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العدد..

روي عن احلسني بن علي )عليه السالم( أّنه قال: 
صّح عندي قول النيب )صلى اهلل عليه وآله(: أفضل 
األعمال بعد الصالة إدخال السرور يف قلب املؤمن 
مبا ال  إثم فيه. )مناقب ابن شهر آشوب 4/ 75(.

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم الإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 28/ربيع الآخر / 1433هـ املوافق  22 / 3 / 2012 

راية اإلمام احلسني )عليه السالم( احلمراء 
ترفرف فوق قبة مرقد السيدة خولة بنت احلسني)عليهما السالم( يف بعلبك بلبنان



عن مساعة قال: قلت البي عبد اهلل عليه السالم: اني رأيت اهلل تعاىل قد ذكر الربا يف غري آية وكرره، فقال: او تدري مل ذلك؟ 
قلت القال: لئال ميتنع الناس من اصطناع املعروف.

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمري عن محاد عن احلليب عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: أتى رجل ابي فقال: اني ورثت 
ماال وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى، وقد اعرف ان فيه ربا واستيقن ذلك، وليس بطيب لي حالله حلال 
علمي فيه، وقد سألت فقهاء اهل العراق واهل احلجاز فقالوا: الحيل اكله، فقال أبو جعفر عليه السالم: ان كنت تعلم فيه ماال 
معروفا ربا وتعرف اهله فخذ رأس مالك ورد ماسوى ذلك، وان كان خمتلطا فكله هنيئا، فان املال مالك واجتنب ماكان يصنع 

صاحبه.
عن سهل بن زياد عن احلسن بن حمبوب عن حييى بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: صعد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله املنرب ذات يوم فحمد اهلل واثنى عليه وصلى على انبيائه صلى اهلل عليهم، ثم قال: ايها الناس 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب، اال ومن انظر معسرا كان له على اهلل يف كل يوم صدقة مبثل ماله حتى يستوفيه، ثم قال أبو عبد 
اهلل عليه السالم: )وان كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وان تصدقوا خري لكم ان كنتم تعلمون( انه معسر فتصدقوا عليه مبالكم 

عليه فهو خري لكم.

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



املنطق السليم افضل واقصر طريق للمحاججة العلمية، ومن بني افضل مفردات املنطق السليم عندما تتخلل كلمات املتكلم آيات قرآنية وخصوصا اليت 
تكون من اآليات احملكمة واليت ال تقبل اكثر من وجه للتفسري وسهلة املعنى فانها يكون هلا وقع روحي ومعنوي وعلمي لدى الطرف االخر وهذه امليزة تكون 
حصرا بكلمات القرآن النها صادرة من املوىل عز وجل وال تقبل النقد ، بل ان تاثري القرآن يكون حتى على اصحاب الديانات االخرى اجيابيا وفعاال واذا ما 
اعرتضنا شخص جاهل بقصد او غري قصد فاننا جند له ردا من القرآن ايضا فان احد علوم القرآن باالضافة ملا فيه من تشريعات وعلوم ميدانية فان له 
كلمات بالغية رصينة هلذا جند ان الشخص الذي حيفظ القرآن وبغض النظر عن ملكاته الثقافية االخرى حتى وان انعدمت، فان كلمات القرآن فقط عندما 
يرددها وجييب بها االخرين جند ان الغلبة تكون له ، موقف مجيل اود ذكره باملناسبة طلب احد املواطنني من موظف مسيحي ترويج معاملة له فلم ينجزها 
ْيَنا َعَلى آَثاِرِهم  وطلب منه املراجعة بعد يومني فقال له املواطن انك مسيحي وال تعرف املسيح فقال له كيف؟ فقال الن يف القرآن يقول اهلل عز وجل »ُثمَّ َقفَّ
ًة » وانت ال رأفة وال رمحة يف قلبك، فانتفض املوظف متعجبا او هكذا  ْيَنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوآَتْيَناُه الِْجِنيَل َوَجَعلَْنا يِف ُقُلوِب الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرْأَفًة َوَرمْحَ ِبُرُسِلَنا َوَقفَّ

يف قرآنكم عن عيسى ؟ نعم فاستحى من تصرفه واجنز له املعاملة باسرع وقت بل انه طلب من زمالئه االسراع يف اجنازها .
القرآن الكريم افضل واقوى حجة عندما يتم استخدام اآلية املناسبة للحدث املناسب . 

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

العطاء احلسيني..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗاملنطُق السليُم

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
منتظر التميمي

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

استغالُل النساِن لنعِم اهلِل يف 
املــــــــــــعصيِة سبٌب لنزوِل البالِء 

املياه اجلوفية تدمر عددا من املواقع األثرية 
يف بابل دون اهتمام اجلهات املعنية

ممثُل املرجعية الدينية العليا يدعو 
إىل معاجلة ظاهرة )الميو( بالوسائل 
الرتبوية



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  رحب 
الشيخ  مساحة  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة 
عبد املهدي الكربالئي يف اخُلطبة الثانية من 
صالة اجُلمعة اليت أقيمت يف العتبة احلسينية 
املوافق  املقدسة يف 22/ربيع اآلخر/1433هـ 
انعقاد  موعد  اقرتاب  ومع  م   2012/3/16
جبميع  بغداد،  يف  العربية  القمة  مؤمتر 
الوفود  ورؤساء  الزعماء  من  العرب  األشقاء 
العربية ومجيع أعضائها بلقائهم يف عاصمتهم 
العراق  إن  املشاركة:  الوفود  خماطبا  بغداد، 
بلدكم وشعب العراق أهلكم وان اجتماعكم يف 
العاصمة احلبيبة بغداد موضع اعتزاز وسرور 

لدينا.
لقاء  يف  العرب  األشقاء  من  مساحته  وأمل 
على  االتفاق  إىل  اجلميع  توصل  هذا  القمة 
َتبينِّ النظرة املتزّنة واملوضوعية واحلّقة جتاه 
استثناء يف  دون  ومن  العربية  الشعوب  مجيع 

يف  ومطالبها  حقوقها  على  للحصول  سعيها 
وعدم  واالجتماعية  السياسية  العدالة  حتقيق 
التهميش والقصاء ألّي مكون من مكونات هذه 
للسلطة  السلمي  التداول  واعتماد  الشعوب 
وإعطاء احلرية للمواطن العربي يف اختياراته 
هذه  يف  إرادته  وتفعيل  بلده  شؤون  يديُر  ملَِْن 

اخليارات.
وتابع مساحة الشيخ الكربالئي: كما نأمل من 
األشقاء العرب دعم العملية الدميقراطية يف 
العراق املبنية على التداول السلمي للسلطة ونيل 
مجيع مكونات الشعب العراقي مع قطع النظر 
والعرقية  والطائفية  املذهبية  انتماءاتهم  عن 
بني  والتمييز  التفرقة  عن  بعيدًا  حلقوقهم 
مكّون وآخر.. هذه النظرة هي بعينها ننظرها 
وان من حق كل  العربية مجيعًا  الشعوب  إىل 
السياسية  العدالة  بتحقيق  يطالب  أن  شعب 
واالجتماعية جلميع مكوناته وان تتفّهم مجيع 

هلذه  استثناء  دون  ومن  العربية  احلكومات 
 – سيساهم  الدعم  هذا  إن  مشددا  املطالب، 
بال شك – يف حتقيق دعائم االستقرار واألمن 
سينعكس  والذي  العراقي  للشعب  والتطور 

إجيابا على بقية الشعوب العربية.
العراق،  يف  الرتبوي  باجلانب  يتعلق  وفيما 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان:  22 / ربيع االخر /1433هـ املوافق 2012/3/16م

تقرير : حسن اهلامشي

نأمل من األشقاء العرب دعم 
العملية الدميقراطية يف العراق 
املبنية على التداول السلمي 
للسلطة ونيل مجيع مكونات 
الشعب العراقي مع قطع 
النظر عن انتماءاتهم املذهبية 
والطائفية والعرقية حقوقهم 
بعيدًا عن التفرقة والتمييز 
بني مكّون وآخر

جملة االحرار اال�سبوعية
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الشيُخ  الكربالئي خماطبا زعماء الوفود العربية: نأمل منكم َتبيّن النظرة املتزّنة 
واملوضوعية جتاه مجيع الشعوب العربية من دون استثناء يف سعيها للحصول على حقوقها 

يف حتقيق العدالة السياسية واالجتماعية



سلط ممثل املرجعية الدينية العليا الضوء على 
اجلانب  إن  على  أكّدت  اليت  القرآنية  اآليات 

يقل  ال  الفرد  شخصية  صياغة  يف  الرتبوي 
أهمية عن اجلانب التعليمي بل هو مقّدم عليه 
.. ) هو الذي بعث يف األميني رسواًل منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة 

وان كانوا من قبل لفي ضالل مبني(.
والحظ مساحته إن التزكية وهي تهذيب النفوس 
آخرين يف  وموضعني  املوضع  هذا  قدِّمت يف 
القرآن الكريم على التعليم .. معتربا إن الرتبية 
تبدأ من األسرة – من األبوين – فمن الضروري 
باملستوى  األبوين  من  اهتماما  هناك  إن  كما 
لذلك  ومتابعتهم  ألبنائهم  والدراسي  التعليمي 
اخلصوصية  الدروس  على  لألموال  وصرفهم 
..  كذلك من الضروري تهذيب أخالق أبنائهم 
وسريتهم  تصرفاتهم  ومراقبة  ومتابعة 
وأخالقهم وتوجيههم .. وطالب أيضا الوزارات 
واملدارس  الرتبية  ومديريات  كالرتبية  املعنية 
إىل  الطلبة  نظر  ولفت  تربوية  مناهج  بوضع 
أهمية اجلانب الرتبوي يف احلياة، فالبد من 
وضع منهج تربوي يدرس يف املدارس ومتابعة 
والتواصل  الطلبة  سلوك  على  لذلك  التطبيق 
بني إدارة املدرسة وأولياء األمور حول اجلوانب 

الرتبوية ألوالدهم والتعاون فيما بينهم .. 
واملعاهد  والكليات  اجلامعات  طالب  كما 
والوقار  احلشمة  مظاهر  على  باحلفاظ 
خيدش  وما  العامة  باآلداب  الخالل  وعدم 
االلتزام  ملستوى  مناٍف  هو  وما  العام  احلياء 
هويته  الشعب  فلهذا   .. العراقي  الشعب  لدى 
القيم  املتمثلة مبجموعة من  الوطنية  الثقافية 
على  واحلفاظ  والتقاليد  والعادات  واألخالق 
االنتماء  عن  النظر  قطع  مع  العامة  اآلداب 
الديين واملذهيب والطائفي والعرقي .. فالبد 
إدارات  ومتابعة  اجلوانب  هذه  مراعاة  من 
اجلامعات والكليات واملعاهد هلا وتطبيقها يف 
واألساتذة  الدارات  هذه  واهتمام  اجلامعات 

باملستوى الرتبوي واألخالقي للطلبة.
مساحة  كرر  ُخطبته  من  آخر  سياق  ويف 
تأكيده على ضرورة دراسة  الكربالئي  الشيخ 
الفوارق  وتقليل  الدولة  ملوظفي  الرواتب  ُسّلم 
برواتب  النظر  إعادة  وكذلك  الرواتب  يف 
املتقاعدين فهناك مطلب شعيب كبري ومطالب 
ُسلم  النظر يف  بإعادة  املوظفني  كثري من  من 
كثرية  لشرائح  املتقاعدين  ورواتب  الرواتب 
األدنى  احلد  هلم  حتقق  ال  إنها  حيث  منهم 
املطلوب إزاء تضحياتهم وما قّدموه من خدمة 
وعطاء لبلدهم وشعبهم، وطالب جملس النواب 
بايالء هذا األمر االهتمام املناسب له والسراع 

بإقرار الُسّلم املناسب جلميع موظفي الدولة.
معاناة  اىل   مساحته   تطرق  اخلتام  ويف 
املواطنني من أزمة الكهرباء مع اقرتاب فصل 
الصيف، ونقل عما صرح به بعض املسؤولني 
يف الوزارة إن حال هذه اخلدمة سوف ال يكون 
أفضل من السابق، وأبدى تأسفه بأن املواطنني 
املطالبات  بعد  الصرب  بفارغ  ينتظرون  كانوا 
السابقة  للسنني  الطويلة  واملعاناة  الكثرية 
هذه  نسيب يف  ولو  بتحسن  بشرى  تأتيهم  أن 
اخلدمة، فإذا بهم جيدون الوعود اليت قطعها 
املسؤولون سابقًا على أنفسهم قد ذهبت أدراج 

الرياح.

من حق كل شعب أن يطالب 
بتحقيق العدالة جلميع 
مكوناته وان تتفّهم مجيع 
احلكومات العربية ومن دون 
استثناء هلذه املطالب وهذا 
سيساهم يف حتقيق دعائم 
االستقرار واألمن والتطور 
للشعب العراقي والذي 
سينعكس إجيابا على بقية 
الشعوب العربية

اهم ماجاء يف اخلطبة

اآليات القرآنية تؤكد على إن اجلانب 
الرتبوي يف صياغة شخصية الفرد 
التعليمي  اجلانب  أهمية عن  يقل  ال 

بل هو مقّدم عليه.

ايالء  النواب  جملس  من  املطلوُب 
الرواتب  يف  الفوارق  تقليل  مسألة 
والسراع  له  املناسب  االهتمام 
بإقرار الُسّلم املناسب جلميع موظفي 

الدولة.

بفارغ  ينتظرون  كانوا  املواطنوَن 
الصرب بعد املطالبات الكثرية واملعاناة 
تأتيهم  أن  السابقة  للسنني  الطويلة 
بشرى بتحسن ولو نسيب يف خدمة 
الوعود  جيدون  بهم  فإذا  الكهرباء، 
على  سابقًا  املسؤولون  قطعها  اليت 

أنفسهم قد ذهبت أدراج الرياح
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م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة ال�سيد احمد ال�سايف  يف 2012/3/9 
لكن  من حوله،  على  ذلك  يؤثر  ال  تعاىل  اهلل  يعصي  عندما  إنه  متوهمًا،  البعض  يتصور  قد 
وتعاىل يف سورة  تبارك  قال اهلل  .. فقد  التعمق  كثري من  ويفتقر إىل  التصور سطحي  هذا 
القصص:)َوَكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتَها َفِتْلَك َمَساِكُنُهْم ملْ ُتْسَكْن ِمْن َبْعِدِهْم ِإالَّ َقِلياًل 
َوُكنَّا َنُْن اْلَواِرِثنَي )58( ( سورة القصص، اآلية الكرمية تريد أن ختربنا بهالك قرى بأكملها 
)َوَكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة ( وان هذا اهلالك مل يكن لفرد، وإمنا هناك هالك مجاعي، ولكن السؤال 

ملاذا أهلكها اهلل تعاىل بهذه احلالة االنتقامية؟
 ً فعال  فعلت  القرية  هذه  أهل  إن  إذ   ) َمِعيَشَتَها  )َبِطَرْت  ألنها  اآلية  تكملة  يف  اجلواب  يأتي 
يستوجب اهلالك؛ فالبطر يعين إن النسان مير حبالة عدم االكرتاث بالنعمة اليت أعطاها اهلل 
تبارك وتعاىل، وحالة أن يعطي ظهره للنعمة اليت أعطاها اهلل تعاىل له، وحالة االستفادة من 
ِنعم اهلل يف معصيته جل شأنه، وحالة من حاالت البطر يف مقابل حالة الشكر وحالة التفّكر. 
فاهلواء الذي يتنفسه النسان والطعام والشراب واألدوات اليت منحنا اهلل تعاىل له، هذه كلها 
.. وقطعًا عندما يستخدم هذه  تبارك وتعاىل لإلنسان لكي يعيش  عبارة عن أمور ذللها اهلل 
البطر اصدق  وحالة  املعيشة،  بطروا هذه  الذين  من  يكون  تعاىل  اهلل  األمور يف غري طاعة 
اخلرّية،  املعاني  عن  ويبتعد  فيذنب  النسان،  من  الشيطان  واستمكان  الغفلة  حالة  مصاديق 

ويدير ظهره ألنعم اهلل تبارك وتعاىل.
عندما نراقب بعض سلوكياتنا نراها تأمر باملنكر، فقد نقل لي بعض األشخاص انه عمل مع 
احد القصابني، ولكنه ترك العمل بعد أيام قالئل وذلك بسبب إن صاحب احملل أول ما علمه 
يف العمل، هو كيف يغش يف امليزان، فرتك العمل بسبب ذلك وأنا هنا ال اقصد أن أسيء لكل 

أصحاب هذه املهنة، ولكن قطعًا هناك البعض من القصابني وغريها من املهن ممن يغشون.
املعصية.. املعصية اآلن أخذت مناحي كثرية جدًا باجتاه  والدفع باجتاه  فإن مشاكل اجملتمع 

نأمر بهذه املعصية، ونعّلم أبناءنا كيف يغشون وحيتالون ويذهبون إىل مواطن يف غري رضا اهلل 
تبارك وتعاىل، وندفع باجتاه فعل املعصية وبالنتيجة حيصل هناك جو اجتماعي مألوف حيدد 

يف معصية اهلل تعاىل ...
هناك مسائل جيب أن نقف عندها، خصوصًا عندما تكون العقوبة الهلية عقوبة عامة..فمثاًل 
غري  واالستعراض  الزواج  قضية  يف  الناس  أعراض  يف  اهلتك  هذا  ملاذا  الزواج  قضية  يف 
املربر، إن النسان يهتك عرضه بهذه الطريقة وجمموعة من الشباب يف عمر الفتوة، وجتدهم 
يرتاقصون كأنهم قردة على شيء ال يفهمونه، وهذا يقطع الشارع والصوت املزعج وكأن الكل 
جيب أن ختضع هلذه التصرفات واآلباء يدفعون واألمهات تدفع ويقولون انه يتزوج يف العمر 

فلينظروا كيف كانت 
عاقبة الظاملني؟!

حسن اهلامشي

َقْبِلِهْم  ِمن  الَِّذيَن  َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  َفَينُظُروا  األَْْرِض  يِف  َيِسرُيوا  أَوملْ 
َماَواِت َوال  َوَكاُنوا َأَشدَّ ِمْنُهْم ُقوًَّة َوَما َكاَن اهللَُّ ِلُيْعِجَزُه ِمن َشْيٍء يِف السَّ

يِف األَْْرِض ِإنَُّه َكاَن َعِليًما َقِديًرا  - فاطر - اآلية – 44
إن اهلل تعاىل ميهل وال يهمل، وال جتد لسنة اهلل تبديال أو حتويال، 
تعاىل  اهلل  فإن  والالحقة  السابقة  األقوام  تشمل مجيع  السنة  هذه 
يبشرههم بهدايته وما يرتتب عليها من نعم وينذرهم بعقابه وما يتحتم 
عليها من نقم، تعم تداعياتها ليس يف الدنيا فحسب بل يف اآلخرة 
ايضا وما تشمله من نعيم أزلي للطائعني وعذاب أزلي للعاصني هلم 

باملرصاد.
هذه آثار األمم السابقة من أقوام عاد ومثود ومنرود وفرعون وغريهم 
ومزارعهم  وقصورهم  حصونهم  تعاىل  اهلل  دمر  كيف  الطغاة  من 
ومواشيهم وما كانوا ميلكون من نعم اهلل تعاىل اليت ال تعد وال حتصى 
وبدال من شكر املنعم قاموا بكفران النعمة ومعصية اخلالق فحق عليه 
إنزال العذاب بساحتهم ولكن بعد إمهاهلم وإلقاء احلجج والرباهني 
عليهم، والسؤال الذي يطرح هنا بقوة، كيف يتعرف الالحقون بعذاب 
األقوام السابقني؟! إنهم يتعرفون على ذلك من خالل مطالعة تواريخ 
األمم والشعوب أو عندما ميرون على صروحهم وآثارهم يف جتارتهم 
وسفرهم، فقد كانت األقوام السالفة أشد قوة من كفار مكة، فماذا 
بذنوبهم،  سبحانه  اهلل  دمرهم  لقد  وتكذيبهم؟  كفرهم  نتيجة  كانت 
األرض،  يف  وال  السماوات  يف  شيء  يعجزه  ال  قدير  تعاىل  واهلل 

فليأخذوا عربة مما حدث ملن قبلهم.
واهلل سبحانه ال ينزل عقابه فورا على العاصني والظاملني، ولو كان 
هذا شأنه ملا بقي حي على وجه األرض، ولكن من رمحته تعاىل أنه 
للتوبة  الناس فرصة  أمام  ليكون  هو  يعلمه  وقت  إىل  العذاب  يؤخر 
والنابة والقالع عن املعاصي، فإذا حل وقت احلساب فاهلل سبحانه 
قدرته،  جلت  بعلمه  عليها  جيازيهم  ولذلك  عباده،  بأعمال  بصري 
سواء ما عملوه يف السر أو يف العلن.  وهكذا تتجلى قدرة اهلل تعاىل 
من  ينتظرهم  وما  الدنيا  يف  وحديثا  قدميا  الظاملني  من  باالنتقام 
املنعم  بشكر  املكلفني  مجيع  يلهم  وأخزى،  أشد  اآلخرة  يف  العذاب 
تعم اجملتمع  ملا فيه منفعة  والتكامل  والسري نو اهلداية والصالح 
ومن حتت  أيديهم  فوق  من  ألكلوا  آمنوا  القرى  أهل  إن  ولو  امللتزم، 
أرجلهم ولصبت عليهم بركات األرض والسماء صبا، هذا ما تسعى 
إليه مجيع األديان السماوية والسيما السالم الذي حيث دائما وأبدا 
اليمني  ذات  بنا  تفرق  الطرق  من  عداه  وما  القويم  الطريق  لسلوك 

وذات الشمال ومآهلا ال حمالة إىل اخلسران املبني.
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م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة ال�سيد احمد ال�سايف  يف 2012/3/9 
مرة فليفعل ما يشاء!.

القرآن الكريم واآلية الكرمية تريد أن تبني وحتذر يا معاشر املسلمني تبينوا انه يف بعض 
األحيان تكون العقوبة مجاعية..فالتالعب بالكيل وامليزان أصبحت حالة شائعة عندما، وأمثال 
هذه األمور.. ال احد ينكر، وال احد يوجه ) َفِتْلَك َمَساِكُنُهْم ملْ ُتْسَكْن ِمْن َبْعِدِهْم ِإالَّ َقِلياًل َوُكنَّا 

َنُْن اْلَواِرِثنَي(.
نن وراثتنا لألشياء وراثة اعتبارية، وبالنتيجة هناك انتقال اعتباري، ملا وصل بأيدينا من 
اآلباء، واألبناء أيضًا سيرتكونه ألبنائهم وهكذا.. والوارث هو اهلل تعاىل، إذن ما بالنا ندخل 
النار أو نعاقب واألموال ليست لنا ؟! ونتصرف فيها تصرفات غري جيدة وبالنتيجة ندخل إىل 

ما ال يرضي اهلل تبارك وتعاىل ..
لذا نطلب من اآلباء األكارم واألمهات الفاضالت أن يلتفتوا إىل بناء األسرة، وان ال يدفعوا 
بأبنائهم إىل حالة بطر املعيشة، واألمهات ال يدفعن ببناتهن اىل حالة بطر املعيشة، واملقصود 
ببطر املعيشة إن هذه النعمة اليت انعم اهلل تبارك وتعاىل بها علينا أن ال نستغلها يف املعصية، 
ننبه.. فليس من  باملنكر وان ال ننهى عن املعروف، فإذا وجدنا منكرًا جيب أن  وان ال نأمر 
مربرات اآلباء إن هذا شاب، والبد أن يستأنس بالدنيا، فأنت جتين على أوالدك بهذه الطريقة، 

وهناك أخطاء يصعب إصالحها يف بعض احلاالت. 
هناك بعض احلاالت فمثالً عندما متر يف األسواق تسمع بعض األلفاظ وخصوصًا إذا مرت 
امرأة لوحدها، ستسمع بعض الكالم النابي هنا وهناك .. هذا ما هو منشؤه ؟! وعندما تتكلم 
وتنصح بعض الناس جتده وكأنه ألول مرة يسمع هذا الكالم .. فرتاه تعّود على الفحش والكالم 
السيئ، وعلى احلالة الالأخالقية يف التعامل وكل هذه األمور أصبحت كأنها أمور مألوفة معه، 

وهذا من اكرب األمور اخلاطئة وبالنتيجة قد ننزل إىل اهلاوية من حيث ال نشعر..
لنا أصالتنا وأعرافنا وقيمنا، فالبد أن نافظ ونؤكد عليها، أما أن نرتك  نن جمتمعات 
األمور على ما هي عليه فواقعًا خنشى خشية كبرية جدًا.. وترى بعض الناس حتلف وتقسم 
باهلل تعاىل وجبميع املقدسات من اجل بعض األموال أو من اجل تفاهات، وأيضًا هناك الكذب 
يف املعامالت، والغش يف السلع واألسواق، وحيلف باهلل كاذبًا وجتد حالة من حاالت االلتفاف 
على الشرع والقانون من اجل أن يكسب، واملهم أن حيصل على املال .. واهلل تعاىل ميهل ويعطي 
وال يستعجل االنتقام والذي يعجل هو من خياف الفوت .. وكلنا صائرون إىل اهلل تعاىل ويوقفنا 

تلك الوقفة الرهيبة وهناك يتبني الفائز واخلاسر.

ثقافة حسينية
زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( مساتها 

الربانية وآثارها الرتبوية  )2-2(
حممود املوسوي

فمن املكانة اليت تسنمتها زيارة قبور أهل البيت )عليهم السالم( 
وعلى األخص زيارة المام احلسني )عليه السالم( يف موامسها 
ماهيتها  على  الضوء  بتسليط  هلا  نتوجه  أن  البد  كان  املتعددة، 
شأن  يف  متوازنة  ثقافة  صياغة  أجل  من  وآثارها،  وبواعثها 
آثارها،  من  اجلزيل  ولبلوغ  حدودها  على  للمحافظة  الزيارة، 
والستظهار معاملها ومعدنها، فيتعرف عليها كل طالب معرفة، 
ولكي تكون زيارة الزائر حبق انعكاسًا ملا أراد أهل البيت )عليهم 
السالم( ضمن منهجهم الذي يتطابق مع القرآن وال يفرتق عنه 
حتى يرد الناس على رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( احلوض 

يوم القيامة.
يف  عجيبة  تكاملية  فيها  الزيارات  نصوص  أن  نلحظ  وسوف 
املعارف الربانية املتنوعة، وهذه املوضوعية التكاملية اليت تشكل 
انسجام أهل البيت )عليهم السالم( مع القرآن، إمنا هي انعكاس 
الذي  الوعي المياني  السالم( يف بث  )عليهم  البيت  أهل  ملنهج 
يراد له أن يسري يف طريق الكمال من غري جتزيء، ومن غري 
لسائر  ينظر  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  منهج  فإن  تقصري، 
املعارف السالمية بشكل تكاملي، وهذا ما سوف تلحظه وتراه 

خالل قراءتك هلذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل.
لقد بث أهل البيت )عليهم السالم( يف نصوص الزيارات األفكار 
اليت ترسم طريق النسان املؤمن نو اهلل تعاىل، يف العديد من 

اجلوانب، منها:
1/ التأسيس العقيدي التوحيدي الصحيح.

احلقوق  وتبيان  الكبري،  ومقامها  والمامة  الوالية  معرفة   /2
والواجبات جتاه الوالية.

3/ تعزيز الصفات الميانية والسلوك القويم.
4/ بعث املسؤوليات الرسالية والتطلعات الكربى يف إعالء كلمة 

اهلل، واختاذ املوقف السليم من جبهيت احلق والباطل.
5/ توثيق الميان باآلخرة،  ورفع الطموح يف تبوؤ درجات عالية 

يف اجلنة.
6/ توثيق أهم معامل التاريخ السالمي، وحفظ أهم الصراعات 
اليت مّيزت اخلط الرباني عن اخلط الشيطاني. وغري ذلك من 
راسخ  إميان  تشكيل  يف  منها  الستفادة  ميكن  وبصائر  معارف 

وبصرية نافذة، وسلوك قويم، من أجل عاقبة حسنى.
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باُب م�سائل متنوعة
استفتاءات متنوعة

حممد املوسوي

فكان للعالمة احملقق احللي األثر يف بناء مدرسة احللة الفقهية ومدرسة جبل عامل 

وترك انطباعًا وفهمًا يف التجديد .  ومن مؤلفاته املهمة القيمة اليت كانت تدرس يف 

احلوزة العلمية فيما بعد مثل كتاب )) شرائع السالم يف مسائل احلالل واحلرام ((

والروسية  واالنكليزية  والرتكية  الفرنسية  منها  لغات  عدة  إىل  الكتاب  هذا  وترجم 

املختصر   (( هو  آخر  كتاب  وله   )) النهاية  نكت   (( آخر امسه  كتاب  وله  والفارسية 

النافع (( وفيه شروح مهمة لطالب العلم، وكذلك له كتاب امسه )) املعترب (( وكتاب 

)) الرسائل التسع ((   آخر هو)) خمتصر مراسم سالر الديلمي (( وكتاب آخر هو 

وكتاب )) معارج الوصول إىل علم األصول (( وهذا الكتاب يتكلم عن األصول يف الفقه 

السالمي . 

إما تالمذته فكانوا كثريين فمنهم العالمة الشيخ مجال الدين بن احلسن بن يوسف 

بن املطهر احللي املعروف بالعالمة احللي املتوفى سنة )726 هـ ( والسيد غياث الدين 

عبد الكريم بن طاووس والشيخ احلسن بن داوود احللي والشيخ عز الدين احلسن 

بن أبي طالب اآلبي والشيخ حييى بن امحد بن سعيد احللي والشيخ طومان بن امحد 

العاملي وغريهم الكثري من الذين خترجوا على يديه وأصبحوا فيما بعد علماء زمانهم 

ويقدر عددهم أكثر من ) 400 ( جمتهد . 

وتويف أبو القاسم احملقق احللي ) قدس سره الشريف ( يف احللة يوم الثالث عشر 

من ربيع اآلخر سنة 676 هـ وكان سبب وفاته عندما نزل من سطح داره ألداء فريضة 

صالة الصبح سقط من سلم الدار ومات يف وقتها ففجع الناس لوفاته واجتمع خلق 

عليه  علي  المام  مشهد  األشرف  النجف  إىل  الشريف  نعشه  ومحل  كثري جلنازته 

السالم ودفن يف احللة يف حملة اجلباويني على الشارع العام والذي يعرف االن بامسه 

الشريف بشارع أبو القاسم وقربه اليوم مزار معروف وعليه قبة وله خدام يتوارثونه 

أبا عن جد . 

وقد جدد مرقده عدة مرات خالل تلك السنني الطوال آخرهم احملسن عبد الرزاق 

مرجان بعد إن أضاف إليه أرضا لتوسعته وذلك سنة 1375 هـ عام ) 1955 م ( ويوجد 

بيت شعر من قبل الشيخ عبد الرزاق السعيد كتبت على واجهة املرقد منها :

                بنا أبو الوهاب مرقد آيــة             قد حل خري عامل حمقق

                فشادها مدرسة يف جنبــه             مبثلها سواه مل يوفـــــق

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(.

يطلع  االنرتنت حيث  التالي يف شبكة  نشر احلديث  ما حكم  السؤال:    40
عليها املوالي واملعادي عن أبي عبد اهلل عليه السالم » من سره أن يكون من 
أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع وحماسن األخالق وهو منتظر فإن 
مات وقام القائم عجل اهلل فرجه بعده كان له من األجر مثل أجر من أدركه 
نوعا من  يعترب  ..أال   » املرحومة  العصابة  أيتها  لكم  وانتظروا هنيئًا  فجدوا 

إذاعة سر آل حممد صلوات اهلل عليهم أمجعني ؟
يوجب  مما  مضمونه  بل  سر  على  يشتمل  ال  املذكور  احلديث  الفتوى: 

االعتزاز.
41  السؤال: من أي إمام )عليه السالم( انشقت السيادة، هل يطلق على من 
كانت أمه من نسل الرسول )صلى اهلل عليه وآله( سيد ، وال حتق له الصدقة 

، وحيق له اخلمس ؟
إىل  ينتسبون  من  على   ، الناس  عامة  مصطلح  يف  تطلق  السيادة  الفتوى: 
الرسول )صلى اهلل وآله وسلم( عن طريق ابنته الزهراء )سالم اهلل عليها(، 
عبد  بن  هاشم  إىل  ينتسب  من  كل  فهو   ، اخلمس  استحقاق  موضوع  وأما 

املطلب باألب ، فيشمل بين العباس أيضًا .
42  السؤال: أريد أن اعرف أمساء أهم الكتب اليت وضعها العلماء، يف الرد 

على الطائفة المساعيلية ؟
الفتوى: منها أعيان الشيعة ج3 ذيل عنوان إمساعيل بن جعفر . منها إرشاد 

املفيد . منها ملل ونل للشيخ السبحاني ج6 ، ص485 .
43  السؤال: ملاذا جاء السالم ، خامتا للديانات السماوية أي مبعنى آخر ، 
مل يأت السالم مباشرة ، من غري أن تأتي قبله مقدمات كاملسيحية واليهودية 

وغريها من الديانات ؟
الفتوى: يتبع ذلك ، تطور البشرية يف تكاملها الثقايف بالنسبة لألمور املعنوية 
وما وراء الطبيعة . فلكل مرحلة من تكاملها ، بعث اهلل هلا دينًا ، يهديها إىل 
الصراط املستقيم ، إىل أن جاء دور السالم ، وقد بلغ البشر قمة تكاملهم 

الثقايف العقلي ، ودركه لألمور املعنوية ، فكانت خامتة الرساالت .
44  السؤال: هل القرآن الكريم كان مرتبا بهذا الرتتيب احلالي ، منذ زمن 

النيب)صلى اهلل وآله وسلم(؟
الفتوى: الظاهر أنه كذلك .

اآليات  يف   ، التكوينية  والرادة  التشريعية  الرادة  معنى  ما  السؤال:    45
القرآنية ؟

تعين  والتكوينية   . ونواهيه  أوامره  تعين  الهلية  التشريعية  الرادة  الفتوى: 
املكلفني  اختيار  متعلقاتها  حتقق  وبني  بينها  يتخلل  ال  اليت  النافذة  إرادته 

ومشيتهم ، مثل خلق العامل .

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

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

العداء الهل  الشخصية من قبل ناصيب  ينسب هلذه 
وهذا  التشيع  بانه مؤسس  السالم  عليهم  النبوة  بيت 
مردود يرفضه رجال العامة واجلماعة قبل االمامية 
لذا سنستدل على رفضه من كتب رجاالتهم خبصوصه 

ومن املتقدمني واملتاخرين ومنهم :
الدكتور عبد العزيز اهلالبي األستاذ يف قسم التاريخ 
 : قال  بالرياض  سعود  امللك  جبامعة  اآلداب  بكلية 
))وعلى أية حال ، فَسيف ـ وهو راوي قصة ابن سبأ 
ـ أراد طعن الشيعة يف الصميم ، وذلك بنسبة مذهب 
التشيع إىل يهودي حاقد على السالم ، يريد تقويضه 
من الداخل ، وأن أفكار الشيعةـ  املعتدلني منهم والغالة 
ـ ليست سوى أفكار هذا اليهودي((. )عبد اهلل بن سبأ 

للهالبي : 26(.
وقال الدكتور طه حسني : ))إن أمر السبئية وصاحبهم 
اخرتع  قد   ، منحواًل  متكّلفًا  كان  إمنا  السوداء  ابن 
من  وغريهم  الشيعة  بني  اجلدال  كان  ، حني  بأَخَرة 
الفرق السالمية ، أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا يف 
أصول هذا املذهب عنصرًا يهودّيًا ، إمعانًا يف الكيد 

هلم والنيل منهم(() علي وبنوه : 518( .
وحسبكم هذه الكلمات اليت كتبها حممد كرد علي يف 
كتابه )خطط الشام( قائاًل : ))وأما ما ذهب إليه بعض 
الكتاب من أن مذهب التشيع من بدعة عبد اهلل بن 
سبأ املعروف بابن السوداء فهو وهم وقلة علم بتحقيق 
الشيعة  عند  الرجل  هذا  منزلة  علم  وملن  مذهبهم 
وبراءتهم منه ومن أقواله وأعماله وكالم علمائهم يف 
القول  الطعن فيه بال خالف يف ذلك علم مبلغ هذا 
 /  6 علي  كرد  الشام حملمد  )خطط  الصواب((  من 

. )251

ان أحتمال كون عبد اهلل بن سبأ هو اخلارجي عبد 
به  يعتد  أن  ميكن  أحتمال  الراسيب  وهب  بن  اهلل 
وقد ذكره عدة حمققني مشريين إىل أوجه التشابه 

بينهما.
وأما كونه هو الصحابي عمار بن ياسر فهو بعيد واما 
البعد فيأتي من كون عمار صحابيا معروفا ولد يف 
مكة وان كان أصله من سبأ من اليمن، وعبد اهلل بن 
سبأ يهودي أسلم بعد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 

ال يعرف له نسب جاء من صفاء.
وإليك أقوال أهل اجلرح والتعديل واحملدثني فيه :

1-إمام أهل اجلرح حييى بن معني املتوفى )232 أو 
233 هـ ( . قال عن سيف : ) َفْلس خري منه (] تهذيب 

الكمال ج10 ص326 [ .
2-أبو زرعة الرازي املتوفى )246هـ( قال : ) ضعيف 

احلديث (] هامش تهذيب الكمال 12 /327[.
3-أورد النسائي املتوفى )303هـ( صاحب السنن يف 
كتابه ) الضعفاء واملرتوكني ( وقال عنه : ) سيف بن 
عمر الضيب : ضعيف (] الضعفاء واملرتوكني للنسائي 

رقم 256[.
التفسري  املتوفى )310هـ( صاحب  4-المام الطربي 
والتاريخ روى عن سيف قرابة )800 رواية ( يف تارخيه 
ويف تفسريه روى كثريًا ومل تكن من عادته التضعيف 
إال أنه ضعف سيف بن عمر فذكر خمالفته لإلمجاع 
السالمي  التاريخ  انقاذ  نو   [. مورد  من  أكثر  يف 

]53/
كتابه  يف  )385هـ(  املتوفى  قطين  الدار  5-ذكره 
النسائي  قال   : املزي  .]55[وقال  واملرتوكني  الضعفاء 
، والدار قطين ضعيف .]56[وقال الربقاني عن الدار 

قطين مرتوك .] تهذيب التهذيب 4 /296[
صاحب  هـ(   405( املتوفى  النيسابوري  6-احلاكم 
وهو يف  بالزندقة  اتهم   (  : سيف  قال يف  املستدرك 

الرواية ساقط (] تهذيب التهذيب ج4 ص296[.
7-نقل ابن عبد الرب املتوفى )463 هـ( قول ابن أبي 
 ، احلديث  مرتوك  وسيف   (  : قوله  سيف  عن  حامت 

فبطل ما جاء من ذلك (] االستيعاب 3 /345[.
8-اخلطيب البغدادي املتوفى )463 هـ(: وليس سيف 

حبجة إذا خالف ] الصابة البن حجر 2 /241[.
9- وذكره ابن اجلوزي املتوفى )571 هـ( يف الضعفاء 
، ونقل ضعفه عن أهل اجلرح والتعديل. وقال تعقيبًا 
على حديث يف فضائل الصحابة قال : ) هذا حديث 
موضوع على رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
وفيه جمهولون ، وضعفاء وأقبحهم حااًل سيف .... (. 
وقال أيضًا : ) وهذا حديث موضوع بال إشكال وفيه 
وسعد  ذلك سيف  وأشدهم يف   ، مجاعة جمروحني 
البن  املوضوعات   [) احلديث  بوضع  متهم  ،وكالهما 

اجلوزي 1 /362[.
)852هـ(  املتوفى  العسقالني  ابن حجر  10-احلافظ 
والتعديل  اجلرح  أهل  أئمة  عن  سيف  تضعيف  نقل 
عمدة  احلديث  يف  ضعيف   (  : التقريب  يف  وقال 
تقريب   [) فيه  القول  ابن حبان  أفحش   ، التاريخ  يف 

التهذيب ص428[.
11-جالل الدين السيوطي املتوفى )911 هـ( قال عن 
سيف : بعد أن عقب على حديث هو يف سنده فقال 
اللئالي   [) سيف  أشدهم  ضعفاء  فيه   ، موضوع   (  :

املصنوعة للسيوطي 1 /392[.

عبد اهلل بن سبأ ..
شخصية بني اليهودية  والوهمية 

اعداد: سامي جواد كاظم
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السعودية  مع  امنيا  اتفاقا  يوقع  العراق   •
يتعلق بتنسيق اجلهود ملواجهة تنظيم القاعدة 

الرهابي
• جلنة الثقافة والعالم الربملانية تكشف عن 
كلمات  إضافة  يتضمن  قانون  مقرتح  تقديم 
كردية وتركمانية إىل النشيد الوطين العراقي 
للشاعر  قصيدة  من  أبيات  له  اختريت  الذي 

الكبري حممد مهدي اجلواهري.
• وزارة الرتبية حتدد التاسع عشر من شهر 
أيار موعدا لبدء االمتحانات لطلبة املرحلتني 
والتاسع  املنتهية،  غري  واملتوسطة  العدادية 
املرحلة  المتحانات  موعدا  أيار  شهر  من 

االبتدائية. 
العمريي  منى  النيابية  الرتبية  جلنة  عضو   •
وأجور حماضرات  رواتب  إقرار صرف  تؤكد 
مدرسي ومعلمي املدارس املسائية من املوازنة 

احلالية لسنة  2012  .

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

العراُق يتفق مع الكويت على الحدود 
البرية والخطوط الجوية

حكُم اإلعدام بحق اإلرهابي المسؤول عن 
تفجيرات في كربالء 

مشاوراٌت لجعل يومي انعقاد القمة 
العربية عطلة رسمية

وزارُة العلوم والتكنولوجيا تنفي وجود 
تلوث  في نهر الحسينية

املالكي،  نوري  العراقية  رئيس احلكومة  أعلن 
يومني  استمرت  للكويت  بها  قام  زيارة  خالل 
االتفاق مع القيادة الكويتية على تسوية مسألة 
ترسيم احلدود الربية بني البلدين إضافة إىل 

أكد  فيما  العراقية،  اجلوية  اخلطوط  مسألة 
تذليل  على  عازمة  بالده  أن  الكوييت  نظريه 
العراق.. مع  العالقة  املسائل  العقبات حللحلة 

حكما  كربالء  جنايات  حمكمة  حكمت 
بالعدام على الرهابي املدعو حيدر وامللقب 
ما يسمى بـ)والي كربالء( وسبعة من معاونيه 
االول حملافظ  النائب   ، ارهاب   4 املادة  وفق 
جاء  احلكم  ان  بني  املوسوي  عباس  كربالء 

الوقود  حمطات  بتفجريات  إدانتهم  بعد 
مركز  داخل  االخرية  الثالثة  والتفجريات 
الذي  التفجري  اىل  اضافة   ، احملافظة 
استهدف زوار أربعينية المام احلسني عليه 

السالم العام املاضي.  

كشف مصدر مطلع عن قرار اختذته احلكومة 
العراقية مبشاورة أمانة جملس الوزراء باعتبار  
يومي 28 - 29 من آذار اجلاري عطلة رمسية 
العربية  القمة  مؤمتر  عقد  مع  تزامنا  وذلك 

أن  بغداد  قيادة عمليات  أكدت  فيما   ، ببغداد 
القمة  انعقاد  خالل  املدني  الطريان  حظر 
العربية املقبلة سيشمل مجيع مطارات البالد 

باستثناء مطاري النجف االشرف وأربيل.

نفت وزارة العلوم والتكنولوجيا وجود تلوث  يف 
املولوي  ضياء  الدكتور  وقال  احلسينية،  نهر 
املستشار العلمي بالوزارة، خالل مؤمتر صحفي 

عقده يف كربالء إن النهر واملنطقة ختلو من أية 
مواد عضوية ملوثة تسبب السرطان كما ختلو 

من أية مواد إشعاعية على الطالق.

محضٌر للتعاون المشترك بين 
العراق والسعودية في مجال 

الحج والعمرة
حمضرا  والعمرة  للحج  العليا  اهليئة  وقعت 
احلج  جمال  يف  السعودية  مع  املشرتك  للتعاون 
للهيئة،  بيان  حبسب  احملضر  وتضمن  والعمرة. 
املوافقة على طلب العراق مبرور ثالثة آالف حاج 
األراضي  احلدودي عرب  الربي  الرقعي  منفذ  من 
اضافة  اجلوية،  الرحالت  عدد  وزيادة  الكويتية  
اىل حتسني خدمات نقل احلجاج داخل األراضي 

. السعودية 
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موجز »األحرار« 

تقارير

المياه الجوفية تدمر عددا من المواقع األثرية في بابل 
دون اهتمام الجهات المعنية..

العماري(  ) حسني  بابل  اآلثار يف  هيئة  مدير  حذر 
من خماطر ارتفاع املياه اجلوفية على املواقع األثرية 
املواقع  من  عددا  إن  حديث  يف  مؤكدا   ، املدينة  يف 
املوجودة يف املدينة األثرية تصدعت جدرانها وانهارت 
لـ)األحرار(«  اخلصوص  هذا  يف  وقال  سقوفها، 
ارتفاع املياه اجلوفية يعين مستقباًل انتهاء قسم من 
اآلثار املوجودة يف القصر اجلنوبي واملسرح واملعابد 
كعشتار، وهذا ما الحظناه يف معبد نوبشخاري حيث 
إىل  وأدت  املعبد  داخل  إىل  اجلوفية  املياه  دخلت 

تساقط اجلدران والسقوف.
املياه  إن  هل  دراسة  بصدد  نن  حاليًا   « وأضاف 
من  أم  احللة  شط  من  تتأثر  اليت  هي  اجلوفية 
املزارعني املوجودين داخل املنطقة؟! هناك جلنة من 
جامعة بغداد عملت نقطتني اختباريتني ، نقطة من 
داخل املدينة ونقطة باملنتجع السياحي ملتابعة حركة 

املياه اجلوفية.
لـ)االحرار( إن الهمال  مدير هيئة اآلثار بنّي أيضا 
على  يقتصر  مل  بابل  يف  األثرية  املدينة  طال  الذي 
املرافق  كذلك  مشل  بل  فحسب  األثرية  املواقع 
السياحية اليت تضمها املدينة، وقال يف هذا اجلانب 
يسمى  ما  أو  البابلي  املسرح  هي  املهملة  املرافق   «
تقادم  بسبب  املوجود  فالدمار   ، االغريقي  املسرح 

الزمن وبسبب وجود قوات االحتالل األمريكية سابقًا 
املوجودة  للمطاعم  بالضافة  كمقر  اختذته  اليت 
من  تعاني  كلها  الرتاثية  واألسواق  املدينة  داخل  يف 

الهمال.
من جانبه حمافظ بابل حممد املسعودي مّحل وزارة 
حلق  الذي  الدمار  مسؤولية  اآلثار  وهيئة  السياحة 
له  تعرضت  الذي  الهمال  نتيجة  األثرية  باملدينة 
الكثري من هذه  إن  اليوم جند   « لـ)األحرار(  ، وقال 
املنشآت تهدمت وقسم منها آيل للسقوط دون ترميم 
وعناية وقسم من السقوف أكلتها األرضة بالضافة 

إىل منو احلشائش واألعشاب فيها.
وأضاف قائال » لألسف اهليئة العامة لآلثار أهملت 
دوالر  مليون   10 على  حصلنا  إننا  حتى  اآلثار  هذه 
ما  لكن  الوزراء  رئيس  دولة  من  شخصية  جبهود 
الوزارة غري راضية عن هذه األموال  يؤسف له بان 

باعتبار أنها لن حتصل عن طريق الوزارة .
آثار بابل واجهة العراق األثرية تدمرها اليوم املياه 
املعنية  اجلهات  اهتمام  دون  معاملها  لتنهي  اجلوفية 
حبسب مسؤولي احملافظة وسؤال يطرحه مراقبون 
لو إن تلك اآلثار موجودة يف دولة غري العراق كيف 
ستستثمر وتكون دخال وطنيا ال يقل أهمية عن املوارد 

األخرى؟!.

تقرير / عالء السالمي
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حقيقُة التذلل للوالدين

فضُل القرآن الكرمي

الثقافة القرآنية

الشيخ حبيب الكاظمي

إن هذه اآلية تتوجه إىل كل مولود على وجه 
األرض، ألن كل إنسان يولد ال بد وأن يكون له 
والد.. والقرآن يف آيات معربة قد بني حقوق 
أحد،  بال  على  خيطر  مل  بشكل  الوالدين، 
إياه  إال  تعبدوا  أال  ربك  }وقضى  اآلية:  تبدأ 
اآلية فجأة من  انتقلت  وبالوالدين إحسانا{.. 
آيات التوحيد، إىل أمر أخالقي.. فلم تنتقل 
إىل فرع من فروع الدين، كالصالة والصوم 
واحلج مثال، وإمنا انتقلت من فرع من أصول 
يأتي  ال  أخالقي  أمر  إىل  مباشرة  الدين 
إال  تعبدوا  أال  ربك  }وقضى  أبدًا..  البال  يف 
إياه{.. إن هذه اآلية تعرب عن أصل ديين وهو 
الوحدانية.. ثم }وبالوالدين إحسانا{.. من دون 

أن يفصل بينهما أي فاصل.
األمر  على  يدل  بليغ  تعبري  }قضى{  وكلمة 
بشدة، مثال على ذلك: أحيانًا قد يطلب امللك 
يف  ولكن  معينًا،  أمر  الرعية  من  األمري  أو 

احلروب وعند اشتداد األزمات،  يطلب األمر 
وكذا..  بكذا  عليكم  قضينا  فيقول:  بشدة، 
}قضى ربك{.. أي أمر أمرًا فصاًل، فهو حكم 

جازم، ال جمال للرتاجع فيه أبدًا.. فاستخدم 
ولطاعة  أواًل،  لعبادته  تعبريًا  قضى  كلمة 

الوالدين ثانيًا، فهي عبارة حمركة للحوافز.
إن العبادة على قسمني: منها عبادة لغري اهلل 
جليَّة، كعبادة ُهبل ومناة وغريها من األصنام 
املعروفة.. أما القسم اآلخر من العبادة فهي 
يف  متارس  ما  وهي  خفية،  اهلل  لغري  عبادة 
إىل  أصغى  )من  يوم  كل  يف  اليومية  احلياة 
ناطق فقد عبده(.. فعند فتح التلفاز، واجللوس 
أمامه، واالستماع خلرب معني.. فالتلفاز يعترب 
صنما، وهذا الصنم إما أن ينقل املستمع إىل 
الرواية  وهذه  صنم..  هو  أو  وجل،  عز  اهلل 
واضح  بشكل  العالم  أجهزة  على  تنطبق 
جدا، فعلى املرء أن يتذكرها كلما جلس أمام 
العالم  )من أصغى إىل ناطق فقد عبده(.. 
فإن كان ينطق عن اهلل فقد عبد اهلل، وإن كان 

ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان .
}وبالوالدين إحسانا أما يبلغن عندك الكرب{.. 
الحسان  وإن  نكرة،  الحسان  كلمة  جاءت 
له عدة صور، وعلى الولد أن خيتار الصورة 
املالئمة لإلحسان لوالده.. فمثاًل إن كان الوالد 
يف بلد بعيد، فالحسان أن يرسل إليه املال.. 
وإن كان مريضًا وجبواره، فالحسان إليه هو 
بالذهاب به إىل العالج.. وإن كان يعاني من 
عنه  يرفع  أن  إليه  فالحسان  نفسية،  أزمة 

الضيق.. وهكذا.
وعليه، فكأن للوالدين حقا على اهلل عز وجل، 
يف إجياد وتربية هذا الولد، وهلذا كان األمر 
عظيمًا }ربكم أعلم مبا يف نفوسكم إن تكونوا 
فهناك  لألوابني غفورا{..  كان  فإنه  صاحلني 
مقصرًا  النسان  كان  إن  للتعويض  جمال 
يف  صادقًا  النسان  كان  فإن  ماضيه..  يف 
التعويض، ورجع عن الساءة لإلصالح، فإن 

اهلل تعاىل يغفر للتائبني.

بدري الغزالي احللي
إن القرآن الكريم ميّثل الثروة املعرفية الكربى للمجتمع السالمي يف كل جماالت 

احلياة الفردية واألسرية واالجتماعية.
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( : ) من أعطاه اهلل القرآن فرأى إن أحدا 

ُأعطي شيئًا أفضل مما أعطي فقد َصّغر عظيمًا وعّظم صغريًا(.
وهو  الوثقى  وعروته  املنري،  املتني،وسراجه  اهلل  حبل  وهو  الكلم،  جوامع  والقرآن 

الطريق املؤدي إىل اجلّنة، واحلجة البالغة على أهل الدنيا.
ُسئل النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم(: أيُّ األعمال أفضل عند اهلل؟

 قال )صلى اهلل عليه واله وسلم(: قراءة القرآن وأنت متوت ولسانك رطٌب من ذكر اهلل.
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الطائفة الثانية
    إّن القرآن الكريم وعد الذين يطيعون اهلّل 
اهلّل  أنعم  الذين  مع  بأّنهم سيحشرون  ورسوله 

عليهم وهم:
    1. األنبياء، 2. الصّديقون، 3. الشهداء، 4. 

الصاحلون.
    حيث يقول سبحانه:

َمَع  َفُأولِئَك  ُسوَل  َوالرَّ اهلّلَ  ُيِطِع  َوَمْن   (     
ّديقنَي  َوالصِّ النَِّبيِّنَي  ِمَن  َعَلْيِهْم  َأَنَعَم اهلّلُ  الَِّذيَن 
َهداِء َوالّصاحِلنَي َوَحُسَن ُأولِئَك َرِفيقًا ( .)  َوالشُّ

)]5[
    وعلى هذا األساس يكون »األنبياء« من الذين 
أنعم اهلّل عليهم بال شك وال ريب هذا من جهة، 
ومن جهة ثانية يصف اهلّل سبحانه وتعاىل يف 

سورة الفاحتة هذه الطائفة بأّنهم:
    ) َغرْيِاملَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الّضاّلنَي ( .) ]6[(

    أي أّنهم مل يكونوا موردًا لغضب اهلّل وسخطه 
فإذا  املستقيم،  الصراط  عن  ناكبون  هم  وال 
انضمت اآلية اأُلوىل الواصفة لألنبياء بالنعام 
عليهم إىل هذه اآلية الواصفة هلم بأّنهم غري 
يستنتج عصمة  الضآلني،  وال  عليهم  املغضوب 
يشمله  من  العاصي  ألّن  بوضوح،  األنبياء 
غضب اهلّل سبحانه ويكون ضااًل بقدر عصيانه 

وخمالفته.

الطائفة الثالثة
األنبياء  من  مجلة  يصف  سبحانه  اّنه      

مبجموعة من الصفات يقول تعاىل:
    ) ُأولـِئَك الَِّذيَن َأْنَعـَم اهلّلُ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي 
ُذرِّيَِّة  َوِمْن  ُنوح  َمَع  لْنا  مَحَ ـْن  َومِمَّ آَدَم  ُذرِّيَّـِة  ِمْن 
ِإذا  َواْجَتَبْينا  َهَدْينا  ْن  َومِمَّ َوِإْسـرائيَل  ِإْبراهيَم 
دًا َوُبِكّيًا(  وا ُسجَّ مْحِن َخرُّ ُتْتلى َعَلْيِهْم آيات ُالرَّ

)]7[ (.
    فمن املالحظ اّن اآلية الكرمية تصف األنبياء 

باألوصاف التالية:

    1. ) َأْنَعَم اهلّلُ َعَلْيِهْم ( .
    2. ) َهَدْينا ( .

    3. ) َواْجَتَبْينا ( .
دًا َوُبِكّيًا ( . وا ُسجَّ     4. ) َخرُّ

اآلية  هلذه  التالية  اآلية  يف  يصف  إّنه  ثّم      
ذرية هؤالء وأوالدهم بأوصاف تقابل الصفات 

املاضية حيث يقول سبحانه:
الَة      ) َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأضاُعوا الصَّ

َهواِت َفَسْوَف َيْلَقوَن َغّيًا ( .) ]8[( َواتََّبُعوا الشَّ
    ومن املالحظ أّنه سبحانه يصف هذا اخللف 
وهذه  آبائهم،  أوصاف  تضاد  ثالثة  بأوصاف 

الصفات هي:
الَة ( .     1. ) َأضاُعوا الصَّ
َهوات ( .     2. ) َواتََّبُعوا الشَّ

    3. ) َيْلَقوَن َغّيًا ( .
املذكورة  الصفات  بني  املقابلة  وحبكم      
التالية  النتيجة  إىل  التوّصل  ميكن  للطائفتني 
وهي: اّن األنبياء مّمن مل يضيع الصالة ومل يتبع 
الشهوات ومّمن ال يلقون غّيًا، وكّل من كان كذلك 
فهو مصون من اخلالف ومعصوم من اقرتاف 
الّتباع  إاّل  يعصي  ال  العاصي  ألّن  املعاصي، 

الشهوات وسوف يلقى أثر غّيه وضاللته.

    الطائفة الرابعة
    ال ريب أّن املصلحني وعظماء العامل يقودون 
اجملتمع إىل طريق اهلداية والسعادة من خالل 
املنقادة  اجلماعات  واّن  وأفعاهلم،  أقواهلم 
وأفعاهلم  أقواهلم  من  تّتخذ  املصلحني  هلؤالء 
ُأسوة وقدوة لالقتداء بهم والسري على نهجهم، 
جمال  يف  والعمل  القول  بني  فرقًا  ترى  وال 
الرتبية والصالح حّتى إذا فرضنا اّن املصلح 
جند  عمله،  دون  بقوله  االقتداء  إىل  دعاهم 
باعتبارها  الدعوة  يتعاملون مع هذه  الناس  اّن 
ريب  وبال  وحينئذ  السليم،  املنطق  عن  بعيدة 
طريقه  عن  وينفصلون  عنه  سيتفرقون  أّنهم 

ومسلكه.
    ففي مثل هذه الشروط احلاكمة يف اجملتمع 

نرى القرآن الكريم يقول:
    ) َوما َأْرَسلْنا ِمْن َرُسول ِإاّل ِلُيطاَع ِبِإْذِن اهلّلِ... 
( .) ]9[( إّن هذه اآلية وبااللتفات إىل األرضية 
السابقة تفيدنا اّنه جيب االقتداء بأقوال األنبياء 
وأفعاهلم واّنه إذا كان قول النيّب حّجة وجديرًا 

باالّتباع، فإّنه وبال شّك تكون أفعاله كذلك.
ملا جاءوا  األنبياء مطابقًا  كان عمل  وكّلما      
بهم خاليًا  االقتداء  يكون  إهلي ال  نظام  به من 
من الشكال فحسب، بل يكون الئقًا باالقتداء 

والتبعية.
غري  األنبياء  هؤالء  أّن  اعتقدنا  إذا  وأّما      
معصومني عن اخلطأ وجوزنا عليهم الوقوع يف 
اخلطأ وارتكاب الذنب عن قصد أو غري قصد، 
أساسية  مشكلة  سنواجه  الصورة  هذه  ففي 
وهي: اّننا ومبوجب هذه اآلية مأمورون بوجوب 
ملنهجهم  طبقًا  والعمل  بهم،  واالقتداء  اّتباعهم 

هذا من جهة.
    ومن جهة ثانية باعتبار كون عملهم خمالفًا 
وعدم  خمالفتهم  علينا  جيب  الهلية  للقوانني 
االقتداء بهم، ألّن الصادر منهم أمر منكر حيرم 
وحينئذ  خمالفته،  وجتب  واّتباعه  به  االقتداء 
يقع املكّلف يف حرية، ألّنه يف الواقع من قبيل 

األمر باملتناقضني.
التكليف حمال قطعًا، وهذا يكشف      وهذا 
الداّل  السابقة  اآلية  يف  الوارد  األمر  أّن  لنا 
على إطاعة النيب مطلقًا اّن النيّب معصوم عن 
الوقوع يف اخلطأ واالنراف وارتكاب الذنب، 

وهذا هو معنى العصمة.
]5[ . النساء: 69.

    ]6[ . احلمد: 7.

    ]7[ . مريم: 58.

    ]8[ . مريم: 59.
    ]9[ . النساء: 64.

األدلة العقلية على نظرية عصمة األنبياء)4-3(
عقائدنا
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حتقيقات

حتقيق: ميثم عودة ، قصي زكي 
تصوير: حممد حسن

من  العيون  وأبهر  األبدان،  من  القلوب  سرَّ  أّخاذ  سحٌر 
أفئدة  )فاجعل  القلوب  إليها  تهفو  قباب  النسان مصدره 
)وجوه  نوها  الطرف  تدير  إليه....«(   تهوى  الناس  من 
اشرف  قرب  واملصدر  والسحر  ناظرة(  ربها  اىل  ناضرة 
عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  بعد  بالقدسية  وأحق  اخللق 
وآله وسلم( علي بن أبي طالب )عليه السالم( وقربه الذي 
له  تقشعر  ومقامًا  ورفعة  مشوخًا  السماء  عنان  ُيعانق 
األبدان وترجتف القلوب وهي ترجو شفاعته، ومثة فكر 
املدينة  املشّرف ما جعل  تأرخيها  وأدب ورجاالت أسسوا 
تليد،  ذات حاضر مشرق ومستقبل أصيل وماض عريق 

بلغٍة زاهية باألصالة واسعة بالتأريخ.
بامجعه  والتاريخ  والرجال  والشعر  الفكر  مع  استوقفنا 
والقدسية  باهليبة  حتويه  وما  مكتباتها  سحرتنا  حينما 

بالدين والفكر والتاريخ واللغة والشعر والفقه واألصالة.
زهو  السالم( حمطة  )عليه  احلسن  المام  مكتبة  فكانت 
العراقي والنجفي وكانت ومازالت  للتاريخ  لنا وقلعة فكر 
على  والباحثني  الدارسني  ركب  وحمط  العلوم  منطلق 
تعريفها  فأردنا  واملعتقدية  الفكرية  توجهاتهم  اختالف 
للقارئ الكريم لذا فقد اجتمعنا وأردنا الوصول اىل املعني 
الثر مؤسسها وباني جمدها الشيخ باقر شريف القرشي 
غري إن وعكة صحية أملت به حالت دون ذلك -عافاه اهلل 
وحفظه ذخرًا - فوجدنا معينًا ال يقل عطاء وقبسًا يشع 
بأفاق الفكر نهلنا منه ما استطعنا إنه الشيخ مهدي باقر 
القرشي من املسؤولني األوائل واملؤسسني اىل جانب والده 

هلذه املكتبة فحاورناه ملعرفة حمتويات املكتبة.
• املكتبة النشأة والتسمية

تأسست مكتبة المام احلسن )عليه السالم( سنة 1414هـ 
القرشي  شريف  باقر  الشيخ  وأسسها  1993م  سنة  أي 
إليها  الشخصية  مكتبته  حول  أن  بعد  ذاتية  بإمكانيات 
املؤمنني بعدد من الصدارات  وبعدها تربع جمموعة من 

العالمية والكتب.

وقد مساها باسم المام احلسن اجملتبى )عليه السالم( 
اهلمام  المام  هلذا  العظيمة  بالشخصية  وتربكًا  تيمنًا 
يكتب  كان  القرشي  باقر  الشيخ  إن  ذلك  يف  والسبب 
من  املتكونة  السالم(  )عليه  احلسن  المام  عن  موسوعته 
واجه  وقد  ورقة   )500( من  يتألف  جملد  وكل  جملدين 
فكان  وتوثيقها  املعلومة  استحصال  يف  بالغة  صعوبات 
يذهب اىل مدن خمتلفة من العراق كبغداد واملوصل حبثًا 
هذا  مكتبة حتت  سيؤسس  انه  نفسه  يف  فقرر  ذلك  عن 

االسم يف مدينة النجف االشرف بعد االنتهاء.
• الدوافع األخرى

ألبناء  خدمة  يقدم  أن  القرشي  باقر  الشيخ  أراد 
مهمة  تسهيل  طريق  عن  األخرى  واحملافظات  احملافظة 
واملصادر  الكتب  على  االستحصال  يف  والدارس  الباحث 
عليه  والتعب  العناء  من  ويقلل  االختصاصات  ومبختلف 
للشيخ  والكالم   - اهلل(  )رمحه  العم  مبساعدة  فاستطاع 
السابق  املكتبة مبكانها  هذه  يؤسس  أن  القرشي-  مهدي 

وبإمكاناتها البسيطة. 
• من العام اىل اخلاص

نقل الشيخ القرشي مكتبته الشخصية اىل املكتبة وبعدها 
لبناء املكتبة مبساحة )400(م2 مع  مت شراء قطعة أرض 
ملحق مساحته )200(م2 لتبلغ مساحتها الكلية )600(م2 
وهي مساحتها اليوم غري إن البناء مل يتم إال بعد أحداث 
عام 2003م بعد تغيري النظام لألمور اليت لعبها اجلميع 
والنشاطات  الشيعي  للفكر  السابق  النظام  حماربة  وهي 

الشيعية .

• احملتوى واملضمون
إذا كانت املساحة اجلغرافية هلذه املكتبة واسعة بهذا القدر 

فأن مضمون املكتبة أوسع فهي تتألف من أربعة طوابق:
األول: حيوي خزانات مصادر علوم القرآن والفقه واألصول 

وغريها
وعلم  والسري  الرتاجم  مصادر  خزانات  حيوي  الثاني: 

االجتماع وعلم النفس والرتبية.
الثالث: حيوي مصادر اللغة العربية والبالغة والقانون.

املكتبة  نوادر  يضم  األرضي  الطابق  وهو  الرابع  والطابق 
واملخطوطات الثمينة وكل طابق من الطوابق حيوي قاعتني 
وكل  للنساء  واألخرى  للرجال  واحدة  والقراءة  للمطالعة 

قاعة مكيفة ومهيأة من مجيع النواحي.
• تقنيات حديثة وخدمات جليلة

والدارسني  الباحثني  جلميع  جليلة  خدمات  املكتبة  تقدم 
تعري  كونها  عن  فضاًل  اجملاالت  خمتلف  يف  والطالب 
املصادر واملراجع إعارة داخلية تسهم يف نسخ ما حيتاجه 
املصادر  تلك  يف  املوجودة  للمادة  الباحث  أو  الطالب 
واملراجع ويتم النسخ داخل املكتبة عن طريق توفري أجهزة 

استنساخ حديثة معدة هلذا الغرض.
املستويات  خمتلف  على  والثقافة  العلم  طلبة  ويرتادها 
العليا  الدراسات  طالب  فهناك  الدراسية  واملراحل 
العدادية  املرحلة  طالب  وهناك  األولية  والدراسات 
املرتادون  والطالب  االبتدائية  تالميذ  وحتى  واملتوسطة 
والفكرية  العلمية  ختصصاتهم  خمتلف  على  املكتبة  اىل 
واالجتماع  والفلسفة  والتاريخ  والقانون  واهلندسة  كالطب 

مكتبُة اإلمام احلسن )عليه السالم( يف النجف االشرف .. 
شاهد على العلم واملعرفة والرتاث
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حتقيقات

وعلوم اللغة العربية فضاًل عن الفقه واألصول وغريها.
كادر وتفاٍن

اخلدمات اليت تقدمها املكتبة جليلة وكبرية وعلى الرغم 
 )15( من  يتألف  فيها  يعمل  الذي  الكادر  فأن  ذلك  من 
شخصًا مبا فيه القائمون على الشراف العام للمكتبة وكل 
الشيعي  الوقف  من  ومبساعدة  ذاتية  بإمكانات  يتم  ذلك 
أي بعض العاملني منسبون من دائرة الوقف الشيعي اىل 

املكتبة والبعض اآلخر على حساب املكتبة بأجور رمزية.
• نشاطات وتعاون

النجف  حمافظة  داخل  عديدة  بنشاطات  املكتبة  تنهض 
من  للكتب  مبعارض  تشرتك  فهي  وخارجها  االشرف 
باملكتبة  القارئ  تعريف  أجل  ومن  الفكري  التواصل  اجل 

وإصداراتها وإجنازاتها.
الشبكة  على  موقع  للمكتبة  سيكون  التعريف  ومبناسبة 
الشبكة  على  هلا  وسيكون  )االنرتنت(  للمعلومات  الدولية 

مكتبة رقمية بإمكان القارئ الكريم االستعارة منها.
وفضاًل عن النشاطات اليت تنهض بها املكتبة فهناك تعاون 
مشرتك وتنسيق مستمر بينها وبني املكتبات األخرى من 
واملراجع والصدارات احلديثة اليت  توفري املصادر  أجل 

حيتاجها الباحث والدارس.
• مشاهدات

الفكري  بظالهلا  نتفيأ  املكتبة  أروقة  يف  جتولنا  أثناء 
الوارف حملنا خزانات حتت عنوان التأريخ السين فدفعنا 
الفضول أن نسأل عن معنى ذلك فكان اجلواب من احد 
القرشي هذه خزانات حتوي مصادر  باقر  الشيخ  أحفاد 
يعتمد عليها مجهور املسلمني  اليت  التأريخ السين  وكتب 
حيث ارتأت املكتبة أن تضع بأيدي قرائها كل ما حيتاجونه 
الفكرية  واملذاهب  املعتقدات  خمتلف  وعلى  املصادر  من 

والدينية.
• زيارات

والفكرية  الدينية  الشخصيات  من  العديد  املكتبة  زار 
كالسيد  السابق  النظام  تغيري  بعد  السيما  والسياسية 
ارض  اىل  عودته  بعد  سره(  )قدس  احلكيم  باقر  حممد 
الوطن وأطلع على حمتويات املكتبة وأثاثها البسيط وزارها 
الشخصية  التيجاني  حممد  والشيخ  االطالع،  اجل  من 
أوربية  العربية املعروفة كما زارتها وفود عديدة من دول 

ومن تركيا واهلند وسائر الدول السالمية.
الشيخ  بكثرة مؤلفات  انبهارها  الوفود  وقد سجلت بعض 
القرشي املوجودة يف جناح خاص باملكتبة وأعجبوا بشمولية 

تلك املؤلفات للجوانب األساسية للمجتمع النساني.
• لغات املكتبة

مل تكن املؤلفات املوجودة يف مكتبة المام احلسني )عليه 
مشولية  مؤلفات  ألنها  فحسب  العربية  باللغة  السالم( 
باالنكليزية وأخرى باالسبانية والفارسية  فهناك مؤلفات 
ذلك  عن  القرشي  مهدي  الشيخ  فسألنا  والفرنسية 
وفق  ومراجعًا  مصادر  تعد  املؤلفات  هذه  »بعض  فقال: 
عن  ترمجة  عن  عبارة  هو  اآلخر  وبعضها  ختصيصاتها 
ترمجة  وبعضها  العربية  باللغة  املكتبة  يف  موجودة  كتب 
لرتمجة  الرتمجة  هذه  وسبب  القرشي  الشيخ  ملؤلفات 
مؤلفات الشيخ باقر القرشي وموسوعة سرية أهل البيت 
أعجاب  فنالت  وعرضها  االنكليزية  اىل  السالم(  )عليهم 
الالتينية  أمريكا  بالد  يف  السيما  الكثريين  واستحسان 

حيث طبعت هذه املوسوعة أربع مرات«.
• خصوصية

ملكتبة المام احلسن )عليه السالم( خصوصية عن طريق 
تفردها بالكثري من املخطوطات مثل وجود أقدم خمطوطة 
للصحيفة السجادية تعود لسنة )300هـ( وخمطوطة لكتاب 

نهج البالغة وهناك كتب تعود لسنة)400هـ( و)500هـ(.
والعربية  العراقية  اجملالت  باحتوائها  املكتبة  وتتميز 
وميكن  املكتبة  اىل  الخوة  أحد  أهداها  اليت  القدمية 

والدراسات  البحوث  الحتوائها  كثريًا  منها  االستفادة 
واملقابالت والتحقيقات.

• إهداء مثني
عند زيارة الشيخ باقر القرشي )دام جمده( اهلند ولقائه 
للنشر  النور  مركز  صاحب  خاجبري  مهدي  الدكتور 
لكتاب  للشيخ خمطوطة  الدكتور  قدم  والتوزيع  والطباعة 
البحرانيني  اخلطاطني  احد  خبط  مكتوبة  البالغة  نهج 
الثقايف  وامللحق  الدكتور  طلب  وقد  لسنة)528هـ(  يعود 
مقدمة  كتابة  الشيخ  مساحة  من  اهلند  يف  اليراني 
للمخطوطة من اجل طباعتها وتقدميها للقراء واملخطوطة 
اآلن يف النجف االشرف حيث طلب السيد السيستاني)دام 

ظّله( مشاهدتها.
• مشاريع مستقبلية

املكتبة  جبانب  ملحق  بناء  إكمال  املستقبلية  املشاريع  من 
وأخرى  للتحقيق،  )مؤسسة  منها:  مؤسسات  عدة  يضم 
عن  فضاًل  البالغة  لنهج  خاص  وجناح  الكريم،  للقرآن 
إنشاء مكتبة رقمية على الشبكة الدولية )االنرتنت( لتكون 

الفائدة أوسع وأكرب وأمشل(.
• للثقافة عاصمة وللمكتبة دور

للثقافة السالمية  النجف االشرف عاصمة  ُعّدت مدينة 
وحاضرًا  ماضيًا  املدينة  هذه  ملكانة  وذلك   2012 لعام 
ومستقباًل إن شاء اهلل فهي ستكون عاصمة العامل إن شاء 
اهلل ال يف جمال الثقافة فحسب بل يف خمتلف األصعدة 
عليه  احلسن  المام  )مكتبة  املكتبة  وستسهم  واجملاالت 
الرابع  البند  أن جعلت يف  بعد  املناسبة  السالم( يف هذه 
2012م  لعام  السالمية  للثقافة  عاصمة  النجف  لربنامج 
بعد  البالغة  نهج  لكتاب  خمطوطة  املكتبة  ستوزع  حيث 
طباعة )120( خمطوطة تلك اليت تربع بها الدكتور مهدي 
عن  فضاًل  الزائرة  الوفود  على  توزيعها  وسيتم  خاجبري 

نشاطات أخرى يتم التحضري هلا. 
ظلٌّ ظليل.. ومثر جين وعقول مثمرة بثمر يانع وهندسة 
صادق  وصدق  مستمر  وتعاون  متفانية  وروح  جبارة 
المام  مكتبة  يرتاد  من  كّل  يسجله  بنيِّ  ظاهر  وإخالص 
من  اسم  حتمل  وهي  ال  كيف  السالم(،  )عليه  احلسن 

اتصف بالكرم ومسي بـ)كريم أهل البيت(.  

املكتبة بذرة املفكر 
القرشي تسمو مع 
بواسق العراق املعطاء
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العطاء احلسيين

صفاء السعدي 

األمم  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  طالب 
لتفعيل  عمل  برنامج  وضع  بضرورة  املتحدة 
بها،  املرتبطة  املنظمات  يف  النشاطات  بقية 
داعيًا يف الوقت نفسه ممثل االمني العام لالمم 
املتحدة للقيام جبوالت ميدانية لالطالع على 
والتنمية  االغاثة  برنامج  ليكون  احلال  واقع 

والعمل مناسبًا للواقع املوجود.
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  وأكد مساحة 
خالل لقائه ممثل االمني العام لالمم املتحدة 
بالعراق مارتن كوبلر » على ضرورة استمرار 
للعراق  املتحدة  االمم  قبل  من  املقدم  الدعم 
كون العملية الدميقراطية يف العراق هي فتية 
وجديدة، وان ميتد هذا الدعم لبقية اجلوانب 
كوننا نشعر ان العملية السياسية يف العراق 

مل تكتمل ومل تصل ملا نطمح اليه«.
الدور  هذا  يستمر  الن  نأمل   « وأضاف 
االزمات  ببعض  يتعلق  فيما  وخصوصا 
التجربة  ان  باعتبار  البلد   بها  مير  اليت 
عدة  منذ  بالعراق  بدات  للتو  الدميقراطية 
املطلوبة  بالقوة  دوركم  استمرار  وان  سنوات 
هو من اجل الوصول للنضج الكامل بالعملية 
السياسي  االستقرار  وحتقيق  السياسية 
بالعراق وجيب أن ينعكس على بقية اجملاالت 
والنشاطات املهمة األخرى وال ينحصر دورها 

يف اجملال السياسي فقط .
وأوضح الكربالئي، بان« العراق شهد إهماال 
سياسات  بسبب  اجملاالت  هذه  يف  كبريا 
الوضع  نأمله يف ظل  ما  وان  السابق  النظام 
الدميقراطي يف العراق هو االهتمام جبانب 
بقية  مع  وهكذا  والتنمية  واالغاثة  الطفولة 

املتحدة  االمم  دعم  وان  االخرى  النشاطات 
سيؤدي لدعم العملية السياسية وبشكل غري 

مباشر ».
ضرورة  على  شدد  الدينية   املرجعية  ممثل 
نشاطات  بقية  لتفعيل  عمل  برنامج  وضع 
لالمم  العامة  باالمانة  املرتبطة  املنظمات 
املتحدة، داعيًا يف الوقت نفسه ممثل االمني 
ميدانية  جبوالت  للقيام  املتحدة  لالمم  العام 
برنامج  ليكون  احلال  واقع  على  لالطالع 
للواقع  مناسبًا  والعمل  والتنمية  االغاثة 
االمم  لعبته  الذي  الدور  ان  حيث  املوجود، 
املتحدة خالل هذه الفرتة هو دور اجيابي لذا 
نأمل ان يستمر هذا الدور ويف جماالت اوسع 

للوصول اىل النتيجة املبتغاة من الطرفني.
العمل  من  املطلوب  إن«  الكربالئي،  وأضاف 
الدميقراطي هو العدالة يف احلقوق السياسية 
وهو مطلب مجاهريي وكذلك توفري اخلدمات 
توفري  وان  اجلماهريية،  للطموحات  تلبية 
العدالة السياسية دون حتقيق العدالة اخلدمية 
ال حيفز اجلماهري على التفاعل معها وهو ما 
ندعو اليه من خالل توفري العدالة اجملاالت 
يتم  وبهذا  اجملتمع،  شرائح  ولكل  كافة  يف  
تؤكد  ما  وهذا  العراقي  الفرد  إرادة  تفعيل 

السياسيني  القادة  الدينية مع  املرجعية  عليه 
كامم  لكم  نقوله  ما  وهو  احمللية  واحلكومات 

متحدة عاملة يف العراق.
من جانبه بيـّن مارتن كوبلر خالل لقائه ممثل 
السيد  قابلت  بقوله  العليا  الدينية  املرجعية 
معه  مطول  حديث  لي  كان  وقد  السيستاني 
وطرح علي امورا عديدة منها ما حدثتين به 
مستقرة  حياة  ينشدون  العراقيني  وان  االن 
ورفاهية تنعم بها من خالل االستقرار األمين 
واالقتصادي وهو ما فوضنا به من قبل االمم 
احلكومة  مع  للعمل  نأت  مل  وإننا  املتحدة 
فقط بل نن هنا خلدمة اهل العراق وشعبه 

أيضا.
املرجعية  ممثل  به  حتدث  ما  ان  اكد  كوبلر 
هو عملنا والغاية منه هو استهداف الشرائح 
املستضعفة من أيتام وأرامل ومعاقني وشرائح 
مهمة أخرى ونن كبعثة سياسية نساعد يف 
ونظام  دميقراطية  حبكومة  قدمًا  املضي 
دميقراطي ولكننا ملتزمون بالعمل مع وكاالت 
للخروج  فكرتكم  وان  االخرى  املتحدة  االمم 

بربنامج عمل هي فكرة جيدة ».
وما  الواقع  عن  اطلعنا  اننا  كوبلر  واضاف 
يدور يف احملافظة اضافة اىل رؤية حمافظ 

ممثل املرجعية الدينية العليا يدعو األمم املتحدة
اىل تكثيف جهودها امليدانية جلعل براجمها التنموية مطابقة للواقع العراقي

راية اإلمام احلسني )عليه السالم( احلمراء 
ترفرف فوق قبة مرقد السيدة خولة بنت احلسني يف بعلبك بلبنان
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)عليه  احلسني  المام  راية  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  منتسبو  رفع 
السالم( فوق قبة مرقد السيدة خولة بنت المام احلسني عليهما السالم يف بعلبك 
مشال لبنان، وقال مدير مكتب االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة ان وفدا من 
منتسيب العتبة احلسينية املقدسة قام بزيارة مرقد السيدة خولة يف بعلبك واهدى 
الراية احلمراء اليت كانت موضوعة يف القبة الداخلية ملرقد االمام احلسني )عليه 

السالم( وهدايا أخرى لدارة املرقد الشريف وسط مراسيم خاصة .
وأضاف السيد )سعد الدين البناء( »بان الراية مت وضعها أعلى قبة املرقد الشريف 
وحبضور مجاهريي ساده اخلشوع والوالء لالمام احلسني )عليه السالم (  ومبراسيم 
خاصة أديت ختللها توزيع هدايا تضمنت قطعا من السجاد القديم إضافة إىل تسليم 
ادارة املرقد عدد من اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية وبعض الصدارات عن 
السالم«.    السيدة خولة عليها  ابنته  املقدسة  كهدية رمزية ملرقد  العتبة احلسينية 
تعد السيدة خولة احدى بنات المام احلسني عليهما السالم وقد أخذت مع السبايا 
بعد واقعة الطف مع عائلة االمام احلسني بعد استشهاده وسارت برحلة شاقة من 

كربالء إىل الكوفة ومن الكوفة إىل الشام مرورا مبنطقة حلب ومحاه ومحص مرورًا 
مبناطق لبنانية خمتلفة ومتعددة، وصواًل إىل بعلبك حتى توفاها اهلل بهذه املنطقة 

بالذات نتيجة السيب والسري الطويل والتعب«.
يذكر ان العتبة احلسينية قد اقامت اسبوعها  الثقايف االول يف جممع االمام الصادق 
عليه السالم وسط العاصمة  اللبنانية بريوت للفرتة من )2/27-2012/3/4( والذي 
محل شعار )نفحات من الوفاء لسيد الشهداء عليه السالم( الذي شهد حضورا كبريا 
طيلة ايام االسبوع رغم برودة اجلو وسرعة الرياح وسقوط االمطار الغزيرة واجلدير 
بالذكر ان ادارة مرقد السيدة خولة بنت احلسني ) عليهما السالم( ونتيجة للطلبات 
الكثرية من ابناء مدينة بعلبك قد وضعت برنامج تسليم الراية ملمثلي ضيعات بعلبك 

بشكل يومي لكل ضيعة للتربك بالراية واعادتها اىل املرقد املشرف .

املدينة  املستقبلية واتفقنا على العمل وبصورة 
من  السبب  ان  كما  عديدة  ومبجاالت  وثيقة 
املقدسة  املدينة  بزيارة  التشرف  هو  زيارتي 
باحاسيس  حتس  هلا  الدخول  مبجرد  واليت 
االحتفاء  وكذلك  وطيبة  خمتلفة  ومشاعر 

بثقافاتها وارثها التارخيي. 
املفيد  من  »انه  املتحدة   االمم  ممثل  وتابع 
هذه  حلل  عمل  وخطة  اجندة  لنا  تكون  ان 
ظل  يف  اال  يأتي  ال  حلها  ولكن  املشكالت 

ما  وهو  واالقتصادي  االمين  االستقرار 
عليه  تعمل  هي  واليت  املرجعية  من  عرفناه 
االستقرار  هو  والضروري  املهم  االمر  ولكن 

للعراق وشعبه ».
الكربالئي  الشيخ  مع  كوبلر يف حديثه  وتابع 
قبل  من  تدار  اخرى  انشطة  هناك  بقوله 
ابواب  عرب  يدار  منها  وقسم  املتحدة  االمم 
موضحا   علنية،  نشاطات  وهناك  مغلقة 
ابواب  عرب  تقدم  اجملتمعية  النشاطات  ان 

العاملني  من  عشرات  لدينا  واننا   مفتوحة 
مفوضية  مع  يعملون  املتحدة  لالمم  التابعني 
االنتخابات وهو امر غري معلن عنه لكنه هام 
النهم يقدمون اخلربة الفنية للذين ليس لديهم 

خربة يف هذا اجملال«.
قد  بالعراق  املتحدة  االمم  ممثل  ان  يذكر 
بيوم  احتفالية  وحضر  كربالء  مدينة  زار 
العتبة  اىل  بها  قام  زيارة  اىل  اضافة  املراة 

احلسينية املقدسة. 

على هامش فعاليات االسبوع الثقايف

العطاء احلسيين 
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تقرير: صفاء السعدي

حبث عدد من أفراد الشرطة اجملتمعية يف بغداد مع 
ممثل املرجعية الدينية العليا مساحة الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي السبل الكفيلة واحللول الناجعة للتعامل من 
خالهلا مع الظواهر السلبية اليت تظهر يف اجملتمع 
العراقي وعلى وجه اخلصوص ظاهرة »االميو« اليت 

أثارت جداًل واسعًا يف الفرتة األخرية. 
وكان ممثل املرجعية العليا يف كربالء مساحة الشيخ عبد 
بدأت  الظاهرة  »هذه  باّن  أوضح  قد  الكربالئي  املهدي 
وهي  العراقي  اجملتمع  على  خطورة  يشكل  منحًى  تأخذ 
احدى الظواهر اليت طرأت على الشباب العراقي«، مبينًا 
جمموعة من األسباب اليت دعت النتشارها ويف مقدمتها 
»أجواء احلرية اليت يعيشها العراق وانفتاح الشباب على 

وسائل االتصال احلديثة«. 
النتشار  األخرى  األسباب  »من  إّن  إىل  الكربالئي  ولفت 
السلبية  الظواهر  املنتمني هلذه  تلقي  الظاهرة عدم  هذه 
لرتبية جيدة من قبل األسرة واليت جتعل منهم أشخاصًا 

مستوين يف األخالق والرتبية وااللتزام االجتماعي«. 
االنفتاح على اجملتمعات  »توفر وسائل  اآلخر هو  واألمر 
الغربية وما فيها من ظواهر غريبة واالهم من ذلك هو أن 
املوّجه الرتبوي يف األسرة  املغرر بهم قد فقدوا  الشباب 
على  االنفتاح  وصاحبه  واجملتمع  واجلامعة  واملدرسة 
اجملتمع الغربي الذي حيمل أفكارًا شاذة ومنحرفة واليت 
الشاذة  اجملاميع  وأفكار  معتقدات  يتبنى  وجتعله  به  تؤثر 
كونه يعيش يف حالة من الفراغ االجتماعي والثقايف ظنًا 
منه انه يسري يف االجتاه الصحيح كونه مل جيد من يوجهه 

للطريق الصحيح«.
ودعا الكربالئي يف الوقت نفسه »أفراد الشرطة اجملتمعية 
إىل معاجلة هذه الظواهر عرب أسلوب التدرج يف املعاجلة 
الرتبوية  املؤسسات  مع  التنسيق  خالل  من  تتم  واليت 
كاملدارس واملعاهد واجلامعات ومعرفة املناطق اليت ترتكز 
بها هذه اجلماعات وما األسباب اليت دعتهم لالنتماء هلذه 
اجلماعات، وإجراء لقاءات موسعة ملعرفة ما دفعه لذلك 
إجياد  وحماولة  واجملتمع  نفسه  على  اخلطري  التوجه 
يقتضي  الهلي  القانون  ان  معتربا  هلا«،  الناجعة  احللول 

بتوجيه النصح والرشاد وفق املعاجلات الرتبوية.
وشدد على ضرورة »عدم ترك هذه الظواهر اليت ستعمل 

على  خطرًا  تركها  كون  اجملتمع  أفراد  بقية  إصابة  على 
اجملتمع الن املعروف عن نهاية هذه اجملاميع إما االنتحار 
»ضرورة  على  مؤكدًا  اجملتمع«،  أفراد  بقتل  قيامهم  أو 
يتضمن  عمل  برنامج  وفق  والعاجل  السريع  التحرك 
األخصائيني  مع  باالتفاق  والرتبوية  الدينية  الضوابط 

النفسيني واالجتماعيني والتحرك بشأنها«.
وأضاف، »جيب التوجه إىل أفراد األسرة ذاتها واملدرسة 
بناتكم  وتوجيه خطاب مسامل مفاده إن عملنا هو محاية 
احلكمة  عرب  هذا  ويكون  أنفسهم  خطر  من  وأبنائكم 

والتعامل معهم بكل دقة ».
يف  اجملتمعية   الشرطة  متابعة  مسؤول  أشار  جهته  من 
بغداد )عالء جاسم راضي( إىل انه »مت التحرك على ضوء 
ما تقدم به ممثل املرجعية يف كربالء نو وضع الربامج 
يف  الميو  لظاهرة  للمنتمني  احلقيقية  األعداد  ومعرفة 
مكثفة  إعالمية  محالت  هنالك   « بأّن  مبينًا  العراق«، 
للتوجيه والتثقيف ضد هذه الظواهر الغريبة اليت تتخذ 

هلا ملبسًا موحدًا وعروضًا خاصة بأزيائها«. 
وأوضح راضي بأّن »أفراد الشرطة اجملتمعية يعملون يف 
بأعداد  واسعة  ودراية  علم  على  وهم  بغداد  أناء  كافة 
كـ  بغداد  مناطق  يف  يتمركزون  قّلة  وهم  االميو(  )شباب 

زيونة واملنصور وأحياء أخرى«.
على  العراقية  الفضائيات  بعض  عملت  فقد  ذلك  إىل 
األضواء  وتسليط  االميو  شباب  ألفكار  الواضح  الرتويج 
على معاناتهم من قبل القوات األمنية يف بغداد وإنها قد 
الصحة  جلنة  نفته  الذي  األمر  وهو  القتل،  إىل  وصلت 
شباب  من  مقتولني  ألشخاص  جثث  وجود  وعن  النيابية 

االميو يف دائرة الطب العدلي ببغداد. 
وقال النائب الدكتور صاحل أحلسناوي: »من خالل اتصالي 

مبدير معهد الطب العدلي يف وزارة الصحة أكد عن عدم 
وجود أية جثث خاصة بشباب االميو«، نافيًا

»األخبار اليت تناقلتها بعض الفضائيات اليت تفيد بالعثور 
وا أنفسهم  على جثث يف بغداد تقدر بالعشرات لشباب مسَّ

باالميو« مبينًا بأن »هذه األخبار غري صحيحة«.
النواب  جملس  يف  النسان  حقوق  جلنة  أوصت  فيما 
بضرورة عدم التعرض هلم باألذى كونهم ال يشكلون خطرًا 

يف هذه املرحلة وال يعدون أكثر من متأثرين باألزياء«.
من جهته أكد اللواء الركن عادل دحام قائد شرطة بغداد 
لظاهرة  املنتمني  حبق  مضايقات  أي  وجود  عدم  »على 
أو  حبقهم  قتل  عمليات  أي  العاصمة  تشهد  ومل  الميو 

مالحقتهم«.
وقد برزت هذه الظاهرة من قبل بعض وسائل العالم اليت 
عملت على تسليط األضواء عليها ونشر ثقافة اجلماعات 
املنتمية هلا يف اجملتمع العراقي الذي بات يرفض مثل هذه 
الظواهر حفاظًا على انتماءاتِه الدينية اليت حافظت وال 
وتعزيز مكانته يف اجملتمع  الفرد  تزال على تسيري حياة 
الذي حيفظ له الكرامة واهليبة وسط عدد من احلريات 

اليت كفلها له السالم احلنيف.
املرهف،  »احلساس،  الشاب  على  )االميو(  كلمة  وُتطلق 
وهذا  النفسية احلساسة«  ذي  اهلائجة،  املشاعر  صاحب 
على خالف السلوكيات الصادرة عن املنتمني هلذه الظاهرة 
حتمل  وأزياء  أمناط  ذات  شاذة  وسلوكيات  أساليب  من 
عالمات وإشارات توحي بالشر ورموز للشيطان تتخصص 
ببيعها حمال خاصة انتشرت يف العاصمة بغداد وغريها 

من احملافظات. 
أزياء  على  العراقي  الشباب  من  الشرائح  بعض  واعتمد 
تأثريًا  خالهلا  من  عكست  بـ«االميو«  خاصة  وأمناط 

ممثُل املرجعية الدينية العليا يدعو إىل معاجلة ظاهرة )اإلميو( بالوسائل الرتبوية

العطاء احلسيين
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الوحدُة الفنيُة...
 أعمال مستمرة على مدار العام

تقرير: حسني النعمة

الشريف  املصحف  وكتب  املباركة  واألدعية  الزيارات  كتب  إدامة  ألجل 
سعت  مليونية،  زيارات  من  كربالء  حمافظة  تشهده  ما  مع  خصوصا 
كتب  وتغليف  جتديد  اىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
وبطرق  حديثة  أجهزة  بواسطة  املباركة  واألدعية  الشريف  املصحف 
العتبة  إعالم  قسم  يف  الدارية  الشعبة  مسؤول  حبسب  تكنولوجية 

املقدسة و الء الصفار.
الدارة  استالم  مع  تزامن  الوحدة  هذه  »إنشاء  إن   : الصفار  وقال  
الشرعية زمام األمور يف العتبة املقدسة بعد سقوط النظام الصدامي 
البائد، حيث وجدت أعداد  كبرية من املصاحف وكتب الزيارات وغريها 
كانت خمزونة يف خمازن رديئة مما أدى اىل تعرضها للتلف«، مبينا إن 
»هذه الوحدة ومن خالل السيد الشامي عملت على إدامة تلك الكتب 

وإعادتها اىل احلرم احلسيين الشريف«.
على  الكتب عملت  إدامة مجيع  الوحدة  أكملت  أن  »بعد  الصفار  وتابع 
والفنية  الدارية  باألقسام  اخلاصة  السجالت  وتصحيف مجيع  جتليد 
واهلندسية بالعتبة املقدسة بشكل حقق اكتفاء ذاتيا داخل احلرم، اىل 
جانب إدامة ما يتم تلفه خالل االستعماالت املتزايدة من قبل الزائرين«. 
وقال )طالب عباس الشامي( »قامت العتبة املقدسة بشراء جهاز كبس 
كهربائي هيدروليكي يقوم بكبس ما يقارب 100 كتاب وإظهارها بالشكل 
باألدعية  الكتب اخلاصة  وباقي  الشريف  باملصحف  يليق  الذي  الالئق 
والزيارات«، موضحا إن »هذه الكتب يتداوهلا املاليني من الزوار على 
مدار السنة وهي حباجة اىل إدامة مستمرة لذلك أخذنا على عاتقنا 

إدامتها بالشكل الفين وعرب الطرق احلديثة«.
واألدعية  املصاحف  كتب  إدامة  اىل  »إضافة  إننا  )الشامي(  وأضاف 

والزيارات نقوم بتغليف كافة السجالت الدارية التابعة ألقسام العتبة 
احلسينية ومنطقة بني احلرمني الشريفني واملخيم احلسيين الشريف« 
الشامي  وزاد  العام«.  مدار  وعلى  مستمر  العمل  »هذا  إن  اىل  مشريا 
»تعلمت مهنة التصحيف منذ سنة 1977 يف مكتبة الشاعر الكربالئي 
احلاج عزيز الكلكاوي الكائنة يف سوق العرب القريب من باب الشهداء 
للعتبة  العامة  األمانة  استالم  »عقب  مبينا  املطهر«،  احلسيين  للحرم 
تقوم  السنة  على  تزيد  لفرتة  العتبة  أقسام  كانت  املقدسة  احلسينية 
إليها  بانتسابي  تشرفت  أن  وبعد  العتبة،  خارج  الدارية  كتبها  بتجليد 

أصبح جتليد وتصحيف مجيع تلك الكتب يف الوحدة الفنية«.  

باكتشاف  بدأ األمر  واضحًا على حياتهم وسلوكهم، فقد 
إحدى الطالبات يف املرحلة العدادية يف بغداد من أفراد 
إدارة  ِقبل  من  عنها  وردت  أخبار  بعد  الشرطة اجملتمعية 
ظاهرة  من  جدًا  وقريبة  السلوك  غريبة  بأّنها  املدرسة 
للشيطان  بعبادتهم  هلا  املنتمني  عن  املعروف  الميو 
وارتدائهم املالبس السود واختاذهم الوحدة واالبتعاد عن 

اآلخرين. 
ممن  بأنهم  االميو  شباب  عن  صحفية  تقارير  وحتدثت 
ملوسيقى  ومساعهم  الصاخبة  الليلية  احلفالت  يرتادون 
خمصصة كـ)الروك، وأهلب هوب(، واختاذ طريقة غريبة 
يف حفظ األسرار حيث تتم بعملية مص الدماء من معاصم 
بعضهم البعض، مما جعل طقوسهم خطرة على حياة الفرد 

كونها سلوكًا شاذًا يؤثر على اجملتمع العراقي. 
يذكر أن إحدى مواد الدستور العراقي قد نّصت على أن 
إن  اجلماعة« مبعنى  حرية  على  الفرد  حرية  تتجاوز  »ال 
هو  والشوارع  العامة  األماكن  يف  الطقوس  هذه  ممارسة 

أمر مرفوض.

العطاء احلسيين
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يــــــــــا بــــــضــــــعــــــة صـــــــــــــاغ اللــــــــــــــــه كـــــمـــــاهلـــــا

وروحـــــــــه الــــــســــــمــــــاء  ـــــــضـــــــّوع يف  ت ــــــٌق  عــــــب

ـــــُق املـــــــــالئـــــــــك روحـــــــــه ـــــب ـــــســـــت نـــــــــشـــــــــوان ت

ـــــهـــــا بـــــــــعـــــــــّزة أمحـــــــــٍد ـــــت فـــــضـــــائـــــل ـــــمـــــل ك

ـــــم ـــــورك ن أوجــــــــــــد  ـــــن  ـــــوي ـــــك ـــــت ال عــــــــــامل  يف 

ـــــل اخلـــــــالئـــــــق قـــــــد بــــــــــدت أنـــــــواركـــــــم  قـــــب

بضعيت يف  حمـــــبـــــيت  ــــــــرســــــــول  ال قـــــــــول 

ـــــهـــــدى ـــــل ـــــيب ول ـــــن ـــــل ــــــت أّمـــــــــــــــــًا ل قـــــــــد كــــــن

وجمــــتــــبــــا احلـــــــســـــــني  أّم  ــــــــا  ي زهــــــــــــــــراء 

ـــــــر ـــــــوث وك ـــــــي  ـــــــل ـــــــع ال اهلل  مـــــــــــن  ـــــــة  هـــــــب

مــــرجــــعــــه األبـــــــــنـــــــــاء  ــــــــــــــوة يف  األب ــــــســــــُل  ن

الــــيت فــــهــــي  حـــصـــنـــهـــا  ـــــــي  ـــــــدان ُي ذا  ــــــن  م

ـــــــــــه ألجــــــلــــــهِ  ــــــنــــــت مـــــــن خـــــلـــــق الل هـــــــي ِب

ــــه ــــأّن ب ــــشــــري  ــــب ال ــــــَف  ــــــت َه مــــــن  زوُج  هــــــي 

منهما الـــــشـــــهـــــادة  َدنــــــــــت  مــــــن  أمُّ  هــــــي 

أعـــــنـــــاقـــــهـــــا يف  ـــــــعـــــــهـــــــد  وال ــــــهــــــا  ــــــت ــــــي وال

ــــــــــــــــرٌب عــــــلــــــى أعــــتــــابــــهــــا يــــــــا لـــــيـــــتـــــين ُت

جــــنــــبــــاتــــهــــا يف  اجلـــــــــبـــــــــار  واســـــــــــتـــــــــــودع 

بعضهم يـــــــفـــــــارُق  فــــــال  ـــــاِب  ـــــت ـــــك ال عـــــــــدُل 

ـــــن َنـــــــــِضـــــــــلَّ ألنــــنــــا ــــــم الـــــــنـــــــجـــــــوُم فـــــل ــــــُه ف

ـــــــــوم الــــــلــــــقــــــاء مـــعـــاقـــال ـــــــو خـــــاصـــــمـــــت ي ل

مـــــــــــــاذا يـــــــقـــــــول املُــــــــــرتفــــــــــون لــــــــو أّنـــــهـــــم

لفعلها اجلـــــــبـــــــنُي  يــــــنــــــدى   ٍ ــــــالمــــــة  ــــــُظ ِب

ـــهـــم ُغــــــــــرر الــــُضــــحــــى يــــســــتــــمــــرئــــون بـــقـــتـــل

ِبــــــعــــــنــــــادهــــــم تــــــعــــــّنــــــتــــــوا  ـــــــــن  ـــــــــذي ال ان 

عــــــهــــــد الــــــــــواليــــــــــة والمـــــــــــامـــــــــــة مــــذهــــب

خبـــــالقـــــهـــــم متـــــــســـــــكـــــــوا  ــــــــــن  ــــــــــذي ال إن 

ـــــى أزهــــــــارهــــــــا ـــــرت زهـــــــــــــــرًا عـــــل ـــــاث ـــــن فـــــت

أرجــــــاهــــــا ـــــى  عـــــل َجــــــــــــــذاًل  خـــــافـــــقـــــي  يف 

أغــــــــوارهــــــــا مــــــــا   ِ أدر  مل  وُمـــــــســـــــابـــــــق 

ــــــهــــــا ــــــوالئ ب فـــــــــــودهـــــــــــا  الــــــــعــــــــاملــــــــني  يف 

ــــا ـــــى عــــــــــرش االلــــــــــــه احــــاطــــه ــــــــــــــورًا عـــــل ن

ـــــاءهـــــا م او  ــــهــــا  ــــن طــــي آدم  كــــــــــان  ــــــــــذ  ُم

قـــــــد كـــــــــان حيـــــمـــــل مــــنــــتــــهــــى أســـــــرارهـــــــا

ــــيــــاؤهــــا ــــــال عــــل ـــــمـــــًا ُيـــــــــطـــــــــاول بــــــالــــــُع عـــــل

ــــــا ِعـــــنـــــوانـــــهـــــا ــــــه ــــــفُّ ـــــة َط هــــــــا والـــــعـــــقـــــيـــــل

ــــهــــا وجـــــبـــــاهلـــــا ــــســــهــــل ســـــــــــاد الـــــــبـــــــقـــــــاع ب

ـــــــاؤهـــــــا ـــــــن أب ــــــُه  ــــــســــــل ــــــن ف ــــــــــيّب  ــــــــــن ال اال 

تسبيحها يف  ــــــرمحــــــن  ال خــــّصــــهــــا  قــــــد 

ــــا ــــه ــــالك أف ـــــى  عـــــل دارت  ومــــــــــا  أرضــــــــــــــًا 

رقـــــابـــــهـــــا أطـــــــــــــاح  مــــــــن  ااّل  ســــــيــــــف  ال 

عذابها ـــاة  ـــن ـــُج ـــل ل وكـــــانـــــت  ـــبـــاهـــا  ـــّح فـــاســـت

وشـــــبـــــابـــــهـــــا بــــشــــيــــبــــهــــا  يـــــــــفـــــــــوُر  ودٌم 

ـــــا ـــــه ـــــرتاب ـــــيت ب ـــــه أبــــــــكــــــــي ُأعــــــــــّفــــــــــر جـــــب

مــــآهلــــا احلــــــســــــني  يف   ِ االمــــــــامــــــــة  ســـــــــرَّ 

قيامها عـــــنـــــد  احلـــــــــــوض  ورود  حــــــّتــــــى 

ُفـــــرقـــــانـــــهـــــا يف  احلــــــــــق  دعــــــــــــاة  ـــــقـــــفـــــوا  ن

ـــا ـــامـــه ـــــــبـــــــوا األحـــــــــــــداث مــــــن اصـــن قــــــد رّت

وأمــــــامــــــهــــــا  ٍ حمــــــمــــــد  أمــــــــــــــام  وقــــــــفــــــــوا 

مقامها يـــــطـــــول  ـــــهـــــمـــــًا  ُت أوجــــــبــــــت  قــــــد 

قـــــســـــت الـــــقـــــلـــــوب فــــأحــــكــــمــــت أقــــفــــاهلــــا

ـــــعـــــارهـــــا وشــــنــــارهــــا عــــــدلــــــوا الــــّنــــعــــيــــم ب

ــــــهــــــا ُطــــــالُب جنـــــــــا   ٍ يــــــومــــــئــــــذ  يــــــــــــوم  يف 

وجــــنــــانــــهــــا بــــنــــعــــيــــمــــهــــا  اذًا  ــــــــــــــــازوا  ف

* ليس املهم أن تكون ملكـًا .. ولكن املهم أن 
تتصـرف وكأنك ملك

*عنـدما تـُغلق أبواب السعادة أمامنـا قد 
تفتح أبواب أخرى للسعادة ولكننا ال نشعـُر 

بها ألننا منضي وقتنـا يف احلسرة على 
األبواب املغلقـة !!

* صحيح أنـك ال تعرف قيمـة ما متلك حتى 
تفقده ولكن الصحيح أيضـًا أنـك ال تعرف 

ماذا ستفقد حتى تفقَده !!
* قد حتتاج لساعـة كي تـُفضل أحدهم .. 

ويومـًا لتـُحب أحدهم ولكنك قد حتتاج إىل 
العمر كلـه كي تنسى أحدهم

* جيب أن تضع نفسك مكان الناس 
اآلخريـن .. وإذا شعرت بالضيق يف وضعك 

اجلديـد فأعلم أن الناس يف هذا الوضـع 
سيشعرون بالضيق أيضا

* هنالك فرق كبيـر بيـن من ميسح دموعك 
وبيـن من يبعدك عن البكاء

* عنـدما نعيش لذاتنـا تبدو احلياة قصيـرة 
وضئيلـة

أما عنـدما نعيش لغيـرنـا .. فتـُصبح احليـاة 
طويلـة وعميقـة

* ال تركض خلف املظاهر فقد ختدعـك .. 
وال تركض وراء الثـروة فقد تتالشى بسرعـة 
ولكن أركض خلف من يعطيـك األمل .. فإنـه 

سيقلب حزنـك إىل سعادة دون مقابـل
* ما عرفت مثيـاًل كالصابونـة نكرانـًا للذات 

.. فهي تـُذيب نفسها لتـُزيـل أوساخ الغيــر
* ال تستطيع أن تضحك وتكون قاسيـًا يف 

نفس الوقت 
* أنـك تستطيع أن جتـُر احلصان إىل النهر 

.. ولكنك ال تستطيع إجباره على الشرب
* النهايـة دائمـًا مؤملـة حتى ولو كانت 
سعيـدة .. وذلك فقط ألن أمسها نهايـة

أمُّ أبيها
حسين عيسى الشمري المسيباوي شذراٌت 

من أمجل الكالم 

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 20

األدبية



هو السيد جواد ابن السيد حممد علي االصفهاني احلائري الشهري باهلندي ، كان من مشاهري الذاكرين يف مصاب الشهيد بكربالء وُعرف مبقدرته اخلطابية 
العظيمة وبانه استاذ فن اخلطابة املنربية، كما كانت له موهبة شعرية مكنته من نظم قصائد عديدة يف رثاء ومدح االئمة االطهار، تويف سنة 1333هـ وخّلفه 

جنله السيد كاظم، وكان بدوره من خطباء املنرب احلسيين املعروفني يف كربالء.
ومن شعره يف رثاء احلسني الشهيد واصحابه ما يلي :

من أدباِء كربالَء
السيد جواد اهلندي

الدواهيا اخلؤون  الدهر  من  أقاسي 

الورى يف  أَر  ومل  الشكوى  أظهر  ملن 

وإني إلن أغض اجلفون عن القذى

ألجدر من أن اشتكي الدهر ضارعًا

اشتكي يوميه  أي  شعري  ليت  وي��ا 

ال��ده��ر شاكيا م��ن  ي��وم��ًا  ت��رن��ي  ومل 

حماميًا  محيمًا  او  ي��واس��ي  ص��دي��ق��ًا 

فؤاديا يغزو  اهل��م  وجيش  وأم��س��ي 

دائيا ال��ق��ل��ب  ي��ش��ت��د يف  ب��ه��م  ل��ق��وم 

أماميا ي��ك��ون  م���ا  ام  م��ض��ى  أي���وم���ًا 

كتيبُة اجملد ..!
الدكتور وليد جاسم الزبيدي

مـــــــــــهـــــــــــاب ِ  ٍ لـــــــــغـــــــــد  كــــــــتــــــــيــــــــبــــــــًة  ُخـــــــــلـــــــــقـــــــــت 
رواًء  ودمــــــــــــــــــــــــــــًا  عــــــــــقــــــــــيــــــــــدة  ُخــــــــــلــــــــــقــــــــــت 
 ٍ حــــــــــــــــــــــرور  يــــــــــــــــــوم  يف  الـــــــــــــظـــــــــــــّل  ــــــــــــــــــــــت  وأن
أيـــــــــــــا ابـــــــــــــن املــــــــرتــــــــضــــــــى شــــــــــرفــــــــــًا وجمـــــــــــــدًا 
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ســـــــــــطـــــــــــور ِ يف  املـــــــــــــــــــــــــؤرخ  ـــــــــــــــــــــــــَل  خَبُ فـــــــــــــــــإن 
وشــــــــــــــــــــــــــــّوه درســــــــــــــــــــــــــــُه ومــــــــــــضــــــــــــى كـــــفـــــيـــــفـــــا
ــــــــــاتٍ  ــــــــــاشــــــــــف ـــــــــــــــــدراهـــــــــــــــــم ك ـــــــــــــــرقـــــــــــــــت ال وأب
ــــــــــــأن خيــــــــفــــــــوك ســــــاعــــــًا فــــــمــــــا اســــــــطــــــــاعــــــــوا ب
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ٌ ودن   ٌ حمـــــــــــــــــــــــــراب  ولــــــــــــلــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــراء 
ــــــــــــــــــــــــًا فــــــــــهــــــــــل ذكـــــــــــــــــــــــــــــروك قــــــــــافــــــــــيــــــــــة وروي
وهلــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــالطـــــــــــــــــــــات  ب يف  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــدح 
خــــجــــول  ٍ وصـــــــــــف  يف   ُ احلــــــــــــــرف   َ فـــــــخـــــــاب 
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ـــــــــــــــــا األفـــــــــــــــضـــــــــــــــال والــــــــــــكــــــــــــفــــــــــــنّي مشـــــــــٌس  أب
فـــــــــلـــــــــيـــــــــس هلــــــــــــــــم عـــــــــــــنـــــــــــــاويـــــــــــــن ورمــــــــــــــــــــــٌز
ـــــــــــارقـــــــــــًا وعــــــــــــلــــــــــــوت خــــــــلــــــــدًا ـــــــــــي مشــــــــخــــــــت ب
مشـــــــــخـــــــــت بـــــــــظـــــــــامـــــــــئ وحـــــــــبـــــــــســـــــــت حبـــــــــــــرًا
ــــــــــــا واخـــــــــــــــــــرى  ــــــــــــي ـــــــا دن ـــــــن ـــــــل ــــــــــــــــــــــــت كـــــــفـــــــي وان

وكـــــــــــنـــــــــــت مـــــــــعـــــــــانـــــــــيـــــــــًا طـــــــــــــــــّي الــــــــــكــــــــــتــــــــــابِ 
احــــــــــــــــــــرتاب درع  هـــــــــــــاشـــــــــــــم  ــــــــــة  ــــــــــاي ســــــــــق
ــــــــي ــــــــاب ــــــــــــــــطــــــــــــــــّرز لـــــــــــيـــــــــــل ك وأقـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــار ت
ـــــــــــــــــــــــذاك فــــــــــخــــــــــر االنــــــــــتــــــــــســــــــــاب  وكــــــــــــنــــــــــــت ل
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وأغــــــــــــــمــــــــــــــض عــــــــــــــني صــــــــــــــــــدق بـــــــــــارتـــــــــــيـــــــــــاِب
ـــــــُه طـــــــــيـــــــــُب الــــــــــــشــــــــــــرابِ  ـــــــطـــــــق وأخـــــــــــــــــــــرس ن
غــــــــــــــــاب ِ وعــــــــــــــــــــــــواء   ، مــــــــــــذلــــــــــــٍة  عــــــــــــــــــــــــراَء 
ــــــــقــــــــالبِ  ومـــــــــــا اســـــــــطـــــــــاَع الـــــــــفـــــــــرات عــــــلــــــى ان
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ـــــــــــــــُة اخلـــــــــــــطـــــــــــــابِ  ــــــــخــــــــطــــــــبــــــــاء أرســـــــــــــــن ــــــــل ول
فــــــــقــــــــد هــــــــــــامــــــــــــوا بــــــــــــأطــــــــــــالل الـــــــــــــســـــــــــــرابِ 

ِ ِكـــــــــــعـــــــــــاب  أو   ٍ ُمــــــــــــــــــــــدام  يف   ٍ وقـــــــــــــــــــول 
ِعـــــــــــــــــــذاِب ُقــــــــــلــــــــــل  يف   ُ الــــــــنــــــــثــــــــر  وغـــــــــــــــــــاب 
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ِ اخلـــــــــــــــــــراب   ِ جُلـــــــــــــج  يف   َ عــــــــــــــــداك  وظـــــــــــــل 
وأمـــــــــــســـــــــــى صــــــــوتــــــــهــــــــم نــــــــعــــــــق الـــــــــــــــُغـــــــــــــــرابِ 
ـــــــــن الـــــــــــــغـــــــــــــالبِ  ــــــــنــــــــا ســـــــــن كــــــــتــــــــبــــــــت بــــــــطــــــــّف
اهلـــــــضـــــــاب  ِ ُشــــــــعــــــــب  يف  اجلـــــــــــــــــــوُد  وفــــــــــــــــاض 
ــــــــــجــــــــــواب  مــــــــــفــــــــــاتــــــــــيــــــــــح ُتــــــــــــــــــــدّلــــــــــــــــــــك لــــــــــل
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حتت
 اجملهر

الشرق األوسط
 برز هذا املصطلح مع ظهور 
سياسية  كحركة  الصهيونية 
عاملية منظمة , ويشمل منطقة 
األدنى  للشرقني  امتدادًا  تشكل 
اسرتاتيجي  مبركز  وتتمتع  واألقصى، 
هام بني القارات الثالث أوروبا وآسيا وإفريقيا، 
وتشمل بلدان شبه اجلزيرة العربية والعراق 
وإيران وأفغانستان وعرفته الوكالة الدولية 
املنطقة  بأنه   1989 عام  الذرية  للطاقة 
املمتدة من ليبيا غربًا إىل إيران شرقًا، 
جنوبًا.  اليمن  إىل  سورية مشااًل  ومن 
ويؤكد العديد من الباحثني أن املصطلح 
سياسي النشأة واالستعمال . و أن التصّور الغربي للشرق األوسط يقوم على افرتاض 
أن املنطقة ما هي إال عناصر عرقية مرّكبة تتألف من خليط من الطوائف والشعوب 
والقوميات،بروز  مصطلح الشرق األوسط: كتب تيودور هرتسل، مؤسس الصهيونية 
)كحركة سياسية عاملية منظمة( عام 1897 يف يومياته، يقول: »جيب قيام كومنولث 

ق  شر
لدولة  يكون  أوسطي، 

ودور  فاعل،  قيادي  شأن  فيه  اليهود 
والبحث  االستثمارات  جللب  املركز  وتكون  قائد،  اقتصادي 

العلمي واخلربة الفنية أبرز ضابط البحرية الربيطانية الفرد ماهان مصطلح 
الشرق األوسط يف مقال كتبه يف األول من أيلول عام 1902 يف لندن، ثمَّ استخدمه 
اللندنية يف تشرين األول عام 1902 و1903 يف  التاميز  فالنتاين شريول مراسل 
سلسلة من املقاالت حتت عنوان »املسألة الشرق أوسطية«، ثمَّ أصدرها يف كتاب 
املستعمرات  وزير  بنرمان  كامبل  تقرير  لندن  عام 1903. صدر يف عام 1907 يف 
والسياسة  التاريخ  علماء  من  جمموعة  عقدته  مؤمتر  يف  وضعه  الذي  آنذاك، 
املنطقة  يف  الوضع  وتناول  األوروبيني  السياسيني  من  عدد  مبشاركة  واالقتصاد، 
العربية، جاء فيه: )يكمن اخلطر على الغرب يف البحر املتوسط، لكونه همزة وصل 
بني الشرق والغرب. ويعيش يف شواطئه اجلنوبية والشرقية شعب واحد، تتوافر له 
وحدة التاريخ واللغة واجلغرافية وكل مقّومات التجمع والرتابط، وذلك فضاًل عن 
نزعاته الثورية وثرواته(وعليه فان تسمية جريدة الشرق االوسط من قبل السعودية 

هلا ابعادها اليت ذكرناها اعاله وجاءت متفقة مع سياسة ال سعود. 
سامي جواد كاظم

الشرق األوسط

سهاد سعد عبد األمري

من صفات املؤمن ومن السمات اليت تزكي النفس وتطهر القلب 

الذي  املد  بالسعادة احلقيقية ذكر اهلل عز وجل،  ذلك  وتشعره 

اخلرية  األعمال  من  وهو  تعاىل  اهلل  أحب  ما  رحاب  جيعلك يف 

الصاحلة الزكية إذ تدخل األمن واالطمئنان يف األفئدة وتشغلها 

عن اللهو والسهو والغفلة وتردعها عن ارتكاب الذنوب واخلطايا 

قال تعاىل ) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهلل أال بذكر اهلل 

تطمئن القلوب(.

والذكر يكون يف األوقات كلها يذكر اهلل ويفكر فيه ويكون دائم 

التفكر يف عظمة اهلل وقدرته وصفاته العظيمة هو من عالمات 

والتسبيح  كالتهليل  كثرية  واألذكار  تعاىل،  هلل  احلقيقي  احملب 

قوة  وال  حول  ال  وقول  احلسنى  اهلل  وأمساء  والتكبري  والتحميد 

إال باهلل.. 

بيته ) عليهم  النيب وأهل  والذكر من خري األعمال كما ورد عن 

فعن  وأزكاها  األعمال  خري  من  تعاىل  اهلل  ذكر  إن  يف  السالم( 

رسول اهلل قال : ) أال أخربكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم 

لكم  وخري  والدرهم  الدينار  من  لكم  وخري  درجاتكم  وارفعها يف 

من أن تلقوا عدوكم فتقتلونهم ويقتلونكم ؟ قالوا بلى يا رسول اهلل 

)صلى اهلل عليه واله وسلم( قال : ) ذكر اهلل عز وجل ( ، ومن 

مثرات ذكر اهلل تعاىل إن يف ذكر اهلل حياة للقلوب وتطهريًا هلا 

ومن ابتعد وهلي وسين أبتلي مبوت القلب أما الذكر فهو شفاء ملا 

يف الصدور وحتسني األعمال.

قال أمري املؤمنني )عليه السالم( : ) من عمر قلبه بدوام الذكر 

حسنت أفعاله يف السر واجلهر(.

ذكُر اهلل »عز وجل« حياة للقلوب
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كن مستعدا
م/ إيضاٌح

احلياة مليئة باملفارقات واالحداث منها السارة ومنها احلزينة ومنها ما ميكننا ان نافظ عليه ومنه ما يؤملنا وهذا االخري على شكلني 
اما االستعداد للتعايش معه كواقع مؤمل متمسكني بالدعاء والتضرع اىل اهلل عز وجل الهلامنا بالصرب او لدفعه عنا والشكل االخر هو 
املؤمل الذي نستطيع ان نتجاوزه ويف بعض االحيان ال يكون لدينا استعداد لسماع االخبار غري السارة وهذا ال يغري من الواقع شيئا بل انه 
اهلروب من الصدمة اليت البد منها ونستطيع ان نتويها اذا تذرعنا باالميان املطلق باهلل عز وجل خصوصا بالنسبة لالمور اليت تقع 

خارج ارادتنا وجيب ان نكف عن مالمة انفسنا او غرينا على حدوثه فاالمر قد وقع وجيب التعامل معه ما بعد احلدث .
فاحلدث السعيد يستحق الشكر هلل لغرض دميومته وتفضل اهلل عز وجل علينا بهذه السعادة واحلدث التعيس ايضا جيب التوجه اىل 

قلمي املتوا�سعاهلل مينحنا القوة والعقل لتجاوز هذا التعيس .

الــعــدد:
التاريخ: 

 77
325

28/ ربيع االخر 1433هـ 
املوافق 22/ 3/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

الشرق األوسط

اتقوا اهلل يف أحكام اهلل !
يقومون  اختصاص  أصحاب  وفن  علٍم  لكل  أن  ريب  ال     
مبهامه، فالنجار ال يأخذ مكان الطبيب واملدرس ال يقوم 
بعمل الطيار واملهندس ال جييد أعمال القصابني .. وهكذا 
من  تعترب  بها  يتعلق  وما  الشرعية  األحكام  ولعل  دواليك. 

أوسع وأخطر العلوم لتعلقها بشريعة اهلل.. ولكـن!!
إن من أعجب األعاجيب املنتشرة يف اجملتمع هو  يف الوقت 
الذي يرجع الناس يف كل شؤونهم وأحواهلم الدنيوية إىل 
ذوي اخلربة واالختصاص يف كل جماالت احلياة جند يف 
اكرتاث  قلة  منهم  به  يستهان  ال  مجٍع  من  و  ذاته  الوقت 
املختصني  العلماء   إىل  الرجوع  وعدم  الشرعية  باملسائل 
العلمية  ))مدارسهم  أسسوا  من  فمنهم  األمر،  هذا  يف 
شرعيًا  حكمًا  يشتهون،ويقيسون  كما  يفتون  اخلاصة((.. 
على حكٍم آخر، ويستحسنون أحكامًا ويرتكون ُأخرى كيفما 
ببعض  ويكفرون  الكتاب  ببعض  يؤمنون  أهواؤهم  تقتضي 
دون أن يفرقوا بني حالل أو حرام،بل إن منهم من حيرص 
املكروه  برتك  ويلتزم  الواجبات  ويرتك  املستحبات  على 
رمجًا  بآرائهم  الدين  يف  يقولون  احلرام..  عن  جيتنب  وال 
لو  اخلطب  يهون  وقد   .. اهلل  تقوى  من  وازٍع  دون  بالغيب 
أنه اقتصر على بسطاء الناس وعامتهم، ولكن حتى بعض 
)املثقفني من أصحاب الشهادات األكادميية( هلم آراؤهم يف 

أحدهم  يقول  أصواتهم:  لبعض  واليك صدًى  الشأن،  هذا 
،بل  أبدًا  فقيٍه  أي  أقلد  ال  أنا   : منهم(  كثريا  ميثل  )وهو 
أستند إىل القرآن واألحاديث النبوية  أو الواردة عن أئمة 
تعامالتي األخرى  العبادية ومجيع  أعمالي  البيت يف  أهل 
فالقرآن - حسب زعمه - واضح وال حيتاج إىل تفسري كما 
أن من السهل معرفة األدلة ومناقشة الفقهاء بعد أن أصبح 
عشواء  خبط  !!،فيخبط  األيام  هذه  سهال  العلم  حتصيل 
مفسرًا كتاب اهلل وسنة نبيه دون أن ميتلك مثقال ذّرٍة من 
علم.. وقد مسعُت الكثريين وهم يهزؤون  ببعض األحكام 
ويعرتضون على الفقهاء ويناقشون آراءهم وفتاواهم )بأدلٍة( 
ال تدل على شيء سوى اجلهل املطبق! أّما اآلخر فله بعض 
االستنتاجات اليت يقيس بها حكمًا شرعيًا على حكم آخر 
وكأّنه أحاط بكل شيٍء علمًا !.. ومنها قوله : مبا أن صيام 
أول أيام عيدي الفطر واألضحى حرام ، فيكون صيام يوم 
الغدير حرامًا كذلك و ال يؤمن باستحباب صيام هذا اليوم 
الكريم باعتباره من أعظم األعياد.. وُيشكل على صيام يوم 
اجلمعة بناء  على هذا األساس الواهي من االستنتاج، كما 
أّنه ال حيبذ صيام اخلامس عشر من شعبان باعتباره يوم 
فرجه(  اهلل  املهدي)عجل  المام  والدة  وهي  كربى  فرحٍة 

فأمسع وأعجب وعلى هذه فقس ما سواها ..

ْمَع      قال اهلل تعاىل: ))َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل((.. وقال أمامنا 
أبو جعفر الباقر)عليه السالم( :))من أفتى الناس بغري علم 
وال هدى من اهلل لعنته مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب((، 
ألّن مسألة التخصص يف األحكام الشرعية فقهًا وأصواًل 
وما يتعلق بهما تتطلب دراسة معمقة ومكثفة وطويلة األمد 
والفلسفية  والعقائدية  واللغوية  القرآنية  العلوم  من  لكثري 
و..و.. لكي يكون املتصدي لذلك االختصاص - بعد توفيق 
اهلل وتسديده -  فقيهًا ميكن العمل بفتواه. ومن جانب آخر، 
 ، والقياس  لالستحسان  الشرعية ال ختضع  األحكام  فإن 
بل هي أحكام تعبدية توقيفية صدرت من رب حكيم عليم 
يعرف شؤون العباد وما يصلحهم ..  فمن آمن باهلل وحكمته 
وحسن تدبريه ، أدرك أن لكل تشريع حكمة بالغة هي أكرب 
من أن يدركها العقل البشري القاصر.. فكيف يعطي البعض 
علم  دون  ويناقشوا  ويعرتضوا  يفتوا  بان  احلق  ألنفسهم 
متناسني قول رب العاملني يف كتابه الكريم : ))َوال َتُقوُلوا ملَِا 
َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَراٌم ِلَتْفرَتُوا َعَلى 
اهللَِّ اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن َيْفرَتُوَن َعَلى اهللَِّ اْلَكِذَب ال ُيْفِلُحوَن(( 

..ونداٌء هلم مجيعًا أن )اتقوا اهلل يف أحكام اهلل(.  
صادق مهدي حسن
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رقم السيارة االبيض 
ما زالت حمنة ارقام السيارات يعاني منها املواطن بل هلا تاثريات وجدت من العدم وطرق معاجلتها ممكنة وبسيطة وترك 

االمر هكذا اثر على اسعار السيارات اوال وازدحام الشوارع لكثرتها وطرق احلصول على السيارة ما زالت يعرتيها الكثري من 

السلبيات منها مثال تلك اليت يشرتيها املواطن من كردستان وال تسجل بامسه بل باسم مواطن كردي وال يتم متليكها اال بعد 

مخس سنوات حيث ان يف هذا التاريخ تكون السيارة من املسقطة واليت ال تسري يف شوارع كردستان .

من يعاجل السيارت اليت اغلبها تستحق الرتحيل ؟

الدكتورُة واحلجاب

سامي جواد كاظم

  يف برنامج تبثه إحدى القنوات الفضائية املعروفة 
عربية  ومؤلفة  اجتماعية  وباحثة  دكتورة  ظهرت   ..
استضيفت  حيث  تلفزيوني  لقاء  يف  مشهورة 
أبرز  متناولة  حياتها  مراحل  أبرز  عن  لتتحدث 
كتبها ومالمح من آرائها ،وبني طيات احلديث الذي 
املواضيع.. سأهلا مقدم الربنامج  داَر حول خمتلف 
فيما إذا ارتدت احلجاب يف حياتها ، فكان جواب 
الدكتورة أنها مل تتحجب يومًا من األيام أبدًا بل ومل 
يطلب والدها الكريم ذلك منها رغم أنـّه من عائلة 
)إسالمية(حمافظة !! كما أن )احلجاب ال عالقة له 
بالسالم إطالقًا( على حد زعم الدكتورة.. فتعجبت 
من  السابع  العقد  جتاوزت  اليت  السيدة  هذه  من 
: أين جناب الدكتورة  عمرها ، وتساءلُت ُمستغربًا 
باحلجاب  املرأة  تأمر  اليت  احملمدية  السنة  عن 
صيانة هلا وحفاظًا عليها ؟! وأحاديث النيب أكثر من 
أن حتصى يف هذا اجملال.. بل أين هذه الدكتورة عن 
القرآن الكريم الذي يصدح بآياته البينات مثل قوله 
َوِنَساِء  َوَبَناِتَك  ألْزَواِجَك  ُقْل  النَّيِبُّ  َأيَُّها  ))َيا  تعاىل: 
َأْن  َأْدَنى  َذِلَك  َجالِبيِبِهنَّ  ِمْن  َعَلْيِهنَّ  ُيْدِننَي  املُْْؤِمِننَي 
ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْيَن..(( وقوله تعاىل: ))َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت 
َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوحَيَْفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن 
َعَلى  ُمِرِهنَّ  خِبُ َوْلَيْضِرْبَن  ِمْنَها  َظَهَر  َما  ِإال  ِزيَنَتُهنَّ 
ُجُيوِبِهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإال ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َآَباِئِهنَّ َأْو 
َآَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو 

َبيِن ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبيِن َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت 
َجاِل َأِو  َأمْيَاُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعنَي َغرْيِ ُأوِلي الِْْرَبِة ِمَن الرِّ
َوال  النَِّساِء  َعْوَراِت  َعَلى  َيْظَهُروا  ملْ  الَِّذيَن  ْفِل  الطِّ
 ))  ... ِزيَنِتِهنَّ ِمْن  خُيِْفنَي  َما  ِلُيْعَلَم  ِبَأْرُجِلِهنَّ  َيْضِرْبَن 
وغريها من اآليات الكرمية اليت ال حتتاج إىل أي 
تأويل أو تفسري، أتقرأ الدكتورة القرآن وتؤمُن به أم 

)ال خرب جاء و ال وحي نزل(؟!
َه من البعض إىل     يذكِّرني جواب الدكتورة بسؤال ُوجِّ
إحدى املؤمنات عن سبب ارتدائها للحجاب، فقالت 
جوهرة  املرأة  يعترب  السالم  إن   : بشجاعة  املرأة 
مثينة ال سلعة رخيصة ،فلو كان لديك جوهرة هل 
ستحافظ عليها أم جتعلها عرضة للذئاب واللصوص 

اخلونة؟! )َفَبُهَت الذي كفر(،جواب كالصاعقة...
 وبدورنا نسأل جناب الدكتورة بعد جتربتها الطويلة 

و )الغنية( يف خمتلف جوانب احلياة :
يف  رئيسيَا  عاماًل  وتربجها  املرأة  سفور  يشكل  أال 
انالاًل  السفور  يسبب  أال  ؟  االغتصاب  جرائم 
أخالقيًا لكل من الرجل واملرأة، خصوصًا املراهقني 
و الشباب ؟ هل يف احلجاب إكراٌم أم إهانة للمرأة 
أن حرية  أم  ؟  املربية  األخت وهي  األم وهي  وهي 
املرأة ال تكتمل إال بالسفور والتعري و االندار عن 

طريق احلق القويم؟ 
أم ))َجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوًّا((..

من يشرتي أمي؟!
من يشرتي أمي ؟؟ من يشرتي أمي ؟؟ . . . 
فاجأ عريس احلضور يف ليلة زواجه بعرض 
عليها  ونادى  العلين«  »باملزاد  للبيع  والدته 
بامليكرفون بقوله: »من يشرتي أمي« وكررها 

ثالث مرات. 
زواج  ليلة  يف  أنه  إىل  التفاصيل  وتعود 
جالس  وهو  الزفة  أثناء  وبالتحديد  العريس 
جبانب العروس يف املنصة، همست العروس 
ال  ألنها  املنصة  من  والدته  بإنزال  أذنه  يف 
وقال:  امليكروفون،  العريس  فأخذ  تعجبها، 
من  احلاضرون  فذهل  أمي؟«،  يشرتي  »من 
تصرفه، ورددها ثالث مرات، وسط صمت 
واستغراب شديدين من احلضور يف احلفل، 
أمي«  أشرتي  »أنا  وقال:  »اخلامت«،  رمى  ثم 
منها،  طالقه  معلنًا  عروسه  إىل  والتفت 
وغادر  وأخذها  أمي«،  أشرتي  »أنا  وأضاف 

القاعة . 
رجل  جاءه  منطقته  يف  القصة  تداول  وبعد 
وقال له »لن أجد رجاًل افضل منك البنيت«، 
وزوجه ابنته دون أي تكاليف مالية... امـــــــك 
اهلل  رسول  صدق   ... امـــــــــك  ثم  امـــــك  ثم 
صلى اهلل عليه وآله عندما قال: اجلنة حتت 

أقدام األمهات. 
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بذوُر التكامل في اإلنسان  
إن بذور التكامل متوفرة يف النسان على الصعيدين اجلسدي والروحي، فعلى الصعيد املادي 
الرتاب إىل  تلو األخرى، من  الواحدة  تكامله  واجتاز مراحل  وماء،  تراب  النسان من  خلق 
العظام يف املضغة، ثم  العلقة إىل املضغة، ثم نشوء  العلقة، ومن  النطفة إىل  النطفة، ومن 

اكتسائها باللحم ... اخل ، حتى يصري إنسانا كامال.
وعلى الصعيد الروحي ميكنه استثمار ما يتهيأ له من الرتبية من قبيل األذن والعني، والفهم 
والدراك، واحلواس الظاهرة واخلفية، واالستفادة والتعبري، حتى ميكنه أن يبلغ بذلك درجة 

أمسى من املالئكة، فيدرك مقام القرب ويفوز بلقاء الرب.
يتلخص عمل املربي يف توفري الوسائل والمكانيات اليت تتيح له السري يف هذا الطريق، ومن 

ثم تقوميه باالستفادة من الوسائل املختلفة، ومن خالل استخدام خمتلف الفنون واألساليب.
إّن اهلدف األساس من خلق النسان أن يكون عبدًا هلل، )وما خلقُت اجلن والنس إال ليعبدون(، 
وقمة احلرية تتجّلى يف العبودية هلل سبحانه وتعاىل، فاملؤمن احلقيقي حٌر أمام الناس ويف 
جمتمعه للسري نو اهلل، واملؤمن يعيش التكامل الروحي يف أعلى مستوياته، وهذا ما يتجلى 

يف خمتلف سلوكّياته، ويف أهدافه اليت تكرب كّلما زادت ثقافته وكذلك قربه من اهلل.
هناك قول مأثور جدير أن تنقشه املرأة على 
تاج السرير لتقرأه كلما خاصمت زوجها وهو 

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

رضا الزوج.

إىل الزوجِة الغاضبة.. 

الصلح قبل النوم

زينب عباس الطفيلي

أداؤها يف  له واجبات عليه  إنسان مكّلف  كل 
اآلخرة،  إىل  الطريق  هي  اليت  الدنيا  هذه 

لينال رضا اهلل عز وجل.
فالصالة مثالً  هي من الواجبات اليت فرضها 
الدين  عمود  الصالة  وتعترب  عباده  على  اهلل 
ما  رد  ردت  وإذا  سواها  ما  قبل  قبلت  فإذا 

سواها .
البعض منا  اليومية  فنحن نالحظ يف حياتنا 
ال يبالي يف صالته وهو يقضي معظم أوقاته 
اليت  األمور  يف  وخاصة  التلفاز  مشاهدة  يف 
ال فائدة منها!! يف حني لو انه قام وقضى ما 
عليه من صالة لكان أوىل وانفع له ، فنحن ال 
ندعو إىل ترك مشاهدة التلفاز بل نث على 
متابعة بعض الربامج اليت فيها  النفع الكبري 
لكن  واألخروية،  الدنيوية  النسان  حلياة 
الضرر  فيها  اليت  املشاهدة  عن  هنا  حديثنا 

أخروية  آثار  عليها  وترتتب  الدنيا  يف  للفرد 
أيضا، فقد ورد عن المام أبي جعفر الباقر 
إىل  أصغى  من   (  : قال  انه  السالم(  )عليه 
عن  يؤدي  الناطق  كان  فان  عبده  فقد  ناطق 
اهلل فقد عبد اهلل وان كان يؤدي عن الشيطان 

فقد عبد الشيطان(.
فلماذا ال نبادر إىل تغيري جمرى حياتنا نو 
يؤدي  أن  منا  واحد  كل  فليحاول  األفضل؟ 
القضاء،  ما عليه من  وأداء  وقتها  صالته يف 
بعض  على  واملواطنة  بتأمل،  القرآن  وقراءة 
األوراد كزيارة عاشوراء يف كل يوم مبا فيها من 

الفضل اجلزيل وزيارة آل ياسني وغريها..
بدالً  من أن يضع النسان وقته ويندم عليه يف 
يوم احلسرة ويقول حينها : يا ليتين مل افعل 
كذا وكذا .. وأخريا أدعو اهلل لي ولكم بقضاء 
أوقاتنا بأطيب ذكر واجله أملني من املوىل عز 

وجل حسن القبول.

فلنبادْر إلى تغيير مجرى حياتنا
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

جعل
 املودة

 ورفعها 
كما أن احلق املتعال هو ) جاعل ( املودة يف نفوس 
فاجلاعل   ، هلا   ) الرافع   ( هو  فكذلك  األزواج 
كما  أيضًا  َجـَعله  ملا  املبطل  هو  َجـْعله  يف  املختار 
عالقات  انتكاس  يف  السر  هو  ..وهذا  معلوم  هو 
األزواج بعد طول مودة وصحبة ..فإن كثرة الذنوب 
منهما وظلم أحدهما لآلخر ، مبا يؤول إىل ظلم 
من حتت أيديهم من النفوس الربيئة املولودة على 
املودة  هذه  سلب  موجبات  أعظم  ملن   ، الفطرة 
ألتفه  والنفور  البغض  حملها  فيحل   ، اجملعولة 
األسباب مبا يؤدي إىل الطالق أو العيش املنّغـص 
..وواقع األمر أن عنصر األلفة واملودة مفتقٌد يف 
كثرٍي من العالقات الزوجية ، وخاصة بعد مضي 
السنوات األوىل من الزواج ..وأما ما هو املتعارف 
مما يعتربه اخللق ) ألفًة ( ومودة ، إمنا هو حٌب ) 
للتلذذ ( واالستمتاع ، املستلزم حلب من يتلذذ بها 
، والشاهد على ذلك ، إنقطاع تلك األلفة بانتفاء 
أكثر  بها  يتلذذ  من  على  العثور  أو   ، منها  التلذذ 

منها . 

عبري حسني 
التوكل هو اعتماد القلب يف مجيع األمور على 
غريه  وقوة  حول  كل  من  والتربؤ  تعاىل  اهلل 
تعاىل، وان يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه ال فاعل 
نفسه  إىل  وال  غريه  إىل  يلتفت  وال  اهلل  إال 
بل  األسباب  على  وال  أعماله احلسنة  إىل  وال 
من  مراده  اهلل  يأتيه  وان  ورمحته  فضله  على 
حيث ال حيتسب فإذا كان لديك أمر خارج عن 
قدرة العباد فمقتضى التوكل فيها ترك السعي 
بالتدبريات اخلفية وحوالتها على رب األرباب، 

إذ  القلب  وقوة  اليقني  بقوة  إال  يتم  ال  فالتوكل 
بهما حيصل سكون القلب وطمأنينته فالسكون 
من  فكم  آخر  شيء  واليقني  شيء  القلب  يف 
يف  ذكره  جاء  ما  هذا  معه  طمأنينة  ال  إميان 
ولكن  بلى  قال  تؤمن  أومل  قال   ( العزيز:  كتابه 

ليطمئن قليب(.
تطمئن  وال  به  وتطمئن  اخليال  تتبع  النفس 
باليقني فهو حيتاج عدة مراتب إىل أن حيصل 
التوكل  فطالب  لذا  االطمئنان  مرتبة  على 
االطمئنان  مرتبة  على  حيصل  أن  عليه  يلزم 

خلقه  إىل  وينظر  وعظمته  وبقدرته  باهلل 
خالق  اهلل  بأن  متامًا  ويطمئن  تدبرياته  واىل 
املوجودات وهو قادر على كل شيء، أما إذا كان 
العبد إىل جلبها  عليه  أمر مما حيصل  لديك 
أو دفعها فالسعي يف مثلها ضروري فمن ظن 
وترك  بالبدن  الكسب  ترك  التوكل  معنى  إن  
احلق  عن  ابتعد  فقد  رأسًا  بالعقل  التدبريات 
الن ذلك حمرم يف الشرع املقدس فان الشارع 
كلف النسان بطلب الرزق باألسباب اليت هداه 

اهلل إليها مما أحله اهلل وكلفه بها.

التوكلُّ اطمئنان ويقني

ا الَِّذيَن آَمُنواْ َفَيْعَلُموَن  ا َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها َفَأمَّ قال تعاىل: ِإنَّ اهللََّ اَل َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب َمَثاًل مَّ
ا الَِّذيَن َكَفُرواْ َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللَُّ ِبَهـَذا َمَثاًل ُيِضلُّ ِبِه َكِثريًا َوَيْهِدي ِبِه  قُّ ِمن رَّبِِّهْم َوَأمَّ َأنَُّه احْلَ

َكِثريًا َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنَي.

إليكم هذه املعلومات املثرية عنها: 
هي أنثى .

1- هلا مئة عني يف رأسها .
2- هلا يف فمها مثان وأربعون سنا .

3- هلا ثالثة قلوب يف جوفها بكل أقسامها .
4- هلا ستة سكاكني يف خرطومها ولكل واحدة وظيفتها .

5- هلا يف كل طرف ثالثة أجنحة .
6- مزودة جبهاز حراري يعمل مثل نظام األشعة حتت احلمراء، وظيفته أنه يعكس هلا لون اجللد 

البشري يف الظلمة إىل لون بنفسجي حتى تراه .
7- مزودة جبهاز ختدير موضعي يساعدها على غرز إبرتها دون أن حيس النسان، وما حيس به 

كالقرصة هو نتيجة مص الدم.
8- مزودة جبهاز حتليل دم فهي ال تستسيغ كل الدماء .

9- مزودة جبهاز لتمييع الدم حتى يسري يف خرطومها الدقيق جدًا .
وأغرب ما يف هذا كله: أن العلم احلديث أكتشف أن فوق ظهر البعوضة تعيش حشرة صغرية جدًا 
ا َبُعوَضًة َفَما  ال ترى إال باجملهر وهذا مصداق لقوله تعاىل : ِإنَّ اهللََّ اَل َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب َمَثاًل مَّ

َفْوَقَها ... فسبحان اهلل العظيم.

البعــُـوضــــُة
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ماأ�ساة الطفولة..

 األسباب وراء فقر غذاء املسنني 
لصعوبة  السبب  تكون  واليت   : املزمن  املفاصل  التهاب   -1

التسوق وحتضري الطعام بالنسبة للمسنني . 
حاسة  وفقدان  التذوق  فقدان   : احلواس  بعض  نقص   -2
املسن  استمتاع  لعدم  املباشر  السبب  يكون  أحيانا  الشم 

بالطعام مما يسبب إهماله .
3- مشاكل األسنان : فقدان األسنان وتسوسها مع تقرحات 
تناول  صعوبة  وبالتالي  التقطيع  يف  صعوبة  يسبب  الفم 

الطعام . 
4- الوحدة والكآبة : اليت يعاني منها معظم املسنني تؤدي 

عدم االهتمام أو إهمال التغذية 
: قد تكون  تناول األغذية والعقاقري لألمراض املزمنة   -5
الشهية  كمضاعفات جانبية هلذه  لفقدان  املباشر  السبب 

األدوية أو قد تسبب الغثيان أو مرارة الفم . 
6- صعوبة ممارسة النشاط ألبدني : مع تقدم العمر يصبح 
بأمراض  مصابا  كان  إذا  خصوصا  هشاشة  أكثر  املسن 
يؤدي   بالتالي  وهذا   . املفاصل  التهاب  الدوار.  مثل  أخرى 

إىل صعوبة يف حتضري الطعام . 
ضعف  مع  الزهامير  ومرض  الشيخوخة   : النسيان   -7

الذاكرة قد تكون سببا لنسيان وجبات الطعام . 
   تأثري تقدم العمر على احلالة التغذوية 

الطاقة اليت  الغذائي مع نقص  1- نقص يف نسبة االيض 
حيتاجها املسن لذلك على املسن تناول غذاء قليل السعرات 

احلرارية لتجنب زيادة الوزن . 
2- قلة العضالت مع زيادة الطبقة الشحمية لدى املسنني 
يف  وضمور  ضعف  إىل  يؤدي  البدني  النشاط  قلة  ان   :
العضالت وحتل حملها الطبقة الشحمية لذلك حيتاج املسن 
إىل غذاء عالي الربوتني لعادة بناء العضالت املضمحلة .

التعرض  بعد  اجللد  حتت   D فيتامني  تكوين  يف  3-نقص 
لألشعة فوق البنفسجية لذلك حيتاج املسن إىل غذاء غين 

 . D بفيتامني
من  تقلل  بدورها  وهذه  املعوية  اهلاضمة  العصارات  4-قلة 
 , ,الكالسيوم  الفوليك  حامض   .  12B فيتامني  امتصاص 
احلديد والزنك مسببة نقصا يف هذه املواد يف اجلسم لذلك 
لتعويض  املواد  بهذه  غنية  أغذية  تناول  إىل  املسن  حيتاج 

النقص احلاصل .   
   نصائح املسنني : 

1-تناول األغذية املتنوعة واملتوازنة . 
زيادة  لتجنب  منتظمة  بصورة  ألبدني  النشاط  2-ممارسة 

الوزن وجتنب ضمور العضالت . 
3-تناول أغذية غنية بالفواكه واخلضروات , مثل اخلضروات 

اخلضراء ) السبانخ , الكرفس ( للحصول على احلديد . 

والفواكه وهي مصادر جيدة األلياف  4-تناول اخلضروات 
الطبيعية وللفيتامينات واألمالح كما أنها تعترب من مضادات 

األكسدة . 
 , األمسر  الرز   ,  ) القشرة  مع   ( كاملة  احلبوب  5-تناول 
احلبوب املدعمة باملغذيات مثل الفوليت , الزنك , الكالسيوم 
أغذية  قليلة  تكون  ما  غالبَا  واليت   12B & E فيتامني   ,

املسن . 
الدهون  من  قليلة  نسبة  على  احلاوية  األغذية  6-اختيار 
وخصوصا الدهون املشبعة حيث ينصح بعدم تناوهلا بكثرة 
7- تناول احلليب الدسم واملدعم بالكالسيوم ومبعدل 2 كوب 

يوميا . 
الغنية  واألغذية  وامللح   , السكريات  تناول  من  8-القالل 

بالصوديوم . 
9-االبتعاد عن تناول املشروبات الكحولية . 

10- تناول ماال يقل عن 6- 8 قدح ماء يوميا . 
11- الكثار من تناول املصادر الغذائية األخرى للكالسيوم 
وعصري  اجملففة  البقوليات   ) السردين   ( األمساك  مثل 

الربتقال . 

دائرة صحة كربالء املقدسة
شعبة تعزيز الصحة  

        تغذيُة كبار السن

عندما يكون العوق 

دافعا للعمل والعطاء 

بدال عن التسكع 

واإلستجداء
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