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العدد..

قال احلسني بن علي )عليه السالم(: كتاب اهلل عّز وجّل على أربعة 

أشياء: على العبارة، واإلشارة، واللطائف، واحلقائق، فالعبارة 

واحلقائق  لألولياء،  واللطائف  للخواص،  واإلشارة  للعوام، 

.)22 الفصل   41 األخبار  )جامع  السالم(.  )عليهم  لألنبياء 

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم الإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 14/ربيع الآخر / 1433هـ املوافق 8 / 3 / 2012 

من اجل استيعاب االعداد املليونية من الزائرين
العتبة احلسينية املقدسة تبدأ باملرحلة اخلامسة من مشروع 

توسعة احلائر احلسيين 



عن سالم بن املستنري عن ابي جعفر عليه السالم قال يف قوله: )والذين ينفقون امواهلم ابتغاء مرضات اهلل( قال: انزلت يف علي عليه السالم  ثم ضرب مثل 
املؤمنني الذين ينفقون امواهلم ابتغاء مرضات اهلل وتثبيتا من انفسهم عن املن واالذى قال: ومثل الذين ينفقون امواهلم ابتغاء مرضات اهلل وتثبيتا من انفسهم 
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت اكلها ضعفني فان مل يصبها وابل فطل واهلل مبا تعملون بصري قال: مثلهم كمثل جنة اي بستان يف موضع مرتفع أصابها 

وابل اي مطر فآتت اكلها ضعفني، اى يتضاعف مثرتها كما يتضاعف اجر من انفق ماله ابتغاء مرضات اهلل، والطل مايقع بالليل على الشجر والنبات.
يف جممع البيان وقيل انها نزلت يف قوم كانوا يأتون باحلشف فيدخلونه يف متر الصدقة عن علي عليه السالم وفيه وقد روى عن النبى صلى اهلل عليه وآله 

انه قال ان اهلل يقبل الصدقات واليقبل منها اال الطيب.
يف كتاب علل الشرايع ابي رضي اهلل عنه قال: حدثنا حممد بن حييى العطار قال حدثنا حممد بن أمحد بن حييى قال: حدثنا احلسن بن علي عن عباس 
عن اسباط عن أبي عبد الرمحن قال: قلت البي عبد اهلل انى رمبا حزنت فال اعرف يف اهل والمال والولد، ورمبا فرحت فال أعرف يف أهل والمال والولد، 
فقال: انه ليس من احد اال ومعه ملك وشيطان، فاذا كان فرحه كان دنو امللك منه واذا كان حزنه كان دنو الشيطان منه، وذلك قول اهلل تبارك وتعاىل: 

الشيطان يعدكم ألفقر ويأمركم بالفحشاء واهلل يعدكم مغفرة منه وفضال واهلل واسع عليم.
علي بن إبراهيم عن حممد بن عيسى عن يونس عن أيوب بن احلر عن أبي بصري عن ابي عبدهلل عليه السالم يف قول اهلل عز وجل: )ومن يؤت احلكمة فقد 

أوتي خريا كثريا( فقال طاعة اهلل ومعرفة االمام.

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



حديث الشارع اليوم هو السيارات املصفحة اليت وضعت ضمن موازنة هذه السنة لشرائها ألعضاء الربملان وقد أفرزت لنا هذه 
احلالة حاالت سلبية اخرى فبالرغم من استهجان الكثري هلذا االمر اال ان طريقة االستهجان اختلفت من شخص اىل اخر فالبعض 
اخذ األمر على حممل اجلد واآلخر جعلها للمزايدات ولالستهالك االعالمي كأن يقول مل ال تصرفوا مبالغها إىل الفقراء وآخر 
اتهم كتلة أخرى صادقت عليه وثالث يطالب بعرض شريط التصويت وهذا كله يعين ان االمر برمته غري صحيح وبقي ان تعلموا ان 
الذين صوتوا عليه هم االغلبية بدليل اقراره واالغلبية هم ممن انتخبهم الشعب وهذا يظهر لنا اخللل الواضح يف طريقة االنتخاب 

بنظام الكتل.
واعتقد بل واجزم إن قيمة هذه السيارات يستطيع ان يشرتيها املطالبون بها من امواهلم اخلاصة فانهم يتقاضون رواتب جتعلهم 
يستطيعون شراء أكثر من مصفحة، ناهيك عن احلديث خبصوص الوضع االمين وخوف املسؤول على حياته من غري ان يراعي او 

خيشى على حياة من انتخبه وأوصله إىل هذا املركز الذي تبوأه بظل األنامل البنفسجية.

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

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org

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

A L - A   H   R   A   R

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

24

27

26

في هذا العدد..
قبسات اميانية..
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تقارير..

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ!! مصفحاٌت

ال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

الأر�سيف

الت�سميم والإخراج

هيئة التحرير

املرا�سلون

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

حيدر عدنان

عمار اخلالدي - ر�سول العوادي
ح�سنني ال�ساجلي - ح�سني ال�سيخ علي 

حممد ال�سامي 

ح�سني اال�سدي
حممد البخاتي

طالب عبا�س - ح�سني النعمة 
علي اجلبوري - عالء ال�سالمي

ح�سن الها�سمي

�سفاء ال�سعدي - تي�سري عبد عذاب

�سكرتري  التحرير

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

والوثائق ببغداد
  1216 ل�سنة 2009م

رئي�س التحرير

�سورة الغالف  :ت�سوير عمار اخلالدي

إعانُة الفقرِي للغين يوَم القيامِة 
سبيٌل خلالِصه من الناِر 

العتبة احلسينية املقدسة جتري مسابقة 
حلفظ دعاء اإلمام السجاد )عليه السالم(  
لوالديه

احتاد الغرف التجارية العراقية من 
العتبة احلسينية املقدسة: 
جنحنا بإعادة القطاع اخلاص اىل 
منظمة التجارة العاملية



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  كشف 
الشيخ  مساحة  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة 
الثانية من  الكربالئي يف اخلطبة  املهدي  عبد 
صالة اجلمعة اليت أقيمت يف العتبة احلسينية 
املوافق  هـ  اآلخر/1433  8/ربيع  يف  املقدسة 
العراقية  احلكومة  إعالن  عن   2012/3/2م 
القتلى واجلرحى ألحداث  عن إحصائية بعدد 
عام  نيسان  منذ  العراق  شهدها  اليت  العنف 
2004م وحلد نهاية عام 2011م بلغت ) 69.263 

ألف قتيل و 239.133 ألف جريح(.
دقة  مدى  يعلم  ال  انه  بقوله:  مساحته  وعقب 
هذه األرقام فرمبا يكون العدد احلقيقي اكرب 
دقة  عن  النظر  قطع  مع  وأضاف  ذلك،  من 
هذه األرقام أم عدم ذلك فان املهم بيان ما هو 

مطلوب يف اآلتي من األيام والسنني:
هل املتوقع أن يتوقف هذا السيل من   -1
انه  أم  العدد عند هذا احلد  وينتهي  الضحايا 

مرشح لالزدياد وعدم التوقف؟!
هل نتوقع أن يكف هؤالء اإلرهابيون   -2

يف  تستهدف  اليت  اإلجرامية  أعماهلم  عن 
الدولة  ومؤسسات  األبرياء  املواطنني  اغلبها 

املدنية والعسكرية؟!
املتوقع  إن  مساحته  قال  إجابته  معرض  يف 
ينتظر  ال  اجملرمني  هؤالء  الن  ذلك؛  غري 
أنفسهم  ويراجعوا  ضمريهم  يصحَو  أن  منهم 
القيامة  بيوم  أنفسهم  ويذكروا  وحياسبوها 
يرقبون  ال  فهؤالء  هلم،  تعاىل  اهلل  وحماسبة 
ضمائرهم  ماتت  وقد  ذمة  وال  إاًل  مؤمن  من 
ننتظره من  الذي  قلوبهم، وتساءل فما  وقست 
أمام  املفخخة  سياراتهم  يفجرون  جمرمني 
مدارس لألطفال ويسقط ضحية ذلك عشرات 
األطفال بني شهيد وجريح؟! أو أمام جمموعة 
من العمال الفقراء خرجوا لكي يعملوا ليومهم 

وحيصّلوا رزقًا كرميًا لعوائلهم الفقرية؟!
وتابع مساحته: إن املشكلة تكمن يف إن اإلخوة 
حصلت  كلما  امللف  بهذا  املعنيني  املسؤولني 
إن  يقولون  خرجوا  امين  وخرق  عنف  أعمال 
الواقع  ويف  وجودهم،  إثبات  يريدون  هؤالء 

اخلروقات  هذه  مع  والتعامل  النظرة  هذه  إن 
وهي  املشكلة  العنف ال حيلُّ  أعمال  واستمرار 
نظرة وتعامل غري مهين وغري موضوعي كما 
أفراد  عدد  وزيادة  السيطرات  عدد  زيادة  إن 
العنف  األجهزة األمنية سوف ال يوقف أعمال 

هذه.
وطالب ممثل املرجعية الدينية العليا مبراجعة 
املهين  التأهيل  والرتكيز على  األمنية  اخلطط 
اخلروقات  ومعاجلة  األمنية  األجهزة  ألفراد 
االستخباري  اجلهد  ودعم  املندسني  قبل  من 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان:  8 / ربيع االخر /1433هـ املوافق 2012/3/2م

تقرير : حسن اهلامشي

اإلرهابيون اجملرمون ال 
ينتظر منهم أن يصحَو 
ضمريهم ويراجعوا 
أنفسهم وحياسبوها، فهؤالء 
ال يرقبون من مؤمن إاًل وال 
ذمة وقد ماتت ضمائرهم 
وقست قلوبهم

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

نداء اجلمعة

للقضاء على العمليات اإلرهابية... الشيخ الكربالئي يطالب مبراجعة اخلطط األمنية ودعم 
اجلهد االستخباري وحيث على التأهيل املهين ومعاجلة اخلروقات وحماسبة املتهاونني



قادة  بعض  عن  ونقل  املتهاونني،  وحماسبة 
األجهزة األمنية إن هناك معلومات استخبارية 

األجهزة  يف  املسؤولني  بعض  إىل  وصلت 
بالسرعة  معها  التعامل  يتم  ومل  االستخبارية 

املطلوبة وال باملهنية املناسبة للعمل اإلجرامي.
واقرتح مساحته وضع خطط وبرامج؛ ملعاجلة 
تركة أعمال العنف من شرائح األرامل واأليتام 
واملعوقني كما إن هناك آثارا نفسية واجتماعية 
ستخلفها على املصابني وعلى شرحية األرامل 
واأليتام وال يكفي وجود مؤسسات خريية هنا 
أن  احملدودة  بإمكاناتها  ميكنها  ال  إذ  وهناك، 
هذه  حجم  فان   .. الرتكة  هذه  مبتطلبات  تفي 
الرتكة ال ميكن أن يفي مبعاجلتها إال إمكانات 
دولة مالية واجتماعية وطبية ونفسية من وجود 
قبيل وجود دوائر خمتصة ذات خربة مرتاكمة 
بعض  تضع  أن  تستطيع  فنية  إمكانات  ولديها 

املعاجلات هلذه الرتكة.
وفيما يتعلق بتصويت جملس النواب على باب يف 
امليزانية بتخصيص مبلغ 60 مليار دينار لشراء 
سيارات مصفحة )350 سيارة( ألعضاء اجمللس 
أوضح مساحته إن تعليقات بعض النواب على 
اثر الرفض املرجعي والشعيب ) الذي صدر من 
بصورة  املواطنني  ومن  العليا  الدينية  املرجعية 
أشخاصا  تناسب  وال  مقبولة  غري   ) عامة 

يف  ليمثلوهم  العراقي  الشعب  أبناء  انتخبهم 
اجمللس وال نريد اخلوض يف تفاصيلها. 

وطالب أن يبادر جملس النواب خبطوة جريئة 
إىل  التخصيصات  هذه  ملناقلة  وشجاعة 
للصرف  أو  خدمية  مشاريع  من  أخرى  أبواب 
العمليات  كإجراء  العنف  أعمال  ضحايا  على 
لأليتام  مساعدات  أو  للجرحى  اجلراحية 

واألرامل.
أمل لدى  بادرة  إن هذه اخلطوة ستمثل  وتوقع 
املواطنني بان جملس النواب بدأ ينتهج أسلوبا 
آخر يف التعامل مع املطالب الشعبية وان هذا 
آلراء  اجيابية  بصورة  ويتفهم  يستمع  اجمللس 
باهتمام  ويشعرهم  اجمللس  وأعضاء  املواطنني 
وإنهم  املواطنني  مبشاعر  اجمللس  وعناية 
على  واحتياجاتهم  املواطنني  خدمات  يقّدمون 

شؤونهم اخلاصة.
وحذر مساحة الشيخ الكربالئي يف ختام خطبته 
من إن العمل إذا كان على العكس من ذلك فلو 
املطالب  بهذه  يكرتث  ومل  ُيبال  مل  اجمللس  إن 
فان ذلك سيؤدي إىل إحباط املواطنني وفقدان 
ثقتهم بتمثيل هؤالء النواب هلم، وبالتالي يؤدي 
السياسية  بالعملية  املواطن  ثقة  اهتزاز  إىل 
يف  خطرية  تداعيات  ذلك  وسيرتك  برمتها 

املستقبل.

ما الذي ننتظره من 
جمرمني يفجرون 
سياراتهم املفخخة أمام 
مدارس لألطفال ويسقط 
ضحية ذلك عشرات 
األطفال بني شهيد 
وجريح؟!

اهم ماجاء يف اخلطبة

ملعاجلة  وبرامج؛  خطط  وضع  من  البد 
األرامل  شرائح  من  العنف  أعمال  تركة 
واأليتام واملعوقني فان حجم هذه الرتكة 
ال ميكن أن يفي مبعاجلتها إال إمكانات 

دولة مالية واجتماعية وطبية ونفسية 

املطلوب أن يبادر جملس النواب خبطوة 
ختصيصات  ملناقلة  وشجاعة  جريئة 
إىل  للنواب  مصفحة  سيارات  شراء 
مشاريع خدمية أو للصرف على ضحايا 

أعمال العنف 

مل  إذا  اجمللس  إن  من  حيذر  مساحته 
فان  الشعب  مبطالب  يكرتث  ومل  ُيبال 
املواطنني  إحباط  إىل  سيؤدي  ذلك 
وفقدان ثقتهم بتمثيل هؤالء النواب هلم، 
املواطن  ثقة  اهتزاز  إىل  يؤدي  وبالتالي 
بالعملية السياسية برمتها وسيرتك ذلك 

تداعيات خطرية يف املستقبل

A L A H R A R  M A G A Z I N5 جملة االحرار اال�سبوعية
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م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيد احمد      ال�سايف  يف1/ ربيع الثاين/ 1433هـ املوافق 2012/2/24
يف رواية منقولة يف أصول الكايف عن الشيخ الكليين )رضوان اهلل عليه (، عن االمام 
بني  ينادي  مناديًا  تعاىل  اهلل  أمر  القيامة  يوم  كان  إذا  قال:)  السالم(  )عليه  الباقر 
يديه، أين الفقراء ؟ فيقوم عنق من الناس كثري، فيقول عبادي : فيقولون : لبيك ربنا، 
فيقول:إني مل ُأفقركم هلوانٍ  بكم علّي ولكن إمنا اخرتتكم ملثل هذا اليوم ، تصفحوا 

وجوه الناس فمن صنع إليكم معروفًا مل يصنعه إال يفَّ فكافئوه عين باجلنة(.
إن اإلنسان عندما يقرأ هذه الرواية ويتأمل فيها كثريًا، فأول ما يلتفت إليه هو اهتمام 
اهلل سبحانه وتعاىل بالفقراء، ففي يوم القيامة املشهد عام.. مجيع اخلالئق تنظر 
بهذه  وتعاىل  تبارك  اهلل  من  اهتمام  هذا  قطعًا  الفقراء؟  أين  يقول  وعندما  وتسمع 
الطبقة وبهذه الشرحية، فان نوعية اخلطاب قد تبدلت: املنادي ينادي أين الفقراء؟ 
فعندما يقوم عنق من الناس كثري .. املنادي تنتهي مهمته، بعدها اهلل سبحانه وتعاىل 
هو الذي يتحدث، الرواية تقول: فيقول عبادي؟ وهنا ليس الكالم من املنادي وإمنا من 

اهلل تبارك وتعاىل .. فيجيبون: لبيك ربنا.
يوم القيامة مهم ألنه اهلل يريد أن يبني منزلة الفقري من جهة، ومن جهة أخرى قدرته 
على أن ُيدخل الغين يف اجلنة.. حينما أِذن له أن يفعل شيئًا ال يستطيع أحد أن يفعله 

إال بأذن اهلل تبارك وتعاىل.
ثم قال: وإمنا اخرتتكم ملثل هذا اليوم، تصفحوا وجوه الناس فمن صنع إليكم معروفًا 
كبرية  منزلة  وهذه  الفقري،  شأن  فيعظم  باجلنة..  عيّن  فكافئوه  يفَّ   إال  يصنعه  مل 
وعظيمة عند اهلل تبارك وتعاىل، وعلى الفقري أن يشكر اهلل تعاىل، فالدنيا مهما 
فيها  اإلنسان  يتحمل  وقد  أبينا،  أم  شئنا  زائلة  فهي  البعض؛  أذهان  طويلة يف  تكن 
ما يتحمل من مرارتها ومشاكلها وفقرها، لكن بعض الناس قد ال يستطيع حتسس 
يستثمر  الذي  الفقري  لكن  فيه مشاكل،  السهل حتمله ألن  ليس من  فالفقر  الفقر، 
لّذة ما يريده اهلل تبارك وتعاىل قطعًا سيتفضل على الغين ..الغين الذي يعطي إىل 
الفقري ولو مبلغًا بسيطًا..الفقري طبعًا سيقضي بها حاجة يومه وانتهى..ما هي مكافأة 
وتعاىل  تبارك  فاهلل  أعطى،  ريب ستكون أضعافا مضاعفة مما  ال  للغين؟!  الفقري 
يقول : تصفحوا وجوه الناس فمن صنع إليكم معروفًا مل يصنعه إال يفَّ  فكافئوه عيّن 

دور اإلنفاق يف التكامل 
حسن اهلامشي

ا  مِمَّ َوَأنَفُقوا  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  اهللَِّ  ِكَتاَب  َيتُْلوَن  الَِّذيَن  ِإنَّ  تعاىل:  قال 
اَرًة لَّن َتُبوَر.  )فاطر - اآلية - 29 (.  ا َوَعاَلِنَيًة َيْرُجوَن جِتَ َرَزْقَناُهْم ِسرًّ
التجارة مع رب العاملني ختتلف اختالفا جوهريا مع التجارة مع الناس 
العاديني، فأين الالحمدود من احملدود وأين الذي ال يزيده كثرة العطاء 
إال جودا وكرما من الذي تنقص أمواله من العطاء؟! وأين اخلالق املدبر 
من املخلوق الضعيف؟! حقا إن التجارة مع الذي ال تنقص خزائنه مرحبة 
دائما وباقية أزلية ينعم تاجرها بنعيم وارف الظالل يف الدنيا واآلخرة 
خبالف جتارة احملتاجني إضافة إىل إن أرباحها حمدودة فإنها حمفوفة 

باملخاطر واملشاكل والتعب والنصب واللغوب.
من  ملتهبة  كتلة  وجيعله  اإلنسان  يصقل  واملستحب  الواجب  اإلنفاق 
العواطف والرتاحم والتوادد تسود بني أبناء اجملتمع الذي يعيشون فيه، 
املشاكل  عديد  ومعطياته عظيمة حتل  ومدياته  متشعبة  كثرية  وموارده 
اليت تواجه الفقراء، وما احلث اإلهلي إلحياء هذه الشعرية وما ينتظره 
لتوكيد فضل اهلل  إال  زائلة  دريهمات  مقابل  أزلية  املعطي من عطاءات 
تعاىل على عباده من جانب، وإقامة جمتمع متماسك يعيش أفراده حالة 
التكافل والرتاحم وحفظ الكرامة والشخصية واحلقوق من جانب آخر.

لذلك فإن اهلل تعاىل صنف اإلنفاق إىل قسمني األول سري وهو الذي 
يعطى لألفراد احملتاجني شريطة أن حيافظ الغين على ماء وجه الفقري 
ليأخذ تلك األموال املودعة من قبل اهلل تعاىل بيد الغين وهو يف كامل 
إنسانيته وكرامته وإبائه ومشوخه، والثاني علين وهو الذي يشمل بذل 
واخلدمية  الرتبوية  املؤسسات  وبناء  اخلريية  املشاريع  إلنشاء  األموال 
والسيما  اجملتمع  شرائح  لكافة  املتنوعة  اخلدمات  لتقديم  والنفعية 
أصحاب الدخول احملدودة، وهذا النوع من اإلنفاق ال يتطلب السر بل 

العلن؛ حلث وتشجيع األغنياء اآلخرين على البذل والعطاء.
حقا إن اإلنفاق وبكال شقيه مطلوب وهو جتارة مرحبة ويف كافة جوانبها 
املادية مبا حتمل على املعطي من بركات ودفع بالء وتيسري أمور وإطالة 
التكافل  قبيل  من  معنوية  أمور  من  اجملتمع  تضخ  مبا  وكذلك  عمر، 
والرتاحم والتوادد واألهم من ذلك كله فضل ورمحة وبركات رب العاملني 
الذي تشمل هكذا جمتمع متآلف ومتآخٍ  ومتآزر، ذلك هو الفوز العظيم.    
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م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيد احمد      ال�سايف  يف1/ ربيع الثاين/ 1433هـ املوافق 2012/2/24
باجلنة.

وإن صدقة السر مطلوبة وعلى اإلنسان أن ال يكون مرائيًا ومتبجحًا فيها، ففي بعض 
احلاالت تقول الروايات إن الصدقة إذا وقعت يف أيدي كثري، فكل منهم يؤجر على 
ذلك، وأكثر من ذلك يذكر إن الصدقة قبل أن تقع بيد الفقري تقع بيد اهلل تبارك 
وتعاىل ..بعض األئمة األطهار يعطيها للفقري ثم يأخذها ويقبلها ويرجعها له ألنها 
وقعت بيد اهلل تبارك وتعاىل قبل أن تقع بيد الفقري، هذا األدب وهذه العالقة ما 
بني الغين والفقري لألسف حنن حمرومون منها، وإن كثريا من املعارف اإلهلية حنن 
حمرومون منها لسوء توفيقنا وتربيتنا وانشغالنا بأمور جانبية كما وُحرمنا من لذائذ 

كثرية وكلما ابتعدنا ُحِرمنا أكثر.
فاإلنسان عندما يقرأ هذه الروايات يتمنى أن يكون فقرياً ، لكن اإلنسان مكلف أن 
يدعو اهلل تعاىل ومن مجلة هذه األدعية هي أدعية سعة الرزق حتى ال حيتاج إىل 
لئام الناس، لكن بالنتيجة إذا كان بهذا احلال ودائمًا يشكر اهلل تعاىل على السراء 
والضراء وتكون يده وعينه نظيفة؛ ففقره رداء، الن هذا الرداء لبسه األولياء واألنبياء 
والصلحاء، حينئذ ال يشعر مبنقصة بل بالعكس سيكون هو املتفضل على هذا الغين 
البعد  انه بدريهمات قليلة منزلته تكرب.. ومع األسف فغنينا بعيد كل  الذي حيسب 
عن فهم الغنى .. وفقرينا أيضًا ال يفهم ما هو الفقر! الغين يذهب إىل الباطل ينفق 
األموال، وحيتطب الذنوب وحيملها على ظهره وينوء بها يوم القيامة، والفقري جيعل 
الفقر باب إىل أن ميد يده .. كٌل له منهجه، لكن الفقر ليس عيب ألن الغنى غنى 

النفس، واألموال تذهب وتأتي.
وأخريًا، فإن األموال ما هي إال أمانة عند اإلنسان الغين، أما أن تدخله نار جهنم، 
وائتمنه  بيده،  املال  تفّضل وجعل هذا  تبارك وتعاىل  وإن اهلل   .. وأما تدخله اجلنة 
عليها، ونعين به املال احلالل! أما إذا كان املال من حرام فعليه أن خيرج منه ويعود 
إىل نقطة الصفر، وعليه أيضًا أن يسارع لكي ُيعينه الفقري على آخرته فيكون عونه 
يف ذلك اليوم الذي ال ينفع فيه مال وال بنون ..فيخرج من االمتحان الرهيب وحالة 

القلق واخلوف وهول يوم القيامة العظيم. 

ثقافة حسينية
ما هي أهداُف اإلمام احلسني عليه السالم 

من ثورته اخلالدة؟

 سامي جواد كاظم

ملعرفة أهداف الثورة احلسينية العظيمة معرفة كاملة ودقيقة البد 
حتى  جوانبها  من مجيع  العظيمة  احلادثة  هذه  يدرس  أن  لإلنسان 
تتضح له أسباب ثورة احلسني ) عليه السالم ( وأهدافها ، وينبغي 

مراجعة الكتب اليت تكفلت بدراسة هذا احلدث العظيم.
لكن إذا أردنا بيان أهم أهداف الثورة احلسينية بصورة سريعة فهي 

باختصار كما يلي :
ح  َرم اهلل و هذا ما صرَّ 1. الوقوف أمام جور اجلائرين املستحلني حِلُ
الم ( مرارا يف واقعة كربالء وقبلها،  به اإلمام احلسني ) عليه السَّ
فالواجب الديين و االجتماعي حتََّم على اإلمام احلسني ) عليه السالم 
( القيام بوجه احلكم األموي الذي استحل حرمات اهلل و نكث عهوده 
و خالف سنة رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله ( ، و اإلمام احلسني 
) عليه السالم ( باعتباره سبط رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله ( 

ورحيانته كان أوىل من غريه برد االعتداء عن الدين و اجملتمع .
والقيام بوجه  2. إمتام احلجة على من يريد اجلهاد يف سبيل اهلل 

احلكم األموي ممن راسل اإلمام ) عليه السالم ( من أهل الكوفة .
3. محاية اإلسالم من خطر احلكم األموي : فيزيد بن معاوية كان 
عازمًا على حمو اإلسالم و قلع جذوره ، فقد أعلن الكفر حال تربعه 

على كرسي اخلالفة اإلسالمية حني قال :
لعبت هاشم بامللك فال ***خرب جاء وال وحي نزل

: ولقد صرح )  4. تطهري اخلالفة اإلسالمية من أرجاس األمويني 
الم ( بذلك يف خطبه ورسائله قائاًل : فلعمري ما اإلمام إال  عليه السَّ
العامل بالكتاب واآلخذ بالقسط والدائن باحلق واحلابس نفسه على 
ذات اهلل، أما يزيد فقد كان يشرب اخلمر وال يتناهى عن املنكرات.

الم ( روح العزة  5 . حترير إرادة األمة : لقد بث احلسني ) عليه السَّ
والكرامة واجلهاد يف نفوس املسلمني فكان ملقتله أثر عظيم يف إحياء 
ثورات عديدة  ثورته  من  نتجت  إذ  اإلسالمية  األمة  اجلهاد يف  روح 

تنادي يا لثارات احلسني و هي اليت دكت عروش األمويني .
يف  الرئيسي  اهلدف  ولعل   : املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر   .6

الثورة احلسينية هو إحياء األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
اإلمام  أهداف  من  شك  وال  كانت  أخرى  أمورًا  هناك  أن  كما   .7
اقتصاد  وحترير  البدعة،  إماتة   : أمثال   ) السالم  عليه   ( احلسني 
األمة اإلسالمية ، والدفاع عن حقوق أهل البيت ، وختليد ذكر النيب 
) صلى اهلل عليه وآله ( وأهل بيته الكرام الربرة ) عليهم السالم ( 
األهداف  من  غريها  إىل  اإلسالمية  االمة  عن  املظامل  وختفيف   ،

السامية النبيلة .
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باُب م�سائل متنوعة
استفتاءات متنوعة

ومن الدروس اليت تقدمها لنا السيدة آسيا يف قصتها فقد نشأْت ملكة يف 

القصور، واعتادْت حياة امللوك، ورَأْت بطش القوة، وجربوت السلطان، وطاعة 

األتباع والرعية، غري أن اإلميان أضاء فؤادها، ونوَّر بصريتها، فسئمْت حياة 

الضالل، فدعْت ربها أن ينقذها من هذه احلياة وكانت منوذًجا خّلده القرآن 

للمؤمنة الصادقة مع ربها، فهي عندما عرفت طريق احلق اتبعْته دون خوف 

من الباطل، وظلم أهله، ومل تفلح تهديدات فرعون وال وعيده يف ثنيها عن 

إميانها، أو إبعادها عن طريق احلق واهلدى. 

، فرحَبْت جتارتها، باعْت اجلاه والقصور واخلدم، بثمن  لقد تاجرْت مع اهللَّ

آخر، ببيٍت يف اجلنة وهذا درس كبري تقدمه جلميع األخوات املؤمنات فرغم 

أن فرعون أمر جنوده أن يطرحوها على األرض، ويربطوها بني أربعة أوتاد، 

وأخذت السياط تنهال على جسدها، وهى صابرة حمتسبة على ما تعاني من 

أمل العذاب، و أمر بوضع رحى على صدرها، وأن ُتلقى عليها صخرة عظيمة 

وبذلك  النساء  جلميع  درسا  املرأة  هذه  تقدمه  الذي  التحمل  هو  هذا  نعم 

حصلت على الفضل اإلهلي الكبري فقد قال عنها الرسول )صلى اهلل عليه 

وآله(: » أفضل نساء أهل اجلنة :خدجية بنت خويلد، وفاطمة بنت حممد، 

ومريم، وآسية«.

إن املرأة تستطيع أن تقف بوجه الطغاة وتصمد إىل ابعد احلدود ومن هنا 

وجدنا هذه اجملاهدة اليت رفضت متاع الدنيا وزينتها ووقفت يف وجه فرعون 

وآمنت باهلل وحتملت العذاب يف سبيل اهلل وثبتت على موقفها وسألت اهلل أن 

يبنى هلا عنده بيتا يف اجلنة فنالت الشهادة ورأت بيتها يف اجلنة عند موتها 

فابتسمت قبل أن تفارق احلياة.

إن املرأة املؤمنة ال يؤثر بها احنراف زوجها فكم رأينا نساء مؤمنات كآسيا 

الصابرة تزوجن لظروف معينة من رجال منحرفني وغري ملتزمني ولكنهن 

بهن  تؤثر  ومل  تعاىل  هلل  وطاعتهن  والتزامهن  وثباتهن  إميانهن  على  بقني 

هلداية  سبيال  النساء  بعض  كانت  بل  أبدا،  املنحرفني  أزواجهن  شخصيات 

الرجال فكم من مؤمنة استطاعت أن تؤثر يف زوجها وجتعله يتوب إىل اهلل 

تعاىل ويكون من الصاحلني.

عظيمات  نساء  هكذا  تاريخ  على  يطلع  أن  النسائي  اجملتمع  من  نريد  إننا 

كان هلن األثر الكبري يف اهلداية والصالح وجنعل من مناذج القرآن الكريم 

النسائية منارا واقتداء يف كافة اجملاالت.

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(.

االقتصار  هل جيب  املصحف..  يف  للخرية  بالنسبة  السؤال:   26
آتي  أن  مثاًل  يكفي  أم  كيفيتها؟..  الروايات يف  وارد  هو  ما  على 
مبقدمات خرية السبحة، واخذ خرية بالقرآن؟.. وهل هناك فرق 

بني اخلرية بالقرآن واالستفتاح به؟
الفتوى: جيوز بأي كيفية أردت، فاملهم هو التوجه وطلب العون من 

اهلل تعاىل، واالستفتاح بالقرآن، نوع من االستخارة.
27 السؤال: كيف ميكن إثبات عصمة اإلمام علي واألئمة الطاهرين 

من ولده )عليهم السالم( ؟
الفتوى: ميكن االستدالل عليه، بوجوه كثرية. منها: آية التطهري، 
بعد إثبات أنهم من أهل البيت عليهم السالم كما ورد يف الروايات 
اليت فسرت اآلية، يف كتب العامة واخلاصة. ومنها: قوله تعاىل 
) أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم ( فان احلكم 
تقييده  وإال وجب  بكونه معصومًا،  إال  يتم  ال  املطلقة،  باإلطاعة 
مبا كان موافقًا للشرع، مع تفسري اآلية به عليه السالم وأوالده 

املعصومني، كما يف الروايات. ومنها غري ذلك.
28 السؤال: هل جيوز إظهار احملبة أو االحرتام للكافرين الذين 

قد يكونون مدرسني أو مدربني؟
الفتوى: جيوز.

29 السؤال: أنا شاب يف مقتبل العمر ) 18 سنة ( وملتزم واحلمد 
اهلل، ولكن لدي متسع كبري من الوقت الفارغ وال أعرف ما أفعل 
لي  يضمن  الذي  املفيد  بالشيء  لشغله  لنفسي  أبتكر  وماذا  فيه 
الولوج  ومن  الرجيم  الشيطان  وسوسة  من  نفسي  على  احلفاظ 
يف املعاصي وخاصة يف اخللوات وأكون عنصرا فعاال يف اجملتمع 
اإلسالمي  الدين  ضوء  على  فأفيدوني  واجملتمع  نفسي  فأفيد 

والعصر احلديث؟
الفتوى: اشتغل باملطالعة واكتساب العلم فليس له أمد ونهاية.

بيان  إىل  املنرب  على  حديثه  أثناء  البعض  يتطرق  السؤال:   30
أطياف واهلامات واضرابها، فما حكم ذلك؟

السلف  من  املتوارثة  الطريقة  عن  التخطي  ينبغي  ال  الفتوى: 
الصاحل يف تعزية أهل البيت عليهم السالم.

درو�ٌس وعرب من موقف اآ�سيا بنت مزاحم 
زوجة فرعون)2-2(  
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لو سألوك

 259  /  23 الوسائل   ( يف  املروية  األحاديث  إّن 
واجلمع  وباملقارنة   ) اإلميان  كتاب  الباب 30 من 
فيما بينها. يوصلنا إىل نتيجة إن هذه الرواية ال 
تدل على احلرمة. بل على عدم ترتب آثار اليمني. 
فال يكون ميينًا. وليس عليه كفارة إن خالف. ألن 
اليمني الذي ترتتب عليه اآلثار وجتب مبخالفته 
الكفارة هو احللف باهلل وأمسائه اخلاصة. حتى 
أنك تشاهد يف الرسائل العملية التعبري بال يصح 
احللف بغري اهلل وبأمسائه تعاىل. ومل يقولوا: ال 

جيوز .
املروية يف  الروايات  إن  أكثر،  وللتوضيح 

هذا الباب على قسمني:
قسم تنهى عن القسم بغري اهلل. وقسم فيها القسم 
بغري اهلل. كقول اإلمام الرضا )عليه السالم( يف 
حديث: )... ال وقرابيت من رسول اهلل .... ( )الكايف 

. )144 / 1
)عليه  احلسن  ألبي  ألقمي  جرير  أبي  وقول 
انقطاعي  عرفت  قد  فداك.  السالم(:)جعلت 
إىل أبيك ثم إليك. ثم حلفت له: وحق رسول اهلل 
)الكايف   )... إليه  انتهيت  حتى  وفالن  فالن  وحق 

.)31/1
رجاًل  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مسع  وملا 
له  فقال  طباق،  بسبع  احتجب  والذي  ال  يقول: 
شيء  حيجبه  ال  اهلل  إن  وحيك   ( املؤمنني:  أمري 
وال حيتجب عن شيء (. قال الرجل: أنا أكفر عن 
) ال. ألنك حلفت  املؤمنني ؟ قال:  يا أمري  مييين 

بغري اهلل( )الفصول املختارة: 38. االرشاد للمفيد: 
. )120

يفتون  العلماء  جعل  األحاديث  هذه  بني  فاجلمع 
ترتب  عدم  اهلل. مبعنى  بغري  القسم  بعدم صحة 

آثار القسم عليه. ال عدم اجلواز .
أما القول )ال جيوز احللف بغري اهلل أساسًا( فال 
دليل عليه  وال يروج يف سوق العلم قول إال بدليل 
لفي  انهم  لعمرك   (( تعاىل  اهلل  قول  ويكفينا   .

سكرتهم يعمهون (( )احلجر:72(.
عليه  اهلل  )صلى  النيب  بعمر  اهلل  حلف  فقد 
وآله( كما أقسم اهلل باملالئكة والقرآن واألفراس 
العاديات بل باجلماد كالقلم ، فلو كان احللف بغري 
اهلل شركًا ملا قاله اهلل عز وجل.كما ان املخلوق لو 
حلف بغري اهلل ال يعد شركًا ألن مناط الشرك هو 
االعتقاد باإللوهية وال يوجد مثل ذلك يف احللف 
بغري اهلل وان ادعاه مدع فالعهدة عليه ألنه متهم 
اإلحرتام  أو  للقدسية  اعتقاد  اإل  فيه  ليس  بل 
مسلم  اورده  مبا  فيتم  لكم  إلزامنا  وأما  واملكانة. 
اجملمع على صحته عند الطرف االخر من قول 
النيب)صلى اهلل عليه وآله( للرجل الذي سأله عن 
لتنبئّنه  وأبيك  أما  له:  فقال  اجرًا  صدقة  اعظم 

)صحيح مسلم 3: 94(.
فظهر بأن احللف بغري اهلل ليس كفرًا وال شركًا 
هذا من جانب العقيدة وال نعبأ برأي اتباع حممد 
بن عبد الوهاب إذ الشاذ يرجع إىل القرآن والسنة 
أو  مغرضًا  كان  سواء  حكمه  اهلل  فعلى  ابى  فان 

جاهاًل أو مشتبها.
فهو  موضوعة  األحاديث  بان  احد  ادعى  لو  وأما 
أمر يرجع به إىل أهل االختصاص بعلم احلديث 
واجلرح والتعديل ، وقاعدة التضعيف على املخالفة 
بالبدعة ليس هلا وزن إال عند  بالعقيدة واإلتهام 

املتعصبني وهي ليست من العلم يف شيء.
أهل  روايات  يروي  من  حنن  نكن  مل  إذا  ثم 
البيت)عليهم السالم( وان ما نرويه موضوع فمن 

رواها إذن؟
اإلمام  يوثق  الذي مل  البخاري  أظنك ستقول  وال 
الصادق)عليه السالم( ووثق النواصب واخلوارج.

البيت)عليهم  أهل  بأن  اعرتف  الكل  إن  وطاملا 
السالم( أفضل من وّحد اهلل ولكننا نتساءل؟! إذن 
ملاذا مل تأخذوا منهم وأخذمت دينكم من األعراب 
واجملسمة  واحلشوية  األحبار  ككعب  واليهود 
كاآلجري وابن خزمية وابن تيمية وأخريا حممد 
عليكم  البالغة  احلجة  هلل  فان  الوهاب،  عبد  بن 
بعد أن أقررت بفضل أهل البيت)عليهم السالم(، 
هم  السنة  أهل  أن  وتقول  العصبية  تأخذك  وال 
من يتبعون أهل البيت)عليهم السالم( حقًا فانها 

دعوى ال يصدقها حتى الصبيان اآلن.
عند  حتى  خالفية  املسألة  هذه  أن  األقل  فعلى 
واحلرمة  والكراهة  اجلواز  بني  األربعة  املذاهب 

ومل يذهب أحد من هذه املذاهب إىل الشرك.

احللُف بغرِي اهلل عز وجل

اعداد: سامي جواد كاظم
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استشهاد  عن  تعلن  العراقية  احلكومة   •

وإصابة 308396 عراقيًا خالل أعمال عنف 

 ،2011 نهاية  حتى   2004 العام  منذ  إرهابية 

نسبة  أعلى  سجل   2006 العام  أن  وأكدت 

شهداء فيما سجل 2011 أدنى نسبة.

• وزارة الرتبية تكشف عن أن مجيع املوظفني 

العاملني وفقا آللية العقود يف الوزارة وباقي 

الوزارات سيثبتون خالل العام احلالي 2012 

بتعهد من وزارة املالية.

• وزير النقل هادي العامري يوجه دعوة اىل 

يف  لالستثمار  العاملية  الشركات  عشرات 

النفط  عائدات  تبلغ  أن  متوقعًا  النقل،  قطاع 

)200( مليار دوالر عند رفع اإلنتاج اىل أربعة 

يوميًا.. برميل  ماليني 

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

ال حظر للتجوال بيوم انعقاد القمة العربية 

الرياض تطلب من بغداد تسليمها ثالثة 
محكومين باإلعدام من األسرة المالكة 

العراق يشرع بالتفكير ببناء برنامج نووي سلمي

إطالق تعيينات 58 ألف درجة وظيفية
 خالل شهر آذار 

نفت احلكومة اختاذ اية قرارات بشأن فرض 
حظر للتجوال او اعتبار يوم عقد القمة يف 29 
الناطق  البالد، وكشف  آذار عطلة رمسية يف 
مبدئيًا  اتفاقًا  ان  الدباغ  علي  احلكومة  باسم 
جرى بني العراق وجامعة الدول العربية على 

النتائج  على  بغداد«  »اعالن  تسمية  اطالق 
العربية  القمة  بها  ستخرج  اليت  واملقررات 
العراقية  العاصمة  يف  عقدها  املقرر  املقبلة 

أواخر آذار اجلاري.

تسليم  العراق  من  السعودية  السلطات  طلبت 
عليهم  املالكة حمكوم  األسرة  من  3 سعوديني 
وقالت  العراق.  سجون  يف  االعدام  بعقوبة 
املوسوي  كميلة  الوطين  التحالف  عن  النائبة 
تضمني  اشرتطت  السعودية  احلكومة  ان 

أرسلتها  اليت  االتفاقية  ضمن  املبادلة  عملية 
السعودي يف وقت  للجانب  العراقية  احلكومة 
احملكومني  من  ثالثة  تسليمها  بشرط  سابق 
باالعدام يف السجون العراقية اتضح انهم من 

املالكة. االسرة 

الما  منشأة  تفكيك  الستكمال  العراق  يسعى 
ضربه  الذي  واحد  متوز  مفاعل  تضم  اليت 
 .1981 عام  حزيران  يف  الصهيوني  الكيان 
الذرية  للطاقة  العراقية  اللجنة  رئيس 
النووية  املفاعالت  تفكيك  ان  املوسوي  فؤاد 
إزالة  تهدف إىل  العراقية هو جزء من خطة 

البائد  النظام  كان  اليت  املفاعالت  مجيع 
الطابع  عن  بعيدة  ألغراض  استخدامها  ينوي 
العراق  شروع  عن  النقاب  كاشفا  السلمي، 
بعد  الطابع  سلمي  نووي  بربنامج  التفكري  يف 

السابقة. النووية  املنشآت  تفكيك 

سيشهد  اذار  شهر  ان  املالية  اللجنة  أعلنت 
وظيفية  درجة  ألف   »58 لـ«  التعيينات  اطالق 
ودوائر  وزارات  ألغلب  احلكومة  خصصتها 
اليت  الدرجات  ان  اكدت  فيما  الدولة، 
االحتادية  املوازنة  قانون  ضمن  استحدثت 

ألف درجة وظيفية ستطلق   40 البالغ عددها 
التعيينات  ان  املصدر  املقبل.وبني  متوز 
واجراءات  حمددة  آليات  اىل  ستخضع 

التالعب.. ملنع  صارمة 

منظومة لتجهيز المنازل بالكهرباء 
تعمل بالطاقة الشمسية

املتجددة  الطاقات  تكنولوجيا  دائرة  من  خرباء  اعد 
ملنظومة  خمططا  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  يف 
املنازل  خلدمة  الشمسية  بالطاقة  تعمل  كهرباء  جتهيز 
إن  للوزارة   بيان  يف  الباحثني  أحد  وقال  والشركات. 
والشركات  املنازل  يف  استخدامها  ميكن  املنظومة  هذه 
يوميًا  ساعة   )12( ومبعدل  متواصلة  تشغيلية  وبقدرة 

لتشغيل املراوح و املصابيح والثالجات وغريها.
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موجز »األحرار« 

وقفة عقائدنا
 

العتبة الحسينية المقدسة 
تجري مسابقة لحفظ دعاء اإلمام 

السجاد )عليه السالم(  لوالديه

يف مسابقة نظمتها شعبة رعاية الطفولة يف العتبة احلسينية 
املقدسة حلفظ دعاء اإلمام السجاد عليه السالم لوالديه 
مبشاركة كبرية من قبل أطفال مل تتجاوز أعمارهم اثنيت 

عشرة سنة يف الصحن احلسيين املقدس.
مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي األمني العام للعتبة 
الكرمية  األسر  كافة  اىل  نداء  وجه  املقدسة  احلسينية 
باالهتمام واالعتناء بتنشئة األطفال خاصة يف هذه األعمار 
وهي أعمار مرحلة الدراسة االبتدائية حيث يكون الطفل 
مترينه  وميكن  الصحيحة  والتنشئة  الرتبية  لتلقي  قاباًل 
كبري  بقبول  ويتلقاه  الرتبوي  املنهج  هذا  وتلقينه  وتعليمه 
والرتبوية  اإلسالمية  التنشئة  األطفال  جيل  ينشئ  لكي 

الصحيحة«..
وبني مساحته إن »شعبة رعاية الطفولة أخذت على عاتقها 
األطفال  حث  اجل  من  والوسائل  اآلليات  خمتلف  انتهاج 
اإلسالمية  الرتبية  أطفاهلم  تربية  على  األسر  وتشجيع 
املسابقات  إجراء  الوسائل  هذه  مجلة  ومن  الصحيحة 
السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  دعاء  ومنها مسابقة حفظ 
يف الصحيفة السجادية وهو دعاء الوالدين .. الذي يتضمن 
مضامني تربوية يف كيفية التعامل بني االبن وأبويه وكيف انه 
حيسن إليهما ويطيعهما وعالقة املودة واالجالل بينهم.. هذا 
املنهج الرتبوي بصيغة الدعاء وهي صيغة حمببة لإلنسان، 
يف  اشرتكوا  األطفال  من  الكثري  إن  اليوم  نشاهد  لذلك 
املسابقة من الذكور واإلناث وهذا بفضل الرعاية والتشجيع 

واملتابعة من قبل األبوين هلؤالء األطفال«..
فيما بني املشرف العام على قسم اإلعالم السيد سعد الدين 

البناء إن »هذه املسابقة وغريها من املسابقات اليت تقيمها 
الذهنية  القدرات  تنمية  اىل  تهدف  الطفولة  رعاية  شعبة 
وترسيخ الثقافة اإلسالمية لدى األطفال لبناء جيل واعد 

يتحلى بأخالق أهل البيت )عليهم السالم(«.
موضحا إن »هذه املسابقة الثامنة وهي حفظ دعاء اإلمام 
من مضامني  وملا حتمله  لوالديه..  السالم(  )عليه  السجاد 
أقوى  األسري  الرتابط  يكون  إن  نهدف من خالهلا  عالية 
وان يكون هناك رعاية واحرتام للصغار من قبل اآلباء وان 

يكون هناك طاعة من الصغار للكبار«..
وأبدوا  املسابقة  بفكرة  العديد من احلاضرين  فيما رحب 
شكرهم لألمانة العامة للعتبة احلسينية على ما تبديه من 
خدمات ثقافية وفكرية لتعليم األطفال ومنها دعاء اإلمام 
السجاد )عليه السالم(، فقد شارك عشرات األطفال يف 
اليت  باملسابقات  مرة  ألول  يشارك  من  ومنهم  املسابقة 
املشاركة  على  حرص  من  ومنهم  الرعاية  شعبة  تقيمها 
أطفال  ومثلما شارك  الشعبة،  تقيمها  اليت  املسابقات  يف 
ذويهم  مع  وفدوا  أطفال  شارك  العراقية  احملافظات  من 
للمشاركة يف املسابقة وكذلك كان بني  العربية  البالد  من 
مستعينا  السادسة  سن  دون  وعمره  شارك  من  األطفال 

بأحد خدم اإلمام احلسني ليكتب له الدعاء. 
وقد عدَّ أولياء أمور األطفال املشاركني هذه املسابقة بأنها 
على  وأبناءنا  أطفالنا  وتربي  تعلم  اليت  الوسائل  من خري 
بر الوالدين واحرتامهم وتلبية متطلباتهم والعطف عليهم، 
واملسابقات  املبادرات  هذه  على  املقدسة  العتبة  شاكرين 

اهلادفة يف تربية األبناء وصقل شخصيتهم.

تقرير: حسني النعمة
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ملاذا يوُم احلساب أو يوم القيامة
الثقافة القرآنية

ما المقصوُد بالتناسي أو النسيان في القرآن؟

بدري الغزايل احللي
عندما نعتقد إن اهلل سبحانه وتعاىل عادل، وان من موارد عدله أن جيازي األفراد الصاحلني الذين استقاموا يف احلياة الدنيا وأوقفوا عمرهم 

طال أم قصر يف عبادة اهلل تعاىل والعمل الصاحل فيجازي اهلل تعاىل هؤالء بأن هلم اجلنة جتري من حتتها األنهار خالدين فيها.
من موارد عدله تعاىل أن ينال من الذين ظلموا أنفسهم والناس ومشوا يف خط الشيطان واالحنراف الذي نهى اهلل عنه صراحة يف كتابه 
العزيز فهؤالء الذين ظلموا هلم النار واخلزي مبا اقرتفوه يف الدنيا، يؤكد هذا املعنى قوله تعاىل يف كتابه اجمليد: )اْلَيْوَم جُتَْزى ُكلُّ َنْفٍس مِبَا 

َساِب  ( غافر - اآلية - 17. َكَسَبْت ال ُظْلَم اْلَيْوَم ِإنَّ اهللََّ َسِريُع احْلِ
فبهذه اآلية أمور هي:

1- نفي الظلم يف يوم احلساب، فان اهلل عادل كما قلنا وكما هو مؤكد، إمنا حيتاج إىل الظلم الضعيف واهلل هو القوي وهو اخلالق وهو 
املسيطر فال حيتاج إىل الظلم.

2- كل فرد جيازى حبسب عمله فان كان عمله اخلري فمصريه وجزاؤه اخلري وان كان عمله الشر فمصريه وجزاؤه النار وبئس املصري.

قال تعاىل: َفاْلَيْوَم َننَساُهْم َكَما َنُسواْ ِلَقاء َيْوِمِهْم َهَذا ... ، وقال:... َنُسواْ اهلّلَ َفَنِسَيُهْم 
.... كيف يلتئم ذلك مع قوله :... َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا ، وقوله:... الَّ َيِضلُّ َربِّي َوال َينَسى؟! 

.
النسيان يف اآليَتني اأَلّوليَتني هو التناسي والتغافل ، أّما املنّفي يف اآليَتني األخريَتني 

فهي الغفلة والنسيان حقيقة .
والنسيان ـ مبعنى التناسي ـ يف القرآن ، كما يف قوله تعاىل : } َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإىَل آَدَم 
ْد َلُه َعْزًما { أي تناسى العهد ومل يأخذ جبدٍّ ؛ إذ لو كان َنسَي  ِمن َقْبُل َفَنِسَي َوملْ جَنِ

حقيقًة لكان معذورًا ، إذ ال مؤاخذة على التناسي عقاًل وال لوم عليه .
وقوله : } َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اهللََّ َفَأنَساُهْم َأنُفَسُهْم ... { أي َتغافلوا حضوَره تعاىل 
يف احلياة ؛ وِمن َثمَّ تغافلوا ومل يأخذوا كرامة اإلنسان جبّد فقوله تعاىل : } َقاَل َكَذِلَك 
َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتنَسى { يعين َنَبذَت آياتنا وراء ظهرك ومل تأخذها 

جبدٍّ ، فكذلك اليوم ُتنسى وال َتشملك العناية اإلهلّية .
ْواْ ِبِه مَثَنًا َقِلياًل ... { أي استهانوا  كما يف قوله تعاىل : } ... َفَنَبُذوُه َوَراء ُظُهوِرِهْم َواْشرَتَ
بشأن الكتاب واستعاضوا به َمتاع احلياة الدنيا القليل ، وهو ِمن التغافل يف األمر 
والتساهل فيه وليست حقيقة الغفلة، وهكذا جاء يف اجلواب فيما ُنسب إىل اإلمام 

أمري املؤمنني ) عليه السالم ( قال :
) أّما قوله : } ... َنُسواْ اهلّلَ َفَنِسَيُهْم ...{ فإمّنا يعين : َنسوا اهلل يف دار الدنيا ، مل َيعملوا 
بطاعته ، فَنَسيهم يف اآلخرة أي مل جَيعل هلم يف ثوابه شيئًا ، فصاروا منسّينَي من 
اخلري ، وقد يقول العرب : قد َنسَينا فالن فال َيذُكُرنا ، أي إّنه ال َيأمر لنا خبري وال 
َيذُكُرنا به ، وأّما قوله : } ... َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا { فإّن رّبنا تبارك و تعاىل ليس بالذي 

َينسى وال َيغفل بل هو احلفيظ العليم ( .

املقدسة يف  العـتبة احلسينية  الدوائر احلكـومية  زار مجع من موظفي 
برنامج زيارة وضيافة ضمن فعاليات )دورة الرسول األعظم صلى اهلل 
الكريم يف حمافظة  القرآن  أقامتها جلنة  واليت  اخلامسة  وآله(  عليه 

كربالء املقدسة يف مبنى املكتبة املركزية العامة. 
الدوائر  »موظفي  إن  القرآنية  التالوة  أستاذ  اخلفاجي  علي  وقال 
املتحف  ومنها  املقدسة  العتبة احلسينية  اطلعوا على مرافق  احلكومية 

وقسم اإلعالم كما أطلعوا على إصداراته ونشاطاته«. 
وعن دور جلنة القرآن الكريم ونشاطاتها أضاف اخلفاجي »تقيم هذه 
الدوائر  القرآنية ملوظفي وموظفات  الدورات  اللجنة نشاطاتها وأهمها 
املقدسة من خالل االستفادة  العـتبة احلسينية  بالتنسيق مع  احلكومية 
من كوادرها التدريسية يف التالوة ومن مبلغـيها يف قسم التوجيه الديين 
تهدف  »اللجنة  إن  اىل  الفتا  واألخالقية«،  الفقهية  احملاضرات  إللقاء 
إىل تصحيح تالوة املبتدئني وتنمية قدرات املتقدمني وحث اجلميع على 
االنفتاح على كتاب اهلل تعاىل وخلق الرغـبة الشديدة يف االنضمام إىل 

املزيد من الدورات والربامج القرآنية املختلفة«.

موظفو الدوائر احلكومية يشاركون يف 
دورة الرسول األعظم القرآنية
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بأفعاهلم  الوثوق  يولد  بالعصمة  القول   .1     
وأقواهلم

    إّن اهلدف األمسى والغاية القصوى من بعثة 
اإلهلية  التعاليم  إىل  الناس  هداية  هو  األنبياء 
ظّل  يف  إاّل  الغاية  تلك  حتصل  وال  وتربيتهم، 
بعض شروط من أهّمها اإلميان بصدق املبعوثني 
تذهب مجيع  الشرط  هذا  فقدان  ومع  واملرّبني، 
عمله  ويكون  الرياح  أدراج  املرّبي  ذلك  جهود 

كالنقش على املاء.
    وال ريب أّنه كّلما كان فعل املربي مطابقًا لقوله، 
كّلما متّكن من جذب الناس إليه، ويكون ذلك سببًا 

لتوجه الناس إىل الدين الذي يدعو له.
    وأّما إذا كان هناك انفصام بني القول والعمل، 
فال شّك أّنه سيفقد حينئذ ثقة الناس واعتمادهم 
يتساءل  وحينئذ  دعواه.  بصّحة  وتصديقهم  عليه 
كّل عاقل: لو كان ذلك املربي مؤمنًا بصّحة نظريته 
ورسالته فمن املستحيل أن ميارس عماًل أو يقوم 
بفعل خيالف تلك النظرية، بل ينبغي أن يكون هو 

السّباق للعمل مبا يدعو إليه.
    ومن املمكن أن يقال: إّنه يكفي يف االعتماد على 
النيب مصونيته عن معصية واحدة، وهي الكذب 
فقط، أي أّنه ال يكذب. ولكن من املمكن أن يرتكب 
دعواه  زيف  على  يدّل  ال  وهذا  ُأخرى،  خمالفات 

وبطالن نظريته وعجزه عن الرتبية واهلداية.
املعاصي فرضية  التفكيك بني  أّن      واجلواب: 
حمضة ال يصّح أن تقع أساسًا للرتبية العاّمة ملا 

فيها من اإلشكاالت:
    أّواًل: أّن املصونية عن املعاصي نتيجة إلحدى 
البحث عن  ذكرناه يف حبوثنا عند  اليت  العوامل 
مقابل  العصمة  إّن  قلنا:  حيث  العصمة  حقيقة 
من  لسلسلة  معلول  بعضها  أو  مجيعها  الذنوب 

اإلنسان  تردع  اليت  النفسية  واحلاالت  امللكات 
امللكات  تلك  املخالفة، ومن بني  عن اإلقدام على 
»العشق اإلهلي وحّب اجلمال  اإلشارة إىل  ميكن 
واجلالل« أو »اخلوف من عواقب الذنوب« و غري 
ذلك. ففي مثل هذه الصورة كيف ميكن أن نتصّور 
التفكيك بني الذنوب؟ وكيف نفرتض وجود إنسان 
مستعد للقيام بأّي نوع من أنواع الذنوب من قبيل 
بالباطل  املال  وأكل  األعراض  وهتك  النفس  قتل 
أن  يستحيل  الوقت  نفس  يف  ولكّنه  ذلك  وغري 
يكذب على اهلّل تعاىل؟ فإذا مل تكن يف اإلنسان 
صفة أو حالة اخلوف من اهلّل فال وجه للتفكيك 

بني الذنوب.
    ثانيًا: لو صّح التفكيك بينهما يف عامل الثبوت 
أبدًا  يكذب  ال  )الداعي  إثباته  ميكن  ال  والواقع، 
وإن كان يرتكب سائر املعاصي( يف حّق الداعي 

ومّدعي النبوة.
    إذ كيف ميكن لإلنسان أن يقف على أّن مّدعي 
النبوة مع ركوبه املعاصي واقرتافه للمآثم ال يكذب 
اإلصالح  إىل  الداعي  صّرح  ولو  حتى  أصاًل، 
بنفس هذا التفكيك لسرى الريب إىل نفس هذا 

الكالم أيضًا.
ـ  بعثة األنبياء  اّن اهلدف من      وخالصة ذلك: 
ال  ـ  الدين  إىل  ودعوتهم  الناس  هداية  هو  الذي 
وثقتهم  الناس  اعتماد  »كسب  ظّل  إاّل يف  يتحّقق 

بالداعي«.
يتحّقق  ال  العام  واملسلك  اهلدف  هذا  وإّن      
هذا  املرّبي،وعلى  وعصمة  نزاهة  خالل  من  إاّل 
ـ  العقل  وحبكم  ـ  األنبياء  يكون  أن  البّد  األساس 
معصومني من الذنب والعصيان ليتسّنى هلم كسب 
الناس وانضمامهم إىل الدعوة والسري يف طريق 

اهلداية.

    وميكن أن يتصّور أّنه يكفي يف جلب ثقة الناس 
وقبوهلم للدعوة نزاهة النيب عن اقرتاف الذنوب 
ومسمع  مرأى  وعلى  عالنية  املعاصي  وارتكاب 
كونه عاصيًا ومقرتفًا  ينايف  الناس، وهذا ال  من 
للذنوب يف اخللوات ويف اخلفاء، وهذا القدر من 

النزاهة كاف يف جلب الثقة.
يهدم  األنبياء  التصّور حبّق  أّن هذا  ريب      وال 
اهلدف من بعثتهم، وذلك ألّنه يف حال جتّرد النيب 
اقرتاف  عن  النفسي  والرادع  املانع  السبب  عن 
الناس  أعني  أمام  الذنب  عن  يبتعد  وإمّنا  الذنب 
لغرض جلب رضاهم وثقتهم به، ففي هذه الصورة 
يفقد النيب ثقة الناس بصدقه، ألّنه من أين يعلم 
الدساتري  تبيني  جمال  يف  النيب  هذا  أّن  الناس 

واألحكام اإلهلية ال يكذب على اهلّل؟
    وحينئذ يفتقد الناس املالك احلقيقي لتشخيص 

الصدق من الكذب.
    أضف إىل ذلك أّنه ميكن لإلنسان أن خيدع 
ال  ولكّنه  قليلة،  مدة  الظاهر  بتزيني  اآلخرين 
مدة  النفاقية  الصفة  تلك  على  التسرت  يستطيع 
السرائر  وتنكشف  إاّل  زمان  ينقضي  فال  طويلة 
َسْوأته  وتنكشف  احلقيقة  عن  الستار  وُيزاح 

وتظهر عيوبه.
    واخلالصة: اّن مثل هذه النظريات ال تنسجم مع 
بعثة األنبياء، هذا من جهة، ومن جهة ُأخرى إّنها 
والتنفيذ على األرض، وبهذا  غري قابلة لإلجراء 
ينحصر طريق كسب الثقة وجلب االعتماد بنزاهة 
واخلفية،  الظاهرة  الذنوب  من  األنبياء  وعصمة 
ال  السابقتني  الفرضيتني  قبيل  من  فرضية  وكّل 

تتجاوز عن كونها نظرية خيالية وتوّهمًا باطاًل.

األدلُة العقليُة على نظرية عصمة األنبياء )4-1(
عقائدنا

    لقد ذهب املفّكرون الشيعة إىل عصمة األنبياء، وأّنهم معصومون من الذنب وكونهم مصونني من اخلطأ قبل البعثة 
وبعدها، من غري فرق بني الذنوب الصغرية والكبرية والعمد والسهو. ونشري يف البداية وبصورة خمتصرة إىل الدليل 

العقلي للعصمة، ثّم نشرع يف ذكر الدليل القرآني على ذلك، ثّم إّننا نكتفي بدليلني من األدّلة العقلية فقط، ألّنهما أكثر 
من غريهما قوة وإحكامًا يف إقناع الوجدان البشري.
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العطاء احلسيين

تقرير: حسني النعمة
زار احتاد الغرف التجارية املكون من 18 غرفة جتارية 
املقدسة  العتبة احلسينية  كافة  العراق  متثل حمافظات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  األمني  مساحة  والتقى 

الشيخ عبد املهدي الكربالئي.
وأبدى رئيس االحتاد جعفر احلمداني خالل اللقاء شكره 
العليا  الدينية  املرجعية  لتوجيهات  االستماع  واستعداده 
التجارة  وغرف  العراقية  التجارية  األسرة  »باسم  قائال 
للمرجعية  شكرنا  نقدم  كافة  العراق  حمافظات  يف 
األعلى  الديين  املرجع  مساحة  رأسهم  على  الرشيدة 
آية اهلل العظمى السيد علي احلسيين السيستاني )دام 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  واألمني  الوارف(  ظله 
باحلضور  تشرف  »الوفد  أن  مبينا  الوفد«،  الستقباله 
اىل كربالء املقدسة لعقد جلسة جمللس االحتاد ملناقشة 
العملية  وموضوعة  العراق  يف  التجاري  القطاع  واقع 
االقتصادية والتنمية االقتصادية ومشاريع االستثمار وكل 

متطلبات املرحلة لبناء العراق اجلديد«.
العليا  للمرجعية  ممتنون  »حنن  اإلحتاد  رئيس  وتابع 
حيث  الكربالئي  الشيخ  ومساحة  الدين  علماء  وبقية 
قاموا بدعمنا املتواصل وقدموا لنا التوجيهات السديدة 
لعملية البناء وإجياد السبل الكفيلة لالرتقاء بواقع العراق 
االقتصادي وبالتالي رسم خارطة عراق جيد يتالءم مع 
الذي  الضيم  بعد  وتطلعاته  العراقي  الشعب  متطلبات 
عاناه نتيجة السنوات اليت عاشها يف زمن النظام البائد 
وهناك  كبرية  امالءات  وهناك  الفرتة،  تلك  قبل  وحتى 
جند  ولكن  العراقي  الشعب  على  ضاعت  كبرية  فرص 
وللقطاع  عامة  بصورة  للعراقيني  الفرصة ساحنة  اليوم 
اخلاص بصورة خاصة لكي يكون شريكا يف عملية البناء 

واالستثمار«.
وأضاف »استطعنا إن نبقي مؤسسة الغرف التجارية على 
فرضتها  اليت  واالختالفات  االنشقاقات  رغم  توحدها 
األوضاع الراهنة كذلك جنحنا بأن نوجه األرضية الطيبة 
للتجار والشركات العراقية بأن تكون لديها شراكة فعلية 
اليت  األعمال  جمالس  خالل  من  العاملية  الشركات  مع 
عقدت مع دول أوربية وآسيوية وعربية وإقليمية، وجنحنا 
يف أن نعيد الغرفة التجارية اىل حاضنة الغرفة التجارية 

اىل  اخلاص  القطاع  نعيد  أن  يف  وجنحنا  اإلسالمية 
منظمة التجارة العاملية ».

فيما بني مساحة الشيخ الكربالئي يف كلمته أثناء اللقاء 
مجلة األسس املهنية واألخالقية اليت ينبغي االلتزام بها 
قائال أود أن »اذكر بعض األسس لالنطالق والنهوض بهذا 
العمل واالختصاص الذي ذكرمت، أما اجلوانب الفنية يف 
االختصاص  أهل  ألنكم  بها  نتدخل  ال  فنحن  عملكم 
واخلربة واملعرفة بعلوم التجارة وما يتعلق بها ولكن هناك 
لتفعيل  منطلقا  وجنعلها  مهمة  إنها  جند  وطنية  ركائز 

وتطوير هذه املنظومة مبا يؤدي اىل خدمة العراق.
وأضاف تفضلتم بكلمتكم والذي فهمناه إن احتاد غرف 
التجارة عبارة عن منظومة عمل تساهم يف تنمية وتطوير 
إىل  عملنا  حنول  أن  كيفية  معرفة  ينبغي  لذا  العراق، 
الظروف  ظل  يف  ببلدنا  ونرتقي  نتطور  لكي  منظومة 
الكثري  هناك  إن  خصوصا  بلدنا  يعيشها  اليت  الصعبة 
العلم  مع  البلد  هذا  تطوير  تعرقل  اليت  املعوقات  من 
واألموال  واالزدهار  للتطوير  والقدرات  اإلمكانيات  إن 
والكفاءات والعقول ونظم التطوير متوفرة لكن أين يكون 

تطور  دون  حتول  اليت  العوائق  موضع  هو  وأين  اخللل 
البلد؟!.

الذي  التساؤل  عن  اإلجابة  معرض  يف  مساحته  وبني 
نطرحها  بعضها  األسس  من  الكثري  »هناك  إن  طرحه 
املرجعية  بيانات  يف  تطرح  وبعضها  اجلمع  خطب  يف 
الدينية العليا وبعضها انتم أعرف بها ولكن هناك ركيزة 
أساسية وهي متى نستشعر إن بلدنا ينادينا ويستصرخنا 
املوجودة،  واإلمكانات  الطاقات  كل  بتوظيف  ننهض  بان 
وهذه  ونواب  وزراء  من  الدولة  مسؤولي  كبار  من  ابتداًء 
املنظومات التجارية والصناعية والزراعية ورجال الدين 
أخرى  عوامل  اىل  إضافة  البلد  هذا  يعمل يف  من  وكل 
األمور  من  وغريها  واملوضوعية  والنزاهة  الكفاءة  وهي 

الواضحة حينها ميكننا أن نتقدم خطوات كثرية«.
الطاقات  نفجر  إن  اىل  حنتاج  »حنن  مساحته  وأردف 
توظيف  اىل  حنتاج  كذلك  اجلميع  لدى  ونستنهضها 
يف  املوجودة  احلديثة  العلمية  واألفكار  املتطورة  النظم 
العامل وتطوير القطاع اخلاص يف اجلوانب االستثمارية 
واخلدمية ودراسة العوامل اليت حتول دون تطور القطاع 
على  الرحبي  اجلانب  ختطي  اىل  االنتباه  مع  اخلاص 

حساب املصلحة الوطنية«.
وختم مساحته قائال »يؤملنا كثريا إن بلدنا تأخر عن بلدان 
العامل رغم وجود الثروات والكفاءات والعقول بينما دول 
أخرى ال توجد فيها مثل هذه اإلمكانات تقدمت والسبب 
إن هناك خلال يف منظومة القيم فنحن حنتاج اىل نشر 

القيم يف كل مؤسسات الدولة«.

احتاد الغرف التجارية العراقية من العتبة احلسينية املقدسة: 
جنحنا بإعادة القطاع اخلاص اىل منظمة التجارة العاملية

مساحة الشيخ الكربالئي: 

حنن حباجة إىل نشر 

منظومة القيم يف كل 

مؤسسات الدولة
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احتفت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
العراقيني  الكتاب  من  واملتميزين  باملبدعني 
الذين  كتبوا عن اإلمام احلسني ) عليه السالم( 
يف مسابقة للنص األدبي ليتم من خالهلا حتفيز 
يف  املشاركة  عن  غابت  اليت  العراقية  األقالم 
مكانته  للعراق  ولتعيد  واملعرفة  العلم  ميادين 
األزمان،  مر  على  بها  عرف  اليت  الثقافية 
فقد نظمت العتبة احلسينية مسابقتها األدبية 
وقامت بفرز عدد من النصوص الفائزة حسبما 
الدكتور  من  املؤلفة  التحكيمية  اللجنة  أقرته 
البيت،  أهل  رئيس جامعة  احللي  عبود جودي 
قسم  رئيس  احلساني  نذير  عادل  والدكتور 
اللغة العربية بكلية الرتبية يف جامعة كربالء، 
اإلحتاد  رئيس  الدعمي  خلف  عباس  واألستاذ 
كربالء  فرع  العراقيني  واألدباء  للكتاب  العام 
عام  أمني  استقبال  خالل  ذلك  جاء  املقدسة، 
التحكيمية  اللجنة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
والفائزين األوائل بعد إعالن النتائج الرمسية 
يف  اإلعالم  وسائل  من  عدد  وأمام  للفائزين 

مهرجان نظم بهذا اخلصوص.
كلمة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  وألقى 
على  فيها؛  شدد  اخلصوص  بهذا  خمتصرة 
ضرورة إثراء الفكر احلسيين بنتاجات جديدة 
تساهم يف رفد املكتبة احلسينية باألفكار واآلراء 
خصوصًا يف الفرتة الراهنة واليت هي حباجة 
لتفعيل الدور الثقايف يف احلياة اليومية والواقع 
الفعاليات  تزداد  أن  نأمل  ؛  قائاًل  العراقي«. 
ألفضل  مسابقة  هناك  تكون  وان  واملسابقات 
وإعطاء  احلسينية  القضية  عن  يتحدث  كتاب 
الدور الكبري يف اجلانب الثقايف والفكري من 
إدارة  وان  واملقرتحات،  األفكار  طرح  خالل 
كبريًا  اهتمامًا  تولي  املقدسة  العتبة احلسينية 

العمل  كما هو  والفكر وهو مهم جدًا  بالثقافة 
يف املشاريع اهلندسية أيضا ».

الفتًا إىل أهمية  أن تكون العتبتان املقدستان 
الكامنة  الثقافية  الطاقات  يفجر  من  هما 
لنعيد للعراق نشاطه الثقايف من خالل أقالمه 
أسلوب  إال  هي  ما  املسابقات  وان  العراقية، 
من أساليب حتفيز الطاقات الفكرية اليت من 
شأنها رفد البلد باملعلومات والكتب الثقافية ».

من جهته بني رئيس اللجنة التحكيمية الدكتور 
من  لكل  وتقديره  شكره  احللي  جودي  عبود 
السالم(  )عليه  احلسني  خلدمة  اجملال  يتيح 
لنا  تبعث  كونها  األدبي  اجملال  يف  السيما 
كانت  املقدمة  النصوص  وان  السيما  األمل، 
الشهداء  سيد  وان  جيدة  وهي  فائزة  مجيعها 
ما أن يكتب عنه الشخص إال وترى نصُه يزداد 
عملنا  حتكيمية  كلجان  إننا  موضحًا   .« مجااًل 
بفكرنا واجتهدنا بذائقتنا األدبية مع مقاييسنا 
النقدية إلخراج أفضل النصوص املقدمة رغم 

إن مجيعها مميزة ».
كربالء  أدباء  احتاد  رئيس  طالب  جانبه  من 
تفعيل  ضرورة  الدعمي  خلف  عباس  األستاذ 
املقدسة  العتبة  بني  والتعاون  األدبية  العالقات 
واللقاءات  املهرجانات  يف  األدباء  واحتاد 
أدباء  وان   سيما  ال  ضرورية  كونها  والندوات 
كربالء يستمدون عطاءهم من اإلمام احلسني) 
العطاء إىل مصاف  وان وصول  السالم(  عليه 

الطرفني هو جناح  من  املبتغاة  املعاني اخلرية 
لدورنا املنشود«.

جوائز  مخس  رصد  مت  قد  ذكره  اجلدير  من 
إدراج  وتقرر  األوىل،  الفائزة  للنصوص 
إىل  إضافة  خاص  بإصدار  الفائزة  النصوص 
باقي النصوص املستوفية لشروط النشر، وملا 
شهدته هذه املسابقة من اهتمام الكتاب واألدباء 
قرر قسم إعالم العتبة احلسينية املقدسة جعلها 
مسابقة سنوية، فيما كان من بني الشروط أن 
تكون النصوص الفائزة ملكًا لقسم اإلعالم وله 

احلق يف وقت ومكان نشرها ».
»ظهرية  هي؛  الفائزة  األدبية  النصوص  وكانت 
كاظم  عالوي  للكاتب  الرضيع،  اهلل  عبد 

كشيش«. 
»بني الفجرين، للكتاب فارس عطية حممد«. 

حسني  فاطمة  للكاتبة  أفالطون،  »عذرا 
العكروش من السعودية«. 

»يا أنت وكفى، للكاتب حيدر نعمة السالمي«. 
»صدمة الوعي، للكاتب حسام لطيف البطاط 

البصرة ».

أمنُي عام العتبة يدعو إلقامة مسابقة أفضل كتاب 
عن القضية احلسينية واالهتمام باجلانب الثقايف والفكري

أدباُء كربالء: نستمد 
عطاءنا من اإلمام احلسني
) عليه السالم( للوصول إىل 
مصاف املعاني اخلرية
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 تقرير:صفاء السعدي

األماكن  يف  الواسعة  املساحات  زيادة  مسألة  ُتعد 
واألهمية  السيما  الضرورة  غاية  مسألة يف  املقدسة 
ومنها  املقدسة  املدن  إىل  الوافدين  أعداد  تزايد  مع 
املليونية  زياراتها  آخر  املدينة يف  فقد شهدت  كربالء 
مئات  زائر من ضمنهم  مليون  الـ)17(  يفوق  ما  توافد 
اآلالف من الزائرين األجانب، ناهيك عن زيارات ليالي 
اجلمع األسبوعية، بل وعلى مدار األيام متجهة صوب 
مرقد االمام احلسني)عليه السالم(، مما تطلب إجياد 
والصالة  الزيارة  مراسيم  ألدائهم  الالزمة  املساحات 
املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  دفع  ما  والعبادة، 
املقدس  احلسيين  احلائر  توسعة  بعملية  بالشروع 
وبواقع  مربع  مرت   )  6000 بلغت)  إمجالية  ومبساحة 

أربعة طوابق لتكون مساحة الطابق الواحد)6000( مرت 
األربعة  الطوابق  من  يعادهلا  ما  جمموع  وليكن  مربع 
اغلبها  ُخصصت  وقد  مربع،  مرت  إىل)24000(  يصُل 
لتكون قاعات ومساجد خاصة للزائرين تقلل من الزخم 
احلاصل يف احلرم املقدس والذي أصبح اليوم متكاماًل 
السيما بعد إمتام عملية التسقيف واجناز أعمال أكساء 
اجلديد  احلائر  ولريتبط  الفاخر،  باملرمر  األرضية 

والذي هو قيد االجناز باحلرم املقدس. 
إذ حرصت إدارة العتبة احلسينية املقدسة على اختيار 
ُوضعت  فقد  أعماهلا  اجناز  يف  الشركات  أفضل 
شركة  قبل  من  اجلديد  للمشروع  اخلاصة  التصاميم 
ينسجم مع هيبة ومكانة  للمقاوالت مبا  القدس  ارض 
أسالمية وحتت  وزخارف  نقوش  من  ملا حيويه  املرقد 
العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع  قسم  ومتابعة  اشراف 

دينار  مليار   )70 لـ)  تصل  امجالية  وبكلفة  املقدسة 
عراقي.

احلسيين  للحائر  اهلندسية  التصميمات  مشلت  فقد 
اجلديد وضع آلية توزيع السالمل الكهربائية واملصاعد 
واألخذ  األربعة  الطوابق  بني  التنقل  حركة  لتسهيل 
بعني االعتبار كيفية توزيع األماكن اخلاصة باألمانات 
للوضوء  خمصصة  وآماكن  والتفتيش  والكيشوانيات 
وكذلك  املؤقتة  الكرفانات  حمل  لتحل  البارد  وللماء 
مت وضع تصاميم لقاعات خاصة لبعض األقسام اليت 
تقدم خدماتها للزائرين مثل املضيف واملكتبة واملتحف 

احلسيين وجزء من االعالم.
احلائر  توسعة  أعمال  بدايات  شهدت  فقد  ذلك  إىل 
وباب  الشريف  الرأس  باب  جهة  من  احلسيين 
للحرم  العشرة  األبواب  لتشمل  اليوم  لتمتد  الزينبية 

من اجل استيعاب االعــــــــــــــداد املليونية من الزائرين
العتبة احلسينية املقدسة تبدأ باملرحلة الــــــــــــــــــخامسة من مشروع توسعة احلائر احلسيين الشريف 
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العطاء احلسيين

األربعة  للطوابق  إمجالية  مبساحة  ولتكون  املقدس 
بلغت)24000(م2 وبسقف زمين يصل إىل )36( شهرًا 
مراحل  وصلت  حيث  ومتقدمة،  عالية  اجناز  وبنسب 
والواقع  األخرية  اجلنوبي مبراحله  اجلزء  االجناز يف 
الشهداء  شارع  جهة  من  الشريف  الرأس  باب  عند 

بنسبة) %90 («.
ويشري املهندس حممد حسن كاظم رئيس قسم املشاريع 
اهلندسية بالعتبة احلسينية لـ)األحرار(:« اىل  إن العمل 
احلسيين  احلائر  توسعة  مشروع  اجناز  يف  مستمر 
باب  وحتى  القبلة  باب  إىل  الزينبية  باب  من  واملمتد 
الرجاء وهو من املشاريع املهمة واليت تصب يف خدمة 
الزائرين للعتبة املقدسة ملا توفره من مساحة إضافية 

واسعة«.
من  اجلنوبي  باجلزء  بدأ  العمل  إن  كاظم«  وأضاف 

جهة باب القبلة حيث إن العمل بدأ باحلفر واملتضمن 
يتألف  املشروع  إن  علمًا  السرداب،  األوىل  مبرحلته 
من ثالثة طوابق وسيتكون املشروع من سرداب وثالثة 
مرت  قدرها)6000(  إمجالية  مبساحة  أخرى  طوابق 

مربع«.
حيث  احلاجة  حبسب  قسم  قد  املشروع   إن  وتابع 
مراسيم  ألداء  الثالث  والطابق  السرداب  خصص 
الزيارة والطابق األرضي للخدمات اليت تقدمها العتبة 
احلسينية من كشوانية ونقاط تفتيش وإداريات تسهل 
ألغراض  الثاني  الطابق  فيما خصص  الزائرين  عمل 
وملحقات  ومكتبة  متحف  من  العتبة  مطالب  توسعة 
مهندسني  قبل  من  ُينفذ  العمل  إن  وأضاف«  أخرى«. 
عراقيني وأيادي عاملة عراقية وبإشراف من قبل قسم 
ستكون  املستقبلية  األعمال  وان  اهلندسية  املشاريع 

باجتاه صحن العقيلة زينب املخصص للزائرين والواقع 
ضمن منطقة املخيم احلسيين والتل الزينيب واحلرم 
احلسيين ومبساحة تقدر بـ)20.000( م2، موضحًا إن 
صحن العقيلة سيكون بطابقني حتت األرض خيصص 
للزائرين، أما األرضي منه فهو عبارة عن صحن واحد 
واسع ليكون بديالً عن الصحن احلسيين القديم والذي 
مت تسقيفه من قبل إدارة العتبة حيث أصبح اليوم جزءًا 

من احلرم املطهر«.
وختم املهندس حممد حسن كاظم رئيس قسم املشاريع 
اهلندسية بالعتبة احلسينية حديثه قائاًل: » سيتم إضافة 
أصحن أخرى يف منطقة ما بني احلرمني وباب القبلة 
اإلسرتاتيجية  املشاريع  من  واحدة  املشاريع  هذه  وان 
اليت تبنتها إدارة العتبة املقدسة منذ توليها مهام العمل 

واىل يومنا هذا ». 

من اجل استيعاب االعــــــــــــــداد املليونية من الزائرين
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تقارير

تقرير: حسني النعمة

كربالء  يف  الرتبوي  اإلشراف  مديرية  أقامت 
كربالء  فرع  والتدريب  اإلعداد  مديرية  وبإشراف 
مؤمتر )فرص العراق( للقادة العلميني على قاعة دار 
مادة  تدريس  آلية  حول  والتشاور  للتباحث  املعلمني 
االبتدائي  الرابع  اخلاصة مبرحلة  االجنليزية  اللغة 
التدريسية يف  والطاقات  تبادل اخلربات  من خالل 

العراق.
)األحرار(  جمللة  كان  إليه  دعا  وما  املؤمتر  وحول 
لقاء بوفد أساتذة اإلشراف الرتبوي خالل جتوهلم 
اإلمام  زيارة  عقب  املقدس  احلسيين  الصحن  يف 
احلسني )عليه السالم(، حيث قال املشرف الرتبوي 
األستاذ )عباس جدوع( عن مديرية إشراف كربالء 
حمافظات  مشريف  مجيع  استضاف  »املؤمتر  إن 
اخلربات  لتبادل  كردستان،  باستثناء  العراق 
مادة  تدريس  والقوة يف  الضعف  مواطن  وتشخيص 

اللغة االجنليزية للصف الرابع االبتدائي«. 
وتابع جدوع إن »املؤمتر أقيم مبساع وبوادر األستاذ 
يف  الرتبوي  اإلشراف  مدير  الصفار  علي  حممد 
فرع  والتدريب  اإلعداد  مديرية  وبإشراف  كربالء، 
كربالء كبادرة أساسية تبحث يف طرق تدريس مادة 
من  املادة  مدرس  متكن  بوسائل  االجنليزية  اللغة 

تعليمها تالميذ املرحلة«.
من  الكثري  طرح  املؤمتر  »شهد  جدوع  وأضاف 
الطاقات  العديد من  التدريس ألنه استضاف  طرق 
نقلت جتربتها بشكل يدل  األكادميية اجليدة واليت 
يف  التعليم  بواقع  للنهوض  العراقيني  حرص  على 

العراق«.
وعن أصداء املؤمتر وما استطاع أن حيدده من خدمة 
املشرف  علي  هاشم  ناجي  األستاذ  حدثنا  تعليمية 
الرتبوي عن مديرية تربية الرمادي قائال: »ال خيفى 
لذا  والعلم  الفكر  حاضنة  كربالء  إن  اجلميع  على 
كربالء  الرتبوي يف  اإلشراف  مديرية  مبادرة  كانت 
ضرورية ملناقشة طرق التعليم احلديثة«، مشريا اىل 
التعليمية يف كربالء عكست جدارتها  »الطاقات  إن 

واصفا  متعلم«  عراقي  جيل  صناعة  من  ومتكنها 
لباقي  أكدوا  كربالء  »متعلمي  بأن  ذلك  خالل  من 
عليه  احلسني  امسها  رسالة  لكربالء  إن  العراقيني 
السالم ال تزال تتحدث وتتخذ من طرق العلم والفكر 
إضافة للعقيدة منهجا إلدامة حضارة عريقة أمسها 

العراق«. 
الرتبوي  املشرف  مهدي  صالح  األستاذ  قال  فيما 
ضرورة  »املؤمتر  الرمادي،  إشراف  مديرية  عن 
كربالء  يف  الرتبوي  اإلشراف  إدارة  استشعرته 
فدعت لعقده مبشاركة كافة األطياف العراقية لطرح 
ضرورة  على  األنظار  وتسليط  واألفكار  التجارب 
االجنليزية  اللغة  مادة  وتعليمهم  تالميذنا  تثقيف 

بشكل يضمن سالمة النطق والتحاور«.

كربالُء تقيم مؤمترا للقادة العلميني 

القرآن  علوم  قسم  رشد-  ابن   – الرتبية  كلية  أقامت 
العامة  األمانة  بالتعاون مع  بغداد  والرتبية اإلسالمية يف 
للعتبة احلسينية املقدسة معرضًا للصور النادرة للمشهد 
عرب  تطوره  ومراحل  الشريف  للقرب  املطهر  احلسيين 

التاريخ.
وضم املعرض أكثر من مائة لوحة توّثق مراحل بناء املرقد 
مطابقة  جاءت  والصور  التاريخ  عرب  املقدس  احلسيين 
لروايات األئمة األطهار سالم اهلل عليهم، كما ضم املعرض 
صورا آلثار القصف الصدامي للمرقد احلسيين املطهر 
ومرقد قمر العشرية العباس بن علي )عليه السالم( كما 

ضم العشرات من الصور اليت تعرب عن مدى احلب والوالء 
الذي يكّنه حمبو اإلمام احلسني )عليه السالم(.

ويف لقاء سريع أجرته جملة )األحرار( مع األستاذ سعيد 
رشيد زميزم املشرف على إقامة املعرض حتدث فيه عن 
املعرض  لقيه  الذي  الكبري  واالهتمام  الواسعة  األصداء 

فقال:
يف  الكليات  وملختلف  األعزاء  الطلبة  من  املئات  تزاحم   
الذي  املعرض  افتتاح  حفل  حلضور  الصباح  منذ  بغداد 
افتتح من قبل عميدة الكلية مع خنبة فاضلة من أساتذة 
يف  املعرض  زائرو  جتول  وقد  األخرى  والكليات  الكلية 

ردهاته وقمنا بشرح جوانب عديدة من مراحل بناء املرقد 
ساعة  إىل  املعرض  واستمر  هذا   ، املشرف  احلسيين 
متأخرة حيث مدد وقت افتتاحه لكي نعطي الفرصة إىل 

طالب الدوام املسائي ملشاهدة املعرض.
الدكتور  إىل  والعرفان  الشكر  نقدم جزيل  أن  البد  وهنا 
كلية  يف  القرآن  علوم  قسم  رئيس  جازع  سادر  عالوي 
الرتبية – ابن رشد- للجهود الكبرية اليت بذهلا يف إقامة 
اإلخوة  إىل  الشكر  نقدم جزيل  وكذلك  ورعايته  املعرض 
بتهيئة  قاموا  الذين  الكرام  والطالب  الكلية  يف  العاملني 

مستلزمات املعرض.

حتَت شعار )املشهد احلسيين منار خالد(
تربية ابن رشد تقيم معرضا فوتوغرافيا
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دار  قاعة  على  املقدسة  العتبة احلسينية  عام  أمني  التقى 
الضيافة داخل الصحن احلسيين الشريف وفدا ضم عددا 
من طلبة كليات اهلندسة جامعات الفرات األوسط وجنوب 
العراق الذين شاركوا بالدورات القرآنية اليت أقامها قسم 
دار القران التابع للعتبة املقدسة جبامعاتهم وشارك فيها 
الدورات خاصة  كانت هذه  إذ  والطلبة  األساتذة  من  عدد 
بدراسة علوم القران وحفظه وتعلم أحكامه وطرق تالوته 

وجتويده وتفسريه.
خالل  ألقاها  اليت  كلمته  يف  الكربالئي  الشيخ  وأشار 
اإلميان  مقتضيات  من  إن  إىل  الزائر،  الوفد  استقباله 
األساسية هو اإلميان بفلسفة اإلسالم باحلياة هذه الفلسفة 
اليت تقتضي إن لإلنسان خالقا قد وضع له منهجا للحياة 
وان هلذا اإلنسان مصريا  وحياة آخرة غري هذه احلياة اليت 
حيياها اآلن يف احلياة الدنيا الن هذه احلياة معرب وجسر 
لآلخرة ولذلك البد أن يبحث اإلنسان عن املنهج الصحيح 
والتكامل  واالستقرار  السعادة  له  يوفر  الذي  احلياة  هلذه 

وحتقيق األهداف للوصول إىل الكمال واالستقرار.
كلية  اىل  الوصول  يف  وفق  الذي  العلم  طالب  إن  وبني، 
العقلية  والقدرة  الذهنية  من  ميلك  انه  بالتأكيد  اهلندسة 
احلياة  هذه  منهج  يفهم  جيعله  مما  الذهين  والتفتح 
وطبيعتها وفلسفتها لذلك يقتضي أن مينهج حياته وفق هذا 
التصور، وجيب على اإلنسان املؤمن كما انه يهتم بالتحصني 
العلمي األكادميي التخصصي؛ عليه أن يهتم باملنهج العملي 
وحنن  مطلوب  األكادميي  املنهج  إن  حبياته..حيث  الديين 
حنث ونشجع عليه ألنه يوفر احتياجاتنا وجيعلنا نستفيد 
عمارة  نوفر  حتى  احلديث  العلمي  والتطور  التقنيات  من 
لكن  له  مناسب  هو  مبا  اإلنسان  حياة  وحتصني  لألرض 
أيضا من حيث إننا نعتقد إن هنالك حياة آخرة أبدية ليس 
الوصول  حناول  أن  فالبد  الدنيا  حياة  خبالف  فناء  فيها 
إىل املنهج الصحيح حلياتنا ونطبق هذا املنهج فكما عليكم 
بدراسة اهلندسة والتفوق الدراسي لكي تستطيعوا خدمة 
املتفوق  املؤمن  لإلنسان  مثاال  وتكونوا  والشعب  البلد  هذا 
يف دراسته؛ جيب أيضا االهتمام باملنهج اإلهلي الذي بينه 

القران الكريم والنيب )صلى اهلل عليه واله(.

القران  دار  يقيمها  اليت  الدورات  إن  الكربالئي،  وأضاف 
منهج  نوظف  أن  خالهلا  من  ينبغي  اجلامعات  يف  الكريم 
قراءة  تعلم  مقدماته  حياتنا،  يف  منهجا  الكريم  القران 
من  الكثري  هنالك  إن  إذ  ومحله  ودراسته  وحفظه  القران 
األحاديث النبوية الشريفة دلت على ذلك، فعلينا أن حنول 
القران الكريم اىل منهج يف حياتنا بكافة أمورها، بعالقتنا 
مع اهلل تعاىل وعالقتنا مع أفراد اجملتمع واألسرة والطلبة 
وأسري  اجتماعي  منهج  وأيضا  الناس،  وبقية  واألساتذة 
واقتصادي وتربوي فالقران منهج متكامل يف احلياة وعلى 
يف  متكامل  تطبيقي  منهج  اىل  حيوله  أن  املؤمن  اإلنسان 
حياته حبيث ال يرتك زاوية من زوايا حياته او مفصال من 

مفاصلها إال وجند ملنهج القران تطبيقا فيها.
على  انفتح  حاليا  نعيشها  اليت  احلرية  أجواء  إن  وتابع، 
الشيطانية  واإلغواء  اإلغراء  وسائل  من  كثري  الشباب 
أن  فحاولوا  والضاللة  واالحنراف  املزالق  يف  والوقوع 
حتصنوا أنفسكم من خالل إشغال أوقات فراغكم بدراسة 
بهم  تثقون  الذين  العلم  وأهل  العلماء  مع  واللقاء  القران 
من  أصدقاءكم  واجعلوا  دينكم  أمور  على  منهم  للحصول 
أصدقاء اخلري الذين يذكرونكم باهلل تعاىل ويعينونكم يف 

طلب العلم.
من جانبه قال مسؤول شعبة التعليم القرآني يف قسم دار 
القران امحد موسى عمران  لـ)األحرار( بدعم  مبارك من 
مساحة أمني عام العتبة احلسينية املقدسة انطلق املشروع 
ثقافيا  مشروعا  ليكون  العراقية  للجامعات  القرآني 
وحظي  للجامعات  وأخالق  قيم  منظومة  لتأسيس  داعيا 
وأساتذة  الكليات  عمداء  ومساندة  مبباركة  املشروع  هذا 

اجلامعات.
وأضاف، مل تقتصر الدورات اليت أقمناها على تعلم القران 
الكريم كقراءة جمردة بعيدة عن اجلو الديين وبعيدة عن 
املنظومة األخالقية فهي دورات نرتئي من خالهلا إيصال 
ورسم صورة  اإلسالمية  والتعاليم  للدين  الصحيح  املفهوم 
الديين  اجلانب  تعلمه  خالل  من  الطالب  حبياة  مشرقة 

والتخصصي يف احلياة. 
مؤكدا، انه ومنذ سنتني ودار القران يؤسس ويقيم دورات 
قرآنية وثقافية يف اجلامعات العراقية حيث كانت البداية 
يف جامعة كربالء وجامعة أهل البيت )عليهم السالم( يف 
جامعات  بقية  يف  الدورات  تقام  واآلن  املقدسة،  كربالء 
العراق وملختلف الكليات وان هنالك تعاونا كبريا من خالل 
توفري الوقت والقاعات من قبل عمداء الكليات واألساتذة 

وأيضا الطلبة.
واالختصاصات  احملافظات  خمتلف  من  حنن  وأضاف، 
وملحوظ  كبري  بشكل  الزيارة  هذه  من  استفدنا  اهلندسية 
كربالء  يف  الرشيدة  املرجعية  مبمثلي  لقاؤنا  حيث  من 
والعباسية  احلسينية  املقدستني  العتبتني  على  والقائمني 
ونوروا طريقنا مبختلف النصائح واإلرشادات اليت بالتأكيد 
سيكون هلا تطبيق يف حياتنا اليومية، ومن جهة أخرى كان 
العمرانية  املشاريع  من  جمموعة  على  لالطالع  جولة  لنا 
احلسينية  املقدستان  العتبتان  بها  تقوم  اليت  واهلندسية 
والعباسية واملناقشة مع مهندسي العتبتني حول آلية العمل 
احلديثة  األساليب  حيث  من  وقيمة  كبرية  اعتربها  اليت 

واملتطورة اليت يستخدمها مهندسو  العتبتني يف البناء.

الكربالئي يلتقي طلبة كليات اهلندسة من جامعات الفرات األوسط واجلنوب
ممن شاركوا يف الدورات القرآنية اليت أقامتها العتبة يف جامعاتهم
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أحاديُث األبواب

ـــرا ـــْع ــــوُل ِش ــــق عـــلـــى نــــْهــــٍر ِولـــــــــْدَت َت

عشقًا تــــطــــرُي  ـــــدعـــــاُء  ال ــــَك  ــــُل ــــام أن

حّتى الــــنــــْخــــالُت  بــــامَســــَك  وهـــــــّزْت 

أرٍض بــــكــــلِّ  ــــعــــصــــوِر  ال ظــــمــــَأ  أيــــــا 

ــــــــلُّ فـــضـــٍل وأســــــســــــَت الـــــــوفـــــــاَء وك

حــــطَّ محـــــاُم شوقي زنــــَديــــَك  ــى  عــل

ـــــمـــــاِء روحــــــــًا ــــــك واهــــــــــــٌب لـــــل ــــــأّن ب

ـــري ــــَك مــــغــــَرمــــًا بـــــيـــــدّي عـــْم ــــُت أتــــي

املــــخــــبــــُأ  يف صـــــدوٍر الـــعـــطـــُش  ـــــا  أن

ـــــَك واقـــــفـــــًا والـــــكـــــلُّ خـــــّرْت وجـــــدُت

ـــْم مســـاحـــًا ـــُه ـــرُق ـــغ وهــــبــــَت يــــديــــَك ُت

جسمًا فــرْشــَت  الــطــفــوِف  أرِض  على 

ــــــُف مِشـــــٍر ـــــــ ــــُت وأل ــــي فـــــدائـــــيـــــًا َتــــب

ـــــَت جـــــودًا ــــشــــريِة م ــــَع فـــيـــا قــــمــــَر ال

َوعـــــــــْدَت رقـــــّيـــــًة وَمــــضــــيــــَت َعـــهـــدًا

مــــــاليــــــنُي الـــــســـــنـــــنِي وألـــــــــــُف طــــفٍّ

ــــُدَك ميـــــأل األجـــــــــــواَء ســـحـــرا فــــمــــه

َقـــْطـــرا األرِض  َخـــــدِّ  فـــــوَق  ــــعــــاوُد  ُي

ـــُت مْتـــــرا ــــ ـــبـــيــــ ـــــاِع َت بــــــأفــــــواِه اجلـــــي

ـــذرا   ــــفــــراَت وطــــــاَب ب بــــــذرَت بــهــا ال

جسرا يـــصـــرُي  ارمتــــيــــَت  حـــيـــُث  إىل 

ملــــــــيــــــــالٍد جتـــــــــــــيُء تــــــــبــــــــوُح ســـــرا

وأنـــــــــَت رمســــــــَت لـــــألشـــــيـــــاِء عـــمـــرا

أمـــــــرا ـــــَك  أعـــــصـــــي وال  أقـــــــــّدمـــــــــُه 

ـــًا ادمـــــنـــــتـــــَك وكـــــنـــــَت نـــهـــرا ـــن ـــي ســـن

ـــفـــرا ـــــَت ُك ـــــي تــــــريــــــُدَك مــــوَتــــهــــا وأب

َنصرا  مَحــــُلــــوَك  ال،  قـــَتـــلـــوَك  وهـــــْم 

ـــي ميـــضـــي احلـــــســـــنُي مبـــــا أقــــــّرا ـــك ل

ـــُث تـــشـــعُّ بــــدرا عـــلـــى األبـــــــــواِب حـــي

َنْهرا الـــقـــْحـــِط  َضـــيـــِم  ُرغـــــَم  ِلـــتـــولـــَد 

ــــــْدرا ــــــِف ُســـكـــيـــنـــٍة ســــَتــــصــــوَن ِخ ألل

ـــــفـــــوُح زهـــــرا جبــــــــــوِدَك حيـــتـــفـــي وي

)1(
)ُكّنا أسيادًا يف الغابة. 

قطعونا من جذورنا. 
قّيدونا باحلديد. ثّم أوقفونا َخَدمًا على 

عتباتهم. 
هذا هو حّظنا من التمّدن.( 

نيا َمن يفهم ُحرقَة العبيد  ليس يف الدُّ
ِمثُل األبواب ! 

 )2(
َوْحَدُه يعرُف مجيَع األبواب 

هذا الشّحاذ. 
رمّبا ألنـه ِمثُلها 

مقطوٌع من شجرة ! 
 )3(

َيكِشُط النّجار ِجلَده .. 
فيتأمل بصرب. 

مل ..  ميسح وجَهُه بالرَّ
فال يشكو. 

يضغط مفاِصَله.. 
فال ُيطلق حتى آهة. 
يطعُنُه باملسامري .. 

فال يصُرخ. 
مؤمٌن جّدًا 

ال ميلُك إاّل الّتسليَم 
مبا َيصنعُه 

اخلاّلق ! 
 )5( 

يف ُدّكان النّجار 
ُتفّكُر مبصائرها: 

- روضُة أطفال ؟ رمّبا. 
- مطبخ ؟ مُمكن. 
- مكتبة ؟ حّبذا. 

املهّم أنها لن تذهَب إىل الّسجن. 
اخلَشُب أكثُر رّقة 

من أن يقوم مبثِل هذه املهّمة ! 

ُيوَلُد َنْهرًا
علي الجبوري أمحد مطر
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هو العامل األديب السيد عبد الوهاب ابن السيد علي ابن السيد سليمان آل الوهاب املوسوي احلائري، كان فاضالً  وأديبًا لبيبًا ، درس على أعالم املدّرسني 
يف عصره وله شعر يف غاية السالسة وقوة التعبري ودقة املعاني وحسن السبك معظمه يف مدح ورثاء آل البيت ) عليهم السالم( ، ينتسب ألسرة آل الوهاب 
وهي من االسر العلوية العريقة يف كربالء واليت ترتبط بالنسب لسادات ) آل زحيك(، ولد يف كربالء سنة 1291هـ وتويف بالوباء سنة 1322هـ، ومن شعره 

يف رثاء احلسني )عليه السالم( ما يلي :

من أدباء كربالء
السيُد عبد الوهاب آل الوهاب

ـــــع ٌ ممـــن حتــــّب وارســـــُم خــلــت أرب
الــغــويــر وحاجر أمــهــمــا جــرى ذكــر 
ـــارق ب تــهــامــة  وادي  يف  ـــومـــض  وي
حاجر أكناف  الوكاف  الوابل  سقى 
لربعها السحاب  أستجدي  كنت  وما 

متيُم مــــشــــوق  صـــــّب  بـــهـــا  وأنـــــــت 
فم  وال  ـــديـــك  ل فــــال مســــع  تـــصـــب 
متهم الــصــبــابــة  وادي  يف  ــعــك  ودم
الـــرق فــيــهــّن يبسم وأومـــض ثــغــر 
أعــيــين دم مــن  الــّدمــع  لــوال  وسقياه 

هل مثَة وصوٌل؟ وكيف؟
ميخائيل عيد

حني أتت السبع العجاف على سنابل حقل الروح أذبل القنوط جسد العبارة.. وقلت لألم الطبيعة:

كل ما فيك يكمل نقيضه ويكتمل به، فلماذا ال نكون حنن البشر على صورتك ومثالك؟

وخيل لي أن الطبيعة ابتسمت حبنان!

ويبدو لي أن اإلنسان منذ أن انفصل، نسبيًا، عن الطبيعة واألشياء الطبيعية، وشعر بذلك االنفصال، راح يعمل بشتى الوسائل 

الذهنية للعودة إىل صدر األم، والتناغم مع حركة الكون.. لقد خلق كونًا صغريًا له متصاًل بالكون األعظم، بوساطة النواميس 

الكونية الشاملة، ومتمتعًا باستقالل ذاتي نسيب، نتيجة سيطرته احملدودة على الطبيعة، وفهمه بعض نواميسها، وإمساكه بزمام 

بعض شؤون احلياة..ولقد جعله هذا االنفصال النسيب دائم احلنني إىل اجلنة الضائعة، اجلنة اليت اغرتب عنها بصنعه أدوات 

ووسائل أبعدته عن االلتحام املباشر بها، فصار يتصل بها باألدوات، بعد أن كان حييا فيها، ويتحسسها حبواسه.

لقد ألف جسده االرتعاش لوقع قطرات املطر طوال آالف السنني، وها هو اآلن مينع قطرات املطر من أن تكف يف منزله 

احلديث، وكانت له مع الليل وجنومه حكايات وأساطري، وكانت له فيه معارك وأهوال وخماوف، وكانت له أفراح وأغنيات، ثم ها 

هو ذا ينفصل عن أسرار الليل بالنور االصطناعي فيتالشى اخلوف القديم ويشحب لون احلكايات واألساطري وختتفي األشباح. 

لقد انتقل من عامل السحر والتوجس والتوهم إىل عامل أضاءه عقله فتالشت منه الظالل املوحية وتكشفت له احلقائق.. وكم 

يف العامل من أشياء وهمها أمجل من حقيقتها، وخياهلا أبهى من صورتها، وظلها ألطف من كيانها!

من كتاب )احلداثة بني الواقع والشطح(

من منشورات احتاد الكتاب العرب م1998
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حتت
املشكلة فيمن يرى احلق  اجملهر

اجياد  عنه حياول  وحييد 
الذي  لالمر  التربيرات 
نفسه  جيد  ولكنه  به  يقتنع 
الطرف  يقوله  مبا  لالعرتاف  مرغما 
اآلخر ونضع حتت اجملهر هذه األحاديث 
والسريرة  والسر  املعروف  تيمية  البن 
والسرية ، يقول ابن تيمية يف جمموع 

الفتاوى ) 4 / 487 ( :
أعان  أو  احلسني  قتل  من  وأما   (
على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة 

اهلل واملالئكة والناس أمجعني؛ ال يقبل اهلل منه صرفًا وال عداًل ( !!
وقال يف منهاج السنة النبوية ) 4 / 337 ( :

) فال ريب أن قتل احلسني من أعظم الذنوب وأن فاعل ذلك والراضي به 
واملعني عليه مستحق لعقاب اهلل الذي يستحقه أمثاله ( !!

وأما احلسني : فهو وأخوه سيدا شباب أهل اجلنة ،وهما رحيانتا رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم من الدنيا – كما ثبت ذلك يف الصحيح – ،وثبت يف 
الصحيح : أنه أدار كساءه على علي ،وفاطمة ،واحلسن ،واحلسني ،وقال :  

اللهم إن هؤالء أهل بييت : أذهب عنهم الرجس ،وطهرهم تطهريا.
بداية ومن خالل أول حديث البن تيمية يتضح لنا جواز اللعن وقد حصل 

بيننا  االتفاق 
عليه  احلسني  قتلة  ان 

السالم يستحقون اللعنة هم ومن رضي بعملهم 
الَّيِت جاَهَدِت  الِعصاَبَة  اْلَعِن  اللُهمَّ  مع   يتفق  وهذا  اعانهم  او 

الم َوشاَيَعْت َوباَيَعْت َوتاَبَعْت َعَلى َقتِْلِه. اللُهمَّ اْلَعْنهم مَجيعًا  احْلَُسنْيَ َعَلْيِه السَّ
» بقي ان نعلم من هم املقصودون ؟

قد يعتقد أو يقول اتباعه انه قصد غري الذي يذهب اليه الرافضة وهذا 
ال  بانهم  الشيعة  به  يتهم  ذاته  واالمر  قوله  معنى  قصده خالف  ان  يعين 
يقصدون معنى ظاهر الكلمات اليت يقولونها وإنهم منافقون، إذن كيف لنا 
ان نفهم القصد ؟ فان قيل حسب ما هو معروف عن اجتاه القائل ، فنحن 
نقول عندما مشل باللعن من رضي بعمل قاتل احلسني وانه ادعى يف موضع 
اخر يقول«فلما قتله ) اي احلسني عليه السالم ( أولئك الظلمة محلوا رأسه 
إىل قّدام عبيد اهلل بن زياد ،فنكت بالقضيب على ثناياه، وكان يف اجمللس: 
أنس بن مالك، فقال : ) إنك تنكت بالقضيب حيث كان رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يقّبل ( ،هكذا ثبت يف الصحيح ،ويف املسند : أن أبا برزة 

األسلمي كان – أيضا – شاهدا، فهذا كان بالعراق عند ابن زياد .
ومن هنا نسال أليس لعنة ابن تيمية تشمل من رضي بالعمل؟ وطاملا إن ابن 
زياد هو واٍل بأمر يزيد على الكوفة ومل يقتصَّ منه على فعلته اإلجرامية 

هذه إذن هو من رضي بهذا العمل واستحق اللعن.

حريُة املرأة املسلمة وكرامتها بني القيمومية واحلجاب

سامي جواد كاظم

واكثرهم للحق كارهون

هذه قصة عجيبة ال يصدقها إال مؤمن مبا جاء به اهلل ورسوله صلى اهلل عليه 
وآله وسلم ..

أعاذنا  روى لي أحد األخوان أن إحدى النساء أصيبت مبرض سرطان الدم ' 
اهلل وإياكم منه ..

 وحلاجتها للرعاية استقدمت خادمة اندونيسية ..
وكانت هذه املرأة صاحبة دين وخلق ..

وبعد مرور أسبوع تقريبا على حضور اخلادمة ..
 الحظت هذه املرأة ان اخلادمة متكث طويال يف دورة املياه..

 وأكثر من املعتاد وترتدد كثريا على دورة املياه ..
 ويف إحدى املرات سألتها عن سبب بقائها طويال يف الدورة ؟

فأخذت اخلادمة تبكي بكاء شديدا ..
 وعندما سألتها عن سبب بكائها ؟

قالت : إنين وضعت ابين منذ عشرين يوما فقط وعندما اتصل بي املكتب يف 
املاسة  عندكم حلاجتنا  للعمل  واحلضور  الفرصة  اغتنام  أردت    .. اندونيسيا 

للمال ..

وسبب بقائي طويال يف الدورة هو ان صدري مليء باحلليب وأقوم بتخفيفه ..!!
إىل  رحلة  أقرب  يف  هلا  باحلجز  فورا  قامت  املرأة  هذه  علمت  عندما 

اندونيسيا..
وصرفت هلا املبلغ الذي ستتقاضاه خالل السنتني بالتمام والكمال ..

 ثم استدعتها .. وقالت هلا :
 هذه رواتبك ملدة سنتني مقدما اذهيب إىل إبنك وأرضعيه واعتين به ..

وبعد سنتني بامكانك احلضور إلينا ..
 وأعطتها أرقام اهلواتف يف حال رغبتها للعودة بعد سنتني ..

وبعد سفر اخلادمة كان لدى املرأة موعد ملتابعة تطور السرطان  ..
 وعند الفحص الروتيين للدم  ..

 كانت املفاجأة أنهم مل جيدوا فيها أي اثر لسرطان الدم ..!!
فطلب الدكتور منها أن تعيد التحليل عدة مرات وكانت النتيجة واحدة ..

فذهل الدكتور لشفائها خلطورة املرض ..
 ثم حوهلا على األشعة فوجدوا أن نسبة السرطان صفر %

عندها أيقن الدكتور شفاءها متاما ..
فسأهلا عن العالج الذي استخدمته  فكان جوابها :

 ان النيب صلى اهلل عليه واله وسلم قال ) داووا مرضاكم بالصدقة ( ..

 داووا مرضاكم بالصدقة
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إْن كنَت ال حتفظ أدعية
م/ إيضاٌح

لغة الدعاء أمجل لغة جتعل العبد يف قمة خشوعه وتضرعه للبارئ عز وجل عندما خترج الكلمات من صميم القلب راجيا نيل اآلخرة ال 

رحبا دنيويا مؤقتا، وقد يعطي اهلل عبده ما يريد حلكمة ال يعلمها إال هو، ولكن قد جتد صعوبة يف حفظ األدعية القصرية أو النسيان، 

فانك تستطيع أن تعوضها بالتشكر واالستغفار والرجاء، وبكلمات بسيطة فإنها عندما خترج من القلب يكون تأثريها اكرب من الدعاء 

املنمق الذي يكون مجاله بعباراته فقط ال مبضمونه ومصاديقه، فالقول استغفر اهلل أو احلمد هلل او اللهم اعُف عنا وعاِفنا، وكثرية جدا 

هي العبارات اللطيفة اليت جتعل العبد دائما على اتصال بربه.
قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 75
323

14/ ربيع االخر 1433هـ 
املوافق 8/ 3/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

عبد الستار جابر الكعيب
حبرية  يطالب  من  ونشاهد  ونقرأ  نسمع  ما  كثريًا 
عليه  غبار  ال  مجيل  شيء  ذاته  حبد  وهذا  املرأة، 
وعليها  حقوق  من  لغريها  ما  هلا  إنسان  املرأة  ألن 
عندها  التوقف  جيب  مسألة  هنا  لكن  واجبات، 
اإلسالمي  الدين  إن  حيث  املسلمة(  املرأة   ( وهي 
باقي  عن  وطهارة  عفة  هلا  وجعل  كرامة  هلا  وضع 
نساء العامل، وذلك حسب ما جاء به القرآن والسنة 
النبوية وما ورد من أخبار وأحاديث األئمة األطهار 
حق  فكان  بعدهم،  من  واحلجج  السالم(  )عليهم 
يف  والعمل  التعليم  يف  املساواة  يف  صرحيا  املرأة 
الوظائف اليت تتناسب وقابلياتها البدنية ألنها ذات 
تركيب خيتلف عن الرجل من خالل الفرق الفسلجي 
املوجود بني اجلنسني وكونها حتمل صفة األنوثة من 
وحيث  للشهوات،  مثار  فهي  ونعومة  ورشاقة  مجال 
يأتي  ال  وهذا  كرامتها  هو  حلريتها  شيء  أهم  إن 
بني  حمرما  ارتباطا  يكون  ال  ولكي  احلجاب  بدون 

هذا وذاك بسبب سلب احلجاب كما حيدث يف أوربا 
أو غريها من دول العامل، لذا جيب أن يكون متاسكا 
أساس  هو  التماسك  إن  وحيث  العائلية  احلياة  يف 
إىل  اإلسالمي  املشرع  نظر  هلذا  اجملتمع،  سعادة 
املرأة باملنظار القيمي، وان القرآن ذكر ذلك يف اآلية 

املباركة ) الرجال قوامون على النساء ( النساء 34.
وهذا ال ينقص من حرية املرأة، إمنا ليعطيها كامل 
حريتها من احلماية والشجاعة والن الرجل هو األوىل 
بالقيمومة ملا له من امتياز فسلجي وسيكولوجي يف 
القوة والصمود، وأنا اكتب هذا املقال تذكرت مقاال 
ً قرأته يف احد الكتب قبل سنوات للكاتبة األمريكية 
الدول  ) هلي سيان ستا سريي( عندما زارت احد 
 ( مقاهلا  ملخص  وكان  مصر،  وبالتحديد  العربية 
إن القيود على املرأة يف اجملتمع اإلسالمي والعربي 
صاحلة ونافعة ، هذا انصح بان تتمسكوا بتقاليدكم 
املرأة،  وقيدوا حرية  االختالط  وامنعوا  وأخالقكم، 
بل ارجعوا إىل عصر احلجاب، فهذا خري لكم من 

هذا  ومن  وأمريكا(  أوربا  وجمون  وانطالق  إباحة 
بأي قيد وال  املرأة  يقيد حرية  إن اإلسالم ال  نفهم 
إال  الرجل،  دون  بها  خاص  تكليف  أي  إليها  يوجه 
من  واقعية  وحقيقة  ضروراتها  من  ألنه  باحلجاب 
حقيقتها األنثوية وليس له أي اثر على سلوكها العام 
أو اخلاص، وحيث إن القرآن ال يريد حتديد حريتها 
بل  والقيمومة،  احلجاب  من خالل فرض  ومكانتها 
باحرتامها  اإلحياء  مع  تقييدها  دون  صيانتها  أراد 
لدى نفسها وتكتسب مقدارًا من الصالبة وامتالك 

اإلميان والرؤية السليمة. 
وختامًا أوصيك أيتها املرأة املسلمة العزيزة حتجيب 
واقتدي خبدجية والزهراء وزينب ) عليهن السالم( 
واجعلي  صدفتك  داخل  مصونة  مثينة  درة  وكوني 
بريقك حلليلك، ال سلعة رخيصة يف سوق املاجنني، 
على  وحافظي  الشياطني  نظرات  عنك  واحجيب 
عفافك وطهارتك. )احد املصادر : القضاء يف الفقه 

اإلسالمي – السيد كاظم احلائري(.

حريُة املرأة املسلمة وكرامتها بني القيمومية واحلجاب واكثرهم للحق كارهون
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مقاالت



القانوُن فوق الجميع
عبارة مبنتهى الروعة وتستكمل روعتها عندما يكون مصداقها على ارض الواقع بني كل افراد اجملتمع الرئيس واملرؤوس 
وإذا ما وجدت ثغرة فإننا نأمل ان يتم معاجلتها قبل استفحاهلا ونأمل أن يتم القضاء على بعض احلاالت السلبية اخلارجة 
عن القانون يف بعض املناطق اليت يعاني اهلها من بعض االناس اهلمج الذين ال حيرتمون قانونا وال انسانا ، واالمر ذاته 
فاننا نأمل من االخوة القائمني على تنفيذ القانون ان يكونوا هم اول من يلتزم به ليكونوا قدوة للغري واحلمد هلل هم كثر 

ولكن القليل والشاذ منهم يؤثر عليهم وهم اوىل بالقضاء عليهم من غريهم.

األمُّ وعامل الطفل

سامي جواد كاظم

حسنني الشاجلي

واالجتماعي  الروحي  عامله  للطفل  األم  تشكل 
الرحب، ويتصورها يف ذهنه كاحمليط واملطلع 
يف  حيدث  ما  كل  ويعلم  العامل   اسرار  على 
كل  عن  منها  يسأل  ولذلك  واكنافه  اطرافه 
يكون  وبذلك  كل شيء  وعن  يدور يف خلده  ما 
العامل  عن  تصوراته  ويرسم  ونظرياته،  رؤاه 
سيئًا  سيكون  فكم  واالجيابية،  منها  السلبية 
لديه  االستطالع  من حب  يشبع  ان  يريد  حني 
ويصطدم دائمًا جبدار جهلها ليعود جير أذيال 
واليأس. واألسوأ من ذلك عندما متأل  اخليبة 
ذهنه وعقله باملعلومات اخلاطئة لتتقولب على 
املعلومات  كسب  اىل  احلاجة  وتكون  اساسها 
عن  وتكشف  العامل  هذا  تفسر  اليت  اجلديدة 
فيلزمه  للطفل،  االجتماعية  احلياة  ضروريات 
أن يعرف أسرارها ما دام يعيش فيها، وهذا ما 
جيب أن تقوم به االم عل االقل يف الفرتة حتى 
بداية دخوله املدرسة ولذا يعترب الطفل االمتداد 
واالنعكاس الطبيعي حلياتها وعقائدها، ونتيجة 
للمالزمة الدائمة بينهما على اساس ما يقتبسه 
وشكلها  قالبها  وتأخذ  شخصيته  تتكامل  منها 

النهائي.
يقوم عامل الوجود يف مجيع جوانبه على نظام 
يف  غاية  وقوانني  قواعد  فيه  وتتحكم  موزون 

القوانني  هذه  توضيح  يف  أخطأ  فإذا  الدقة، 
مقلوبة  صورة  لديه  فستتكون  للطفل  والنظم 
الطفل  لدى  املثال  فعلى سبيل  ومشوهة عنها، 
األمانة  أداء  ذاتية عن حسن  مفاهيم  بالفطرة 
.....اخل  و  الكذب  وقبح  بالعهد  الوفاء  ووجوب 
انه ال  تلقي االم يف ذهنه  . فليس صحيحًا ان 
ميكن العيش بدون الكذب، والوفاء بالعهد يؤدي 
إىل ان تتأخر عن القافلة وتتخلف، أو ان الذي 
الن  ذلك  و......اخل،  به  سيخان  األمانة  حيفظ 
وينقل عنها  للمعلومات  يعتربها مركزًا  الطفل 
كل ما يسأل عنه، ولذا يصبح لزامًا عليها ان 
الطفل  روع  يف  وتلقيه  تعلمه  ما  وتهذب  تدقق 

وذهنه من مفاهيم وقوالب معلوماتية جاهزة.

 الربكة : ثبوت اخلري اإلهلي يف الشيء .
قال تعاىل : ) تبارك الذي َجعل يف السماء بروجًا (.

املبارك : ما فيه اخلري الكثري . 
قال سبحانه:  ) وهذا ذكٌر مبارك أنزلناه(.

واملبارك موضع اخلريات .
قال تعاىل : ) وجعلين مباركًا (.

وورد يف احلديث الشريف: ) ال ينقُص مالٌ  من صدقة (.
أما األنبياء الذي ذكرهم القرآن بالربكة فهم نوح )عليه 
السالم( ، إبراهيم )عليه السالم( ، إسحاق )عليه السالم( 

، موسى )عليه السالم( ، عيسى )عليه السالم( .

البركُة
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حواجُز فساد الشباب  
والشاّبة  الشاّب  وفساد  بفساد شبابه،  ليفسد  إّن اجملتمع 
احنالل   : ومنها  واجتماعية،  فردية  لعوامل  يكون  إمّنا 

واضمحالل السدود واحلواجز اآلتية :
من  الشباب  حلفظ  أساسي  عامل  فإّنه  الزواج،   -  1
فلو  اجملتمع،  لصيانة  رصني  وسّد  والفساد،  االحنراف 
احنّل وانهدم هذا السّد يف اجملتمع، الحنرف الشباب يف 

سيول الفساد والفجور.
2 - عدم االختالط بني الرجال والنساء، إذ هما كالقطن 
ما  وسرعان  الشهوة،  نار  واشتعلت  إاّل  اقرتبا  ما  والنار، 
حيرتق القطن األبيض، فيسوّد وجهه، ويصبح رمادًا يعمي 
الشاّب  حلفظ  منيع  سّد  االختالط  فعدم  اجملتمع،  عيون 
احلرية  دعاة  مبعاول  انهدم  فلو  الفساد،  من  والشاّبة 
يوجب  فإّنه  املنحرفة،  واملساواة  التمّدن  وأقالم  املزّيفة، 
اجنراف الشباب إىل وادي الفساد وانهدام صرح األخالق 

احلسنة.
3 - خوف الفضيحة، فإّن الشاّب والشاّبة ملا حيمالن من 
خمافة  الفساد  عن  يبتعدان  واجتماعية،  فردية  أصاالت 
الفضيحة هلما أو ألسرتيهما وعشريتيهما.. فإذا زال هذا 
اخلوف، فقد أنشب الفساد أظفاره يف وجودهما، وحيدث 
الذي  الشريف  اإلنسان  يتوّقاه  وما  عقباه،  حيمد  ال  ما 

خياف الفضيحة.
4 - خوف املرض، فمن حيّب سالمة نفسه وجسده فإّنه 

باألمراض  املرء  يصاب  أّنه  يعلم  إذ  الفساد،  عن  يبتعد 
الروحية واجلسدية، فمن خاف املرض، ما اقرتف الذنب 

والفساد.
5 - خوف احلكومة، فإّن القوانني وإجراءها كثريًا ما متنع 
الناس من الفساد، إذ اإلنسان بطبيعته حيّب اجلور والظلم، 
ونفسه األّمارة حتّب الفساد واملعصية واخلطيئة، وإن كان 
بفطرته حيّب العدل واإلحسان والدين، فهو وحشّي الطبع 
اإلنسان  نزعات  أمام  يأخذ  فالقانون  الفطرة،  ومدنّي 
حّده،  عند  واحد  كّل  يقف  لكي  والفرعونية،  االستكبارية 
وجمري القانون هو احلكومة والدولة، فمن خاف احلكومة 
ابتعد عن الفساد، والويل كّل الويل لو كانت احلكومة هي ُأّم 
الفساد، فإّن ذلك اجملتمع املسكني ال يرى وجه الصالح إال 
بانقالب احلكومة إىل حكومة صاحلة، حتارب الفساد يف 

اجملتمع، فتأمر باملعروف، وتنهى عن الفحشاء واملنكر.
إذ  السدود،  أقوى  فهو  جهّنم،  وخشية  اهلل  خوف   -  6
بينه وبني  رمبا سّد خوف احلكومة ال مينع اإلنسان فيما 
نفسه ويف اخللوات عن ارتكاب املعاصي واقرتاف الذنوب 
والتلّوث بالفساد، خبالف خوف اهلل جّل جالله، فإّنه مينع 
اإلنسان من الفساد حّتى يف اخللوات، حيث مسع منادي 
احلّق يقول : اّتق اهلل يف اخللوات، فإّن احلاكم هو الشاهد، 
حبل  من  إلينا  أقرب  فهو  اهلل،  حكومة  من  الفرار  وأين 

الوريد، فهو معكم أينما كنتم.  

ميعاد كاظم الالوندي
أراد متكرب أن يتعرف على مقدار وزنه عند ميزان البشر 
فخرج مرحًا بكامل زينته مستعرضًا حاله كالطاووس 
ويفتنت  امليزان  دهشة  سيستل  هذا  بغروره  إن  معتقدًا 
مبنظره اآلسر وسيسجل حينها أعلى درجة لديه فتقدم 
حنو امليزان ميشي مشية اخليالء وكأنه مين على األرض 
إنها حتمل ثرى قدميه فما أن دنا واعتلى كفة امليزان 
يستقر،  رقم  أي  عند  واحتار  مؤشره  اضطرب  حتى 
عندها ازداد املتكرب نشوة مربرًا علة األمر بأنه أعلى 
يدانيه منهم  البشر وال  باقي  من   ً قدرًا وأعظم فضال 

أحدا  بل حتى انه فوق مستوى املوازين.
هنا رد عليه امليزان ردًا مباغتًا أراد به أن يلقن املتكرب 
رداء  كتفيه  يبتلع غروره وخيلع عن  كيف  ويعلمه  درسًا 
الكربياء ألنه ُملك هلل والذي ما نازعه فيه احد إال ألقاه 
يف النار قائالً  له: إن كان الشيطان قد زين لك احلقائق 
فأذعنت له واحدت نفسك بهالة من األكاذيب لتتعاىل 
بها على خالقك وبين جنسك فما هذا إال هلوانك على 
نفسك  يف  جتدها  ولضعة  الناس  من  وابتعادك  اهلل 
حلديث  اجلاحدين  من  كنت  أَو  عقلك  أصابت   ٍ وخّلة 
سيد املرسلني )صلى اهلل عليه واله وسلم( حيث قال: 
) عجبت للمتكرب كيف يتكرب وأوله نطفة جنسة وآخره 

جيفة نتنة( أم على قلوبٍ  أقفاهلا؟
الصفعة  من  وبدا ممتعضًا  ما مسعه  للمتكرب  َيرق  مل 
اليت تلقاها من امليزان وقرر الرحيل والبحث عن ميزان 
آخر عّلهُ  جيد فيه العزاء لكربيائه اجملروح، فما أن علم 
امليزان غايته اعلمه بعدم جدوى البحث قائالً  له: أينما 
هباء  نفسك  أقنعت  وان  واحدة  فالنتيجة  وجهك  تولي 
بالعثور على ذلك امليزان فاعلم انه متملق وغشاش ولن 
وترتقي  األعمال  تقبل  فبه  بالتواضع  إال  مبتغاك  جتد 
الذي  األخضر  كالغصن  صاحبه  وميسي  الكمال  حنو 
خبريه  ينزل  أن  ثقله  من  يتوانى  ال  يانعة  مثارًا  حيمل 
حالوته  من  ليستلذوا  الناس  أيدي  متناول  يف  ليكون 
فخفيف  زهوك  غمرة  ويف  وأنت  أما  بعطائه  وينعموا 
وطائر كالدخان ُيرى وال يكاد ينتفع به .. وهل للدخان 

وزن يف عامل األوزان ؟!

ما بنَي املتكر وامليزان

بدري الغزالي احللي
رزٌق   «  : الرزق رزقان   : املؤمنني  السالم( أمري  قال علي )عليه 

تطلبه ورزق يطلبك واسألوا اهلل من فضله«.
عن اإلمام علي بن احلسني )عليه السالم( : كان أمري املؤمنني 
يتعب  اهلل  يراه  أن  يريد  احلاجة  طلب  اهلاجرة يف  إىل  خيرج 

نفسه يف طلب احلالل.
قال النيب حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( : العبادة سبعون 
جزءًا أفضلها طلب احلالل ، وقال )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
: ) من بات كااًل من طلب احلالل بات مغفورًا له(. وقال اإلمام 
ظل  حيث   (  : تالميذه  ألحد  السالم(  )عليه  جعفر  بن  موسى 
السوق.  أعين   ، اغد إىل عزك  درسه  انتهاء  بعد  عنده  جالسًا 
وقال اإلمام الصادق )عليه السالم( للفضل بن يسار بعد أن قال 
له : إني قد تركت التجارة فقال )عليه السالم( : ) فال تفعل ، 

بن  العالء  وقال  ربك(.  واسرتزق  بساطك  وابسط  بابك،  افتح 
كامل لإلمام الصادق )عليه السالم( : ) ادع اهلل أن يرزقين  فقال 
)عليه السالم( : ) ال أدعو لك ، اطلب كما أمرك اهلل عز وجل(. 
ليعود  الرزق  طلب  من   (  : السالم(  )عليه  الكاظم  اإلمام  وقال 
به على نفسه وعياله كان كاجملاهد يف سبيل اهلل . وقال )عليه 
السالم( : ) إن اهلل حيُب احملرتف األمني(. وعن اإلمام الصادق 
ربه  فاه إىل  فاغرًا  الرجل  إني ألبغض   (  : قال  السالم(  )عليه 
فيقول ارزقين ويرتك الطلب(. وقال النيب )صلى اهلل عليه واله 
وسلم( : ) نعم العون على تقوى اهلل الغنى(. وقال )صلى اهلل عليه 
واله وسلم( : اللهم بارك لنا يف اخلبز وال تفرق بيننا وبينه ، فلوال 

اخلبز ما صلينا وال صمنا وال أدينا فرائض ربنا.
قال اإلمام الرضا )عليه السالم( : ) ال جيتمع املال إال خبصال 
مخس ، ببخل شديد وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة رحم، 

وإيثار الدنيا على اآلخرة.

طلُب الرزق
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

تكريم 
وسيلة

 اخلري 
يأمر األمام السجاد )عليه السالم( ابنه اإلمام 
لئال  ناقته  بدفن   ، السالم(  )عليه  الباقر 
تأكلها السباع ، إذ أنه حج عليها اإلمام )عليه 
بسوط  يضربها  مل  حجة  عشرين  السالم( 
أنه ما كان ) وسيلة  بليغ يف  ..ويف ذلك درس 
للتكريم   ) مستحٌق   ( فإنه   ، اخلري  لتحقق   )
ولو كان حيوانًا ال يعقل معنى التكريم وخاصة 
بعد اهلالك! ..فكيف األمر بالعباد الصاحلني 
اخلريات  لتحقق  سببًا  زالوا  وال  كانوا  الذين 
عن قصٍد والتفات ؟!..ومنه يعلم عظمة اجلرم 
السالم(  )عليه  اهلدى  أئمة  إىل  أساء  فيمن 
وإدخال  إليذائهم  بل   ، تكرميهم  عدم  يف 
الوهن عليهم ، كما وقع لإلمام السجاد )عليه 
 ، عليها  حج  ناقًة  يكرم  ..فهو  نفسه  السالم( 
اهلل  على  اخللق   ) أعـّز   ( يكرموا  مل  والقوم 
تعاىل ، وهم الذين بهم قوام احلج وغريه من 

شرائع اإلسالم . 

غاية سلوك العارفني ومنتهى آمال العابدين وحمجة 
سبحانه  خلالقه  العبد  حب  هو  ذلك  املتقني  سري 
فاحلب  وسلوكه  حياته  جممل  على  تأثري  له  الذي 
هو احملرك الذي يقف وراء كل تصرف يسلكه املرء 
وحب   .. وإعراضه  لسخطه  وجتنبًا  حملبوبه  إرضاء 
حب  عن  خيتلف  احلب  من  نوع  تعاىل  هلل  اإلنسان 
بنور  يتعلق   ٍ سلم  حب  فهو  املادية  لألمور  اإلنسان 
إليه  تتعرف  أن  عن  منزه  تعاىل  الباري  ألن  العقل 
احلواس وإمنا يعرفه اإلنسان بعقله ، لذا فان قوام 
اهلل  عرف  فمن  املعرفة  هو  تعاىل  هلل  العبد  حب 
سبحانه وتعاىل بكونه الكمال املطلق يف هذا الوجود 

سواه  شيئًا  حيب  وال  وحيبه  به  يتعلق  أن  له  فالبد 
ألنه جيد فيه اجلمال احلقيقي املنّزه عن كل نقص 
وعيب وهذا النوع من احلب يعد من أرقى أنواع احلب 
إىل  يلتفت  أن  يكره  املرتبة  هذه  يبلغ  من  إن  حبيث 
حب املوجودات املادية ، اليت يفين كثري من الناس 
لدى  تنكشف  إذ  خلفها  والسعي  طلبها  أعمارهم يف 
إن حب  فيها  يرى  تعاىل حقائق وجودية  حمب اهلل 
السعادة احلقيقية  يوفر لإلنسان  الدنيا وشؤونها ال 
واألنس والطمأنينة كما جيدها يف حبه هلل عز وجل 
احملب  هذا  يعيشها  اليت  النعمة  حقيقة  يعرف  وال 
الغاية  وهذه  واقعًا  اآلمن  احلرم  هذا  دخل  من  إال 

الشريفة مشروعة لكل احد فال يظن احد إنها حكر 
على إنسان دون آخر ..

نعم ملا كانت هذه املنزلة تعين حب اهلل تعاىل غالية 
الثمن فال ريب إنها عزيزة املنال ال حيصلها اإلنسان 
بالرتجي وال بالتمين فهي أساسا حتتاج إىل توفيق 
للوصول  اإلنسان  من  وإصرار  وعزم  تعاىل  اهلل  من 
إىل هذه املرتبة وجيهد على تنقية النفس وتهذيبها 
وتصفيتها يف الظاهر والباطن على ضوء ما شرعه 
اهلل تعاىل وبينه النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
يف سنتهِ  حتى تكون النفس مستعدة لبلوغ هذا املقام 

اجلليل.

حبُّ اهلل

سهاد سعد عبد األمري

صحيح فإن القلب يف أمس احلاجة إىل الشحن خاصة يف هذا الوقت الذي يكثر فيه أشياء تفرغ 

بطارية القلب بسرعة قوية لكن هل عرفت مباذا تشحن قلبك ؟

اشحنه بنور اإلميان الذي هو عاصمة من التلوث بالدنيا والرذائل وملا كان اإلميان يزيد وينقص 

كان ارتكاب املعاصي نقصًا يف اإلميان، واإلميان عندما يغيب تكثر اجلرائم وتنتشر، وطرق شحن 

القلب هي كاآلتي :

1- تقويم العقيدة 

2- تعزيز باعث الدين 

3- تدبر القرآن 

4- التفكر يف ملكوت اهلل 

5- حب الطاعات

6- مقت احملرمات

7- االستغفار والتوبة 

8- عدم اإلصرار على املعصية 

إن اإلميان الصادق القوي يصلح أمور الدنيا واآلخرة ... جعلنا اهلل وإياكم من عباده الذين ال خوف 

عليهم وال هم حيزنون.

اشحنْ قلبك قبل أن ينطفئ

جملة االحرار اال�سبوعية
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ماأ�ساة الطفولة..

السكري
الدم  يف  الكلوكوز  نسبة  يف  ارتفاع  عن  ينتج  مرض  هو 
يف  كلي  أو  نسيب  نقص  بسبب  الطبيعية  احلدود  فوق 
األنسجة  حساسية  واخنفاض  األنسولني،  هرمون  إفراز 

لألنسولني أو كال األمرين.  
تصنيف السكري 

-سكري النوع األول : هو نوع الذي يظهر نتيجة انعدام أو 
نقص يف أفراز هرمون األنسولني من البنكرياس وحيدث 
معاجلته  وجيب  والبلوغ  الطفولة  أثناء  مبكرة  سن  يف 

باألنسولني . 
-سكري النوع الثاني : هو النوع الذي يظهر نتيجة اخنفاض 
لدى  مقاومة  ظهور  أو  فعاليته  عدم  أو  األنسولني  إفراز 
اجلسم ضد عمل األنسولني وتتم معاجلته بالتدبري الغذائي 
أو األدوية عن طريق الفم أو األنسولني حسب حالة املريض 

ويظهر غالبًا بعد األربعني من العمر . 
وتزول  احلوامل  النساء  لدى  يظهر   : احلمل  -سكري 

األعراض أو تستمر بعد انقضاء فرتة احلمل .  
  تشخيص السكري .  

كثرية   . العطش  مثل  السريرية:  والعالمات  -األعراض 
التبول . اإلحساس باجلوع . فقدان الوزن . الشعور باإلعياء 

والتعب . 
-الفحوص املختربية : فحص نسبة السكر يف الدم حيث 
يشخص السكري إذا كانت نسبة الكلوكوز يف الدم . 126 

ملغم  / دسيليرت أو أكثربعد صيام )8- 10 ( ساعات أو 
200 ملغم / دسيليرت أو أكثر بعد تناول الطعام بساعتني  

 التدبري الغذائي : 
األصحاء  األشخاص  الغذائية جلميع  االحتياجات  تتشابه 
الطعام  مدخول  كمية  الفرق يف  ويكمن  النوعية  حيث  من 
وحالته  ألبدني  ونشاطه  الفرد  عمر  على  تعتمد  اليت 
الصحية إضافة إىل ظروفه الثقافية واالجتماعية بهدف 

الوصول إىل الوزن املثالي . 
جماميع الغذاء األساسية : 

-اخلبز ومنتجات احلبوب ) رز . ذرة . قمح . برغل ( . 
-احلليب ومشتقاته . 

-اللحوم بكافة أنوعها . البيض . والبقول . 
-الفاكهة واخلضروات . 

-الدهون والزيوت . 
    لذا جيب أن تشمل كل قائمة من قوائم الغذاء الصحي 

اليومية عنصرًا من 
    كل جمموعة من جمموعات األطعمة املذكورة اعاله . 

    مبادئ التدبري الغذائي للمصابني بالسكري 
   على األشخاص املصابني بالسكري أتباع مبادئ التغذية 

الصحية مع بعض التعديالت  
 ( الكربوهدرات  واستقالب  متثل  الضطرابات  نظرًا      

النشويات والسكريات ( لديهم كما 
   كما يلي  : 

   
  املواد الغذائية اليت جتنبها يف الغذاء اليومي 

   السكر . العسل . املربى . الدبس . املشروبات . الغازية 
احللويات   . كريم  وااليس  املرطبات   . احملالة  والعصائر 
السكرية مثل الزالبية والبقالوة . والفواكه اجملففة واملعلبة 

باحملاليل السكرية . الصاص والكتشب . 
  مالحظة 

نسبة  اخنفاض  حالة  يف  املذكورة  األغذية  تناول  ميكن 
السكر يف الدم لتجنب حدوث هبوط السكر . 

املواد الغذائية اليت ينبغي التقليل من تناوهلا 
- الدهون والزيوت جبميع أنواعها . 

املعلبة  اللحوم   ( ومشتقاتها  الدسم  عالية  اللحوم   -
والبسطرمة ( . 

- األلبان عالية الدسم ) الزبد اجلنب القيمر ( . 
- املكسرات ) اللوز . اجلور . البندق . الكازو . الفستق ( . 

ال ميكن تطبيق نظام غذائي موحد لكل مرضى السكري 
نوع  حسب  اآلخر  عن  ختتلف  مريض  حالة  كل  أن  حيث 
استشارة  واألفضل  العمل  وطبيعة  والوزن  والعمر  املرض 
الغذائي  العالج  لتنظيم  التغذية  طبيب  أو  املعاجل  الطبيب 

للمرض . 
شعبة تعزيز الصحة

التدبرُي الغذائي للمصابني بالسكري 

رفقا بأطفالنا..

انقذوهم من 

االعمال الشاقة... 

مكان هذا الطفل 

رحلة الدرس وليس 

مقارعة احلديد
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