


لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يف اصول الكايف، علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه 
أبو عبد اهلل عليه  السكوني قال: قال  عن مالك بن حصني 
السالم: ما من عبد كظم غيظا اال زاده اهلل عز وجل عزا 
يف الدنيا واالخرة، وقد قال اهلل عز وجل: والكاظمني الغيظ 
مكان  اهلل  وأثابه  احملسنني  واهلل حيب  الناس  عن  والعافني 

غيظه ذلك.
يف تفسري العياشي عن أبي عمرو الزبريي عن أبي عبد اهلل 
عليه السالم قال: رحم اهلل عبدا مل يرض من نفسه أن يكون 
الردى،  من  اهلل جناة  كتاب  ويف  دينه،  يف  له  نظريا  ابليس 
وبصرية من العمى، ودليل إىل اهلدى وشفاء ملا يف الصدور 
فيما أمركم اهلل به من االستغفار مع التوبة، قال اهلل: والذين 
فاستغفروا  اهلل  ذكروا  انفسهم  ظلموا  أو  فاحشة  فعلوا  اذا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب اال اهلل ومل يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون وقال: )ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
اهلل جيد اهلل غفورا رحيما( فهذا ما أمراهلل به من االستغفار 
يقول،  فانه  اهلل،  حرم  عما  واالقالع  بالتوبة  معه  واشرتط 
)اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه( فهذه اآلية 
العمل الصاحل  اال  ان االستغفار اليرفعه إىل اهلل  تدل على 

والتوبة.

قال االمام جعفر الصادق عليه السالم  : من زار قرب احلسني يف شهر رمضان وهو صائم ومات يف الطريق  
مل يعرض ومل حياسب وقيل له : ادخل اجلنة آمنا .

فضل زيارة االمام احلسني عليه السالم

قال االمام احلسني )عليه السالم(

صور من العتبة احلسينية املقدسة

صربًا بين الكرام! فما املوت إاّل قنطرة تعرب بكم عن البؤس والضّراء إىل اجلنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأّيكم يكره أن ينتقل من سجن 
إىل قصر؟ وما هو ألعدائكم إاّل كمن ينتقل من قصر إىل سجن وعذاب، ان أبي حدثين عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أّن الدنيا سجن 

املؤمن وجّنة الكافر، واملوت جسر هؤالء إىل جّناتهم، وجسر هؤالء إىل جحيمهم، ما كذبت وال كذبت. )معاني األخبار 288، ب 21، ح 3(.
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حتى  او  بلد  او  جمتمع  اي  املشاكل  تعرتض  عندما 
االسرة اذا مل يفكروا تفكريا واحدا خبصوص الدفاع 
عن وطنهم او بيتهم من املؤكد فان هذا البلد سينتهي 
اىل تقسيم وضعف ويكون حمط انظار االشرار للنيل 

من البلد بل وحتى االسالم .
املشكلة  العراق وحتديدا  بها  اليت مير  الظروف  ان 
بني املركز واإلقليم وما ترتب عليها من آثار سلبية 
وافتضحت أمورا ممقوتة جتعل البلد والعياذ باهلل يف 
التغيريات  مع  ومشاكل ستستجد  اىل حمن  طريقه 
اليت قد تطرأ على الدول اجملاورة وخصوصا سوريا، 
البلد  تعنينا ختص  امور ال  البلد يف  إقحام  فمسألة 
االخر وهو سوريا تعد من األمور اخلطرية اليت حنن 
دول  تتدخل  زالت  وما  تدخلت  عندما  منها  عانينا 
جماورة وإقليمية بالشأن العراقي وقد اضيفت هذه 
أال وهو  أمر مشكل آخر  املشكلة مع كردستان اىل 
النفط والغاز وكيفية التعامل معه خبصوص كردستان 
للدميقراطية  خنضع  واحد  بلد  حنن  فإما  العراق 
ويكون  عقباه  حيمد  ال  ما  وهذا  ال  وإما  والدستور 

تأثريه على كردستان العراق اكثر من العراق . أسرة ومجتمع

رئيس التحرير
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اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

أكد ممثل املرجعية الدينية العليا 
كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب 
امحد  السيد  مساحة  املقدسة 
من  الثانية  اخلطبة  يف  الصايف 
يف  أقيمت  اليت  اجلمعة  صالة 
 14 املقدسة يف  احلسينية  العتبة 
/ رمضان/ 1433هـ املوافق 8-3-

2012م إن كل إنسان من حقه أن 
لعلها  البلدان  وحمبة  بلده،  حيب 
دافع  إن  اليت  امَلواطن  من  أيضا 
شهيدًا،  يكون  بالده  عن  اإلنسان 
ألهمية الوطن والبلد يف حياة كل 

إنسان.
وأضاف: إن البلد يتكون من شعب 

البنايات  من  عمرانية  حالة  ومن 
بيد  وغريها..  والدور  الشاخصة 
إنه أشار إىل إن تربية اإلنسان يف 
غاية األهمية والشرائع السماوية 
مراحلها  على  الرتبية  هذه  تبّنت 
الدين  خامتتها  وكان  املتعددة 
يؤمن  والذي  احلنيف  اإلسالمي 
بها  ويلتزم  السماوية  بالشرائع 
عقيدة وسلوكًا، فالدين اإلسالمي 
والروحي  املادي  بالبناء  يلتزم 
للفرد املسلم، حيث يكون يف طور 
البناء بشكل مطرد وهذه الشرائع 
وبالنتيجة  وضمنته  ذلك  كفلت 
الشرائع  إن  حتى  ُيبنى،  اإلنسان 

تنظم  بدأت  أيضا  السماوية  غري 
اتفق  معايري  وفق  الناس  حياة 
عليها العقالء فيما بينهم وأسسوا 
القوانني  من  جمموعة  لذلك 
شعوبهم  على  تطبيقها  وبدأوا يف 
حسب  وكل  إمكانياته  حسب  كل 

طاقاته.
الصايف  السيد  مساحة  وتساءل 
هذا  يف  البناء  مشاريع  هي  ما 
بناء  أي   ( بشقيه  ،البناء  البلد 
؟؟!!  األوطان(  وبناء  اإلنسان 
ُيفرتض  اليت  اخلطوات  هي  وما 
اليت  القوانني  عاتق  على  تقع  أن 
متثلها مؤسسات الدولة يف سبيل 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد امحد الصايف  املكان: العتبة احلسينية املقدسة   الزمان:  14/ رمضان/ 1433هـ املوافق 3/ آب/2012 م

السيُد أحمد الصافي يطالب بالبناء الروحي والتنموي لإلنسان ويشدد على معالجة 
الخلل في القوانين وبسط الثقة فيما بين المسؤولين

إن الجانب التنموي 
في احتياج اإلنسان ال 
يقل أهمية عن الجانب 
الروحي، فنحن بحاجة 
إلى مؤسسات تنهض 
وبحاجة إلى شارع جميل 
والى بناية نظيفة والى 
مدن بهيجة وبالنتيجة 
فنحن بحاجة إلى اعمار 
األرض واإلنسان
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أن نبين هذا البلد.
وتابع: إن هناك أخطارا تنشأ من 
كونه  أو  ثقة  غري  كونه  اإلنسان 
بالبلد  يهتم  وال  ويفسد  يتآمر 
البلد  يبيع  أن  مستعدا  وكونه 
وبالنتيجة هذه أخطار يف تركيبة 

اإلنسان، فما هي اجلهود احلثيثة 
اليت تبنتها مؤسسات الدولة لبناء 
اإلنسان؟ وكم فاسد أصلحناه وكم 
من إنسان يغش جعلناه تائبًا وكم 
هو  الذي  بالوقت  يضحي  إنسان 
الوقت  جيعل  جعلناه  للمؤسسة 
فما  ؟!  لنفعه  ال  املؤسسة  ينفع 
وإصالح  إلرجاع  الوسائل  هي 
من  كثريا  إن  علما  اإلنسان؟! 
فهل  تطوير،  إىل  حيتاج  مواردنا 
ربينا اإلنسان على أن يتعلم علمًا 

نافعًا خيدم البلد ؟!
من  جمموعة  إن  إىل  ولفت 
تذهب  البلد  يف  اجليد  الطراز 

فقرية  دولة  إىل  تعليمية  لدورة 
وهذه  العراق  موائد  على  تقتات 
الدورة تكون لتطوير القابليات ... 
ولكن قطعًا فاقد الشيء ال يعطيه 
ُصِرف  مال  هناك  وبالنتيجة   ..
من  جيوب  يف  ُأنزل  مال  وهناك 
ال يستحق وهناك هدر يف الوقت 
الفرتة خارج  .. ألنهم قضوا هذه 
تنتظر  املؤسسة  وبقيت  العراق 
وعندما  ستقدم  اليت  الكفاءة 
جاءت اخلربة قالت خربتنا أكثر 
بكثري .. فأين بناء اإلنسان احمُلب 
لوطنهِ  ؟! وهذا السؤال شائك وأنا 
متيقن انه ال إجابة وإذا كانت مثة 

إجابة فإنها منّمقة أو خجولة.
وأكد مساحته إن اجلانب التنموي 
يف احتياج اإلنسان ال يقل أهمية 
عن اجلانب الروحي، فنحن حباجة 
إىل مؤسسات تنهض وحباجة إىل 
نظيفة  بناية  واىل  مجيل  شارع 
البهجة  توجد  بهيجة  مدن  واىل 
أهل  ونفوس  الزائرين  نفوس  يف 
األرض  اعمار  وبالنتيجة  املدينة 
هذه  من  حنن  فأين   .. واإلنسان 
بعد  واملعنوية  التنموية  النهضة 
هذه احلفنة من السنني؟! كم من 
شركة  من  وكم  يكتمل؟  مل  شارع 
وانسحبت  مستشفى  تبين  جاءت 
وهربت؟ وكم من عمل ُأحيل ألكثر 
من سنة وأعلن عنه وال زال ارضا 
ذلك؟!  يف  السر  هو  ما  قاحلة؟! 
هناك شركات يعلن عنها ومشاريع 
أي  تنهزم؟!  ملاذا  للبلد  حيوية 
جعل  الواضع  ذلك  وضعه  قانون 
هذه الشركات تنهزم؟ ملاذا حيدث 
هناك  توجد  أال  عندنا؟!!  هذا 
إرادة إقليمية أو دولية حتاسب من 

يقوم بتعطيل هذه املشاريع! 

الناس  بعض  إن  احلقيقة  وتابع: 
إن  أو   هذا!  يستسيغ  ال  قد 
أن  يريد  واضع  وضعها  القوانني 
شخص  ألنه  البلد  عمل  يعطل 
وضع بعض القوانني املعرقلة أمام 
املسؤولني  مجيع  ومسمع  مرأى 
وال جيرؤ احد من املسؤولني على 
بدأ  فالبلد  االعرتاض على ذلك، 
ترتاكم،  بدأت  واملشاكل  ينضب، 
ويقولون هذا قانون ! لديك سلطة 
تغري  أن  املمكن  ومن  تشريعية 
 .. قضائية  سلطة  ولديك  القانون 
أن  تستطيع  كم جهة من اجلهات 
يتغري  الواقع ال  ؟! ولكن يف  تغرّي 

شيء.
النفوس  بعض  إن  إىل  وأشار 
على  وجبلت  املرض  على  كربت 
أو  بطريقة  الرتبة  هذه  خيانة 
أن  هلا  طبيعة  وأصبحت  بأخرى 
أن  فالبد  البلد  اسم  من  تتأذى 
البلد  هذا  حتطيم  اجل  من  تشد 
هناك  هل   .. بأخرى  أو  بطريقة 
نقص يف املعلومة عند املسؤول ؟! 
وهل هناك خلل ال ميكن إصالحه 
املسؤول  بني  صدق  هناك  وهل 
عن  يكشف  ال  ملاذا  ؟!!  والناس 

هذه األشياء!!
يريد  الذي  السياسي  ووصف 
باملعلومة  يستأنس  بأنه  أن خيدم 
يبذل  هو  بل  وبالنصيحة  اجليدة 
على  حيصل  أن  سبيل  يف  جهدًا 
مشاريع  فأين  اجليدة،  املعلومة 

البلد اليت ترتقي به ؟!
وردد إنه كم مرة تكلمنا عن هذه 
إجابة  ال  وصدقوني  املواضيع 
مبجرد  بدأ  املسؤولني  وبعض   !!
نفسه  أن خيدع  يسمع حياول  أن 
وأضحى كالنعامة تدفن رأسها يف 

املسؤول  أيها  لك  والكالم  الرتاب 
ال عليك ولكنك ال تفهم وال تعقل 
ويهتم  يلتفت  بأن  إياه  مطالبا   !!
املخلص  استثين  وأنا  بالبلد 
والنزيه والشجاع ، موجها حديثه 
مفاصل  يف  التخمة  تلك  عن 
الدولة املعششة هنا وهناك وهي 
لتبدأ  اجليدة  األعمال  ترصد 

مبحاربتها¬¬.
املسؤولني  بعض  إن  عن  وكشف  
مكّبل  ولكنه  نزيه  ألنه  يتأمل  بدأ 
ويقول  شيئًا  يفعل  أن  يستطيع  ال 
واخلونة  الُسراق  هؤالء  أمامي 
ال  ولكين  البلد  ال حيبون  والذين 
معهم..وهذا  أتكلم  أن  استطيع 
واقع .. وعلى املسؤول أن يكون له 
تلك العيون اليت خُتلص له وتنقل 

له حقائق األمور. 
إىل  خطابه  مساحته  ووجه 
ودققوا  تابعوا  بقوله:  املسؤولني 
يقع  ال   .. جيد  بشكل  وفتشوا 
 .. والفقري  والنزيه  املسكني  فيها 
احبثوا عن هؤالء الذين يعيثون يف 
سوى  هلم  هّم  وال  فسادًا  األرض 
تدمري البلد .. وإن كان هناك خلل 
إخواني  يا  عاجلوه  القوانني  يف 
فيما  ثقة  واوجدوا  املسؤولني 

بينكم.

إن بعض المسؤولين بدأ 

يتألم ألنه نزيه ولكنه 

مكّبل ال يستطيع أن 

يفعل شيئًا ويقول 

أمامي هؤالء الُسراق 

والخونة والذين ال يحبون 

البلد ولكني ال أستطيع 

أن أتكلم معهم!!
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الشريعُة اإلسالميُة وحقوُق كبيِر السنِّ والشأِن في التعظيِم

جاء يف رسالة احلقوق لإلمام علي بن 
احلسني السجاد )عليهما السالم( عن 
ُه  حق الكبري: )َوأّما َحقُّ الكبرِي َفإنَّ َحقَّ
َكاَن  إَذا  إْسالِمِه  َوإْجالِل  ِسنِِّه  َتوِقرُي 
بَتْقِدمِيِه  اْلَفضِل يِف اإلْسالِم  َأْهِل  ِمْن 
وال  َصاِم  اخْلِ ِعْنَد  ُمَقاَبَلِتِه  وَتْرِك  ِفيِه 
ُه يِف طِريٍق  َتْسبْقُه إىَل َطِريٍق، وال َتُؤمَّ
ْلَت  وال َتْسَتْجِهلُْه. َوإْن َجِهَل َعَلْيَك حَتمَّ
َفإّنَا  ِسنِِّه  َمَع  إْسالِمِه  َوَأْكَرمَتُه حَبقِّ 
إال  ُقوََّة  وال  اإلْسالِم.  بَقْدِر  نِّ  السِّ َحقُّ 

باهلِل (.
تنظيم  على  تعمل  احلقوق  رسالة  إن 
العالقات االنسانية سواء العبادية منها، 
أو االجتماعية واالدارية واالقتصادية 
وهي  واملخلوقني،  اخلالق  بني  أو 
للفرد  تضمن  ودقتها  استيعابها  يف 
واجملتمع العدالة واالستقرار والتقّدم 
حق  عن  فيها  ورد  حيث  واالزدهار.. 
الكبري يف السن أو الكبري يف الشأن، 
وزعيم  واملعلم  والطبيب  الدين  كرجل 
القوم .. فمن أين جاء هذا احلق؟ بل، 

اجملتمع  على  الكبري  فضل  هو  وما 
حتى يرتتب له مثل هذا احلق؟

سنوات  أفنى  قد  الكبري  إن  الشك 
عمره يف خدمة اجملتمع؛ فاملعلم رّبى 
الكثري  داوى  والطبيب   ،ً اجياال  وعلم 
من الناس، واحلريف وصاحب الصنعة 
حوائجهم..  قضاء  يف  الكثري  قدم 
دين  على  حافظ  اجملاهد  واملؤمن 
الناس وعلى اخالقهم، وعصمهم من 
االحنراف والزلل، وللكبري جتربة يف 
وصار  ومشقة  بعناء  خاضها  احلياة 
الناس يستفيدون من جتاربه وخربته.. 
وبالتالي اصبح للكبري فضل واستحق 
له  حق  بأنه  اآلخرين  من  العرفان 

عليهم.
فالكبري يف السن اذا كانت له سابقة 
 .. ومقامه  شأنه  ازداد  االسالم؛  يف 
ان  اىل  السالم(  )عليه  االمام  وينّبه 
السن ليست فقط هي املدار يف العناية 
االسالم،  مع  تنظر  انا  واالحرتام، 
ازداد  اميانه؛  ورسخ  وقوي  زاد  فكلما 

فقد  وتوقريه..  اجالله 
قال رسول اهلل )صلى 
وسلم(  واله  عليه  اهلل 
القاها  خطبة  يف 
من  مجعة  آخر  يف 
مبناسبة  شعبان  شهر 
استقبال شهر رمضان 
وقِّروا   « املبارك: 
وارمحوا  كباركم، 

صغاركم«.
اهلل  )صلى  وّجه  وقد 
وسلم(  واله  عليه 

اليت  واملعاملة  للسلوك  الصائمني 
جيب ان يتصرف بها املؤمنون بصورة 
عامة، والصائمون بصورة خاصة، وما 
مع  التعامل  يف  سلوكه  عليهم  جيب 
الكبار بالتوقري، ومع الصغار بالرمحة 
 .. التعظيم  هو  التوقري:  ومعنى   ..
شأنهم  من  وارفعوا  عظموهم  أي 
من  الكثري  صّرحت  وقد  ومنزلتهم.. 
الكبري  الشيخ  بإجالل  االحاديث 

وتوقريه.. فعن الرسول االعظم حممد 
)صلى اهلل عليه واله وسلم( انه قال: 
فوقره  كبري  شيخ  فضل  عرف  من   «
لسنه؛ آمنه اهلل من فزع يوم القيامة«، 
و« ليس منا َمن مل يرحم صغرينا، ومل 
عليه  اهلل  )صلى  وقال  كبرينا«.  يوقر 
» من تعظيم اهلل   : أيضًا  واله وسلم( 

عز وجل إجالل ذي الشيبة املؤمن ».
أي اجالله وتوقريه يف مجيع االحوال 
واالوقات بالسالم واالحرتام، وحسن 
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حسن اهلامشي

من  حيمل  ملا  وتوقريه  الكبري  احرتام 
خصلة  اإلميان  وسوابق  احلياة  جتارب 
على  االطمئنان  ومتعاظمة جتلب  متعالية 
حالة  اجملتمع  على  وتضفي  اإلنسان  قلب 
من اهلدوء والسكينة ملا يتمتع أفراده من 
إحقاق احلقوق ورعايتها وبذر بذور احملبة 
واأللفة بني أفراد اجملتمع املتماسك، هلذا 
فقد أوىل اإلسالُم أهمية قصوى الحرتام 
الكبري وحث على اّتباعها يف معاملة الناس 
بينهم،  املودَُّة  َتقَوى  لكي  لبعض،  بعضهم 
وقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف 
هذا الشأن: ليس مَنا من مل جيلَّ كبرينا، 

ويرحم صغرينا، ويعرف لعاملنا حقه.

اللوِن  هذا  إىل  َيدعونا  األعظم  والرسوُل 
َفُيَبنيِّ  احلميدة،  واألخالق  السلوك  من 
لِسنِِّه  ضعيفًا  َشيخًا  ُيكِرم  شاب  كل  َأن 
وَشيخوخته، فاهلل- سبحانه وتعاىل- َيردُّه 

إليه، َفُيَهيئ له َمن ُيكِرمه إذا َكرِبَت ِسّنه.
َيدعونا  الشريف  النبوي  احلديُث  وهذا 
بصفة عامة إىل إكراِم وُمساعدِة َمن هو 
أكرُب منا ِسنَّا، ولو مل يكن َشيخًا، جبانب 
الكبرَي إىل  َيدعو  فان هذا احلديَث  ذلك 
له  َيْبَتِسَم  بأن  الصغري،  على  الَعطِف 
َيقُسَو عليه،  وال  َينَهَره  وال  بلقائه،  وَيفرَح 
ومَينَحه  ِلني،  يف  وينصَحه  َهه  ُيوجِّ وأن 

ِخربته وجَتاِرَبه وِعلمه يف َعطف.
وهلذا جاء حديُث اإلمام أمري املؤمنني عليه 

السالم: من كفارات الذنوب العظام إغاثة 
امللهوف والتنفيس عن املكروب، ِإذ ينبغي 
أن يرحَم املؤمن أخاه املؤمن، وُيشِفَق عليه، 
ويقف جبانبه يف وقِت الشدة، ويزوَره يف 
داره، وَيعوَده يف َمرضه، ويتقرَب إليه مبـا 
ر من اهلدايا ويتعّهَده مبا حيتاج إليه،  َتَيسَّ
وَل بينه وبني الشر،  وَيدفَع عنه األذى، وحَيُ
ل  وجيب َأن َيْشُعَر كلُّ مؤمٍن باألمل الذي حَيِ
بأخيه املؤمن، وَيسعى يف َدفِعه ما استطاع 

إىل ذلك سبيال. 
فإن  السعيد  اجملتمع  إىل  وللوصول 
مطلوب  أمر  أفراده  بني  فيما  التواصل 
قواه  وهنت  قد  الكبري  إن  ومبا  وحمبذ، 
وضعفت عضالته فإنه حباجة إىل رعاية 

إذا  العناية  تلك  وتتعاظم  خاصة  وعناية 
والتقوى  العلم  عالمات  حمياه  يف  كان 
أعظم  العامل  الكبري  فإكرام  والفضيلة، 
من إكرام الكبري اجلاهل، وإن كان تعظيم 
كليهما إىل خري، السيما جاء يف األخبار 
النظر يف وجه العامل عبادة، ألنه يذكرك 
بعظمة اهلل ويقوي جانب التقوى يف قلبك، 
اليت  والعلمية  احلياتية  جتاربه  ويقدم 
اكتسبها من خالل عمره املديد على طبق 
كرباءها  حترتم  اليت  فاألمة  ذهب،  من 
يف  نابضة  أمة  حق  هي  علماءها  وتوقر 
قلوبها روح الرتاحم والتوادد، فإنها أمة ال 

متوت مهما كانت الرياح هوجاء وعاتية .
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واملعاونة  احلسنة،  واملعاملة  املعاشرة 
وترك  واحملبة،  واملداراة  والنصرة، 
كل ما يؤذيه من املخاصمة واملناقشة 
واملمارسات وغريها من االمور املنافية 

لكونه اكرب سنًا،  .. كل ذلك  لتعظيمه 
واضعف بدنًا، واعظم جتربة، وأكيس 
عبادة،  واكثر  اسالمًا،  واقدم  حزمًا، 
واقرب خروجًا من الدنيا ورجوعًا اىل 
املوىل .. وهكذا هو الكبري قد اّثر يف 
االجيال املاضية، وجاهد يف جمتمعه، 
واالحنراف  الفساد  عليه من  وحافظ 
ملا  باجلميل  عرفانًا  يستحق  فهو 
صرفه من عمره يف مسرية اإلسالم.

واله  عليه  اهلل  )صلى  النيب  وقال 

وسلم( أيضًا : » ما أكرم شاب شيخًا؛ 
اال قضى اهلل له عند سنه َمن يكرمه«. 
وقال )صلى اهلل عليه واله وسلم( : » 
الشيخ يف اهله كالنيب يف امته«، وقال 

)صلى اهلل عليه واله وسلم(: » ان اهلل 
املؤمن  الشيخ  وجه  يف  ينظر  تعاىل 
صباحًا ومساًء فيقول:« يا عبدي كرب 
سنك ورق عظمك ورق جلدك وقرب 
اجلك وحان قدومك علّي، فاستح مين 
اعذبك  ان  شيبتك  من  استحي  فانا 
اخلليل  ابراهيم  ان  وروي  بالنار«، 
)عليه السالم( ملا بدا الشيب بعارضيه 
قال: » يا رب ما هذا قال: هذا وقار يف 
الدنيا ونور يف االخرة ، قال : يا رب 

وتتم  حليته«.  فابيّضت  وقارًا،  زدني 
والتبجيل  والتوقري  االحرتام  ترمجة 
خالل  من  العملي  بالسلوك  للكبري 

عدة امور:
أواًل: تقدميه بسبب فضله، كأن تقدمه 
يف صالة اجلماعة ليكون يف الصفوف 
يف  نفسك  على  وتقدمه  االوىل، 
اجالسه يف املكان املناسب يف اجملالس 
يف  ركوبك  حني  او  حتضرها  اليت 
السيارات العامة جتلس على الكرسي 
ويف  الزحام،  حني  واقفًا  انت  وتبقى 
فيها  ينتظم  اليت  املزدمحة  االماكن 
على  فتقدمه  املراجعني،  من  طابور 
نفسك، وتقدمه يف احلديث.. اذا اراد 

ان يتكلم وُيبدي وجهة نظره.
ثانيًا: ترك مقابلته عند اخلصام وعند 
االختالف معه فال تواجهه باخلصومة 
االخرين، وال جتعل  امام  وال حترجه 
ذلك  يتسبب  فقد  له،  نّدًا  نفسك 
بسقوط هيبته، وكسر معنوياته، وقد 
ورزانته،  هدوئه  عن  بذلك  خترجه 
عند  مماحكته  جتّنب  فاألفضل 

اخلصام. 
احرتامًا  طريق  اىل  تسبقه  ال  ثالثًا: 
اىل  سبقك  واذا  ومكانته،  لسّنه 
بذلك،  بأس  فال  املسجد  او  اجمللس 
كي ال  اسع  بل  ذلك..  تزامحه يف  وال 
 – املطلوب  فان  معه،  تكون يف سباق 

على كل حال- ان تقدمه على نفسك. 
تسر  أي ال  تؤمه يف طريق؛  ال  رابعًا: 
امامه بينما يسري خلفك، فالالئق ان 
جانبه  اىل  او  معه،  تأدبًا  وراءه  تكون 
وتارخيه،  حباله  ورفقًا  له،  مسايرة 

وتعبريًا عن تقديرك له. 
تتعاطى  ال  أي  تستجهله؛  ال  خامسًا: 
عليه  تفوقت  لو  حتى  كجاهل  معه 
رمبا   – فظروفه  والعمل،  العلم  يف 
بركة  وهو  ظروفك،  عن  ختتلف   -
املؤمنني وُأنسهم، وليس اجملال ملقارنة 
وانظر  احد،  كل  مع  وقدراتك  نفسك 
وما  وتارخيه  عمره  قدمه يف  ما  اىل 
معه  لتتعامل  مدعوٌّ  فانت   ، اجنزه 
تفاصيل  يف  الدخول  دون  من  ككبري 
يوحي  مبا  حتّدثه  وال  قدراته،  تقييم 

اليه انك تستجهله. 
فلو  حتمّلت،  عليك  جهل  إن  سادسًا: 
دخلت يف حوار معه وتكلم او صدر منه 
ما حيرجك او يزعجك بسبب ضعف 
وعيه وعلمه وفهمه؛ فعليك ان تتحمل 

ذلك منه.
مع  اسالمه  حبق  واكرمته  سابعًا: 
سنِّه، ومسؤوليتك ان تشعره باإلكرام 
حماسنه  ذكر  او  خماطبته  بطريقة 
يتضمن  أي تصرف  او  االخرين  امام 

التكريم والتوقر له.

الخصم واحد في بدر والطف ويوم الظهور والمحشر)1-2(ثقافة حسينية..

النبوة عليهم السالم  القرآن واهل بيت 
ما  بكل  هو  االفرتاق  وعدم  يفرتقان  ال 
تعنيه الكلمة من تفسري وتشريع وعلوم 

قرآنية .
ان  وهما  اليهما  نتطرق  مهمان  جانبان 
قول املعصوم هو من صميم القرآن وانه 
القرآن الناطق بكل ما حتمل الكلمة من 
من  يعد  والذي  االخر  واجلانب  معان 
واسعا  حيزا  اخذت  اليت  الدراسات 
اآليات  وهي  اال  واالراء  الدراسة  من 
احملكمة واملتشابهة. اطراف البحث هم 
االمام علي عليه السالم واحلسني عليه 
السالم واآلية الكرمية )َهَذاِن َخْصَماِن 
َعْت  اْخَتَصُموا يِف َربِِّهْم َفالَِّذيَن َكَفُروا ُقطِّ
هلُْم ِثَياٌب مِّن نَّاٍر ُيَصبُّ ِمن َفْوِق ُرُؤوِسِهُم 
النبوي  واحلديث  }احلج/19{(  ِميُم  احْلَ

)علي قسيم اجلنة والنار(.
احملكمة  اآليات  كثرية خبصوص  االراء 
التمييز  على  قدرة  له  ومن  واملتشابهة 
والتفسري حنن االمامية نرى ان االمام 
ذلك  على  القدرة  له  من  هو  املعصوم 

وبالرغم من كثرة االراء 
اآلية الكرمية نزلت يوم بدر وقد خصت 
الذين تبارزوا يوم    بدر    محزة    وعلي   
 وعبيدة    أو    أبو عبيدة بن احلارث  من 
بن  ربيعة    وعتبة  بن  املسلمني  وشيبة 
املشركني  من  عتبة  بن  ربيعة    والوليد 
) صحيح البخاري- املغازي - قتل أبي 

جهل- رقم احلديث : ) 3670 (.
وتاكيد  لتفسري  جاءت  اآلية  ان  طاملا 
حدث تارخيي فكيف لنا ان نستفيد منها 
مستقبال ؟ االستفادة جاءت على لسان 

االمام احلسني عليه السالم عندما سئل 
عن تفسري اآلية نفسها فبماذا فسرها 
؟ عن الصدوق : حدثنا أبو حممد عمار 
اهلل  رضي   ( األسروشين  احلسني  بن 
عنه ( ، قال : حدثين علي بن حممد بن 
عصمة ، قال : حدثنا أمحد بن حممد 
الطربي مبكة ، قال : حدثنا أبو احلسن 
بن  ، عن جعفر  البجلي  أبي شجاع  بن 
عبد اهلل احلنفي ، عن حييى بن هاشم 
، عن حممد بن جابر ، عن صدقة بن 
سعيد ، عن النضر بن مالك قال : قلت 
للحسني بن علي بن أبي طالب : يا أبا 
عبد اهلل ! حدثين عن قول اهلل عزوجل 
ربهم  يف  اختصموا  خصمان  هذان   (  :

. )
قال : حنن وبنو أمية اختصمنا يف اهلل 

عز وجل ، قلنا ، صدق اهلل ، وقالوا : 
كذب اهلل . فنحن وإياهم اخلصمان يوم 

القيامة .
السالم  عليه  عليا  من خياصم  كل  اذن 
تنطبق  ذريته  من  املعصومني  واالئمة 
مصداقا  ويكونون  الكرمية  اآلية  عليه 
لتفسريها وخصوصا الشطر الثاني من 
ِثَياٌب  هلُْم  َعْت  ُقطِّ َكَفُروا  )َفالَِّذيَن  اآلية 
ِميُم(  مِّن نَّاٍر ُيَصبُّ ِمن َفْوِق ُرُؤوِسِهُم احْلَ
اآلية  يفسر  مل  السالم  عليه  فاحلسني 
على  عممها  بل  نزوهلا  سبب  على  بناء 
زمانه وزمان من بعده وهي تنطبق على 
الذين يعادون االمام املهدي )عج( ، كما 
ان تفسري االمام احلسني عليه السالم 
جاء ليكون طرفا واقعة الطف مصداقا 

لآلية الكرمية. 

ية
وع

�سب
ر اال

حرا
ة اال

جمل

7

A
L

A
H

R
A

R
 

M
A

G
A

Z
I

N
نية

إميا
ت 

سا
قب



لو سألوك

هل عاقَب اإلمام علي عليه السالم الُغالة 
بحرقهم بالنار ومنهم ابن سبأ ؟ 

                             

منقول عن موقع مكتب المرجع 
الديني األعلى سماحة آية اهلل 

العظمى السيد علي الحسيني 
السيستاني)دام ظله الوارف ( 

www.sistani.org

استفتاءات متنوعة

الصوُم 
السؤاُل: قائد طائرة يفرض عليه مبقتضى مهنته ان يشرب املاء يف كل فرتة فما يكون حكم 

صومه ؟
اجلواب: اذا كان العمل املذكور خالل شهر رمضان الزمًا لتامني معاشه حبيث لو تركه فيه وقع 

يف احلرج فال بأس بشرب املاء مبقدار الضرورة ويقضي صومه بعد ذلك وال كفارة عليه.
السؤاُل:إنين أعاني من ضعف جسدي وصحي أثناء الصيام كل سنة وال اقوى على ممارسة 
عملي اليومي بشكل صحيح وانا صائم وابقى بضيق نفسي اىل نهاية الشهر وال اعلم حكمي 

الشرعي علمًا إنين مهندس وعملي يف املشاريع اهلندسية ؟
اجلواب: ال جيوز اإلفطار جملرد الضعف إال إذا كان حبيث يّضر بك او يوجب مرضًا او يوجب 
حرجًا شديدًا ال يتحمل عادة وأما إذا كان العمل حال الصوم هو املوجب لذلك فال بد من 

تغيري ساعات العمل او تقليلها او البحث عن عمل آخر وحنو ذلك.
السؤال:هل يستطيع اخلباز شرب املاء يف شهر رمضان املبارك؟

اجلواب:اذا عطش حبيث خاف على نفسه الضرر او وقع يف حرج شديد جاز الشرب ووجب 
القضاء بعد ذلك واالحوط وجوبًا االقتصار على مقدار الضرورة واإلمساك بقية النهار.
السؤال: انا اعمل يف العمالة وال استطيع العمل والصوم بسبب اجلو احلار فماذا اعمل ؟

اجلواب:جيب الصوم فان بلغ العطش حدًا ختاف الضرر او وقعت يف حرج شديد فاشرب 
املاء مبقدار الضرورة وامسك بقية النهار واقض الصوم.

السؤال:ما هو رأي مساحتكم حول العمال الذين يعملون أعماال يدوية شاقة يف احلر ورمضان 
قد اقبل الينا هل جيوز إفطارهم ام ال جيوز؟

وان كان اجلواز هل من املمكن إصدار فتوى تنشر بذلك ليعلم اجلميع لكون اغلب الفئة العاملة 
هي فئة فقرية من ناحية الدخل وناحية العلم... حيث ان الصيام يف هذا اجلو احلار مع مزاولة 

أعمال شاقة قد يؤدي اىل اإلغماء ؟
اجلواب:من مينعه )الصوم( من ممارسة عمله الذي يرتزق منه كأن يسبب له ضعفًا ال يطيق 

معه العمل، او يعرضه لعطش ال يطيق معه اإلمساك عن شرب املاء او لغري ذلك.
ففي هذه احلالة اذا كان بإمكانه تبديل عمله او التوقف عنه مع االعتماد يف رزقه يف ايام 
التوقف على مال موفر او دين او حنو ذلك وجب عليه الصيام واال سقط عنه وجوبه، ولكن 
االحوط وجوبًاـ  يف هذه الصورةـ  أن يقتصر يف االكل والشرب على احلد االدنى الذي يفرضه 
عليه عمله ويدفع به احلرج واملشقة عن نفسه، وجيب عليه ان يقضي ما يفوته من الصوم 

بعد ذلك ان تيسر له.

خبصوص  نظريتان  هناك    
انه  تقول  إحداهما   : سبا  ابن 
واالخرى  وهمية،  شخصية 
كانت  وان  وجودا  له  بأن  تقول 
األدلة تساعد على أن ابن سبأ 
أعداء  ولكن  وجود،  له  كان 
التشيع أرادوه وسيلة يتخذونها 

للطعن بالتشيع!
أن  هلم  كانت  وسيلة  وخري   
شخصية  سبأ  ابن  من  جعلوا 
إليه  نسبوا  كبرية  تارخيية 
تأسيس التشيع مع أن ابن سبأ 
أهل  أئمة  لسان  على  ملعون 
وملعون  السالم(  )عليهم  البيت 
املذهب  علماء،  لسان  على 
توجد  وال  براء  منه  والشيعة 
انه  ، كما  بالتشيع  له  أية صلة 
)عليه  عليا  اإلمام  أن  يثبت  مل 
وإنا  سبأ  ابن  أحرق  السالم( 

نفاه اىل املدائن.
اإلمام  إن  رواية  توجد  نعم، 
أحرق  السالم(  )عليه  عليا 
قومًا من الغالة لقوهلم بروبيته 
متمسكني باحلديث املروي عن 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب 
رّب  إاّل  بالنار  يعذب  )ال  وهو: 
النار(، فكانوا يقولون لو مل يكن 

عليٌّ رّبًا ملا عذبهم بالنار!
يتمسك  وملن  هلم،  فنقول 
)ال  احلديث  هذا  إن  مبقالتهم: 
يعذب بالنار إاّل رّب النار( فيه 

إشكال من وجهني:
الوجه األول:

بالنار  يعذب  )ال  احلديث  ان 
كتب  يف  موجود  النار(  رّب  إاّل 
موجود  وغري  السنة,  أهل 

وليس  اإلمامية،  الشيعة  عند 
صحيحًا أن حيتج مبا وجد عند 
السّنة على ما موجود يف كتب 
الشيعة اإلمامية، خصوصًا وأن 
خالف  ال  ثابت  احلرق  حكم 
حّد  كما يف  اإلمامية،  بني  فيه 
أحاديث  جامع  )انظر  اللواط 
الشيعة ج 3 / ص 460(، وهو 
السّنة.  أهل  بني  خالف  حمل 
وخالفه  الشافعي  به  قال  فقد 
غريه )انظر املغين ج 9 / ص 
بني  اخلالف  أقّر  وقد   ،)391
ابن حجر  السّنة احلافظ  أهل 
)الفتح  كتابه  يف  العسقالني 
قال:  حينما   )103 6 / ص  ج 
التحريق  يف  السلف  اختلف 
عباس  وابن  عمر  ذلك  فكره 
وغريهما مطلقًا سواء كان ذلك 
بسبب كفر أو قصاص, وأجازه 
الوليد  بن  وخالد  علي  اإلمام 

وغريهما.
الوجه الثاني:

ثابتًا  كان  لو  احلديث  هذا  اّن 
أبو  منه  كان  فأين  به  معمواًل 
الفجاءة،  أحرق  حينما  بكر 
الوليد  بن  فعله خالد  ما  وكذا 
أهل  من  ناسًا  أحرق  حني 
على  فعلهما  وكان  الردة، 
الصحابة  من  ومسمع  مرأى 
)انظر  أحد.  ذلك  ينكر  ومل 
ج  كثري  البن  والنهاية  البداية 

.)352 / 6
)عليه  علي  اإلمام  حرق  وأما 
فكان  الغالة  ألولئك  السالم( 
وتعاىل,  سبحانه  اهلل  بأمر 
اإلسالمية  الشريعة  ألن 
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هل عاقَب اإلمام علي عليه السالم الُغالة 
بحرقهم بالنار ومنهم ابن سبأ ؟ 

رب على هامته فادعى انه ال  فيمن �شُ
يب�شر وال ي�شم وال ينطق

االنزُع البطني

جعلت حدودًا وتعزيرات للحد من املفاسد الفردية 
يتوجه  لكي ال  واالجتماعية وعاجلتها من جذورها 
هذه  ارتكب  فإذا  فيها,  يرغب  وال  اإلنسان  إليها 
املفاسد شخص ما فعليه احلد, وهذا احلد يقيمه 
العارف به وبشروطه وهو الذي يقّدر احلكم األمثل 
للحد من هذه املفاسد, ومن منا يستطيع أن يقول ان 
اإلمام عليًا )عليه السالم( ال يقّدر مثل هذا األمر 
أو كيف حيكم مبثل هذا احلكم وهو أقضى املسلمني 

باتفاق الفريقني؟!
ثم يقال ألولئك الذين يقولون بأن علّيًا )عليه السالم( 
لو مل يكن رّبًا ملا عذبهم بالنار: بأنه لو كان َمن يعذب 
بالنار ويقيم احلّد بها رّبًا لكان َمن عذب بغري النار 
ليس برب, وقد وجدنا اهلل تعاىل عذب قومًا بالغرق 
وآخرين بالريح وباحلجارة والقمل واجلراد والدم... 
اخل, وإنا عذبهم أمري املؤمنني )عليه السالم( على 
حكمة  فيها  لعلة  غريها  دون  بالنار  بربوبيته  قوهلم 
بالغة، وهي اّن اهلل سبحانه وتعاىل حرم النار على 
أهل توحيده, فقال علي )عليه السالم(: )لو كنت رّبكم 
ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبييت! ولكنكم استوجبتم 
رّبهم  من  املوحدون  استوجبه  ما  بظلمكم ضد  مين 
)عز وجل( وأنا قسيم ناره بإذنه, فإن شئت عجلتها 
لكم وإن شئت أخرتها فمأواكم النار - هي موالكم - 

أي أوىل بكم - وبئس املصري ولست لكم مبوىل(.
وإنا أقامهم أمري املؤمنني )عليه السالم( يف قوهلم 
بربوبيته مقام َمن عبد صنمًا من دون اهلل عّز وجّل 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  أتى  رجاًل  اّن  ،وذلك 
فشهد انه رأى رجلني بالكوفة من املسلمني يصليان 
لصنم, فقال علي )عليه السالم(: وحيك لعله بعض 
إليهما  فنظر  رجاًل  فأرسل  أمره,  عليك  يشتبه  َمن 
فقال هلما   : قال  بهما,  فأتي  لصنم,  يصليان  وهما 
أمري املؤمنني )عليه السالم( : ارجعا ، فأبيا, فخّد 
نارًا فطرحهما  فيه  وأجج  اخدودًا  األرض  هلما يف 
فيه. روى ذلك موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار 
)انظر كتاب من  أبي عبد اهلل )عليه السالم(.  عن 
 -  150 / 3 ج  الصدوق  للشيخ  الفقيه  ال حيضره 

.)151

يف كتاب عجائب احكامه: عن االصبغ بن نباتة، قال: رفع اىل امري املؤمنني صلوات 
انه ال يبصر شيئا  اهلّل عليه ان  رجال ضرب رجال على هامته، فادعى املضروب 

بعينيه، وانه ال يشم رائحة، وانه قد خرس فال ينطق.
فقال امري املؤمنني)عليه السالم(   : إن كان صادقا فيما ادعاه فقد وجبت له ثالث 

ديات.
فقيل: كيف يستربأ ذلك منه يا امري املؤمنني حتى  يعلموا انه صادق؟

فقال: أما ما ادعاه يف عينيه وانه ال يبصر بهما شيئا فانه يستربأ ذلك،بان يقال له: 
ارفع عينيك اىل عني الشمس، فان كان صحيحا مل يتمالك ان يغمض عينيه، وان 

كان كما زعم ال يبصر بهما بقيت عيناه مفتوحتني.
وأما ما ادعاه يف خياشيمه وانه ال يشتم رائحة فانه يستربأ ذلك  حبراق  يدنى من 
وحنى  عيناه،  ودمعت  دماغه،  اىل  احلراق  رائحة  وصلت   كان صحيحا  فان  انفه، 

رأسه.
وأما ما ادعاه يف لسانه وانه ال ينطق فانه يستربأ ذلك بإبرة تضرب على لسانه، فان 

كان ينطق خرج الدم امحر، وان كان كما ادعى اال ينطق خرج الدم اسود.

من القاب االمام علي )عليه السالم( املعروفة : األنزع البطني. فالبعض فّسر هذه 
الكنية على ظاهرها اللغوي, ولكن التفسري الصحيح هلذه الكنية هو : أن األنزع كناية 
عن امتناع الشرك فيه, والبطني كناية عن كثرة العلم واإلميان واليقني, ال ضخامة 

البطن, والدليل على ذلك روايات كثرية وردت يف كتب الفريقني يف هذا اجملال.
منها قوله )صلى اهلل عليه وآله( : )يا علي, ان اهلل قد غفر لك ولذريتك ولشيعتك 
من  منزوع  البطني,  االنزع  فإنك  فابشر  شيعتك,  حميب  وحمليب  شيعتك,  وحمليب 
املغازلي  ابن   ,308/1 السمطني  فرائد  يف  )اجلويين  العلم(  من  مبطون  الشرك, 
يف مناقبه 400, الصدوق يف عيون اخبار الرضا 52/1, مسند زيد بن علي 456, 

وغريها(.
وهذا التفسري ينسجم مع زهد اإلمام )عليه السالم( وأقواله, حيث قال : )) ولكن 
هيهات أن يغلبين هواي, ويقودني جشعي إىل خترّي األطعمة - ولعّل باحلجاز أو 
باليمامة من ال طمع له يف القرص, وال عهد له بالشبع - أو أبيت مبطانًا وحولي 

بطون غرثى, وأكباد حّرى, أو أكون كما قال القائل :
وحسبك عارًا أن تبيت ببطنة                    وحولك أكباد حتن اىل القد

أأقنع من نفسي بأن يقال : هذا أمري املؤمنني, وال أشاركهم يف مكاره الدهر, أو أكون 
أسوة هلم يف جشوبة العيش ! فما خلقت ليشغلين أكل الطيبات, كالبهيمة املربوطة, 
همها علفها, أو املرسلة, شغلها تقممها, تكرتش من أعالفها, وتلهو عما يراد بها, أو 

أترك سدى ... (( )شرح نهج البالغة البن أبي احلديد 287/16(.
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حصاد 
»األحرار« 

األسبوعي 

اشادٌة بقرب إطالق 
قروض لألرامل 
بمبلغ 3 ماليين 

دينار

العراُق يتسلم 
منتصف العام 
المقبل طائرة 

بوينغ من أصل 40 
طائرة

الربملاُن ي�شتنكر التهديدات التي تطال مرقد ال�شيدة 
زينب عليها ال�شالم

العتبُة العلوية املقد�شة ت�شع خططا لتو�شعتها

امل�شادقُة على 132 حكمًا باالإعدام منذ بداية العام احلايل

خ�شُم خم�س درجات من الطلبة املوؤدين امتحانات الدور الثاين

موجز

الرشيد  مصرف  اعالن  مع 
قروض  اطالق  قرب  عن 
ماليني   3 مببلغ  لألرامل 
الدولة  وزارة  اشادت  دينار، 
اخلطوة  بهذه  املرأة  لشؤون 
، داعية إدارة البنك املركزي 
امللف  عن  املسؤولني  ومجيع 
االقتصادي بالبلد اىل إنشاء 

مصارف خاصة بالنساء.

النقل  وزارة  مستشار  قال 
العراق  إن  النوري  كريم 
سيتسلم منتصف العام املقبل 
2013، طائرة ركاب أمريكية 
من نوع بوينغ )737( 900 من 
التعاقد  مت  طائرة   40 أصل 
عليها، مبينا ان الوزارة تعمل 
النقل  أسطول  تطوير  على 
بعد  خاصة  اجلوي  العراقي 
اجلوية  اخلطوط  أزمة  حل 

مع الكويت.

استنكر جملس النواب التهديدات اليت تطال مرقد السيدة زينب عليها السالم يف العاصمة السورية دمشق 
، وذكر مصدر نيابي ان  جملس النواب دعا احلكومة السورية اىل توفري احلماية ملرقد السيدة زينب )عليها 

السالم( جراء التهديدات اليت تطلقها اجلماعات اإلرهابية بهدم املرقد الشريف.

صادقت حمكمة التمييز االحتادية على 132 حكمًا باإلعدام منذ بداية العام احلالي، اكد ذلك املتحدث 
باسم جملس القضاء األعلى عبد الستار البريقدار موضحا إن عدد أحكام اإلعدام املصادق عليها من 
حمكمة التمييز االحتادية من تاريخ 2012/1/1 لغاية 2012/7/30 بلغت 132 حكمًا فقط«، مشريا اىل 

ان تلك األحكام تشمل مجيع حماكم العراق.

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصم مخس درجات لكل درس من طلبة املراحل 
اإلعدادية الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني على أال يتجاوز اخلصم الكلي )15( درجة، 
الناطق اإلعالمي باسم الوزارة قاسم حممد اكد ان ذلك يشمل الطالب الذي يعيد االمتحان 
من أجل حتسني املعدل ، موضحا ان القرار يهدف اىل متييز الطلبة الناجحني من الدور األول 

عن أقرانهم يف الدور الثاني.

صرف  تقدم  املالية  وزارة   .1
رواتب موظفي الدولة لشهر آب 
حلول  تسبق  مواعيد  احلالي يف 
تعميم  يف  وجاء  الفطر،  عيد 
أصدرته الوزارة، انها حددت ايام 
12 من و14 و 15 من شهر آب  
رواتب  لصرف  موعدا  احلالي 
موظفي الدوائر احلكومية كافة.

2. وزارة الكهرباء جتدد التأكيد 
على أن أزمة الكهرباء يف العراق 
نهاية  مع  نهائي  بشكل  ستحل 
إىل  اللجوء  دون  من   2013 عام 
عن  معربة  اخلاص،  االستثمار 
املشورة  لتقديم  استعدادها 
جملالس احملافظات الراغبة ببناء 
طريق  عن  كهربائية  حمطات 

واإلشراف  اخلاص  االستثمار 
عليها.

لإلمسنت  العامة  الشركة   .3
يف  ختفيض  عن  تعلن  العراقية 
مادة  من  منتوجها  بيع  أسعار 
كافة  اىل  العادي  األمسنت 
االعمار  وجمالس  الدولة  دوائر 

واملواطنني.

خططا  وضعت  املطهرة  العتبة  ان  خوام  الصاحب  عبد  املقدسة  العلوية  العتبة  إدارة  جملس  عضو  ذكر 
 50 رصد  النجف  ان جملس حمافظة  إىل  مشريا  الزائرين،  من  اإلضافية  األعداد  الستيعاب  لتوسيعها 
مليار دينار الستمالك األراضي احمليطة باحلرم العلوي املطهر وعلى مسافة 90 مرتًا مؤكدًا وجود تعويض 
لبيع  العتبة  بالفعل  العقارات  التجارية املشمولة حيث راجع أصحاب تلك  الفنادق واحملال  جمٍز ألصحاب 

عقاراتهم«.
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األماكُن العشوائية لغسل السيارات..
 بني انتشار الظاهرة واحلل

كون مدينة كربالء املقدسة مدينة عاملية لضمها مرقدي 
سيد شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني وأخيه أبي الفضل 
بأمجل  تتحلى  ان  هلا  البد  كان  السالم  عليهما  العباس 
وصوب  حدب  كل  من  عليها  الزائرين  لتوافد  صورة 

للتشرف بزيارة هذه املراقد املطهرة.
هذه  مهمة يف جعل  املراقبون  عدها  اليت  املسائل  ومن 
املدينة مجيلة ونظيفة دائما هي مسالة رفع التجاوزات 
رغم  بكثرة  انتشرت  واليت  والطرق  الساحات  على 

حاولت  اليت  اجلهود 
ان  يبدو  لكن  ،و  إنهاءها 
بعض الظروف احلياتية 
امام هذه  وقفت عارضا 

اجلهود.
 يقول )ابو امحد( الذي 
على  مكانا  خصص 
شوارع   إحدى  يف  طريق 
املركبات  لغسل  كربالء 
احلياتية  الظروف  ان   «
يلتجئ  جعلته  الصعبة 
اليت  املهنة  هذه  اىل 

اعرتف انها جتاوز على املال العام واملواطنني ، مطالبا 
أسوة  العمل  عن  للعاطلني  حلول  بإجياد  املعنية  اجلهات 

ببعض الدول.
من جهته ذكر )امحد طالب( احد العاملني يف محامات 
الغسيل العشوائية يف كربالء » جلأت اىل هذا العمل كوني 
مل اجد تعيينا يف الدوائر احلكومية السيما اني  امحل 
شهادة البكالوريوس يف التاريخ، وأضاف: هذا العمل يدر 
علي دخال ال بأس به أعيل به نفسي وعائليت رغم اني 
اعلم علم اليقني جتاوزي على الطريق ولكن ليس يف اليد 

حيلة » على حد قوله« ، وطالب امحد احلكومة العراقية 
الدوائر  يف  تعيينهم  خالل  من  للخرجيني  حل  بإجياد 
يأخذ  كي  التقاعد  اىل  السن  كبار  وإحالة  واملؤسسات 

الشباب دورهم يف بناء البلد.
العباس(  عبد  )حيدر  كربالء  ماء  مدير  اكد  بدوره 
عرب  الوعي  خالل  من  الظاهرة  هذه  معاجلة  أهمية 
الوسائل اإلعالمية املوثوق بها ألهمية هذا املوضوع كونه 
موضوعا شرعيا وإنسانيا فهدر املاء يكون على حساب 
واضاف:   ، آخر  مواطن 
يف  للعاملني  بالنسبة  اما 
غسل السيارات على بعض 
هذه  فمعاجلة  الطرق 
بتخصيص  تأتي  الظاهرة 
السيارات  حلمام  أماكن 
الظاهرة  هذه  تنتهي  كي 
اوال وثانيا حتى توفر دائرة 
املطلوبة  املياه  كميات  املاء 
حتى اليتم التجاوز عليها. 
وحول اجلهة املسؤولة عن 
التجاوزات  هذه  حماسبة 
، مسؤولية مديرية  العباس  قال عبد  املاء  على شبكات 
املاء تنتهي بتقديم إنذارات وبعد انتهاء مدة اإلنذار ترفع 
اىل رؤساء الوحدات اإلدارية باعتبار ان من صالحياتهم 
حماسبة التجاوزات وفرض الغرامات .  وختم مدير ماء 
واستعماهلا  املياه  هدر  بعدم  املواطنني  مطالبته  كربالء 
على  التجاوز  يعين  بالتالي  املاء  هدر  الن  احلاجة  وفق 
املياه  انقطاع  يف  التسبب  وبالتالي  آخر  مواطن  حصة 
السيما مع كثرة الطلب عليه خالل فصل الصيف وارتفاع 

درجات احلرارة. 
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يبلغ  جامعي  طالب  محزة  حممد 
من العمر 22 عاما حيلم كغريه من 
الشباب أن يتخرج من كلية الرتبية 
ناجحا  ويكون مدرسا  ليحقق حلمه 
وأطفاال  أسرة  ويكّون  عمله  يف 

بزواجه واستقراره.
تغري جمرى حياة محزة اثر حادث 
أصابه نثر مجيع أحالمه مع هبوب 
بسبب  املنزل  حبيس  وجعله  الرياح 
األجسام   بناء  رياضة  ممارسته 
اليت أرغمته بعض عضالت الشباب 
املفتولة من أجسام أصدقائه  على 
هلم   مشابها  قوامه  يكون  كي  لعبها 

بعد أن كان جسمه حنيفا.
الرياضية  القاعات  إىل  والداخل 
خمتلف  يف  مؤخرا  انتشرت  اليت 
أجهزة  يشاهد  العراق  مناطق 
صنع  بعضها  متعددة  رياضية 
لرياضة اجلري وآخر لرفع األثقال 
يستخدمها  العضالت  لشد  وآخر 
بعضهم  األعمار  متوسطو  شباب 
وقوام  احلجم  ضخمة  عضالت  ذو 

رياضي ومناسب هلذه اللعبة واآلخر 
كي  الطرق  وبشتى  جهده  يكرس 
بعضالت  أشبه  عضالته  تكون 

أقرانه.
يتحدث محزة بوجه شاحب والدموع 
قد تركت آثارها على خديه الرتفني 
قائال« قطعت كلتا يديَّ نتيجة زرقي 
بابر موضعية يف العضالت حتتوي 
على خلطة أعدها لي املدرب تسمى 
هرمون  من  مكونة  اهلرمون  )مزيج 
، وهرمون  الديكا  AD3، وهرمون 
الناندرلون( واستمريت على تعاطيها 
حسب  أشهر  ستة  على  تزيد  فرتة 
)3-4( سي  معينه  وأوقات  جرعات 
باآلالم  بعدها  شعرت  يوميا،  سي 
وتشقق وتقرحات والتهاب يف عضلة 
الكيل املوجودة يف يدي راجعت على 
بعد  قرر  خمتصًا  طبيبًا  أثرها 

إجرائه الفحوصات قطع يدي.
حيدر  البيطري  الطبيب  ويؤكد 
هو   )AD3( هرمون  إن  عمران 
هرمون حيواني وليس بشريا  يوصف 
ن  ا للحيو
ي  لذ ا
من  يعاني 
د  جها إ
ضعف  و
عام ويزرق 
سي  بـ)1( 
لكل  سي 
 ، عة جر
هو  و

أو  أمريكي 
الصنع  أملاني 
حاله  لكن 
بقية  حال 
ت  جا ملنتو ا
هنالك العديد 
الشركات  من 
بتقليده   قامت 
لصينية  كا

واإلماراتية والتايلندية وغريها.
الصيدالنيني«  احد  ويضيف 
يتاجر  الذي  الديكا  هرمون  إن 
الرياضية  القاعات  رياضيو  به 
للمادة  التجاري  االسم  هو  حاليا 
من  العديد  وله  الالندرلون  الفعالة 
التأثريات السلبية عند مستخدميه 
فعند حقن اجلسم مبادة الالندرون 
عقار  داخل  املوجودة  ديكونات 
الديكا تقوم هذه املادة بتهيئة اخللية 
الربوتني  من  اكرب  بكم  لالحتفاظ 
العضالت  ببناء  يقوم  بدوره  والذى 
وزيادة حجمها مما يرتتب عليه رفع 
وبنفس  الذكورة  هرمونات  معدالت 
الوقت رفع معدالت هرمون االنوثة 
هرمون  بإفراز  اجلسم  يقوم  حيث 
اكرب  مبعدل  االنثوى  االسرتوجني 
متعاطيه  على  وتظهر  الطبيعي  من 
أيضا أعراض التأنيث وكرب مساحة 
اجلسم  واحتفاظ  الثدي  حلمات 
جسم  حيتفظ  مناطق  يف  بالدهون 
كبريا  قسما  إن  حتى  بها  النساء 

يطلق عليه هرمون انثوي.

اجلسم  امتالء  اىل  أيضا  ويؤدي 
باملياه نتيجة احتفاظ اجلسم بكميات 
كبرية من املياه داخل االنسجة  واليت 
يقوم اجلسم بفقدها بعد العودة إىل 

ما كان عليه قبل تناول املنشط.
ويستمر اخللل الوظيفي للهرمونات 
داخل اجلسم وحيدث األرق وامليول 
تساقط  حدوث  وأحيانا  للعدوانية 
والشعور  الشديد  والضعف  الشعر 
بالتعب، وان بعض األطباء البشريني 
حيذرون من تناول الربوتني بكميات 
السمي  النيرتوجيين  لتأثريه  كبرية 

على الكلى.
على  اجرب  الذي  عناد  كريم  أما 
اثر  العالج  لغرض  للهند  السفر 
يف  ينبت  بدأ  الذي  الشعر  كثافة 
كثيف  بشكل  على جسمه  مكان  كل 
طبيب  من  ألكثر  مراجعته  وبعد 
تعاطيه  هو  حالته  سبب  إن  اتضح 
عدة جرع من هرمون حيواني أطلق 
يف  الغوريال(  )هرمون  اسم  عليه 
إحدى الصاالت الرياضية اليت كان 

يرتادها من اجل أن يبين جسمه.

الصاالت الرياضية املنتشرة يف الكثري من احملافظات يتداولون فيها منشطات 

وهرمونات مدمرة تؤدي إىل حاالت مرضية وموت مفاجئ بني الرياضيني 
تيسير الغزالي
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حسني النعمة 
شاركت  اليت  البحوث  بني  من 
يف جلسات البحوث اليت أقيمت 
ربيع  مهرجان  فعاليات  ضمن 
الثامن  العاملي  الثقايف  الشهادة 
حبث )احلوار املسيحي اإلمامي( 
للدكتور لويس صلبيا الذي شارك 
فيه خالل اجللسة الثانية للبحوث 
املهرجان  ايام  شهدتها  اليت 
بني  التقارب  أوجه  فيه  يتناول 

املسلمني واملسيحيني.
دفع  ما  أن  للقارئ  جليا  ويظهر 
البحث  هذا  كتابة  اىل  الباحث 
وأستشهادات  متقن  أسلوب  عرب 
أدبية وفكرية عزمه على تسجيل 
واملبادئ  القيم  تقارب  أوجه 
دعما إلدامة  املشرتكة  والقواسم 
احلوار  إىل  املؤدي  الطريق 
وإعطاءه  اإلسالمي  املسيحي 

دفعة حنو األمام«.
ما  الباحث يف حبثه هذا  وينايف 
خرج به أمحد السماك أمني عام 
املسيحي  للحوار  الوطنية  اللجنة 
يف  نشر  له  مقاٍل  يف  اإلسالمي 
جملة »االجتهاد« بريوت - لبنان 
لقوله  1995م  لسنة   29 عدد 
»لقد تعثرت كل حماوالت احلوار 
جرت  اليت  االسالمي  املسيحي 

يف السابق بني اإلسالم والفاتيكان 
أو  واألرثوذكسية  واإلسالم 
اإلجنيلية  والكنائس  اإلسالم 
ورمبا يعود أحد أهم أسباب هذا 
التعثر اىل خلل يف معادلة احلوار 

نفسها«.
هذا  حبثه  يف  صلبيا  ويقرُّ   
املسيحي  االعرتاف  أهمية  على 
اىل  ويشري  كمؤمنني  باملسلمني 
املسيحيني  على  اإلجيابي  األثر 
بني  احلوار  تطور  حال  يف 
مستشهدا  ومستقبله،  الطرفني 
وهو  امحيدة  النفري  د.  بإقرار 
»أهم  يقول  حيث  ايضا  مسيحي 
اىل  بالنسبة  احلوار  يعنيه  ما 
بشرعية  اإلقرار  هو  الكاثوليك 
احلقيقة  اىل  والسعي  اإلميان 
هذا  يعّد  حيث  املسلمني«  لدى 
االعرتاف أمرا يف غاية األهمية 
وآفاقه  احلوار  مستقبل  ملنظور 
حبسب صلبيا وهو مهم من زاوية 
باملسلمني  املؤسساتي  االعرتاف 

كذلك.
ويشري صلبيا اىل جتديد الفكر 
الديين للمسيحية حيث يقول ان 
هذا  يف  خطوة  خطت  الكنيسة 
الفاتيكاني  اجملمع  يف  السبيل 
القرن  من  )الستينيات  الثاني 

ان  ويذكر  تاله  وما  العشرين( 
والعشرين   الثالث  يوحنا  البابا 
لطرح شعار  شهري   دعا اجملمع 
وجتديد  حتديث  عملية  هو  له 

وعصرنة.
ويرد الباحث يف أكثر من موضع 
ملذهب  املسيحيني  احرتام 
الشيعي  الفقه  ملرونة  اإلمامية 
ما  مع  التكيف  على  ومقدرته 
يستجد خالصا بالقول ان احلوار 
جنسية  الشيعي   - املسيحي 

حضارية ال مفر منها.
الفكرية  شواهده  بني  ومن 
املفكر  كتبه  ما  بها  استدل  اليت 
جربان  خليل  جربان  املهجري 
)عليهما  طالب  ابي  ابن  ان  يف 
الزم  عربي  أول  كان  السالم( 
الروح الكلية وجاورها، ومن بني 
الشاعر  أدبيا  بهم  استشهد  ما 
جرداق  جورج  والصحفي 
علي  اإلمام  يف  كتب  ما  لسلسلة 
ورافدا  مفكرا  السالم(  )عليه 
تومست  واليت  وروحيا  وإنسانا 
العدالة  صوت  علي  بـ)اإلمام 
دفع  الذي  أن  مبينا  اإلنسانية(، 
هذا  إنتاج  اىل  املفكرين  هؤالء 
اإلرث الثقايف القيم كونهم تربوا 
على حمبة علي )سالم اهلل عليه( 

فال  وبالغته  فضائله  وتشربوا 
بولس سالمة  ينشغل  أن  عجب  
عربية  شعريٍة  ملحمٍة  بكتابة 
تعرف بـ«عيد الغدير« أو شوامخ 
كسليمان  اللبناني  والفكر  األدب 
وميخائيل  األديب  ونسيب  كتاني 
نعيمة ونصري سلهب يف كتابتهم 
واإلمام علي  النيب حممد  خطى 

)صلوات اهلل وسالمه عليهما(.
قراءة  عقب  صلبيا  دعا  وقد 
امكانية  حبثه اىل متتني وتعزيز 
بني  والتواصل  التقارب  تعميق 
مقرتحا  واملسلمني  املسيحيني 
لبداية  وعملية  علمية  نواة  إقامة 

حوار مسيحي إمامي.
هوية الباحث:

صلبيا  لويس  الدكتور  هو 
االديان  علم  يف  متخصص 
االسالمية  والدراسات  املقارنة 
اجلنسية  لبناني  وهو  املسيحية 
مقيم يف فرنسا وأستاذ حماضر 
بفرنسا،  السوربون  جامعة  يف 
الدراسات  يف  كتب  سلسلة  وله 
جذور  يف  حبث  منها  اإلسالمية 
يف  املرأة  اىل  الذكورية  النظرة 
كتاب  حتقيق  اإلسالمية  الثقافة 
واجلدل  لإلستبصار  اجملدل 

وغريها.. 

علٌي يف املسيحية أعظم رجل بعد النيب حممد )صلوات اهلل وسالمه عليهما( 
أحد أهم الركائز الداعمة للحوار املسيحي اإلمامي 
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للعتبة  العامة  األمانة  سعت 
إيصال  إىل  املقدسة  احلسينية 
)عليه  احلسني  اإلمام  فكر 
السامية  واألهداف  السالم( 
اآلخرين،  إىل  العظيمة  لنهضته 
األخوة  جسور  مد  أجل  ومن 
الشيعة  املسلمني  بني  والتواصل 
ملوفد  كان  العامل،  أحناء  كل  يف 
املقدسة  احلسينية  العتبة 
زيارة  البّناء  الدين  سعد  السيد 
واحلسينيات  للمساجد  واسعة 
والثقافية  الدينية  واملؤسسات 
لشيعة أهل البيت )عليهم السالم( 
عن  متخضت  واليت  اهلند  يف 
لقاءات مباشرة وفعاليات عديدة 
تعزز من التواصل الذي تسعى له 

العتبة املطهرة.
وكان من بني األماكن اليت زارها 
مردان(  )شاهه  حسينية  البناء 
يف  الواقعة  )كربالء(  مدينة  يف 
أجل  من  دهلي  اهلندية  العاصمة 
املسلمني  األخوة  مع  التواصل 
الدينية  والتباحث يف املوضوعات 
واإلسالمية ومبا خيدم مذهب أهل 

والتعريف  السالم(  )عليهم  البيت 
بثقافتهم وفكرهم األصيل.

وتعين كلمة شاهه مردان )رئيس 
لتجمع  مركزًا  وتعد  الشجعان( 
الشيعة  املسلمني  من  كبري  عدد 
طقوسهم  فيها  حييون  الذين 
احلسينية  والشعائر  الدينية 
البيت  أهل  مظلومية  واستذكار 

)عليهم السالم(.
البناء  الدين  سعد  السيد  وذكر 
بأّن »زيارة حسينية شاهه مردان 
الشيعة  باألخوة  اللقاء  تضمنت 
والذين  املسلمة  اهلند  أبناء  من 
الزيارة  بهذه  ورحبوا  جتّمعوا 
نصرة  على  وتعاهدوا  املباركة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

وإحياء أهدافه السامية«.
بالسيد  اللقاء  »مت  وأضاف، 
إمام  حسني  طالب  جنل  خصال 
شاهه  حسينية  ومجعة  مجاعة 
اإلمام  قبة  راية  وتسليمه  مردان 
لتقام  السالم(  )عليه  احلسني 
اليت  الراية  رفع  مراسيم  بعدها 
ترديد  مع  احلاضرون  بها  طاف 

ثّم  ومن  احلسينية  الردات 
احلسينية  بناية  فوق  رفعها 
وكانت الفرحة قد غمرت قلوب 
احلاضرين وهم حيدقون بكلمة 
الراية  مع  املرفرفة  حسني  يا 

احلمراء«.
رفع  »مراسيم  بأّن  وتابع، 
واسعًا  حضورًا  شهدت  الراية 
احلدث  هذا  مثل  يف  للمشاركة 
من  وكان  املبارك،  احلسيين 
صحيفة  حترير  رئيس  بينهم 
وشخصيات  اهلندية  )إنقالب( 

علمية وأكادميية«.
كما  تضّمنت مراسيم رفع الراية 
قراءة القصائد اليت استذكرت 
السالم(،  )عليهم  البيت  أهل 
فيما أقامت النساء احلاضرات 
جملسًا حسينيًا الستذكار اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.
موفد  نقلها  اليت  املشاهد  ومن 
بأّن  املقدسة  احلسينية  العتبة 
عملوا  اهلند  يف  الشيعة  األخوة 
مصغرة  مقامات  إقامة  على 
)عليهم  البيت  أهل  ملراقد 

للسيدة  مراقد  منها  السالم( 
فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
السالم(  )عليه  علي  واإلمام 
العباس  وأخيه  واإلمام احلسني 
)عليهما السالم( من أجل إحياء 
الدينية،  والطقوس  الزيارة 
صخرة  وجود  عن  فضاًل 
خلطوة )قدم( اإلمام علي )عليه 
السالم( حيتفظ بها منذ سنني 

يف احلسينية.
ملوفد  كان  ذاته،  اجلانب  ويف 
زيارة  املقدسة  العتبة احلسينية 
الطبية  ناريانا  مدينة  إىل 
الدكتور  املدينة  مبدير  واللقاء 
ديفي شيت الذي أبدى استعداده 
بتجهيز مستشفى زين العابدين 
احلسينية  للعتبة  التابعة 
بكادر طيب متخصص  املقدسة 
مبعاجلة أمراض القلب، فضاًل 
عن تفعيل آلية التطبب عن بعد 
الطبية  املدينة  بني  بالتعاون 
الطيب  احلسني  سفري  ومركز 

يف كربالء املقدسة.

خالل زيارة موفد العتبة احلسينية إىل اهلند.. 
رفع راية اإلمام احلسني فوق حسينية )شاهه مردان( بالعاصمة دهلي

 وعقد اتفاقيات يف اجملال الطيب
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أعلن قسم االتصاالت يف العتبة احلسينية املقدسة 
عن متكنه من تصنيع عدد من األجهزة  الكهربائية 
من  آخر  وعدد  املنزلية  لالستعماالت  اخلاصة 
الدولة  دوائر  يف  استخدامها  يتم  اليت  األجهزة 
واليت بإمكانها أن  توفر اجلهد على املواطن من 
جهة وتعمل على تشجيع اإلنتاج احمللي ليضاهي 
املستورد من حيث اجلودة والكفاءة ورخص مثنه.

وقال رئيس قسم االتصاالت يف العتبة احلسينية 
االتصاالت  قسم  إن  العميدي«  »هشام  املقدسة 
بإمكانها  كهربائيًا  جهازًا   20 تصنيع  من  متكن 
متعددة سواء يف حتسني  استخدامات  العمل يف 
مت  ما  مجيع  وان  وفحصها،  الكهربائية  القدرة 
اجنازه كان عن طريق الكوادر العاملة يف القسم، 
وكذلك مت االشرتاك يف معرض  يوم كربالء من 
خالل استعراض عدد من األجهزة املهمة كجهاز 
فحص أجهزة السونار وقارئ الكروت والكيبل ».  
وتابع،  إن اجلهاز عبارة عن دائرة الكرتونية يتم 
إىل  إضافة  السونار  كيبل  فحص   خالهلا  من 
جهاز)السونار( نفسه وقارئ الكروت وقد اعتمدت 
مديرية شرطة حمافظة كربالء املقدسة ومديرية 
محاية احلرمني الشريفني وقسم ما بني احلرمني 

الشريفني على هذا اجلهاز لدقة عمله«.
متنوعة  هي  عملها  مت  اليت  األجهزة  إن  مضيفًا 
فقد مت تصنيع جهاز رافع فولتية ويستعمل هذا 
املولدة  من  سواء  الواطئة  الفولتية  لرفع  اجلهاز 
من  كثري  ففي  الوطنية  الكهرباء  أو  الكهربائية 
وخاصة  ضعيفة  الوطنية  الكهرباء  تكون  املناطق 
اجلهاز  هذا  فأن  لذا  والبساتني  الريف  مناطق 
 )60-20( بإضافة  وذلك  القادمة  الفولتية  يعدل 
فولتا إىل الفولتية الواصلة  لكي تصبح الفولتية 
220 فولتا وقد مت تصنيع هذا الرافع بثالثة أنواع 
فالنوع األول يكون بقدرة 1000واط والنوع الثاني 
بقدرة 1500 واط أما الثالث فبقدرة 2000 واط 
يف  املاء  مستوى  قياس  جهاز  اآلخر  واجلهاز   ،
اخلزان يعمل اجلهاز على بطارية صغرية إضافة 
احد  يعمل  عليه  الضغط  عند  تشغيل  زر  إىل 
املصابيح الثالثة ليؤشر إىل املستوى الواصل له 

ماء اخلزان، علما إن اجلهاز ميكن وضعه داخل 
املنزل يف أي مكان قريب  دون الصعود للخزان 
ملعرفة مستوى املاء به، باإلضافة إىل ذلك جهاز 
قفل الكرتوني بأرقام سرية وجهاز مؤقت زمين 
يعيد تشغيل نفسه تلقائيا واجناز تصنيع شاحنة 
متعدد  حمول  تصنيع  مت  كما  12فولتا،  بطارية 
الفولتية ذي قدرة عالية يتم استخدامها لفحص 

وتنظيم األجهزة اخلاصة باحلماية الكهربائية .
فحص  جهاز  تصنيع  مت  العميدي«  وأضاف 
معظم  لفحص  »االرميجر«  املغناطيسي  القلب 
الكهربائية، ومت صناعة جهاز مربمج  احملركات 
لنسخ وبرجمة الذاكرة ألجهزة املوترال  وصناعة 
باإلضافة  والبعوض  للذباب  كهربائية  صاعقة 
التيار  وارتفاع  اخنفاض  من  احلماية  جهاز  إىل 

الكهربائي ».
مبينًا إن مهارة الكوادر العاملة متكنت من تصنيع 
باالتصاالت  اخلاص  للبداالت  خاص  فيوز 
عليها  واحملافظة  العالية  الفولتية  من  حلمايتها 
الذي  احلركة  كشف  جهاز   وصناعة  التلف  من 
يتم نصبه على اجلدران ملنع اخرتاق األبنية عرب 
إصدار تنبيه صوتي معني مع إشارة ضوئية ويقوم 
تلقائيًا باالتصال خبط هاتف خاص يتم إدراجه  

باملنظومة«.
  مشريًا إىل انه مت  تصنيع جهاز قياس احلرارة 
يف البيوت الزجاجية، ويستعمل هذا اجلهاز  يف 
بعض  حلماية  وذلك  الزجاجية  والبيوت  املزارع 
يتم  حيث  احلرارة  درجة  ارتفاع  عند  النباتات 
النباتات  تالئم  معينة  حرارة  درجة  على  تنظيمه 
ارتفاع  فعند  الزجاجية  البيوت  داخل  املوجودة 
درجات احلرارة بسبب توقف احد أجهزة التربيد 
فعليه يقوم اجلهاز بإصدار صوت إنذار مع منبه 
موبايل  رقم  على  باالتصال  يقوم  وكذلك  ضوئي 
معني لتنبيه املسؤول عن البيوت الزجاجية إذا كان 
بعيدا عن املوقع حيث مت ربط اجلهاز يف مشتل 

العتبة املقدسة .

قسم االتصاالت يف العتبة احلسينية املقدسة
يقوم بصناعة 20 جهازا كهربائيا متعدد االستخدامات خدمة للصاحل العام

ية
وع

�سب
ر اال

حرا
ة اال

جمل

15

A
L

A
H

R
A

R
 

M
A

G
A

Z
I

N
ني

سي
لح

اء ا
ط

لع
ا



احملفل القرآني السنوي يف الصحن احلسيين الشريف 

ُع عقدا مع العتبة احلسينية املقدسة انطوان بارا ُيوقِّ
 لطباعة كتابه اجلديد

يشهد  املبارك  اهلل  شهر  حلول  منذ 
احملفل  الشريف  احلسيين  الصحن 
ــــذي  ــا وال ــومــي الـــقـــرآنـــي الـــســـنـــوي ي
القرآن  مـــن  يــتــضــمــن خــتــمــة جلـــزء 
مبشاركة  كــامــل  شهر  وملـــدة  الكريم 
وعـــراقـــيـــني وحبضور  عــــرب  قـــــراء 
عدد كبري من زائري وأهالي مدينة 

كربالء املقدسة. 
املعاون  حتــــدث  الـــصـــدد  هــــذا  ويف 
الكريم  الـــــقـــــرآن  ــــــدار  ل االداري 
الــرضــا حسني هيجل  االســتــاذ عبد 
دار  تنّظم  قــائــاًل:  »األحــــرار«   جمللة 
احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن 
الــقــرآنــي السنوي  املــقــدســة احملــفــل 
الذي يقام مبناسبة حلول شهر ربيع 
داخل  املبارك  رمضان  شهر  القرآن 

الصحن احلسيين الشريف، فقد 
الكريم  الــقــرآن  دار  استقطبت 
الدوليني  الـــقـــراء  مــن  جمــمــوعــة 
لكي يشاركوا يف احملفل القرآني 
السنوي، فقد شارك يف هذا العام 
العربية  مــصــر  قـــارئ مجــهــوريــة 
الشيخ )السيد متولي عبد العال( 
بصوته  املـــعـــروف  ـــقـــارئ  ال ذلــــك 

املتميز على مستوى العامل. 
القارئ  يشارك  كما  هيجل:  وأوضــح 
املـــعـــروف احلــــاج )امحد  املـــصـــري 
بسيوني( يف العشرة الثانية من أيام 
ان  املتوقع  ومــن  املــبــارك،  اهلل  شهر 
مّرة  وألّول  احملفل  هــذا  يــشــارك يف 

قراء من دول اجنبية.
وبنّي املعاون االداري: اّن احملفل يبدأ 

يف الــســاعــة الــثــانــيــة والــنــصــف بعد 
للساعة  ويستمر  يوم  كّل  من  الظهر 
بأناشيد  يبدأ  الرابعة عصرا، حيث 
قرآنية لفرقة االنشاد الدينية وأيضا 
)عليه  الــصــادق  جعفر  لإلمام  دعــاء 

السالم(. 
إقامة  إّن  متولي:  السيد  أكــد  فيما 
مثل هذه احملافل اجلميلة والعظيمة 
متّثل شرفًا لإلسالم واملسلمني وحّثًا 

على حّب القرآن الكريم والدوام على 
تالوته، واختاذه زادًا للعراقيني وعلمًا 
وأضاف  وآخــرتــهــم.  لدنياهم  ـــورًا  ون
متولي: رأيت حضورًا كبريًا من قبل 
القرآنية،  احملــافــل  هلــذه  الــزائــريــن 
وهذا األمر يدل على حّب العراقيني 
لتالوة القرآن الكريم واالستماع إليه، 
متميزين  العراقيني  القراء  ووجــدُت 

يف اصواتهم وتالواتهم لكتاب اهلل.

وقع الكاتب واملفكر املسيحي الدكتور انطوان بارا مع العتبة احلسينية 
املقدسة عقد طباعة كتابه املوسوم )زينب صرخة اكملت املسري( . 

»اتفقنا مع  التعاقد  بارا كاشفا عن سر هذا  الدكتور انطوان  وحتدث 
العتبة احلسينية املقدسة لطباعة كتابي اجلديد بعنوان )زينب صرخة 
اكملت املسري( بعد مخس وعشرين سنة من بداية تأليفه ولي الشرف 

ان تكون الطباعة حتت اشراف إعالم العتبة احلسينية املقدسة«. 
موضحا »عندما اكملت تأليف كتابي السابق الذي هو بعنوان )احلسني 
يف الفكر املسيحي( مت طبعه يف بريوت عاصمة لبنان ولكن مت حتريفه 
وحذف بعض منه وقد ترجم اىل مخس وثالثني لغة حتى اآلن، وان 

العتبة احلسينية املقدسة هي الوحيدة اليت تستطيع ان تقف  يف  وجه 
احلفاظ  على  ولقدرتها  ملصداقيتها  الكتب  هذه  تشويه  من حياول  كل 
على مضمون الكتاب وقد اعطيتهم احلرية يف التصرف يف كل شيء، 
الثواب من اهلل سبحانه  الكتب هو كسب  تأليف  اهلدف من  ان  مبينا 
التارخيية  امللحمة  يف  رأينا  نعطي  وايضا  املادي  الربح  وليس  وتعاىل 

العاملية ملحمة كربالء«. 
وتابع بارا »يتألف الكتاب من 320 صفحة وهو يتكلم عن الصرخة اليت 
صرختها السيدة زينب ) عليها السالم ( امام يزيد وابن سعد )لعنهم 
اهلل( يف بيوت النفاق وكيف وصلت تلك الصرخة للواليات االسالمية 

ولوال صرختها ملا كان احد يسمع بقضية الطف«. 
واحد  جديدة  كتب  ثالثة  بتأليف  حاليا  انشغاله   « إىل  بارا  ولفت 
عن االمام علي بن ابي طالب والثاني على السيدة فاطمة الزهراء 
والثالث على االمام الرضا عليهم السالم ولكن حتتاج لوقت كبري 
إلكمال تأليفها وان شاء اهلل يتم طبعها عن طريق العتبة احلسينية 
املقدسة ألنها الوحيدة اليت تستطيع ان تقف بوجه كل من حياول 

حتريف هذه الكتب«.
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ُع عقدا مع العتبة احلسينية املقدسة انطوان بارا ُيوقِّ
 لطباعة كتابه اجلديد

واحلــضــارة يف  اللغات  معهد  م  قــدَّ
فرنسا كتاب شكر إىل االمني العام 
املقدسة مساحة  احلسينية  للعتبة 
الكربالئي  املـــهـــدي  عــبــد  الــشــيــخ 
الثقافة  نشر  يف  املبذولة  جلهوده 
من  انــطــالقــا  املعتدلة  االســالمــيــة 
عليهم  البيت  اهــل  مذهب  مــبــادئ 

السالم. 
وقال رئيس حترير جملة »النهضة 
احلسينية« باللغة الفرنسية صباح 
الطالقاني« جاءت هذه املبادرة بعد 
أن مت ادراج جملة النهضة احلسينية 
لوائح  الــفــرنــســيــة ضــمــن  بــالــلــغــة 
واحلضارة  اللغات  )معهد  مكتبة 
الــفــرنــســي( الـــذي يفد الــيــه آالف 

العامل سنويًا  بلدان  الطلبة من كل 
للبحث والدراسة، فضال عن ادراج 
اجمللة يف مكتبة جامعة بيزانسون 
الفرنسية حيث يدرس االخ الدكتور 
)عـــالء شــطــنــان( املــشــرف اللغوي 
شعبة  عــن  صــدورهــا  منذ  للمجلة 
االعالم الدولي يف العتبة املطهرة، 

والـــــذي قــــام جبـــهـــود مــتــمــيــزة يف 
سبيل نشرها يف خمتلف االوساط 
االكادميية واالجتماعية بفرنسا«. 

وأضاف الطالقاني« كما مت ايصال 
امللحقية  اىل  اجملـــلـــة  مـــن  ُنـــســـخ 
عن  باريس  يف  العراقية  الثقافية 
طــريــق االخ الــدكــتــور عـــالء، حيث 

الثقايف  احملـــلـــق  مــــع  الـــتـــقـــى 
ــاحــَث حـــول امــكــانــيــة دعم  ــب وت
امللحقية لنشر اجمللة يف فرنسا 
بــصــورة اكـــرب فــاعــلــيــة، وأبدى 
االخوة يف امللحقية استعدادهم 
هلذا االمر، على ان نضع خطة 

مفصلة لذلك«. 
»النهضة  ـــة  جمـــل ان  يــــذكــــر 
احلسينية« باللغة الفرنسية هي 
االعالم  شعبة  اصـــــدارات  احـــدى 
العتبة  اعــــالم  قــســم  يف  ـــي  ـــدول ال
هذه  وُتصدر  املقدسة،  احلسينية 
باللغات  فصلية  جمــالت  الشعبة 
والفارسية  والفرنسية  االجنليزية 

والرتكية واألملانية واألوردو.

البالغ  يوسف  إيهان  سامر  الشاب  أعلن 
انتماءه  الكرادة  بغداد  سكنة  من  عاما   )19(
شهر  أيام  أوائل  يف  الشيعي  املذهب  إىل 
رمضان املبارك ونطق بالشهادتني يف الصحن 
احلسيين الشريف برفقة احد أبناء جريانه 
املوالني آلل البيت )عليهم السالم( وعدد من 

مسؤولي العتبة احلسينية املقدسة.
له  تعرض  الذي  املرض  إن  قائال«  وحتدث 
خميليت  يف  بقيت  منه  شفائه  وقصة  والدي 
املذهب  اعتنق  كي  شجعتين  اليت  وهي 
من  العديد  وقرأت  حبثت  أن  بعد  الشيعي 

الكتب اخلاصة به.
الكامل  بالشلل  والدي  أصيب  لقد  وأضاف 
العديد  راجعنا  والسفلى  العليا  أطرافه  يف 
العراق ولكن بدون  من األطباء داخل وخارج 
احد  نصحه  األيام  من  يوم  ويف  فائدة،  أية 
احلسني  اإلمام  لزيارة  بالذهاب  اجلريان 
اجلار  بنصيحة  والدي  اخذ  السالم(،  )عليه 

ألنه قال لنا: ليس لدي شيء اخسره .

اإلمام احلسني  زيارته إىل مرقد  وتابع عند 
واخذ  للشفاء  والدي  متاثل  السالم(  )عليه 
قبل  كان  كما  سهولة  بكل  أطرافه  حيرك 

والدي  واسلم  مشلوال  يكن  مل  وكأنه  مرضه 
على اثر شفائه، واستمر يف حديثه: أذهلين 
أعوام  أربعة  قبل  حدث  الذي  املوقف  هذا 
بن  هو احلسني  من  من حينها  وبدأت احبث 
علي الذي أشفى والدي بعد أن عجز أطباء 

مشهورون عن عالجه.

على  واظبت   عام  قبل  والدي  وفاة  وبعد 
اجمليء اىل كربالء سريا على األقدام يف كل 
زيارة مليونية وذلك رغبة مين  للتقرب أكثر 

املذهب  وباألخص  اإلسالم  إىل  واالنضمام 
الشيعي.

اهلل  شاء  وان  مسيحية  اآلن  لغاية  والدتي 
أقنعها وأؤثر عليها كي تعتنق املذهب الشيعي 
معي، الني حاليا يف هذا املكان ال اعرف كيف 

اصف شعوري يف هذه اللحظة.

معهد اللغات واحلضارة يف فرنسا يقّدم
كتاب ُشكر للشيخ الكربالئي

يف رحاب الصحن احلسيين الشريف
شاب مسيحي يشهر انتماءه اىل املذهب الشيعي

إعالن  العاملي«إن  مصطفى  الشيخ  وقال 
يف  احلنيف  الدين  اىل  انتماءهم  الكثريين 
الفطرة  سالمة  على  دليل  األخرية  الفرتة 
الذي  الفطرة  دين  هو  اإلسالم  الن  لديهم 
خياطب العقل واملنطق وبالتالي فهو خياطب 
واإلنسان  اإلنسان،  يف  الداخلية  األحاسيس 
املنطلقات جيد  هذه  من خالل  ينطلق  الذي 
يف اإلسالم ضالته اليت يبحث عنها رغم ما 
ميكن أن يعكر الصورة من وجود أناس كثريين 
ميارسون  ال  ولكنهم  اإلسالم  إىل  ينتمون 
صورة  يعطون  بل  حقيقية  ممارسة  اإلسالم 

مشوهة عن اإلسالم يف بعض تصرفاتهم.
يف  كانت  اليت  احلواجز  إن  الشك  وأضاف 
املعرفة فإنها  السابق تقف عائقا أمام نشر 
املتاحة  تهاوت من خالل وسائل اإلعالم  قد 
وغريها(  وإذاعات  وجمالت  )فضائيات 
شيئا  ويتعرف  يشاهد  أصبح  كله  فالعامل 
من  العظيم  اإلسالم  حيمله  ما  على  فشيئا 
كل  يف  مجعاء  للبشرية  تصلح  سامية  قيم 

زمان ومكان.
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خاطرٌة

السحور  يف  فإن  الرسول:)تسحروا  وصية 

بركة (

وألن فهم املعنى اقتصر على الطعام والشراب؛ 

فنجد الكثريين منهمكني يف إعداد وجبات 

السحور وتلوينها مبا لذ وطاب.. يثقلون فيها 

على بطونهم حتى يكادوا  ينامون قبل صالة 

الفجر بسبب هذا!

ولعل النشيط منهم من يصلي الفجر ويسارع 

إىل النوم يف وقت من خري أوقات اليوم .. 

ذكر  فيه بني  الرسول من جلس  وقت وعد 

و قراءة قرآن إىل أن حتني صالة الضحى 

يف  به  بالنا  فما  تامة،  وعمرة  حجة  بأجر 

اهلل  بفضل  تضاعف  واحلسنات  رمضان 

وسعة رمحته؟

قد ميضي وقت السحر الغالي يف االنهماك 

مبلء البطون، وكأننا سنصوم دهرا ال بضع 

ساعات فقط!.

وننسى إنه ثلث الليل األخري.. الوقت الثمني 

الذي تتنزل فيه بركات ربنا كما يليق جبالله، 

مين على عباده بإجابة دعائهم.. وقت علينا 

املسارعة باغتنامه يف ركعات خاشعة ودعاء 

وتضرع بني يدي اهلل تعاىل..وهذا هو الزاد 

القوت  هو  هذا  حنتاجه..   الذي  احلقيقي 

الذي حييي أرواحنا ونفوسنا..

ومن  الظمأى  الروح  تلك  نشبع  دعونا  إذن 

غذائها فلنتزود ما شاء اهلل لنا، وأما غذاء 

على  يعيننا  ما  فليكن خفيفًا مبقدار  البدن 

أداء ما علينا)وكلوا واشربوا وال تسرفوا(.

حسن عرب
رمـــــــــــــــضـــــــــــــــان قـــــــــــــــد تـــــــبـــــــّجـــــــل

فــــــيــــــٌض اهلل  فــــــــضــــــــل  فــــــــيــــــــه 

ــــــــاٍم ــــــــي ق يف  ــــــــر  شــــــــه ألــــــــــــــــــــُف 

رمـــــــــــــــــضـــــــــــــــــان حمــــــــــتــــــــــواهــــــــــا

انـــــــــــــــــــــزل الـــــــــــــــقـــــــــــــــرآن فـــــيـــــهـــــا

نـــــهـــــجـــــًا الــــــــــــقــــــــــــرآن  يف  اّن 

حـــــكـــــمـــــًا يـــــــقـــــــض  مل  مــــــــــن  بــــــــــه 

مــــن  يف  اهلل  حـــــــكـــــــم  ذاك 

ــــــــــــا ــــــــــــدان ـــــــــــــــــــور ُه ِثـــــــــــــــَقـــــــــــــــل ن

ـــــــــني حبـــــــــــــــــديـــــــــــــــــث الـــــــــثـــــــــقـــــــــل

ــــــًا ــــــت ــــــي ويــــــــــــــعــــــــــــــمُّ اخلــــــــــــــــــــــرُي ب

ـــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــاله ـــــــــــــــــــي وان

ــــــٌب قــــــل يـــــــســـــــكـــــــت  ان  قــــــــبــــــــل 

ـــــــــــوا قــــــــــبــــــــــل ممــــــــــات ـــــــــــل عـــــــــــّج

عـــــــــــّجـــــــــــلـــــــــــوا قـــــــــبـــــــــل فــــــــــــــوات

أّيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــالهــــــــــــي مـــــــلـــــــّيـــــــًا

ـــــــعـــــــد هـــــــذا ــــــــــا ب ـــــــــــــــــرى م ــــــــــا ُت ي

ــــــــًا ــــــــوم ــــــــــــو جــــــــــــــــاء ي أجــــــــــــــــــــٌل ل

ـــــــســـــــعـــــــى لــــــدنــــــيــــــا مــــــثــــــلــــــمــــــا ت

اّنــــــــــــــــــا الــــــــدنــــــــيــــــــا كـــــــــركـــــــــبٍ 

وىل ثــــــــــــــم  صـــــــــيـــــــــف  يــــــــــــــــــوم 

ــــــــــا عـــــــلـــــــيٌّ ــــــــــي ــــــــــدن أوجـــــــــــــــــــــز ال

غـــــريي ــــــــــــــّري  ُغ  : ــــا  ــــه ــــي ف قــــــــــال 

حــــســــني يـــــــــــا  ُخـــــــــطـــــــــاكـــــــــم  يف 

نــــشــــي احلـــــــــــــق  صــــــــــــــــراط  يف 

يـــــــــــا إلـــــــــــــــــــَه الـــــــــــكـــــــــــون فـــــــــــّرج

ــــــــــــــرهــــــــــــــان لــــــــــــقــــــــــــومٍ  هــــــــــــــو ب

ــــــــــــــر أفــــــــــضــــــــــْل ومـــــــــــــــــــن االشــــــــــــــه

ــــــــــزل ــــــــــن ـــــــــــــــــرآن ُم ـــــــــــــــــق وبــــــــــــــــــــه ال

ـــــــــــــــقـــــــــــــــدر ألنــــــــــفــــــــــْل لـــــــــيـــــــــلـــــــــة ال

ــــــــــــا الــــــــــشــــــــــهــــــــــر تـــــــبـــــــّجـــــــل ــــــــــــه وب

تـــــــــنـــــــــّزل روٌح،  ـــــــــــــــــٌك،  َمـــــــــــــــــَل

أعـــــــــــــــــدْل اهلل  حـــــــــكـــــــــم  فـــــــــيـــــــــه 

ـــــــل ــــــــم ضـــــــّل كـــــــــــــافـــــــــــــٌر بــــــــالــــــــظــــــــل

زل فــــــــقــــــــد  عـــــــــــــــدل  عـــــــــــن  زاغ 

ـــــــكـــــــمـــــــل ــــــــــت ُي ــــــــــي ــــــــــب وبــــــــــــــــــــــــآل ال

أتـــــــــــــــقـــــــــــــــّول إذ  حـــــــــــــــّجـــــــــــــــيت 

فــــــــــــيــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــرآن ُيــــــــــــــرّتــــــــــــــل

مــــــعــــــزل ـــــــــــرُب  ـــــــــــق ال يـــــــــكـــــــــون  إذ 

ولـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــان يــــــــــتــــــــــعــــــــــّطــــــــــل

ــــــــــل ــــــــــقــــــــــَب ُت هلل   ً تـــــــــــــــوبـــــــــــــــة 

تــــــــــــــؤّجــــــــــــــل ال  لــــــــــــــــــصــــــــــــــــــالة 

هـــــــــــــــــــــذي ُدنــــــــــــــــيــــــــــــــــا تـــــــتـــــــحـــــــول

وقــــــــــــريــــــــــــبــــــــــــًا ســـــــــــــــــوف تـــــــرحـــــــل

يــــــؤجــــــل ــــــــــــن  ل ال.   ، بــــــــغــــــــتــــــــًة 

إســــــــــــــــــع لـــــــــألبـــــــــقـــــــــى وأفـــــــــضـــــــــل

ـــــــل ـــــــظـــــــل ُي زرع  يف  مـــــــــــــــــــــال 

ــــــــــكــــــــــل يــــــــرحــــــــل هــــــــــــكــــــــــــذا فــــــــــال

خـــــــــــــــــرُي مـــــــــــــن فـــــــيـــــــهـــــــا تـــــــــأّمـــــــــل

ــــــل ــــــّف ــــــغ ـــــــك ُم ـــــــــــــــــــــّري مـــــــــــن فـــــــي ُغ

ـــــــــــذلـــــــــــل ســـــــــــــــــــائـــــــــــــــــــرون لــــــــــــــــن ُن

ــــهــــل ــــن لـــــــــــو مــــــــــنــــــــــون الـــــــــــدهـــــــــــر ن

إلمــــــــــــــــــــــــام الــــــــــعــــــــــصــــــــــر عــــــــّجــــــــل

يـــــــــؤّمـــــــــل أن  مـــــــــــــن  هـــــــــــــزئـــــــــــــوا 

السحوُر  بركٌة الهدى والفرقان
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لعن اهلل شقيا قتلك
أطليِّ ليلَة القدر
عبداملعطي الداالتي

ا أخ����ا اهل������ادي وخ����ري األوص���ي���اء 

النيب  اهل���ادي  املصطفى  ب��ن ع��م  ي��ا 

وم�������ن ال����ع����ل����ي����اء مّس���������اك ع����ل����يْ 

معا  اجل��������ّن واالن����������س  إم��������ام  ي�����ا 

اجتمعا ف��ي��ك  ال���وح���ي  يف  م���ا  ك���ل 

وفتى   ً ك���ه���ال  االس�������الم  مح����ى  ي����ا 

ق���د عتى ف��ي��م��ن  س��ي��ف اهلل  أن����ت 

ي�����ا رؤوف������������ًا مب����س����اك����ني ال���ع���ب���اد 

وي�������دًا ب���ي���ض���اء مت���ش���ي يف ال���ب���الد 

املبني  واحل������ق  ال����ع����دل  م���ث���ال  ي����ا 

ول�����������ذا ص���������رت إم�����������ام امل���ت���ق���ني 

العبا  أه�����ل  يف  ش�����عَّ  س�����راج�����ًا  ي����ا 

ي���غ���رب���ا ان  م������ن  اك��������ر  جن����م����ه 

الساحل ال��ع��ظ��ي��م  ال���ب���ح���ر  أي���ه���ا 

اآلم���������ل  ل���������ف���������ؤاد   ً ورج�����������������اء 

ان�������ت وال�������ق�������ران ش�������يء واح�������ُد

وي���������ُد  ٌ ق�����������ول  هلل  ف�����ي�����ه�����م�����ا 

ان������ت ارك���������ان اهل��������دى أرس���ي���ت���ه���ا 

ج�����اوزت�����ه�����ا  م�������ا  اهلل  وح�������������دود 

ق���ت���ل���ك  ش������ق������ي������ًا  اهلل  ل������ع������ن 

جهلك  ف���ي���م���ن  ك�����ان   ٍ ج���ه���ل  أُي 

الطباق  ال��س��ب��ع  م��ع  االرض  ب��ك��ت 

واش���ت���ك���ت هلل م����ن ه�����ذا ال���ف���راق

ينتهي  ال  ع����ن����دن����ا  ح��������زٌن  ل�����ك 

البهي  ب���ل���ق���ي���اك  حت���ظ���ى  ع���ّل���ه���ا 

االش���ق���ي���اء  ش���ق���ي  ارداك  ك���ي���ف 

ووص�����ي  ً وزي����������را  اهلل  خ����ص����ك 

ع���ط���اء  اهلل  م�����ن  ف����ي����ك  م�����ا  ك�����ل 

ف������وق أك����ت����اف ال����ُع����ال ق����د ُرف���ع���ا

والسماء  ح���ب���ًا  االرض  وس��ق��ت��ك 

ي�����ا س�����راج�����ًا ن�������ريًا يف ه�����ل أت���ى 

اجلبناء ق��ت��ل  ي��غ��ري��ك  ال  ح��ي��ث 

اجل���ه���اد  ح����ب  يف  ذاب  ورح���ي���م���ا 

حت���م���ل ال�������زاد ب�����أط�����راف ال������رداء 

اليقني  سيف  يف  ال��ش��كَّ  قتلت  ق��د 

الكساء  أه���ل  م���ن  ال��ب��اه��ر  وال��س��ن��ا 

اب���������ا ً و   ً ام���������ا  ل������الم������ة  ك���������ان 

داء ك�����ل  م�����ن  ش����اف����ي����ًا  دواء  ي�����ا 

ي�������ا ش������ف������اء ل����غ����ل����ي����ل ال����س����ائ����ل 

الكرماء  اي�����دي  ف����وق   ً ك���رمي���ا  ي���ا 

ف�����رق�����د ُي����ت����ل����ى وي����ت����ل����و ف����رق����ُد

وم�������ق�������ام ان�����ت�����م�����ا ف�����ي�����ه س�������واء 

وط������ب������اع اخل�����ل�����ق ق������د ق���وم���ت���ه���ا 

القضاء  اح��ك��ام  ف��ي��ك  ف��اس��ت��ق��ام��ت 

ل����ي����ت����ه ح����ت����ى ت����ص����ل����ي أم���ه���ل���ك 

م����ا يشاء أم���ض���ى  ال����رمح����ن  ل���ك���ن 

امل����س����اق اي�������ن  اىل  ن�����ادت�����ك  ث�����م 

ودم������وع احل�����زن ق���د س���ال���ت دم���اء 

به  امل���������وت  ي���ش���ت���ه���ي   ٌ وق������ل������وب 

اللقاء  ي��ك��ف��ي��ه��ا  ال���ك���وث���ر  وع���ل���ى 

أطّلي ُغّرَة الدهِر.. أطلي ليلَة القدِر 

أطلي دّرَة األيام.. مثَل الكوكب الدّري

أطّلي يف مساء العمر.. إشراقًا مع البدِر

سالٌم أنِت يف الليل.. وحتى مطلِع الفجِر

سالٌم يغمُر الدنيا.. ُيغّشي الكوَن بالطهِر

وينشُر نفحَة القرآِن.. واإلمياِن واخلرِي

ألنِك منتهى أمري.. فإني اليوم ال أدري

أيف حُلٍم.. أيف وعٍي.. أنا يا ِحريَة الفكِر!

فما قيٌس وما ليلى.. وما ذاك اهلوى الُعذري!

حفظُت هواِك يف سري، فباحْت مهجُة السرِّ

وصنُت سناِك يف صدري فشّعْت خفقُة الصدِر

أداريِه وأسكُبُه بقلِب زجاجِة العطِر

وأصَحبُه مدى عمري.. وأمحُله إىل قربي

ألنِك أنت أمنييت؛ فرشُت احلبَّ يف قصري

ألجلِك ُصغُت قافييت، وصغُت قصيدَة العمِر

أرّتلها وأنشُدها فأرحُل يف مدى الشعِر

فمن شطٍر إىل شطِر، ومن سطٍر إىل سطِر

ويصغي الكوُن يف شغٍف لقافيٍة على ثغري

لقافيٍة ملّونٍة        بلوِن مخائِل الزهِر

فحرٌف لونُه ُيغوي، وحرٌف حسنُه يغري

وليس الفضُل لي أبدًا، فما عندي سوى فقري

وكّل الفضل والُنعمى لربٍّ مالٍك أمري

ومْن يدري! مبا قد راَن من وزٍر على ظهري

فيا رباُه فارمحين.. فوزري ..آِه من وزري

ألنِك أنت أمنييت.. ألنك ليلة القدِر

حسن الصباغ الكعيب
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ا ال َشكَّ فيه َأنَّ اهلل َتباَرَك   إنًّ مِمّ
َوَتعاىل ُهَو َمْن ُيَوفُِّر ُفَرَص اخَلرْيِ 
اًل  َوَتَفضُّ ِلِعباِده..إنعاَمًا  ِة  مْحَ َوالرَّ
ِة  ًة ِبِهم و إلقاًء ِللُحجَّ َعَليِهم َوَرمْحَ
الوُجوَد  أفاَض  َمْن  َفُهَو  َعَليِهم، 
الَعْقَل  َلُه  َوَوَهَب  اإلنساِن  َعلى 
َوقياَدِته  هلِداَيِته  األنبياَء  َوأرَسَل 
إىل ُكلِّ َخرْيٍ َوِبٍر َوهَو القاِئُل يف 
ِنْعَمَة  وا  َتُعدُّ }َوِإْن  الَعزيِز  ِكتاِبه 
مَجيَع  أَلنَّ  حُتُْصوَها{،  ال  اهللَِّ 
ِللخاِلِق  َوامَلعَنويَّة  املاّدَية  النَِّعِم 
َوَعالَوًة  الوجوَد  مَجيَع  َلْت  َشَ
َعلى ذِلك فإنَّ ما َنْعَلُمُه ِمَن النَِّعِم 
َكالَقْطَرِة  ِمنها  جَنَْهُلُه  ملا  ِبالنِّسَبِة 
اخِلَضم..َوَلَعلَّ  الَبحِر  ُمقاِبِل  يف 
ُيَشكُِّل  امُلباَرك  َرَمضاَن  َشْهَر 
َوَأرَوِع  َوأْكرَبِ  َأْعَظِم  ِمْن  واِحَدًة 
التََّزّوِد  ُفَرِص  ِمْن  ِفيِه  ملا  النَِّعِم 
اليت  َكِة  َوالرَبَ اخَلرِي  ُفيوِض  ِمْن 
َف اهلل َتعاىل ِبها َعَلينا َوهذا  َتَعطَّ
)َصّلى اهلل  اأَلكَرُم  النَّيِبُّ  َبيََّنُه  ما 
ُخطَبِتِه  يف  َوَسلَّم(  َوآله  َعَليِه 
ْهِر  الشَّ هذا  السِتقباِل  امُلباَرَكِة 
َبْعِض  يف  َيقوُل  الَكريِم..َحْيُث 
َقْد  ِإنَُّه  الّناس..  ))َأيُّها  َمقاِطعها: 
َكِة  َبالرَبَ اهلل  َشْهُر  إلْيُكم  أْقَبَل 
مَحِة َوامَلغِفَرة، َشْهٌر ُهَو ِعْنَد  َوالرَّ
اهلل َأْفَضُل الّشهوِر، َوَأّياُمه َأفَضُل 
الّليالي،  َأفَضل  َوَلياِليه  األّيام، 
ُهَو  الّساعات،  َأفَضل  َوساعاُته 
َشْهٌر ُدِعيُتم ِفيِه ِإىل ِضياَفِة اهلل، 
َوُجِعلُْتم ِفيه ِمن َأْهِل َكراَمِة اهلل، 
َوَنوُمُكم  َتْسبيٌح،  ِفيِه  َأنفاُسُكم 
َمقبوٌل،  ِفيِه  َوَعَمُلُكم  ِعباَدٌة،  ِفيِه 
َفما  ُمْسَتجاٌب...((  ِفيِه  َوُدعاؤُكم 

َأْن  ِنْعَمٍة  ِمْن  َوَأَجلَّها  َأْعَظَمها 
ِلِضياَفِته  العاملنَي  َربُّ  َيْدعَونا 
َكراَمِته  َنَفحاِت  ِمْن  َعَلينا  َوُيغِدَق 
عاء  َفَيقِبُل األعمال َوَيْسَتجْيُب الدُّ
َبْل  ِإَلينا  ِمْنُه  حِلاَجٍة  َوُكلُّ هذا ال 
مًا َوَتْرِبَيًة َلنا ِلَنكوَن  َمّن ِمنُه َوَتَكرُّ
ِمْن ِعباِدِه الّصاحِلنَي..َويف امُلقاِبِل 
مَتُرَّ  َأْن  َحسَرٍة  ِمْن  َأْقساَها  ما 
َمِن  الزَّ ِمْن  الَوجيَزُة  الَفْيَنُة  هذه 
الَوشيِك  اهلل  ِللقاِء  التََّزوُِّد  ُدوَن 
..َيقوُل  ِباإلنساِن  الُعْمُر  َوِإن امَتدَّ 
الم(:  السَّ )َعَليِه  امُلؤِمنني  َأمرُي 
الُفَرِص(  َفْوُت  الُغَصِص  )أشدُّ 
َفْوِت  ِة  َكُغصَّ ٌة  ُغصَّ ُهناَك  َوَهْل 
امَلغِفَرِة َوَنْيِل الثَّواِب اجَلزيل َعلى 
خُناِطُب  أَلْسنا  الَقليل؟!   الَعَمِل 
مَحِة َوالَعطاِء يف ُمناجاِتنا  َربَّ الرَّ
َعِن  َوَيعُفو  الَيسرَي  َيْقَبُل  َمْن  )يا 
َوأْعُف  الَيسرَي  ِمنَّا  اقَبْل  الَكِثري 
َعِن الَكِثرِي..( َفَكيَف َوحَنْن َنعيُش 
ِفيها  َقرَأ  َمْن  أنَّ  اهلل  شاء  َأيامًا 
آيًة َكَمْن َخَتَم الُقرآَن يف َغرِيِه ِمْن 
ِبَصالٍة  ِفيه  َتَطوََّع  َوَمْن  الّشهوِر 
َوَمْن  الّنار  ِمَن  َبراَءًة  َلُه  َكَتَب اهلل 
أّدى ِفيه َفْرَضًا كاَن َلُه َثواُب َمْن 
ِسواُه  ِفيما  َفريَضًة  َسبعنَي  َأّدى 
ِنَعِم  ِمن  َوَغرِيها  الّشهور  ِمَن 
ُمضاَعَفِة األْجِر َوالثَّواِب اليت َقلَّ 
ُد هلا َنظرَيًا  َنظرُيها َبْل َقْد ال جَنِ
َنة..  ))َفَلَك الّلُهمَّ  يف باقي أّياِم السَّ
احَلمُد َعلى ما َأنَعَمت َوَأنَت َأرَحُم 

الّرامِحني((..
َتْذِكَرٌة  َهِذِه  }ِإنَّ  َكِلَمة  َلنا  َوُهنا    
َذ ِإىَل َربِِّه َسِبياًل{:  َ َفَمْن َشاَء اختَّ
جُمِرَمٌة  حُماوالٌت  ُهنالك 

ْهِر  الشَّ هذا  َلَتشِويِه  َوَمسُعوَرٌة 
َفَمَثاًل  فيه  الَعَمِل  َوَحْبِط  امُلباَرِك 
الَفضائّيات  ِمِن  الَكثرَي  َأنَّ  ُد  جَنِ
ِقَبِل  ِمْن  ِة  َ امُلَسريَّ التلفزيونية 
ما  َوِبُكلِّ  َوَرسوِلِه  اهلل  َأعداِء 
َوُسلطاٍن  َوُقوٍَّة  َعْزٍم  ِمْن  أوِتَيْت 
يف ِسباٍق حامي الَوطيس ِلَعرِض 
امُلَنوََّعة!!( مضانية  الرَّ )الرَباِمج 

عاٍم  َقبَل  ُة  الُعدَّ ُأِعدَّت هلا  َواليت 
ْهِر امُلباَرِك  كامٍل ِلَتفريِغ هذا الشَّ
َواأَلخالقي  الّروحي  حُمَتواِه  ِمْن 
به  ُيْسَتهاُن  ال  َبوي،َومَجٌع  َوالرتَّ
امُلَسلَسِل  ُمَتَشوٌِّق إىل  ِمّنا َنشواٌن 
والرَبناَمِج  الباِئس  َوالِفلِم  الّتاِفه 
خيِص و..و.. امُلبَتَذل َواإلعالِن الرَّ
َبنَي  الفاِصِل  الَوقِت  اْمِتداِد  َعلى 
اإلفطاِر َوَصالِة الَفجِر إىل َدَرَجِة 
َأنَّ امُلعَتِكَف امُلواِظَب َعلى ُمتاَبَعِتها 
عاِء َأو ِتالَوِة الُقرآِن  ال َوقَت َله ِللدُّ
امُلؤكََّدِة  الُقربات  ِمَن  َغريها  َأو 
هذا  الَعطاِء  َشْهِر  ليالي  إلحياِء 
املُِْبنُي{.. ْسَراُن  اخْلُ ُهَو  }َذِلَك 

احَلذر  اهلل  يف  اأَلِحبَُّة  َأيُّها  َفيا 
اليت  الِفخاِخ  هذه  ِمْن  احَلَذَر  ُثمَّ 
ِمن  اإلنس  َشياِطنُي  هلا  َس  َأسَّ
ِلَنشَحَذ  ..َهّيا  اإلسالم  َأعداِء 
ُه إىل حَمِْض اخَلرِي  اهِلَمَم َوَنتَوجَّ
َوُنقِبُل  َوَتعاىل  َتباَرَك  والّرمَحِة 
ِبُكلِّ َذرٍَّة ِمن َجواِرِحنا إىل الِعباَدة 

الّصالِة  الَوَرِع..َشْهُر  َشْهُر  َفهو 
ُهْم  الَِّذيَن   } املُْْؤِمُنوَن  َأْفَلَح  }َقْد 
وهو  َخاِشُعوَن}  َصالِتِهْم  يِف 
عاِء }َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي  َشْهُر الدُّ
َدْعَوَة  ُأِجيُب  َقِريٌب  َفِإنِّي  َعينِّ 
ِلي  َفلَْيْسَتِجيُبوا  َدَعاِن  ِإَذا  اِع  الدَّ
َيْرُشُدوَن{  َلَعلَُّهْم  ِبي  َوْلُيْؤِمُنوا 
االلتزام  ِمّنا  َيَتَطلَُّب  وهذا 
الّطاَعِة  على  رب  والصَّ وامَلواظبة 
اهَلَدُف  َق  ِليَتَحقَّ امَلعِصَية  َوَعْن 
ِفريَضِة  ِمْن  األمَسى  الرَتَبوُي 
تتقون{..  }َلعلَّكم  امُلباَرَكة  ياِم  الصِّ
َوهِذِه َدعَوٌة ألنُفِسنا أّواًل َوِلُكلِّ َمن 
يف َقلِبِه ِمثقاُل ذّرٍة ِمن ُحبِّ اهلل و 
ُحبِّ نَبيِّه الكريم )َصّلى اهلل َعَليِه 
َوآله َوَسلَّم( َوأْهِل َبيِته الّطاِهرين 
)عليهم السالم( أن َنكوَن ُضيوَفًا 
العامَلنَي  َربِّ  ماِئَدة  ِعنَد  ُمؤّدبني 
نيا  ِلَنحظى ِباخَلرْيِ َوالرَبََكة يف الدُّ
َوِهَي  َوبالنَّعيِم األَبدي يف اآلِخَرة 
الَكريم  الُقرآن  ِلنداِء  اسِتجاَبٌة 
َربُِّكْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة  ِإىَل  }َوَساِرُعوا 
َمَواُت َواألَْْرُض  َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
ْت ِلْلُمتَِّقنَي{ ..َنسأُل اهلل َجلَّْت  ُأِعدَّ
امَلقبولنَي يف  ِمْن  َنكوَن  أْن  ُقدَرُته 
ٍد  مَّ حُمَ قِّ  حَبَ الكريم  الّشْهِر  هذا 
ِمْسٌك  }ِخَتاُمُه  الّطاِهرين  َوآله 
َويِف َذِلَك َفلَْيَتَناَفِس املَُْتَناِفُسوَن{.

ُفْرَصُة َخيٍر 
في َشْهٍر َكِرمي
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عليه   ( طالب  أبي  بن  علي  اإلمام 
إسالمية  شخصية  اول  هو   ) السالم 
آمنت برسالة الرسول األكرم حممد ) 
صلى اهلل عليه وآله ( وبعده أم املؤمنني 
السيدة خدجية الكربى زوجة الرسول 
) عليها السالم ( . وهو أول إمام من 
أئمة املسلمني وهو الذي نصب إمامًا 
وخليفة يوم الغدير يف حجة الوداع من 
قبل رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله 
( وأوكلت إليه قيادة اجملتمع اإلسالمي 
بعد وفاة النيب حممد ) صلى اهلل عليه 
وآله ( وميكن تقسيم حياة اإلمام علي 
) عليه السالم ( إىل مخس مراحل أو 

أقسام وهي : 
يف  رجب   /  13 يف  الوالدة  من   -1
السنة 23 قبل اهلجرة حتى بعثة النيب 

) صلى اهلل عليه وآله ( . 
2- من بعثة النيب ) صلى اهلل عليه وآله 
( يف 13 قبل اهلجرة حتى يوم اهلجرة 

املباركة وفدائه باملنام يف فراشه . 
3- ومن اهلجرة حتى وفاة رسول اهلل ) 
صلى اهلل عليه وآله ( يف 28 / صفر 

11هـ يف املدينة املنورة .
) صلى  األكرم  الرسول  وفاة  4- ومن 
اهلل عليه وآله ( حتى يوم خالفته يف 

السنة 35 هـ . 
5- ومن خالفته حتى يوم استشهاده يف 

21 / رمضان / 40 هـ يف الكوفة . 
ونشرح موضوعنا هنا فقط . بعد مقتل 
أنتخب   , هـ  بن عفان سنة 35  عثمان 
برغبة   ) السالم  عليه   ( علي  اإلمام 
يف  واألنصار  املهاجرين  من  األكثرية 
املدينة املنورة فأخذ بزمام اخلالفة يف 

ذلك الوقت احلرج واملعقد .
وإحقاق  بالعدالة  خالفته  اتسمت   
) صلى  وإحياء سنة رسول اهلل  احلق 
اهلل عليه وآله ( فكانت هذه السياسة 
جمموعة  على  وثقيلة  صعبة  العادلة 
والطلقاء  واملخالفني  املعاندين  من 

وهلذا أدت هذه املخالفة واملعاندة إىل 
قيام ثالث حروب  ضد اخلليفة أمري 
 ) السالم  عليه   ( علي  اإلمام  املؤمنني 

هي :
الناكثني  حرب  هي  األوىل   احلرب   
ومسيت  البيعة  عهد  ناقضي  أي 
وانتهت   . اجلمل  حبرب  احلرب  هذه 
بإنتصار اإلمام علي ) عليه السالم ( 

وخسران الناكثني .
احلرب الثانية : هي حرب القاسطني 
بإنتصار  وأنتهت  صفني  حرب  أي 
 ) السالم  عليه   ( علي  اإلمام  جيش 
خرج  التحكيم  وحيلة  قضية  وبعد 
جمموعة من املسلمني الذين كانوا مع 
اإلمام علي ) عليه السالم ( عن طاعته 
وأنتقدوا اإلمام لقبوله مسألة التحكيم 
 , عليه   أنفسهم  هم  فرضوها  اليت 
وأنتهت اىل مؤامرة التحكيم الباطلة . 
وهي  املارقني  حرب   : الثالثة  احلرب 
اخلوارج  حرب  أو  النهروان  حرب 
ضد  حماربني  جبهة  شكلوا  الذين 
اإلمام علي ) عليه السالم ( يف منطقة 
هذه  يف  اإلمام  فإنتصر  النهروان 
واألحقاد يف  العداوة  وبقيت   , املعركة 
املعركة  من  املتبقني   اخلوارج  قلوب 
اليت جنوا منها . وبعد أن دامت خالفة 
مخس   ) السالم  عليه   ( علي  اإلمام 

سنوات .
شهر  من  عشرة  التاسعة  الليلة  ويف   
وهو  اإلمام  أغتيل  املبارك  رمضان 
يف  الصبح  صالة  يصلي  حمرابه  يف 
مسجد الكوفة بضربة اخلارجي عبد 
وبعد    , اهلل  لعنه  ملجم  بن  الرمحن 
يومني أستشهد اإلمام من أثر الضربة 
يف السنة األربعني للهجرة , ودفن  يف 
بيته  أهل  قبل  من  األشرف  النجف 

الكرام ) عليهم السالم ( .
عليه   ( علي  اإلمام  شخصية  فكانت   
اإلسالم  أجل  من  وبطوالته   ) السالم 

ال تعد وال حتصى فهي أعلى وأجل من 
عدالته  من  ومقالة  كتاب  حيويها  أن 
وحلمه  وشجاعته  وبالغته  وحكمته 
وفصاحته وزهده . فكان حكمه العادل 
واإلداري  واملالي  احلقوقي  امليدان  يف 
الغادر  إغتياله  حادثة  كانت  وهلذا 
حقيقي  أمل  آلخر  حقيقيًا  تقويضًا 
لقيام جمتمع إسالمي صحيح , واإلمام 
علي ) عليه السالم ( غين عن التعريف 
عند األمة اإلسالمية وغري اإلسالمية 
الشريفة  حياته  عن  ألف  وقد   ,
واجملاهدة آالف املؤلفني واملؤرخني من 
أديان خمتلفة عرب العصور واىل اآلن  
أختلف عن  أمتاز مبيزات خاصة  مبا 
نقاط  بعدة  والتابعني  الصحابة  باقي 

منها : 
بأمر  الذي ولد  الوحيد  الفتى  أنه   -1

اهلل تعاىل داخل الكعبة املشرفة . 
2- أنه الفتى الوحيد الذي كان جيلب 
 ( اهلل  رسول  إىل  والشراب  الطعام 
حراء  غار  يف   ) وآله  عليه  اهلل  صلى 
من  ويتعلم  معه  وجيلس  البعثة  قبل 
رسول اهلل التعاليم واآلداب السماوية 
3- أنه الفتى األول الذي آمن برسالة 
اهلل  صلى   ( حممد  الكريم  الرسول 
عليه وآله ( ودافع عن هذه الرسالة . 

4- أنه الفتى الوحيد الذي فدى رسول 

 ( اهلل  رسول  فراش  يف  باملبيت  اهلل 
صلى اهلل عليه وآله ( يوم اهلجرة . 

5- أنه الفتى الوحيد الذي بقي مبكة 
املكرمة ويف اليوم الثاني وزع األمانات 
كان  ألنه  اهلل  رسول  عند  كانت  اليت 
اإلمام  وأخذ  األمني  بالصادق  يلقب 
الفواطم  معه   ) السالم  عليه   ( علي 
وهذه  املدينة  إىل  مهاجرا  والنساء 
آخر  أعترب  ألنه  ذاتها  حبد  بطولة 
مكة  من  يهاجر  املسلمني  من  شخص 

املكرمة . 
تقدم  الذي  الوحيد  الفتى  أنه   -6
للحرب يف أول معركة للمسلمني ضد 
الكربى  بدر  معركة  وهي  املشركني 
وقاتل قتال األبطال وقتل من املشركني 

اعدادًا منهم  
بأمر  فاز  الذي  الوحيد  الفتى  أنه   -7
اهلل تعاىل بالزواج من فاطمة الزهراء 
 ( اهلل  رسول  بنت   ) السالم  عليها   (
صلى اهلل عليه وآله ( يف السنة الثانية 

للهجرة . 
أنهى  الذي  الوحيد  الفتى  انه   -8
معركة األحزاب أو اخلندق بقتله بطل 

املشركني عمرو بن ود العامري . 

ذكرى جرح وإستشهاد اإلمام علي ) عليه السالم (

محمد املوسوي
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من فضائل امري املؤمنني عليه السالم اليت حاول ابن تيمية انكارها 
َا َوِليُُّكُم اهلّلُ َوَرُسوُلُه( إىل آخر اآلية، يقول ابن تيمية :وقد وضع بعض  قوله تعاىل: )ِإنَّ
الكّذابني حديثًا مفرتى أّن هذه اآلية نزلت يف علي ملّا تصّدق خبامته يف الصالة، وهذا 

كذب بإمجاع أهل العلم بالنقل، وكذبه بنّي من وجوه كثرية.
وهذا احلديث الذي يكّذبه ابن تيمّية، قد رواه الطرباني، الثعليب،اخلطيب البغدادي،ابن 

اجلوزي، احملب الطربي.
ويقول اآللوسي احلنفي بتفسري اآلية: غالب اإلخباريني على أّن هذه اآلية نزلت يف 

علي كّرم اهلّل وجهه.
* قوله تعاىل: )الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن أْمَواهلُْم ِبالَّلْيِل َوالنََّهاِر ِسّرًا َوَعاَلِنَيًة(، يقول حول نزوهلا 
يف علي عليه السالم:إن هذا كذب ليس بثابت، مع أّن من رواة  نزول هذه اآلية يف 

علي:1 ـ عبد الرزاق بن هّمام الصنعاني.2 ـ الطرباني.3 ـ ابن عساكر.
4 ـ الفخر الرازي.5 ـ الزخمشري.6 ـ ابن حجر املكي.

َا َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ َقْوم َهاد(، يقول حول نزوهلا يف علي عليه السالم قوله تعاىل: )ِإنَّ
إن هذا كذب موضوع بإتفاق أهل العلم باحلديث.مع أّن من رواة نزول اآلية يف علي:1 ـ 

عبد اهلّل بن أمحد بن حنبل.2 ـ الطربي.3 ـ احلاكم.
يقول ابن تيمّية: حول حديث »وهو ولّي كّل مؤمن بعدي«، يقول:كذب على رسول اهلّل 

صّلى اهلّل عليه وآله.واحلال أّن هذا احلديث من رواته من الصحابة:
1 ـ عبد اهلّل بن عباس.2 ـ أبو سعيد اخلدري.3 ـ عمران بن احلصني.4 ـ عبد اهلّل بن 

عمر.5 ـ عمرو بن العاص.
ابن  ـ  الرب.4  عبد  ابن  ـ  الرتمذي.3  ـ  حنبل.2  بن  أمحد  ـ  احلّفاظ:1  األئمة  من  ورواه 

حجر.5 ـ جالل الدين السيوطي.
يقول ابن عبد الرب: هذا إسناد ال مطعن فيه ألحد، لصّحته وثقة رجاله.

الطربي،  جرير  ابن  وصّححه  السيوطي،  أيضًا  وصّححه  شيبة،  أبي  ابن  وصّححه 
وأخرجه أمحد يف ]املسند[ بسند صحيح.

وأيضًا أخرجه الرتمذي وحّسنه، والنسائي يف ]اخلصائص[ بسند صحيح، وابن حّبان 
يف ]صحيحه[، وأخرجه احلاكم وصّححه على شرط مسلم.

وقال احلافظ ابن حجر برتمجة أمري املؤمنني من ]اإلصابة[ قال: أخرجه الرتمذي 
بإسناد قوي عن عمران بن حصني.

محاولُة ابن تيمية إنكاَر فضائل
 امير املؤمنني عليه السالم

عبد احلق حييى املنذري
واإلصابة  نشره  حياول  وصاحبه  معد  ووباء  مرض  واملالي  اإلداري  الفساد 
فال  بعضهم  مع  يتساوى  كي  وذلك  الناس  من  به  يستطيع  ما  أكثر  بعدواه 
يكشف احدهم خلل اآلخر وحياسب عليه، وهم يعتقدون إنهم بهذا العمل 
قد ختلصوا من عذاب الضمري وتساوى يف هذا احلال حيث أصبحوا عناصر 
مهزوزة تبيع ضمائرها وترضى مبغريات احلرام أو باملمارسات املغلوطة اليت 
ترتك أثرا سلبيًا يف اجملتمع وتلحق أذى كبريًا يف مفاصل احلياة العامة ال يف 
اجملال الديين واخللقي فقط بل حتى يف اجملال االجتماعي والسياسي، ألن 
ومثل  األفراد،  املشرتكة بني  املصاحل  نتائجه وخيمة على  املنحرف  تصرف 
هو  وبالنتيجة  الشريف  املواطن  يقبله  ال  طبعًا  واالحنراف  االعوجاج  هذا 
مرفوض يف كل اجملتمعات، والسؤال األهم هنا كيفية النظر إىل هذا الوباء 
اخلطري وهل نكتفي بالتقدير السطحي للحاالت فقط أم هناك عالج شاٍف 

أو استئصال جذري له ؟ 
ولكي ال نكون قاصرين عن اإلملام بكافة اجلوانب وال نتسرع بإعطاء األحكام 
غري الدقيقة علينا أن نراعي التحديد خاصة لدى األجهزة اإلدارية وان 
نتعامل  اليت  للحاالت  األوسع حبيث يكون تقديرنا  بابها  نفهم احلقيقة من 
معها يف اعتماد النظرة الشاملة يف رصد الظواهر واحلاالت من أعلى الدرجات 
كانت  مهما  وذاك  هذا  بني  متييز  بال  دقيقا  واقعيًا  حبثًا  ليكون  أدناها  إىل 
هويته، وان مسؤولية األجهزة اإلدارية التعامل مع الناس مبسؤولية اإلنسان 
البسيط الويف ال اإلداري التقليدي وبهذا يتحقق منهج العدل وتطبيق احلق 
ومحاية حقوق املواطنني وإزاحة الظلم والغنب عنهم، وبهذا يكون قادرا على 
التعاطي الفاعل والنظرة احلية اليت تنفذ إىل روح احلاالت وجوهر القضايا 
جانبها  يستوعب  ال  الذي  الشخص  إن  واحلقيقة  العميقة،  أساسياتها  يف 
األمانة  لروح  والفاقد  البريوقراطية(   ( بروح  ويعمل  واإلنساني  املبدئي 
والشرف والضمري، فانه حتما يقف على جبل من ثلج سرعان ما يذوب، وان 

البيت الذي بناه من السحت احلرام اوهن من بيت العنكبوت.
وعلى هذا فعلينا أن جند تقاليد راسخة جتعل الشخص ميضي يف مسريه إىل 
األمام وان يشعر بثمرة العدالة وعليه اعتماد األسس املوضوعية يف معاجلة 
قضايا الناس واالبتعاد عن األمزجة الشخصية والتعامل بسواسية لتحقيق 
املسؤولية  روح  وفهم  اجلميع  تضامن  يعين  أمر  وهذا  والرفاهية،  املساواة 
يكون  وال  النجاح  وحتقيق  كانت  طريقة  بأي  الغري  حقوق  مصادرة  وعدم 
سارقًا لقوت أخيه وخارجًا على القوانني اإلهلية والوضعية ألن حق اجلميع 

أمانة يف عنقه ، وليعلم إن الدنيا دار ممر واآلخرة دار املقر.

الفساُد اإلداري 
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جملة  املسلمة:  العائلُة 

العتبة  عن  تصدر  شهرية 

احلسينية املقدسةـ  قسم اإلعالم 

ملونة  صفحة   36 النشر  شعبة  ـ 

مواضيع  تتضمن  فور  اي  حجم 

املسلمة،  العائلة  ختص  ثقافية 

القعدة  ذي  يف  التأسيس  تاريخ 

1431 للهجرة.

»عتبة«،على  لفظة  تعود   : عتبٌة 

األوىل  البدايات  إىل  األرجح، 
حني  امَلَلكية،  البيوت  لظهور 
كاَنْت دار املُلك هي مركز احلياة 
احلامي  وامللجأ  االجتماعية، 
وتقّلبات  االعتداءات  خمتلف  من 
تكون  أْن  الوارد  ومن  األحوال. 
مكان  يف  موجودة  الدار  هذه 
أدراج  على  متوّفرة  أو  عال، 

عبارة  احتفظت  هائلة  ومراق 
بذكراها.  الشريفة«  »األعتاب 
)تاج العروس، اجلزء األول، ص. 
الثاني، ص. 201(.  406؛ واجلزء 
اذًا العتبة هي الصرح العالي كما 
إن هنالك مؤلفات كثرية تستخدم 
موسوعة  ابرزها  ومن  عتبة  كلمة 
اخلليلي  املقدسة جلعفر  العتبات 

12 جملدا.

العلماُء : مفردها عامل بكسر 

الالم وهو ممن حيصل على علوم 

او  متخصصة  كانت  سواء  كثرية 

خمتلفة ويشتغل بها ولكنها عندما 

انهم  هذا  فيعين  العتبة  تذكر يف 

الدين الذين لديهم مدارك  رجال 

اسم  عليهم   فيطلق  دينية  علمية 

علماء.

َسة  ُمْعَجُم اْلعتبِة احْلَسينيِة املَقدَّ

علينا  حتتم  موارد  هنالك       
خري  عمل  وكل  العبادة  اإخفاء 
اخرى  موارد  ويف  منا  ي�صدر 
ايجابية  اآثار  من  فيه  ملا  العك�س 
اال�صالمية  التعاليم  روعة  تظهر 
بها   امللتزم  امل�صلم  و�صخ�صية 
مع  �صاحلا  عمال  يظهر  مثال 
�صبهة قد  ليبعد عنه  النية  �صدق 
يرددها البع�س مثال التكرب وحب 
تلك  بني  ومن   ، ونحوها  اجلاه 
يف  تظهر  ان  يجب  التي  االعمال 
مواقف معينة وُتخفى يف مواقف 

اخرى هي العبادة. 
اإن اأعظم العبادة   :      فقد ورد 
اأجرًا اأخفاها واإن العمل ال�صالح 
اأن  اإال  اهلل  اأبى  العبد  كتمه  اإذا 
ما  مع  به  الفاعل  ليزين  يظهره 
يدخر له من الثواب )بحار االأنوار 
: ج70 ، �س251.(. واإن من كنوز 
من  واإن   ، العمل  اإخفاء  اجلنة 
فاتهموه  بالعبادة  نف�صه  �صهر 
العبادة  �صهرة  يبغ�س  اهلل  فاإن 
�س263(.  ، ج2   : )االأمايل 

بخال�س  عاملوه  عبادًا  هلل  واإن 
من  بخال�س  فقابلهم  �صره  من 
�صحفهم  متر  الذين  فهم  بره. 
وقفوا  فاإذا   ، فارغة  القيامة  يوم 
ما  �صر  لهم من  يديه مالأها  بني 
اإليه )بحار االأنوار : ج70  اأ�صروا 

، �س252(.
املطلوب  املندوب  من   ، نعم    
به  واالإتيان  اأحيانًا  العمل  اإظهار 
كما  ومنظر  النا�س  من  مبراأى 
الواجبة خا�صة مع  ال�صلوات  يف 
الوجوه  اإخراج  ويف   ، اجلماعة 
واخلم�س  الزكاة  من  الواجبة 
 ، وغريه  به  الت�صدق  ومنذور 
اهلل  عبادة  ت�صيع  الأن  وذلك 
اإليها  ويرغب  النا�س  يف  وطاعته 
الغافلون ، ويكون نوعًا من االأمر 
التهمة  لزوال  و�صببًا   ، باملعروف 
للتهمة   عن العامل لو كان موردًا 
ومقت�صى بع�س هذه الوجوه ـ كما 
ترىـ  وجوب اإظهاره. وقد يو�صو�س 
�صدور  يف  اخلنا�س  الو�صوا�س 
باأن  النا�س يف هذه املوارد  بع�س 

االإظهار يكون رئاء فيخفيه لذلك 
، وهو من همزات ال�صياطني فال 

يعنت بذلك وليقل :
وما  االإظهار  اأحب  ربي  اإن       
�صك  واإذا  اأحبه.  ما  اإال  اأحب 
اأو  االإخفاء  ح�صن  يف  مورد  يف 
، وليقل  االإظهار فليخرت ما �صاء 
َهَمَزاِت  ِمْن  ِبَك  اأَُعوُذ  بِّ  رَّ َوُقل   :
}املوؤمنون/97{  َياِطنِي  ال�صَّ
ُروِن  َيْح�صُ اأَن  َربِّ  ِبَك  َواأَُعوُذ 

اأي�صًا  وليقل  }املوؤمنون/98{  
على  لل�صيطان  جتعل  ال  اللهم   :
على  للباطل  وال   ، �صبياًل  عقلي 
يتعقب  وال�صيطان  دلياًل.  عملي 
العامل ويو�صو�س له فيما اإذا راآه 
يعتني ب�صاأنه ، فاإذا توجه اإىل ما 
واأعر�س  عليه  وا�صتمر  ربه  اأمره 
منه  يئ�س  وع�صاه  ال�صيطان  عن 

وخاله. 

يف العبادِة وإخفاِئها

الفساُد اإلداري 
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التجاوُز على الحق العام 
م����ن اخط����ر م����ا يواجه����ه اجملتمع 
عندما ال يبالي املواطن يف كيفية 
اس����تخدام حقوق����ه ويتجاوز على 
احلق العام هنالك ظاهرة س����لبية 
هل����ا تأث����ريات ش����رعية وقانونية 
واجتماعية أال وهي جتاوز بعض 
اصحاب احملالت والفنادق واملطاعم 
على االرصفة مما يضطر املواطن 
اىل أن يسري يف الشارع اذا ما اراد 
ان جيت����از الرصيف املتجاوز عليه 
ب����ل وبعض التج����اوزات جتعل من 
احل����رج م����رور النس����اء خصوص����ا 
ال����يت تس����تغل الرصيف  املقاه����ي 

لشرب الناركيلة .
وال����رزق  ذل����ك  جي����وز  ال  ش����رعا 
املتأتي منه يكون ملوثا وقانونا ال 
ُيسمح بذلك ألن القانون يرفض 
التجاوز على األرصفة املخصصة 
الش����وارع  ع����ن  فض����ال  للس����ابلة 
وأخالق����ا ال جي����وز ذلك مل����ا له من 

تأثري عليها .

يتذمر األبوان من بكاء الطفل كثريًا ويسعيان بكل ما 

عندهما من حيلة يف سبيل إسكاته ثم يتذمر 

ألمه  ولده  فيرتك  وضع  هكذا  من  األب 

طبيعية  حالة  وهي  صوته  من  منزعجًا 

تظهر مع املولود البكر .

داعي  ال  بان  نقوله  أن  اآلن  يهمنا  وما 

هلكذا قلق أو انزعاج معتمدين على ما قاله 

صادق أهل البيت عليه السالم ألحد أصحابه 

: اعرف يا مفضل ما لألطفال يف البكاء من منفعة. 

وأعلم أن يف أدمغة األطفال رطوبة , إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثًا جليلة وعلاًل 

عظيمة , من ذهاب البصر وغريه , والبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم 

ذلك الصحة يف أبدانهم والسالمة يف أبصارهم , ووالداه ال يعرفان ذلك فهما دائبان 

ليسكتانه ويتوخيان يف األمور مرضاته لئال يبكي , وهما ال يعلمان أن البكاء أصلح 

له وأمجل عاقبة وقد تصل احلالة بأحدهم أن يضرب ابنه رغم صغر سنه ! !

ومن هنا وجدنا النيب صلى اهلل عليه وآله يعطي معنًى آخر للبكاء ينبغي من ورائه 

حتمل الطفل وطلب الثواب على عنائه, قال صلى اهلل عليه وآله : ال تضربوا أطفالكم 

على بكائهم.

ال بأس برفع احتياجاته بعد أن يأخذ وطره من البكاء لكي حنافظ على احلقني حق 

والرعاية  بالتفاهم  وفيهما يرتعرع يف حياة أسرية مفعمة  الوالدين،  الطفل وحق 

بالطفل وأبويه يف مساء الصفاء والعذوبة  العلمية والعاطفية اليت حتلق  واألجواء 

والنجاح.  

ماذا يعني بكاء الطفل

عباس العكايشي
املصدر: موقع املبلغ احلسيين
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سيرتكز احلديث حول بعض األخطاء املهمة اليت يقع فيها الرجل جتاه 
زوجته ، مع توضيح الصورة املشرقة الصحيحة لتعامل سيد اخللق صلى 

اهلل عليه وآله مع زوجاته أمهات املؤمنني.
    أواًل: عدم تعليم الزوجة تعاليم دينها.. وأحكام شريعتها..

    فهناك من النساء من ال يعرفن كيف يصلني الصالة الصحيحة!!
    ومنهن من ال تعرف أحكام احليض والنفاس !!

    ومنهن من ال تعرف كيف تتعامل مع زوجها معاملة شرعية!! أو كيف 
تربي أبناءها تربية إسالمية!!

    بل قد يقع البعض منهن يف الشرك والعياذ باهلل وهن ال يشعرن ..    
ولكن وباملقابل جتد كل همها أن تتعلم كيف تعمل الطبخة الفالنية وكيف 

جتهز األكلة الفالنية ألن زوجها يسأهلا عن ذلك.
    ولكن كيف تتوضأ للصالة؟!

    وكيف تؤديها؟!
    هذا أمر ال يهتم به الزوج وال يسأل عنه .. وهذا ال شك تضييع ملبدأ 
التعاون على الرب والتقوى كما قال تعاىل: )وتعاونوا على الرب والتقوى( 
املائدة، اآلية: 2، وإخالل باملسؤولية اليت قال عنها صلى اهلل عليه وآله 
سلم: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهله« وحسبك 
أن تعلم أهمية العلم الشرعي للمرأة املسلمة ؛ أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم زوج امرأة لرجل وجعل صداقها شيئًا من كتاب اهلل. كما 

أنه صلى اهلل عليه وآله وسلم خصص يومًا للنساء يعظهن فيه.
    أيها الزوج الكريم: إن طرق وسائل تعليم املرأة أمور دينها كثرية ـ وهلل 

احلمدـ نذكر لك بعضها:
 1- تهديها كتبًا عن اإلسالم وأحكامه وتناقشها فيها.

أن تلخص لك ما ذكره احملاضر يف  تهديها شريطًا وتطلب منها   -2 
حماضرته.

 3- حتضرها إىل الدروس والندوات واحملاضرات اليت يلقيها املشايخ 
وطلبة العلم يف املساجد.

 4- تتدارس معها كتابًا من الكتب الدينية.
 5- ختربها كل مجعة عن موضوع اخلطبة وتناقشها فيه.

الذكر  جمالس  حضور  على  وتساعدها  صاحلة  بصحبة  تربطها   -6  
معهن.

 7- حترص على حضورها ـ إن أمكن ـ إىل املراكز النسائية اليت تقوم 
على إدارتها الصاحلات من النساء.

 8- تكون يف بيتك مكتبة فيها جمموعة من الكتب اإلسالمية وحتثها 
على االطالع والقراءة.

 9- ختصص هدية شهرية هلا إن هي حفظت من كتاب اهلل بعض السور 
أو اآليات.

10- حتثها على استماع إذاعة القرآن الكريم. 

جهاد النفس)2-5(أخطاٌء يقع فيها بعض األزواج
اعداد: سهاد سعد

يا نفس يا نفس؛ اهلل اهلل يف دارك األبدية وحياتك السرمدية 
األعمال  بصاحلات  اعمارها  عن  تغفلي  فال  القرار،  دار  فإنها 
وحذار حذار من ختريبها بسيئات الفعال؛ كوني من أهل اآلخرة 

وال تكوني من عبدة الدنيا.
سوق  دخل  عندما  لعبدتها  املؤمنني  أمري  عتاب  مسعت  أما   
البصرة فرآهم غافلني عن أخراهم جيمعون لغريهم وحيرمون 
يا عبيد  أنفسهم، ال يتورعون عن احلرام والشبهات فقال هلم: 
الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار حتلفون وبالليل تنامون ويف 
خالل ذلك عن اآلخرة تغفلون فمتى جتهزون الزاد وتفكرون يف 

املعاد. 
يا نفس، يا نفس؛ حذار حذار من أن متيلي إىل الكسل وطول األمل 
فانفضي  يستغفالن،  بهما  وللمبتلى  يضيعان  للعمر  آفتان  فهما 
غبار الغفلة والكسل واستجييب لدعوة الداعي إىل خري العمل 
موىل املوحدين اإلمام علي وقولي )رمحك اهلل( لبيك يا موالي 

حيث قلت: جتهزوا رمحكم اهلل فقد نودي فيكم بالرحيل.
األخيار  مقامات  لبلوغ  اهلمة  أحزمة  نفس؛ فشدي  يا  نفس  يا   
والتحلي مبكارم األبرار وحذار من االغرتار ال تغرتي بعفو امللك 
اجلبار فتغفلي عن حتصيل الزاد، هيب أنه قد عفى يوم املعاد عن 
جريرتك وسرت على سريرتك، أليس قد فاتك ثواب احملسنني 

ودرجات األبرار يف عليني؟! 
بالقرآن )صلى  إمام الرمحة املخاطب  لبيان  واصغ بأذن واعية 
اهلل عليه وآله( حيث عرفنا عاقبة أهل الدنيا فقال: من أصبح 
والدنيا اكرب همه فليس من اهلل يف شيء، والزم اهلل قلبه أربع 
خصال: همًا ال ينقطع عنه أبدا، وشغاًل ال يتفرغ منه أبدا وفقرًا 

ال ينال غناه أبدا وأماًل ال يبلغ منتهاه أبدا.

مازن عبد الكريم

املصدر: موقع املرتضى التابع للمرجعية 
الدينية يف النجف االشرف 
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

الذكر بعد العبادة 
ومشتقاته  الذكر  يتناول  الكريم  القرآن  إن 
على  يدل  مما   ، آية  مائيت  من  أكثر  يف 
العبد  سلوك  استقامة  يف  التذكر  أهمية 
 ، ( احلق يف حياته  ) ما سوى  أن كل  إذ   ،
 ، هلو عنصر ) غفلة ( وإهلاء له عن احلق 
وليس بعد احلق إال الضالل ..ومن امللفت يف 
يف  الذكر  على  حيث  احلق  أن  اجملال  هذا 
العباد  كل ) تقلبات ( العبد ، فتارة يطالب 
بذكره يف موسم طاعة كاحلج ، وخاصة بعد 
اإلفاضة من عرفات فيقول: } فإذا أفضتم 
من عرفات فاذكروا اهلل عند املشعر احلرام 
{..وتارة يف مواجهة العدو كقوله تعاىل: } إذ 
لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهلل كثريًا {..ويبلغ 
األمر درجة من األهمية ، نرى معها موسى 
 ، أمره  يف  شريكًا  يطلب  السالم(  )عليه 
قبل التوجه إىل فرعون وملئه ، ويعلل ذلك 
كثريا  ونذكرك  كثريا  كي نسبحك   { بقوله: 
{، مبا يفهم منه أن التسبيح والذكر الكثري 
من أولـّيات اهتمام األنبياء يف بدء رسالتهم 
بل يف أثنائها ، مع ما فيها انشغال مبواجهة 

طواغيت عصورهم . 

 

الفرُق بين الحديث القدسي
 والقرآن الكريم

عباس الالوندي
الفرق بني احلديث القدسي والقرآن الكريم هو إن القرآن نزل وحيا من عند اهلل تعاىل على نبيه 
الكريم بواسطة جربائيل )عليه السالم ( باللفظ واملعنى، واملطلوب من الرسول األعظم ) صلى اهلل 
عليه واله وسلم( أن يبلغه إىل الناس بنفس اللفظ واملعنى املنزل من عند اهلل سبحانه وان حيافظ 

عليه بالنص وتلك هي معجزة القرآن الكريم , ) إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون (
أما احلديث القدسي فهو منزل كذلك من عند اهلل تعاىل على نبيه الكريم )صلى اهلل عليه وآله( 
بواسطة امللك املقدس جربائيل )عليه السالم( باإلهلام أحيانا أو الرؤيا أحيانا أخرى , ويكون نزوله 
ولكن  الناس  يبلغ معانيه إىل  أن  واله وسلم(  الرسول )صلى اهلل عليه  واملطلوب من  باملعنى فقط 
باأللفاظ والصياغة النبوية , ويكون مبنزلة احلديث النبوي وليس فيه معجزة احلفظ وعدم التحريف 

بل خيضع للتحقيق والتدقيق الروائي لتمحيصه ومتييز الصحيح واملعترب منه عن غري الصحيح .

صحُة األسنان عند املراهقني   
نالحظ يف اآلونة األخرية إقبال املراهقني والشباب على تركيب أجهزة 

تقويم األسنان فما هذه الظاهرة بالنسبة للمراهقني والشباب ؟

حيتاج الكثري من املراهقني إىل تركيب تقويم األسنان 
إلصالح تزاحم أو التواء األسنان باإلضافة إىل تنسيق 
صف األسنان على الفكني. يصعب تنظيف األسنان غري 
املتناسقة مع بعضها البعض كما أنها أكثر عرضة للفقد 
مبكرا وتسبب أيضا ضغطا متزايدا على عضالت الفم 
املاضغة. إن الفحوصات اليت جيريها أخصائي تقويم 
األسنان تساعد على حتديد حاجة املراهق إىل تقويم 
املثلى  الطريقة  على حتديد  أيضا  وتساعده  األسنان، 
لعالجه. إذا رأى الطبيب أن املراهق حيتاج إىل التقويم، 
فيجب أن يدرك املراهق هنا أن عليه أن يولي اهتماما 
أكرب بنظافة أسنانه يف حال إهمال ذلك سيؤدي إىل 

تلف األسنان اليت حتمل جهاز التقويم .

هل للتغذية دور مهم يف صحة األسنان ؟

األسنان  و  الفم  صحة  يف  هاما  دورا  التغذية  تلعب 
السكريات  تساهم  حتديدا.  املراهقة  مرحلة  خالل 
املشروبات  و  األطعمة  يف  املوجودة  والنشويات 
إىل  بدوره  يؤدي  والذي  البالك،  تكوين  على  اخلفيفة 
من  يقلل  أن  املراهق  على  األسنان. جيب  مينا  تدمري 
تناول وجبات الطعام اخلفيفة ألنه يف كل مرة يتناول 
)احملتوي  الشراب  أو  الطعام  من  النوع  هذا  املراهق 
هلجوم  أسنانه  يعرض  النشويات(  و  السكريات  على 
أمحاض البالك الضارة ملدة تزيد عن العشرين دقيقة. 
على  تشتمل  متنوعة  غذائية صحية  وجبات  تناول  إن 
أطعمة غذائية من جمموعات الغذاء اخلمس سيحدث 
لوجبات  بالنسبة  أما  أسنانه.  شاسعا يف صحة  فرقا 
الطعام اخلفيفة فعلى املراهق أن خيتار موادا غذائية 
الطازجة  واخلضراوات  الفواكه  اجلنب،  مثل:  صحية 

أو  اإلضافات  من  اخلالية  والزبادي  املطبوخة(،  )غري 
النكهات أيضا.

مباذا ُينصح املراهقون والشباب املدخنون ؟ 
إذا كان املراهق من غري املدخنني، فعليه أن يبتعد عنها 
وأن ال يقرتب منها فإىل جانب األضرار الصحية اليت 
أيضا  فانه  عام،  بشكل  الصحة  على  التدخني  يسببها 
يعمل على تبقع األسنان واصفرارها مكونا اجلري الذي 
الكريهة  النفس  رائحة  تكون  كبرية يف  بدرجة  يساهم 
وأمراض اللثة. يزيد استخدام منتجات التبغ وتدخني 
السجائر العادية أو السجائر امللفوفة على املدى البعيد 

من خطر اإلصابة بسرطان الفم أو الشفتني .  
كيف ميكن للمراهق أن جيعل أسنانه أكثر بياضا؟

أو  األسنان  طبيب  عند  األسنان  تنظيف  سيعمل 
األخصائي على إزالة البقع اخلارجية من على األسنان 
واليت نتجت عن التدخني أو تناول الطعام ذي األلوان و 
شرب القهوة و الشاي. يساعد استخدام معجون أسنان 
البقع.  إزالة  على  للطبيب  الزيارة  فرتات  بني  املبيض 
إذا كانت طبقة البقع على األسنان قدمية، قد حيتاج 
طبيب  يد  على  ألسنانه  تبييض  جلسات  إىل  املراهق 

خمتص إلزالتها متاما.

د نضال رضا حسني  – شعبة تعزيز الصحة 
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صورة وتعليق..

هتُك حرمة المؤمننقوٌش من ذهب
إن هتك حرمة املؤمن بالسخرية والشتم واإلذالل والتنابز باأللقاب واإلهانة 
هي من الصفات غري احملببة عند اهلل تعاىل وال األنبياء وال أهل البيت ) 

عليهم السالم( وهي من الذنوب الكبرية اليت وعد اهلل تعاىل بها بالعذاب.
ولألسف جندها يف جمتمعنا كثريًا عند الكبار والصغار سواء كانوا نساء أو 
رجاال وقد جيدها البعض نوعا من أنواع املزاح أو التسلية ولكن ال يعلمون إن 

هلا مردودات نفسية وسلبية على الشخص.
وقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الشريف: » َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن 
َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْيًا ِمْنُهْم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيًا ِمْنُهنَّ 
َوال َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َوال َتَناَبُزوا ِباأَلْلَقاِب ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإِلمَياِن َوَمْن 

املُِوَن )11(« ملْ َيُتْب َفُأْوَلِئَك ُهْم الظَّ
وقيل إن هذه اآلية نزلت على صفية بنت حي بن اخطب وهي إحدى زوجات 
الرسول )صلى اهلل عليه واله وسلم( وذلك إن عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها 
اهلل  )صلى  الرسول  إىل  ذلك  اليهودي فشكت  بنت  وتقوالن هلا  وتشتمانها 

عليه واله وسلم( فقال هلا أجتيبينهما ؟ فقالت: مباذا يا رسول اهلل ؟
فقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( قولي هلن: إن أبي هارون نيب 
مين،  تنكران  فما  زوجي  اهلل  رسول  اهلل وحممد  كليم  موسى  وعمي  اهلل، 

فقالت هلا: هذا علمك رسول اهلل.
وقد فاضت الروايات يف ذلك عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم(: من 
آذى مؤمنا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اهلل ومن آذى اهلل فهو ملعون يف 

التوراة واإلجنيل والفرقان.
وقال )صلى اهلل عليه واله وسلم( : سب املؤمن فسوق.

وعن اإلمام الباقر )عليه السالم( : ما من إنسان يطعن يف عيب مؤمن إال 
مات بشر ميتة.

وعن اإلمام الصادق )عليه السالم( : من استذل مؤمناً  واستحقره لقلة أو 
لفقره شهره اهلل يوم القيامة على رؤوس اخلالئق.

وأكدها كثريًا وعني هلا عقوبات  املؤمن  أذية  إن اإلسالم حرم  وهكذا جند 
دنيوية وأخروية.

حيدر داود سلمان
أيها الناس اعلموا إن احلياة الدنيا هلا بداية وهلا نهاية ومثلما كانت 

هناك ابتسامة فهناك دمعة فال تفرح كثريًا وال حتزن كثريًا ؟
إذ إن سهام الزمن كثرية إذا أخطأتك إحداها فنصيبك من األخرى 

مكتوبة يف إحدى صفحات القدر احملتوم.
القلب  دخلت  القلب  من  خرجت  إذا  الكلمة  إن  اعلموا  الناس  أيها 
وامسع من سيد البلغاء والوصيني إمامك علي )عليه السالم( حيث 

قال :
     عجبًا للزمان يف حالتيه          وبالء ذهبت منه إليه

     رب يوم بكيت منه فلما          صرت يف غريه بكيت عليه
أيها الناس اعلموا إن اهلل عز وجل خلق لكل شيء مجاال ألنه هو 
اجلميل فجعل مجال الوجه بالعبادة ، حيث قال الرسول )صلى اهلل 

عليه واله وسلم( : كفى باليقني غنى وبالعبادة شغالً .
وجعل مجال الفؤاد برتك احلسد حيث قال الصادق )عليه السالم( 

: احلاسد يضر بنفسه قبل أن يضر احملسود(.
وجعل مجال الدنيا برتك اخلواطر ) رأس كل خطيئة حب الدنيا(.

شهوة  ترك  ملن  طوبى  الشهوات)  برتك  النفس  مجال  وجعل 
حاضرة(.

وجعل مجال السر بالكتمان حيث قال أمري املؤمنني )عليه السالم( 
الكالم  مجال  وجعل  أسريه.  صرت  أفشيته  فإن  أسريك  سرك   :

بالصدق.
حيث تأمل عزيزي القارئ يف كتاب اهلل العزيز حيث: قال اهلل )هذا 

يوم ينفع الصادقني صدقهم( – املائدة 119 - .

اعداد: بتول علي 

لندن قبل
 مائة عام

لندن يف 
الوقت احلاضر

من كتاب عبد احلسني دستغيب
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وهو من املستحبات االكيدة للصلوات اخلمس ، وكيفيته :

أوال : » اهلل اكر « اربع مرات

ثانيًا : » اشهد ان ال إله إال اهلل « مرتان

ثالثًا : » اشهد أّن حممدًا رسول اهلل « مرتان

ومن الراجح االعتيادي على الشهادة الثالثة » اشهد اّن عليًا ولي اهلل « . وهي ليست من 

أجزاء األذان .

رابعًا : » حّي على الصالة « مرتان

خامسًا : » حّي على الفالح « مرتان

سادسَا : » حّي على خري العمل « مرتان

سابعًا : » اهلل اكر « مرتان

ثامنًا : » ال اله اال اهلل « مرتان

اإلقامة
وهي من املستحبات االكيدة للصلوات اخلمس ، وكيفيتها :

أواًل : » اهلل اكر « مرتان

ثانيًا : » اشهد ان ال اله اال اهلل « مرتان

ثالثًا : » اشهد أن حممدًا رسول اهلل « مرتان

ومن الراجح اعتياد الشهادة الثالثة » اشهد ان عليا ولي اهلل « وهي ليست من فصول 

اإلقامة .

رابعًا : » حّي على الصالة « مرتان

خامسًا : » حّي على الفالح « مرتان

سادسًا : » حّي على خري العمل « مرتان

سابعًا : » قد قامت الصالة « مرتان

ثامنًا : » اهلل اكر « مرتان

تاسعًا : » ال اله اال اهلل « مّرة واحدة

األذان و اإلقامة
األذان
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