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مّر احلسني بن علي )عليه السالم( مبساكني قد بسطوا كساء هلم 
فألقوا عليه كسرًا فقالوا: هلّم يا بن رسول اهلل... فأكل معهم، ثم 

تال: )انه ال حيب املستكربين(. ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني.
قالوا: نعم يا بن رسول اهلل، فقاموا معه حتى أتوا منزله.

فقال للرباب: اخرجي ما كنت تّدخرين. )تفسري العياشي 
257/2، ح 15(.

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم االإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 23/ربيع االول / 1433هـ املوافق 16 / 2 / 2012 

األمانتان العامتان للعتبتني احلسينية والعباسية املقدستني تقيمان
 مهرجان ربيع الرسالة الثقايف العاملي للسنة السادسة على التوالي



يف كتاب االحتجاج للطربسي )ره( وعن االصبغ بن نباتة قال: كنت واقفا مع أمري املؤمنني عليه السالم يوم اجلمل فجاء رجل حتى توقف بني يديه فقال: يا أمري املؤمنني 
كرب القوم وكربنا وهلل القوم وهللنا وصلى القوم وصلينا، فعلى ما نقاتلهم! فقال أمري املؤمنني عليه السالم: على ما انزل اهلل عز وجل يف كتابه فقال يا أمري املؤمنني 
ليس كما ما انزل اهلل يف كتابه اعلمه فعلمنيه: فقال: على عليه السالم: ما انزل اهلل يف سورة البقرة، فقال يا أمري املؤمنني ليس كل ما انزل اهلل يف سورة البقرة اعلمه 
فعلمنيه، فقال على عليه السالم هذه اآلية: )تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهلل ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح 
القدس ولو شاء اهلل ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ....( فنحن الذين آمنا وهم الذين كفروا، فقال 

الرجل: كفر القوم ورب الكعبة، ثم محل فقاتل حتى قتل رمحه اهلل.
يف عيون األخبار بإسناده إىل علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهما السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: ما خلق اهلل خلقا 
أفضل مين وال أكرم عليه مين: قال علي عليه السالم: فقلت: يا رسول اهلل أفأنت أفضل أم جربائيل؟ فقال عليه السالم: يا علي ان اهلل تعاىل فضل أنبياءه املرسلني 
على مالئكته املقربني، وفضلين على مجيع النبيني و املرسلني، وألفضل بعدي لك ياعلي ولالئمة من بعدك، وان املالئكة خلدامنا وخدام حمبينا واحلديث طويل اخذنا 

منه االنسب بالغرض.
يف تفسري علي بن إبراهيم حدثنا حممد بن أبي عبد اهلل قال: عن يعقوب بن جعفر قال: مسعت موسى بن جعفر عليه السالم يقول: ان اهلل تبارك وتعاىل أنزل على 
عبده حممد صلى اهلل عليه وآله انه ال اله اال هو احلى القيوم، ويسمى بهذه االمساء الرمحن الرحيم العزيز اجلبار العلي العظيم، فتاهت هنالك عقوهلم، واستخفت 

حلومهم، فضربوا له االمثال وجعلوا له أندادا وشبهوه باالمثال، ومثلوه أشباها، وجعلوه يزول وحيول فتاهوا يف حبر عميق اليدرون ما غوره. واليدركون بكيفية بعده.

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



الشارع االسالمي كثريا ما حيث على الصدقة وافضلها صدقة السر ملا فيها من حفظ كرامة املتصدق عليه بل وكثريا ما كان االئمة االطهار 
عليهم السالم حيملون اجلراب ليال لكي يتصدقوا على الفقراء كي ال يعرفوهم ، يف بعض االحيان يستشهد البعض بصدقة السر ومَل مل تعمل 
العتبة احلسينية على االقتداء باالئمة عليهم السالم ؟ فعال االقتداء باالئمة عليهم السالم هو الشعار االول واالخري لالخوة العاملني يف العتبة 
احلسينية املقدسة وبقية العتبات املقدسة يف العراق ، والن الصدقة تعطى يف السر فهل من الصحيح ان تعطى ليال ويعلن عنها نهارا؟ واذا 
ما ذكرت ارقام الصدقات فلرب قائل يقول انها غري صحيحة وحباجة اىل دليل والدليل هو املستلم للصدقة ومثل هكذا تصرف ال تقدم عليه 
العتبة احلسينية ولكن للمعلومة ان العوائل اليت تلتزمها العتبة يف سد بعض احتياجاتها ومعاجلة مرضاها هم باملئات وال ميكننا ان نقوم كما 
تقوم بعض الفضائيات بعرض برامج تظهر عملية التصدق على الفقراء الن ما كان هلل ينمو وطاملا ان اهلدف هو مرضاة اهلل عز وجل فان 
ثواب العمل يضيع اذا كان علنا وفيه مساس بكرامة االخرين كما ان العتبة ال تنقاد اىل املنابذة واجملاهرة مبا يريد الزاعمون ان العتبة ال 
تتصدق على الفقراء .، والن قدوتهم االئمة عليهم السالم فقد مسع االئمة بعض العتب من اقربائهم النهم اليساعدونهم وبعد وفاتهم انقطعت 
عنهم الصدقات فعلموا ان املتصدقني هم االئمة عليهم السالم ، علما ان التصدق ومصدر املال يتم وفق االحكام الشرعية وحسب ختصيصات 

اجلهة املتربعة اي ال حيق للعتبة ان تصرف اي مبلغ مال جلهة دون اجلهة املقصودة بالصرف شرعا .

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

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗِّصدقُة السر

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

�سورة الغالف  :ت�سوير عمار اخلالدي

تهيئُة اإلماِم العسكريِّ واألئمِة الطاهريَن    
)عليهم السالم( لزمِن الَغيبِة 

حنُن ووصايا اإلمام العسكري )عليه السالم(

العتبُة احلسينيُة تفتح مركزا لإلرشاد األسري 
يف حمافظة بابل



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

بنّي ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب 
اجلمعة يف كربالء املقدسة مساحة السيد 
امحد الصايف يف اخلطبة الثانية من صالة 
احلسينية  العتبة  يف  أقيمت  اليت  اجلمعة 
1433هـ  األول/  ربيع   /17 يف  املقدسة 
الرقابة  مفهوم  إن  م   2012-2-10 املوافق 
اإلنسان  إليه  حيتاج  ما  دائمًا  مفهوم  هو 
تظلمه  بأنه مراقب من جهة ال  ويستشعر 
أمامها،  عمله  يعرض  أن  حيب  جهة  ومن 
هذا ما قد يعطي حنوا من الدقة يف العمل 

يف بعض احلاالت.
وتطرق مساحته اىل  تلك احملاور الرقابية 
يف إدارة منظومة الدولة العراقية، موجها 
توضع  ملاذا  متسائال  املعنيني  إىل  كالمه 
توضع  قال:  إجابته  معرض  ويف  الرقابة؟! 
وهي  مفرتضة  مشاكل  لوجود  الرقابة 
منها  جزءًا  فإن  تقع،  أن  ممكن  مشاكل 
احملافظة على املال العام وهذا بنفسه أمر 
مطلوب، عندما توضع هناك دواٍع عقالئية 
يف  مقبولة  الدواعي  وهذه  الرقابة  لوضع 
تراقب  جهة  فهناك  املالية  املسائل  عموم 

وتتأكد من سالمة الوضع املالي وهذا بنفسه 
جيد، ولكن هل هذه الرقابة مت تقييم أدائها 
مبا ينسجم مع عملية منو املشاريع بالقياس 
هذه  إن  أدق:  بتعبري  املالي؟!  الرصد  إىل 
الرقابة ماذا عليها أن تفعل عندما تراقب 

وكيف تراقب؟!
وأجاب مساحته إن الرقابة عليها أن تتابع 
تقّيم  أن  حتاول  ثم  األرض  على  الواقع 
سلطتها  خالل  من  اخلارجي  األداء  هذا 
الرقابية، واآلن يف العراق كم سلطة رقابية 
متعددة  رقابية  سلطات  عندنا؟!  موجودة 
موجودة بيننا ولكن هذه السلطات الرقابية 
هل حتقق ما نصبوا إليه من تشريع أو ال ؟! 
والكالم يكون موضوعيا حينما يستند إىل 
أرقام صادرة عن السلطات التنفيذية اليت 
يف  املالي  الرصد  هذا  وضع  بعملية  تبدأ 
موقعه، والذي حيصل اآلن على األرض إن 
أشخاصا يف  تعنّي  الرقابية  الدوائر  بعض 
دوائرها ليسوا مبستوى حتمل املسؤولية يف 
وبالنتيجة  تفعل،  أن  الدائرة  يراد هلذه  ما 
هذه الدائرة الرقابية قطعًا ال تستطيع أن 

تؤدي عملها بالشكل اجليد لقصوٍر يف بعض 
أعضائها .. أي إن الشخص الذي ُعنّي يف 
يقّيم  أن  يستطيع  ال  احلساس  املوقع  هذا 
األداء الذي يفرتض هو أن يكون مقّيمًا له 
.. وقدراته تكون قدرات حمدودة وبالنتيجة 

الدائرة سيكون أداؤها ضعيفا.
هذه  إن  الصايف  السيد  مساحة  وأضاف 
احلاالت  بعض  يف  الرقابية  اجلهات 
حصل  ما  فإذا  االتهام،  قضية  تستعجل 
ذلك سيؤثر طبعا على أداء املوظف الكفوء 
مالية  قضية  أي  عن  يبتعد  ورمبا  النزيه 
البعض  سيحاول  وكذلك  الُتهم،  من  خوفًا 
من املتنفذين الذين يستطيعون أن يتالعبوا 
بالقوانني أن يتجاوزوا على املال العام بعيدا 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد أمحد الصايف  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان: 17 / ربيع األول /1433هـ املوافق 2012/2/10م

تقرير : حسن اهلامشي

ملاذا املوظف دائمًا خيشى من 
الرقابة وانطبعت يف ذهنيته 
إن الرقيب هو عبارة عن رجل 
امن؟! وملاذا ال يكون املوظف 
يشعر باالطمئنان مع اجلهة 
الرقابية؟!

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

نداء اجلمعة

السيد الصايف يدعو إىل تقنني سلطة الرقابة املالية لتصحيح أداء املوظفني ويطالب 
بضرورة االلتزام باآلداب العامة يف كافة مرافق الدولة



عن عيون اجلهات الرقابية.
تقييم  عندنا  يكون  أن  البد  وأكد مساحته 

موضوعي هلكذا أمور، فلو فرضنا مثال إننا 
مجدنا الرقابة لستة أشهر ماذا سيحصل 
سيطلق  وهل  بالنمو،  املشاريع  ستبدأ  هل 
العنان للموظف النزيه الذي خيشى التشهري 
غري احلقيقي؟! فاجلهة الرقابية هل قّيمت 
أداء اجيابيًا لبعض املوظفني حبيث تشجع 
إىل  يذهبوا  أن  على  اآلخرين  املوظفني 
البلد،  وخيدموا  للمال  الصحيح  الصرف 
الرقابة  من  خيشى  دائمًا  املوظف  وملاذا 
الرقيب هو عبارة  وانطبعت يف ذهنيته إن 
عن رجل امن؟! ملاذا ال يكون املوظف يشعر 
ملاذا  الرقابية؟!  اجلهة  مع  باالطمئنان 
للموظف  وتقول  الرقابية  اجلهة  تأتي  ال 
غري  طريق  تسلكه  الذي  الطريق  هذا  إن 
صحيح وأنا كرقابة أعلمك طريقًا صحيحًا 
خيدم البلد ويكون بعيدًا عن أي تساؤل وهو 

يصب يف خدمة البلد؟!
ولفت مساحته اىل إن طريقة صرف املال 
يف موضعه حباجة إىل مراجعة، مشريا إىل 
إنه ليس مع إلغاء السلطة الرقابية وإمنا مع 
تقنني عمل السلطة الرقابية ومتى ما شعرنا 
إن املوظف يستأنس من وجود الرقابة فإننا 
سيقّيم  جيدًا  كان  إذا  عمله  ألنه  خبري، 

نفسه  أن جينب  سيحاول  مسيئا  كان  وإذا 
اإلساءة خوفًا من املسؤولية واحلساب، أما 
النزيه خياف وحياول  املوظف  يكون  أن 
التوقيع  عن  ويبتعد  نفسه  يركن  أن 
الذين  املوظفني  ويصعد يف حمله بعض 
املسؤولية  ومقومات  النزاهة  ميلكون  ال 
النزاهة  غري  وال  النزاهة  تستطيع  وال 
وال التفتيش وال الرقابة أن ميسكوه هذا 
وجود  من  والبد  قطعا،  مرفوض  األمر 
موازنة بني الصرفيات اليت فعاًل ذهبت 
إىل حملها والصرفيات اليت مل تذهب 
العام  املال  إىل حملها فأين ذهبت؟!هل 
كله ُصرف يف حمله؟ حنن حباجة إىل 
الرقابية  اجلهات  عمل  لطريقة  مراجعة 

خدمة للجانب الرقابي املسؤول.
يف  العامة  باآلداب  االلتزام  ضرورة  وعن 
املرافق العامة يف اجملتمع اإلسالمي امللتزم 
الذي نعيش فيه قال مساحته حنن نعيش 
يف بعض احملاور يف فوضى من جهة عدم 
احرتام املواقع اليت حتتاج إىل زي يتناسب 
مع ما هو مفرتض أن يكون يف مؤسسات 

الدولة خاصة.
تكون  أن  وحقكم  حقي  من  إنه  وأكد 
الشارع  أريد من  وكما  آداب عامة  هناك 
اآلداب  على  حيافظ  شارعًا  يكون  أن 
العامة كذلك هذا احلال ينطبق على تلك 
عن  بعيدا  للعموم  هي  اليت  املؤسسات 
تكون  اليت  الشخصية  التصرفات  بعض 
يف حملها اخلاص ما مل تنعكس علينا إىل 
احلالة العمومية، فالشارع العام مثال فيه 
ودعا  الدولة حقيقة  دوائر  بعض  أدبيات 
والوقار  باحلشمة  اإللتزام  اىل  اجلميع 
غري  أو  التعليمي  السلك  يف  كان  سواء 
التعليمي، وذكر انا ال ادعي اإللتزام بزي 
يتزين كل منا  أن  أقول البد  خاص ولكن 
الذي يقصده، شريطة أن  املكان  حبسب 

العامة يف جمتمعنا  اآلداب  على  حيافظ 
امللتزم، ومن غري املنطقي أن تكون أزياء 
بعضنا يف مواقع مهمة ال تتناسب مع هذا 
حتفظ  أن  جيب  العامة  فاآلداب  املكان، 
تراقب  أن  مسؤوليتها  من  جزء  والدولة 
وتوضح وتضع آليات لسلوكيات املوظفني، 
وحذر مساحته إنه عندما ختتلط األوراق 
وال حنافظ على أولويات كل مكان اعتقد 

سندخل يف متاهات كثرية.
ويف اخلتام طالب مساحة السيد الصايف 
وفق  األمر  هلذا  الناجعة  احللول  بوضع 
مؤسسات  يف  كان  سواء  العامة،  اآلداب 
مسي  الذي  اجلامعي  احلرم  أو  الدولة، 
كل  تكون  أن  وجيب  حلرمته،  كذلك 
ذلك  وخالف  للعلم  مسّخرة  األجواء 
حتتاج إىل إعادة نظر، وكذلك الوزارات 
املهنية البد أن تكون الشخصيات املوجودة 
أما  الدولة  هذه  حرمة  مع  تتناسب  فيها 
يعمل  وكل  الغارب  على  األمور  نرتك  أن 
حالة  يف  سنعيش  اعتقد  شاكلته  على 
أخالقيات  من  جزء  وهذا  غري صحيحة 
وقوانني وإداريات التوظيف واخلدمة،على 
ورعاية  صيانة  لذلك  ينتبهوا  أن  اإلخوة 

حلرمة اإلخوة املوظفني.

من غري املنطقي أن تكون 
أزياء بعضنا يف مواقع 
مهمة ال تتناسب مع هذا 
املكان، فاآلداب العامة 
جيب أن حتفظ والدولة 
جزء من مسؤوليتها أن 
تراقب وتوضح وتضع 
آليات لسلوكيات املوظفني
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السالم( نقطة مهمة ختتلف عن  العسكري)عليه  تربز مع مرور ذكرى شهادة االمام احلسن 
الطاهرة من األئمة قد  السلسلة  إن هذه  آبائه )عليهم السالم( حيث  بقية األئمة من  شهادة 
عهد  افتتح  الوقت  وبالذات  السالم(،  )عليه  باستشهاده  الظاهري احملسوس  بالشكل  ُخِتمت 
االمام  إىل  اإلمامة  بانتقال  الشرعية  األحكام  معرفة  من خالهلا  يتم  أخرى  وطريقة  جديد 
املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف(، فإنه منعطف تارخيي قد أسس لشيء آخر مع بدء 
إمامته )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( واستالم السفارة اإلهلية، وتبوؤ هذا املنصب اإلهلي 
وفق عقيدة أهل البيت )عليهم السالم(، ثم رتب االمام وهو يف عمر صغري )عجل اهلل تعاىل 
فرجه الشريف( قضية وصول املسائل الشرعية، وبث توصياته عن طريق أربعة من سفرائه 
أثناء الغيبة الصغرى اليت استمرت قرابة السبعني عامًا، ثم انتقلت وحتولت بعدها إىل الغيبة 

الكربى واملمتدة إىل حّد يومنا هذا.
من  تعد  مسألة  الكربى  الغيبة  بعد  من  الشريعة،  األعالم  يف حفظ  العلماء  دور  مسألة  إن 
الركائز األساسية اليت نعتقد بها السيما وحنن اليوم حباجة إىل تثبيتها واالهتمام اخلاص 
بها، نتيجة التهيئة اليت مارسها األئمة )عليهم السالم( لزمن غيبة االمام املهدي )عجل اهلل 
تعاىل فرجه الشريف( من اجلهة اليت ُيطمئن هلا الناس يف اخذ معامل الدين وبالشكل الذي 

يوفر لنا منجاة يوم القيامة. 
منه  النقلة حتتاج  فهذه  الكربى،  الغيبة  زمن  العلماء يف  إىل  يلجأ  اإلنسان صار  إن  ال شك 
إىل استعداد نفسي واىل تقّبل واىل دراية، فان األئمة األطهار)عليهم السالم( قد مهّدوا هلا 
وبينوها، ووضحوا مسألة الغيبة اليت حتتاج إىل متهيد وتصّور وإدراك، وحتتاج إىل نصوص، 
ليعرف الناس يف زمن الغيبة ماذا يفعلون؟ واىل من يلجؤون؟ مثال هذا النص لإلمام اهلادي 
)عليه السالم( يقول: ) لوال من يبقى بعد غيبة قائمكم)عليه السالم( من العلماء الداعني إليه 
إبليس  ِشباك  من  عباده  ضعاف  من  واملنقذين  اهلل  حبجج  دينه  عن  والذابني  عليه  والدالني 
ومردته ملا بقي احد إال ارتد عن دين اهلل ولكنهم الذين ميسكون أزّمة قلوب ضعفاء شيعتنا كما 

ميسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم األفضلون عند اهلل عز وجل (.
االمام  يعضده  السالم(  )عليه  اهلادي  االمام  ِقبل  العلماء من  دور  بإبراز  وأهميته  النص  هذا 
العسكري بقوله )عليه السالم(:) فأما من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه حافظًا لدينه خمالفًا 
هلواه مطيعًا ألمر مواله فللعوام أن يقّلدوه( هذا النص يف تهيئة وبيان أهمية العلماء يف مرحلة 
الغيبة، وقد اختلف الناس يف هذه املسألة اختالفًا مصداقيا ؛ يعين الوجود اخلارجي ملن؟ بعٌض 

نظافة كربالء املقدسة بني 
املظهر واملخرب

حسن اهلامشي
النظافة من اإلميان، ويشتمل هذا احلديث على إشارة مهمة تتمثل يف جعل النظافة 
جزءًا ال يتجزأ من اإلميان، األمر الذي جيعلها ذات أهمية بالغة يف سلوك اإلنسان، 
ألنها بذلك مل تعد جمرد أمر مرغوب فيه أو متعارف عليه، وإمنا صارت باإلضافة إىل 
ذلك قضية إميانية تتصل بالعقيدة املتأصلة يف النفوس، وبذلك حصلت على دعم قوي 

من شأنه أن يظهر أثره يف السلوك بوضوح تام معرب عن هذه القضية اإلميانية.
وتأكيدًا لذلك جند الدين يأمرنا بالتطهر وجيعل الوضوء والنظافة من املستحبات قبل 
الدخول يف املسجد والوضوء من الواجبات قبل الصالة، وهذا احلكم ينسحب على كل 
األماكن اليت تقام فيها الشعائر الدينية ومن يعظمها فأنها من تقوى القلوب، وحيرص 
الدين كذلك على أن نأخذ زينتنا عند الذهاب إىل املسجد، وهذا أمر يتطلب النظافة 
كشيء استحبابي، حتى ال يؤذي أحدًا غريه يف املسجد برائحة كريهة أو مالبس غري 
واحلسينيات  املساجد  إىل  الذهاب  من  الناس  تنفري  يف  سببًا  بذلك  فيكون  نظيفة، 

ودور العبادة.
ومن اجلدير بالذكر أن كربالء املقدسة باخلصوص ورد بشأنها روايات تؤكد أنها يف 
يوم القيامة تزف إىل اجلنة كما تزف العروس، وهي من أفضل بقاع اجلنة وأطهرها، 
وعندما حازت كربالء يف اجلنة مقام األفضلية فأنها بال أدنى شك قد حازت عليها يف 
احلياة الدنيا عقال ونقال، ملا طلع علينا عديد الروايات اليت تؤكد أنها ترعة من ترع 
اجلنة، والزائر الكريم على بينة من أمره كيف يتعامل مع بقعة هي من أطهر البقاع 

يف الدنيا واآلخرة؟! 
وإذا كان األمر كذلك يف أمور الدين فمن باب أوىل ينبغي أن ينعكس ذلك على سلوكنا 
اليومي يف احلياة، ومن هنا فإن من الضروري تعويد أبنائنا وبناتنا يف سن مبكرة على 
مكان  أو يف  املدرسة،  فناء  أو يف  الشارع،  أي خملفات يف  إلقاء  وعلى عدم  النظافة 
العمل، أو يف أي مكان آخر من شأنه أن يسيء إىل اجملتمع وإىل أفراده بأي شكل 
من األشكال، والتعود من الصغر على ذلك جيعل النظافة سلوكًا حياتيًا هلم، فمن شب 
على شيء شاب عليه كما هو معروف، وبذلك تصبح العادة طبيعة ثابتة جتعل السلوك 

يصدر عن املرء دون تكلف.
والنظافة بوصفها عنصرًا من عناصر اإلميان ال تقتصر على اجلوانب املادية وحدها، 
فكما تكون النظافة يف األمور املادية تكون أيضًا يف األمور املعنوية ويف األخالق، وهذا 
االرتباط  أشد  مرتبطة  هي  وإمنا  فحسب،  ظاهريًا  أمرًا  ليست  النظافة  أن  يعين 

باجلانب األخالقي لإلنسان. 
القول وال  والذي ال يفحش يف  اللسان،  بأنه نظيف  الذي ال يكذب يوصف  فاإلنسان 
املال  من  أو  غريه  مال  من  ال خيتلس  والذي  اللسان،  عف  بأنه  يوصف  غريه  يغتاب 
العام يوصف بأنه نظيف اليد، واإلنسان الذي يتفق ظاهره مع باطنه يوصف بأنه نقي 
تتلطخ مبا يسيء  إىل  إنه إذن صاحب صفحة نظيفة مل  النفاق،  بعيد عن  السريرة 

صاحبها أو يشوه مسعته.
إنها دعوة خملصة للزائر واملواطن بضرورة نظافة بدنه ولباسه وأخالقه عندما يروم 
اإلشرتاك يف الزيارة والتعزية، وكذلك دعوة ملحة للمسؤولني يف احلكومتني احمللية 
السيما  النواحي  كافة  من  اهتمامهم  بالغ  املقدسة  املدينة  هذه  يولوا  بأن  واملركزية 

العمرانية واخلدمية والثقافية، لكي تكون مثة مقاربة بني املظهر واملخرب.

تهيئُة االإماِم الع�سكريِّ واالأئمِة الطاهريَن    )عليهم ال�سالم( لزمِن الَغيبِة 
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يقول البد لألرض من ُمنِقذ، وبعض يقول املسيح )عليه السالم( وبعض يقول البد لرجل من 
قريش لكنه سيولد..وعند كل واحد من هؤالء ما ميكن أن ُيقنع نفسه به، لكن عندما نتعامل 
مع عقيدة أهل البيت )عليهم السالم( نرى إن املسألة فيها وضوح وال لبس فيها، إذ إن هناك 
شخصًا امسه حممد بن احلسن املهدي ُولد سنة كذا وشكل النيابة للسفراء األربعة، وإذن اهلل 

تعاىل له يف الغيبة إىل أن يأذن له بالظهور يف آخر الزمان .
إن االمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( شغل حيزًا مهمًا يف السّنة املطهرة، حتى 
بعض اآليات فسرت به )عليه السالم(، ناهيك عن األئمة )عليهم السالم( واهتمامه اخلاص 
به، تأكيدًا وتثبيتًا للعقيدة، إال إنها يف زمن االمام العسكري )عليه السالم( ُطرحت القضية 
على شكل مصاديق خارجية..فاإلنسان عندما يعتقد باإلمامة فما هو األثر احلقيقي، مقارنة 

بالذي ال يعتقد؟
إن الذي يعتقد باإلمامة يرى إن السّنة املطهرة ممتد عمرها الزمين، إذن هذه مثرة ترتتب 
على إني معتقد باإلمامة حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي إىل أن يصل االمام 
واله وسلم( ورسول اهلل عن جربيل  السالم( إىل حديث رسول اهلل )صلى اهلل عليه  )عليه 
وجربيل عن اهلل سبحانه وتعاىل..الذي ال يعتقد باإلمامة يرى إن عصر النص انتهى بوفاة 
تعاىل فرجه  املهدي )عجل اهلل  االمام  واله وسلم(،عقيدتنا أالن مع  النيب )صلى اهلل عليه 
الشريف( ليست عقيدتنا فقط إن الرجل غاب واهلل تعاىل يأذن بذلك، نعم هذا جزء من 
العقيدة لكن األثر الذي يرتتب على ذلك. وميكن مالحظة مسألة العلماء واالعتقاد بالغيبة 
مسألة مهمة احدهما ال ينفك عن اآلخر، الن هذا هو احلل والعالج يف زمن الغيبة والبوابة 

اليت نصل بها؛ البد أن تكون عن طريق العلماء وال ميكن أن تكون عن طريق آخر.
والبد لإلنسان أن يقف من عقيدته موقف الذي يفهم العقيدة أوال  ثم موقف املدافع عنها، 
الوعي وهذا  الدينية البد لإلنسان أن ميتلك نسبة من  الدين واملعتقدات  ولذا هناك قضية 
مُترر  ال  حتى  ومدركًا  واعيًا  يكون  وان  والفقه  الفهم  دقيقًا يف  يكون  وان  به  مرتبط  الوعي 
عليه بعض األشياء زيفًا وبهتانًا وجداًل.. وضوابط الشرعية يف منتهى األهمية ومقصودي من 
الضوابط الشرعية البد أن نعرف األصول والفروع بشكل دقيق حتى ال نقع فريسة من يدعي 
هذه املسألة ويف مقابل هذا حنتاج إىل النفوس اليت تتعامل بواقعية مع قضية االمام )عليه 
السالم(، فاإلمام العسكري وبعد استشهاده )عليه السالم( خلف هاتني الركيزتني وجيب أن 
واالهتمام بشأن  أواًل،  بالعلماء األعالم  االهتمام  تكريس  الوضوح، وهما  تكونا مبستوى من 

االمام املنتظر) عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف(.

ثقافة حسينية
احلسني )عليه السالم( بني احلاكم 

الغاصب  ومروان املنافق)3-1(

 سامي جواد كاظم

امكاننا  جهد  وحناول  بل  معصية  اهلل  لغري  الغضب 
ان جنعل كل اعمالنا قربة اىل اهلل عز وجل ، كثري 
من االمور اخلالفية الدنيوية حصلت يف حياة االئمة 
عليهم السالم ولعل قضية فدك اشهر من نار على علم 
يكون  اليت  والتبحر بني طيات احلوارات اخلالفية   ،
الكثري من املسائل اليت  فيها املعصوم طرفا نستنتج 
ختدمنا يف يومنا هذا باالضافة لذلك جند ان هنالك 
ترابط هذا احلديث مع حديث سابق لنفس املعصوم 

او غريه .
يف حلظة معينة قد يغضب املعصوم المر معني فقليلو 
االميان يعتقدون انه غضب لنفسه وليس هلل ولعل هذه 
السالم(  )عليه  لكم عن احلسني  ارويها  اليت  الرواية 

خري دليل ومصداق ملا ندعيه هذه الرواية تقول :
ومن شجاعته عليه السالم أنه كان بني احلسني عليه 
السالم وبني الوليد بن عقبة منازعة يف ضيعة فتناول 
احلسني عليه السالم عمامة الوليد عن رأسه وشدها 
يف عنقه وهو يومئذ وال على املدينة ، فقال مروان : 
فقال   ، أمريه  على  رجل  جرأة  كاليوم  رأيت  ما  باهلل 
الوليد : واهلل ما قلت هذا غضبا لي ولكنك حسدتين  
فقال   ، له  الضيعة  كانت  وإمنا   ، عنه  حلمي  على 

احلسني : الضيعة لك يا وليد وقام .... انتهى
مسألة شجاعة احلسني عليه السالم امر مفروغ منه 
ومن األمثلة االخرى اليت تؤيد هذه الصفة ان مروان 
السالم(  )عليه  نال من احلسني  نفسه  بن احلكم هو 
اليه  فنهض  السالم(  )عليها  الزهراء  امه  خالل  من 
الرد  استطاع  فما  ادمته  فركة  فمه  وفرك  احلسني 
وذويه  وامه  احلسني  من  ينال  من  جواب  فهذا  عليه 

عليهم السالم .

تهيئُة االإماِم الع�سكريِّ واالأئمِة الطاهريَن    )عليهم ال�سالم( لزمِن الَغيبِة 
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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

امسه وكنيته ونسبه: السّيد أبو يوسف، حمسن ابن السّيد مهدي الطباطبائي 
ذلك  ومنذ  مشهورًا،  طبيبًا  ـ  علي  السّيد  وهو  ـ  أجداده  أحد  وكان  احلكيم، 
الزمان اكتسبت العائلة لقب )احلكيم( مبعنى الطبيب، وأصبح لقبًا مشهورًا 

هلا.
والدته: ولد يف شوال 1306هـ مبدينة النجف األشرف.

السّيد  باآلخوند،  املعروف  اخلراساني  كاظم  حمّمد  الشيخ  أساتذته:  من 
النائيين،  الغروي  حسني  حمّمد  الشيخ  اليزدي،  الطباطبائي  كاظم  حمّمد 
حمّمد  السّيد  العراقي،  الدين  ضياء  الشيخ  اخلونساري،  تراب  أبو  السّيد 

سعيد احلّبوبي، الشيخ علي اجلواهري.
الطباطبائي  سعيد  السّيد حمّمد  سبطه  يوسف،  السّيد  جنله  تالمذته:  من 
احلكيم، الشهيد السّيد حمّمد باقر الصدر، السّيد علي احلسيين السيستاني، 
الشيخ حسني وحيد اخلراساني، الشهيد الشيخ مرتضى الربوجردي، الشيخ 

ناصر مكارم الشريازي، الشيخ حمّمد هادي معرفة وغريهم الكثري.
من صفاته وأخالقه:

1ـ كان مسحًا عطوفًا يعامل اآلخرين بلطف، وهلذا أصبح حمبوبًا وُمهابًا من 
قبل اجلميع.

2ـ كان شديد التواضع، وال عجب أن جيد التواضع إىل تلك الروح الواسعة 
سبياًل.

األموال  املعاشية على ما حيصل عليه من  ُأموره  تأمني  اعتماده يف  3ـ عدم 
الشرعية، بل كان يعتمد على اهلدايا اخلاّصة اليت كان يرسلها إليه مقّلدوه، إذ 
كانوا يعلمون أّنه ال يصرف على احتياجاته الشخصية من األموال الشرعية.

4ـ كان له برنامج دقيق جّدًا حلياته اليومية، فهو ال يفّرط بالوقت، وَمن عاش 
معه من الطلبة يف النجف األشرف يعرف جّيدًا متى يذهب ملواجهته ويف أّي 

ساعة.
السالم(،  البيت)عليهم  أهل  مناسبات  بإحياء  كبري  اهتمام  له  كان  5ـ 
وباخلصوص إحياء جمالس عزاء اإلمام احلسني)عليه السالم(، إضافة إىل 

قيامه بالعبادات املستحّبة كالنوافل اليومية، والتهّجد بالليل، وغري ذلك.
الفقيد  حيّدث  »مل  الطباطبائي:  القاضي  علي  حمّمد  السّيد  الشهيد  قال 
احلكيم نفسه بالرئاسة يومًا من األّيام، لكيّن وجدت الزعامة والرئاسة هي 
اليت وجدته الئقًا وجديرًا بها، وقد نقل لي أحد مقّربيه بأّنه مل ير السّيد 
يومًا يضحك بصوٍت عال، ويف أشّد األحوال اليت تدعو إىل الضحك وجدته 
مبتسمًا ال أكثر، باإلضافة إىل ذلك كان رجاًل فريدًا من نوعه بالشجاعة يف 

تلك األّيام، ال يهاب الرؤساء والسالطني، وال يرتّدد يف إصدار الفتاوى«.

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

)شبكة السراج يف الطريق إىل اهلل(.
عليه  ويفرض   ، الغربية  البلدان  بعض  يف  يعيش  السؤال: شخص   -  17

ضرائب.. فهل له أن يتخلص منها بوجه ما ؟
الفتوى: نعم ، ال جيب دفع الضرائب ، وجيوز التخلص منها ، بوجه ال 

يوجب خطرًا عليه ، أو تشويهًا لسمعة اإلسالم واملسلمني .
18 - السؤال: هناك فرقة من الفرق اإلسالمية ، يظهرون العداء بشكل 
جلي للمسلمني الشيعة اإلمامية ، ويتهمونهم بالغلو واختاذ األئمة املعصومني 
عليهم السالم أربابًا من دون اهلل تعاىل والعياذ باهلل وغريها من االفرتاءات 
، اليت مل ينزل اهلل بها من سلطان ، واملسلمون الشيعة اإلمامية براء من 
هذه االتهامات الكاذبة الباطلة ، وتلك الفرقة تظهر يف نفس الوقت حبها 
ألهل البيت عليهم السالم ويف إدعاهم بأن املسلمني الشيعة اإلمامية ، هم 
الفرقة  هذه  ..هل  والصحابة  السالم  عليهم  البيت  أهل  لسرية  املخالفون 
يعدون من النواصب أم ال ؟ حيث من املعروف بأن الناصيب هو الذي يظهر 

العداء ألهل البيت عليهم السالم وليس للشيعة ؟
الفتوى: ليسوا من النواصب .

19 - السؤال: ما رأيكم مبا حيدث حاليًا من تفرق وتشتت وعصبية بني 
الشيعة أنفسهم نتيجة للخالفات اليت حتدث بني املراجع والفتاوى اليت 
تصدر بني بعضهم، مباذا تنصحونا ملواجهة هذه املشكلة اليت ال ختدم إاّل 

أعداء اإلسالم ؟
الفتوى: ننصح جتنب كل ما يثري االختالف والتفرقة وننصح باالعتصام 
ورد  عنهم  والدفاع  السالم  عليهم  البيت  أهل  والء  حبل  وهو  اهلل  حببل 

ظامليهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم .
20 - السؤال: هل جيوز أن آخذ من تراب البقيع ، وان أضعه يف زجاجة؟

الفتوى: ال حيرم يف حد ذاته ، ولكن ننصحك برتكه .
السالم  عليه  احلسني  من ضريح  الرتاب  أخذ  هل جيوز  السؤال:   -  21

للتربك ؟
الفتوى: ال سبيل إليه .

22 - السؤال: هل يصح نسبة اخلطبة التطنجية إىل موالنا أمري املؤمنني 
علي بن أبي طالب عليه السالم ؟

الفتوى: ال يصح .

ال�سّيُد حم�سن الطباطبائي احلكيم )قد�س �سره( 
مل يحّدث الفقيد نف�سه بالزعامة ولكنها هي التي 

وجدته الئقاً وجديراً بها )2-1(

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 8

فقه وفقهاء



لو سألوك

عبد الكريم بن أبي العوجاء خال معن بن زائدة 

بالدس يف  اتهموه  الذي  زوجة محاد  ابن  وهو 

أحاديثه وهو زنديق مغرت ، قال أمحد بن عدي: 

لقد وضعت فيكم  قال:  ملا أخذ ليضرب عنقه 

وأحلل  احلالل  فيه  أحرم  حديث  آالف  أربعة 

العباسي  سليمان  بن  حممد  قتله   !! احلرام 

األمري بالبصرة. انتهى . لسان امليزان:51/4

العوجاء:  أبي  ابن  املقال:101/3  تهذيب  ويف 

هو عبد الكريم بن أبي العوجاء ، أحد زنادقة 

من  كان   . السالم  عليه  الصادق  اإلمام  عصر 

تالمذة احلسن البصري فاحنرف عن التوحيد 

، فقيل له تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما 

ال أصل له وال حقيقة ! قال: إن صاحيب كان 

خملطًا يقول طورًا بالقدر وطورًا باجلرب ، فما 

أعلمه اعتقد مذهبًا دام عليه .

السالم  عليه  الصادق  اإلمام  مناظرات  وجتد 

أبي  وصاحبيه  العوجاء  أبي  ابن  مع  وتالميذه 

وبقية   ، املقفع  بن  الديصاني وعبد اهلل  شاكر 

الكنى  يف:  اإلحلاد،  نشر  يف  ونشاطه  أخباره 

معرفة  إختيار  ويف   ،201/1 للقمي:  واأللقاب 

الرواة  جامع   ،430/2 للطوسي:  الرجال 

واالحتجاج  و438،  و296  لالردبيلي:160/2 

للطربسي

قوله  عن  اهلّل  عبد  أبا  أنَّه سأل  ورد  ما  ومنها 

ْلناُهْم  َبدَّ ُجُلوُدُهْم  َنضَجت  )ُكلَّما  تعاىل: 

ما  قال:  اْلَعذاب(  ِلَيذُوُقوا  َغرَيها  ُجُلودًا 

ذنب الغري؟

 قال: وحيك! هي هي وهي غريها.

 قال: فمثل لي ذلك شيئًا من أمر الدنيا.

 قال: نعم، أرأيت لو أن رجاًل أخذ لبنة فكسرها 

ثّم ردها يف ملبنها فهي هي وهي غريها .

 فقال له العامل )البحار 2 / 14 ـ 15 يف رواية 

مفصلة، ويقصد بالعامل: اإلمام الصادق.(: أنت 

بعُد على عتوِّك وضاللك يا عبد الكريم، فذهب 

يتكّلم، فقال: ال جدال يف احلج ونفض رداءه من 

كما  وليس  ـ  تقول  كما  االمر  يكن  وقال:إن  يده 

تقول ـ جنونا وجنوت، وإن يكن االمر كما نقول ـ 

وهو كما نقول ـ جنونا وهلكت.

 ويف رواية: أن ابن أبي العوجاء وثالثة اتفقوا 

مبكة على أن يعارض كّل واحد منهم ربع القرآن، 

إبراهيم  مقام  يف  واجتمعوا  احلول  حال  فلّما 

أْرُض  )يا  قوله  رأيت  ملا  إّني  أحدهم:  قال 

َوِغْيَض  َأْقلعي  َساء  َويا  ماءِك  اْبَلِعي 

ملا  اآلخر:  وقال  املعارضة.  عن  كففت  املاء( 

َخَلُصوا  ِمْنُه  استيَئُسوا  )َفَلّما  قوله  وجدت 

يسرون  وكانوا  املعارضة،  عن  يئست  ّيًا(  َنِ

الصادق وقرأ عليهم)ُقْل  إذ مّر عليهم  بذلك، 

أْن  َعلى  نُّ  َواجْلِ االْنُس  اْجَتَمَعِت  َلِئْن 

ْثِلِه(  ْثِل هذا اْلُقرآن ال َيأُتوَن ِبِ َيأُتوا ِبِ

فبهتوا.

 وما جاء يف البحار أنه كان من تالمذة احلسن 

مكة  وقدم  التوحيد  عن  فاحنرف  البصري، 

العلماء  وكانت  حيج،  من  على  وإنكارًا  متردًا 

ضمريه،  وفساد  لسانه  خلبث  جمالسته  تكره 

فأتى أبا عبد اهلّل ـ جعفر الصادق ـ فجلس إليه 

الكالم  يف  فاستأذنه  نظرائه،  من  مجاعة  يف 

على أن تكون اجملالس باألمانات، فلما أذن له 

قال: إىل كم تدوسون هذا البيدر، وتلوذون بهذا 

بالطوب  املرفوع  البيت  هذا  وتعبدون  احلجر، 

واملدر، وتهرولون حوله هرولة البعري إذا نفر، 

إن هذا أسسه غري حكيم، وال ذي نظر، فقل 

فإنك رأس هذا االمر وأبوك أسسه. 

 فقال أبو عبداهلّل: إنَّ من أضله اهلّل وأعمى قلبه، 

الشيطان  وصار  يستعذبه،  ومل  احلّق  استوخم 

وليَّه، يورده مناهل اهللكة ثّم ال يصدره، وهذا 

بيت استعبد اهلّل به عباده ليخترب طاعتهم يف 

وجعله  وزيارته  تعظيمه  على  فحثهم  إتيانه، 

حمل أنبيائه وقبلة للمصلني له، فهو شعبة من 

رضوانه وطريق يؤدي إىل غفرانه... واهلّل أحّق 

من أطيع فيما أمر...

 فقال ابن أبي العوجاء: ذكرت اهلّل فأحلت على 

غائب.

َهوّيُة اْبن َأِبي الَعْوَجاء 

اعداد: سامي جواد كاظم

نذكر فيما يلي شيئا عن ابن ابي العوجاء لكي تعرف خطورته.. 
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دينار  مليار   200 ختصص  بغداد  أمانة   *
املنطقة  لتطوير  احلالي  العام  موازنة  ضمن 
وشراء  املقدسة  الكاظمية  بالعتبة  احمليطة 

منها.. القريبة  األراضي 
السالم  فريق طيب جراحي يف مستشفى   *
جراحة  إجراء  يف  ينجح  باملوصل  التعليمي 
وإبدال  احلوض  حجر  بتصنيع  متثلت  معقدة 
مفصل الورك بالكامل ملريضة تبلغ من العمر 

مخسني سنة.
 * الشركة العامة لصناعة السيارات بصدد 
خط  إلنشاء  هونداي  شركة  مع  عقد  توقيع 
هونداي  سيارة  إلنتاج  متكامل  تصنيعي 

الكورية..

حصاد »األحرار« األسبوعي 
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احتفاٌل موحد للوقفين الشيعي والُسني بمناسبة 
مولد النبي األعظم محمد )صلى اهلل عليه واله(

تنظيُم ملتقى الطف الدولي الثالث بمشاركة 
باحثين من العراق وخارجه

حكٌم اإلعدام بحق المدانْين في تفجير البطحاء 
الذي استهداف زوار األربعين 

المعارضُة البحرينية تطالب بمزيد من الضغط 
الدولي على النظام الحاكم 

موحدا  حفال  والسين  الشيعي  الوقفان  أقام 
األعظم  النيب  مولد  ذكرى  مبناسبة  بابل  يف 
حممد )صلى اهلل عليه واله( ، االحتفال الذي 
حضرته  جيمعنا(  )حممد  شعار  حتت  نظم 
الوقفني  كال  من  ورمسية  دينية  شخصيات 

املقدستني،  والعباسية  احلسينية  والعتبتني 
ان  أكدت  وقصائد  كلمات  فيه  ألقيت  فيما 
هذا االحتفال رسالة للعامل امجع على وحدة 

أبنائه.. العراق ومتاسك 

مع  بالتعاون  الشيعي  الوقف  ديوان  نظم 
الدولي  الطف  ملتقى  املستنصرية  اجلامعة 
الشيعي  الوقف  ديوان  رئيس  حبضور  الثالث 
مساحة السيد صاحل احليدري ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي علي االديب وعدد من 

املسؤولني ، وشهد امللتقى الذي استمر يومني 
مشاركة خنبة من الباحثني العراقيني والدول 
حبوثهم  تناولت  حيث  واألجنبية  العربية 
النهضة  مبادئ  جسدت  متعددة  جماالت 

.. احلسينية اخلالدة 

حكما  قار  ذي  جنايات  حمكمة  أصدرت 
اهلجوم  تدبري  يف  املدانني  من  اثنني  بإعدام 
االنتحاري الذي استهدف زوار اإلمام احلسني 
مدينة  يف  البطحاء  ناحية  يف  السالم  عليه 
املاضي،  الشهر  من  اخلامس  يوم  الناصرية 

والذي أدى إىل استشهاد  48 شخصا وجرح 
حنو 70 آخرين. اىل ذلك أعلنت وزارة العدل 
بقضايا  مدانًا   14 اإلعدام حبق  أحكام  تنفيذ 

وجنائية.  إرهابية 

من  مبزيد  البحرينية  املعارضة  طالبت 
البحرينية،  السلطات  على  الدولي  الضغط 
تقرير  بتوصيات  التزامها  بعدم  إياها  متهمة 
اململكة.  يف  اإلنسان  حقوق  وضع  انتقد 
السلطات  هلا  بيان  يف  املعارضة  واتهمت 
اللجنة  توصيات  استحقاقات  من  بـ«اهلروب 

يف  نشرت  اليت  احلقائق  لتقصى  البحرينية 
الثاني املاضي تقريرا حتدث عن  23 تشرين 
خالل  للقوة«  مربر  وغري  مفرط  »استخدام 
منذ  البحرين  شهدتها  اليت  التظاهرات  قمع 

بداية 2011. 

بعَد 31 عاما استئناف حركة المالحة 
في شط العرب 

فتُح باب التسجيل أمام 
الراغبين بالحج

توقف  بعد  العرب  شط  يف  التجارية  املالحة  استؤنفت 
البصرة  يف  مرفأ  افتتاح  مع   ، عقود  ثالثة  من  ألكثر 
رئيس  النفطي،  حقل جمنون  اىل  الصلبة  املعدات  لنقل 
النفطي  جمنون  حقل  لتطوير  املشرتكة  اإلدارة  جلنة 
االوىل  للمرة  العراق جنح  ان  اعترب  بادع حسني  مهدي 
دام  إغالق  بعد  مالحي  كممر  العرب  شط  تثبيت  يف 

31 عاما.

التسجيل  باب  والعمرة  للحج  العامة  اهليئة  فتحت 
و2013   2012 لعامْي  احلج  فريضة  أداء  يف  للراغبني 
صادر  بيان  وقال  بالتسجيل.  املشمولة  احملافظات  يف 
نهاية  لغاية  سيستمر  التقديم  موعد  إن  اهليئة  عن 
الشهر اجلاري يف مكاتبها مبحافظات القادسية واملثنى 

وميسان وذي قار والبصرة وكركوك.
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موجز »األحرار« 

 3. املعاُد 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  إن 
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.
االستدالل  من  النوعني  هذين  استنتاج  وميكن 
ميكن  كما  القرآنية،  اآليات  بعض  خالل  من 

تقسيم تلك اآليات إىل طائفتني هما:
    1. اآليات اليت تشري إىل أصل الوعد اإلهلي 

بوقوع القيامة والثواب والعقاب.
    2. اآليات اليت ترى أّن حتّقق هذا الوعد 

اإلهلي أمٌر حتمي ال يقبل التخّلف أبدًا.
    وها حنن نذكر مناذج من هاتني الطائفتني:

    القيامة وعد إهلي قال سبحانه ) ...َكمـا َبَدأْنا 
َأوََّل َخْلق ُنِعيُدُه َوْعدًا َعَلْينا ِإّنـا ُكّنا فاِعلنَي ( .) 

)]17[
    وقال يف آية ُأخرى: ) َفَذْرُهْم خَيُوُضوا َوَيلَْعُبوا 
 )]18[  (.  ) ُيوَعُدوَن  الَِّذي  َيْوَمُهُم  ُيالُقوا  َحّتى 
ولقد وردت اإلشارة إىل أّن القيامة هي إحدى 

البشائر اإلهلية يف مواضع ُأخرى.) ]19[(
    ولقد ورد يف قسم من اآليات البشارة بالثواب 
والعقاب حيث قال سبحانه يف خصوص اجلنة: 
ِلْلُمتَّقنَي َغرْيَ َبعيد * هذا ما  نَُّة  َوُأْزِلَفِت اجْلَ  (

ُتوَعُدوَن... ( .) ]20[(
عنَي      وقال سبحانه: ) َوِإنَّ َجَهنََّم ملََوِعُدُهْم َأمْجَ

)]21[ (. )
    ويف آية ُأخرى: ) ...َوَمْن َيْكُفْر ِبِه ِمَن اأَلْحزاِب 

َفالّناُر َمْوِعُدُه... ( .) ]22[(
اإلهلي  الوعد  أصل  ثبوت  اّتضح  هنا  إىل      
من خالل آيات الذكر احلكيم، فلنتعرض لذكر 
اآليات اليت ترى أّن حتّقق ذلك الوعد اإلهلي 
أمر حتمي وقطعي، أي اآليات اليت تؤيد حكم 

هذا  يف  اآليات  إن  احلظ  حسن  ومن  العقل، 
َربَّنا   ( اجملال كثرية جدًا نكتفي بذكر بعضها: 
ال  اهلّلَ  ِإنَّ  ِفيِه  َرْيَب  ال  ِلَيْوم  الّناِس  جاِمُع  ِإنََّك 

خُيِْلُف املِْيعاَد ( .) ]23[(
    ويقول سبحانه يف آية ُأخرى: ) ...َوال خُتِْزنا 
 (.  )]24[  () املِْيعاَد  خُتِْلُف  ال  ِإنََّك  الِقياَمِة  َيْوَم 

)]25[
استلهموا من  املسلمني قد  املتكّلمني  وكأّن      
حكم  على  واّطلعوا  األمر  املباركة  اآليات  هذه 
بأصل  ذلك  على  واستدّلوا  من خالهلا،  العقل 
احلكمة ووجوب الوفاء بالوعد كما يقول احملّقق 
الطوسي يف هذا الصدد: »َو ُوجوُب إيفاء اْلَوْعِد 

َواحِلْكَمة َيْقتضي ُوُجوب اْلَبْعث«.) ]26[(

    ]17[ . األنبياء: 104.

    ]18[ . الزخرف:83 واملعارج: 43.

األنبياء:  املعارج:44،  الذاريات:60،   .  ]19[     

.103

    ]20[ . ق: 31ـ 32.

    ]21[ . احلجر: 43.

    ]22[ . هود: 17.

    ]23[ . آل عمران: 9.

    ]24[ . آل عمران: 194.

    ]25[ . انظر; الفرقان: اآلية16، التوبة:111، 

مريم:61، الزمر: 20.

    ]26[ . كشف املراد: املقصد السادس، املسألة 

الرابعة.

حبث يف أدلة املعاد )4-3(

عقائدنا
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قواعُد ذهبية حلفظ القرآن الكرمي )5 ــ  5(                     
إعداد: عبد الستار جابر الكعيب  

                   
القاعدُة التاسعة ) املتابعة الدائمة (                       

من  آخر  حمفوظ  أي  عن  احلفظ  يف  القرآن  خيتلُف 
اهلروب من  القرآن سريع  وذلك ألن  النثر،  أو  الشعر 
الذهن بل قال الرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله (: 
)والذي نفسي بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها 
(:  فال يكاد حافظ القرآن أن يرتكه قلياًل حتى يهرب 
املتابعة  منه القرآن وينساه سريعًا، ولذلك فال بد من 
الدائمة والسهر الدائم على احملفوظ من القرآن، ويف 
ذلك يقول الرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله (: )إمنا 
مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل املعقلة إن عاهد عليها 
أيضًا  )صلى اهلل  وإن أطلقها ذهبت(: وقال  أمسكها، 
عليه وآله (: )تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده هلو 
أشد تفصيَـّا من اإلبل يف عقلها (: ومعنى تفصيَـّا تفلتًا.                  
وهذا يعين أنه جيب على حافظ القرآن أن يكون له ورد 
القرآن كل يوم،  الثالثني جزءا من  دائم أقله جزء من 
وأكثره قراءة عشرة أجزاء لقوله )صلى اهلل عليه وآله 

(: )من قرأ القرآن يف أقل من ثالث مل يفقهه (: وبهذه 
املتابعة الدائمة املستمرة يستمر احلفظ ويبقى وبدونه 

يتفلت القرآن.

القاعدُة العاشرة ) العناية باملتشابهات ( 
القرآُن متشابه يف معانيه وألفاظه وآياته قال اهلل تعاىل 
َثاِنَي َتْقَشِعرُّ  َتَشاِبًها مَّ ِديِث ِكَتاًبا مُّ َل َأْحَسَن احْلَ )اهللَُّ َنزَّ
ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن َربَُّهْم ُثمَّ َتِلنُي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم 
ِإىَل ِذْكِر اهللَِّ - الزمر - اآلية - 23( وإذا كان القرآن 
فيه حنو من ستة آالف آية ونيف، فإن هناك حنوًا من 
حد  أحيانًا  يصل  قد  ما  بوجه  تشابه  فيها  آية  ألفي 
واحدة  كلمة  أو  واحد  االختالف يف حرف  أو  التطابق 
أو اثنتني أو أكثر، لذلك جيب على قارئ القرآن اجمليد 
أن يعتين عناية خاصة باملتشابهات من اآليات، ونعين 
باملتشابه هنا التشابه اللفظي، وعلى مدى العناية بهذا 
املتشابه تكون إجادة احلفظ وميكن االستعانة على ذلك 
من  النوع  بهذا  اهتمت  اليت  الكتب  يف  االطالع  بكثرة 

اآليات املتشابهة.

القاعدُة احلادية عشرة ) أغتنم سين احلفظ 
الذهبية (                                                          

املوفق حتمًا من أغتنم سنوات احلفظ الذهبية، وهي من 
سن اخلامسة إىل الثالثة والعشرين تقريبًا، فاإلنسان 
يف هذه السن تكون حافظته جيدة جدًا، بل هي سنوات 
دون  اإلنسان  يكون  اخلامسة  فدون  الذهبية،  احلفظ 
ذلك، وبعد الثالثة والعشرين تقريبًا يبدأ اخلط البياني 
يف  واالستيعاب  الفهم  خط  ويبدأ  باهلبوط،  للحفظ 

الصعود.
يف  الذهبية  احلفظ  سنوات  يستغل  أن  اإلنسان  وعلى 
حفظ كتاب اهلل، أو ما أستطاع من ذلك، واحلفظ يف 
هذه السن يكون سريعا جدًا والنسيان يكون بطيئًا جدًا 
بعكس ما وراء ذلك حيث حيفظ اإلنسان ببط وبصعوبة، 
وينسى بسرعة كبرية ولذلك صدق من قال )احلفظ يف 
الصغر كالنقش على احلجر واحلفظ يف الكرب كالنقش 
على املاء (، فعلينا أن نغتنم سنوات احلفظ الذهبية وإن 
مل يكن يف أنفسنا ففي أبنائنا وبناتنا واحلمد هلل رب 
العاملني. املصدر : )هداية الرمحن يف جتويد القرآن(.                                                                                                                      

ا  مَّ َنْفٌس  َوْلَتنُظْر  اهللََّ  اتَُّقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا 
َتْعَمُلوَن{   َخِبرٌي مِبَا  ِإنَّ اهللََّ  َواتَُّقوا اهللََّ  ِلَغٍد  َمْت  َقدَّ
اآلية من سورة  إن هذه    18 - اآلية   - - احلشر 
إىل  امُلشرية  اآليات  أبلغ  من  بأنها  ُيقال  احلشر، 
بدرس  خنرج  أن  وينبغي  النفس..  مراقبة  مسألة 
كيفية  يف  اآلية،  هذه  من  صارم  وقرار  عملي، 

التعامل مع النفس.
 }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللََّ{.. إن القرآن الكريم 
مليء باألمر بالتقوى، وليست التقوى إال الكفَّ عما 
وإنتهاًء  بالواجب،  عماًل  وجل:  عز  اهلل  ُيرضي  ال 

عن احملرم.
َمْت ِلَغٍد{.. يا هلا من روعة!..  ا َقدَّ }َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ
إن األمر بالتقوى خطاب للمسلمني وللمؤمنني: }َيا 
يصل  عندما  ولكن  اهللََّ{..  اتَُّقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها 

األمر إىل احملاسبة، فإننا نالحظ تغيريا يف حلن 
ِلَغٍد{.. ففي صدر  َمْت  َقدَّ ا  َنْفٌس مَّ }َوْلَتنُظْر  اآلية: 
اآلية هناك خطاب وهو: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا 
اهللََّ{، ولكن }َوْلَتنُظْر{.. فإنه كالم مع الغائب، وليس 
هناك مواجهة يف اخلطاب.. يقول البعض -ونعم ما 
ومن  عتاب،  من  ختلو  ال  اآلية  هذه  بأن  يقول!..- 
ُيريد أن يقول:  تقريع مبطن.. وكأن اهلل عّز وجل 
ُأخاطب َمن؟!.. فاألمر بالتقوى ميكن أن أخاطب به 
املؤمنني، لكن مراقبة النفس أمٌر صعب، فهو أمٌر 
فيه تنكري،  َنْفٌس{  }َوْلَتنُظْر  إليه اخللق..  يلتفت  ال 
وكأن هذه النفوس اليت تنظر إىل ما قدمت لغد، 
وبالتالي،  الندرة..  غاية  القلة ويف  غاية  نفوس يف 
فكأن اهلل عز وجل ال جيد من خياطبهم يف األمر 
تعظيم  ومن  تقريع،  من  له  ويا  النفس..  مبحاسبة 

النفس!.. وهلذا فإن اهلل عز وجل،  ألمر حماسبة 
يبدو من خالل هذه اآلية، أنه يشري إشارة خفية 

إىل أن املمتثلني هلذا األمر اإلهلي قليلون جدا.
}َواتَُّقوا اهللََّ{.. مرة أخرى األمر بالتقوى.. وكأن لب 
التقوى ومثرتها، هي عبارة عن حماسبة ومراقبة 
النفس.. فمن دون االهتمام البليغ مبحاسبة النفس 
ومراقبتها، كأن هذه التقوى ال تتم.. فكيف لإلنسان 
أن يتقي غضب اهلل عز وجل وهو ال ينظر إليه، وال 
يهتم مبراقبته لعبده؟.. فيعصيه العبد، وقد جعله 
التقوى  أن  وعليه، فصحيح  إليه..  الناظرين  أهون 
هي تكليف اجلميع، ولكن هذه التقوى ال تتكامل وال 
تعطي مثارها املرجوة، يقول الكاظم )عليه السالم( 
كما يف الرواية: )ليس منا َمن مل حياسب نفسه يف 

كّل يوم(.

عتاٌب اهليٌّ بليغ   !! 

الثقافة القرآنية
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عقائدنا

سلمان عبد االعلى

  ورد عن اإلمام احلسن العسكري )عليه السالم( أنه َقاَل ِلِشيَعِتِه: ))ُأوِصيُكْم ِبَتْقَوى اهللَِّ، 
ِديِث، َوَأَداِء األََْماَنِة ِإىَل َمِن اْئَتَمَنُكْم ِمْن َبرٍّ َأْو  َواْلَوَرِع يِف ِديِنُكْم، َواالْجِتَهاِد هللَِّ، َوِصْدِق احْلَ
ٌد صلى اهلل عليه وآله، َصلُّوا يِف  مَّ َواِر؛ َفِبَهَذا َجاَء حُمَ ُجوِد، َوُحْسِن اجْلِ َفاِجٍر، َوُطوِل السُّ
ِإَذا  ِمْنُكْم  ُجَل  الرَّ َفِإنَّ  ُحُقوَقُهْم؛  َوَأدُّوا  َمْرَضاُهْم،  َوُعوُدوا  َجَناِئَزُهْم،  َواْشَهُدوا  َعَشاِئِرِهْم، 
ِشيِعيٌّ  َهَذا  ِقيَل  النَّاِس  َمَع  ُخُلُقُه  َوَحُسَن  األََْماَنَة،  َوَأدَّى  َحِديِثِه،  يِف  َوَصَدَق  ِديِنِه،  يِف  َوِرَع 
وا ِإَلْيَنا ُكلَّ َمَودٍَّة، َواْدَفُعوا َعنَّا  ِني َذِلَك. اتَُّقوا اهللََّ، وُكوُنوا َزْينًا، َوال َتُكوُنوا َشْينًا، َجرُّ َفَيُسرُّ
ُكلَّ َقِبيٍح؛ َفِإنَُّه َما ِقيَل ِفيَنا ِمْن ُحْسٍن َفَنْحُن َأْهُلُه، َوَما ِقيَل ِفيَنا ِمْن ُسوٍء َفَما حَنُْن َكَذِلَك؛ 
ِعيِه َأَحٌد َغرْيَُنا، ِإالَّ  َلَنا َحقٌّ يِف ِكَتاِب اهللَِّ، َوَقَراَبٌة ِمْن َرُسوِل اهللَِّ، َوَتْطِهرٌي ِمَن اهللَِّ، ال َيدَّ
اَلَة َعَلى النَّيِبِّ صلى اهلل عليه  اٌب، َأْكِثُروا ِذْكَر اهللَِّ، َوِذْكَر املَْْوِت، َوِتاَلَوَة اْلُقْرآِن، َوالصَّ َكذَّ
ْيُتُكْم ِبِه، َوَأْسَتْوِدُعُكُم اهللََّ  اَلَة َعَلى َرُسوِل اهللَِّ َعْشُر َحَسَناٍت، اْحَفُظوا َما َوصَّ وآله؛ َفِإنَّ الصَّ

اَلم ((]1[. َوَأْقَرُأ َعَلْيُكُم السَّ
ميكننا أن نقسم هذه الوصايا الواردة عن اإلمام العسكري )عليه السالم( من حيث طبيعتها 

إىل قسمني:
القسم األول: الوصايا العامة:

هللَِّ،  َواالْجِتَهاِد  ِديِنُكْم،  يِف  َواْلَوَرِع  اهللَِّ،  ِبَتْقَوى  ))ُأوِصيُكْم  السالم(:  )عليه  قوله  يف  وهي 
ُجوِد، َوُحْسِن  ِديِث، َوَأَداِء األََْماَنِة ِإىَل َمِن اْئَتَمَنُكْم ِمْن َبرٍّ َأْو َفاِجٍر، َوُطوِل السُّ َوِصْدِق احْلَ
َواِر((، وكذلك يف قوله )عليه السالم(: ))َأْكِثُروا ِذْكَر اهللَِّ، َوِذْكَر املَْْوِت، َوِتاَلَوَة اْلُقْرآِن،  اجْلِ
اَلَة َعَلى النَّيِبِّ صلى اهلل عليه وآله((. وهذه وصايا عامة للشيعة بإتباع مبادئ اإلسالم  َوالصَّ

وقيمه وتعاليمه.
القسم الثاني: الوصايا اخلاصة:

وهي يف قوله )عليه السالم(: ))َصلُّوا يِف َعَشاِئِرِهْم، َواْشَهُدوا َجَناِئَزُهْم، َوُعوُدوا َمْرَضاُهْم، 
ُجَل ِمْنُكْم ِإَذا َوِرَع يِف ِديِنِه، َوَصَدَق يِف َحِديِثِه، َوَأدَّى األََْماَنَة، َوَحُسَن  َوَأدُّوا ُحُقوَقُهْم؛ َفِإنَّ الرَّ
ِني َذِلَك. اتَُّقوا اهللََّ، وُكوُنوا َزْينًا، َوال َتُكوُنوا َشْينًا،  ُخُلُقُه َمَع النَّاِس ِقيَل َهَذا ِشيِعيٌّ َفَيُسرُّ

وا ِإَلْيَنا ُكلَّ َمَودٍَّة، َواْدَفُعوا َعنَّا ُكلَّ َقِبيٍح((. َجرُّ
وهذه الوصايا هي كما يبدو تتناول الطريقة اليت جيب أن يتعامل بها الشيعة مع سائر 
املسلمني، فهي عبارة عن إجابة هلذا السؤال: كيف جيب أن يتعامل الشيعة مع املخالفني 
هلم يف املذهب؟! إذ أن وصية اإلمام )عليه السالم( فيها إشارة واضحة ألهمية التفاعل 
مع األمة وعدم العزلة عنها، فاإلمام العسكري )عليه السالم( يوصي أتباعه من الشيعة 
بأن يشاركوا أبناء بقية املذاهب اإلسالمية ويتفاعلوا معهم يف حياتهم وقضاياهم الدينية 
واالجتماعية كالصالة معهم وتشييع موتاهم وعيادة مرضاهم إىل غري ذلك من الوصايا 

األخرى.
ولقد سعت احلكومات املتعاقبة عرب التاريخ وإىل يومنا هذا لعزل الشيعة عن واقع األمة 
اإلسالمية، وجعلهم يعيشون على هامشها، حبيث صوروهم وكأنهم ليسوا مكونًا رئيسيًا 
من مكوناتها، وبأن هلم أجندات ومشاريع خاصة بهم ختتلف عن ما لدى غريهم من أبناء 
وهذا ما يعتقده البعض فعاًل- أعداء لألمة  املسلمني، بل هي متناقضة معها، وكأنهم – 
اإلسالمية وال يريدون اخلري هلا. وحنن نسمع بني الفينة واألخرى االتهامات الصرحية 
دائمًا متهمون ومالمون ومضايقون سواء  الشيعة، فهم  واملنظمة ضد  العنيفة  واهلجمات 

فعلوا شيئًا أو مل يفعلوا، وهذا ما ساهم يف عزهلم عن جمتمعاتهم يف الكثري من الدول 
واجملتمعات اإلسالمية.

ولألسف أن بعض الشيعة تربى على هذه العزلة واعتاد عليها حتى بات يفضلها، ولذلك 
املشاكل  من  الكثري  يف  سيوقعه  ذلك  ألن  حدودها،  اخرتاق  أو  جتاوزها  حياول  ال  نراه 
واملصاعب، فهو ال يتفاعل مع غريه من أبناء املذاهب األخرى، وإن تفاعل معهم فتفاعله 
تبقى  بهم  يكون صداقات حقيقية معهم، وعالقته  ضعيف وحمدود جدًا، حيث جتده ال 
عالقة سطحية وعابرة ومصريها سينتهي إىل الزوال حتمًا، حبيث ستكون وكأنها مل تكن 

أصاًل، كالكثري من عالقات العمل أو الدراسة أو السفر العابرة.
للشيعة عندما قال:  الدين يف وصاياه  الشيخ حممد مهدي مشس  ومن هنا نفهم وصية 
أبنائي وإخواني الشيعة اإلمامية يف كل وطن من أوطانهم، ويف كل جمتمع من  ))أوصي 
جمتمعاتهم، أن يدجموا أنفسهم يف أوطانهم، وأن ال مييزوا أنفسهم بأي متييز خاص، وأن 

ال خيرتعوا ألنفسهم مشروعًا خاصًا مييزهم عن غريهم((]2[.
وقد يقول قائل: بأن التفاعل واالندماج مع أبناء املذاهب اإلسالمية األخرى غري صحيح 
يف هذا الوقت الذي يعاني فيه الشيعة الكثري من الضغوط واالضطهاد، وإن وصايا اإلمام 
يف  ال  الطبيعية  الظروف  يف  تكون  أن  بشرط  ولكن  صحيحة  السالم(  )عليه  العسكري 

ظروف عصيبة كاليت منر بها يف الوقت الراهن.
ومن يقول هذا القول يغفل من أن الشيعة كانوا على طول حقب التاريخ يعانون من الظلم 
واالضطهاد، ويغفل أيضًا من أن الظرف الذي عاش فيه اإلمام احلسن العسكري )عليه 
السالم( ال يقل سوءًا عن وضعنا احلالي، لدرجة وصل به األمر أن يكتب إىل بعض شيعته 
قائاًل هلم: ))أال ال ُيَسلَِّمنَّ عليَّ أحد، وال يشري إليَّ بيده، وال يومئ، فإنكم ال تؤمنون على 
أنفسكم((]3[. ومع ذلك كان يوصي بهذه الوصايا، فوصاياه عليه السالم مل تكن يف فرتة 

رخاء على الشيعة، بل العكس، ومن يعتقد خبالف ذلك فهو واهم.
لذلك علينا )أن نكون جادين( وحناول تطبيق هذه الوصايا اليت أوصانا بها اإلمام العسكري 
)عليه السالم( قدر اإلمكان، وال نعيش العزلة وننطوي على أنفسنا، حبيث نكون هامشيني 
على واقع اجملتمع اإلسالمي، وكأننا حالة طارئة وليست أصيلة، ألننا دون ذلك لن نستطيع 

أن نؤثر يف هذا الواقع فضاًل عن أن نقود تغيريًا فيه.
]1[ راجع كتاب حتف العقول ألبن شعبة احلراني ص488-487.

]2[ راجع كتاب الوصايا للشيخ حممد مهدي مشس الدين ص27.
]3[ راجع كتاب حبار األنوار ج50، ص269.  

نحُن ووصايا اإلمام العسكري )عليه السالم(

A L A H R A R  M A G A Z I N13 جملة االحرار اال�سبوعية



العطاء احلسيين

انطلقت من الصحن احلسيين الشريف عصر يوم األربعاء املوافق لـ 15 من شهر ربيع 
األول سنة 1433 هجرية، فعاليات مهرجان ربيع الرسالة الثقايف العاملي السادس الذي 
فخر  والدة  مبناسبة  املقدستني  والعباسية  احلسينية  للعتبتني  العامتان  األمانتان  تقيمه 
)عليه  الصادق  اإلمام  وحفيده  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الكريم حممد  الرسول  الكائنات 

السالم(.
وشهد املهرجان الذي ُأقيم حتت شعار )الرسول األعظم.. قيادة ربانية ورسالة إنسانية( 

حضورًا واسعًا ومميزًا للمشاركني يف املهرجان والقادمني من العراق وخارجه. 
وابتدئ منهاج حفل االفتتاح بكلمة األمانتني العامتني للعتبتني املقدستني، ألقاها األمني 
األساتذة  كلمة  قراءة  ثم  الصايف،ومن  أمحد  السيد  املطهرة  العباسية  للعتبة  العام  
األكادمييني املشاركني يف مؤمتر البحوث اخلاص باملهرجان ألقاها مدير عام دائرة البحث 

والتطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حممد عبد عطية السّراج. 
دراسة  »كمسلمني حباجة إىل  بأّننا  كلمته خالل احلفل  الصايف يف  السيد أمحد  وقال 
معّمقة للنيب الكريم )صلى اهلل عليه وآله( القتفاء سريته وتنزيهها مما ألصق بها من 
رسالة  من  جاء  وما  الكريم  النيّب  »معرفة  أهمية  على  مركزًا خالل حديثه  الشبهات«، 

مساوية عظمى للبشرية مجعاء«.
وبني بأّنه »إذا أردنا أن نقف مع النيب )صلى اهلل عليه وآله( البد أن نضع منهجًا ونعرف 
ماذا نطلب، وان حناول إزالة ما علق بشخصيته العظيمة واهلادية واملعّلمة من أمور تنزه 
بّينها  عنها«، مشريًا إىل ضرورة »كتابة سريته العظيمة بصورة واقعية وواضحة مثلما 

كتاب اهلل احلكيم مبستوى من الدّقة واملصداقية وغري إرضائية جلهات معينة«.
بكتاب  إمياننا  مثل  وآله(  عليه  الكريم )صلى اهلل  بالنيب  نؤمن  أن  وتابع حديثه، »جيب 
اهلل احلكيم املنزل من عند اهلل تعاىل، فهذا الكتاب الذي جيتمع فيه املسلمون ويقرون 
أنه الكتاب السماوي اإلهلي ويعرتفون أنه هو احلجة علينا؛ فقد أطّل بصورة جلّية للنيب 
الكريم )صلى اهلل عليه وآله( وبنّي يف بعض املواِطن الصعوبة واملعاناة اليت عاشها الرسول 

األكرم وال شّك أنها تركت بصمات كثرية وكبرية«. 
وأضاف، »حنن أمام مسؤولية مباشرة وحقيقية وأدعو املعنيني بضرورة تسليط الضوء 
على شخصية الرسول الكريم )صلى اهلل عليه وآله( ومعرفته جيدًا، وهي دعوة جريئة 

وعلمية لتنزيه شخصيته العظيمة من كل ما التصق بها«.
وقال السيد الصايف أيضًا: بأّن »على كل مفّكر ينتمي لإلسالم وللنيّب الكريم أن يستوضح 
شخصية النيب )صلى اهلل عليه وآله( مبنتهى اجلرأة والدقة، فمثلما لنا منهج يف تفسري 
الكتاب الكريم البّد أن يكون لنا منهج يف تفسري شخصية رسول اإلنسانية«، مبينًا بأّن 
كلمتهم يضر  وتشتت  وكثرية،  كبرية  يقعون حتت حتديات  لذلك خاصة وهم  »املسلمني 
بهم كثريًا وإبقاء وحدتهم ورّص صفوفهم سينفعهم قطعًا ليقفوا أمام التحديات ويتغلبوا 

عليها«.
بينما أشار الدكتور حممد السّراج إىل إّن »األمة اإلسالمية تواجه خطرًا كبريًا متمثلة 
باألبواق العازفة بعدم صالحية اإلسالم للقيادة وبناء اجملتمع واحنراف أتباعه عن املنهج 
اإلهلي وتكفريهم وإباحة دمائهم«، مضيفًا بأننا »ندفع يف كل يوم مثنًا باهظًا وهو بعض 

الثمن الذي ضيعته األمة جراء تضييع الثقلني«.
والبّد  للحق  وداعيًا  ونذيرًا  بشريًا  رسوله  تعاىل  اهلل  أرسل  »لقد  بالقول،  حديثه  وتابع 
ملعسكر احلق والفضيلة أن حيتشد على درب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ملواجهة 

أولئك الذين احتشدوا حتت لواء الشيطان«. 
وأضاف، »لنحّول مؤمتراتنا إىل برامج عملية لبناء جيل مؤمن باهلل وبالرسالة احملمدية 
السمحاء ولتنتقل من مرحلة الشعارات واهلتافات إىل مرحلة التخطيط العلمي املنهجي 

املدروس ملواجهة متطلبات املرحلة الراهنة«.
وشارك الدكتور السيد حممد النور الزاكي الرأي مع السيد امحد الصايف حول ضرورة 
الكريم  للرسول  احلقيقية  الشخصية  على  خالله  من  ليتعرفوا  منهجا  املسلمني  وضع 
اليت جاء  الدين  »أهمية معرفة معاني ومفاهيم  وآله(، مضيفًا  حممد )صلى اهلل عليه 

بها خامت النبيني«.
وأوضح بأّن »هنالك مشكلة أخرى تواجه املسلمني يف الوقت احلاضر، وذلك بأنهم منذ 
صدر اإلسالم نشبت بينهم نزاعات وخالفات ما أدى إىل التأثري على الرؤية وإال فالقرآن 
الكريم يبني لنا ومبنهج واضح مقام النيب )صلى اهلل عليه وآله( ومفاهيم الدين، والذي 

حصل أن اخلالف على بعض املسائل جّر األمة إىل أن تصل اىل واقعها احلالي«.
واحدة  رؤية  على  تكون  أن  بها  يفرتض  اليت  اإلسالمّية  األمة  أن  »جند  الزاكي،  وتابع 

األمانتان العامتان للعتبتني احلسينية والعباسية املقدستني تقيمان مهرجان ربيع 
الرسالة الثقايف العاملي للسنة السادسة على التوالي

الدكتور السيد حممد النور الزاكي
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مثل  عرقيًا يف  متفرقة  السياسي جندها  البعد  ليس يف 
هذا اليوم جند األكراد والعرب والفرس والرتك واألفارقة 
واألمازيغ كلها أمم إسالمية لكن يفصل بني الشعب واآلخر 
بينها  أن يصنع  املستعمر وحاول  مسافات شاسعة صبها 

االختالف«.
من  قصيدة  قراءة  املهرجان  افتتاح  منهاج  تضمن  كما   
الشعر العربي للشاعر رضا اخلفاجي وقصيدة من الشعر 
قراءة  بعدها  ومن  املياحي،  حممد  أبو  للشاعر  الشعيب 
بعض املدائح واألناشيد النبوية اليت أدتها فرقة الروضتني 

لإلنشاد الديين.
املخصص  اليوم  بفعاليات  املختصة  اللجان  عقدت  فيما 
ملؤمتر األكادمييني العلمي العاملي، واملقام ضمن فعاليات 
االفتتاحية  جلستها  السادس  الرسالة  ربيع  مهرجان 
اللجان  وحبضور  اخلامس  العلمي  االكادميي  للمؤمتر 
التحضريية برئاسة االستاذ الدكتور حسن عودة الغامني 
رئيس جامعة كربالء والدكتور حممد عبد عطية السراج 
العالي  التعليم  بوزارة  والتطوير  البحث  دائرة  عام  مدير 
املؤمتر اليت خلصت اىل  العلمي، حيث اهداف  والبحث 
ابراز األحباث العلمية يف بناء اجملتمعات العلمية وتوجيهها 
الشريفة  النبوية  السرية  من  التطبيقي  اجلانب  حنو 
واالجتماعية  التنموية  للمشاكل  املقبولة  احللول  وتقديم 

والتخطيطية باالستناد إىل الرسالة احملمدية.
فقد  الثاني  اليوم  يف  عرضت  اليت  املؤمتر  واىل حماور 
السرية  ضوء  يف  اإلنسان  عناوين،حقوق  حتت  جاءت 
اإلسالمية،  الرسالة  قبل  االجتماعية  النظم  النبوية، 
اإلسالمي  اخلطاب  توحيد  سبل  احملمدي،  الفكر  عاملية 
يف اإلعالم، والدالئل النبوية يف العلوم التطبيقية، وآخرها 

يف السرية النبوية قراءات معاصرة.
إذ تناول األساتذة جمموعة من البحوث ومنها حبث للدكتور 
كلية الرتبية   – كاظم حممد اهلامشي من جامعة واسط 
حبثًا بعنوان )مولد رسول االنسانية انتصار األمة هلويتها(، 

كلية  من  فاضل  اجمد  الدكتور  الثاني  الباحث  تناول  كما 
يف  االسالمي  بغداد،)اخلطاب  جامعة  رشد  ابن  الرتبية 

وسائل االعالم تنمية الذات واآلخر(.
حماواًل فيها تسليط االضواء على واقع اخلطاب االسالمي 
اليها،  يصل  اليت  الوحدة  ومستوى  االعالم  لوسائل 
ولدراسة واقعة ليس فيها مبالغة او تزمت وحماولة طرح 
حلول والسبل اليت من خالهلا ميكن معاجلة هذا الوضع 
والوصول اىل توحيد اخلطاب االسالمي، طارحًا عددا من 
اخلطاب  هل  وهي؛  االسالمي  باخلطاب  املتعلقة  االسئلة 

االسالمي خطاُب ام خطابات ؟
منها  املرئية  االعالم  وسائل  يف  املعروض  االسالم  وهل 

واملسموعة واملقروءة أسالم ام اسالمات؟
البحثية ما يسعفنا  االكادميية  املؤسسات  وهل عندنا من 

يف ذلك؟
وقوله تعاىل ) واعتصموا حببل اهلل مجيعًا وال تفرقوا ..( 

أي حبل قصد؟
وقال امري املؤمنني )عليه السالم( ) عليكم بنظم أمركم( 

فأي نظم هذا؟
وملاذا هذا الرتكيز على النظم والوحدة واالعتصام؟

وتسبب  االعالم  وسائل  ُتطرح يف  لالسالم  متعددة  صور 
اجلهات  حترتف  وما  االعالم  صناعة  احتكار  بذلك 

االسالمية منه ال يعدو ان يكون الضعيف واليسري؟
مصادر صناعة اخلطاب االسالمي يف االعالم تعتمد على 
املنقول وأي منقول من التاريخ الشائك من دون متحيص 
وعزل ملا فسد وملا َصلح؟ كل هذه اسئلة طرحها الباحث 
عارضًا هلا التفاسري بقوله: جند هناك تناقضًا يف مناهج 
مستوردة  بني  اخلطاب  أدوات  ان  وجند  املتبعة  البحث 
ُوضعت لغري السياق املعين الن الذي صنع وسائل االعالم 
هلا  نستورد  ان  علينا  وكذلك  املسلم،  غري  هو  وادواتها 
الباحث  ويضيف  املستوردة«.  للبضاعة  الثقافية  احلمولة 
الدكتور اجمد فاضل؛ ان االعالم اليوم يصّور الذات وهو 

ينظر اىل هذا ضااًل واىل هذا صاحلًا واىل االخر مسيئًا 
االسالمي  هو  اآلخر  االحيان  بعض  ففي  االخر  كان  ايًا 

ايضًا«.
ان  خالهلا  من  استطاع  حبرارة  الدكتور  حتدث  فقد 
له  املقدم  بالبحث  ويشيدوا  احلاضرين  افكار  يستقطب 
بهذا اخلصوص، خامتًا حبثه  ندوات  بعقد  اياه  مطالبني 
بان اجلامعات االكادميية قد وصلت اىل مستوى مطمئن، 
واىل الدرجة اليت ميكن التمحيص فيها وملاذا ال تعود دورة 
االصول  علم  يف  عندها  احلديث  ويتم  ثانية  مرة  الزمن 

والعقائد؟!«. 

الصحن احلسيين الشريف حيتضن أمسية 
قرآنية حافلة بكبار قّراء القرآن الكريم 

 فيما شهَد الصحن احلسيين الشريف؛ مساء يوم األربعاء، 
إقامة أمسية قرآنية ضمن فعاليات مهرجان ربيع الرسالة 
الثقايف العاملي السادس، فقد حفلت األمسية بأصوات كبار 
قراء القرآن الكريم، واملشاركون يف املهرجان وشخصيات 
الذين  الطاهر  احلسيين  املرقد  وزائرو  وثقافية  دينية 

أنصتوا خاشعني للتالوات القرآنية اجلميلة.
العتبتان  »اعتادت  اخلفاجي:  علي  األمسية  مقّدم  وقال 
املقدستان سنويًا على إقامة مثل هذه األمسيات القرآنية 
وربيع  الرسالة  ربيع  مهرجاني  يف  القراء  بكبار  احلافلة 
احلاضرين  أمساع  إلحتاف  العامليني،  الثقافيني  الشهادة 
بالتالوات القرآنية العاطرة خصوصًا يف مثل هذه األيام 

النبوية العظيمة«.
وتابع، بأّن »األمسية ابتدأت بتالوة قرآنية للمقرئ السيد 
املقرئ  للحاج  تبعتها تالوة قرآنية  الشامي  جعفر حسني 
نبوية  مدائح  قراءة  ثم  ومن  احلمزة،  عبد  أسامة  املؤذن 
احتفاًء باملناسبة العظيمة بصوت القارئ حمسن احلكيم«.

للمقرئ  مميزة  بتالوة  »فكان  األمسية  ختام  مسك  أما 
لنقابة  العام  األمني  نعينع  أمحد  الدكتور  الشيخ  الدولي 

القّراء املصريني«.

السيد أمحد الصايف: مثلما لنا منهج 

يف تفسري الكتاب الكريم البّد أن 

يكون لنا منهج يف تفسري شخصية 

رسول اإلنسانية
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تقرير: تيسري عبد عذاب

افتتحت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
يف يوم االثنني 2012/1/30 مركز اإلرشاد األسري 

يف حمافظة بابل والكائن يف شارع أربعني 
خلف أسواق املنار، وحضر حفل االفتتاح أمني 

عام العتبة احلسينية املقدسة وعدد كبري 
من مسؤولي العتبتني املقدستني )احلسينية 
والعباسية( باإلضافة إىل عدد من مسؤولي 

ومدراء دوائر حمافظة بابل الذين أعلنوا تعاونهم 
يف سبيل إناح هذا املركز املهم يف احملافظة 
معربين يف الوقت نفسه عن فرحهم الكبري 

وشكرهم وتقديرهم للعتبة احلسينية من اجل 
اناح هذا املركز الذي سيكون له دور بارز يف 

سبيل رقي العوائل البابلية.
وأشار مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف كلمته 
اليت ألقاها على احلاضرين، إىل إن األسرة تشكل النواة 
لبناء اجملتمع الصاحل والقادر على النهوض ألداء رسالته 
يف احلياة ولذلك وضع اإلسالم كتشريع لصياغة األسرة 
وفق األسس اليت تتمكن من أداء مهامها والوصول إىل 
هذا اهلدف، وهنالك جمموعة من األنظمة ومنها النظام 
هذه  من  ذلك  وغري  والنفسي  واالجتماعي  الرتبوي 
القرآنية  اآليات  من  كثري  يف  وردت  اليت  التشريعات 

وكذلك األحاديث اليت وردت عن املعصومني.
أساسية  وبصورة  معنية  املقدسة  العتبات  إن  وأضاف: 
الرتبوي  البناء  بهذا  تهتم  اليت  املؤسسات  تلك  إلجياد 
واالجتماعي وأيضا توظيف الطاقات العلمية والرتبوية 
الدين  علماء  من خالل  كان  اجملتمع سواء  املوجودة يف 
أو األساتذة يف اجلامعات العراقية والكفاءات الرتبوية 

النسوية من اجل القيام بأداء هذه املهمة.
الذي  األسري  اإلرشاد  مركز  إن  مساحته:  وأضاف 
انطلق من كربالء املقدسة كبداية لتأسيس مراكز أوسع 
يف عموم احملافظات ال نقصد به أن تنفرد كربالء بهذا 
األمر بل نقصد كربالء اإلمام احلسني )عليه السالم( 
والرتبية  واألخالق  املعرفة  لنور  إشعاعا  ميثل  الذي 
بنوره  يغطي  السالم  عليه  إنه  حيث  العطرة  والسرية 
مجيع أحناء العامل، ومن هذا املنطلق امتلك املركز كادرا 

من األخوات الالئي هلن خربة وقدر من املعرفة يف هذا 
اجملال إضافة إىل تزويد هذا املركز بطاقات األساتذة 
املراكز  هذه  أعطت  ولقد  كربالء  جامعة  يف  األعزاء 
نتائج طيبة سواء كان يف جمال التثقيف والتوعية للمرأة 
بصورة عامة أعم من أن تكون أما أو زوجة أو بنتا أو 

أختا أو موظفة.
على  الرتكيز  هو  املراكز  تلك  عمل  أساس  إن  وتابع: 
واالجتماعية  الرتبوية  بالنظم  والتوعية  التثقيف 
إمنا  األسرة  صالح  الن  األسرة،  داخل  يف  واألخالقية 
ينتج  وتوعية األسرة مبهامها  ينشأ منه صالح اجملتمع 
عنه توعية اجملتمع مبهامه وبالتالي ميكن أن يتحقق هلذا 
الصاحل  الفرد  وإجياد  االجتماعي  االستقرار  اجملتمع  

الذي يستطيع أن يقوم مبهامه فيه.
وزاد مساحته: إن ما يفرحنا ويسعدنا هو الوعي املوجود 
اشرتكن  حيث  بابل  حمافظة  من  األخوات  بعض  عند 
بعدة دورات يف مركز اإلرشاد يف كربالء واطلعن على ما 
القي من حماضرات واستشعارهن بأهمية هذا اجلهد 
يف  مركزا  يفتتحن  أن  لديهن  قويا  وحافرا  دافعا  ولد 
مدينة احللة وحنن نشكر اإلخوة يف مركز مدينة كربالء 
اخلاص  وشكرنا  للنشاطات  واحتضانهم  دعمهم  على 
لألخوات على افتتاح هذا املركز اليوم وعلى إحساسهن 
العراق  يف  األسرة  جتاه  والرتبوية  الدينية  باملسؤولية 
يف  أسرعن  إنهن  حتى  اجملال  بهذا  اندفاعهن  وكذلك 
إجياد هذه الدار وبذلن األموال بكل رحابة صدر حيث 
يف  اجلهود  كل  وبذلن  كربالء  إىل  احللة  من  يأتني  كن 

سبيل أن تكون هنالك بذرة ملركز إرشاد اسري كبري.
لن  كربالء  يف  املقدسة  العتبات  إن  الكربالئي:  وأكد 
للزائرين  اخلدمات  وتقديم  التطوير  مبشاريع  تكتفي 

)احلسينية  للعتبتني  العامتني  األمانتني  إحساس  إن  بل 
املراقد  هذه  جعل  من  تبلور  املقدستني  والعباسية( 
العلم والثقافة وخدمة اجملتمع الن األئمة  لنور  إشعاعا 
عليهم السالم اغنوا اجملتمع بالفكر يف كافة اجملاالت، 
بالعديد  قامت  كربالء  يف  املقدسة  العتبات  فإن  لذلك 
من املشاريع منها الطبية والثقافية والقرآنية والرتبوية 
وأيضا  اجملاالت،  خمتلف  يف  املشاريع  من  وغريها 
املقدستني  العتبتني  يف  املسؤولني  شعور  من  انطالقا 
مسؤولية  وهي  العراق  يف  املسؤولية  أداء  يف  النهوض 
من  وتعاون  تضامن  هنالك  يكون  أن  والبد  تضامنية 
اجلميع للنهوض بأداء املسؤولية، صحيح إن هنالك دولة 
وحكومة ووزارات من واجبها أن تقوم بأداء هذه املهام 
بلدنا وشعبنا  ولكن حنن نشعر إن هذه املسؤولية جتاه 

ملقاة على عاتقنا مجيعا.
للعتبة  العام  األمني  مكتب  مدير  اوضح  جانبه  من 
واملشرف  البناء  الدين  سعد  السيد  املقدسة  احلسينية 
على مركز االرشاد االسري يف كربالء وبابل ، إن افتتاح  
مركز اإلرشاد األسري يف حمافظة كربالء  كان بفكرة 
إىل  التفاصيل  رفع  ومت  األخوات  إحدى  من  بسيطة 
مساحة األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة وسرعان 
الفكرة والعمل على تأسيس هذا  ما أوصى بدعم هذه 

العتبُة احلسينيُة تفتح مركزا      لإلرشاد األسري يف حمافظة بابل

 : الشيُخ الكربالئيُّ
األسرة تشكل النواة لبناء 
اجملتمع الصاحل والقادر على 
النهوض ألداء رسالته يف احلياة
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إقامة دورات خمتلفة  املركز  املركز. ومن ضمن أعمال 
وربات  الشهادات  )محلة  النساء  من  املستويات  جلميع 
البيوت والالئي ال حيملن أية شهادة دراسية وغريهن( 
وستكون مواضيع هذه الدورات شاملة وعامة تتحدث عن 
مشاكل األسرة وعن العالقات بني الزوج والزوجة وعن 
األمور  من  وغريها  لألوالد  واملراهقة  الغضب  حاالت 
اليت تساعد على بناء األسرة واهم شيء سرتكز عليه 
حاليا  العراق  بها  مير  اليت  احلالة  هي  الدورات  هذه 
وتتمثل يف ارتفاع نسبة الطالق فاملركز يعمل وبكل جهد 
إىل  إضافة  البني،  ذات  وإصالح  األسرة  إصالح  على 
هذه الدورات ستكون هنالك دورات أخرى تسمى دورات 
امرأة  يتم من خالهلا استخالص )50(  الثاني  املستوى 
من جمموع كل املشاركات يف الدورات ومن ثم انتخاب 

)10( نساء منهن للعمل باملركز.
البناء: إن عمل املركز باإلضافة اىل احملاضرات  وبني 
هنالك استشاريون موجودون يقومون مبعاجلة احلاالت 
األسرية واملشاكل ومنتلك سجال بتسجيل تلك احلاالت 
وهنالك تزايد يف أعداد املراجعني للمركز الرئيسي يف 
حمافظة كربالء حيث مل تقتصر املراجعات على أهالي 
كربالء فقط وإمنا من خارج احملافظة أيضا. وأوضح إن 
اإلخوة املرشدين يف املركز الرئيسي استطاعوا معاجلة 
مت  حيث  الطالق  مشكلة  وأبرزها  احلاالت  من  العديد 
املقدسة  العباسية  للعتبة  العامة  األمانة  مع  التنسيق 
الطالق،  حاالت  بإجراء  املكلفة  اللجنة  مع  وباألخص 
والزوجة إىل مركز  الزوج  يرسل  الطالق  إجراء  وقبل 
يكون هنالك  للمركز  اإلرشاد األسري وعند حضورهم 
الطالق  عن  اإلحجام  يف  يساعد  قد  وإرشاد  إصالح 

والرجوع إىل األسرة الواحدة.
ارض  قطعة  واستمالك  لشراء  خطوة  هنالك  إن  وأكد 
املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل  من  كبرية  مساحة  ذات 
ورياض  اسري  إرشاد  مركز  بناية  بناء  سيتم  حيث 
يف  تبنى  ثقافية  ومؤسسات  ابتدائية  ومدارس  أطفال 
للحوزات  مركزا  كانت  احملافظة  الن  بابل  حمافظة 
الدينية وستستمر بهذا الدور بدعم العتبتني )احلسينية 

والعباسية( املقدستني يف كربالء.
وقال حمافظ بابل املهندس حممد املسعودي الذي كان 
افتتاح هذا املركز لبث  نبارك  حاضرا حفل االفتتاح:  

العراقي من قبل  أبناء اجملتمع  الروح اإلسالمية داخل 
من  البد  إذ  املقدستني  والعباسية(  )احلسينية  العتبتني 
إنشاء تيارات معاكسة للتيارات اليت حتاول أن تؤثر على 
عنوان احلضارة  والشابات حتت  الشباب  من  جمموعة 
والثقافة والتمدن اليت بدأت يف كل جمتمعاتنا وستؤدي 
اىل خنب وتهالك جمتمعنا العراقي إذا مل حنافظ على 
هذا اجملتمع ونصونه، وإن افتتاح هذا املركز اليوم هو 
وحدة من أدوات الصيانة اليت تبث وعيها ألبناء حمافظة 
األساسية  النواة  هو  املركز  هذا  يكون  أن  ونرجو  بابل 
بدأ  اليت  العراقية  لألسرة  واملساندة  واإلرشاد  للدعم 
الذي  األسري  التفكك  جتاه  القلق  من  الكثري  ينتابها 
حيصل بني احلني واآلخر باإلضافة إىل املشاكل اليت 
والزوجة  الزوج  بني  ما  وخصوصا  األسرة  يف  حتصل 
العراقية  لألسرة  املعاجل  الطبيب  املركز  هذا  وسيكون 

واإلرث احلضاري والديين.
املركز  هلذا  املعنوي  بالدعم  قامت  احملافظة  إن  مبينا 
وحنن  مستقبال  الداعمني  أوائل  من  وستكون  سابقا 
بابل  يف  املواطن  إشكالية ختص  أي  حل  حاضرون يف 
وسيكون هذا املركز هو البيت الثاني لشؤون املواطنني 

حلل مشاكلهم.
وقالت مسؤولة  مركز اإلرشاد األسري فرع بابل ) جنان 
كامل بدر(،  افتتح املركز بعد دورات مكثفة حضرناها 
يف مركز اإلرشاد األسري الرئيسي يف حمافظة كربالء 
حيث كانت الدورات  عن علم النفس واالجتماع والتنمية 
البشرية وقانون األسرة، استفدنا كثريا من هذه الدورات 
وكانت دورات ناجحة يف تطوير املرأة وإعطائها القابلية 

حلل مشاكلها والنهوض بواقعها كأم وزوجة وبنت.

هلا  تفتتح  أن  املقدسة  احلسينية  العتبة  على  طرحنا 
فرعا يف بابل ومت التعاون واستأجرنا هذا البيت مؤقتا 
يف  األوىل  احملافظة  تعترب  حيث  بابل  نساء  ملساعدة 

ارتفاع نسبة الطالق.
احملافظة  من  كبري  دعم  على  حصلنا  بدر:  وأضافت 
سيتم  حيث  الرتبية  مدير  مع  وخاصة  الدولة  ودوائر 
التعليمي  بالواقع  ننهض  كي  للمعلمات  دورات  إقامة 
للتعامل مع األطفال  املناسبة  أوال وأيضا إجياد الطرق 
واحلد  للطالب  املادة  طرح  طريقة  وأيضا  املدارس  يف 
االتفاق مع  الدروس اخلصوصية، حيث مت  من ظاهرة 
أساتذة وأصحاب اختصاص لوضع جدول للدورات يف 

هذا املركز.
أما عن أقسام املركز حدثتنا معاونة مديرة املركز )حنان 
ووحدة   اإلدارة  وحدة  من  املركز  هذا  يتكون  هاشم(، 
والندوات  احملاضرات  إقامة  عن  املسؤول  التدريب 
واالنرتنيت  اإلعالم  وحدة  وأيضا  التدريبية  والدورات 
املركز  مع  والتعاون  املركز  فكرة  نشر  عن  املسؤول 
الرئيسي لإلرشاد األسري  يف كربالء وأيضا إدارة موقع 
املركز على االنرتنيت وكذلك وحدة  احلسابات املسؤول 

عن مقتنيات املركز.
ويف اخلتام قالت السيدة حنان إن املركز ميتلك مكتبة 
اجملاالت  خمتلف  ويف  الكتب  من  العديد  على  حتتوي 
منها )الفقه والعقائد ومواضيع متفرقة ختص العائلة( 
أيضا،  واالستعارة  العامة  للمطالعة  مفتوحة  وستكون 
وكذلك حيتوي على وحدة التثقيف والنشر  اليت سيقوم 
بدورها بنقل فكرة املركز إىل كافة أقضية ونواحي بابل 

والتنسيق إلقامة دورات يف تلك املناطق.

العتبُة احلسينيُة تفتح مركزا      لإلرشاد األسري يف حمافظة بابل

جنان كامل / مسؤولة مركزاألرشاد األسري يف بابل حمافظ بابل / حممد املسعودي
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العطاء احلسيين

شارَك 220 فنانًا من داخل العراق وخارجه؛ يف 
املعرض الفين الذي أقامته األمانتان العامتان 
للعتبتني احلسينية والعباسية املقدستني مبدينة 
كربالء، ضمن فعاليات مهرجان ربيع الرسالة 
الثقايف العاملي السادس مبناسبة والدة الرسول 
وحفيده  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الكريم حممد 
اإلمام الصادق )عليه السالم( واليت توافق يف 

17 من ربيع األول.
بني  ما  مبنطقة  أقيم  الذي  املعرض  وضّم 
ويستمر  املدينة  مبركز  الشريفني  احلرمني 
للفرتة )13 – 17( ربيع األول، صور فوتوغرافية 
واخلط  للزخرفة  ولوحات  تشكيلية  ولوحات 
جّسدت  حنت  أعمال  عن  فضاًل  العربي 
حممد  اإلسالم  رسول  وحياة  سرية  معظمها 

ورسالته اإلنسانية.
وقال الفنان كمال الباشا املشرف على املعرض، 
النبوية الطاهرة شهدت  أيام الوالدة  »مبناسبة 
مدينة كربالء إقامة هذا املعرض الفين الذي 
والبحرين  العراق  من  فنانًا   220 فيه  شارك 
الوالدة  ذكرى  تناولت  متنوعة  فنية  بأعمال 

الطاهرة والقصص اإلنسانية املختلفة«.
وتابع، بأّن »االستعداد هلذا املعرض كان مبّكرًا 
ومت االتصال بعدد كبري من الفنانني العراقيني 

من بينهم طلبة وأستاذة كليات الفنون اجلميلة 
فضاًل  العراق؛  يف  املقدسة  العتبات  ومنتسبو 
للمشاركة  البحرينيني،  الفنانني  من  عدد  عن 
مدينة  حتتضنها  اليت  الفنية  التظاهرة  بهذه 

كربالء للسنة السادسة على التوالي«.
العراقيات  الفنانات  »مشاركة  بأّن  وأضاف، 
احملافظات  خمتلف  من  فنانات  بثمان  متّثلت 
العراقية، وقد اشرتطنا على مجيع املشاركني 

الرسول  بسرية  املشاركة  أعماهلم  ختصيص 
النبيلة  اإلنسانية  احلياة  ومظاهر  الكريم 
من  املقدسة  كربالء  مدينة  قدسية  ومراعاة 

حيث املواضيع املشاركة«.
بينما أشار فنان الكاريكاتري زاهد املرشدي من 
حمافظة كربالء إىل إّن »املعرض املقام مجيل 
جدًا ومدينة كربالء حباجة ملثل هذه املعارض 
إبداعات  احتضان  على  تعمل  اليت  الفنية 
الفنانني العراقيني والتالقح يف الرؤى واألفكار 
القى  احلالي  »املعرض  إّن  إىل  الفتًا  الفنية، 
باألعمال  استمتعوا  الذين  الزائرين  إعجاب 

الفنية العراقية«.
لعرض  املعرض  هذا  »استثمر  بأّنه  وتابع، 
البوسرت، واليت  الكاريكاتورية بطريقة  لوحاته 
اليت  والسياسية  اإلنسانية  املواضيع  تعاجل 
يعيشها العراق حاليًا«، موضحًا بأّن »مشاركته 
متّثلت بعملني يتعلقان خبروج القوات األمريكية 
البحرين  قضية  تناول  وآخر  البالد،  من 

واضطهادها للثورات الشعبية«.

إقامة معرض فين يف كربالء بشاركة )220( فنانًا ضمن فعاليات 
مهرجان ربيع الرسالة الثقايف العاملي السادس
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من  جابر  وفاء  التشكيلية  الفنانة  أّكدت  فيما 
هذا  إقامة  »أهمية  على  الديوانية  حمافظة 
الفنانني  كبار  مجَع  الذي  واملهرجان  املعرض 

على  ليكونوا  أيضًا  والبحرينيني  العراقيني 
الفّن  ومتذوقي  حميب  مع  مباشر  تواصل 
العراقي األصيل وما حيمله من رسالة هادفة«.

الفنية  لوحتها  أمام  تقف  وهي  جابر  وقالت 
هذه؛  مبشاركيت  جدًا  سعيدة  »أنا  املشاركة: 
جدًا  مناسبة  جاءت  املعرض  إقامة  بأن  وأرى 

وتفعيل  العظيمة  املناسبات  هذه  للتذكري مبثل 
دور الفنان العراقي وإيصال رسالته الفنية إىل 
أصبحت  كربالء  »مدينة  بأّن  مضيفًة  العامل«، 
مدينة اجلميع اليت حتتضن خمتلف الطوائف 
خالل  كبرية  بصورة  وساهمت  العراقية، 
املعارض  هذه  مثل  بإقامة  األخرية  السنوات 

الفنية املتمّيزة«.
وأوضحت بأّن مشاركتها متّثلت »بعرض لوحة 
متزج بني التاريخ واحلداثة عن الثائر املختار 
اإلمام  بدم  األول  املطالب  يعد  الذي  الثقفي 
على  استشهد  الذي  السالم(  )عليه  احلسني 

عرصات كربالء سنة 61 هجرية«.
أما الفنان التشكيلي رياض الشاهر من حمافظة 
بتقدميه  حديثه  ابتدأ  والذي  أيضًا؛  الديوانية 
وملراجع  اإلسالمي  للعامل  والتربيكات  التهاني 
الطاهرة،  النبوية  املناسبة  بهذه  العظام  الدين 
فقد أوضَح بأّن مشاركته متثلت »بعمل )كوالج 
صحيفة  صفحات  إحدى  فيه  وّظف  باستيل( 
املواطن  معاناة  تناولت  اليت  العراقية  الصباح 
للمتلقي  مجيلة  فنية  بصورة  وّقدمها  العراقي 

العراقي«.
عّودتنا  كربالء  »مدينة  بأّن  الشاهر  وقال 
دائمًا على احتضان مثل هذه الفعاليات الفنية 
الشهادة  ربيع  مهرجان  رأسها  وعلى  والثقافية 
الثقايف العاملي مبناسبة والدة األقمار الشعبانية 
الثقايف  الرسالة  ربيع  ومهرجان  اخلمسة، 
اإلمام  الكريم وحفيده  الرسول  والدة  مبناسبة 

الصادق )عليهما الصالة والسالم(«.
فيما حتّدث اخلطاط فراس خضري النصرواي 
عن مشاركته يف املعرض، قائاًل »شاركت بلوحة 
مناسبة  عن  تعرّب  املتوّسط  بقياس  كربالئية 
الصلوات  وجتّسد  الشريف،  النبوي  املولد 
النبوية احملمدية بصورة الرتكيب اجللي الثلث، 
واليت تعد الرتكيبة األوىل من نوعها، ومت عملها 
على الورق الرتكي واألحبار )االسطنبول( وقد 
ربيع  مهرجان  مبعرض  فيها  املشاركة  أحببت 

الرسالة الثقايف«.
وتابع النصرواي إىل إّن »املعرض شهد مشاركة 

العراقيني  اخلطاطني  مجعية  لفرع  واسعة 
لوحة   )34( من  بأكثر  متثلت  كربالء؛  مبدينة 
للزخرفة واخلّط العربي والتصميم؛ مع التفرد 
الكريم  القرآن  من  لصفحتني  لوحة  بعرض 
للخطاط الشيخ حممد علي داعي احلّق ويعترب 
أول مصحف خلّطاط عراقي ُينتظر طبعه يف 

األيام املقبلة«.
كما شهد املعرض املقام؛ مشاركة فاعلة لوحدة 
احلسينية  للعتبة  التابعة  احلسيين  املرسم 
احلديث  تناولت  فنية  لوحة  وعرض  املقدسة؛ 
باُبها(  العلِم وعليٌّ  )أنا مدينُة  الشريف  النبوي 
حسن  الفنان  الوحدة  مسؤول  تصريح  حبسب 

محزة شاهر.
الثالثة  تعّد  الوحدة  »مشاركة  بأّن  وأوضح 
ربيع  ملهرجان  الفين  املعرض  يف  التوالي  على 
الرسالة الثقايف، وهي إحدى لوحاته اجلديدة 
اليت اعتمدت على الفن السريالي يف جتسيد 
احلديث الشريف وإيصال رسالته اهلادفة إىل 

اآلخرين«.
وقد شهد املعرض منذ افتتاحه حضورًا واسعًا 
ومميزًا ملختلف الشرائح االجتماعية من كربالء 
وخارجها والذين أبدوا إعجابهم باألعمال الفنية 
اجلميلة املشاركة يف املعرض وجبهود العتبتني 
وسعيهما  املقدستني  والعباسية  احلسينية 
وإيصال  النبيل  بالفّن  االهتمام  إىل  الدائم 

رسالة الفنانني العراقيني إىل العامل.
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ه������بَّ ل���ل���م���اض���ي ط���م���وح���ي وض������اْع

رح����������ُت اق������ت������ات ب����ق����اي����ا حل���وم���ي 

ك���ئ���ي���ب���ًا  ل���ي���ل���ي  االف����������اق  ض�������ّج يف 

ارت���������داد دون  االم���������س  ورأي�����������ت 

وب�����ق�����اي�����ا م������ن ع����ظ����ام����ي ت����ه����اوت

ج�������رف ال�����ت�����ّي�����ار دم������ائ������ي س����ي����واًل 

اي������ه������ا امل�������اض�������ي مت������ّه������ل ه���ن���ي���ئ���ًا

ف����ل����ي����ال����ي ال�������غ�������ّم ش�������ر ال����ل����ي����ال����ي

ث���������م ع�������دن�������ا ن�������ل�������وم ال�����ع�����ي�����ون 

ف���م���ت���ى ط�������ّل ال����ص����ب����اح اجل����دي����د

وروح ح�������ي�������اٌة  ف����ي����ن����ا  ت�����ع�����د  مل 

لنمضي ت���ق���ه���ق���ر  امل������اض������ي  أي�����ه�����ا 

زم���������ان يف  أزم���������ن���������ي  ض�������اع�������ت 

ك����ي����ف ل����ل����ج����س����ور ن����ي����ل األم�����ان�����ي

م���ث���ل���م���ا ض�����اع�����ت س���ن���ي���ين ب���ب���ؤس

وق�������ْم ب�������ل  ت�����ن�����م  ال  زم�������ان�������ي  ال 

ي����ذوي ج�����رح  ال  ح���ي���ث  ب�������ؤوٌس  ال 

وردًا ال������������روض  مي������أ  ب������ف������ّدى 

م�����ل�����ة االس���������������الم ت������غ������دو ب����������ودٍ 

دول��������������ة اجمل�����������د ت�����ع�����ل�����و وت����ع����ل����و

ون�������وم�������ي ط����م����س����ت����ه����ا ال����ض����ي����اع

ع�����ّل�����ه�����ا ت����ش����ب����ع ق�����ل�����ب اجل������ي������اْع

اس����ق����ط����ت م����ن����ه ف����ن����ون����ي ال���ق���ن���اع

ي�����أخ�����ذ اجل���������ّد وي����ب����ق����ي اخل�������داع

أط����رق����ت ت���ص���غ���ي ل����ص����وت ال���س���ب���اع

ل������������������ريّوي ذاب������������������الت ال�����ب�����ق�����اع

م���ث���ل���ك احل�����اض�����ر ب�����احل�����زن ض�����اْع

ش����ع����اع ال�����ي�����ن�����ا  م����ن����ه����ا  ي�����ط�����ل  مل 

ل������ل������س������واد احل��������ال��������ك ب�����ارت�����ي�����اع

أي�����ق�����ظ ال������ش������ّر ل���ن���ف���س ال������رع������اْع

وم�������ع�������اش ل�����ي�����س م�����ن�����ه ان�����ت�����ف�����اْع

م�������ن�������اْع  ً ال����������وي����������ة  ح�������ام�������ل�������ني 

ك����ل����ه����ا ب���������ؤس ح�����ق�����ري ال�����ط�����ب�����اْع

ش����ج����اع ف�����ي�����ه  ل�����ي�����س  زم�����������ان  يف 

س�����ي�����ع�����ود اجمل����������د ح�����ي�����ث امل�����ت�����اع

ك������ل اش����ت����ات����ي غ�������دت ب���اج���ت���م���اع

ال����ق����الع ت����ل����ك  ال�����ع�����ز  ظ��������الل  يف 

وي������زي������ل ال������ش������وك ع����م����ن اط������اع

خ�����ريه�����ا ع��������ّم ب����������دون ان����ق����ط����اع

ارت�����ف�����اع يف   ٌ راي����������ة  س�����اه�����ا  يف 

سي�ُد الع�امل
حممد حسن عبد

نفس  الدهشة يف  ناقوس  تدق  ظلت  عبارة  العامل(  )سيد 
أيام  حممد الكويف الششرتي.. فبعد أن عزم على قضاء 
زاوية من  السالم يف  املؤمنني عليه  ذكرى استشهاد أمري 
زوايا املسجد يستذكر فيها مصائب اإلمام عليه السالم.. 
املبارك،  رمضان  من  عشرة  التاسعة  الليلة  يف  ذلك  كان 
السهلة  مسجد  يف  السالم  عليه  علي  اإلمام  مقام  وعند 
إىل  طريقه  ويف  الصالة،  فريضة  أدائه  عقيب  املعظم، 
فوجئ  إفطاره،  فيه  يتناول  لكي  املسجد  من  آخر  مكان 
شخص  منه  بالقرب  جيلس  كان  بعباءة،  متزمل  بشخص 
آخر يرتدي زي العلماء، وقد راح يسأل حممدًا عن أحوال 
العلماء والفضالء واخلريين يف النجف األشرف، فيجيبه 
بالرجل يقول  بأنهم خبري وسالم.. وبينما هم كذلك وإذا 
للسائل شيئًا مل يفهمه الكويف.. مما دفع حممدا أن يسأل 

عن شخصيته، فأجاب بأنه سيد العامل.
أن  يريد  اجمليب  إن  وظن  اجلواب،  هذا  الكويف  استكثر 
يعظم صاحبه يف عني السائل.. ظل حممد يردد يف نفسه: 
موالي  هو  العامل  وسيد  العامل،  سيد  هذا  يكون  كيف 
صاحب العصر والزمان، اإلمام املهدي احلجة بن احلسن 
قال  نفسه،  عن  الوهم  هذا  يزيل  أن  السالم..وبغية  عليه 
سيد  هذا  ال،  الرجل:  عليه  فرد  العامل؟  سيد  مستفهما: 

العامل.
حوله  فيما  والنظر  السكوت  غري  الكويف  مل جيد  حينئذ 
عبارة  صحة  أيقن  ما  سرعان  ولكن  وتعجبًا،  دهشة 
بدت  شامل،  بنور  مغمور  املسجد  إن  أبصر  اجمليب حني 
معه مصابيحه وكأنها بصيص ضئيل.. ومما زاد يف تعجبه 
على  فظهر  ماًء،  طلب  األثناء  هذه  ويف  العامل،  سيد  إن 
الفور شخص وناوله إناء فيه ماء، وما إن انتهى من شرب 
املاء حتى استعاد الشخص املناول اإلناء وغاب عن بصر 

الكويف.
عندها قام حممد قاصدًا أداء النافلة، فبادره الرجل: إىل 
أين أنت ذاهب؟ فأجابه: إىل الصالة، فقال له: بارك اهلل 
بضع خطوات،  الكويف  أن خطا حممد  وبعد  ولكن  فيك، 
انه مل  التفاتة إىل الرجلني، فلم يرهما، رغم  حانت منه 
يسر إال قلياًل.. بينما ظل الكويف يسائل نفسه: هل إن الذي 

شاهدته هو سيد العامل؟!

ضياُع األزمنة
الشاعرة : نجالء الموسوي
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الشاعر جواد بن حممد حسني بن عبد النيب الشهري ببدقت، من مشاهري شعراء كربالء يف عصره، واشتهر حببه ألهل البيت األطهار ، ولد 
يف كربالء سنة 1210 هـ وتويف بها سنة 1281هـ ، له قصائد عصماء يف غاية اجلودة واملتانة معظمها يف مدح ورثاء آل البيت يتداوهلا الُقراء 

والذاكرون، وقد مجعت قصائده من اجملاميع املخطوطة يف ديوان طبع باسم ) ديوان احلاج جواد بدقت األسدي(.
له قصائد يف رثاء احلسني )عليه السالم( نقتطف منها األبيات التالية :

من أدباء كربالء
احلاُج جواد بدقت

جذوة بقلبك  ت��وري  ان  شئت  ف��ان 
فادحًا امل���س���رة  رغ���م  ع��ل��ى  ف���ب���ادر 
ال��س��ج��اد وامل����وت باسط أب���و  غ����داة 
بفتية ال���ع���راق  وج����ه  ع��ل��ى  أط����ّل 
القنا تأكله  واجل��ي��ش  بهم  ف��ط��اف 
هوله الكون  زل��زل  قد  معرك  على 

م��ا ب��ني ج��ن��ب��ي��ك ساجر ي��ص��ع��ّده��ا 
ذاعر ال��وج��ودي��ن  قلب  ل��ه  عظيمًا 
م���ص���ادر هل�����ن  ت���ل���ق���ى  م���������وارد ال 
ت��ن��اه��ت ب��ه��م ل��ل��ف��رق��دي��ن األواص���ر
البواتر امل���اض���ي���ات  ف��ي��ه  وت��ب��ع��ث 
اخلوادر ال��ض��اري��ات  عنه  وأحجمن 

ي��������ا أي�������ه�������ا امل������ظ������ل������وم ان�����������ي اع����ج����ب 
ول����ك����ل م�����ن ي��������روي احل�����دي�����ث ت���س���اؤل���ي
مت���ام���ه ع����ن����د  ال������ب������در  ل�����ن�����ور  ه������ل  ام 
ف����ن����ص����وص آي���������ات ال�����ك�����ت�����اب جت���اه���ل���وا
ف����ب����س����ورة ال�����ش�����ورى وس���������ورة ه�����ل أت���ى
مثبت ال�����ك�����س�����اء  اص������ح������اب  وح������دي������ث 
ف����م����ح����م����د حت��������ت ال�������������������رداء جب���ن���ب���ه

واخل������ام������س ال�������زه�������راء ف����ي����ه ت���ك���ام���ل���ت 
لطمسها ال�����ل�����ئ�����ام  ع����م����د  وح�����ق�����ائ�����ق 

وب����������������أن ح��������ق��������ًا ل��������ل��������رس��������ول وآل����������ه 
اي����������ه اب����������ا ح�����س�����ن ف����ش����ب����ل����ك ع����زن����ا
وب����س����ع����ي����ه ح�����ق�����ن ال��������دم��������اء حب���ك���م���ة
ول�������ك�������ل م��������ن ق����������ال ال������ت������ص������احل ذل�����ة
وب�������س�������رية ال�������ك�������رم�������اء ك�������ل ح����ي����ات����ه
ه������و س����ي����د ال����ش����ج����ع����ان رغ�������م ان���وف���ه���م

اب������ن������اءه������ا  ورّث����������������ت  ه�������ن�������دا  وألن 
دي������دن االراذل  س������ة  يف  ف�����ال�����غ�����در 
وت�����ط�����وع�����ت ب����ن����ت ال����ل����ئ����ي����م ج���ع���ي���دة
ل����رب����ه����ا ل������ل������زك������ي  روح  وت������ف������ي������ض 
وف�����ج�����ي�����ع�����ة ص�����ب�����ت أم������ي������ة ح����ق����ده����ا
ي�������ا اي������ه������ا امل������ظ������ل������وم ج�����ئ�����ت م����ع����زي����ًا
شفيعنا ال������زك������ي  احل�����س�����ن  اي�����ه�����ا  ي������ا 
ي���������وم ال������ش������ه������ادة ن���س���ت���ع���ي���د ب�����ذك�����ره
حليبه ال����ب����ت����ول  ف����اط����م����ة  ث�������دي  م�����ن 

وغ���������راب���������ة ف�����ي�����م�����ا ي�������ق�������ال وي����ن����س����ب
ال����غ����رب����ال مش����س����ًا حيجب م���ش���ب���ك  ه�����ل 
يغيب ال�����س�����م�����اء  يف  ل����ي����ل  ص����ف����و  يف 
وك�����ث�����ري م������ن ن������ص احل������دي������ث ي���ش���ذب
يسهب ش��������رح  االح��������������زاب  وب�������س�������ورة 
ي���ك���ت���ب ن��������ص  ج�������ربي�������ل  ق�������اهل�������ا  اذ 
رحي�������ان�������ت�������اه اب������وه������م������ا م�������ن ي���ص���ح���ب
م����ن����ه����ا االئ�������م�������ة ل�����ل�����خ�����الئ�����ق ت���ن���ج���ب
وق������ب������وره������م ع�����ن�����د ال����ب����ق����ي����ع خت�����رب
ت���س���ل���ب ب�������ف�������دك  ارض  ول������ف������اط������م 
ث�������ان�������ي االئ��������م��������ة ب�����ع�����دك�����م ي����رت����ب
ت����وج����ب ل������ل������س������الم  ال������ش������ري������ع������ة  ان 
ي����ك����ذب دس  ال��������ت��������اري��������خ  ب��������ني  اذ 
ت����ض����رب ف����ي����ه����ا  االم��������ث��������ال  ب������ات������ت  اذ 
األق�������رب خي�������ون  ان  امل����ص����ي����ب����ة  ح����ي����ث 
ح�����ق�����د ال�����ي�����ه�����ود ف�������ال ض�����م�����ري ي����ؤن����ب
ي���ط���ل���ب م��������ا  ت�����ن�����ف�����ي�����ذه  يف  ان  اذ 
ل�������ت�������دس س�����������ًا ل���������إلم���������ام ف����ي����ش����رب
ف������امل������ؤم������ن������ون واه��������ل��������ه م��������ن ي����ن����دب
ن����ع����ش االم�����������ام وب����ال����ن����ب����ال س���ي���ض���رب
ول������ن������ص������رة االب������������������رار ان����������ي ارغ��������ب

ات��������ق��������رب  م�������ن�������ه�������اج�������ك�������م  يف  هلل 
ول�������ك�������ل م��������ا ق������س������م اإلل�������������ه ن����رح����ب
ن������ه������ج ال�������ن�������ب�������وة م��������ا ي�������������ؤرخ حي���ل���ب
ه������(  50  (                     

»الغدر يف مسة األراذل ديدن«
حممد سناء الشاله األعرجي
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حتت
ذكر الشيخ ذبيح اهلل احملالتي  اجملهر

يف  الكرباء«   »مآثر  كتابه  يف 
تاريخ سامرا اجلزء الثاني صفحة 
7 وحتت عنوان »احراق قبور اخللفاء 
يف سامراء« حيث ذكر ان قبور املعتصم والواثق 
واملتوكل واملنتصر واملستعني واملعتز واملهتدي واملعتمد 
قبورهم كانت بسر من رأى يف قبلة سرداب الغيبة 
هذه   .، السلماسي  حممد  العالمة  فاحرقها 
املعلومة عن مكان قبور خلفاء بين العباس فيها 

وجهة نظر ونقد ورد 
كانت  واملتوكل  والواثق  املعتصم  إن  أقول 
اهلادي  علي  اإلمام  استشهاد  قبل  وفاتهم 
عليه السالم ومكان دفن اإلمام كما هو مذكور يف داره الذي اشرتاه من دليل النصراني فكيف 
دفن هؤالء الثالثة يف بيت اإلمام عليه السالم ؟ . اما املستعني باهلل الذي غدر به املعتز بعدما 
جاء طائعا من بغداد دفن مبوضع يقال له باب السميدع سنة 255 . أضيف اىل ذلك خبصوص 
بقية اخللفاء ان الدولة العباسية مل يعرف عنها انها تبين على قبور خلفائها كما قال اخلطيب 
البغدادي يف كتابه » نبأنا حممد بن امحد بن الرباء قال ولد املنتصر باهلل بسر من رأى ومات 
بسر من أرى وهو أول من أظهر قربه يف خلفاء بين العباس ودفن يف موضع يقال له اجلوسق 
ويكنى أبا عبد اهلل  » واضاف يف مكان اخر اخلطيب البغدادي » وأخربنا احلسن بن أبى بكر 
قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا عمر بن حفص ان املعتز قتل يوم السبت ليومني من شعبان 
وأخربنا عبد العزيز بن علي قال أنبأنا املفيد قال نبأنا أبو بشر الدوالبي قال أخربني جعفر 

بن على اهلامشي 
ان املعتز باهلل صلى عليه حممد بن 

يوم  باهلل  املنتصر  قرب  عند  ودفن  باهلل  املهتدى  الواثق 
السبت لثالث خلون من شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني. » وهذا يعين 

ان املنتصر دفن يف قصر املتوكل يف موضع يسمى اجلوسق ، ومن هنا يعين إن قبور ممن مات 
قبله مل تكن معلومة بدليل انه أول خليفة من بين العباس عرف قربه، وكانوا ال حيفلون بقبور 

موتاهم، إال أن أمه طلبت إظهار قربه.
فكيف كانت قبالة بيت اإلمام عليه السالم ؟ كما وان اجلوسق موضع يف قصر املتوكل الذي 

يبعد عن دار اإلمام مسافة .   
أما املهتدي فتويف بسر من رأى ودفن يف موضع يقال عنه اهلاروني  وهذا هو قصر هارون 
العباسي الذي بناه ومل يكمله فأكمله ابنه من بعده ومسي بامسه وهذا يعين انه مل يكن له 
قرب يف املكان الذي ذكره املؤرخون بانه كان قبالة السرداب. أما املعتمد فقد ذكر البغدادي » 
أخربنا علي بن امحد بن عمر املقرئ أخربنا علي بن امحد بن أبي قيس حدثنا عبد اهلل بن 
حممد بن أبي الدنيا قال ومات املعتمد على اهلل ليلة االثنني إلحدى عشرة بقني من رجب سنة 
تسع وسبعني ومائتني فجأة ببغداد ومحل إىل سر من رأى فدفن فيها« ومن الطبيعي أن يدفن 

قرب ممن سبقه من اخللفاء .
 أما القبور اليت مت حرقها فإنها خارج بيت اإلمام عليه السالم هذا من جهة ومن جهة اخرى 
انا اعتقد انها قبور لشعراء ومغنني ووعاظ السالطني حيث ان احلقبة الزمنية املمتدة على 
طول اخلالفة العباسية يف سر من رأى كانت حافلة باملغنني واخلالعة ومن هنا ال استبعد 
ان هذه القبور تعود هلم وانها تليق مبا حتدث عنها بانها كانت موضع االزبال وذرق الطيور 

سامي جواد كاظمواخلفافيش  . 

وقفٌة مع كتاب »مآثر الكرباء«

حسني النعمة

هل املهم أن يكون احلسني بقليب بقدر ما أكون يف قلب احلسني )عليه السالم(؟! 
وليس بكاٍف على كل فرٍد مسلٍم أن يتعاطى ويلتزم مع قضية احلسني )عليه 
وااللتزام باحلسني  التعاطي  إمنا  والتزاما مشاعريا وحسب  تعاطيا  السالم( 
شخصا وباحلسني منهجا وفكرا وعقيدة ومدرسة ورسائل للحياة لنعيش ونبين 
على أساس احلق والعدل، خصوصا إنها رسالة تتجدد مع كل عصر وحدث 

مورف العطاء.
ومما ال ريب فيه إن اإلمام احلسني )عليه السالم( هو خري شاهد على الرتبية 
احلسنة مبا قدمه لإلنسانية من قيم البطولة والصرب والتضحية ونكران الذات، 
وبتضحيته  النبيلة  القيم  كل  ترسخت  ففيه  للباطل،  واالنصياع  الظلم  ورفض 

انتصر اإلسالم على قوى الشرك والقهر والطغيان.

وحينما ننظر نظرة متأملة فيما ورد من آراء الفالسفة واملصلحني يف جمال 
تربية األفراد واجملتمعات جند االختالف فيما بينها جليًا.

عما سواه،  اجملتمع خمتلفا  وبناء  الفرد  لتنشئة  اإلسالمي  املنظور  يبدو  وقد 
فاإلسالم احلنيف حيث أتباعه على انتهاج السبل أو إتباع الوسائل اليت تكفل 
هلم الرتبية اإلسالمية احلقة ومن ثم العيش الرغيد، ونفهم من ذلك انه يدهلم 
أخذوا مبفاهيمه  فإذا  والرذائل،  الذنوب  اجتناب  تتيح هلم  اليت  الطرق  على 
القومية وطبقوها أحسن تطبيق سيسريون يف االجتاه الذي  الراقية وأسسه 
يوصلهم إىل بر األمان وهكذا فرُتاث أهل البيت عليهم السالم الذي اختزنته 
القائمة  مناقبهم ومآثرهم وسريهم الوضاءة يعرب تعبريًا قويًا عن مدرستهم 
النبيلة  القيم  على  واجملتمع  الفرد  تربي  واليت  واإلحسان  والرب  التقوى  على 

واملثل السامية يف كل زمان ومكان.
واملستكربين، ألنها  والظاملني  الطغاة  وتهز عروش  تتوسع  ثورته  تزل  هلذا مل 
قامت على نصرة دين اهلل وإعالء رايته، دم االمام احلسني عليه السالم قد 
للثوار واجملاهدين واملناضلني وأولي  نور  طريق الفداء، وكان وسيبقى امللهم 

األلباب يف كل حني.

كونوا يف قلب احلسني )عليه السالم(..

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 22

مقاالت



                                                                   

ال تستهْن وال تنكل!!
م/ إيضاٌح

مع األسف اقوهلا ومبرارة كثريا ما يتجاذب احلديث بعض املواطنني عن االوضاع اليت هي عليها احلكومة والشعب وتكون آراؤهم سلبية 
حيث ان الطعن بشكل مجعي على اعتبار اننا غري كفوئني وال نصلح إلدارة األمور او اذا ما شوهد مواطن يتصرف تصرفا خاطئا فيعمم 
هذا التصرف على الكل والبعض منهم يكرر اننا حباجة اىل ديكتاتور والطامة الكربى ان هذا الكالم بدأ يرتدد من على وسائل اإلعالم 
كثريا ومن مثقفني ، إياك ان تستهني بقدرات الغري وإياك ان تنكل بأبناء بلدتك او حتى مذهبك فان ما تراه هي غمامة واختبار وان شاء 

اهلل ستزول ولو اطلعت على ما احدث القساوسة يف أوربا يف القرون الوسطى لقلت احلمد هلل والشكر على ما حنن فيه .
قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 72
320
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املوافق 16/ 2/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

بدري الغزالي احللي

الشّك إن العلم املطلق هلل وحده، ومنه تعاىل تأتي 
استعداداته،  قدر  على  كلٌّ  واإلمدادات  اإلفاضات 
هو  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  األعظم  فالنيب 
الراسخ األول يف العلم، ومنه )صلى اهلل عليه واله 
ومعارفهم،  علومهم  املعصومون  األئمة  تلقى  وسلم( 

فأصبحوا ِعدَل القرآن الكريم.
قال علي )عليه السالم( : ) سلوني من كتاب اهلل ، 
فو اهلل ما من آية إاّل وأنا أعلُم بليٍل نزلت أم بنهار، 
يف سهل أم يف جبلٍ ، ولو شئُت أوقرُت سبعني بعريًا 

من فاحتة الكتاب(.
وقال عبد اهلل بن عباس: ) علُم رسولِ  اهلل من علم 
من  السالم(  )عليه  علي  وعلُم  وتعاىل،  تبارك  اهلل 
علم النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم(، وعلمي من 
علم علي )عليه السالم(، وما علمي وعلُم أصحاب 
علي  علم  يف  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  حممد 

)عليه السالم( إال كقطرة يف سبعة أحبر.
وقال )صلى اهلل عليه واله وسلم(: ) لقد ُأعطي علي 
بن أبي طالب )عليه السالم( تسعة أعشار العلم، َوأْيُم 

اهلل لقد شارك علي الناس يف الُعشر العاشر(.
قال  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  استشهد  وملا 
معاوية: لقد ذهب الفقُه والعلُم مبوت ِ علي بن أبي 
طالب. وقوله تعاىل: ) والراسخون يف العلم( معطوٌف 
على اهلل، وقوله تعاىل: ) يقولون آمنا به كلٌّ من عنِد 

ربنا(، مجلة فعلية يف حمل نصب حال.
هم  العلم  يف  والراسخون  األول،  العامل  هو  فاهلل 
بيته  وأهل  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  حممد 
)عليه  لعلي  دعاؤه  النيب  عن  ورد  فقد  املعصومون. 
)عليه  علي  وقال  التأويل(  عّلمُه  اللهم   ( السالم(: 
العلم  من  باب  ألف  اهلل  رسول  عّلمين   ( السالم(: 
ُيفتح لي من كل باب ألف باب(. وقال )صلى اهلل عليه 
واله وسلم(: ) أنا مدينة العلم وعلي ٌ بابها(، واملراد 
 ،ً أوال  املعاني  املعرفة حبقائق  هو  العلم  رسوخ  من 
)صلى  النيب  على  املنزل  للكتاب  والتسليم  واإلميان 

اهلل عليه واله وسلم(.
ِمن  ما   ( قال:  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  عن  ورد 
آية إال وهلا أربعة معان: ظاهر وباطن، وحدٌّ ومطلع، 
فالظاهر التالوة ، والباطن الفهم، واحَلدُّ هو أحكام 

العبد  من  اهلل  ُمراد  هو  واملطلع  واحلرام  احلالل 
بها(.

وقال النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم(: ) ُأنزل القرآن 
على سبعة أحرف(، وعن اإلمام علي )عليه السالم( 
وَجدٌل  وترهيب  وترغيب  وزجٌر  أمٌر   : هي   ( قال: 
العلماء واملفّسرون  َوَمثٌل وقصص( ومن هنا حيتاج 
يف  الراسخون  ألنهم  البيت  أهل  إىل  الرجوع  إىل 
العلم يصري  والراسخ يف  اإلهلية.  باإلفاضات  العلم 
عمليًا،  قرآنًا  جوارحه  وتصبح  علميًا،  قرآنًا  َقلبُه 

وهذا ال يتحقق إال يف أهل العصمة.
الصادق  اإلمام  عن  بصري  أبي  عن  الكايف  يف  ورد 
)عليه السالم( قال: ) حنن الراسخون يف العلم وحنن 
نعلم تأويله(. لقد تربى األئمة تربية علمية وعملية 
واله  عليه  اهلل  )صلى  النيب  من  علومهم  فأخذوا 
وسلم( وأصبح )صلى اهلل عليه واله وسلم( األسوة 
أصوهلم  يف  العلم  فرَسخ  واملعرفة،  العبادة  يف  هلم 
وقلوبهم وجوارحهم، فجعل اهلل هلم نورًا ميشون به 
امللك  طاعة  إىل  األنام  به  ويرشدون  الظلمات  يف 

العاّلم وسلوك ُسبل السالم.

من هُم الراسخوَن يف العلم

وقفٌة مع كتاب »مآثر الكرباء«
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قنينُة الغاز
القنينة املسكينة اليت مل يلتفت اليها احد وبالرغم من انها أصبحت من اآلثار اليت حتتفظ بها بعض متاحف العامل ولكننا 

رضينا بها فمن اين لنا هذه األنواع املختلفة اليت يرفض الباعة استالم القسم منها باعتبارها لبنانية او إيرانية وال ميكن 

استخدامها مرة ثانية والبعض اآلخر يستلمها البائع مع زيادة الثمن وال اعلم كيف سيتمكن من تعبئتها ثانية ؟ اضافة اىل 

ذلك مسعنا بالقناني البالستيكية اليت استخدمت يف بعض احملافظات إال كربالء!!. 

األمُّ يف مواجهة فقر األسرة 

سامي جواد كاظم

حسنني الشاجلي
الزوجية  للحياة  هدامًا  عاماًل  وميثل  لألسرة  عديدة  ومصاعب  مشاكل  الفقر  يورث 
دائمًا  نفسه  يقارن  ألنه  األسرة،  بفقر  كثريًا  الطفل  يتأثر  اجلانب  هذا  ومن  وسعادتها، 
ويشعر  األخرى،  واإلمكانات  اليومي،  املصروف  الطعام،  املالبس،  ناحية  من  باآلخرين 
باحلقارة ويستصغر نفسه، خياف، وتضيق اغلب األحيان نفسه عندما يرى انه اضعف 
منهم ماديا، ويؤثر الفقر سلبيًا على شخصية الطفل وجيعله دائمًا يف حالة من االضطراب 
واحلزن لعدم متكنه من تلبية رغباته واحتياجاته احلياتية، وأقل ما يسببه الفقر هو العقد 
املركبة عند الطفل حيث يفقده الطراوة والبشاشة الفتقاده ألبسط رغباته اخلاصة، فعلى 

األم على أية حال أن ُتطمئن الطفل وتشاركه يف حزنه وفرحه وتصور الدنيا له مجيلة.
ينبع معنى احلرمان من داخل اإلنسان وسوف ال يشعر الطفل باحلقارة واهلزمية وسيعيش 
بنظر  األسرة  تأخذ  واحلاجة،  احلرمان  بأنه  الفقر  له  األم  تفسر  مل  إذا  آخر  مبنظار 
االعتبار عمر الطفل ومدى إدراكه ملسائل احلياة والذي يواجهه فيها لكشف احلقائق له، 
فيجب أن ال يطرح موضوع فقر األسرة على األطفال قبل دخوهلم املدرسة وعلى الوالدين 
أن خيفيا مشاكلهم املادية وال يسمحا للطفل أن يفهم معنى الفقر والغنى، ولكن ال يطلب 
أن  املمكن  إيرادها، ومن  تأمني  أو االشرتاك يف  اجل األسرة  والتضحية من  اإليثار  منه 

يطلب ذلك من الطفل يف السنني ما بعد الثانية عشرة أو حتى الرابعة عشرة.
ميكن أن يشعر الطفل بالفقر واحلاجة ولكن عاطفة األم وحمبتها تكتنفه ومتأل عليه حياته 
بشكل جتعله يغفل عنه، ولقد أثبتت الدراسات العلمية إن كثريًا من األطفال الفقراء الذين 
كانت هلم أمهات واعيات ومثقفات يتمتعون بعصامية ومعنويات عالية تبعث على التقدير.

جيب االستجابة لرغبات الطفل بشرط أن تهذب وحتدد، فليس صحيحًا تلبية كافة رغبات 
الطفل يف حال الفقر والغنى ألنه يؤدي إىل فساد الطفل من جانب ومن جانب آخر فإن 
توقعاته ورغباته ليست حمدودة بل ينوء بها حتى ذوو السعة والثراء، ولذا فال خوف من 
تلبية  بأن  يفهم  أن  احلالة وجيب  احتياجاته يف هذه  تلبية  لعدم  الطفل  عند  العقد  خلق 
مجيع رغباته ليس من مصلحته حتى ولو كنا أثرياء ونقنعه باالستغناء مبقدار ما نعطيه 

ويرضى به.

ليس ما تفعله بعض األسر الثرية يف تهيئة املالبس الثمينة وتزيني أطفاهلم مهمًا ، بل ما 
يهم الطفل هو تناسق املالبس ونظافتها، وتهتم األم املثالية بفكر الطفل وهدوئه النفسي 

وتسعى إىل نشر السعادة يف روحه أكثر من ظاهره ومالبسه.
يكون هناك بؤس وشقاء،  أن  بدون  للسعادة  األمور بأضدادها(( فال معنى  ))تعرف  قيل 
واإليثار،  التضحية  إىل  وحيتاج  والصرب  العالية  اهلمم  السعادة،  على  احلصول  فيتطلب 
ونريد القول بان موفقية الطفل يف حتمل فقر األسر منوط بانتصار االم على أحاسيسها 

وحتملها للمشاكل بوعي وسعة صدر. 
وال شك إن أفراد اجملتمع يتفاوتون يف منطلقاتهم على حتمل الفقر واحلرمان، وان البعض 
حال  أية  على  العجز  وإظهار  والضجر  التأفف  يكره  حيث  اآلخر  ويستسهل  يستصعب 

باألخص على مرأى ومسمع الطفل.
وال يبعث على اخلجل إذا اخربنا الطفل بأننا نسعى ونكد ولكن دخلنا ال يسد حاجتنا، 
له  الن  واجلذرية  األساسية  قضاياه  من  الطفل  حرمان  عدم  إىل  األم  تسعى  أن  وجيب 
عواقب ونتائج خطرية عليه، وبعبارة أخرى ليس من الضروري أن تكون مالبس الطفل 
مثينة ولكن الفاجعة عندما يقل غذاء الطفل اليومي ال فرق سواء كان ذلك الغذاء ماديا 

أو معنويا.
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إعداد : نور علي عمران

من األمور الواجبة علينا رجاالً  ونساء أن ال 
ننسى أمواتنا الذين وافاهم القدر ورحلوا عنا 
فلهم حق يف أعناقنا أن ال ننساهم ونتذكرهم 
ألنهم انقطعوا عن هذه الدنيا وال يستطيعون 
أن يفعلوا ما ينفعهم بل ينتظرون منا حنن أن 
بالشيء  ولو  ونتذكرهم  معهم  بالرب  نتواصل 

اليسري ليخفف عنهم عذابهم.
فقد نقل جامع األخبار : إن رسول اهلل )صلى 

اهلل عليه واله وسلم( قال : أهدوا ألمواتكم .
فقالوا : يا رسول اهلل ما هدية األموات ؟

 : وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  قال 
الصدقة والدعاء .

ثم قال )صلى اهلل عليه واله وسلم( : إن أرواح 
الدنيا  السماء  إىل  مجعة  كل  تأتي  املؤمنني 
منهم  واحد  كل  ينادي  وبيوتهم  دورهم  حبذاء 
.. يا أهلي ويا ولدي ويا  بصوت حزين باكني 
أبي ويا أمي وأقربائي ..اعطفوا علينا يرمحكم 
واحلساب  والويل  أيدينا  يف  كان  بالذي  اهلل 
علينا  اعطفوا  وينادون:  لغرينا  واملنفعة  علينا 

بدرهم برغيف بكسوة..
واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  فبكى 

بكائه ثم  الكالم من كثرة  وسلم( ومل يستطع 
أولئك   : وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى  قال 
بعد  رميمًا  ترابًا  فصاروا  الدين  يف  إخوانكم 
على  والثبور  بالويل  فينادون  والنعيم  السرور 
أنفسهم، يقولون يا ويلنا لو أنفقنا ما يف أيدينا 
إليكم،  كنا حنتاج  ما  ورضائه  اهلل  طاعة  يف 
أسرعوا  وينادون  وندامة  حبسرة  فريجعون 

بصدقة األموات.
هذا هو حال األموات الذين كانوا يف يوم مثلنا 
أصبحوا  واليوم  األرض  هذه  على  يعيشون 

ترابًا ..
بالشيء  ولو  أمواتنا  نتذكر  أن  علينا  لذلك 
رسول  قال  فقد  والدعاء،  والصدقة  اليسري 
من  أال   « وسلم(:  واله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل 
األجر  من  اهلل  عند  فله  مليت بصدقة  عطف 
يوم ال  القيامة يف ظل عرش اهلل  يوم  ويكون 
ظل إال ظل العرش، وكأمنا أحيا ميتًا وهنيئًا 

مليت جنا بهذه الصدقة.
ومن استطاع أن يهدي ملوتاه أكثر من الدعاء 
علينا  وكذلك  ربه  عند  أجره  فلُه  والصدقة 
بزيارة القبور وان ال ننقطع عنها فلها منفعة 
وعربة لإلنسان لنفكر بأننا ويف يوم من األيام 

سننتظر من يأتينا ليزورنا وحنن يف قبورنا.

القنافُذ 
تعلمنا درسًا يف احلياة

ال تنَسوا أمواتكم

يف  هامًا  درسًا  تعطينا  لعلها  القنافذ  حياة 

من  تقرتب  ال  أنها  القنافذ  فطبيعة  احلياة، 

بعضها بسبب األشواك اليت حتيط بها وكأمنا 

من  حتى  بل  األعداء  من  ليس  حمصنة  هي 

القارس  بربده  الشتاء  أقبل  فإذا  جنسها،  نوع 

بالتصاق  بعضها  من  القنافذ  هذه  تقرتب 

الوخزات  أمل  متحملة  للدفء  طلبًا  شديد 

ابتعدت  بالدفء  وإذا شعرت  األشواك،  وحدة 

حتى تشعر بالربد فتقرتب مرة أخرى، وهكذا 

فاالقرتاب  وابتعاد،  اقرتاب  بني  ليلها  تقضي 

الدائم قد يكلفها الكثري من اجلروح واالبتعاد 

الدائم قد يفقدها حياتها، كذلك حنن البشر 

يف عالقاتنا اإلنسانية، فلن حنصل على الدفء 

ما مل نتحمل جراح اآلخرين وأشواكهم، فمن 

ابتغى صديقًا بال عيب عاش وحيدًا، من ابتغى 

زوجة بال نقص عاش أعزب، من ابتغى حبيبًا 

قريبًا  ابتغى  من  عاش حمرومًا،  مشاكل  دون 

فلنتحمل وخزات  قاطعًا لرمحه،  كاماًل عاش 

اآلخرين حتى جنعل حياتنا أكثر حبًا ودفئًا.
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

خداع 
املادحني 

إن من أعظم سلبيات املدح هو )التفات( 
فيما  بها  وانشغاله  نفسه  إىل  املمدوح 
وإصابته  املدح،  لصفة  واجدًا  كان  لو 
كان  إذا  فيما  الكاذب  والغرور  )بالعجب( 
بالنسبة  الذم  ورد  هنا  ومن  هلا..  فاقدًا 
للمّداحني ألنهم يصورون ما ال واقع له، أو 
يبالغون فيما له واقع.. فقد روي عن النيب 
احثوا   { قال:  أنه  وآله(  عليه  اهلل  )صلى 
البحار-  } املداحني  وجوه  يف  الرتاب 

ج73ص294.. وإن النفس بطبيعتها تركن 
فقد  ومدحيهم،  اآلخرين  تقييم  إىل 
ما   - تكرار  بعد طول   - املمدوح  يصّدق 
مل يكن ليصدق به، وهلذا يرى السلطان 
نفسه واجدًا لكثرٍي من الكماالت املوهومة، 
)املتزّلفني(  من  حوله  من  لكثرة  وذلك 
الذين يصورون له السراب ماًء، حتى إذا 

جاءه مل جيده شيئًا. 

جاء يف احلديث إنه عند معصية آدم يف اجلنة ناداه اهلل

' يا آدم ال جتزع من قولي لك 'أخرج منها' فلك خلقتها ولكن إنزل إىل 

األرض وذل نفسك من أجلي وانكسر يف حيب حتى إذا زاد شوقك إلي 

وإليها تعال ألدخلك إليها مرًة أخرى

يا آدم، كنت تتمنى أن أعصمك؟ قال آدم نعم

فقال: ' يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك فعلى من أجود برمحيت

وعلى من أتفضل بكرمي، وعلى من أتودد، وعلى من أغفر

يا آدم ذنب تذل به إلينا أحب إلينا من طاعة تراءى بها علينا

يا آدم أنني املذنبني أحب إلينا من تسبيح املرائيني

أننُي املذنبنَي وتسبيح املرائني

ماذا تفعل ملن يغتابك..؟؟

عبري حسني 
عدة  بني  املتشابكة  املواضيع  من  الرتكيز  قلة  موضوع 
ختصصات طبية وغري طبية مبعنى انه قد حيدث مرض 
كيف  معنوي(،  مرض  )أي  نفسية  مشكلة  أو  عضوي 

حتاول التخلص من هذا املرض:
يف  نقص  هناك  احتمال  دم  صورة  بتحليل  عليك  أوال: 
اهليموغلوبني املؤدي لنقص األوكسجني ، ومما يسبب قلة 
انتظام  عدم  احتماالت  لتاليف  الضغط  وقياس  الرتكيز 
الدورة الدموية أو قياس الضغط قد يكون هناك ارتفاع 
أو اخنفاض نتيجة زيادة دهون أو أمالح مثالً  والكشف 
الذي  زيادة يف االستيجماتيزم  النظر لتاليف وجود  عن 
هناك  يكون  أو  تشعر،  أن  دون  الرؤية  بتشويش  يسبب 
نقص يف الفيتامينات واملعادن وبعد إكمال هذه التحاليل 
ومعاجلة ما ميكن عالجه إذا كان هناك خلل ما، أما إذا 
مل يكن هناك مرض حمدد حياول إتباع هذه اخلطوات :

1- االبتعاد عن التوتر.
الفواكه  من  اإلكثار  وحياول  الطعام  ترتيب   -2
واإلكثار  احلليب  والكوسه وشرب  والتمر  واخلضراوات 
من زيت الزيتون والزبيب واالبتعاد عن الطعام احملفوظ 
والدهون والتوابل، وكذلك ممارسة الرياضة بانتظام فإنه 
هام جدًا لكي يصل األوكسجني الكايف للمخ أو احلجامة 

للرأس فهي ذات أهمية وفائدة جدًا.

بدون  التشتت  مسببات  من  وختلص  نفسك  اعزل   -3
مساع أي صوت.

4- هناك مجلة عليك تكرارها مرات ومرات هلا قيمة 
مزدوجة تفيد يف تأكيد املعنى ويتخذ العقل الباطن هذا 
التأكيد كحقيقة اجيابية حتسن الصورة عن الذات وهي 
عينيك  تغمض  أن  وهي  الرتكيز  مهارات  على  تدريبات 
الرتكيز(  جيد  إنين   ( دقائق  ملدة مخس  بصوت  وتقول 
وركز على ما تقول وإذا فكرت بأمر آخر أثناء التمرين 

توقف فورًا وعد إىل مهمتك األصلية برتكيز أعظم.
تعترب هذه اخلطوة مهمة بشكل خاص البد لك أن تدرك 
تتعلم  أن  لذا جيب  تفكريك  يف  التحكم  على  قادر  انك 
وقف التفكري يف ما تريد وتتحكم بعقلك وال تنس نفسك 
بأمور أخرى الن هذا يعترب يف حد ذاته تشتتا، كرر هذا 
قبل  جمرب  دعاء  وهناك  ثالث،  أو  أسبوعني  التدريب 
املطالعة لكي حتصل على تركيز أكثر وهو: ) اللهم إني 
لساني  وان جتعل  املرسلني  وحفظ  النبيني  فهم  اسألك 
فأنت  بطاعتك  وسري  خبشيتك  وقليب  بذكرك  عامرًا 

حسيب ونعم الوكيل(.
وبعد انتهائك من املطالعة أيضا هناك دعاء هو: ) اللهم 
إني استودعك ما علمتين وأسألك  أن تذكرني به عند 
واليه  توكلت  عليه  باهلل  إال  توفيقي  وما  إليه  حاجيت 

أنيب(.

كيفَ تحصل على التركيز

بلغ احلسن البصري إن رجالً  اغتابه فأنفذ 

إليه هدية ! فقال له الرجل: واهلل ما لي عندك 

يد ) معروف( فقال بلى بلغين انك تهدي إلي 

حسناتك فأحببت أن أكافأك.
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ماأ�ساة الطفولة..

بدري الغزالي احللي 

أقسام التائبني فقد ذكر علماء األخالق 
إنها أربعة : 

إىل  التائبون  هم  وهؤالء  املطمئنة  النفس   -1
اهلل توبة نصوحًا ال رجعة فيها إىل الذنب وإذا 
بارئهم  إىل  جيأرون  فإنهم  اللمم  هلم  عرض 
بالتوبة واالستغفار وقد وعد اهلل أولئك باجلنة 
يف جواره حيث قال سبحانه : ) يا أيتها النفس 
مرضية  راضية  ربك  إىل  ارجعي  املطمئنة 

فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت(.

من  يتوبون  وهؤالء  الّلوامة:  النفس    -2
ولكن  وصغريها  كبريها  واملعاصي  الذنوب 
تضلهم شهواتهم وأهواؤهم فيقعون يف املعصية 
ويعودون  ويأسفون  يندمون  ما  سرعان  لكنهم 
خريهم  غلب  وقد  القويم  اهلل  صراط  إىل 
بالوعد  على شرهم وقد وعدهم اهلل سبحانه 
احلسن: ) الذين جيتنبون كبائر اإلثم والفواحش 

إال اللمم إن ربك واسع املغفرة(.
3- النفس املسوفة: وهؤالء حيتدم عندهم صراع 
قوى اخلري والشر فيقعون يف املعاصي كثريًا ثم 
يتوبون من بعضها أو يسوفون التوبة فان توبة 

هؤالء متزلزلة مضطربة متأرجحة بني الصدق 
واألماني الكاذبة وهؤالء من وصفهم اهلل تعاىل 
حيث قال: ) وآخرون اعرتفوا بذنوبهم خلطوا 
عمالً  صاحلًا وآخر سيئًا عسى اهلل أن يتوب 

عليهم إن اهلل غفور رحيم(.
4- النفس األمارة بالسوء: وهؤالء هم السائرون 
املنقادون  الشهوات  وراء  والالهفون  الغي  يف 
فان  الدنيا  زخارف  يف  املتهكمون  لألهواء 
ماتوا على ما هم عليه من غري توبة كانوا من 

اخلاسرين.

أقساُم التائبنَي

واجٌب وأوجُب !!

خاص للمدخنني..

قال رجل لإلمام علي )عليه السالم( : اسأل كأن ختربني عن : واجبٍ  واوجب ، وعجيب وأعجب وصعب وأصعب وقريبٍ  واقرب .
فأجابه اإلمام )عليه السالم( بأبيات من الشعر : 

  توب الورى واجب عليهم             وتركهم للذنوب اوجب

  والدهر يف صرفه عجيب             وغفلة الناس عنه أعجب 

  والصرب يف النائبات صعب           لكن فوت الثواب أصعب 

  وكل ما يرجتى قريب                  واملوت من ذلك اقرب
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لغرض نشر علوم أهل البيت ) عليهم السالم( وترسيخها يف األذهان وللعمل بضمونها تعلن شعبة 
رعاية الطفولة التابعة لأمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عن إجراء مسابقة حفظ ) من دعاء 
اإلمام زين العابدين )عليه السالم( ألبويه ) عليهما السالم( ( وهو الدعاء الرابع والعشرون من أدعية 
الصحيفة السجادية وسيكون موعد أداء االختبار كما مثبت أدناه، وستخصص جوائز جلميع املشاركني 

وكل حسب الدرجة اإلمتحانية الي حيصل عليها.
شروط املسابقة :

1- أن ال يتجاوز عمر املشارك أو املشاركة 12 سنة ويستلزم جلب نسخة مصورة من هوية األحوال 
املدنية للمتسابق يوم إجراء االختبار.

2- بالنسبة للصغار املشاركني يف املسابقة والذين ال يستطيعون الكتابة أو اإلجابة حتريريًا فسيتم 
ختصيص عدد من اإلخوة من منتسيب العتبة املقدسة ليقوموا بتدوين إجاباتهم الشفوية.

موعد إجراء االختبار الساعة التاسعة من صباح األيام :
اخلميس  2012/2/16

اجلمعة 2012/2/17
السبت 2012/2/18

وسيكون موعد إعالن النتائج وتوزيع اجلوائز جلميع املشاركني يف يوم السبت 2012/3/17م وذلك يف 
الساعة الواحدة بعد الظهر يف منطقة ما بني احلرمني الشريفني.

نسأل املوىل الكريم املوفقية واخلري للجميع مع التقدير ..
األمانة العامة 

للعتبة احلسينية املقدسة


