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عن حييى بن يعمر قال: كنت عند احلسني )عليه السالم( إذ 
دخل عليه رجل فسّلم فرد عليه احلسني )عليه السالم(، فقال: 
يابن رسول اهلل مسألة. قال: هات. قال: كم بني اإلميان واليقني؟ 
قال: أربعة أصابع. قال: كيف؟ قال: اإلميان ما مسعناه واليقني ما 
رأيناه، وبني السمع والبصر أربعة أصابع. )كفاية األثر 232ـ  234(.

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم الإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 21/ربيع الآخر / 1433هـ املوافق  15 / 3 / 2012 



علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابي بكري عن رجل عن ابي جعفر عليه السالم يف قوله عز وجل: )ان تبدوا الصدقات فنعما هي( 

قال: يعين الزكوة املفروضة قلت: )وان ختفوها وتؤتوها ألفقراء( قال: يعنى النافلة، انهم كانوا يستحبون اظهار ألفرايض وكتمان النوافل.

وقال عليه السالم: االيدي  ثالثة: فيد اهلل العليا ويد املعطي اليت تليها، ويد السائل السفلى إىل يوم القيامة، ومن سأل وله ما يغنيه جاءت 

مسألته يوم القيامة كدوحا او مخوشا او خدوشا يف وجهه  قيل: وما غناء؟ قال: مخسون درهما أو عدهلا من الذهب.

يف تفسري العياشي عن أبي اسحق قال: كان لعلي بن أبي طالب عليه السالم أربعة دراهم مل ميلك غريها فتصدق بدرهم ليال، وبدرهم نهارا، 

وبدرهم سرا، وبدرهم عالنية. فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وآله فقال: يا علي ما محلك على ماصنعت؟ قال: اجناز موعود اهلل، فأنزل 

اهلل: الذين ينفقون امواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية إىل آخر اآلية.

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



من يتابع وسائل اإلعالم بكافة انواعها جيد هنالك حالتني ؛ االوىل وضاءة ومشرقة وتبعث على الفخر واالعتزاز وهي ختص املشاريع اليت تستمر العتبة احلسينية املقدسة بإقامتها 
بهمة عالية ونشاط دؤوب واضعة نصب عينيها اهلدف اإلسرتاتيجي االساس املتوخى من هذه املشاريع وهو خدمة اإلمام احلسني عليه السالم واملتشرفني بزيارته ، يف املقابل نسمع 
ونرى بأمل وأسى ان الكثري من املشاريع اليت ختص البنى التحتية واخلدمات والطاقة اليت هلا مساس مباشر حبياة املواطنني وسعادتهم ورفاههم وأمنهم قد اعرتاها الكثري من 
التلكؤات والتعثرات وبطء نسب  االجناز وتردي مستوى التنفيذ فضال عن وضع العديد من اجلهات املنفذة يف القوائم السود لتلك االسباب إضافة اىل اهلدر يف الوقت واألموال 
وتأخري تقديم اخلدمات املرجوة اىل املواطنني احملتاجني هلذه املشاريع، والعكس صحيح فان العتبة احلسينية املطهرة وهي تتسابق مع الزمن وتشمر عن سواعدها لتقديم األفضل 
واألحسن بكفاءة عالية وهمة منقطعة النظري رغم الصعوبات وقلة املوارد فان مشاريع العتبة املطهرة بأنواعها كافة؛ العمرانية والفكرية والثقافية واهلندسية والزراعية وغريها 
أمثرت كلها بشهادة اجلميع وكلما يأتي الزائرون الكرام للتشرف بزيارة سيد الشهداء عليه السالم جيدون مشروعا جديدا وطفرة نوعية اخرى وعلى مجيع املستويات، سيما 
مشروع توسعة احلائر احلسيين املقدس وهو من املشاريع اإلسرتاتيجية اليت تقوم العتبة املطهرة يف تنفيذها الستيعاب األعداد املليونية املتزايدة  اليت تفد اىل كربالء املقدسة 
ومن اهم مفاصل هذا املشروع، الصحن الذي توشح بتسمية صحن العقيلة زينب عليها السالم ليكون شاخصا معماريا رائعا جديدا ليضاف اىل سلسلة الشواخص اليت نفذتها 
العتبة املقدسة ومازالت تنفذها وليكون شاهدا على صدق النية وشرف اخلدمة اليت ناء مبسؤوليتها َخَدَمُة اإلمام احلسني )عليه السالم( الجناز الصحن الزينيب الشريف وليكون 

صرحا شاخما من صروح الطف اليت تقامست فيها سيدتنا زينب أخاها اإلمام احلسني عليهما السالم شرف الشهادة وأعباء الرسالة .

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

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗالصحن الزينيب الشريف

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

عبا�س ال�سباغ

التشريُع اإلسالميُّ ونظاُم 
احلقـــــــــــــــوِق والواجباِت الزوجيِة 

مسيحيوَن من البصرة جيتمعون يف حرم 
احلسني )عليه السالم( تأكيدا للوحدة 
الوطنية ولالطالع على املشاريع املهمة

من أجل تطوير التعليم يف مركز مدينة 
كربالء وأقضيتها ونواحيها

تهديم )33( مدرسة آيلة للسقوط إلعادة 
بنائها ونصب اخليام بديال مؤقتا 



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

حتدث ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة 
يف كربالء املقدسة مساحة السيد امحد الصايف يف 
يف  أقيمت  اليت  اجلمعة  صالة  من  الثانية  اخُلطبة 
العتبة احلسينية املقدسة يف 15 ربيع اآلخر 1433هـ 
وما  املوظف  بثقافة  يتعلق  فيما  9-3-2012م  املوافق 
حييطه من مقررات وقوانني للنهوض بواقعه اخلدمي 
ضمن املؤسسات اليت يعمل بها، وأشار اىل إن مجيع 
هذا  فإن  وصحيحة  صائبة  تكن  مهما  التشريعات 
أن  ميكن  ما  األرض  على  يعطينا  ال  لوحده  املقدار 
وإرادة  قدرة  هناك  تكن  مل  ما  املشّرع  هذا  يستهدفه 

على تطبيق ما ُشرع.
أساسيا يف  بل  دائمًا  إن مثة عامال مساعد  وأضاف 
العوامل  من  وهو  الوقت  عامل  وهو  أال  البلدان  بناء 
يف  اآلن  واملوظف  حترتم  أن  جيب  اليت  األساسية 
إىل  وحيتاج  الوقت،  يقّدس  أن  إىل  حيتاج  العراق 
ثقافة تسمى ثقافة الوقت ، فالبلدان اهتمت وحاولت 
أن حتصر مواردها اليت ميكن أن تنهض بها فوجدت 

إن عامل الزمن هو عامل مهم.
كثرية  العراق  يف  عندنا  املهدورة  األوقات  إن  وتابع: 

له  املضروب  الوقت  املوظف من  استفادة  وحالة  جدًا 
يف الدوام حالة قليلة، فاملوظف يف موقع عمله جيب 
أن  البد  الوقت  هذا  إن  حقيقيا  اعتقادا  يعتقد  أن 
يكون وقتًا مقدسًا ألنه من خالل هذا الوقت سيبين 
البلد وجيب أن ال يفرط يف أية دقيقة وان ال يستقبل 
يستغرق  ال  وان  بعمله  عالقة  له  ليس  الذي  الضيف 
مينع  أن  حياول  ال  وان  اهلاتفية  املكاملات  يف  وقتًا 
املراجع بذريعة تناوله الفطور يف موقع الوظيفة هذه 
التصرفات كلها خاطئة!! ال يف قانون الوظائف وال يف 

األعراف االجتماعية وال  يف البلدان املتحضرة.
ولفت اىل إن الناس الذين سبقونا مل يسبقونا بعقول 
ختتلف عن عقولنا أو وقت خيتلف عن أوقاتنا وإمنا 
حنن  األمثل،  الشيء  حنو  العقول  باستغالل  سبقونا 
ويف  ُيهدر  الوقت  من  كثريا  إن  جند  جنمع  عندما 
احلقيقة ُيهدر معه مال وطاقات، فإذا امليزانية تكون 
بأرقام كبرية فالبد أن حُندد ميزانية للوقت، فاملطلوب 
من املوظف عندما يأتي إىل وظيفته أن يعطي من وقته 
الوظيفة فهذه  العمل يف  مبقدار ما حيدده معه عقد 
ميزانية للوقت والعمل واإلنتاج .. أما إذا كان املوظف 

مواعيد خاصة  عنده  وإذا  املسألة  بهذه  مكرتث  غري 
عندنا  فسيكون   .. وإذا  وإذا  الدوام  فرتة  إىل  يؤجلها 
تفريط وهدر بالوقت، واإلنسان جيب أن يكون خبيالً  
بالوقت وحريصا على أن يستغل الوقت فيما ُكلف به.

وطالب اجلهات الرقابية بأن تراقب اهلدر يف الوقت، 
وتساءل  الوقت،  بقضية  استخفاف  عندنا  وقال حنن 
؟!  الدائرة  خدمة  كله يف  وقته  يستخدم  املوظف  هل 
.. املوظف ال  حقيقة مع اعتزازنا باملوظفني اجليدين 
املهنية  الوقت وال حيرتم  حيرتم مراجعيه وال حيرتم 

اليت هو عليها.
يتعلق  ملا  وتسويف  تأجيل  عملية  هناك  إن  على  وأكد 
إذا كانت مثة مصلحة  أما  املواطنني،  بتمشية معاملة 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد أمحد الصايف  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان:  15 / ربيع االخر /1433هـ املوافق 2012/3/9م

تقرير : حسن اهلامشي

املوظُف جيب أن يصل إىل 
حالة يؤنب ضمريه إذا 
تأخر عن الدوام أو مل 
يستثمر وقته يف العمل 
بالشكل املطلوب 

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

نداء اجلمعة

السيُد أمحد الصايف يدعو إىل إشاعة ثقافة احرتام الوقت يف صفوف املوظفني وينتقد 
املستوى التعليمي واألخالقي يف املدارس واجلامعات



سيستعجل  انه  الشك  سفرة  تكون  كأن  شخصية 
املتأخرة  على  املتقدمة  الطائرة  على  السفر  ويفضل 

والعمل  يؤجل  املواطن  عمل  ملاذا  ساعة،  بنصف  ولو 
الشخصي ال يؤجل؟!.

وخلص مساحته إىل القول البد على الدولة يف العراق 
أن تهيئ درجات وظيفية ومتتص كثريا من الشهادات 
اجليدة لالستفادة من خرباتها ..فالوقت والشخص يهم 
البلد وحنن ال نريد بطالة مقّنعة فهذا كله على حساب 
الدولة والبد من فتح مشاريع تستوعب هذه الدرجات 
والعدد اهلائل من اخلرجيني وهذه طاقات تنفع البلد 
، ودعا اإلخوة الذين بيدهم القرار من التثقيف على 
قضية الوقت وان يستقبلوا الطاقات والوظائف اليت 
إىل  يصل  أن  املوظف جيب  إن  وأكد  اجملتمع،  ختدم 
حالة يؤنب ضمريه إذا تأخر عن الدوام أو مل يستثمر 

وقته يف العمل بالشكل املطلوب.
مساحته   انتقد  والتعليمي،  الرتبوي  اجلانب  وعن 
العراق  يف  واملعاهد  اجلامعات  يف  التعليم  آليات 
املدرس  يكون  أن  البد  وقال:  قدمية،  بأنها  ووصفها 
متسلطًا على املادة العلمية بشكل جيد حتى نصوغ هذا 
الطالب صياغة جيدة ونضعه يف جماالت خدمة البلد، 
فإذا كان املعلم واملدرس ال يتمكن من التدريس بشكل 
جيد ستكون هناك مشكلة، وحنن نعاني منها وهي إن 
كثريا من اإلخوة لألسف الشديد معلوماتهم األكادميية 
متواضعة، وبعض طلبة املدارس اآلن جناحاتهم ليست 

والوساطة  التواطؤ  من  بنحو  تكون  وإمنا  باستحقاق 
وبدأت تؤثر على مستويات الطلبة. 

قضية  يف  التزوير  عملية  أيضا  مساحته  وتناول 
الشهادات اليت أصبحت عملية شائعة وهذا التزوير 
يتعرض البعض إىل ضغوطات من زيد أو عمرو على 
انه البد أن مننح شهادة ومن املعلوم إن الذي يزّور هو 
أيضا،  جاهل  هو  التزوير  على  يشجع  والذي  جاهل 
هذه  عن  بنفسه  ينأى  علمه  حيرتم  الذي  فالعامل 
الطريقة وحياربها اشد احملاربة، فإن عملية التزوير 
تؤثر  اليت  الكبرية  اجلرائم  من  العلمية  القضايا  يف 
اإلنسان  يأتي  أن  املعقول  غري  فمن  البلد  تقدم  على 
من  ويستفيد  يكتب  ومل  يقرأ  مل  أمي  وهو  بشهادة 
عالقته مع فالن وفالن وحبفنة من الدنانري وحيصل 
يتعلق  وإمنا  ليس سياسيًا  األمر  !! فهذا  على شهادة 
مننح  أن  املعقول  غري  فمن  الدولة  مؤسسات  ببناء 

اجلاهل صفة العامل!
وأشار إىل أن مدارسنا تعاني من اهلبوط يف املستوى 
العلمي الذي جيب أن ننهض به بشكل جيد، فاجلانب 
وكلياتنا  ومعاهدنا  مدارسنا  يف  واألخالقي  الرتبوي 
حقيقة ال َيُسرُّ وقال يف هذا الشأن: أنا أحتدث مبهنية 
العلم  واحرتام  الرتبوية  اجلوانب  مسألة  يف  وحرفية 
أنه قد تسمعون قصصا يندى هلا اجلبني  ولفت إىل 
وحنوا من عدم االحرتام بني املدرس والطالب وهناك 
عالقات غري منضبطة وال تنسجم مع قداسة اجلانب 

الرتبوي.
يف  وشدد  وتقديسه،  املعلم  احرتام  بضرورة  وطالب 
الوقت نفسه على أن يصنع املعلم االحرتام والتقديس 
العلمية  املادة  على  مسيطرا  املعلم  كان  فإذا  بنفسه، 
املدرسة  ويقدس  ويهتم حبشمته  اخلاص  بزّيه  ويهتم 
على  سيؤثر  انه  الشك  اجلامعي  احلرم  ويقدس 

الطالب. 
يف  قليلة  كانت  واجلامعات  املدارس  أن  إىل  وأشار 
السابق ومل تكن كمثل هذا الوقت والناس كان عندها 
غري  والكليات  اجلامعات  وكانت  للعلم  واحرتام  همة 
تذهب  الناس  لكن  احملافظات  مجيع  يف  منتشرة 
الكلية  طالب  يتخرج  وعندما  العلم  وحترتم  وتتهافت 
يتخرج باستحقاق، أما يف هذا الوقت من املمكن أن 
املرحلة  إىل  اإلعدادي  السادس  من  شخصا  جنعل 
ففي  ثاني  وال  أول  بال  مباشرة  الكلية  من  الثالثة 
العراق يوجد مثل هكذا حالة وهي متوفرة ملن يدفع 
الثمن!! فاألستاذ اجلامعي جيب أن يشعر بالفخر ألنه 
أستاذ جامعي وإنه مرٍب جليل والبد أن يتقيد يف زيه 
وهندامه .. بناتنا يف اجلامعات جيب أن يفهمن إنهن 
يكونن  أن  وينبغي  اجملتمع  هذا  يبنني  أن  إىل  يذهنب 

على قدر كبري من حتمل املسؤولية.
خصوص  يف  السابقة  األنظمة  عن  مساحته  وتكلم 
قضايا العلم ألننا إذا غفلنا عن العلم سيصعد جاهال 
ً وإذا صعد جاهالً  تبدأ الكوارث، علينا أن نكون أكثر 
من صمام أمان لعدم تشوه اجلانب التعليمي وجيب أن 
ال يتوسط بعض اآلباء واألمهات لكي ينجح أوالدهم، 
إىل جهد  وإمنا حيتاج  مُينح  ال  العلم  إن  على  وشدد 
وتعب حتى نصنع من الطالب رجاال يبنون مؤسساتنا 
من  كفاءات  لكي خنرج  يليق  الذي  بالشكل  التعليمية 
أبنائنا ممن خيدمون هذا البلد وان ال مننح الشهادات 

بدون استحقاق.

العلُم ال ُينح وإمنا 
حيتاج إىل جهد وتعب 
حتى نصنع من الطالب 
رجاال يبنون مؤسساتنا 
التعليمية بالشكل الذي 
يليق
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سبق لنا أن تناولنا حقوق الزوجة على زوجها، ونتكّلم اآلن عن حقوق الزوج على زوجته، على ضوء ما وضع 
واملودة  االنسجام  يسودها  بأجواء  والعيش  لألسرة متاسكها  تضمن  ونظم  وتشريعات  أحكام  من  اإلسالم 
والوئام، ملواجهة احلياة بعيدًا عن أجواء التوتر والتشنج والبغضاء وحتى يتمكنوا من أداء دورهم، فالزوج 
سيقدر على مواجهة مصاعب احلياة ومشاكلها ويؤدي دوره املطلوب داخل األسرة وخارجها، وكذلك الزوجة 
ستتمكن من أداء مهامها داخل األسرة، فيتمكنا من تربية األبناء وتنشئتهم النشأة الصاحلة وتأهيلهم ليكونوا 
أفرادًا صاحلني..حيث إن عدم االلتزام بذلك سيؤدي إىل النزاع بينهما واالختالف وتفكك األسرة وتقصري 
والراحة  السعادة  املالئمة، إضافة إىل فقدان  األجواء  توفر  لعدم  أداء مهامهما يف احلياة،  الزوجني عن 
األسرية، ولعّل اغلب أسباب الطالق ناشئة عن عدم مراعاة كل من الزوجني أو احدهما حلقوق اآلخر، ومن 
هنا وضع اإلسالم نظامًا للحقوق والواجبات لكل منهما على اآلخر، ومراعاتها حتقق األهداف املطلوبة، وقد 

تكّفلت الكتب الفقهية ببيان هذه احلقوق سواء الواجبة منها أم املستحبة.. فمن حقوق الزوج على الزوجة:
* طاعة الزوج وعدم اخلروج من البيت إال بإذنه: يقول)صلى اهلل عليه واله وسلم(:« وال خترج من بيته إال 
بإذنه » فاملطلوب من الزوجة أن تقف من زوجها موقفًا كامالً  يف الطاعة والتقدير لتشعره مبعنى القوامة 
من جهته عليها، وإنه سّيُد البيت وليس يف ذلك منقصة على املرأة، فان الرجل قد ألقيت عليه مهمة التدبري 
واحلماية وتوفري العيش الكريم لألسرة فهو الذي يعمل ويكّد ويشقى ليهيئ هلم سعادتهم ويقوم حبفظهم 
ورعايتهم من املصاعب والتحديات يف احلياة، وورد عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( : »َمن أعظم 
الناس حقًا على املرأة ؟ قال )صلى اهلل عليه واله وسلم( : زوجها » ويف حديث آخر : » لو أمرت أحدًا أن 
يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها«، وعن أبي عبد اهلل الصادق )عليه السالم( قال:« إن رجالً  
من األنصار خرج على عهد رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( يف بعض حوائجه فعهد إىل امرأته أن ال 
خترج من بيتها حتى يقدم..قال: وان أباها مرض فبعثت املرأة إىل النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( فقالت: 

إن زوجي خرج وعهد إلي أن ال أخرج من بييت حتى يقدم وإن أبي مرض، فتأمرني أن أعوده . 
فقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم(:اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجك.

قال:فثقل فأرسلت إليه ثانيًا بذلك..
فقالت:فتأمرني أن أعوده. 

قال:اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجك. 
قال:فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات، فتأمرني أن أصلي عليه؟ 

فقال: ال، اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجك.
قال:فدفن الرجل، فبعث إليها رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم(:إن اهلل قد غفر لك وألبيك بطاعتك 

لزوجك«.
ولكن يف نفس الوقت فان املطلوب من الزوج أن ال يتعسف يف استخدام هذا احلق، فيضّيق على الزوجة 

حق القوامة مطلق
 أم مقيد؟!

حسن اهلامشي

حق الزوج على زوجته ووجوب الطاعة له بالتمكني وعدم اخلروج من البيت إال بإذنه وعدم 
إدخال من ال حيب يف بيته، فالبعض من الرجال يعمم حق الطاعة على مجيع مفردات 
احلياة معلال ذلك بالقوامة!! وفاته إن القوامة ليس بالتفضيل وإمنا بالرتكيبة القوية اليت 
يتصف بها الرجل وما يتبعه من كد وتعب لتأمني اإلنفاق على العيال، مقارنة بالرتكيبة 
الضعيفة للمرأة، والضعف ليس معناه النقص بل معناه الظرافة واحلنان والرقة اليت لوال 

هذه األمور ألضحت احلياة معقدة وجافة فيها من النصب واللغوب الشيء الكثري.
الزوجة أن تعلم أن اهللهَّ  العابدين عليه السالم يف هذا املضمار: وحق  يقول اإلمام زين 
فتكرمها  عليك،  تعاىل  اهللهَّ  من  نعمة  ذلك  أن  وتعلم  وأنسًا،  سكنًا  لك  جعلها  وجّل  عّز 
وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن هلا عليك أن ترمحها ألنها أسريك وتطعمها 

وتكسوها فإذا جهلت عفوت عنها.
الشرعية  احلقوق  احلقوقية،  رسالته  من  املباركة  الفقرة  هذه  يف  السالم  عليه  يتناول 
بالتوجيه  أخرى  ومرة  واملطلوب  الواجب  لبيان  بالتشريع  مرة  للزوجة  واملادية  واألدبية 

الوجداني املؤّثر.
ويصّور عليه السالم من أعماق القلب وأغوار احلّس الصادق طبيعة تلك العالقة بتعبري 
لطيف رقيق ينهل من القرآن الكريم وال يكتب إال حبربه الذي ال ينضب ويظلَّ  يشّع بأنوار 
احلقيقة اخلالدة فيوضح عليه السالم صلة النفس بالنفس، صلة السكن والقرار، صلة 

املودة والرمحة صلة السرت والتجمل.
فيا ترى ما الذي توجبه هذه الصالت من حقوق على الزوج عليه مراعاتها والقيام بها 
أمام شريكة العمر ورفيقة الدرب الطويل، فهو يلزم الزوج بالنفقة عليها من توفري وتهيئة 
امللبس واملسكن واملأكل مبا يناسبه ويناسبها جاء يف احلديث: »حق املرأة على زوجها أن 

يسّد جوعتها وأن يسرت عورتها وال يقّبح هلا وجهًا«.
كما  بينهما  واالتصال  معه،  العالقة  الزوجي يف  عن حقها  عبارة  وهو  وصاهلا،  وكذلك 
أراده اهللهَّ تعاىل ولذلك ال حيق للزوج هجرانها واالبتعاد عنها زيادة عن املدة احملّددة يف 
الشرع املبني، ومن القبح مبكان أن يقّصر الرجل يف أداء هذا احلق هلا وقد ورد ذم الرجل 

املتهاون بهذا األمر يف النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السالم.
ومن حقوقها عدم إهانتها فينبغي التعامل معها بإحسان فال يعمد إىل إستعمال األلفاظ 
النابية معها وإن كان غاضبًا أو حمّقًا وهو املقصود من قول النيب  صلى اهلل عليه وآله 

وسلم: وال يقّبح هلا وجهًا
ويعمل جاهدا على عدم اإلضرار بها رمبا يعمد بعض األزواج إىل اإلضرار بالزوجة حتى 
تصل إىل حالة ترجو فيها اخلالص من زوجها فتبذل مهرها لقاء أن يطلقها فيكون هو 
الذي أجلأها إىل هذه احلالة من خالل املعاملة السيئة واألسلوب الوحشي يف التعاطي 
معها، ورمبا يفرح الزوج بأنه قد جنحت خطته ووصلت إىل الغاية اليت رمى إليها من 
خالل عملية اإلضرار واالضطهاد اليت مارسها مع زوجته لكن احلقيقة إن اهللهَّ تعاىل 
ورسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم بريئان من هذا الرجل وإضافة إىل ذلك فإن ما أجربت 
وإن اهللهَّ  أال  وآله وسلم:  عليه  النيب صلى اهلل  يقول  عليه،  له حرام  دفعه  الزوجة على 
ورسوله بريئان ممن أضّر بامرأة حتى ختتلع منه، وعلى هذا فإن حق القوامة ليس مطلقا 

كما يفهمه بعض ضعاف النفوس بل إنه مقيد باآلية الكرمية وعاشروهن باملعروف.

الت�سريُع الإ�سالميُّ ونظاُم احلقـــــــــــــــوِق والواجباِت الزوجيِة 
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ويظلمها،فانه ينبغي له أن يأذن لزوجته يف زيارة أقاربها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وحنو ذلك، فان 

الزوجة امرأة وإنسانة هلا شعور وعواطف وهلا التزامات اجتماعية ينبغي مراعاتها.
* أمانة الزوجة حق من حقوق الزوج على زوجته فعليها أن حتفظ وتصون عرضه وماله ودمه: يف بعض 
الروايات إن خرجت بغري إذنه لعنتها مالئكة السماء ومالئكة األرض ومالئكة الغضب ومالئكة الرمحة 
حتى ترجع إىل بيتها..وورد يف احلديث:« إذا أردت أن امجع للمسلم خري الدنيا وخري اآلخرة جعلت له 
قلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، وجسدًا على البالء صابرا، وزوجته مؤمنة تسّره إذا نظر إليها، وحتفظه إذا 
غاب عنها يف نفسها وماله..فمن حق الزوج على زوجته أن حتفظ له عرضه، فال تهتكه بالتطيب والتربج 
لآلخرين، كذلك ال جيوز ذلك أمام إخوة زوجها أو حتى الظهور أمامهم بدون احلجاب اإلسالمي، وان كانت 
حياتهم مشرتكة يف دار واحدة،«وأي إمرأة تطّيبت لغري زوجها مل يقبل اهلل منها صالة حتى تغتسل من 

طيبها كما تغتسل من اجلنابة«.  
* إن بيت الزوج وماله وديعة لدى الزوجة، فليس هلا أن تتصرف بهما بغري إذنه مهما كانت العالقة قوية 
وتصغري  مكانته  توهني  إىل  يؤدي  مبا  تتكلم  وال  تعظمه  وان  احرتامه  لزوجها  أن حتفظ  بينهما..وعليها 
شأنه أمام اآلخرين..وعدم إفشاء الزوجة لسّر الزوج لآلخرين ولو كانوا أهلها.. وأن تبين الزوجة نفسها 
وشخصيتها بناء دينيًا لتكون زوجة صاحلة تتحّمل ما يعانيه الزوج من ضيق يف العيش أو بالء أو حمن لكي 

تعرب معه هذه الظروف لتضمن لنفسها رضا اهلل تعاىل.
* أن تعتين الزوجة يف شؤون اخلدمة لزوجها:« أي امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق اهلل عنها سبعة 
أبواب من النار وفتح هلا مثانية أبواب من اجلنة تدخل من أينما شاءت«. عليها أن تتجنب األمور أو الكالم 
الذي يؤدي إىل إغضاب الزوج أو أذيته أو أّي تصرف يؤدي إىل التقليل من شأنه واحلط من قدره، ومن 
مجلة ذلك عدم رفع صوتها فوق صوته..فعن الصادق )عليه السالم(: » ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها 
وتغّمه، وسعيدة امرأة تكرم زوجها وال تؤذيه وتطيعه يف مجيع أحواله«. ولتجعل الزوجة دائمًا رضا زوجها 
هو هدفها الدائم فانه سيقابلها باملثل وينعم البيت واألسرة بالسعادة واالستقرار، فان رضا الزوج فيه رضا 

اهلل تعاىل إال يف أمور املعصية واحلرام.
أخريًا، أن تتحّمل الزوجة غضب الزوج وأذيته فرمبا ميّر مبشاكل وصعوبات تؤدي إىل هذه احلالة، وتكون 
صبورة وهادئة، فالتعامل باملثل سيؤدي إىل تفاقم املشكلة:« من صربت على سوء خلق زوجها أعطاها اهلل 
مثل ثواب آسيا بنت مزاحم – زوجة فرعون-«. فال يوجد بيت خيلو من املشاكل وليس هناك زوج ال يغضب 
لكن املرأة الصاحلة والذكية هي اليت تعرف كيف تتصرف لتمتص غضب زوجها بهدوء..وعليها ان تتحمل 
وضعه املادي فال تلّح عليه بالسؤال والطلب ألمور ال يقدر على حتقيقها..فتكون الزوجة عونًا لزوجها على 
العلم أعطاها اهلل من  : » أميا امرأة أعانت زوجها على احلج واجلهاد أو طلب  التقوى والعمل الصاحل 

الثواب ما يعطي امرأة أيوب«.

ثقافة حسينية
زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( مساتها 

الربانية وآثارها الرتبوية  )2-1(
حممود املوسوي

كل خطوات املرء هي أنفاسه حنو املمات، إال اخلطوات 
اليت يتيمم بها حنو حرم اإلمام احلسني )عليه السالم( 

زائرًا، فإنها أنفاس احلياة، وأنفاسه حنو احلياة.
وكل وقت ميضيه بنو البشر تنتقص به أطراف أعمارهم، 
إال الوقت الذي يقضيه الزائرون يف حضرة القرب من 
فهو  الطاهرة،  عتباته  عند  جامثني  احلسني،  اإلمام 
وقت قد أخرجه اهلل من حسابات النقص، وأودعه يف 

حسابات الزيادة يف األعمار واآلجال.
إن مكانة زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( وعطاءاتها 
على  وأجرتها  اإلهلية  القدرة  يد  خطتها  قد  وبركاتها، 
لسان أهل بيت العصمة، لينثروا بذورها يف قلوب أهل 
األرض، لعلها تهتز وتربو، لتبدأ خطواتها يف الطريق إىل 
اهلل تعاىل. هكذا هي زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
)عليهم  البيت  أهل  أوالها  قد  فريدة،  عبادية  مفردة 
السالم( اهتمامًا راسخًا، وقد أصبح قلب كل مؤمن هو 
فتوهجت  التوجيهات،  تلك  تلقفت  اليت  الطيبة  األرض 
قلوبهم إميانًا بها، ومتّسكت آماهلم بعروتها الوثقى. من 
هنا أصبحت الزيارة منسكًا عباديًا فريدًا واستثنائيًا يف 
جوانبه املختلفة، وأصبح هلا مكانتها احملورية يف تدين 
العقل  متيز  حيث  قلبه،  وهوى  عقله  بناء  ويف  اإلنسان 
الشيعي بأنه احتوى على ثقافة اإلسالم بكافة تفاصيلها، 
وقد جسد مذهب أهل البيت )عليهم السالم( اإلسالم 
على حقيقته، التصاله مبنابع النور دون انقطاع، فبعد 
الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( مل ينقطع حبل 
متصاًل  وبقي  واألرض،  السماء  بني  املمدود  املتني  اهلل 
خلفهم  الذين  السالم(  )عليهم  البيت  بأهل  ومتواصاًل 
الرسول )صلى اهلل عليه وآله(  لألمة كضمانة للهداية، 
وكعصمة عن الضالل. وكنوع من استمرار الصلة وتوثيق 
العالقة، فقد انبجست من الينابيع اليت ال تنضب، ألهل 
بيت العصمة والطهارة، توجيهاتهم فيما خيتص بزيارة 
قبورهم  الرحال إىل  السالم( وشد  )عليهم  البيت  أهل 
عبادية،  كمفردة  الزيارة  ملمارسة  الطاهرة،  ومراقدهم 

معرّبة عن روح الدين وغاياته.

الت�سريُع الإ�سالميُّ ونظاُم احلقـــــــــــــــوِق والواجباِت الزوجيِة 
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باُب م�سائل متنوعة
استفتاءات متنوعة

حممد املوسوي
بن  احلسن  بن  حييى  زكريا  أبي  بن  احلسن  بن  جعفر  الدين  جنم  القاسم  أبو  هو 
الفيحاء  احللة  مدينة  يف  ولد  والذي  احللي  باحملقق  وامللقب  احللي  اهلذلي  سعيد 
املزدهرة بالعلم والعلماء يف سنة 602 هـ ) 1226 م ( ونشأ حتت رعاية أبيه الشيخ 
الفاضل احلسن اهلذلي احللي وتدرج يف كسب العلم واملعرفة والعلوم املختلفة والفقه 
اإلسالمي منذ صغره وكان يضرب به املثل لذكائه وكان مولعًا بنظم الشعر ودراسة 
يف  األساسي  الدور  وأساتذته  لوالده  فكان  اإلسالمي  الدين  وعلوم  واإلنشاء  األدب 

اكتمال شخصيته الفذة .
 ) ) 645 هـ  املتوفى سنة  النما احللي  بن  الدين حممد  الشيخ جنيب   ومن أساتذته 
والسيد مشس الدين فخار بن معد املوسوي املتوفى سنة ) 630 هـ( والسيد حممد 
, إضافة إىل والده  بن زهرة احلسيين والشيخ مفيد الدين حممد بن جهيم احللي 
العالمة الشيخ احلسن احللي، أما سبب وصفه باحملقق احللي ألنه أول من نبغ منه 
التحقيق يف الفقه واحل عنه ومل يشتهر من علماء اإلمامية على كثرتهم يف كل عصر 
بهذا اللقب غريه، وهو الذي جدد كثريا من أساليب التدريس والعلوم وجتديد صياغة 

عملية االجتهاد وتنظيم أبواب الفقه.
 ففتح العالمة احملقق احللي األبواب مشرعة للعلم وطلب العلم ومنها علم احلديث 
ووضع كثريًا من املسائل املعقدة اليت كانت مدار إشكال كثري من العلماء الذين سبقوه، 
وبلغت احلركة العلمية والفقهية واألدبية يف عصره شأنا عظيما حتى أصبحت مدينة 
احللة من املراكز العلمية املرموقة واملتقدمة يتوافد إليها طالب العلم من كل مكان 

عندما كانت مدينة احللة فيها احلوزة العلمية والدينية .
الشعرية  مراسالته  يف  الرقيقة  وألفاظه  اجلزل  بأسلوبه  احللي  احملقق  فامتاز   

والنثرية، وقد عرف الشعر يف إحدى رسائله قائاًل ...
املكارم  تستباح  به  العرب  مفاخر  وأمجل  األدب  مشاعر  أفضل  من  الشعر  إن   ((
وتستعطف الطباع الغواشم وتشحذ األذهان وتستل األضغان ويستصلح الرأي الفاسد 
وتستثار اهلمم احلوامد لكنه عسر املطلب خطر املركب الفتقاره إىل أمور غريزية 
وأخرى كسبية وهي شديدة االمتناع بعيدة االجتماع فاملعتذر عن التعرض له مغدور 
واملعرتف بالقصور عنه مشكور (( . ومن مراسالته مع الشيخ مشس الدين حمفوظ بن 

وشاح احللي قال يف صدر الرسالة أبياتا من الشعر ننقل بعضًا منها :
لقد وافت قصائدك العوالـــي            تهز معاطف اللفظ الرشيـــق
فضضت ختامهن فخلت إني            فضضت بهن عن مسك فتيق 

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(.

السؤال: هل صحيح أن الدوام على تسبيح الزهراء عليها السالم    31
يبعد اإلنسان عن الشقاء وسوء العاقبة؟

الفتوى: روي أنه مل يلزمه عبد فشقي.
السؤال: هل دعاء النور ) بسم اهلل النور ، بسم ... ( دعاء منسوب    32

لفاطمة الزهراء عليها السالم ؟
الفتوى: نعم .

من  نطفتها  السالم  عليها  الزهراء  أن  بقول  رأيكم  ما  السؤال:    33
طعام اجلنة ؟

الفتوى: ورد ذلك يف روايات كثرية .
السؤال: هل صحيح أن السيدة آسيا بنت مزاحم والسيدة مريم    34
بنت عمران والسيدة كلثوم أخت موسى عليه السالم وسارة حضرن السيدة 

خدجية يف والدتها للسيدة الزهراء عليها السالم ؟
الفتوى: ورد ذلك يف بعض الروايات .

السؤال: هل للسيدة فاطمة الزهراء عليها السالم خادمة امسها    35
فضة أم كانت جاريتها ؟

الفتوى: املعروف إنها جاريتها .
السؤال: ماذا حيتوي مصحف الزهراء عليها السالم ؟   36

عن  وأخبار  شرعية  أحكام  على  يشتمل  أنه  والظاهر  به  نعلم  ال  الفتوى: 
احلوادث اآلتية .

السؤال: هناك روايات تذكر أن سلمان الفارسي رمحه اهلل يدخل    37
بيت فاطمة الزهراء عليها السالم ويراها ويكلمها ، فهل هذا صحيح ؟

الفتوى: إن صح ذلك فالبّد أن يكون من وراء حجاب .
أهل  وأعداء  النواصب  غري  لعنهم  جيوز  الطوائف  أي  السؤال:    38
البيت عليهم السالم، وإذا لعنا من ال يستحق اللعن فما هي وظيفتنا، وهل 

جيوز اللعن للمزاح؟
الفتوى: جيوز لعن كل من لعنه اهلل، وإذا لعنتم من ال يستحقه فيجب عليكم 

التوبة، وال تلعنوا من ال يستحقه حتى مزاحًا .
السيد احرتامًا النتسابه  يد  تقبيل  املتعارف عندنا  السؤال: من    39
إىل جده رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فهل هو جائز فقط أو أنه مطلوب 

أيضًا ؟
فهو  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  احرتام  بقصد  ذلك  كان  إذا  الفتوى: 

مطلوب أيضًا .

من اأعالم احللة الفيحاء
مبنا�سبة ذكرى وفاته..وم�سات عن حياة 

العالمة املحقق احللي ) قد�س اهلل �سره ()2-1(
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لو سألوك

ال جييز أحد من فقهائنا قتل أحد من املسلمني، بل 
العقوبة،  الكبائر يستحق فاعلها أشد  هو كبرية من 
دم  وكذلك  اليم،  عذاب  بل  ثواب،  وال  له  أجر  فال 

الشيعي عند اخواننا أهل الُسنة .
صاحبه،  على  مردود  أمر  القبلة  أهل  تكفري  وان 
ومرفوض كتابًا وُسنة .. قال تعاىل يف كتابه الكريم 
اهلل  سبيل  يف  ضربتم  إذا  آمنوا  الذين  أّيها  يا   ((  :
فتبّينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنًا 

تبتغون عرض احلياة الدنيا ...(( )النساء:94( .
قال الواحدي يف )أسباب النزول ص115( : اخربنا 
 : قال  الواعظ  ابراهيم  بن  إمساعيل  إبراهيم  أبو 
أخربنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن حامد قال 
 : قال  اجلبار  عبد  بن  احلسني  بن  أمحد  أخربنا   :
حدثنا حممد بن عباد قال : حدثنا سفيان عن عمرو، 
عن عطاء، عن ابن عباس قال : حلق املسلمون رجاًل 
يف غنيمة له، فقال : السالم عليكم، فقتلوه، واخذوا 
غنيمته، فنزلت هذه اآلية )) وال تقولوا ملن ألقى إليكم 
 )) الدنيا  تبتغون عرض احلياة  مؤمنًا  السالم لست 
اهلل،  عبد  بن  علي  عن  البخاري  رواه  الغنيمة.  تلك 
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، كالهما عن 

سفيان . 
ويف   : ص596(  ج2  سابق  لسيد  السنة/  )فقه  يف 
ميدان احلرب والقتال إذا أجرى املقاتل كلمة السالم 
على لسانه وجب الكف عن قتاله، يقول اهلل تعاىل : 
)) وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنًا ((. 

انتهى .
باملعاد؟!  ويؤمن  الشهادتني؟!  يشهد  بالذي  فكيف 
ويأتي مبا أوجب اهلل تعاىل عليه من صالة وصيام 
وزكاة وحج وغريها من فروع الدين؟! هل حيق ألحد 

ـ ممن يّدعي اإلسالم ـ أن يكّفره أو يقاتله أو يعتدي 
علماء  به  يفيت  ما  )وهو  ذراريه  ويسيب  ماله  على 
وخيصون  املسلمني  من  خالفهم  من  حبق  الوهابية 
بالذكر اتباع أهل البيت )عليهم السالم( يبتغون بذلك 
عرض احلياة الدنيا وقد ورد يف السنة الشريفة من 
عن  الشديد  النهي  على  الدالة  واملواقف  األحاديث 
نذكر  وقتاهلم(  الشهادتني  وأهل  القبلة  أهل  تكفري 

مجلة منها :
1- قال النيب )صلى اهلل عليه وآله( : )ال تكّفروا أهل 

ملتكم وإن عملوا الكبائر(.
2- وقال )صلى اهلل عليه وآله( : )ال تكّفروا أحدًا من 
أهل القبلة بذنب وإن عملوا الكبائر(. نقول: نعم ان 

الكبائر توجب العقاب ال الكفر .
3- وقال )صلى اهلل عليه وآله( : )بين االسالم على 
خصال : شهادة ان ال إله إال اهلل، وأّن حممدًا رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( واالقرار مبا جاء من عند 
اهلل , واجلهاد ماض منذ بعث رسله إىل آخر عصابة 
تكون من املسلمني ... فال تكّفروهم بذنب وال تشهدوا 

عليهم بشرك( .
4- وقال )صلى اهلل عليه وآله( : ) بين اإلسالم على 
وال  بذنب  تكّفروهم  ال  اهلل  إال  إله  ال  أهل   ... ثالث 

تشهدوا عليهم بشرك( .
: 1 و 10  هذه األحاديث مبثوثة يف )جامع األصول 
و 11(، كما أّنها جمموعة بأسرها يف )كنز العمال/ 

للمتقي اهلندي : ج10(.
ويف البخاري )كتاب الزكاة ص 47( ومسلم )7 / 171 
 )11008 ح   10  /  4( املسند  يف  وأمحد   )1064 ح 
 )1163 ح   391 ـ   390( مسنده  يف  يعلي  أبي  عن  و 
)صلى  األعظم  الرسول  اخلويصرة  ذو  خاطب  ملا 

اهلل عليه وآله( بقوله أعدل، ثارت ثورة من كان يف 
اجمللس منهم خالد بن الوليد قال : يا رسول اهلل ! 
أال أضرب عنقه ؟ فقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( : )فلعله يكون يصّلي( فقال : إّنه رّب مصّل يقول 
بلسانه ماليس يف قلبه، فقال رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله( : )إّني مل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس 

وال أشق بطونهم( )انتهى( .
ويف هذه األحاديث جند الداللة واضحة يف النهي عن 
تكفري أهل القبلة وأهل الشهادتني كذلك والنهي عن 
رمي الناس بالكفر أو الشرك ألدنى ذنب أو خالف .

أمرًا  التوحيد  بأهل  يريد  تيمية  ابن  أن  تظن  وال 
غامضًا معقدًا أكثر مما هو وارد يف الروايات الواردة 
عن النيب )صلى اهلل عليه وآله( السالفة الذكر من 
النطق بالشهادتني واالتيان بالفرائض وعدم جحدها 
ـ 297(  . قال االمام الشافعي )كتاب األم 7 / 266 
: ))فأعلم رسول اهلل أّنه سبحانه فرض أن يقاتلهم 
منعوا  فعلوا  فإذا  اهلل،  إال  إله  ال  أن  يظهروا  حتى 

دماءهم وأمواهلم إال حبّقها(( .
به  ينهضون  ما  الوهابيني  عند  جند  مل  هذا  وبعد 
)عليهم  البيت  أهل  أتباع  ومنهم  املسلمني  لتكفري 
السالم( من دليل راجح سوى شبهات احتطبوها هنا 
وهناك من قشور فهم سقيم للشريعة املقدسة فانكبوا 
باألولياء  التوسل  جملرد  يكّفرونهم  املسلمني  على 
أضرحتهم  عند  الدعاء  أو  قبورهم  زيارة  جملرد  أو 
الشريفة وأمثال هذه األمور اليت بنّي موارد جوازها 
ـ عدا  علماء املسلمني من مجيع املذاهب اإلسالمية 
القرآن  يف  الواردة  اجلواز  ألدلة  ذلك  يف  املخالفني 

والسنة كالوهابيني مثال ـ مبا ال مزيد عليه.

التكفري من يرفضه ومن يقبله ؟

اعداد: سامي جواد كاظم
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• مصادر مطلعة يف وزارة النفط تشري  اىل 

السعودية  السلطات  مع  مفاوضات  وجود 

ينبع.  النفط عرب ميناء  لتفعيل خط تصدير 

قيس  والرتاث  لآلثار  العامة  اهليئة  رئيس   •

قاعات  مجيع  افتتاح  قرب  عن  يعلن  حسني 

املتحف العراقي الثالث والعشرين تزامنا مع 

انعقاد مؤمتر القمة العربية يف بغداد .

جملس  يف  والتعليم  الرتبية  جلنة  رئيس   •

عن  تكشف  الزبيدي  ابتهال  كربالء  حمافظة 

مدرسة  افتتاح  على  الرتبية  وزارة  موافقة 

الصفوف  لطلبة  كربالء  يف  الكرتونية 

املنتهية.

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

النجُف االشرُف تباشر بكتابة أطول نسخة 
للقرآن الكريم في العالم

الجامعُة العربية لم تتلقَّ أي اعتذار 
لحضور قمة بغداد

الداخليُة : هناك معلومات مؤكدة عن نية 
الهاشمي الهروب إلى خارج العراق

نقُل أموال سيارات البرلمانيين المصفحة إلى جهازي 
األمن الوطني والمخابرات وضحايا اإلرهاب

يف  والنشر  والتوثيق  التأليف  مركز  باشر 
للقرآن  نسخة  أطول  بكتابة  االشرف  النجف 
وعرض  مرت   5500 بطول  العامل  يف  الكريم 
موسوعة  إلدخاهلا  متهيدًا   ، واحد  مرت 

عن  املسؤول   ، القياسية  لألرقام  غينيس 
املشروع حسني مريزا ، بني ان املشروع ُرِصَد 
تصل  اجناز  دينار مبدة  مليون   100 مبلغ   له 

إىل سبعة  أشهر.

اجلامعة  لدى  الدائم  العراق  ممثل  صرح 
اجلامعة  ان  العزاوي  قيس  السفري  العربية 
العربية  القمة  حلضور  اعتذار  أي  تتلق  مل 
والعشرين  التاسع  يف  بغداد  يف  ستعقد  اليت 

مصدر  كشف  ذلك  اىل   ، اجلاري  آذار  من 
 24 سيبحثون  العرب  الزعماء  أن  عن  عربي 
نهاية  بغداد  تضيفها  اليت  قمتهم  خالل  ملفا 

اجلاري. الشهر 

رئيس  نائب  الداخلية عن سعي  وزارة  كشفت 
اجلمهورية طارق اهلامشي للهروب إىل خارج 
إن هناك  بيان هلا  الوزارة يف  العراق، وقالت 
امحد  طارق  املتهم  نية  عن  مؤكدة  معلومات 
 ، العراق  خارج  إىل  للهروب  اهلامشي  بكر 

وجددت الوزارة مطالبتها لوزارة الداخلية يف 
القبض  أمر  بـ«تنفيذ  كردستان  إقليم  حكومة 
الصادر حبق اهلامشي وتسليمه إىل اجلهات 
وبعد  القضائية  اهليئة  من  بطلب  القضائية 

حتديد موعد احملاكمة«.

املطلقة  باألغلبية  النواب  جملس  صوت 
لشراء  خصصت  اليت  األموال  نقل  على 
 60 والبالغة  ألعضائه  مصفحة  سيارات 
الوطين  األمن  جهازي  إىل  دينار  مليار 
العمليات  ضحايا  عن  فضال  واملخابرات، 
خالل  صوت  قد  الربملان  وكان  اإلرهابية. 

من  والعشرين  الثالث  يف  عقدت  جلسة 
شباط املاضي ضمن إقرار قانون امليزانية 
شراء  على  تنص  مادة  على  احلالي،  للعام 
الذي  االمر  للنواب،   350 سيارة مصفحة 
وسياسية  شعبية  انتقادات  حينه  يف  واجه 

كثرية.

مراقبوَن : العراُق سيشهد مرحلة 
اقتصادية مهمة بعد اإلعالن عن 

ارتفاع إنتاجه النفطي
توقع مراقبون أن يشهد العراق مرحلة اقتصادية 
النفطي  إنتاجه  ارتفاع  عن  اإلعالن  بعد  مهمة 
وزيادة  يوميًا،  برميل  ماليني  ثالثة  من  ألكثر 
مرفأ  أول  عمل  بدء  مع  كبرية  بدرجة  صادراته 
باسم  املتحدث  ويذكر  اجلنوب.  يف  عائم  نفطي 
من  تعمل  الوزارة  ان  جهاد  عاصم  النفط  وزارة 
أربعة  اىل  املقبل  العام  يف  إنتاجها  يصل  أن  اجل 
زمنية  جداول  خالل  من  يوميًا  برميل  ماليني 

العاملية. الشركات  بها  ألزمت 
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موجز »األحرار« 

العطاء احلسيين

مسيحيوَن من البصرة جيتمعون يف حرم احلسني )عليه السالم(  
تأكيدا للوحدة الوطنية ولالطالع على املشاريع املهمة

صفاء السعدي 
الرسولية  الصخرة  كنيسة  مسيحيي  من  وفدٌُ  زار 
دعوة   عرب  املقدسة   كربالء  مدينة  البصرة  مبحافظة 
العتبة  يف  الفكرية  الشؤون  قسم  من  هلم  قدمت  رمسية 
على  الزيارة  هذه  من خالل  لإلطالع  املقدسة   العباسية 
الواقع الثقايف والعمراني يف املدينة وللتعرف على حجم 
الزائر  الوفد  املقدستني،  العتبتني  العمرانية يف  املشاريع 
أكد  متسكه باألواصر الوطنية والعالقات الطيبة مع  ابناء 
كربالء، وقام بزيارة عدد من وجهائها ومراجعها الدينية 

وبعض الشخصيات العامة ومراقدها املقدسة«.  
وقال القس عمار حكمت يف حديثه لـ » االحرار » ان أبناء 
الطائفة املسيحية ينعمون حبياة هادئة وعالقات طيبة مع 
بقية الطوائف يف العراق يف ظل التعايش السلمي بني أبناء 
املكونات األخرى وانه ليس هناك من عداء وتفرقة بيننا 

وبني اآلخر وإمنا هناك حمبة وتقارب وسالم وإخوة».
وأضاف، إن » قصدنا من زيارة كربالء هو للتعرف على 
ومراجع  دين  برجال  التقينا  حيث  أوسع  بشكل  رجاالتها 
أن  على  االتفاق  خالهلا  ومت  العامة  الشخصيات  وبعض 
أبناء  وبني  بيننا  واجتماعي  ثقايف  تواصل  هناك  يكون 

كربالء ».
فيما كشف منسق الوفد القادم لكربالء »جسام السعيدي«، 
بكنيسة  كربالء  تربط  اليت  املتينة  العالقات  » حجم  عن 
الصخرة الرسولية بالبصرة  واليت مت من خالهلا دعوتهم 

لزيارة كربالء واإلطالع على واقعها الثقايف والديين«.
من جهته اشار القس رسول ُبطرس ان » ما دفعنا لزيارة 
كل  قبل  احلقيقي  واالرتباط  الوطين  الوازع  هو  كربالء 
ارتباط آخر وقبل أي توجه ديين كوننا عراقيني وتربطنا 

مقومات عديدة وأهمها املصري املشرتك«.
هو  ألبنائنا  ورسالتنا  واضحة  »أهدافنا  ،أن  بني  بطرس 
الديانات  لكل  يسُع  ببلد  لننعم  إنسان  كل  حنب  أن  يف 

والقوميات«.
السماوية  رسالتنا   « ان  الفريد  جوني  القس  قال   بينما 
ودعتنا  كما  اإلنسان،  حب  يف  واضحا  طريقًا  لنا  خطت 
اىل االبتعاد عن النزاعات الطائفية والسياسية ألننا خدام 
للرب منجده ونظهر حمبته للكل ومنها تواجدنا اليوم بني 

أبناء كربالء«.
مضيفًا » كان لنا عدد من اللقاءات مع رجال دين وإعالميني 
وصحفيني يف العتبتني املقدستني الذين ابدوا استعدادهم 
للتعاون معنا يف اجملاالت الثقافية اهلادفة ولتعزيز األخوة 
والتسامح باالضافة اىل تعزيز دور املواطنة احلقيقية ». 

من  مت  مهم  هدف  اىل  ألسعيدي«  »جسام  املنسق  ولفت 
خالل هذه الزيارة وهو ألتعرف على واقع معيشة املسلمني 

عن كثب يف كربالء«.
لكنيسة  خاصة  زيارة  يف  مرافقتهم  »مت  انه  إىل  مشريًا 
األقيصر األثرية وقصر مشعون اللتني تقعان غرب كربالء 

وزيارة عدد من املواقع األثرية اليت ختص املسيحيني ».
مؤكدًا ،« وجود تبادل ثقايف بني كربالء وكنيسة الصخرة 
األحباث  يف  التبادل  هذا  من  لالستفادة  الرسولية 
من  تعد  واليت  العراقية  املدن  تنظمها  اليت  واملؤمترات 

اجيابيات االنفتاح احلقيقي الذي مير به العراق«.
من جانب اخر اشاد القس عمار حكمت  يف حديثه اىل« 
أهمية الزيارة ملدينة كربالء والعتبات املقدسة السيما وان 
العتبات املقدسة تشهد تغيريا واضحا وحقيقيا يف العمران 
وهي بتغيري مستمر السيما وان هذه الزيارة الثالثة لنا وقد 

الحظنا فيها التغيري الكبري من حجم املشاريع اخلدمية، 
مشريًا اىل صحن العقيلة زينب الذي تنفذه ادارة العتبة 
احلسينية املقدسة ومبساحة تقدر 18000 الف مرت مربع  
ليتم من خالله توفري األماكن املناسبة للزائرين القادمني 

لينعموا بأداء أفضل للمراسيم العبادية والروحية«.  
مواطنون أشادوا بزيارة أبناء الطائفة املسيحية لكربالء

يقول املواطن ) ياس حممد(  33 عامًا ،« ان العراق اليوم 
أبنائه  بني  السلمي  للتعايش  واقعية  صورة  يعكس  بات 
ودياناته املتعددة وهي خطوة اجيابية ُتسجل له يف التاريخ 

يف ظل هذه الظروف اجلديدة ».
ويوضح حممد : هناك تطلع واضح وشديد من قبل أبناء 
كربالء هلذه الزيارات الن العراق أوسع مما يقال عنه انه 
ال خيص طائفة معينة بل هو متعدد الديانات والقوميات 

وهذه من النعم والكرامات اليت ميزه بها اهلل تعاىل«.
تبدأ  ميل  األلف  »رحلة  ان  اىل  اخر  مواطن  اشار  فيما 
باخلطوة األوىل وان هذا الوفد ميثل الوجه املشرق للعراق 
جمتمعاته  اصل  ُيعدون  العراق  مسيحيي  وان  السيما 
القدمية وهم اليوم يستقبلون برتحاب كبري بكربالء ملا هلم 

من تقدير وحب واحرتام زرعوه بني العراقيني ذاتهم«.
بني  الروحية  بهذه  التعامل  ان   « علي  حتسني  وأضاف 
خلق  على  يساعد  الدينية  العراقي  اجملتمع  مكونات 
فكرة اجيابية مفادها ان العراق اليوم آمن لكل األطراف 

والديانات .
داعيًا يف الوقت نفسه اىل الرتويج هلذه الزيارات بشكل 
البلد وعودة  تركوا  الذين  املسيحيني  بعودة  لتسهم  واسع  

العقول والكفاءات املهجرة للعمل داخل بلدهم«.

القس جوني الفريد القس عمار حكمت
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أصُل املعروف توحيد اهلل وأصل املنكر الشرك باهلل
الثقافة القرآنية

القرآُن دستور األمة

السيد أبو القاسم الديباجي
جند أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر موجود يف األمم السابقة بعث اهلل به الرسل وأنزل به الكتب.- وأصل املعروف توحيد اهلل، واإلخالص 
له.- وأصل املنكر الشرك باهلل، وعبادة غريه.لذلك جند أن مجيع الرسل بعثوا يدعون الناس إىل توحيد اهلل، الذي هو أعظم املعروف، وينهون 
الناس عن الشرك باهلل، الذي هو أعظم املنكر، وملا فرط بنو إسرائيل يف ذلك وأضاعوه، قال اهلل جل وعال يف حقهم ) ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن 
َبيِن ِإْسَراِئيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك مِبَا َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن ( املائدة:87، ثم فسر هذا العصيان فقال سبحانه ) َكاُنوا ال 
َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن( املائدة:79.فجعل هذا من أكرب عصيانهم واعتدائهم، وجعله التفسري هلذه اآلية )َذِلَك مِبَا َعَصْوا 
َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن َكاُنوا ال َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه( املائدة:78-79. وما ذلك إال لعظم اخلطر يف ترك هذا الواجب.وأثنى اهلل جل وعال على أمة 
ٌة َقاِئَمٌة َيتُْلوَن آَياِت اهللَِّ آَناَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن ُيْؤِمُنوَن ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر  منهم يف ذلك فقال سبحانه يف سورة آل عمران ) ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمَّ
نَي َوَما َيْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َفَلْن ُيْكَفُروُه َواهللَُّ َعِليٌم ِباملُْتَِّقنَي ( آل  احِلِ رْيَاِت َوُأوَلِئَك ِمَن الصَّ َوَيْأُمُروَن ِباملَْْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن املُْْنَكِر َوُيَساِرُعوَن يِف اخْلَ

عمران:115-113.

سجى مهدي اجلبوري
 ) كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
أيديهم  وعلى  واملرسلني  األنبياء  اهلل  أرسل  األلباب( 
معجزات ودالئل وبراهني تثبت وجود اخلالق ووحدانيته، 
يف هذا الكون الواسع ومن أنبيائه خامتهم حممد )صلى 
اهلل عليه واله وسلم( حيث أرسل اهلل تعاىل على يديه 
معجزة عجز ويعجز عن اإلتيان بها أي شخص يف هذا 
الكون وهي منذ ذلك احلني دستور لألمة وهي معجزة 
القرآن الكريم كما يقول العلماء فهو حتٍد لإلنس واجلن 
مبضمونه من مجيع األحكام والتعاليم اليت تأخذ بيد 

األمم حنو مدارج الرقي والكمال والعز. 
يقول اإلمام علي )عليه السالم( يف القرآن الكريم إمنا 
هو خط مسطور بني الدفتني ال ينطق بلسان والبد له 
من ترمجان فهو رسالة عاملية نزل بلسان عربي وهو 
هو  بل  أخرى  دون  بأمة  وال خيتص  وزمان  مكان  لكل 
لكل األمم، فان أبعاد القرآن تتجلى مبرور الزمن من 
الفكرية  اآلفاق  وتطور  البشرية  التجارب  نضج  خالل 
التفرقة  أوج  يف  وحنن  واليوم  اإلنسان،  لدى  والعلمية 
اليت يعيشها العامل اإلسالمي ما أحوجنا إىل التمسك 
تنال ولن ومل تطلها يد  بأهم مفردة جتمعنا واليت لن 
وعاظ السالطني وأعداء الدين فكلما مر عليه العلماء 
والباحثون فإن جوده يبقى جديدًا طريا فكانت شهادة 
أن ال ميضي وقت طويل حتى  آمل   ( بونابرت  نابليون 

نستطيع أن جنمع العلماء واملثقفني من مجيع األقطار 
ألنها  القرآن  أسس  على  مبنيًا  موحدًا  نظامًا  لتقيم 
هي وحدها احلق وهي وحدها اليت تؤدي إىل سعادة 

البشرية(. 
فأنت إليها أيها العاقل الراشد لست حباجة إىل تشجيع 
وإمنا  اخلالق  قدرة  عظمة  يف  تتفكر  حتى  احد  من 
عقلك هو الذي يصيبه الفضول للتعرف والتفكر يف كل 
صغرية وكبرية يف هذا الكون، وأسهل طريقة توصلك 
إىل احلقائق اليت يعجز أي شخص أن يفسرها لك هي 
مبجرد أن تقوم بفتح كتاب اهلل لتعلم ما يكون بداخله 
إن  لآليات  ترتيلك  لنفسك مبجرد  وتثبت  من نصوص 
الذي جاء به حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( ال ميكن 

أن يكون مصدره بشرًا .

حيدر داود سلمان

مرهق  بأنك  يوما  أحسست  إن 

ابتسامتك  وان  السنني  من ركض 

وان  األيام  جتاعيد  خلف  ختتفي 

وان  تطاق،  ال  أصبحت  احلياة 

سجنًا  أصبحت  الدنيا  إن  شعرت 

ألنفاسك فما عليك إال أن تصحب 

 ً يوميا  واحدة  لساعة  القرآن 

)صلى  الرمحة  رسول  من  وامسع 

اهلل عليه واله وسلم( حيث قال: 

كقطع  الفنت  عليكم  التبست  إذا 

الليل املظلم فعليكم بالقرآن فانه 

ومن  مصدق  وماحل  مشفع  شافع 

قاده إىل اجلنة ومن  أمامه  جعله 

جعله خلفه ساقه إىل النار.

لوحٌة
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    2. عوامل اجلذب واالنزجار
    إّن السيد املرتضى قد قّرر الربهان السابق ببيان آخر، 
وقال ما هذا حاصله: إّن اهلدف من بعثة األنبياء إمّنا يتحّقق 
حينما تكون حياة الدليل)النيب( اإلهلي منّزهة عن أّي ضعف، 
ألّنه ال شبهة يف أّن من جتوز عليه كبائر املعاصي وال نأمن 
إىل  ساكنة  أنفسنا  تكون  ال  الذنوب  على  اإلقدام  عدم  منه 
عليه  من ال جنّوز  إىل  كسكونها  وعظه  واستماع  قوله  قبول 
شيئًا من ذلك، وهذا معنى قولنا: إّن وقوع الكبائر منّفر عن 
القبول واملرجع فيما ينّفر وما ال ينّفر إىل العادات واعتبار 
ما تقتضيه، وليس ذلك مّما يستخرج باألدلة واملقاييس، ومن 
ينّفر عن  ما  أقوى  من  وأّنه  ذكرناه  ما  علم  العادة  إىل  رجع 
قبول القول، فإّن حّظ الكبائر يف هذا الباب إن مل يزد على 

حظ السخف واجملون مل ينقص عنه.
    فإن قيل: أليس قد جّوز كثري من الناس عليهم الكبائر 
مع أّنهم مل ينفروا عن قبول أقواهلم والعمل مبا شّرعوه من 

الشرائع، وهذا ينقض قولكم: إّن الكبائر منّفرة؟
    قلنا: هذا سؤال َمن مل يفهم ما أوردناه، ألّنا مل نرد بالتنفري 
ارتفاع التصديق وأن ال يقع امتثال األمر مجلة، وإمّنا أردنا 
ما فّسرناه من أّن سكون النفس إىل قبول قول من جيوز ذلك 
عليه ال يكون على حّد سكونها إىل من ال جيوز ذلك عليه، 
أّنا  القول، كما  أبعد عن قبول  نكون  الكبائر  وإّنا مع جتويز 
يقرب  وقد  القبول،  أقرب إىل  نكون  الكبائر  األمان من  مع 
ما ال  يبعد عنه  كما  الشيء عنده،  ما ال حيصل  الشيء  من 

يرتفع عنده.
    أال ترى أّن عبوس الداعي للناس إىل طعامه وتضّجره 
وترّبمه منّفر يف العادة عن حضور دعوته وتناول طعامه، وقد 
يقع مع ما ذكرناه احلضور والتناول وال خيرجه من أن يكون 
من  يقرب  وتبّسمه  واستبشاره  وجهه  وكذلك طالقة  منّفرًا; 
ما  مع  احلضور  يرتفع  وقد  طعامه،  وتناول  دعوته  حضور 
ذكرناه وال خيرجه من أن يكون مقربًا، فدّل على أّن املعترب 
يف باب املنفر واملقرب ما ذكرناه دون وقوع الفعل املنفر عنه 

أو ارتفاعه.
    فإن قيل: فهذا يقتضي أّن الكبائر ال تقع منهم يف حال النبوة، 
فمن أين ُيعلم أّنها ال تقع منهم قبل النبوة، وقد زال حكمها 
بالنبوة املسقطة للعقاب والذم، ومل يبق وجه يقتضي التنفري؟ 
قلنا: الطريقة يف األمرين واحدة، ألّنا نعلم أّن من جنّوز عليه 
تاب منهما وخرج  والكبائر يف حال من األحوال وإن  الكفر 

من استحقاق العقاب به ال نسكن إىل قبول قوله مثل سكوننا 
إىل من ال جيوز ذلك عليه يف حال من األحوال وال على وجه 
من الوجوه، وهلذا ال يكون حال الواعظ لنا، الداعي إىل اهلّل 
الذنوب،  للكبائر مرتكبًا لعظيم  تعاىل وحنن نعرفه مقرتفًا 
وإن كان قد فارق مجيع ذلك وتاب منه عندنا ويف نفوسنا، 
كحال من مل نعهد منه إاّل النزاهة والطهارة، ومعلوم ضرورة 
والنفور،  السكون  يقتضي  فيما  الرجلني  هذين  بني  الفرق 
وهلذا كثريًا ما يعرّي الناس من يعهدون منه القبائح املتقّدمة 
بها وإن وقعت التوبة منها وجيعلون ذلك عيبًا ونقصًا وقادحًا 
و مؤثرًا، وليس إذا كان جتويز الكبائر قبل النبوة منخفضًا 
عن جتويزها يف حال النبوة وناقصًا عن رتبته يف باب التنفري 
ألّن  التنفري،  من  فيه شيء  يكون  ال  أن  وجب  ذلك(  )وألجل 
الشيئني قد يشرتكان يف التنفري وإن كان أحدهما أقوى من 
صاحبه، أال ترى أّن كثرة السخف واجملون واالستمرار عليه 
واالنهماك فيها منفر ال حمالة، وأّن القليل من السخف الذي 
وإن  أيضًا،  منفر  املتباعدة  واألوقات  األحيان  إاّل يف  يقع  ال 
فارق األّول يف قّوة التنفري ومل خيرجه نقصانه يف هذا الباب 

عن األّول من أن يكون منفرًا يف نفسه.
    فإن قيل: فمن أين قلتم إّن الصغائر ال جتوز على األنبياء 

)عليهم السالم( يف حال النبوة وقبلها؟
    قلنا: الطريقة يف نفي الصغائر يف احلالتني هي الطريقة 
يف نفي الكبائر يف احلالتني عند التأّمل، ألّنا كما نعلم أّن من 
جيوز كونه فاعاًل لكبرية متقّدمة قد تاب منها وأقلع عنها ومل 
يبق معه شيء من استحقاق عقابها وذّمها، ال يكون سكوننا 
إليه كسكوننا إىل من ال جيوز ذلك عليه، فكذلك نعلم أّن من 
يكون  أن  السالم(  )عليهم  األنبياء  من  الصغائر  عليه  جنّوز 
مقدمًا على القبائح مرتكبًا للمعاصي يف حال نبّوته أو قبلها 
وإن وقعت مكفرة ال يكون سكوننا إليه كسكوننا إىل من نأمن 

منه كّل القبائح وال جنّوز عليه فعل شيء منها.
القرآن وعصمة األنبياء من املعصية

    بعد أن ذكرنا الدليل العقلي على عصمة األنبياء ينبغي 
أن نرى املوقف القرآني من تلك القضية، اّن نظرة فاحصة 
إىل القرآن الكريم تبنّي لنا وبوضوح أّن القرآن ينسجم مع 
الكريم مل  القرآن  أّن  املسألة، وصحيح  العقل يف هذه  حكم 
يصّرح بعصمة األنبياء على حنو الداللة املطابقية كما صّرح 
آيات  يف عصمة املالئكة، ولكن ميكن من خالل اإلمعان يف 
من  االستدالل  كثرية ميكن  آيات  على  العثور  احلكيم  الذكر 

خالهلا على إثبات املطلوب ـ عصمة األنبياء ـ وها حنن نشري 
إىل عّدة طوائف من آيات الذكر احلكيم.

    الطائفة اأُلوىل
    إّن املتتبع للقرآن الكريم جيد هناك ثالث آيات إذا ضممنا 
وهذه  األنبياء،  عصمة  إثبات  نستطيع  بعض  إىل  بعضها 

اآليات هي:
 1. إّن القرآن الكريم بعد أن يذكر أمساء عدد من األنبياء 
والرسل يردفه بقوله: ) ُأولِئَك الهَّذيَن َهَدى اهلّلُ َفبُهديُهُم اْقَتِدْه 

ُقْل ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ُهَو ِإاّلِذْكرى ِللْعاملنَي ( .  
 2. ويقول سبحانه : ) ...َوَمْن ُيْضِلِل اهلّلُ َفما َلُه ِمْن هاد * َوَمْن 

َيْهِد اهلّلُ َفما َلُه ِمْن ُمِضّل... ( .
َأْن ال  آَدَم  َبيِن  يا  َأْعَهْدِإَلْيُكْم  َأملْ   ( أيضًا:   3.ويقول سبحانه 
هذا  اْعُبُدوني  َوَأِن   * ُمبنٌي  َعُدوٌّ  َلُكْم  ِإنهَُّه  ْيطاَن  الشهَّ َتْعُبُدوا 
َتُكوُنوا  َأَفَلْم  ِمْنُكْم ِجبالًّ َكثريًا  َوَلَقْدَأَضلهَّ  ِصراٌط ُمْسَتقيٌم * 

َتْعِقُلوَن ( .

    ومن خالل ضّم هذه اآليات بعضها إىل بعض نستطيع 
اأُلوىل وحبكم مفاد  اآلية  األنبياء، ألّن  التوصل إىل عصمة 
مجلة: ) ُأولِئَك الهَّذيَن َهَدى اهلّلُ ( تدّل على أّن األنبياء مهدّيون 
بهداية اهلّل سبحانه على وجه يوجب االقتداء بهم واخّتاذهم 

ُأسوة.
َلُه  َيْهِد اهلّلُ َفما  َوَمْن   ( الثانية نرى أّن مجلة:      ويف اآلية 
ِمْن ُمِضّل ( تدّل على أّن من مشلته اهلداية اإلهلية ال يضّل 
العصيان  بأّن  تصرح  فاّنها  الثالثة  اآلية  وأّما  له،  مضلهَّ  وال 
نفس الضاللة أو مقارن ومالزم هلا حيث تقول: ) َوَلَقْدَأَضلهَّ 
إاّل ألجل عصيانهم  كانت ضاللتهم  وما   ) َكثريًا  ِجبالًّ  ِمْنُكْم 

وخمالفتهم ألوامره ونواهيه.
    وبااللتفات هلذه املضامني الثالثة ميكن وبوضوح استنباط 
اهلّل  بهداية  مهدّيني  األنبياء  كان  إذا  وذلك  األنبياء،  عصمة 
الضالل إىل من هداه  يتطرق  سبحانه، ومن جانب آخر ال 
اهلّل، ومن جانب ثالث إذا كانت كّل معصية ضاللة يستنتج اّن 

من ال تتطرق إليه الضاللة ال يتطرق إليه العصيان.
    وإذا أردنا أن نفرغ مفاد هذه اآليات يف قالب األشكال 

املنطقية نقول:
    كّل معصية وذنب ضاللة واحنراف. والضاللة واالحنراف 

ال سبيل هلا إىل ساحة األنبياء.
    النتيجة: املعصية والذنب ال سبيل هلا إىل ساحة األنبياء.

األدلة العقلية على نظرية عصمة األنبياء)4-2(
عقائدنا
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العطاء احلسيين

ألّن عطاَءها يستحّق الكثري مّنا..
زائرون: تشييد صحن العقيلة زينب )عليها السالم( ظاهرة حضارية وضرورة 

ملحة توفر للزائرين الكرام سبل الراحة السيما يف الزيارات املليونية
تقرير: علي اجلبوري

عدسة: رسول العوادي

كربالء  مدينة  يف  املاضي  اخلميس  يوم  زائرو  حفَل 
العامة  األمانة  عليها  أقدمت  جديدة  بتطورات  املقدسة 
بإنشاء صحن جديد  للعتبة احلسينية املقدسة واملتمثلة 
باسم العقيلة زينب )عليها السالم( والذين سيكون إجنازًا 
عظيمًا ستشهده هذه املدينة املقدسة وسيعمل على تقديم 

خدمة جلية لزائري سيد الشهداء )عليه السالم(.
وعملت اآلليات اهلندسية التابعة للعتبة املقدسة بتهديم 
املباني اليت مت استمالكها من قبل العتبة احلسينية مؤخرًا 
والواقعة يف اجلهة اليمنى املقابلة لباب قبلة مرقد اإلمام 
وفتحها  بالسجاد  فرشها  ليتم  السالم(،  )عليه  احلسني 
أمام الزائرين لالسرتاحة فيها وأداء الصلوات والزيارات 
متهيدًا للمرحلة الكربى وهي إنشاء صحن العقيلة زينب 

)عليها السالم(.
كربالء  حمافظة  مبجلس  االقتصادية  اللجنة  وشددت 
تقوم  اليت  والعمرانية  االقتصادية  املشاريع  أهمية  على 
ذات  ستكون  أنها  مؤكدًة  املقدسة،  احلسينية  العتبة  بها 

مردود اقتصادي كبري على احملافظة ».
خصه  تصريح  يف  اللجنة  رئيس  اخليكاني  طارق  وقال 
حمافظة  مبجلس  االقتصادية  اللجنة  إن  )األحرار(  لـ 
بها  تقوم  اليت  الكبرية  التوسعة  أعمال  تثمن  كربالء 
العتبة احلسينية املقدسة وخاصة بصحن العقيلة زينب 
)عليها السالم(، كونها ستؤدي إىل زيادة أعداد الزائرين 

الداخلني حملافظة كربالء«.
وأضاف إن » هذه املشاريع ستكون ذات مردود اقتصادي 
كبري على احملافظة واقتصادها، وان اللجنة االقتصادية 
تشجع مثل هذه األعمال وتشد على أيدي العاملني فيها، 
مبينا إننا كحكومة حملية شجعنا وزارة التخطيط لزيادة 
تصب  كونها  احلسينية  بالعتبة  اخلاصة  التخصيصات 
ملصلحة الزائرين » وحبسب مراقبني حمليني فان مدينة 
كربالء املقدسة تشهد توافدا بشريا لزوارها يقدر بـ)50( 

مليون زائر سنويا.
ويف استطالع آلراء عدد من الزائرين الوافدين إىل مدينة 
كربالء املقدسة، فقد حظي موضوع تشييد هذا الصحن 
الكثريين  قبل  من  كبريين  وترحاب  بتضامن  اجلديد 
الذين أعربوا عن سعادتهم حبالة العمران اجلديدة اليت 
تشهدها مدينة كربالء املقدسة واخلاصة بتطوير وتوسيع 

املراقد الدينية اليت تستقبل ماليني الزائرين سنويًا.
وأّكد الزائر ربيع اليساري من قضاء طويريج مبحافظة 
كربالء، بأّن »تشييد صحن العقيلة زينب )عليها السالم( 
إجناز عظيم مل تشهد مدينة كربالء لسنني طويلة مثله، 
وقد يصبح أول بذرة لتوسيع مركز املدينة الستيعاب أكرب 

عدد من الزائرين«.
حالة  يشاهد  وهو  سعيدًا  كان  »اجلميع  بأّن  وأضاف، 
وخاصة  كربالء  املقدسة يف  للمراقد  اجلديدة  العمران 
العباس  الفضل  أبي  وأخيه  احلسني  اإلمام  مرقدي 
)عليهما السالم(، وهو ما ينعكس باإلجياب على تقديم 
يف  رحاهلم  حيطون  وهم  للزائرين  اجللية  اخلدمات 

كربالء«.
باسم  جديد  صحن  »تشييد  بأّن  أيضًا:  اليساري  وقاَل 
أكثر  عقائدية  أبعاد  له  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة 

من  البّد  حيث  املدينة،  عمران حتتضنها  حالة  أنها  من 
البيت  أهل  ألئمة  املقدسة  املراقد  بتوسعة  االهتمام 

)عليهم السالم(«.
من حمافظة  اخلزاعي  قيس  جابر  الزائر  أوضح  فيما 
جدًا  كبرية  خطوة  الصحن  هذا  »تشييد  بأّن  الديوانية، 
مع  التعاون  من  كربالء  يف  واملواطنني  للمسؤولني  والبّد 
الذي  املشروع  هذا  إلجناز  احلسينية  العتبة  يف  األخوة 
املقدسة  املدينة  يعد ظاهرة حضارية وعمرانية ستزين 
وفتح املزيد من املساحات اإلضافية الستيعاب الزائرين 

وتقديم اخلدمات هلم«.
املقدسة  املدينة  هي  »كربالء  حديثه،  اخلزاعي  وأكمل 
األعداد  هذه  مثل  تستقبل  اليت  العراق  يف  الوحيدة 
إىل  يدعو  ما  وهذا  سنويًا،  الزائرين  من  املليونية 
توسعة  وخاصة  واخلدمية  العمرانية  االهتمام جبوانبها 
العظيم  الزينيّب  التل  مقام  بينها  ومن  املقدسة  املراقد 
الذي نتمنى أن ميد اهلل يف أعمارنا ونطوف يف الصحن 
اجلديد التابع له والذي تسعى العتبة احلسينية جاهدة 

إلجنازه«.
)عليهم  البيت  أهل  وحميب  »الزائرين  بأّن  وأضاف، 
السالم( مطمئنون جدًا من تشييد هذا الصحن اجلديد 
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على أيدي أشخاص أمناء غايتهم األوىل واألخرية خدمة 
زائري سيد الشهداء )عليه السالم( إىل جانب اهتمامهم 

بنشر فكره ومبادئه السامية«.
حمافظة  من  احلسيين  عذراء  املواطنة  قالت  بينما 
»السيدة زينب )عليها السالم( تستحّق منا  بأنهَّ  كربالء: 
الكثري والكثري، وسيحمل بإذن اهلل هذا الصحن اجلديد 
ونرى  الزائرين،  جلميع  أبوابه  ويفتح  العظيم  امسها 
يوميًا  نشاهد  وحنن  ملموسة  حقيقة  أصبح  األمر  بأّن 
األعمال اجلارية على إجناز صحن العقيلة زينب )عليها 

السالم(«.
وأوضحت احلسيين بأّن »األمر ليس بالسهل من إجناز 
صحن بهذا احلجم واخلدمات املرافقة له، ولكننا حقيقة 
واثقون من عزم العاملني يف العتبة احلسينية على تقديم 
أفضل ما عندهم على غرار األعمال واملشاريع العمرانية 

وتسقيف  احلسيين  احلائر  توسعة  وخاصة  األخرى 
الصحن املشّرف«.

من  عمران  نايف  عادل  احلاج  وجه  الفرحة  تفارق  ومل 
حمافظة بابل وهو يبدي رأيه عن إقامة مشروع صحن 
»مبادرة مهمة  بأّنه  وقال  السالم(،  )عليها  زينب  العقيلة 
سيعنى  حيث  املقدسة،  احلسينية  العتبة  عليها  أقدمت 
هذا املشروع بتقديم خدمات جديدة للزائرين واالهتمام 
جبانب السياحة الدينية يف املدينة اليت يؤمها املاليني من 

الزائرين العرب واألجانب
حضارية  ظاهرة  الصحن  هذا  »بناء  باّن  عمران  وأّكد 
والبّد  املقدسة،  كربالء  مدينة  يزور  من  كل  بها  سينعم 
أن تسعى بقية العتبات املقدسة واحلكومة العراقية إىل 
البالد  يف  املقدسة  واملزارات  املراقد  بتطوير  االهتمام 
على  السالم(  )عليهم  األطهار  األئمة  بفضل  عرفانًا 

اإلنسانية مجعاء«.
وأضاف، »احلمد هلل أن احتضنت هذه املراقد املقدسة 
أياٍد أمينة حترص دائمًا على بقاء ودميومة هذه الصروح 
لألمانة  »شكره  ذاته،  الوقت  يف  مقدمًا  املقدسة«، 
جهودها  قصارى  تبذل  وهي  احلسينية  للعتبة  العامة 
بتشييد صحن جديد باسم العقيلة زينب احلوراء )عليها 

السالم(«.
العقارات  أصحاب  حديثه،  ختام  يف  عمران  وطالَب 
القريبة من العتبتني املقدستني »بالتعاون معهما واإلسراع 

ببيع عقاراتهم من أجل تهدميها وخلق مساحات إضافية 
من  املاليني  حيتضن  الذي  املقدسة  املدينة  مركز  يف 
الزائرين سنويًا وخصوصًا يف زيارتي األربعني والشعبانية 

املباركتني«.
أهالي  من  كريم  وليد  الشاب  الزائر  وسع  يف  يكن  ومل 
ناحية الكفل التابعة حملافظة بابل؛ إال إّن يقدم شكره يف 
بداية حديثه إلدارة العتبة احلسينية املقدسة وهي تشرع 
يف بناء صحن العقيلة زينب )عليها السالم(، وبنّي بأّنه 
املقدسة  يزور مع عائلته مدينة كربالء  »فرح جدًا وهو 
ويلمح هذه اجلهود املبذولة يف إجناز صحن عمالق حيمل 
اسم السيدة احلوراء )عليها السالم( ويصبح مالذًا آخر 

ألفئدة حميب أهل البيت«.
بينما دعا زميله علي حسني أن »ميّن اهلل سبحانه وتعاىل 
على العاملني يف العتبة احلسينية املقدسة بربكاته ويوفقوا 

إلجناز مشروع صحن العقيلة زينب )عليها السالم(«.
وقال: »دائمًا ما نتمنى املزيد من التطور والعمران هلذه 
البقاع املقدسة، حيث سيقدم هذا املشروع خدمة كبرية 

لزائري كربالء«.
من جهته أشار الزائر أبو بشري إىل »ضرورة استقدام 
اهلندسية  الشركات  كربى  املقدسة  احلسينية  العتبة 
احتضان  إىل  يهدف  الذي  املشروع  هذا  مثل  إلجناز 
مدينة  وهم حيّطون يف  وتقديم اخلدمات هلم  الزائرين 

العطاء احلسيين«.

زائر من حمافظة الديوانية: مطمئنون 
جدًا من تشييد هذا الصحن اجلديد 
على أيدي أشخاص أمناء غايتهم 
األوىل واألخرية خدمة زائري سيد 
الشهداء )عليه السالم(
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الراية احلمراء لقبة اإلمام احلسني )عليه 
السالم( تعتلي مساء بريوت

قال مدير مكتب األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة 
اإلمام  مرقد  قبة  »راية  إن  البناء(  الدين  )سعد  السيد 
العاصمة  وسط  يف  رفعت  السالم(  )عليه  احلسني 
به  اكتظت  وشعيب  رمسي  حبضور  بريوت  اللبنانية 

شوارع املنطقة«. 
فوق  مرفوعة  كانت  اليت  الراية  »نقل  مت  البناء  وقال 
القبة الشريفة لشهر ربيع األول هلذا العام اىل بريوت 
بأمر من األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة مساحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي لتحل الربكة على مساء 

لبنان«.
يف  املسؤولني  من  غفريا  »مجعا  إن  البناء  وأضاف 
ومسؤولي  الدين  رجال  وكبار  اللبنانية  احلكومة 
وعامة  الفضائية  القنوات  ومدراء  الثقافية  املؤسسات 
الشعب شارك مبراسيم رفع الراية وسط أجواء إميانية 
عظيمة«، مبينا إن »تلك املراسيم أدت اىل غلق الشوارع 
بسبب توقف العجالت«، مشريا اىل إن »الراية ستبقى 

يف بريوت ليتربك بها اللبنانيون«.

نداء العقيدة الذي يتلوه منتسبو العتبة 
احلسينية املقدسة ُيقرأ يف املهرجان

مثلما شهدت العاصمة اللبنانية بريوت رفع راية اإلمام 
افتتاح مراسيم األسبوع  السالم( شهد  )عليه  احلسني 
يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  األول  الثقايف  احلسيين 
به  فاضت  كبري  وشعيب  رمسي  حضور  وسط  بريوت 
التابعة ملكتب املرجع  البيت اخلريية  آل  قاعات جممع 

األعلى السيد السيستاني دام ظله.
وابتدئت مراسيم األسبوع الثقايف بتالوة آيٍّ من الذكر 
الذي  العقيدة  لنداء  فيدوي  مقطع  بث  أعقبها  احلكيم 
فيما  يوميا،  املقدسة  احلسينية  العتبة  منتسبو  يتلوه 
احلسينية  للعتبة  العام  األمني  نائب  ذلك  بعد  ألقى 
الشيخ  عن  نيابة  كلمة  الشامي  أفضل  السيد  املقدسة 
إن »هنالك عددا من  أكد فيها  الكربالئي  املهدي  عبد 
الروابط واملشرتكات الزاخرة واملتنوعة اليت جتمع بني 
البلدين الشقيقني العراقي واللبناني من أهمها الرابطة 

اإلميانية املستوحاة من الرساالت السماوية«.
املقدسة شهدت  »العتبة احلسينية  إن  الشامي  وأوضح 
طفرات نوعية يف جمال عملها حيث دخلت يف جمال 
ليس  واخلدمية  والعمرانية  الثقافية  املشاريع  إقامة 
داخل العتبة او حميطها فحسب بل امتدت لبناء مدن 
اإلمام  زوار  خلدمة  نقلي  أسطول  وتوفري  للزائرين 

احلسني عليه السالم وغريها العديد من املشاريع«.

»املرأة يف الثورة احلسينية« عنوان ندوة 
شهدها اليوم الثاني ألسبوع العتبة احلسينية 

األول يف بريوت 
احلسيين  الثقايف  لألسبوع  اليومية  الفعاليات  ضمن 
األول للعتبة احلسينية املقدسة ما شهدته قاعة جممع 
نسوية  تثقيفية  ندوة  من  السالم  عليه  الصادق  اإلمام 
املرأة  دور  تناولن  اللواتي  الباحثات  من  عدٌد  حضرها 
يف الثورة احلسينية فيما حضر الندوة خنبة من رجال 
لبنان  يف  والفكرية  الثقافية  بالشؤون  واملعنيني  الدين 

وعدد غفري من النساء.
مل  »الشريعة  إن  اىل  أشارت  احلكيم  عفاف  الباحثة 
أمتها  قضايا  يف  هامشيًا  رقمًا  تكون  أن  للمرأة  جتز 
وجمتمعها بل جعلتها ملزمة إلزامًا شرعيًا إىل جانب 
دورها األسري بأن تؤدي دورها اإلسالمي األصيل يف 

محاية اجملتمع وبنائه يف خمتلف امليادين احلياتية«.
حركة  يف  املرأة  شؤون  مكتب  رئيسة  أكدت  حني  يف 
أمل )شهناز املالح( يف حبثها على الدور الكبري واملهم 
للمرأة يف النهضة احلسينية باعتباره ال يقل أهمية عن 
اإلنساني  اجملتمع  يف  دورها  اىل  إضافة  الرجل  دور 
مبينة  واالجتماعية«،  السياسية  احلركة  يف  سيما  وال 
الرمز يف هذه  السالم( متثل  )عليه  زينب  »السيدة  إن 
احلركة بالنسبة للنساء باعتبارها كانت على دراية تامة 

بعظم املسؤولية امللقاة على عاتقها«.

رغم غزارة األمطار إقبال منقطع النظري 
يشهده معرض العتبة احلسينية املقدسة يف 

بريوت
ضمن  املقام  املقدسة  احلسينية  العتبة  معرض  شهد 
حضورا  األول  احلسيين  الثقايف  األسبوع  فعاليات 
على  الثالث  ليومه  اللبنانيني  املواطنني  قبل  من  واسعا 
تغريات  وحدوث  الغزيرة  األمطار  رغم هطول  التوالي 

جوية كبرية.

العتبة احلسينية املقدسة تقيم أسبوعها الثقايف األول يف بريوت
أقامت العتبة احلسينية املقدسة يف العاصمة اللبنانية بريوت األسبوع الثقايف احلسيين األول حتت شعار)نفحات من الوفاء لسيد الشهداء عليه 
السالم(، وفيما شهدت فعاليات األسبوع حضور شخصيات دينية وأدبية وثقافية ومجع من املواطنني، تضمنت فعاليات هذا األسبوع إقامة ندوات 
وأمسيات شعرية وحماضرات خاصة بقضية اإلمام احلسني عليه السالم اىل جانب ختصيص ندوات وحماضرات عن الطفل واملرأة، وكان مسك 
ختام هذا األسبوع تكريم عدد كبري من الشعراء واملثقفني من الطائفية املسيحية الذين كتبوا حبق اإلمام احلسني عليه السالم ومدير مؤسسة آل 

البيت )عليهم السالم( يف لبنان، احلضور أكدوا من جهتهم على أهمية إقامة هذا احملفل الثقايف يف نشر الثقافة احلسينية بني اجملتمعات العربية.

تقرير: حسني النعمة
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سعد  السيد  املقدسة  احلسينية  العتبة  موفد  وقال 
البناء »من خالل لقاءاتنا املستمرة مع عدد من  الدين 
املسؤولني يف بريوت أكدوا لنا بان عددا من اجلامعات 
اللبنانية واملدارس قامت بتنظيم رحالت يومية لطلبتها 
معرض  بزيارة  التشرف  لغرض  مراحل  شكل  وعلى 

العتبة احلسينية املقدسة«.
وتابع البناء حديثه إن »زائري املعرض مل يقتصروا على 
أطفاهلن  أمهات حيملن  وجدنا  إننا  بل  فحسب  الكبار 
من بينهم رضع وكذلك أطفال يف سن مبكر من العمر 
ويقطعون مسافات كبرية رغم غزارة املطر لغرض زيارة 

املعرض«.
الشيعة والُسنة يف لبنان والعراق لديهم 

مشرتكات عديدة وان عدوهم واحد
شهد اليوم الثالث على التوالي تواصل فعاليات األسبوع 
الثقايف األول حيث أقيمت ندوة حبثية تناولت النهضة 
احلسينية ودورها يف توحيد األمة مبشاركة رئيس قسم 
)الشيخ  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون 
الدكتور  والشمال  طرابلس  ومفيت  احليدري(  رائد 
)الشيخ مالك الشعار( وقاضي بريوت الشرعي )الشيخ 
الدين وممثلو  رجال  كنعان( حضرها خنبة من  حممد 

املؤسسات العلمية والثقافية وحشد من اجلماهري.
مالك  الدكتور  الشيخ  والشمال  طرابلس  مفيت  وأشار 
الشعار اىل إن »حركة التاريخ ال تنتهي عند احلدث وان 
كل نهضة البد هلا من فاتح وكل وطأة البد هلا من رائد 
وان ذلك القائد البد إن حيبوه اهلل خبصائص القيادة 
فكان اإلمام احلسني )عليه السالم( ذلك الشخص الذي 

اجتمعت فيه تلك اخلصائص«.
احلسني  اإلمام  »نهضة  إن  قائال  الشعار  الشيخ  وتابع 
عليه السالم كانت مستكملة جلميع الشروط مما يعين 
صحة النتائج«، مبينا إن »الشروط اليت نهض من اجلها 
اإلسالم  قيم  برتسيخ  تتمثل  السالم(  )عليه  احلسني 
ومناهضة الظلم ودحض االستئثار ونصرة الضعفاء أما 
وتقواه وصالحه  أركانها فتجسدت يف موقعه وصفاته 
أما املوانع الذي وقفت حائال دون تأدية رسالته فإنها 
تكمن بتأثري ذوي األغراض اخلبيثة واألهداف الدنيوية 

والسلطوية لآلخرين«.

األول من نوعه ..مؤمتر صحفي لألطفال يقام 
ضمن فعاليات األسبوع الثقايف يف بريوت 

يف  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  جممع  قاعة  شهدت 

عدُّ  صحفي  مؤمتر  عقد  بريوت  اللبنانية  العاصمة 
األول من نوعه ألطفال عدد من املدارس اللبنانية حول 
أناشيد األطفال وواقع الطفل الذي يعيش جبوار اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.
وقال مدير مكتب األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة 
انه »مت مجع األطفال يف قاعة اجملمع وعرضت عليهم 
من خالل شاشة العرض السينمائي كليبات ملدة نصف 
ساعة احتوت على أناشيد لطفلتني موهوبتني من العتبة 
احلسينية املقدسة هما )زينب سعد وتقوى علي(«، مبينا 
انه »بعد انتهاء الكليبات قام األطفال بتوجيه عدد من 
األسئلة لكال الطفلتني وكانت اغلب األسئلة تصب حول 
وهما  الطفلتان  تعيشهما  الذي  واألحاسيس  املشاعر 
كون هؤالء  السالم  عليه  اإلمام احلسني  جبوار ضريح 

األطفال قد حرموا من تلك النعمة العظيمة«.

على هامش األسبوع الثقايف.. تكريم مؤسسة 
آل البيت )عليهم السالم( 

وكيل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  كرمت 
املرجعية الدينية العليا ومدير مؤسسة ال البيت )عليه 
السالم( يف بريوت السيد حامد اخلفاف جلهوده الكبرية 

يف إجناح فعاليات األسبوع الثقايف األول يف بريوت .
وقال نائب األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة أفضل 
للجهود  تثمينا  السيد اخلفاف جاء  »تكريم  إن  الشامي 
الكبرية اليت بذهلا يف إجناح فعاليات األسبوع الثقايف 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  أقامته  الذي  األول 
كذلك  مشل  »التكريم  إن  مبينا  بريوت«،  يف  املقدسة 
جلهود  اخلريية  السالم(  )عليه  البيت  ال  مؤسسة 
إلجناح  واملساعدة  العون  يد  قدموا  الذين  أفرادها 

املعرض وفعاليات األسبوع«.
ندوة نقاشية حول عاشوراء وأثرها على 

الفن التشكيلي..

األول  الثقايف  لألسبوع  السادس  اليوم  فعاليات  ضمن 
عقد ندوة نقاشية تناولت قضية عاشوراء وأثرها على 

الفن التشكيلي.
)رجاء  األكادميية  للباحثة  عرضا  الندوة  وشهدت 
تعترب  »النهضة احلسينية  إن  حطيط( أشارت فيه اىل 
من أهم املوروثات الدينية والثقافية والفنية«، مبينة إن 
»أول عمل فين عاشورائي يتجسد بالرمسة اليت نقشها 
السالم  عليه  احلسني  اإلمام  لرأس  املسيحي  الراهب 
أثناء مسرية السبايا من كربالء اىل الشام منتقلة بعد 
قراءة  مراسم  وبدء  الدامية  املأساة  اىل ممارسة  ذلك 
حبثها  لتختتم  واللطم  الندب  مع  احلسيين  املصرع 
يف  الفنان  يستخدمها  اليت  واألواني  األدوات  بتوصيف 

رسم اللوحة التشكيلية العاشورائية«.
عليه  احلسني  اإلمام  متحف  مسؤول  أشار  جهته  من 
»الفن  اىل  الدين(  ضياء  امحد  )عالء  السيد  السالم 
التشكيلي بدءا مع بداية وجود اإلنسان على هذه الكرة 
إىل  وصوال  وجل  عز  الباري  إرادة  معتربها  األرضية 

حاضرنا«.
وأضاف إن »العتبة احلسينية املقدسة تهتم بكل مفاصل 
من  كبري  حيز  التشكيلي  للفن  وكان  واإلعالم  الثقافة 
املرسم  فأسست  الواسعة  االهتمامات  هذه  ضمن 
لتأسيس  وسعت  البائد  النظام  سقوط  بعد  احلسيين 
مهرجان كبري للفنون التشكيلية ضمن فعاليات مهرجان 
ربيع الشهادة وأعدت مسابقة للنصب التذكارية لشهداء 
الفنية  التحف  األربعينية وأسست متحفا يضم  الزيارة 
النادرة اليت أبدع الفنانون يف صناعتها وإيصاهلا كهدايا 
مقدمة لإلمام احلسني عليه السالم وهي حتمل صفة ال 
ميكن أن حتملها أي نفيسة أو قطعة فنية كونها مهداة 
العتبة  متحف  مييز  ما  وهذا  احلسني  اإلمام  ملتحف 
وراء  كونه ال يسعى  العامل  بقية متاحف  احلسينية عن 

مجع القطع أو النفائس بل هي من تسعى وراءه«.
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تقارير

من أجل تطوير التعليم يف مركز مدينة كربالء وأقضيتها ونواحيها
تهديم )33( مدرسة آيلة للسقوط إلعادة بنائها ونصب اخليام بديال مؤقتا 

مدارس جديدة بأقل عدد 

من الصفوف

يف  قال  اهلر  الدين  آمال  كربالء  حمافظ 

تصريح سابق،« باتت تتشكل أزمة يف جمال 

التعليم أكثر من أي جمال آخر يف احملافظة 

بسبب العجز يف توفري مقاعد دراسية مع 

الزيادة املستمرة يف أعداد الطلبة«. مبينا، 

أول  خالل  استقبلت  كربالء  تربية  »إن 

ثالثة  احلالي  الدراسي  العام  من  شهرين 

بلغ عشرة  العدد حتى  وتدرج  آالف طالب 

تعاني  »كربالء  إن  إىل  اهلر  وأشار  آالف. 

األبنية  جمال  يف  حاد  نقص  من  أصال 

املدرسية، وال متلك القدرة على بناء أعداد 

كافية من املدارس« .

إننا  التدريسيني،«  احد  قال  جانبه  من 

املدارس  بناء  تصميم  رؤية  عند  تفاجأنا 

اجلديد حيث إن هنالك عملية تقليص لعدد 

صفوف البعض منها وال اعرف إن كان هذا 

اخلطأ مقصودا أم غري مقصود، حيث يبلغ 

عدد صفوف مدرسة أسوان االبتدائية وهي 

إحدى املدارس الـ)17( اليت مشلت بأعمال 

يبلغ  البناء يف قضاء اهلندية  اهلدم وإعادة 

عدد صفوفها )12( وان تصميم إعادة بنائها 

وككادر  فقط  صفوف   )6( بناء  على  ينص 

تدريسي نطالب بزيادة عدد الصفوف إىل 

18 أو 20 صفا تلبية لطموح املنطقة وطموح 

أبنائنا وبناتنا.

ال  أن  جيب  النموذجي  الصف  إن  مؤكدا، 

الـ)25( طالبا يف حني  يتجاوز عدد طالبه 

بعد إكمال بناء هذه املدرسة سيرتاوح عدد 

طالب الصف الواحد بني )40-50( طالبا 

)450( طالبا وال  املدرسة  الن عدد طالب 

إنها  العملية سوى  ماذا اصف هذه  اعرف 

إحدى اخلطط اجلديدة لتطوير التعليم يف 

القضاء«.

بدائل تهديم مدارس مركز املدينة

طالب  فضل  احلسينية  ناحية  مدير 

الغساسنة  مدرسيت  »إن  قال:  الشريفي 

والتقدم أحيلتا إىل إحدى الشركات احمللية 

اضطر  مما  بنائهما،  وإعادة  هلدمهما 

الناحية إىل نقل طلبة املدرستني إىل بناية 

مدرسية أخرى ملواصلة الدراسة.

األمانة  فاحتت  الناحية  أن  إىل  وأشار« 

توفري  بغية  احلسينية  للعتبة  العامة 

سرادقات )خيم( لنصبها كصفوف دراسية 

املدرستني،  بناء  من  االنتهاء  حلني  مؤقتة 

مؤكدا أن عملية نقل الطلبة وهدم البنايتني 

يف هذا الوقت أثر بشكل سليب على سري 

العملية الرتبوية وخاصة دوام الطلبة«. 

الغربي  اجلدول  ناحية  مدير  وأضاف 

أن  احلسناوي،«  حسني  راضي  بكربالء 

كوادر مديرية بلدية الناحية باشرت بتهيئة 

ساحات خلمس مدارس يف مناطق متفرقة 

بدأت وزارة الرتبية بالتعاون مع مديرية تربية كربالء واحلكومة احمللية خطة جديدة مستعجلة 

لتطوير التعليم يف احملافظة أثناء دوام التالميذ والطلبة يف كربالء املقدسة يف فصلهم الدراسي الثاني 

وقرب االمتحانات النهائية واليت كان ال يكن هلا أن تتأخر حلني انتهاء الفصل الدراسي الثاني وتنفيذها 

بالعطلة الصيفية، حيث املباشرة بتهديم املدارس لغرض إعادة بنائها بطريقة خمتصرة وذلك بتقليص 

صفوف البعض منها على الرغم من تأكيد بعض املسؤولني واإلعالن عن وجود نقص يف األبنية املدرسية 

متزامنًا مع االزدياد املستمر يف أعداد الطلبة يف املدينة
تقرير : تيسري عبد عذاب
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وإعادة  باهلدم  مشلت  قد  الناحية  من 

أن  موضحا  الرتبية،  وزارة  قبل  من  البناء 

وإعدادها  األرض  تسوية  مشلت  األعمال 

األشجار  قلع  بعد  السرادقات  لبناء 

وفتح  النظيف  الرتاب  من  بطبقة  ودفنها 

توفري  مت  أنه  مبينا  إليها،  للوصول  طرق 

العملية  ملواصلة  وسرادقات  الكرفانات 

إجناز  املدارس اخلمس حلني  الرتبوية يف 

مبانيها اجلديدة«.

الرتبية يف  رئيس جلنة  أعلنت  جانبها  من 

السيدة  املقدسة  كربالء  حمافظة  جملس 

ابتهاج الزبيدي عن هدم )33( مدرسة آيلة 

للسقوط لغرض إعادة بنائها من جديد يف 

وناحية  اهلندية  وقضاء  احملافظة  مركز 

احلسينية. وأضافت يف تصرحيها ، لغرض 

مت  للمقاولني  وتسليمها  املدارس  إخالء 

احلسينية  العتبة  من  خيمة   )50( استالف 

كرفانا متت   )120( توفري  املقدسة )حلني 

املوافقة عليها من قبل وزير الرتبية وسيتم 

هلذا  املالية  املوازنة  إقرار  بعد  استالمها 

العام واخلاصة مبحافظة كربالء املقدسة(، 

الفتة اىل إن املدارس اليت هدمت يف قضاء 

املركز وناحية احلسينية انتقل طالبها اىل 

املدارس القريبة مما اضطرنا إىل اإليعاز 

الثالثي،  بالدوام  املدارس  تلك  إلدارات 

وأشارت اىل إن مدارس قضاء اهلندية مت 

استبداهلا خبيام نصبت على أراٍض  زراعية 

تابعة ألهالي املنطقة الذين تربعوا بها حلني 

إمتام بناء املدارس.

استياء تدريسيني وأولياء أمور 

بسبب عملية اهلدم

وزارة  إن  قال«  حسن(  )حممد  األستاذ 

واحلكومة  كربالء  تربية  ومديرية  الرتبية 

لتنفيذ  املالئم  الوقت غري  اختارت  احمللية 

عمليات اهلدم وإعادة البناء إذ كان األجدر 

الفصل  من  االنتهاء  االنتظار حلني  يتم  أن 

يف  العمرانية  األعمال  وبدء  الدراسي 

ذلك  يؤثر  ال  كي  املقبلة  الصيفية  العطلة 

على العملية الرتبوية والتدريسية«.

أحد  أمر  ولي  سلمان(  علي  )عبد  وقال 

على  عتبنا  املنطقة،«  سكنة  من  التالميذ 

لعدم  احمللية  احلكومة  مسؤولي  مجيع 

هذه  حال  واقع  على  واالطالع  زيارتنا 

املدارس البديلة إذ مل نشاهد زيارة سيادة 

اجمللس  رئيس  حتى  أو  نائبه  أو  احملافظ 

الرتبية يف اجمللس، واحب  رئيس جلنة  أو 

هل  اإلجابة،  وأمتنى  املسؤولني  أسال  أن 

اخليم  بهذه  الدوام  أوالدهم   يستطيع 

والكرفانات؟«.

من  آخر  أمر  ولي  نعمة  حسني  وأضاف 

مركز كربالء« إن أوالدي تالميذ يف مدرسة 

ابتدائية وأصبح دوامهم ثالثيا مما أرغمين 

عند  عائليت  أفراد  ومجيع  النهوض  على 

يكملوا  لكي  صباحا  السادسة  الساعة 

من  واخلروج  مالبسهم  ويرتدوا  فطورهم 

املنزل بأسرع وقت، الن عليهم التواجد يف 

املدرسة الساعة السابعة والربع. ومن جهة 

ساعات  بتقليص  إن  أبني  أن  أحب  أخرى 

الواحد  الدرس  وجعل  املدرسة  يف  الدوام 

ثالثني دقيقة هل سنحصل على نتائج طيبة 

يف جمال التعليم بالتأكيد ال.

ويف اخلتام أحب كذلك أن أسال السادة 

كانوا  أين  الرتبوية،  العملية  عن  املسؤولني 

يف العطلة الصيفية املاضية إذ كانت مجيع 

إذ  وهل  للسقوط؟  آيلة  الـ)33(  املدارس 

العطلة  اىل  والبناء  اهلدم  عملية  تأخرت 

على  مجيعها  ستسقط  القادمة  الصيفية 

الطلبة؟«.
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ـــًا  بــــه  نطقت ـــون يــــا  ســــــورَة  احلـــمـــدِّ  يــــا  ن
ـــَك   منبثقا ســــــرُّ    اخلــــلــــوِد    جتـــلـــى   فـــي
عصفت اذ  اهلل  ــــن  دي ـــطـــفِّ  ال يف   أعـــــــدَت  
ــــدت   غوايُتها قـــــريـــــُش    لــــــــوالك    الشــــت
اهلـــــــدى  قدما ركــــــب   خــــرجــــت   هلل  يف  
مفاسده يف  يـــلـــهـــو   األرضِّ   يف   يــــزيــــُد  
فـــيـــه   مركُزها الـــكـــفـــُر   ذاٌت    وإمنـــــــا    
فـــــــارق  اخلــــمــــر  شــــربــــا  يف  معاقرة مـــــا  
لـــكـــنـــُه   اخلـــــــــوُف   يف   جـــــــنٍب   حُيركها
كـــابـــن  الــــزبــــري  عــشــيــق  الــــعــــرش  رغبتُه
ــــظــــار  مــــا  قويت ــــو  حيـــجـــبـــوك  عــــن  األن ل
مناجزة يـــــرجـــــو   يف   كـــــــان   هلل    ــــــو    ل
ــــــت   حــــاشــــاك   يـــابـــن  الــطــهــر  فاطمة وأن
ــــا  خـــــرَي  الـــــــورى  وكفى ي اهلُل   مــــــــوالَك   
ــــطــــرًا   وال   أشــــرًا ِب خــــرجــــَت   هلل   ال   
انبسطت ـــال   كـــرب وفـــيـــهـــا   ــــعــــراق   ال اىل   
مساحله يف  جــيــشــًا  اهلل  يف   ختـــــَش   ملْ  
جـــــــاءوا   إلــــيــــَك   كــمــا  األحـــــــزاب  غايُتهم
ـــِم   إذ  َجهلوا وســـــاومـــــوك   أبـــــــيهَّ   الـــضـــي
ـــول    بــــــــُذٍل    لــــلــــذي    أملوا ـــقـــب ــــــا    ال أم
وأنـــــــت   خيــــشــــاك   كــــــلُّ   املـــــــوِت  امَجعُه
ــالــســيــف   حــتــى  ُفــــرقــــوا  بــــددًا ضــــربــــَت   ب
ويــــــــــوَم    صــــفــــني    فـــيـــهـــم   عــــــــاَد   ثانية
ــــَك   الــــغــــرُّ   مـــــن   فـــتـــيـــاِن   جبدتها وحــــول
ــــه   فنما ــــت وهــــكــــذا    الـــــديـــــُن    قـــــد    رّوي
يــــا  صـــرخـــَة  الـــعـــزِّ  يف  األجــــيــــال  هــــادرة
بأكمله ــــارخيــــا   ت الـــــطـــــفِّ   غـــــــريت    يف   
ـــــت قــتــلــوك يف عــــاشــــوراء وانـــتـــصـــروا؟؟ أأن
يــــا   قـــبـــلـــَة   اهلل   طـــافـــت   حــــوهُلــــا   أمٌم
يــابــن فاطمٍة ـــقـــرِب  أرجـــــــوَك  ُذخــــــرًا  ال يف  
مـــن  وحـــيـــَك  الـــثـــِر  ِصـــغـــُت  الـــيـــوَم قافييت
ــــدمــــُع  عـــيـــين  يف مصائبكم ال فــــــارق   مــــا  
مـــــن   شفاعتكم ــــــي    وأســــــــــأُل    اهلل   رب
ــــه  جــــربيــــُل  قـــد نزال ــــا  ذكــــــرا  ب حـــســـني  ي

حــــــــراؤُه  الــــطــــفِّ  وفــــيــــُض  دمــــائــــِه  ُرســـال
ـــضـــمـــري   فــــهــــزت  بــــامســــه  دوال أهــــــــُل   ال
وصـــــــار   مـــعـــنـــاه   حـــبـــال   فـــيـــك   متصال
عــــواصــــف  الـــبـــغـــي  عــصــفــا  يــقــطــع السبال
وعـــــــاَد   لــــألمــــسِّ   كــــفــــرا   عــــابــــدو   هبال
ـــن  مــــن  بـــعـــد  الـــــذي  حصال ــنــقــذ   الـــدي ــت ل
يــــصــــرّيُ   الــــنــــاس   قــــهــــرا   جـــلـــهـــم   خوال
فــكــيــف  لــلــحــكــم  يـــدعـــى  مــــن  بــــه  اشتمال
ــــا   مثال ـــقـــاه   دومـــــــا   ســــارب والـــــنـــــاس   تـــل
وبــعــضــهــا   احلــــقــــُد   فــيــهــا   فـــعـــلـــُه   فعال
ـــــــراك   وســــــــرًا   طــــاملــــا   أمال ي ان   ال   
ــــنــــو    أمـــــيـــــة    حــــتــــى    يـــنـــتـــشـــي    قبال ب
ــــاس  متصال ــــن لــــكــــان  يف  ركــــــب  خـــــري  ال
ــــُد   الـــنـــصـــَر   مبتذال ــــري ــــــن   أضــــــلهَّ   ُت مِمهَّ
ــــا  بطال بـــنـــصـــرة   اهلل   عـــــــزٌم   فـــيـــك   ي
ــــعــــراِق   حَتــــــُد   الـــســـرَي   مرحَتال إىل   ال
ـــــذي  نزال ذكـــواُتـــهـــا   الـــبـــيـــُض   لــلــركــب  ال
ـــجـــاَج  وغـــطـــى  الـــســـهـــَل  واجلبال ـــِف مــــأل  ال
أن   خُيـــِضـــعـــوَك   حلـــكـــِم   يـــزيـــَدهـــم  ذلال
أن   اإلبــــــــــاَء   ســــريمــــي   مجـــعـــهـــم  ُشعال
ـــُســـمـــٍر   تـــــــردُف   األسال ـــِطـــعـــان   ِب أو   ال
وإمنــــــا   احلــــــرب   شـــوقـــا  خــضــتــهــا  َجــــِذال
ــــال ـــرمـــح   حـــتـــى  جــيــشــهــم  ُأِك ـــال طـــعـــنـــت   ب
أثـــــــَم    عــــبــــاُس   فـــيـــهـــم   أرجـــــــَع   اجلمال
زحال ضــربــهــم  ووازى  الـــوعـــد  صـــدقـــوا  ــــْد  َق
وقـــبـــُلـــك   الــــديــــن   يـــابـــن  املــصــطــفــى  َذُبــــال
تــســتــنــهــُض   الـــــعـــــزَم   واإليــــــثــــــاَر   واملُـــُثـــال
فـــُخـــط  يف  الــــدهــــر  ســــــؤال  طـــاملـــا سِئال
كــــال  فـــأنـــت  لـــكـــلِّ  طـــغـــاة  اجلــــور مـــن قتال
وأنـــــــت    لــلــخــلــِق   بـــــــاٌب   لـــلـــهـــدى   ُجِعال
ــنــســى  خــــادمــــا  عمال وأنـــــــت   حــــاشــــاك   ت
ـــاجـــاك  منشغال وطــــاملــــا   الـــفـــكـــُر   َقــــــْد   ن
ـــعـــربات   ُمنسدال ـــال ــــُت    واجلــــفــــن    ب ــــي أب
ـــــوم  احلـــشـــر متصال حـــبـــال  مــــن  الــــفــــوز  ي

خليل عفتان القريشي

إىل الذي جعل األرض تنحين 

للسماء تعبدًا

للذي أحيا القرآن يف القلوب

للذي زرع أديم الشهادة حببات 

الدم الطهور

للذي سقى نبتة الصرب 

بدموع الشموخ

للذي أودع سر الثورة عهدًا

 يف ضمائر الثوار

للذي احزن األنبياء 

وأبكى السماء

للذي توضأت الزهراء 

حبزن عينيه

للذي أوقد ظلمة الطغيان

 بضياء السيوف

للذي اطعم التاريخ مثرة الرفض

للذي سجدت كربالء لربها على 

تربة دمه الطهور

للذي كفنته احلرية بردائها 

وطرزت حروف عشقها بكربيائه

للذي سيبقى خالصا 

لكل الذين يبحثون يف كفي دعائه 

عن خالص لعبوديتهم

إليك يا حسني أهديك زهرة 

حمبيت يف كل زيارة 

لعلي أشم عطرها برضاك

حسيُن يا ذكرًا به جبريُل قد نزال
عمار جبار خضير إهداٌء
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الدارجة  هو الشاعر الشهري الشيخ حسني بن علي الكربالئي املولود يف كربالء سنة 1281هـ املتوفى بها سنة 1328هـ كان يف الرعيل االول من شعراء 
)العامية(، غري انه نظم الشعر بالفصحى واكثر منه ، اذ كانت له براعة متميزة هي اصطياد املعاني واختيار االلفاظ والتعابري القوية ، وغّنى للحب اعذب 
االحلان ، ومن اثاره ) ديوان حسني الكربالئي( الذي مجعه وعلق عليه احد االدباء املعروفني يف كربالء وصدر عن حياته كتاب باسم ) حسني الكربالئي حياته 

وشعره( سنة 1991م ملؤلفه السيد سلمان آل طعمة.
ومن شعره يف استشهاد احلسني )عليه السالم( االبيات التالية:    

من أدباء كربالء
الشيخ حسني الكربالئي 

الكواعب وال��غ��ان��ي��ات  واهل����وى  أم���ا 

لنا  ب���رزت  م��ذ  ال��ع��ش��ق  ق��ل��يب  تعلق 

حسنها البدر  خيجل  خب��ود  شغفت 

سلوها أط���ي���ق  ال  ف���ي���ه���ا  ت���ول���ع���ت 

عاذل  عذل  عشقها  عن  عاقين  فما 

براغب ل��س��ت  ال����دل  ذوات  ل��غ��ري 

س���وال���ف خ���ود ص��اف��ي��ات ال���ذوائ���ب 

غياهب يف  شعرها  من  ب��دت  ما  اذا 

وغاربي الضعيف  قلب  ثنى  هواها 

عاتب عتب  حبها  ع��ن  صدني  وال 

أربُع قطرات من منهل احلسني )عليه السالم(
....

 حسن الصباغ الكعيب

)1(

سّدد اهلل ُخطانا                          حني أسرجنا إىل اجملد ركابا

   منأل الساحات عزمًا ثابتًا                 واملدى سّيان بعدًا واقرتابا

  أشرقت فينا قناديل الُضحى                ودعونا الدهر يصحو فأجابا

  قد محلناُه نداًء هادرًا                       كربال ال زلت قلبًا وانقالبا

 عثروا فيك بأذيال اهلوى                    ونأى الكوُن زمانًا ثم تابا

 )2(

أيا خيمة العّز والكربياء                   ويا قبلة احُلّب يا كربالء

  على العهد مُنسي ونصحو له           وحنفُر يف الصخر معنى الوفاء   

  فنامي بأحضان جمدٍ  تليْد              ُيطلُّ علينا بفجرٍ  جديد

وما زال فيك رنني احلديد                يزفُّ نداء االمام الشهيد

ويف كل ارض ترى من يصيح          ليحيى احلسني ويفنى يزيد

 )3(

)هنا( هنا مدينة كربال               تسمو بنا حنو العال

جاءت مبا لّذ وما                   طاب وكان األمجال

 لساُن كل مسلٍم                       قال نعم أو قال ال 

 ومنرٌب حرٌّ به                         تطرُي أحالم املال

 يف الُعسرِ  واليسرِ  معًا              البّد أن حتتفال

 )4(

)هنا ( هنا مدينة كربال

نوافٌذ مفتوحةٌ  للجميع                وصوُت من خاطبها لن يضيع

عماُدها متصٌل بالسماء                وامحد اهلادي القوي األمني

مَتُدها مائدة الطاهرين                  باحلق واجلمال والصفاء

                       كربالء -  كربالء – كربالء  
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حتت
أبو الفتح حممود بن حمّمد  اجملهر

سندي  بن  احلسني  بن 
املعروف  الرملي  شاهك  بن 

بكشاجم 
القرن  أواسط  يف  كشاجم  الشاعر  ولد 
األّمة  رجاالت  من  نابغة  .هو  اهلجري  الثالث 
كاتبًا   ، شاعرًا  كان   ، أفذاذها  من  وفذ   ،
 ، ، حمّدثًا  منطقيًا   ، منّجمًا   ، متكّلمًا   ،
 ، جوادًا   ، جماداًل   ، مدّققًا   ، حمّققًا 
فهو جامع الفضائل ، وإمّنا لّقب نفسه 
بكشاجم ، إشارة بكل حرف منها إىل 
أو  أدبه  إىل  وباأللف   ، أّنه شاعر  إىل  وبالشني   ، كاتب  أّنه  إىل  فبالكاف   ، علم 
إنشاده ، وباجليم إىل نبوغه يف اجلدل أو جوده ، وبامليم إىل أّنه متكّلم أو منطقي 

أو منّجم .
أدبه وشعره :

إّن املرتجم قدوة يف األدب وأسوة يف الشعر ، حّتى أّن الرفاء السري الشاعر املفلق 
على تقّدمه يف فنون الشعر واألدب كان مغرى بنسخ ديوانه ، وكان يف طريقه يذهب 

، وعلى قالبه يضرب .
دّون شعره أبو بكر حمّمد بن عبد اهلل احلمدوني ، وشعره كما تطفح عنه شواهد 
كذلك   ، والقريض  والكتاب  األدب  فنون  وبراعته يف   ، اللغة واحلديث  تضلعه يف 

وزنًا  له  يقيم 
يف الغرائز الكرمية النفسية ، 

وميّثله مبلكاته الفاضلة .
 ، واملذاهب  النحل  فيه  ذاعت  اليت  العصور  من  املرتجم  عصر  إّن 

وشاعت فيه األهواء واآلراء ، وقّل فيه من ال يرى يف العقائد رأيًا يفّسر به إسالمه 
.وأّما شاعرنا فكان يف  ، ويضمرها أخرى  تارة  قلبه  به على خبيئة  ينص  ، وهو 
جانب من ذلك ، إماميًا صادق التشّيع ، مواليًا ألهل البيت ) عليهم السالم ( ، وجيد 
الباحث يف خالل شعره بّينات تظاهره بالتهالك يف والء آل اهلل ، وبّثه الدعوة إليهم 
حبججه القوية ، والتفّجع يف مصابهم والذب عنهم ، والنيل من مناوئيهم ، واعتقاده 

فيهم أّنهم وسائله إىل املوىل يف احلاضرة ، وواسطة جناحه يف اآلخرة .
جّده  نصب  فإّن  ؛   ) املَْيِِّت  ِمَن  يهَّ  احْلَ خُيِْرُج   (  : الكرمية  اآلية  مصاديق  من  وكان 
السندي بن شاهك ، وعداءه ألهل البيت ) عليهم السالم ( ، وضغطه واضطهاده 
الكاظم ) عليه السالم ( يف سجن هارون ، مّما سار به الركبان ،  اإلمام موسى 
وسوّدت به صحيفة تارخيه ، إاّل أّن حفيده هذا باينه يف مجيع نزعاته الشيطانية 
، فهو من شعراء أهل البيت اجملاهرين بوالئهم ، املتعّصبني هلم ، الذابني عنهم ، 
وال بدع فإّن اهلل تعاىل هو الذي خيرج الدر من بني احلصى ، وينبت الورد حمتفًا 

باألشواك .
مؤّلفاته : نذكر منها ما يلي :1ـ أدب النديم .2ـ كتاب الرسائل .3ـ ديوان شعره .

 تويّف الشاعر كشاجم ) رمحه اهلل ( عام 360 هـ أو 350 هـ أو 330 هـ .

سامي جواد كاظم

حفيد السندي بن شاهك ) رمحه اهلل(

الشحنات  مركز  هو  الدماغ  إن  العلمية  الدراسات  أثبتت 
تتجمع  احلياتية  الفعاليات  وأثناء  اإلنسان،  الكهربائية يف 
بعض الشحنات مما تؤثر سلبًا على اإلنسان وعند السجود 
على األرض تتفرغ هذه الشحنات من الدماغ، وكما أكدت 
دراسة طبية حديثة عن وجود جمموعة من التغريات تطرأ 

على جسم اإلنسان أثناء الصالة والتأمل الروحي. 
كذلك توصل باحث أمريكي  ) رامشاندرن( إن معدل التنفس 
واستهالك األوكسجني داخل جسم اإلنسان ينخفض أثناء 
الصالة بنسبة ترتاوح ما بني 20-30 % باإلضافة إىل زيادة 

مقاومة اجللد وارتفاع ختثر الدم بصورة اكرب، وكما نشرت 
جملة مصرية ) نصف الدنيا( إن الصور امللتقطة باألشعة 
الصالة  أثناء  املخ  لعمل  مدهشة  عمل  أساليب  أظهرت 
ختتلف عن صورته العادية ويذكر إن هذه األحباث فندت 
متامًا نتائج دراسات )وليم جيمس( رائد سيكولوجية الدين 
حول أسرار الدين يف املخ واليت انتهى منها إىل إن العلم 
ينتميان إىل عاملني خمتلفني متامًا، وأخريا قولوا  والدين 

معي حي على الصالة.

حيَّ على الصالة
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التأّني والرتدد
م/ إيضاٌح

كثريا ما يعرتضنا موقف حاسم يتطلب منا قرارا حامسا فقد نتاخر ونرتدد يف اختاذ القرار او نتهور ونقرر قرارا قد نندم عليه وهذه 

املعادلة حتتاج منا سرعة بديهية حبيث نستطيع اختاذ القرار الصائب فعملية حتريك املعلومات املخزونة لدى عقولنا خبصوص حيثيات 

ما يعرتضنا من موقف هي اليت متنح صائبية القرار ، يرافق الرتدد دائما الندم هذا اذا مل ينجم عنه خسائر مادية ومعنوية ويف نفس 

الوقت اختاذ قرار غري مدروس يتمخض عنه نفس نتائج الرتدد يف اختاذ القرار .هلذا علينا دراسة طبيعة الظروف احمليطة بنا مع سرعة 

التنبؤ مبا ستكون عليه الظروف مع عدم الندم اذا ما اختذنا قرارا جريئا  خسائره قليلة .
قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 76
324

21/ ربيع االخر 1433هـ 
املوافق 15/ 3/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

سهاد سعد عبد األمري
إن بعضهم عندما يستمع إىل األحاديث اليت تدور 
حول صالة الليل وبركات األسحار فانه يرى إن هذه 
الدرجات عليا جدًا ال تنال وكأنها حتتاج إىل جماهدة 
غري حمتملة واحلال إن األمر ليس كذلك فعن أمري 
املؤمنني )عليه السالم( ] إذا هبَت أمرا فقع فيهِ  فإن 
ِ أعظم مما ختاف منه[ فالذي يرى إن  شدة توقيه 
قيام الليل ثقيل فما عليه إال أن جيرب، فاإلنسان لُه 
همة عالية ؟ أما شدة خوف اإلنسان من بعض األمور 
املهمة فإنها متنعه من الوصول إىل الدرجات العليا 
.. إن بعضهم يستثقل القيام يف السحر وذلك بدعوى 
إن نفس القيام حيتاج إىل جماهدة فكيف يتوجه يف 

صالته وهو مثقل بالنعاس ؟
إن التوجه واإلقبال من باب االستحسان املطلوب يف 
الفرائض ويف املستحبات كذلك.. ولكن يف خصوص 
الفراش  الليل وهجران  الليل فإن نفس قيام  صالة 

فيه مالك ؟

أو  مدبر  وهو  الليل  صالة  اإلنسان  صلى  لو  حتى 
متناعس؟ فإن هذا القيام يف حد نفسهِ  أمر مبارك 
قد  اإلنسان  إن   .. احلركة  هذه  العاملني حيب  ورب 
ينام أحيانا يف السجود األخري من صالة الليل إىل 
أن يستيقظ لصالة الفجر، فاهلل عز وجل حيب هذا 
وألزم  إلزام  أي  دون  من  قام  مؤمن  اجلميل  املنظر 
نفسه أن يقف بني يدي ربه؟ وعن رسول اهلل )صلى 
أبا ذر إن ربك عز وجل  يا   ( اهلل عليه واله وسلم( 
يباهي املالئكة بثالثة نفر إىل أن قال : ورجل قام 
تعاىل  اهلل  فيقول  فسجد،  وحده  فصلى  الليل  من 
انظروا إىل عبدي روحه عندي وجسده يف طاعيت 

ساجدًا(.
إن هناك عبارة لإلمام العسكري )عليه السالم( لو 
كتب اإلنسان هذه العبارة يف حمراب عبادته فإنها 
تنعشه وحتركه لصالة الليل بكل خشوع، عن اإلمام 
العسكري )عليه السالم( ) إن الوصول إىل اهلل عز 
وجل سفر .. ال يدرك إال بامتطاء الليل( إنها عبارة 

راقية جدًا .
لدى  الذي  االستيحاش  ترفع  العبارة  هذه  إن  أوال: 
البعض حيث إن بعضهم يستوحش من كلمة السري .. 
السفر .. ومن التعابري املتعارفة يف كلمات أهل البيت 
) عليهم السالم( تعبري ) الفرار( ) وفروا إىل اهلل( ) 
السفر إىل اهلل( آه ..آه .. من قلة الزاد وُبعد السفر 
ووحشة الطريق ( إىل آخره من هذه التعابري اليت 

تشعر املؤمن إن له سفرًا إىل اهلل عز وجل.
ثانياً : الدابة وهي الليل ، يقول اإلمام )عليه السالم( 
الليل  يف  متمثلة  الدابة  وهذه  دابة  له  السفر  هذا 
املمكن  من  ليل  قيام  له  وليس  ليل  له  ليس  فالذي 
مبثابة  هذا  ولكن  الدرجات  بعض  إىل  يصل  أن 
اإلنسان الراجل ال الراكب فالراجل قد يصل ولكن 
الذي يركب  بعد جهد جهيد ومشقة عالية خبالف 
الدابة فيصل إىل املبتغي يف أسرع وقت وأيسر حال 
، أما أهل قيام الليل فإنهم يصلون إىل اهلل عز وجل 

وصول الراكبني ال وصول الراجلني.

الوصوُل إىل اهلل 

حفيد السندي بن شاهك ) رمحه اهلل(
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شرعية اللحوم المستوردة

يف بلد مثل العراق اسواقه اشبه بالسوق احلرة جند كثريا من املواد الغذائية اليت مت استريادها 
واخص بالذكر منها اللحوم احلمراء والبيضاء واليت على ما يبدو اصبحت عالمة »ُذبَح على الطريقة 
االسالمية« عالمة جتارية لذا نود ونتمنى على اجلهات املسؤولة ان تتحرى عن صدق هذه العالمة 

وهل هي فعل وليست قوال ؟

دوُر األم كمعلمة

سامي جواد كاظم

حسنني الشاجلي

يكمن سر جناح املعلم يف إدارة الصف وتربية الطفل 
وعواطفه  أحاسيسه  وتشخيص  عليه  التعرف  يف 
املراد من ذلك أن  وفهم ميوله وأفكاره ورؤاه، ليس 
إىل  وهدايته  جذبه  وإمنا  عليه  نفسه  املعلم  يطابق 
بلغته  تتحدث  أن  األم  على  فيجب  السبيل،  سواء 
وتوافقه يف تفكريه، وتتملك عقله وقلبه وتستصحبه 
معها، وال ميكن ألي معلم أن يقوم بهذا ولذلك يفر 
يوم  أول  منذ  واملدرسة  املعلم  األطفال من  كثري من 

لدراستهم.
وعندما ُيسأل األطفال عن األسباب اليت دعت إىل 
الطفولية  بلغتهم  ذلك  يعللون  املدرسة  من  فرارهم 
الذاتية وليس  إىل عدم االهتمام مبيوهلم وأذواقهم 
إىل عدم صالحية التدريس يف املدارس، فليس مهمًا 
للطفل سعة اطالع املعلم على خمتلف العلوم وخاصة 
يف سنني دراسته األوىل بل املهم بأي وسيلة أخالقية 
إليه وحيبه،  أن يكسبه وجيعله مييل  املعلم  يستطيع 
من  يفرون  أطفاال  هناك  إن  حال  أية  على  نالحظ 
املعلم واملدرسة وال يستقرون يف مقاعد دراستهم وال 

حيبون حتى رؤيته.
وأسلوبه  بطريقته  يتميز  قيمًا  معلما  األم  تعترب 
اخلاص الذي خيتلف عن أساليب باقي املعلمني وان 
مل تستطع بيانه أو تدوينه على  الورق، فتعبد وتسهل 
معرفتها لشخصية الطفل املمزوجة بالعاطفة وحنان 

األمومة طريق النجاح واملوفقية الدراسية له.
بدقة وبصرب  إذا تصرفت  له  معلم  أفضل  فستكون 
وتغلبت على عواطفها وأحاسيسها تستطيع أن تعلمه 
ما ال ميكن للمعلم أن يعلمه إياه، ميكننا أن نقول يف 

احلقيقة إن األم املثالية أفضل من مائة معلم.
يقوله  ما  إىل  وتأمل  بدقة  وتصغي  األم  تستمع 
الطفل ويعانيه، فتفهم مشاكله وتبحث عن الدواعي 
وإزالة  وتقوم حبلها  املدرسة  من  واألساليب هلروبه 
وتستطيع  آثارها  من  تقلل  األقل  على  أو  أسبابها 
بالتالي أن حتبب إليه املدرسة والكتاب واملعلم وتعبد 
يستأنس  األم جماال  أحضان  وتعترب  حياته،  طريق 
والليونة  فاملتانة  لبنائه،  مناسبًا  وحميطا  الطفل  به 
واحملبة  والعاطفة وحماكاة الطفل يف أفكاره ولغته 
التغيري  من  نوع  ألي  املناسبة  األرضية  يشكل  لألم 
أفكارها  اعتناق  على  ويشجعه  الطفل  يف  والتحول 

والتعلق بها.

حترك األم املثالية عواطف طفلها وتكسب ثقته بها 
الطفل، حيث يشعر  لتعليم  مناسبًا  مما يشكل جوًا 
الطفل بأن أفكاره ونظرياته حمرتمة عندما تصغي 
الطفل  تشجيع  ويعترب  بعناية،  وحديثه  لكالمه  األم 
الرتبية  يف  املؤثرة  العوامل  من  نفسه  عزة  ورعاية 

واإلصالح والتوجه به إىل اجلهة اليت نتوخاها. 
متتلك األم تلك السبل املؤثرة يف الرتبية مما جيعلها 
فقد  للمعلم،  خالفًا  عملها  يف  بنجاحها  تطمئن 
وتستطيع  طفلها  عن  طويلة  سنني  جتارب  اكتسبت 
خبربتها واطالعها عليه أن تنتزع من لسانه ما تريد 
وتلقنه ما ينبغي أن تلقي يف ذهنه ما تفكر فيه بشكل 
جتعله يفكر كما تفكر هي. تستطيع األم الواعية أن 
حتصل على رضا الطفل من املعلم وتهديه النتخاب 
طريقة يف احلياة وعندما يتعلل يف واجباته املدرسية 
نظرياته  وتغري  إليها  جتره  أن  على  قادرة  فإنها 

كمعلمة واعية جمربة وتنقذه من الضياع والتحلل .
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حطميِّ كل القيود

االختالُط  وآداُبه

حيدر احلسيين
حطمي كل القيود وحترري من جاذبية الدنيا احلقرية وتنفسي عبق الدعاء ) اللهم اجعل نظراتي 

عربة وصميت ذكرًا اللهم اجعلين إليك وال أفر منك يا رب إن نسيتك فال تنسين(.
سيدتي الفاضلة إن الدنيا حبر متقلب األهواء تارة هادئ وأخرى صاخب، ولنقرأ معا ما ينسب 

إىل سيد البلغاء اإلمام علي )عليه السالم( يف هذا املضمار .
                    

                     اهلي ال تعذبين فاني                مقر بالذي قد كان مين
                     فمالي حيلة إال رجائي              بعفوك إن عفوت وُحسن ظين
                     فكم من زلة لي يف اخلطايا        عضضت أناملي وقرعت سين
                     يظن الناس بي خريًا واني          لشر اخللق إن مل تعف  عين

التزاوج  هو   ، الزواج  واقع  أن  إىل  االلتفات 
اآلية  فإن   .. األبدان فحسب  ، ال  النفوس  بني 
َأنُفِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم  َخَلَق  َأْن  آَياِتِه  وِمْن  الكرمية: 
ًة  َودهًَّة َوَرمْحَ َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مهَّ
 - الروم   - ُروَن   َيَتَفكهَّ لَِّقْوٍم  آلَياٍت  َذِلَك  يِف  ِإنهَّ 
21 تفيد أن الغاية هي السكون ، وأن  اآلية – 
تتطرق  ومل   ، والرمحة  املودة  هي  اجملعول 
للعالقة البدنية بشكٍل مباشر ، وإن كان إشباع 
اجلانب الغريزي من موجبات السكون أيضا .. 
إىل  النفسي حيتاج  التزاوج  أن  ُيعلم  هنا  من 
مرحلة  إىل  الوصول  عدم  وأن   ، خاص  بلوغ 
قد   ، اجملال  هذا  يف  النفسي  والبلوغ  الرشد 
 ، الزوجية  احلياة  انتكاس  موجبات  من  يكون 
حتى عند االلتزام ببعض الظواهر الشرعية ، 
إذ أن االلتزام الشرعي التقليدي ، قد ال يالزم 
احلياة  ملفردات  والوعي  الرشد  مرحلة  حتمًا 
أبوابا  احلديث  كتب  أفردت  وقد   .. الزوجية 
واسعة لقيمة العقل ) الذي ميثل رصيد الرشد 
والبلوغ ( يف قرب اإلنسان من احلق املتعال ، 

بل جناحه يف حياته الدنيا واألخرى .

واقُع الزواج 

البنات،  وكربت  األوالد  كرب 
أبرياء  أطفااًل  كانوا  باألمس 
رقيب  دون  بعض  مع  يلعبون 
من  اخلوف  إال  اللهم  وحسيب 
خماطر اللعب لكنهم اليوم غدوا 
رجااًل ونساء وبلغوا سن التكليف 
التحلي  عليهم  حيكم  الذي 
باآلداب والسلوكيات اليت حتفظ 
عفة الروابط، فإذا كانوا باألمس 

يلعبون مع بعضهم البعض بنات وأوالدا دون ضوابط اليوم خيتلف الوضع ألن الشباب انقدحت 
داخلهم الرغبات اجلنسية وامليول إىل اجلنس اآلخر والبنات أيضًا ومعنى هذا االنتباه إىل الروادع 

اليت متنع خلواتهم ببعض واملخالطة الالمشروطة واليت تكون يف أجواء غري مستحسنة. 
فمرافقة البنت البن عمها أو ابن خالتها إىل األسواق أو السفر أمر مرفوض شرعًا وغري مقبول 
ُعرفًا واجللوس مع بعض والضحك واملزاح حتت تربير القرابة وصلة الرحم غري مربر أيضًا، 
بإطارها  تُؤطر  مل  إن  تداعيات  وهلا  اجلنسية  وامليول  العواطف  النفجار  خصبة  أرضية  ألنهما 
الشرعي، وعليه جيب أن يهذب اآلباء واألمهات أبناءهم وبناتهم على منهجية صحيحة يف التعامل 
الطابع  العالقة  تأخذ  أن  األقارب، جيب  من  وغريهم  اخلالة  أو  اخلال  أو  العم  وبنات  بناء  مع 
احملتشم واملهذب ويف حدودها الرمسية وإطارها االجتماعي املتحفظ فاألحكام الشرعية اليت 
حتدد وحتفظ عالقة اجلنسني هي ذاتها اليت حتكم األبناء والبنات داخل األسر فصلة القرابة ال 

تنفي هذه الشروط وال تربر االنفتاح دون حدود.
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

خمزون 
القلق 

يف النفس 
حياول املرء أن يتحاشى موجبات القلق يف حياته 
أو  الشخص  أو  البيئة  ذلك  أجل  من  فيتجنب   ،
املكان الذي ميكن أن جيلب له فسادًا ، أو يوجب 
له تشويشًا ، ويظن أنه ) بتحاشيه ( هذا ، جيلب 
لنفسه الراحة واالطمئنان ..واحلال أن يف خمزون 
واملثرية  املقلقة  احلوادث  من  كبريًا  كّمـًا  ذاكرته 
ألن)  كافية  احملّزنـة  اخلواطر  وهذه   ، ألحزانه 
تنّغـص ( عليه عيشه ، مبجرد تذكرها والتفاعل 
أو  ممتعة  سياحة  يف  صاحبها  كان  ولو   ، معها 
..وعليه فإن من موجبات  الرياض  يف روضة من 
السعادة يف احلياة الدنيا ، أن يكون ) استحضاره( 
رقابته  حتت  الالشعور  يف  املختزنة  للمعاني 
الصور  تلك  من  شيئا  يستحضر  فال   ، األكيدة 
ذلك  رأي يف  إذا  إال   ، معها  يتفاعل  وال  الذهنية 
خريًا ونفعًا ..وَمَثل من يعمل خالف ذلك كَمَثل من 
يذهب للمحاكم ، مسرتجعًا ملفات خصومه اليت 

انتهت أحكامها ، بل ومات أصحابها . 

بدري الغزالي احللي

التوجه  إن من أهم شروط االستجابة هي 

والرغبة  اإلخالص  ملؤه  بقلب  اهلل  إىل 

والطمع  اخلوف  والتضرع،  والرهبة 

واإلحلاح والتزام آداب املقام واحلضور يف 

ساحة القداسة اإلهلية.

له  خملصني  اهلل  فادعوا   (  : تعاىل  قال 

الدين( – غافر 14-.

قال تعاىل : ) وادعوه خوفًا وطمعًا إّن رمحة 

اهلل قريٌب من احملسنني ( – األعراف56(.

قال تعاىل : ) ويدعوننا رغبةً  وَرهبًا وكانوا 

لنا خاشعني( – األنبياء 90-.

وخفية  ربكم تضرعًا  ادعوا   (  : تعاىل  قال 

انه ال حيب املعتدين( – االعراف 55-.

قال اإلمام علي )عليه السالم( : ) خف ربك 

خوفًا يشغلك عن رجائه وأرُجُه رجاء من ال 

يأمن من خوفه(.

وقال لقمان يف وصيته البنه : ) يا بين خف 

اهلل خيفةً  لو جئته برب الثقلني لعذبكَ  وارُج 

اهلل رجاء لو جئته بذنوب الثقلني رمحك(.

شروُط االستجابة

عندما جيء بأسرى الفرس بعد فتحها من قبل املسلمني إىل املدينة املنورة وبعد إن قام اخلليفة 
باستعراضهم أمر بان يوزعوا على افراد اجليش اإلسالمي كما جرت العادة أيام الفتح اإلسالمي 
يف زمن الرسول األكرم )صلى اهلل عليه واله ( الذي قال للمسلمني : ال تقيدوهم وعلى األسارى  
إن يعلموا عشرة من املسلمني القراءة والكتابة مقابل إطالق سراحه . فغمر الفرح وجوه املهاجرين 

واألنصار واألسرى كذلك .
 وبالنسبة لبنات امللك يزد جرد وأحفاده يرقبون يف ذل وانكسار عملية التوزيع وهم يتساءلون عن 
مستقبلهم اجملهول بعد إن كانوا ينعمون بأسباب العز واجلاه الرفيع واحلياة الرغيدة والقصور 
الفارهة فلم مير وقت طويل على وقوفهم امام اخلليفة لريوا مصريهم حتى تقدم هلم اإلمام علي 
بن أبي طالب عليه السالم فقال: لقد مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( يوصي باحرتام 
كبار القوم وأشرافهم ومراعاة قدرهم وكرامتهم وان هؤالء األسرى ذوو حسب رفيع وال حيسن بنا 

كمسلمني أن ندعهم يف األسر وانأ أعلن عتق نصييب منهم لوجه اهلل تعاىل ورسوله .
املهاجرين   وكانت مبادرته هذه من األخالق اإلسالمية احلسنة وأعجبت مجيع احلاضرين من 
واألنصار وحذوا حذوه وفعلوا فعله وهي من دروس الرسول األكرم حممد )صلى اهلل عليه واله( 
ورسالته اخلالدة ذات أبعاد إنسانية وأخالق مجيلة ورفيعة فرتكت مبادرة اإلمام علي )عليه السالم 
( أثرا طيبا يف نفوس األسرى فشعروا باألمان والراحة بعد القلق ومل يعد املستقبل جمهوال لديهم 
فهم يف محاية اإلسالم بتعاليمه الطيبة السمحة اليت ال تفرق بني عربي وأعجمي وبني ابيض 
واسود وبني غين وفقري فالكل سواسية يف اإلسالم كأسنان املشط، وحنن كمسلمني نسري بسرية 
الذي قال اهلل تعاىل بشأنه وإنك لعلى خلق عظيم، تلك السرية الفذة اليت خلدها التاريخ بأحرف 
األديان  خامت  ودينه  السالم  عليهم  األنبياء  خامت  وإنه  للعاملني،  رمحة  جاء  وإنه  ال  كيف  نور  من 

السماوية مجيعا. 

أخالقٌ إسالمية
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ماأ�ساة الطفولة..

العالج الغذائي :- 

معلومة : ان اجلسم يتص 10% فقط من 
احلديد املوجود يف الغذاء املتناول فإذا 
مليجرام حديد   10 حيتوي  الغذاء  كان 
فاجلسم يتص واحد مليجرام فقط . 

أ - يرتكز العالج الغذائي ما يلي :- 
تناول كمية كبرية من األغذية عالية   •
اللحوم  تشمل  واليت  احلديد  على  احملتوي 

احلمراء والبيض والبقوليات . 
 C بفيتامني  الغنية  األغذية  تناول   •
الورقية  واخلضروات  احلمضيات  واملتوفر يف 

الطبيعية غري احملالة  العصائر  تناول  ويفضل 
امتصاص  عملية  يف  للمساهمة  الطعام  مع 
احلديد املتناول مع الطعام بدال من املشروبات 

الغازية . 
من  تقلل  اليت  األغذية  تناول  جتنب   •
والشاي  املكسرات  وخاصة  احلديد  امتصاص 
ويفضل  مباشرة  الغذاء  بعد  أو  مع  والقهوة 

تناوهلا بعد الطعام بساعتني على األقل . 
العادات  الصغر  منذ  األطفال  تعليم   •
اليدين  كغسل  الصحية  الغذائية  والسلوكيات 
وتناول األطعمة ذات القيمة الغذائية املرتفعة، 
والشيكوالته  الشيبس  تناول  من  واحلد 

واملشروبات الغازية بعد الوجبات أو قبلها . 
والفوليت  باحلديد  الطحني  تدعيم   •
وجمموعة فيتامينات B كخطوة مهمة يف احلد 

من فقر الدم يف اجملتمع .  

         عالُج فقر الدم الغذائي 

ال جدوى من 

التوعية اذا مل تكن 

هناك رقابة صحية

حيدر داود سلمان

البسمة أو االبتسامة قد تكون الدواء الوحيد الذي يبقى لك لعالج همومك وقد تكون املفتاح األول حلل مشكالت كثرية وفتح أبواب السعادة، 

هكذا هم قالوا لكن امسع من رسول الرمحة )صلى اهلل عليه واله وسلم( حيث قال ) تبسمك يف وجه أخيك صدقة( صدقت يا رسول الرمحة 

)صلى اهلل عليه واله وسلم( واليوم االبتسامة أقل كلفة من أمبري الكهرباء وأكثر إشراقا منها .

ومضٌة
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لقطات من نشاطات
 االسبوع  الثقافي الذي اقامته

 العتبة الحسينية المقدسة في بيروت


