ــــن ـــــــــــومـــــــــــًا ي البـــــــــــــــد لــــــــلــــــــظــــــــامل ي
ـــــقـــــي املـــــّت صــــــيــــــد  كــــــــــــــالُب   : أزالمـــــــــــــــــه 
ــــــرًا  صــــــاب  ُ مــــــشــــــاه  احلـــــــــق  ـــــك  ســـــل مـــــــن 
ِقــــــلــــــٌة احلـــــــســـــــني  هـــــــــــذا   : بــــــرهــــــانــــــنــــــا 
قــــــــــد ســـــــلـــــــك احلـــــــــــــق وبــــــــــاحلــــــــــق مســــا 
يـــــــا صــــــاحــــــب الـــــعـــــصـــــر بـــــنـــــا خـــصـــاصـــة 
ــــــــل لـــــــديـــــــنـــــــا ُمـــــــلـــــــئـــــــت جبـــــــورهـــــــا  عــــــــّج
ـــــا ـــــدن ال هـــــــــذي  يف  املــــــــأســــــــور  ـــــــؤمـــــــن  امل

حمــــــمــــــدًا ــــــــــٌة(  آمــــــــــن  ( اجنــــــــبــــــــت  ُمــــــــــــذ 
ولـــــــدا نـــــطـــــقـــــًا  ــــــــقــــــــرآن  ال الــــكــــعــــبــــة  يف 
واحتـــــــــــدا فـــــــاقـــــــرتنـــــــا   ، ــــــا  ــــــن ل  ٍ نــــــــــــور 
قـــــــد فـــــــــاز مـــــــن بـــــنـــــورهـــــم قـــــــد اهـــــتـــــدى
هــــــدى االرض  عــــــلــــــى  اهلل  بــــــقــــــّيــــــة 
ــــــور مــــدى ــــــن ــــــدل مــــــع ال ــــــع ــــــي يــــكــــمــــن ال ك
وقـــــــــائـــــــــدا نــــــــــــاصــــــــــــرًا  خــــــــــــــرٌي  واهلل 
قـــــــد ُمـــــلـــــئـــــت جـــــــــــــورًا وظـــــلـــــمـــــًا ســـــائـــــدا
ســــــرمــــــدا  ٍ بـــــــــــاق  ـــــــــقـــــــــرآن  ال ـــــــــــــــاالول  ف
ــــــــوا أبــــــــــدا ــــــــضــــــــّل ـــــــن ت ـــــم فـــــــل ـــــجـــــه ـــــه ـــــن ب
بــــــــني احلــــــــشــــــــود مـــــســـــمـــــعـــــًا ومـــــشـــــهـــــدا
ُمـــســـنـــدا  ) خـــــــمٍّ   ( يـــــــوم  حـــــديـــــثـــــًا  جـــــــاء 
فــــحــــافــــدا ـــــــدًا  حـــــــاف  ،ُ ـــــــصـــــــراط  ال هــــــم 
ـــــســـــدى ـــــم الـــــــــقـــــــــادم لــــلــــحــــق ال ـــــقـــــائ ـــــال ب
ــــــــه احلــــــــــق غــــــريــــــبــــــًا مــــبــــعــــدا يـــــبـــــقـــــى ب
والــــــقــــــتــــــل ميــــــتــــــد بــــــهــــــم طـــــــــــول املــــــــدى
ــــــــّددا ُس  ٌ ســــهــــم  الــــســــبــــط  احلــــســــني  اىل 
ـــــد غــــدا ـــــد شــــــّوهــــــوا االســــــــــالم حــــتــــى ق ق
ــــردى ــــل ل ــــــدعــــــو  وي ــــل  ــــت ــــق ال اىل  ــــــدعــــــوا  ي
بـــــدا هلـــــــا  الـــــــــــذي  الـــــــوجـــــــه  الـــــقـــــبـــــُح يف 
أســــــــــودا وجــــــــهــــــــًا  الــــــــعــــــــامل  بـــــهـــــا  رأى 
ـــــهـــــتـــــدى يـــــتـــــهـــــم االســــــــــــــــالم مــــــــن لــــــــن ُي
ُيــــعــــتــــدى  ِ الـــــنـــــســـــاء  ــــى  عــــل  ، ــــا  ــــن أطــــفــــال
ومــــســــجــــدا  ً مـــســـتـــوصـــفـــا   ،  ً مــــــدرســــــة 
ـــــــــاحـــــــــهـــــــــم جمــــــــاهــــــــدا ولــــــــــّقــــــــــبــــــــــوا ذب
بـــــالـــــشـــــهـــــدا كــــــــربــــــــالء   ٍ ارض  وكـــــــــــل 
ــــدا ـــــــاوى أغــــــضــــــبــــــت حمــــم ـــــــفـــــــت تــــــلــــــك ال
يـــنـــفـــذا لـــــــن  حـــــقـــــدكـــــم  ذا  وحيــــــكــــــم  يـــــــا 
ــــــت وظـــــــلّـــــــت تــــقــــتــــدى ـــــكـــــم ضــــــّل ـــــان غـــــرب
امـــــــــردا  ٍ ـــــــــاق  ب املـــــنـــــســـــوخ  والـــــــــشـــــــــارب 
حتــــمــــدا ـــــــن  ل  ، عــــــاقــــــبــــــٌة   ،  ٌ ــــــصــــــرية  ب
فـــــــأيـــــــن مـــــــــن قـــــــــد صـــــــــــــــــرّيوه فــــــرقــــــدا
ـــــــوراً  صـــــامـــــدا احلـــــــــق صـــــــب نـــــهـــــج  مـــــــن 
مستشهدا جمـــــــاهـــــــدًا،   ، مـــســـتـــوحـــشـــًا 
واستشهدا ـــشـــهـــدوا  فـــاســـت  ،  ُ ـــــصـــــاره  أن
ســــــّيــــــدا  ٍ بـــــــــــاق  اخلـــــــلـــــــد  جـــــــنـــــــان  اىل 
ــــــــد ُوِئـــــــــــــدا لــــــلــــــعــــــدل واحلـــــــــــــق هــــــمــــــا ق
خُتــــــمــــــدا ـــــــــن  ل تــــــأجــــــجــــــت   ٍ فـــــــــن  يف 
ـــــو هــــــو الـــــِعـــــرتيـــــس شــــــوقــــــًا لــــلــــِفــــدا ـــــرن ي

روٌح يف َجسدين
ما عمل الليل والنهار يف قلوب األحبة كعمل الفراق 
دامعة  عني  حرى...وتلك  كبد  فهذه  اللقاء،  بعد 
...صدقت هذه وتلك يف احلب يف اهلل تعاىل، وكان 

ظل العرش موعد اللقاء .
تغرب  ارحتال،  من  البد  األحبة  وصال  بعد  لكن 
تقطيعًا  تعمل  سيوف  غروبها  أشعة  وكأن  الشمس 
يستطيع  وال  صراعًا  القلب  فيخفق  الغروب،  يف 
اللسان التعبري عن كل ما يف النفس جتاههم ، ولكن 
تأبى النفس إال أن تبني بعض ما يتلجلج يف الصدر، 
يعود  الذكريات...  عودة  ومع  األعماق،  يف  ويشتعل 

األمل ملن عاش معنا زمنًا ...ثم فقدناه.
بكل  تستشعرها  اليت  اللحظات  تلك  أمجل  فما 
كيانك، فيذوب هلا قلبك، وحتس دفء الروح يسري 
 ، عظمك  هلا  يرجتف  وبقشعريرٍة  عروقك،  يف 
وبسعادٍة ال ميتلكها إنسان، وال يصفها أي خملوق، 
وبآمال وأحالم تتزاحم يف الفكر والوجدان، عن هذا 
تفارقك...وابتسامته  ال  صورته  الذي  الصديق  األخ 
إليه  ويسامرك....تندفع  يناجيك  تالزمك..وطيفه 
وصديقي  :أخي  نفسك  قائاًل يف  يسابقك  وشوقك 

إني أحبك...أحبك يف اهلل.
تتمنى بعدها أنك تطري يف السماء سعادًة ... وخوفًا 
... وشوقا، مشاعر كثرية، تزدحم وتالطم يف حبر 
الذي  أحبك  مرتمنا:  أخوك  فيساعدك  أعماقك، 

أحببتين فيه، وبارك اهلل فيك، وجزاك خريا.
ويتغلغل  العروق،  يف  تسري  عطر  كنسمات  يقوهلا 
اشراقتها  تنعكس  بابتسامة  األعماق،  إىل  شذاها 
ثم  مسعاك،  اهلل  ويبارك   ، حمياك  نورها  ليكلل 
..طريقنا شوك وأزهار... : أخي  يأخذ بيدك قائال 
أتراح وأفراح... دمعات وابتسامات، أخي قد اخرتنا 
أمري  يقول  كما  سالكيه،  قلة  رغم  واحدا  طريقنا 
املؤمنني : )ال تستوحشوا طريق احلق لقلة سالكيه( 

أخي حنن اآلن وسنبقى أبدًا روح يف جسدين.

وما ارسلناك اال رحمة للعالمينخاطرة
حسن عرب
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األدبية



هو الشاعر الشيخ امحد بن الشيخ درويش علي بن حسني بن علي بن حممد البغدادي احلائري املولود يف كربالء سنة 1262هـ واملتوفى بها سنة 
1329 هـ ، كان شاعرًا جميدًا نظم قصائد عديدة يف مديح ورثاء آل البيت األطهار ) عليهم السالم( ، من مؤلفاته كتاب )كنز األديب يف كل فن 

عجيب(، يقع يف عدة أجزاء، وإرشاد الطالبني، ورسالة يف غيبة احلجة، والدّرة البهية.
ومن إحدى قصائده يف احلسني )عليه السالم( هذه األبيات :

من أدباء كربالء
الشيخ أمحد البغدادي

تـــدمـــع ـــكـــم ال  فـــي لــــعــــني  عــــجــــبــــًا 
حـــســـرة  تـــــبـــــدد  ال  مل  وملــــهــــجــــة 
يـــا شــهــر عـــاشـــوراء لــيــتــك مل تكن
أبن فاطم مذ غدا أنَس  أنَس مل  إن 
ـــًا فــــأتــــى بــــه حنــــو الــــلــــئــــام مـــنـــادي

هـــل راحــــم يــســقــيــه مـــن مـــاء ٍ لكي 
قـــالـــوا لـــه مــهــالً  ســنــســقــيــه الــــردى

ــــل  ــــزي ــــن ــــت ُقــــــــــل مــــــــا تـــــــشـــــــاء فـــــقـــــولـــــك ال
تـــنـــهـــدت  الـــــســـــمـــــاء  يف  ـــــك  وجـــــه ــــحــــان  ســــب
الضما يـــســـقـــيـــك  وأنــــــــت  الــــضــــمــــاء  تـــســـقـــي 
ـــــــــــــــــــــــــاُرُه وُمـــــــــبـــــــــشـــــــــر وجـــــــــــــراحـــــــــــــه ُسّ
ـــــســـــمـــــاء عـــــلـــــى الـــــثـــــرى  وألنـــــــــــت شـــــــــالل ال
وألنـــــــــــــت ممـــــــســـــــوس بـــــــــــــذات املــــصــــطــــفــــى 
وُســـــــــــراِدقـــــــــــاُت الــــــنــــــور صـــــــــدرك طـــــوُرهـــــا

ـــــــــات بــــــطــــــوهلــــــا وبـــــعـــــرضـــــهـــــا  ـــــــــرم ـــــــــك وامل
رداءه الـــــــطـــــــهـــــــور  دمـــــــــــه  جـــــــاعـــــــال  يــــــــا 
أذعــــنــــت ضـــــرحيـــــك  اىل  ـــــــروش  ـــــــع ال ــــــــلُّ  ك
تـــنـــحـــين املـــــــــديـــــــــدة  قــــــامــــــتــــــك  إزاء  و 

جــــــــــفَّ الــــــســــــحــــــاب نــــــــــدى وظــــــــــــّن مبــــائــــه 
وتـــــطـــــيـــــعـــــك األقــــــــــــــــــدار وهــــــــــي عــــصــــيــــٌة
ـــــطـــــان الـــــــــزمـــــــــان ورمــــــــــزه لــــــــك أنــــــــــت ســـــل
وجــــــــراحــــــــه عـــــــاشـــــــقـــــــا  ربـــــــــــــك  ورآك 
ــــوف وأنــــــــت عن ــــســــي وقـــــــد اســـتـــبـــاحـــتـــك ال
مـــــلـــــكـــــوتـــــِه يف  إبــــــــراهــــــــيــــــــم  ــــــــــار  واحــــــــــت
ــــــخــــــًا أوداجـــــــــــــــه ــــــضــــــّم ــــــى أتـــــــــــــــاك م حيــــــي
ويــــــــقــــــــول كــــــيــــــف خـــــــيـــــــول أشـــــــقـــــــى أمــــــة
ـــًة ــــــــــــــدِرَك غـــيـــل ـــــســـــهـــــم يــــطــــفــــأ عــــــني ب وال
األىل راَش  ـــــــــذي  ال الــــســــهــــم  نـــفـــســـه  هــــــو 
وزيــــــنــــــٌب اخلـــــــيـــــــام  يف  ـــــُر  ـــــســـــَع ت والــــــــنــــــــار 
َيــــــُعــــــْد ومل  اخلـــــــيـــــــول  دنـــــــــت  قـــــــد  أخـــــــــــّي 

ــــــُل ــــــأوي ــــــت ال حنــــــــــرك  مــــــــن  جــــــــــرى  ودٌم 
وســـــــــــــــرى بــــــــهــــــــّن شـــــــرائـــــــعـــــــا جــــــربيــــــُل
وضــــــــمــــــــائــــــــر حتـــــــيـــــــي وأنـــــــــــــــــت قـــــتـــــيـــــُل
ورســـــــــــــــــول أمـــــــــــــــــة  جـــــــــــــــــرح  كـــــــــــــل  يف 
تـــــســـــيـــــُل ــــــــــعــــــــــاد  امل ـــــــــــــوم  ي اىل  حـــــــــبـــــــــًا 
وأبـــــــــــــــــــوك مــــــــعــــــــجــــــــزٌة وأنــــــــــــــــت دلـــــــيـــــــُل
لــــــــــــــــوالك عـــــــــــــمَّ الـــــــكـــــــائـــــــنـــــــات أفـــــــــــــوُل
وطـــــــــول ــــــــــــــّن  هُل َعــــــــــــــــــــْرٌض  ال  ــــــــــــــوالك  ل
وحــــــــســــــــامــــــــَه الــــــــــقــــــــــران حـــــــــني يــــــصــــــوُل
واإلكــــــلــــــيــــــُل ــــــــاُج  ــــــــت ال ــــى  ــــســــع ي ــــــيــــــك  إل و 
ثــــقــــيــــُل ذراك  ويف  الــــــــــوجــــــــــود  هـــــــــــام 
ـــــــا حـــــســـــني هـــــطـــــوُل وســـــــحـــــــاب حنــــــــــــِرك ي
ـــــضـــــا يــــصــــغــــي وأنــــــــــــت تــــقــــول ـــــق ولــــــــــك ال
مــــثــــيــــُل ــــــور  الــــــعــــــصـــــــ كـــــــــل  يف  الح  مـــــــــا 
وســـــــــبـــــــــيـــــــــُل لــــــــــــــــه  مــــــــــــــــعــــــــــــــــراج  هلل 
ــــــوُل ــــــشــــــغ كـــــــــــل الـــــــــــــوجـــــــــــــود حبـــــــــبـــــــــِه م
ــــــــُل إســــــــاعــــــــي وحـــــــــــــــــــــــاُر  رآك  مّلــــــــــــــــا 
َعــــــَبــــــقــــــًا بــــطــــيــــب ثـــــــــــراك وهـــــــــو خـــــجـــــوُل
راحــــــــــــت عـــــلـــــى صـــــــــدر الــــــســــــمــــــاء جتـــــــوُل
ـــــــــــــرب الـــــــــــفـــــــــــراِت غــــســــيــــُل بــــــدمــــــائــــــه ُق
ـــــــــــؤوُل ي ـــــع  ـــــرضـــــي ـــــل ل حنــــــــــــــرًا  راح  قــــــــد 

ـــــــوُل  ـــــــه ــــــــــــــادت ثـــــــــالثـــــــــًا والـــــــــــــنـــــــــــــداُء َم ن
وكــــــفــــــيــــــُل كــــــــربــــــــال  يف  نــــــــــاصــــــــــٌر  لــــــــــي 

يستطيع  ال  كـــيـــف  ــب  ــقــل ل عـــجـــبـــًا 
تـــنـــزع ال  وألنــــــفــــــس  ملــــصــــابــــكــــم 
فـــلـــقـــد عــــالنــــي مــــا بـــقـــلـــيب مــــودع
يتلوع الــظــمــا  حــــّر  مـــن  والـــطـــفـــل 
يــــا قـــــوم هــــل قـــلـــب هلـــــذا خيـــشـــع ؟
فــــيــــه يـــــبـــــّل فـــــــــــؤاده املــــتــــوجــــع؟
وعــلــقــمــًا ال جيرع احلـــتـــوف  بــيــد 
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حتت
يزيد  اجملهر بن  معاوية  ملك 

أم  وأمه   ، معاوية  بن 
هاشم بنت أبي هاشم بن 
يومًا  أربعني   ، ربيعة  بن  عتبة 
وقيل بل أربعة أشهر ، وكان له مذهب 
مجيل فخطب الناس فقال: أما بعد 
محد اهلل والثناء عليه أيها الناس 
، فإنا بلينا بكم وبليتم بنا فما 
وطعنكم  لنا  كراهتكم  جنهل 

كان علينا ، أال وإن جدي معاوية بن  من  األمر  نازع  سفيان  أبي 
، سابق  االسالم  وأحق يف  اهلل  برسول  القرابة  منه يف  به  أوىل 
املسلمني وأول املؤمنني وابن عم رسول رب العاملني وأبا بقية خامت 
املرسلني ، فركب منه ما تعلمون وركبتم منه ما ال تنكرون ، حتى 
أتته منيته وصار رهنًا بعمله . ثم قلد أبي وكان غري خليق للخري 
فركب هواه واستحسن خطأه وعظم رجاؤه ، فأخلفه األمل وقصر 
عنه األجل فقلت منعته وانقطعت مدته وصار يف حفرته رهنًا بذنبه 

ًا  سري أ و
يف  اليعقوبي   [ جبرمه 

تارخيه:253/2[
ويذكر ان عمر املقصوص كان معلم معاوية ، فلما بايع الناس 

معاوية قال للمقصوص: ما ترى؟ قال: إما أن تعتدل وإما أن تعتزل 
. فخطب معاوية فقال: إنا بلينا بكم وابتليتم بنا وإن جدي معاوية 
نازع األمر من كان أوىل به وأحق فركب منه ما تعلمون حتى صار 
مرتهنًا بعمله ثم تقلده أبي ولقد كان غري خليق به فركب ردعه 
واستحسن خطأه ، وال أحب أن ألقى اهلل بتبعاتكم فشأنكم وأمركم 
ولوه من شئتم ، فواهلل لئن كانت اخلالفة مغنمًا لقد أصبنا منها 
حظًا وإن كانت شرًا فحسب آل أبي سفيان ما أصابوا منها ! ثم 
نزل وأغلق الباب يف وجهه وختلى للعبادة ]البدء والتاريخ:16/6[.
وقد دبر مرون ومن مبعيته من االمويني حادثة اغتيال معاوية  يف 
سنة أربع وستني عن اثنيت وعشرين سنة... وكانوا قبل اغتياله قد 
وثبوا على عمرو املقصوص وقالوا أنت أفسدته وعلمته فطمروه 

ودفنوه حيًا( .
سامي جواد كاظم

عمر بن املقصوص

عبد الستار جابر الكعيب

للخري صور ومعان كثرية وهو موضوع العلم األمسى وامتزاج جوهر األشياء بالعدالة 
لسائر املخلوقات جيعلها نافعة ومفيدة ، وان كل علم ومعرفة ال ينفع ويفيد شيئًا دون 
لكن  الصاحل  بالعمل  السرور  الناس  عامة  عند  عامل اخلري  كان  وان   ، امتالك اخلري 
عند اخلاصة من العلماء هو البصرية واحلكمة العلمية ، وهو االدراك الباطين للخري 
وجتنب الشر ، وان فعل اخلري هو بالعمل وليس بالتمنيات القلبية بل بظاهر األعمال 
احلقيقية الن اخلري هو الطريق القويم بكل نفس وهو الضالة املنشودة لكل شخص على 
وجه األرض ، فالذي ال يعرف كنه اخلري فيه ، ال يعرف النور الذي ينشر عليه حلة بهية 
بديعة األلوان ، فإذا حول اإلنسان نظره عن املرئيات اجلميلة يف وضح النهار ، وشرع 
ينظر إىل ضوء الليل اخلافت ضعفت عيناه فيكون قريبًا من العمى ، فتضعف بصريته 
فال يعرف ما هو اخلري ، كما قال) هومريوس( أفضل أن أكون عبدًا لفعل اخلري وال 

أكون ملكًا ظاملًا .
) فأرى استعباد نفسي – لفقري يف األنام –هو خري من عروش – يف أعاميق الظالم ( 
وقد وردت كلمة اخلري ومشتقاتها يف القرآن الكريم ) 173( مرة كما حبثتها، تناولت 
خمتلف صور اخلري ، وهنا ال ندخل يف تفاصيلها لكن إضافة لذلك ما ورد عن املعصومني 
)عليه السالم( الكثري الكثري حيث قال أمري املؤمنني )عليه السالم( خري الناس من نفع 
الناس ووصل وأعان ، وروي عنه )عليه السالم( عندما كان خيطب فعارضه رجل فقال: 
يا أمري املؤمنني حدثنا عن ميت األحياء ، فقطع خطبته ثم قال )عليه السالم( ) املنكر 
للمنكر بقلبه ولسانه ويديه ، فخالل اخلري حصلها كلها، ومنكر للمنكر بقلبه ولسانه 
ويده  ولسانه  بقلبه  للمنكر  وتارك   ، حاز  اخلري  خصال  من  فخصلتان   ، بيده  وتارك 
فذلك ميت األموات ، ومن هذه األقوال الشريفة ان من مل ينفع الناس يف حياته ُعد من 
األموات ) وليس من مات فاسرتاح مبيت – إمنا امليت ميت األحياء – ألن انفع الناس 
إىل اهلل تعاىل انفع الناس للناس لذا يدعونا اخلري إىل كمال النفس وتهذيبها وغرس 
مواد العزة ونبذ احلرص وترك الطمع والتحلي جبمال العلم وصالح الدين ، واحلمد 

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

فعل اخلري والعلم األسى
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اثبت 
م/ إيضاٌح

ال تهتز عندما تتعرض اىل مواقف حمرجة او خارج نطاق املالوف او بعيدا عن تعاليم الشارع املقدس وال تصاب باالحباط اذا ما فوجئت 
بكثرة االخطاء ومهما كانت منزلة املخطئ لديك فقد تكون انت واهم وقد يكون االخر غري فاهم وعليه جيب ان تثبت على الطريق 
الصحيح الذي اختذته وال جتعل هذه املواقف تغري من طبيعة تعاملك مع الناس بل اعط لكل شخص حجمه يف ما حيمل من مبادئ يف 
التعامل معه وليس بالضرورة كل خمطئ ال يستحق االحسان بل احد افضل االساليب الن جنعل املخطئ حيس خبطأه عندما حنسن اليه 
ونعامله وكانه مل يرتكب خطأ وتدرجييا نستطيع ان جنعله يتحسس خطأه اما القطيعة او تغري موقفنا فان مثل هكذا اجراءات ال تؤتي 

قلمي املتوا�سعبثمارها .

الــعــدد:
التاريخ: 

 71
319

9/ ربيع االول 1433هـ 
املوافق 2/ 2/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

أركان فاضل عباس

ذات يوم ذهبت لزيارة أحد زّوار امام احلسني 
علّي  عزيز  صديق  برفقة  عليه(،  اهلل  )سالم 
حيث أنه مل يتشّرف أبدًا بزيارة امام احلسني 
)سالم اهلل عليه(، فقال له أحد الزّوار ممازحًا: 
ستكون مستأجري يف اجلنة. فتعّجب صديقي 
بيت  عندي  يكون  ال  وملاذا  متزح؟  هل  وسأله: 

يف اجلنة؟
فقال له الزائر: ألنك مل تتشرف بزيارة االمام 

احلسني )سالم اهلل عليه( حلد االن.
فنظر إلي صاحيب قائال: هل حقًا يصدق ما 
احلسني  االمام  يزر  مل  َمن  على  الزائر  قاله 

)سالم اهلل عليه(؟
نعم، وهذه نقطة مهمة، فقد صّرحت الروايات 
احلسني  االمام  زيارة  يرتك  من  أّن  الشريفة 
يكون ضيفًا  منها  مع متكنه  عليه(  اهلل  )سالم 

على املؤمنني يف اجلنة.
)عليه  جعفر  أبي  عن  مسلم  بن  حممد  »فعن 

السالم( قال: »من مل يأت قرب احلسني )عليه 
اإلميان  منتقص  كان  شيعتنا  من  السالم( 
دون  كان  اجلنة  دخل  وإن  الدين،  منتقص 

املؤمنني يف اجلنة«.

أكثر،  بذلك  صّرحت  قد  أخرى  رواية  وإليك 
وهي َعْن َسْيِف ْبِن َعِمرَيَة َعْن َرُجٍل َعْن َأِبي َعْبِد 
َيْأِت  َقاَل: »َمْن ملْ  اهللَِّ )سالم اهلل عليه( حيث 
َأنَُّه  َيْزُعُم  َوُهَو  َقرْبَ احْلَُسنْيِ )سالم اهلل عليه( 
َلَنا ِشيَعٌة َحتَّى مَيُوَت َفَلْيَس ُهَو َلَنا ِبِشيَعٍة، َوِإْن 

نَِّة«.  نَِّة َفُهَو ِضيَفاُن َأْهِل اجْلَ َكاَن ِمْن َأْهِل اجْلَ
فالضيف حاله كاملستأجر ليس له مستقّر وال 

راحة كاملة.
على كل حال على املؤمن أن يذهب إىل زيارة 
زيارته  الّن  عليه(،  اهلل  )سالم  احلسني  االمام 
ْبِن  َهاُروَن  َعْن  اخلرب  ففي  ومؤّكدة،  ضرورية 
َخاِرَجَة َعْن َأِبي َعْبِد اهللَِّ )سالم اهلل عليه( َقاَل: 
احْلَُسنْيِ  َقرْبِ  ِزَياَرَة  َياَرَة  الزِّ َتَرَك  ْن  َعمَّ »َسَأْلُتُه 
)سالم اهلل عليه( ِمْن َغرْيِ ِعلٍَّة؟ َفَقاَل: َهَذا َرُجٌل 

ِمْن َأْهِل النَّاِر«. 
اجلميع  يوّفق  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أسأل 
لزيارة موالنا االمام احلسني )سالم اهلل عليه(، 
عليه( يف  اهلل  )سالم  شفاعته  ال حيرمنا  وأن 

االخرة.

ما ملن مل يزر قرب اإلمام احلسني )عليه السالم(؟ عمر بن املقصوص
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البستنة
بعدما اصبح واقع حال تقسيم البساتني اىل قطع اراض سكنية وبالرغم من سلبياتها الكثرية وعدم توفري مستلزمات 
اخلدمات من جماري وكهرباء وماء ال زال التخطيط عشوائي وغري منتظم ، ملاذا مل تتخذ احملافظة اجراءات بضرورة 
التخطيط السليم هلذه البساتني كأن يلزم صاحب البستان بان يكون عرض الشارع 12 مرت والرئيسي 20 مرت وان خيصص 
قطع لبناء جامع ومدرسة ومستوصف واسواق ، واذا بقي احلال كما هو عليه فان هذه االحياء ستكون نسخة مستحدثة 

طبق االصل لالزقة والبيوت القدمية ) عكد ودربونة (

األم والتحذير و التذكري  

سامي جواد كاظم

حسنني الشاجلي
يعترب طريق التذكري والتحذير من الطرق الرتبوية املهمة 
الرتبية  يف  خاصة  كثريًا  منه  ويستفاد  الطفل  إلصالح 
أوله إىل آخره  الكريم من  القران  اإلسالمية حيث ميتلئ 
عز  قبله  من  تارة  والتوجيهات،  والنصائح  بالتحذيرات 
أعاظم  قبل  من  وثالثة  أنبيائه  لسان  على  وأخرى  وجل 
ميكننا  فال  احلكيم،  لقمان  مثل  اإلنسانية  الشخصيات 
التحذير تقويم االعوجاج واالحنراف فحسب بل  يف ضل 
نستطيع كذلك أن نعلم الطفل الضوابط واملوازين والتقاليد 

االجتماعية  ونؤثر على عقله وضمريه أيضًا. 
سلوكه  ويغري  اآلخرين  بكالم  إراديا  ال  اإلنسان  يتأثر 
طبقًا لذلك، ويرتك التذكري آثاره االجيابية على اإلنسان 
إليه،  والسعي  اخلري  حب  على  بالفطرة  مصحوب  ألنه 
الغبار  فيها  ينجلي  بشكل  الفردية  بالنصائح  يتأثر  ولكنه 
املرتاكم على فطرته حتت تأثري احمليط لتنتقص وتستعيد 
شفافيتها وإشراقها، وميكننا على هذا األساس القول بأن 
للتذكري الرتبوي دور يف إحياء الضمري وتذهيب الفطرة، 
وننفذ عن طريقه إىل روح الطفل وضمريه الباطين ونؤثر 
عليه اجيابيًا، إذ يبلغ تأثري التذكري يف الرتبية إىل درجة 
العمر وخيلق عنده  ناقوسًا ويدق يف وجدانه طيلة  يصبح 

حتواًل وانعطافا عجيبًا.
يرتك التذكري والتأثري على اآلخرين نوعًا ما ولكن التأثري 
سيكون اكرب عندما تقوم األم بتذكري الطفل ملالزمتها إياه 
على  وحتذيراتها  نصائحها  وتبعث  بوجوده،  واستئناسها 

اإلصالح أو على األقل ستكون مقدمة لتقوميه، وجيب أن 
سرد  مثل  الطفل  يستسغيها  ال  عندما  آخرا  طابعًا  تأخذ 
القصص واحلكايات أو املعاقبة إذا أضطرت. فسوف تؤثر 
تلقينات األم غري املباشرة يف نفس الطفل، كمدح اخلرييني 
املرسومة  األهداف  وتسوقه حنو  واملسيئني،  األشرار  وذم 
إليه وتستطيع األم عن طريق اإلحياء والتلقني أن ختلق عند 
الطفل اجلرأة والشجاعة بشكل ال يستسلم معها للمشاكل 
واملصاعب اليت ستواجهه بل سيصمد ويتغلب عليها بنفس 

واثقة وأعصاب هادئة. 
ونذكر إن هناك فرقًا بني التذكري والسيطرة، وال نقول أن 
ال وجود للسيطرة والتحكم يف علم الرتبية ولكننا نقول إنها 
الرتبوية  السبل  تفيد  ال  وعندما  التالية  املراحل  يف  تأتي 
إن  نعلم  ألننا  مباشرة،  والغري  منها  املباشرة  املستخدمة 
السيطرة والتحكم جتعالن الطفل عنيدًا مشاكسًا ال ينصاع 

الطفل  نفس  يف  تأثريها  ويكون  يستسغيها  وال  لألوامر 
ضعيفًا ويقاومها غالبًا ومن املمكن أن يطيع البعض ولكنها 

طاعة سببها اخلوف وليست نابعة من رغبة داخلية.
طابع  األم  تذكريات  تأخذ  أن  آخر  جانب  من  وجيب 
النصيحة وليس األمر، ويفهم الطفل بأن هذه األوامر من 
على  بنفع  تعود  وال  سعادته  منها  واهلدف  مصلحته  أجل 

األب أو األم.
والنصيحة جيب  التذكري  بأن  نقول  الكالم  هذا  وخالصة 
معه يف  ونشرتك  ومعاناته  بآالمه  الشعور  طابع  تأخذ  أن 
بأنها تتحرق  يفهم  أحاسيسه، وعلى األم أن جتعل طفلها 
يشقى  أن  له  تريد  وال  مستقبله  على  قلبها  ويتمزق  عليه 
ويتعس يف احلياة، ويف احلقيقة سيلمس الطفل ويستشعر 
والتذكري  النصيحة  مع  متزامنًا  كان  إذا  كقدوة  األم  دور 

واهلدفية يف املشاعر وسيكون مقنعًا له.
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توفيق مالك عبد الباري
 

وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  الكريم  رسولنا  قال 
يبدأ جاره بالسالم وال يطيل معه  : حق اجلار ان 
الكالم وال يكثر عن حاله السؤال ويصفح عن زالته 
وال يتطلع من السطح لعوراته وال يضيق طرقه إىل 
الدار وال يتبعه النظر فيما حيمل إىل بيته ويسرت 

ما ينكشف من عوراته وال يسمع عليه كالمًا .
وأصبح  املقبور  النظام  أيام  املوازنة  فقدت  لقد 
اجلار ال حيرتم جاره وليس الكل بل هناك البعض 
من الشواذ حيث اخذ بعضهم يكتب التقارير على 
دائرة  او  احلزبية  الفرقة  إىل  إما  ويرفعها  جاره 
هذا  وبعمله  إنه  يعلم  وال  للمسؤول،  إرضاء  األمن 
ذلك  من  وبالرغم  ورسوله  اهلل  إليه غضب  يسوق 

يدعي انه مسلم!. 
العامل  بالذات  هو  اإلسالمية  اجلرية  عامل  إن 
إال،  ليس  اإلسالمي  الرتاث  كتب  تضمنته  الذي 
هذا  يف  اجلدل  حتسم  اإلسالمية  التعاليم  وان 
وردت على  قد  كانت  ما  إذا  األمر خاصة السيما 
لسان النيب حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( يف 
ُخطبه فلم ال تكون مواعظه وُخطبه هي احلكم يف 

عالقاتنا االجتماعية؟!. 
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  قسم 
له  وجار  حق  له  جار  أقسام:  ثالثة  إىل  اجلريان 
له  الذي  أما اجلار   ، له ثالثة حقوق  حقان وجار 
حق  له  إذ  الرحم  ذو  املسلم  اجلار  حقوق  ثالثة 
له  الذي  وأما  الرحم  وحق  اإلسالم  وحق  اجلوار 
حقان فاجلار املسلم إذ له حق اجلوار وحق اإلسالم 

، وأما الذي له حق واحد اجلار املشرك.
كذلك يؤكد رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
جبريانه  تربطه  مل  ما  مسلمًا  يكون  ال  املسلم  إن 
عالقة طيبة وهنا يقول رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
واله وسلم( : أحسن جماورة من جياورك تكن مسلمًا 
، إن الدين اإلسالمي يضرب األمثال تلو األمثال يف 

أصول اجلرية وصالحيتها مما يدعو إىل اإلعجاب 
والتعجب يف آن واحد، اإلعجاب مبفاهيم اإلسالم 

للجرية والتعجب من ممارستها وتطبيقها؟!.
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  للرسول  حديث  ويف 
وان  أعنته  بك  استعان  إن  اجلار؟  حق  ما  أتدرون 
وان  أقرضته  استقرضك  وان  نصرته  استنصرك 
افتقر عدت عليه وان مرض عدته وان مات تبعت 
جنازته وان أصابته مصيبة عزيته وان أصابه خري 
هنأته وال تستعل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح 
إال بإذنه وإذا اشرتيت فاكهة فاهدِ  له فان مل تفعل 
فادخلها سرًا وال خيرج ولدك ليغيظ ولده ، ونرى 
يكتف  وسلم( مل  واله  عليه  رسول اهلل )صلى اهلل 
بذلك كله وإمنا أضاف به ما اعتربه حق اجلار على 
جاره وكأنه يضع بذلك قواعد اجلرية، بشكل عام 
يذهب رسول اهلل إىل ابعد من ذلك حيث يعترب إن 
اجلار الصاحل يشكل سعادة جلاره ويف هذا قوله 
)صلى اهلل عليه واله وسلم( إن من سعادة املسلم 

املسكن الواسع واجلار الصاحل واملركب اهلين.
إذ  مربرة  سعادة  عنصر  الصاحل  اجلار  والعتبار 
إذا  أما  أن تعيش سعيدًا مع جار جياورك  ميكنك 
النظرة  واألخالق حسود  الطباع  جارك سيئ  كان 
يتلصص عليك فإنه ينغص عليك معيشتك، وكثري 
وتستكشف  اجلريان  بيوت  تدخل  النساء  من 
أخبارهن ثم تنقلها إىل اخلارج معممة ما رأته أو 
مسعته على سائر اجلارات ضاربة عرض احلائط 
الرسول  وأحاديث   ، اجملالس  أمانة  يدعى  مبا 
)صلى اهلل عليه واله وسلم( كثرية عن اجلار حتى 
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( ما زال 
جربيل يوصيين باجلار حتى ظننت انه سيورثه ، 
واليوم  باجلرية  اإلسالم  جبذور  نتمسك  أن  علينا 
وحنن بأمس احلاجة هلا خاصة يف هذه الظروف 
من  احملافظات  بعض  يف  التهجري  أصبح  اليت 
نكن  مل  اليت  املقيتة  الطائفية  بسبب  اجلريان 

نعرفها يف أدبياتنا اإلسالمية.

إىل الزوجة الغاضبة.. 
الصلح قبل النوم

الداُر قبل الجار
هناك قول مأثور جدير أن تنقشه املرأة على 
تاج السرير لتقرأه كلما خاصمت زوجها وهو 

)ال تدع الشمس تغرب وأنت غاضب(.
فقد تتضايق الزوجة من زوجها بسبب خالف 
األجواء  تصفي  أن  دون  غاضبة  فتنام  عارض 
له  تغفر  أن  وترفض  الزعل،  غمام  وتبدد 
والسبب  باملصاحلة  يبادر  مل  ما  وتساحمه 
يف  املسمومان  اخلنجران  والكرامة  الكربياء 
خاصرة احلب الزوجي، تنسى أن النوم حمطة 
من  فكم  احلياة،  عن  قهري  وغياب  مفصلية 
أشخاص ناموا ومل يستيقظوا إذ خطف املوت 
أرواحهم وتركهم جثثًا هامدة، فقبل أن يغلبنا 
القدر وتنفذ مشيئة اهلل البد من تصفية اخلصام 
كل ليلة، فإن كان هو املالم فرمبا حيتاج منِك 
إىل إشارة إجيابية كي يعرتف خبطئه ويعتذر، 
للصلح،  تقدم  لو  ترفضيه  أن  خائف  أنه  أو 
التافهة  األمور  عن  تغاضي  الزوجة  أيتها  فيا 
واحذري التفوه بكالم جارح وقت الغضب فهذه 
الكلمات سترتك أثرًا يف قلب الرجل وسيلتهم 
سيتذكرها  ألنه  حمبتك  رصيد  اجلرح  نار 
حتى بعد أن تكوني أنِت قد نسيتها، وقد سؤل 
رسول اهلل )ص( من هي خري النساء، قال: )  
هي الودود الولود، العئود(، فالعئود هي اليت 
زوجها   عنها  يرضى  يغمض هلا جفن حتى  ال 

فرضى اهلل من رضا الزوج.
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

تواصل
 الغيث 

له  يكشف  أن  للعبد،  احلق  منح  أفضل  من  إن 
احلق عن حقيقة النفس البشرّيـة، فرياها - كما 
يرى بدنه - بكل عوارضها وما فيه صالح أمرها 
فقد  نفسه  من عرف  أن  املعلوم  ومن  وفسادها.. 
عرف ربه، ألن شأن النفس اليت ) أزيلت ( عنها 
احلجب أن تتعرف على خالقها، ضرورة استعداد 
وبقاًء..  حدوثًا  قوامه  به  من  ملعرفة  الشيء 
احلق  أن  اجملال،  هذا  يف  معرفته  ينبغي  ومما 
الوجود،  عناصر  لكل  كمواجهته  النفس  )يواجه( 
) تنعكس ( هذه املواجهة  فكان من املفروض أن 
املاء  النور يف  انعكاس  العبد،  كيان  املقدسة على 
الداخلية  األكدار  من  املوانع  وجود  ولكن  الزالل، 
االنعكاس، رغم  الذي مينع ذلك  واخلارجية، هو 
انكشفت  فإذا  الفاعل..  وفاعلية  القابل  استعداد 
حقيقة النفس - بفضل احلق - عرف العبد داء 
نفسه ودواءها، إذ أن لكل نفس عوارضها اخلاصة 
بكليات  العلم  رغم  هلا،  املناسب  ودواءها  بها 

العوارض وعالجها. 

اليت  الوالئية  املكاسب  فقدان  حول  قلق  إنين 
طبيعي  وصفر..  حمرم  جمالس  من  اكتسبتها 
بعد شهر صفر،  التفاعل  نفس  أتوقع  إنين ال 
بسيد  االرتباط  من  األدنى  احلد  أريد  ولكن 
أحسست  ألنين  السالم(،  )عليه  الشهداء 
استشم  أنين  إذ  األمة،  لنجاة  باب  أنه  حقيقة 
رائحة املغفرة بعد املوسم.. فكيف أحتفظ بكل 
)عليه  البيت  أهل  من  الصادرة  الربكات  هذه 

السالم(؟!..
ما حيفظ الدمعة واخلشوع لتضحيات أبي عبد 

اهلل )عليه السالم(:
- مراقبة النفس وبشدة، وحماسبتها بأشد ما 

حياسب شريكه على املال.
واملعاصي،  أنواعها  على  احملرمات  ترك   -

صغريها وكبريها، وعدم التهاون يف ذلك.
الفقري،  على  والعطف  باألضعف،  الرفق   -
حيرتم  ومن  املؤمن  وخاصة  أحواهلم،  وتفقد 

كرامته.
عليك  )السالم  بـ  ولو  احلجة  اإلمام  زيارة   -
واحرتامه،  وجوده  واستشعار  اهلل(،  حجة  يا 

والدعاء له دوما؛ فهو إمام زمانك.
ولو  السالم(،  )عليه  اهلل  عبد  أبي  زيارة   -
عند  قلبك  استحضار  املهم  ولكن  خمتصرة، 

زيارته.
كما  املاء  شرب  عند  السالم(  )عليه  تذكره   -
)عليه  مصائبه  من  مصيبة  كل  وعند  أوصانا، 

السالم(، والسالم عليه كلما ذكرته.
واألعمال  واملستحبات  بالواجبات  االشتغال   -

الصاحلة، وجعل الدنيا فعال مزرعة لآلخرة.

احلفاظ على رقة االرتباط باحلسني )عليه السالم(

بدري الغزالي احللي 

التقوى هي صفة شاملة جلميع مراتب اإلميان 

األوامر  حبدود  االلتزام  ومفادها  والتقوى 

 ٌ مخس  املتقني  وصفات  الشرعية،  والنواهي 

هي:

1- اإلميان بالغيب

2- إقامة الصالة 

3- اإلنفاق من رزق اهلل 

4- اإلميان مبا انزله على األنبياء 

5- اإليقان باآلخرة 

بسبب  ربهم  بهداية  تلبسوا  قد  فاملتقون 

اتصافهم مبا سبق ، فهم بني هدايتني ، األوىل 

صاروا بها متقني، والثانية إكرام من اهلل هلم 

لتقواهم فاألوىل هداية فطرية والثانية قرآنية 

من الكتاب وكل هذا يف مقابلة الضالل، الذي 

الصفات  فيهم  أوجب  ما  األول  ضالالن  هو 

ِإالَّ  ِبِه  ُيِضلُّ  َوَما  األول:  يؤكد  والثاني  اخلبيثة، 

اْلَفاِسِقنَي. ) البقرة – اآلية - 26(.

ال���ت���ق���وى

من رّوع مؤمناً  فهو في النار
بشائر سعد عبد األمري

عن أبي عبد اهلل الصادق )عليه السالم( قال : ) من رّوع مؤمنًا بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو يف 
النار ، ومن رّوع مؤمنًا بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون يف النار(.

بناء عليه ، من سعى عند سلطان لإلضرار مبال أو عرض أو حياة مسلم ولو إن ذلك السلطان مل يصبه بضر ، 
فمكان الساعي جهّنم مبا قصد إليه من سعايته.
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ماأ�ساة الطفولة..

من الناحية االجتماعية : 
املرأة  إىل  الرجال  وخاصة  اجملتمع  نظرة  إن 
املدخنة تعترب نظرة غري الئقة، فالتدخني يقلل 
أشراقتها  من  وخيفف  وأنوثتها  املرأة  رقة  من 
من  الدخان  يرتكه  ما  إىل  إضافة  ونظارتها 

رائحة كريهة على جسمها ومالبسها . 
تزداد معدالت الطالق عند الزوجني املدخنني 
مقارنة   ( االعتيادية  معدالتها  بنسبة 35% عن 
مع غري املدخنني ( وذلك ألن املدخن له صفات 

مزاجية حادة . 
تزداد املشاكل األسرية يف العوائل املدخنة بسبب 
ما حيدث من ضعف جنسي لدى الزوجني يصل 

إىل حد العقم أحيانا . 
هل تعلمني سيدتي ؟

-التدخني مضر بصحتك وصحة اجلنني فقد 
يؤدي إىل اإلسقاط أو الوالدة املبكرة أو نقص 
يف وزن الوليد وان كل علبة من السكائر تدخنها 
إفراز ما  تؤدي إىل  الرضيع  أو  املرأة احلامل 
مقداره ) 5 ملغم ( من النيكوتني إىل كل لرت من 

حليبها ويذهب إىل الرضيع . 
-يف دراسة عاملية أجريت على فئة الشباب يف 
عمر ) 13 – 19 ( سنة لكال اجلنسني ظهر إن 

منع الشباب من الشروع يف التدخني بهذه السن 
املبكرة حيمي 90 % منهم من الوقوع يف حبائل 

التدخني مستقبال . 
التدخني السليب ماذا يعين ؟ 

إىل  يؤدي  مما  لدخان  أجباري  استنشاق  هو 
إصابتهم باإلضرار اليت تصيب املدخن نفسه . 
يقلل  السكائر  لدخان  األوالد  استنشاق  ان 
على  ويؤثر  لديهم  واالنتباه  الوعي  درجة  من 
احتمالية  من  ويزيد  الدراسية  مستوياتهم 

أصابتهم باألمراض التنفسية والربو 
رسائل صحية لك سيدتي . 

-ان شركات انتاج التبغ حتاول اصطياد زبائن 
جدد بدال من أولئك الذين ماتوا بالتدخني يف 

كل عام .. فال تكوني واحدة منهم . 
لتالميذك يف  أنت قدوة   ..... املعلمة  -عزيزتي 
عادة  والتدخني  البيت  يف  وألبنائك  املدرسة 
مكتسبة فال تكوني ممن يساعد على انتشارها 

 .
على  وحافظي  التدخني  من  نفسك  -حرري 

حياة زوجية سعيدة . 
اتركي   .. بالتدخني  شبابك  زهرة  تلقي  -ال 

التدخني وابدائي  احلياة 

أنت  التدخني هو من حقك  ينفق على  ما  -ان 
بصحن  السكائر  علبة  فاستبدلي  وأطفالك 

الفاكهة . 
معلومات عامة . 

-يوجد اليوم حوالي 1,3 بليون مدخن يف العامل 
75 % منهم يف الدول النامية . 

التدخني حوالي مخسة ماليني شخص  -يقتل 
 )  13698  ( يعادل  ما  أي  سنويا  العامل  يف 

شخص كل يوم  . 
لألعمار  العراق  يف  التدخني  انتشار  -نسبة 
)25 – 65 ( سنة كانت 21,9 % ) 41,5 % عند 

الرجال و6,9 % عند النساء ( 
-ان جمموع ما ينفقه املدخنون يف العراق من 
أموال على التدخني تقدر ب)1,5 ( مليون دوالر 

يوميا . 
-ان السيكارة الواحدة تقلل حوالي 7 ثواني من 
ساعة  ملدة  النركيلة  تدخني  وان  املدخن  عمر 

واحدة يعادل ) 100 – 200 ( سيكارة . 
-ان التدخني السليب ) استنشاق دخان اآلخرين 
اليت  األمراض  بنفس  اإلصابة  إىل  يؤدي   )

يصاب بها املدخن . 

التدخنُي واملرأة 

طابع وذكريات..

 زمن عبد األمري                                         
شعبة تعزيز الصحة

الكبرية  الدينية  املناسبات  ومن  والوطنية  الدينية  املناسبات  عديدة يف  طوابع  العراقية  احلكومة  تصدر  كانت 
والعزيزة على قلوب املسلمني هي ذكرى والدة سيد الكائنات الرسول الكريم )صلى اهلل عليه واله وسلم( حيث 
كانت تصدر يف كل عام طابعًا يستخدم يف املراسالت الربيدية ) الرسائل( اليت ضعف دورها خالل التطور 
العلمي الذي حدث يف السنوات األخرية كالفاكس والربيد االلكرتوني واالتصال املباشر ورسائل SmS  إال إن 
دور الرسائل الربيدية ذات الطابع ضمن الربوتكول الرمسي الدولي املعتمد دوليًا ومن ضمن مقتنيات متحف 
العتبة احلسينية املقدسة جمموعة خاصة هلذه الطوابع الربيدية اليت رفد بها املتحف احد حميب اإلمام احلسني 

)عليه السالم( من خدام العتبة احلسينية املقدسة .
- صدر يف عام 1965 وقد مت استالمه من قبل بريد كربالء عام 1965.

- عالء امحد ضياء الدين 
- مسؤول املتحف احلسيين )عليه السالم( 
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تدعو وحدة املرسم احلسيين التابعة 
للعتبة احلسينية املقدسة عن حاجتها 
ملوظف بصفة )بائع( للعمل يف الوحدة 

على أن جييد اللغة اإلنكليزية.
األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة

تقيم األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة مسابقة حفظ خطبة املتقني املوجودة 
يف كتاب نهج البالغة ألمري املؤمنني )عليه السالم( وميكن احلصول على كراس يتضمن 

اخلطبة املذكورة مع قرص )CD( من مركز احلسيين الصغري الكائن مقابل املخيم 
احلسيين وسيكون التسجيل مفتوحًا يف املركز املذكور لغاية نهاية شهر ربيع األول 1433 هـ 

املوافق 2012/2/23 وسيتم اإلعالن الحقًا عن موعد إجراء املسابقة.
علمًا إن هناك جوائز ستخصص للفائزين العشرة األوائل وكما مبني أدناه:
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البيت. ست  جهاز  السابعة  اجلائزة   .5

ماء. براد  الثامنة  اجلائزة   .6
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