


لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
أبي جعفر عليه السالم يف قوله: فأثابكم  أبي اجلارود عن  ويف رواية 
غما بغم فأما الغم االول فاهلزمية والقتل، والغم اآلخر فإشراف خالد 
بن الوليد عليهم، يقول: لكي الحتزنوا على مافاتكم من الغنيمة والعلى 
ما اصابكم يعين قتل اخوانهم واهلل خبري مبا تعملون ثم انزل عليكم من 

بعد الغم يعين اهلزمية.
الرجعة  عن  السالم  عليه  جعفر  ابا  اسأل  ان  كرهت  قال:  زرارة  عن 
واستخفيت ذلك. قلت: السألن مسألة لطيفة ابلغ فيها حاجيت، فقلت: 
ما  قلت  قتل،  والقتل  موت  املوت  ال  قال:  مات؟  أ  قتل  عمن  اخربني 
بينهما  احد يقتل اال وقد مات؟ فقال قول اهلل اصدق من قولك فرق 
او قتلتم إلىل اهلل  يف القرآن فقال )افإن مات او قتل( وقال لئن متم 
حتشرون ليس كما قلت يازرارة، املوت موت والقتل قتل قلت فان اهلل 
يقول )كل نفس ذائقة املوت( قال من قتل مل يذق املوت، ثم قال البد من 

ان يرجع حتى يذوق املوت.
يف تفيسر العياشي امحد بن حممد عن علي بن مهزيار قال: كتب إلي 
ابوجعفر عليه السالم ان سل فالنا ان يشري علي ويتخري لنفسه فهو 
يعلم ماجيوز يف بلده وكيف يعامل السالطني، فان املشورة مباركة، قال 
اهلل لنبيه يف حمكم كتابه: فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف االمر 
فاذا عزمت فتوكل على اهلل ان اهلل حيب املتوكلني فان كان ما يقول: مما 
جيوز كنت اصوب رأيه، وان كان غري ذلك رجوت ان اضعه على الطريق 

الواضح ان شاء اهلل )وشاورهم يف االمر( قال: يعين االستخارة.

عن زيد بن أبي اسامة ، قال : مسعت جعفر بن حممد عليه السالم يقول : من زار قرب احلسني مل تزل املالئكة 
حتف به حتى يذهب ويرجع حبفظه من الشياطني واجلن واالنس حتى يرجع إىل أهله ، فإذا رجع إىل أهل 

فمات يف ذلك اليوم أو بعده جبمعة حشر مع الشهداء يوم القيامة .

فضل زيارة اإلمام احلسني عليه السالم

صور من العتبة احلسينية املقدسة

روى سفيان بن عيينة، عن علّي بن زيد، عن علّي بن احلسني )عليه السالم( قال: خرجنا مع احلسني )عليه السالم( فما 
نزل منزاًل وال ارحتل منه إاّل وذكر حييى بن زكرّيا )عليه السالم( وقال يومًا: من هوان الدنيا على اهلل عّز وجّل أّن رأس 

حييى بن زكرّيا اهدي إىل بغّي من بغايا بين إسرائيل. )حبار األنوار 175/14(.
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تناقلت وسائل االعالم خربا مفاده ان جملس النواب 
او  االسبوع احلالي  العفو يف  قانون  بصدد تشريع 
كتل كربى  اتفاق بني ثالث  ان حصل  بعد  القادم  
) رئيسة( على ذلك، بنود قرار العفو جيب ان يتم 
انتقائها وفق الية سليمة حبيث تستثين من تلطخت 
ثغرات  فيه  تكون  ال  ان  وعلى  االبرياء  بدماء  يده 
اطالق  مت  اليت  العفو  قرارات  من  سبقه  كالذي 
والقي  االرهاب  عاودوا  الذين  االرهابيني  سراح 

القبض عليهم مرة اخرى 
وعلى االخوة املسؤولني ان يضعوا نصب اعينهم ما 
يتناقله االرهابيون فيما بينهم من تبجحات عندما 
فانهم  باجلرمية  متلبسني  عليهم  القبض  يلقى 
سيطلق  بانهم  االمنية  بالقوى  مستهزئني  يقولون 
سراحهم .. سوف يتحقق قوهلم ومن مل يتم تنفيذ 
ادانتهم  وثبت  خمتلفة  ألسباب  بهم  االعدام  حكم 

سيتم اطالق سراحهم و .. و ....
والضحايا من  الشهداء  ذوي  وكيف سيكون موقف 
الدماء  ستذهب  وهل  كسابقه  كان  ان  العفو  قرار 
غري  من  العراق  ارض  على  نزفت  اليت  الربيئة 
عقاب ؟... وما مصري اجلرحى واملعوقني واالرامل 
وااليتام ؟ واالهم من هذه التساؤالت هو ما مصري 

البلد وشعبه املنكوب و .....
ال  وحنن  دقيقة  مسالة  املعتقل  عن  العفو  مسالة 
جرمية  عليه  تثبت  مل  من  هنالك  يكون  قد  ننكر 
رهن التوقيف لغرض التحقيق وهذا ال ميكن له ان 
يكون املربر الطالق سراح بعض املعتقلني خضوعا 
ممن  الربملان  يف  الرئيسية  الكتل  بني  ملفاوضات 

سعد الدين البناءثبتت عليهم اجلرمية 

وقفة مع قرار العفو

االفتتاحية

A L - A   H   R   A   R

07809803679

تقارير

العطاء احلسيني
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إقامة دورة الفرقان الثالثة يف 
احلرم احلسيين املطهر

وزير التخطيط: مشاريع العتبة احلسينية 
املقدسة تشهد نهضة عمرانية كبرية



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

الدينية  املرجعية  ممثل  حذر 
يف  اجلمعة  وخطيب  العليا 
مساحة  املقدسة  كربالء 
يف  الصايف  امحد  السيد 
صالة  من  الثانية  اخلطبة 
اجلمعة اليت أقيمت يف العتبة 
 /12 يف  املقدسة  احلسينية 
شوال/1433هـ املوافق 8-31-

2012م من معاودة االغتياالت 
وتظهر  اليت ختتفي  املنظّمة، 
يف أوقات متفاوتة من الزمن، 
يف  إنها  األعمال  هذه  واصفا 
واخلطورة،  األهمية  غاية 
عناصر  تستهدف  إنها  حيث 
يف  مهمة  مواقع  ذات  حمددة 
والغدر  الغيلة  بطريقة  الدولة 

يف  كثرت  حبيث  واالغتيال 
إىل  مشريا  األخرية،  اآلونة 
إن اإلعالم مل يكن منصفًا يف 
له  ولعل  كامل  بشكل  تغطيتها 
عذرا يف ذلك، بيد إن بصمات 
الواقع اخلارجي هلذه األعمال 
أكثر مما قد يقال وخصوصًا 

يف العاصمة بغداد.
هذه  إن  مساحته:  وأضاف 
حالة  عن  إال  تنم  ال  الطريقة 
الدقيق واملطمئن  التنظيم  من 
وال  خيشى  ال  الذي  لعمله، 
بل  بغطاء  مؤطر  وإنه  خياف 
بغطاءين وأحيانا عشرة .. لكن 
الطريقة خطرة جدًا وحتتاج 
مطالبا  جادة،  وقفة  إىل 

هذه  على  بالقضاء  املعنيني 
الظاهرة ألنها ظاهرة خطرية 
عن  يكشف  قد  وظاهرة  جدًا 
أمور ما بعد عمليات االغتيال، 
عازيا إن هذه الطريقة املنظّمة 
أقوى  فعل  ردة  إىل  حتتاج 
منها وأفضل منها وقدرة أكثر 
وضوحا ومعاجلة .. مذكرا إن 
اجلهات األمنية مل تكن معذورة 
إبقاء هذه احلالة على ما  يف 
هي عليه، فالبد من التصدي 
ال  باألفعال  واحلقيقي  اجلاد 
القضاء  إن  معتربا  األقوال.. 
البد  أمر  الظاهرة  هذه  على 

منه وبأسرع وقت ممكن.
ويف إطار آخر من خطبته ذكر 

مساحة السيد الصايف إن هيبة 
الدولة ال تكون بكثرة القوانني 
يردف  أن  فالبد  املشّرعة، 
التطبيق  قوة  التشريع  هذا 
يف  عمومًا  الناس  إن  مبعنى 
جمتمعاتنا تنظر إىل اجلهات 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة  السيد أمحد الصايف املكان: العتبة احلسينية املقدسة   الزمان:  12/ شوال/ 1433هـ املوافق 31/ آب/2012 م

السيد الصافي يحذر من االغتياالت المنظمة ويدعو إلى مراجعة قانون 
العفو العام وتطبيقه بشروط

الجهات األمنية لم تكن 

معذورة في إبقاء حالة 

االغتياالت المنظمة على 

ما هي عليه، فالبد من 

التصدي الجاد والحقيقي 

باألفعال ال األقوال
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تنظر  مما  أكثر  التنفيذية 
مع  التشريعية  اجلهات  إىل 
هي  التشريعية  اجلهة  إن 
واقع  الن  ؟!!  ملاذا  األساس.. 
مع  بتماس  يكون  التطبيق 
التشريع  واقع  خبالف  الناس 
الربملان،  يكون يف قبة  والذي 
فجوة  هناك  إن  إىل  وأشار 
والتطبيق..  التشريع  بني  ما 
مبعنى إن هذا القانون عندما 
الدرجات  واكتسب  شرّعناه 
اليت البد أن يكتسبها وبعد أن 
متت املصادقة عليها ونشرت 
يف اجلريدة الرمسية ال عذر 
من عدم تطبيقه.. وتساءل من 

يطبق هذا القانون ؟!! 
قال يف معرض إجابته عندما 
ونستخرج  إحصائية  نعمل 
عليها  صودق  اليت  القوانني 
التنفيذي  الواقع  إىل  ونأتي 
نرى قلة التنفيذ بالقياس إىل 
عدد التشريع .. علما إن هيبة 
هذه  تطبيق  يف  تكمن  الدولة 
اليت  فالقوانني   .. القوانني 
البد  باملواطن  مساس  فيها 
التطبيق  وجدية  رعاية  من 
وإلزامية التطبيق ألنها تصب 

يف خدمة الناس.
اعرف  ال  انا  مساحته:  وتابع 
التطبيق  عن  املسؤول  هو  من 
أو  حمددة  جهة  هناك  هل 
هناك جلنة يف جملس الوزراء 
أو جلنة رقابية وبالنتيجة البد 
من وجود جهة تالحظ تطبيق 
مل  القانون  وملاذا  القوانني 
خاطئ  بشكل  ُطِبق  أو  يطّبق 

تطبيق  ان  القول  وخالصة   ..
هيبة  من  جزء  هو  القانون 

الدولة.
النواب  جملس  مساعي  وعن 
يف اصدار قانون العفو العام، 
العامل  دول  إن  مساحته  قال 
فيها  حتدث  عندما  املستقرة 
وُيسجن  ما  لسبب  مشاكل 
من  حياسب  أو  يسجن  من 
حُياسب وهذه مشاكل طبيعية 
يف البلد فهناك من يسرق أو 
يعتدي فتكون هناك حفنة من 
السجناء وتكون الدولة ماسكة 
هناك  وتكون  األمور  بزمام 
فرتى  شفاعة  أو  مناسبة 
مصلحة  هناك  إن  الدولة 
تربوية أوالً  وتعود بالنفع إىل 
 .. السجناء  عن  فتعفو  الدولة 
ظاهرة  السجناء  عن  العفو 
جيدة يف أصل القضية .. هناك 
سجني قد اخطأ الطريق ومر 
بظرف صعب وترى الدولة إن 
فرتة السجن كانت فرتة فيها 
والدولة  الضمري  هلذا  صحو 
تطلق السراح حتى يكون هذا 
املواطن عضوًا ومواطنًا ويبين 

عندنا  املشكلة  ولكن  الدولة، 
يف العراق ليست هكذا ملاذا؟

مع  نعيش  حنن  وأضاف: 
هلا  إرهابية  وجهات  أجندات 
عندما  طريقة  وهلا  خمطط 
الرضيع  الطفل  بقتل  تبدأ 
واملرأة  الكبري  والشيخ 
يكون  عندما  أو  املسكينة 
فالن يسرق من أموال الدولة 
الدولة  على  وحيتال  شاء  ما 
مالي  فساد  هناك  وبالنتيجة 
للدولة  كبرية  خسارة  سبب 
الدم  أباحت  جهات  وهناك 
مل  السجن  وفرتة  العراقي 
ُيعلم إنها فرتة توبة وإنها فرتة 
رجوع عن هذه احلالة فضالً  
عن إن هذه اجلرائم ال ختتص 
فهناك  وحدها  الدولة  بها 
العوائل  من  ومئات  عشرات 
العادل  القصاص  اآلن  تنتظر 

بالقتلة واجُلناة ..
غري  من  إن  مساحته:  وأكد 
املعقول إن هذه املرأة املسكينة 
اليت ُذبح أوالدها أمامها ترى 
الرأس،  مرفوع  القاتل خيرج 
فهذا  اقتدار  عن  تعفو  الدولة 
جيد .. والدولة تعفو عن مورد 
ال توجد حقوق لآلخرين وتعفو 
عن ما يتعلق بها مثل شخص 
للدولة،  بناء  على  اعتدى 
فالدولة صاحبة احلق تعاقب 
هناك  تكون  أن  أما  تعفو..  أو 
ضحايا وأناس أبرياء وعوائل 
تنتظر والناس تنتظر بل هناك 
من  واخلوف  اهللع  من  حالة 
ارتكبت  اليت  اجلرائم  طبيعة 

بشكل  أضعها  املسألة  هذه   ..
جملس  أعضاء  أمام  واضح 

النواب ممثلي الشعب ..
ملن  عفو  إىل  مساحته  ودعا 
التوبة  إمارات  منه  ظهرت 
للدولة  احلق  كان  ملن  وعفو 
إىل  ترجع  اليت  احلقوق  أما 
حيث  مشكلة  فهذه  اآلخرين 
تظهر  مل  التوبة  إمارات  إن 
بيد  اجملرمني  هؤالء  وعصمة 
بيد  وليس  الضحايا  عوائل 
الصف  فالرجوع إىل  الدولة، 
عملية  يف  والدخول  الوطين 
الشعب  أفراد  مع  االندماج 
كلها  الدولة هذه  لبناء  مجيعًا 
مسائل جيب أن تدرس بعناية 
ودّقة مع العفو ولكن بشروط 

حمددة.
اجلميع  طالب  اخلتام  ويف 
إنصاف  يف  العدالة  بتوخي 
اإلرهاب،  وضحايا  املذنبني 
خياف  بدأ  القاضي  إن  حيث 
يف هذه املرحلة وأوالد املقتول 
بدؤوا يشككون يف عدالة الدولة 
وهم ضحايا .. خماطبا حقوق 
تكون  أن  جيب  بأن  اإلنسان 
اإلرهاب  ضحايا  من  قريبة 
وختفف من اآلالم.. معتربا إن 
هذا املوضوع حيتاج إىل عناية 
جملس النواب بشكل يتناسب 
مع طبيعة الوضع الذي يعيشه 
ولكن  العفو  مع  وإننا  البلد، 
بيناها  والشروط  بشروط 

بشكل واضح وصريح.

سماحته يدعو إلى عفو 

لمن ظهرت منه إمارات 

التوبة ولمن كان الحق 

للدولة أما الحقوق التي 

ترجع إلى اآلخرين فعصمة 

هؤالء المجرمين بيد عوائل 

الضحايا وليس بيد الدولة
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الخليُط وأثُرُه في سلوِك اإلنساِن سلبًا وإيجابًا

لإلمام  احلقوق  رسالة  يف  ورد 
علي بن احلسني السجاد )عليهما 
السالم( عن حق اخلليط .. بقوله 
َحقُّ  َوأّمــــــا   ( السالم(:  )عليه 
ـُه  َتُغشَّ وال  ُه  َتُغرَّ ال  َفَأْن  اخَلِليِط 
وال ُتَكِذَبُه وال ُتَغفَِّلُه وال خَتــــــــَدَعُه 
وال َتعَمْل يِف انِتَقـــاِضِه َعَمَل اْلَعُدوِّ 
الَِّذي ال ُيبقي َعَلى َصـــــــاِحبِه َوإِن 
َعَلى  َلُه  اْسَتْقَصيَت  إَليَك  اْطَمَأنَّ 
نْفِسـَك َوَعِلْمَت َأنَّ َغْبَ املُْْسرَتِْسِل 

ِرًبا وال ُقوََّة إال باهلِل(.
هو  اخلليط:  معنى  فإن  بدءًا 
مع  واملشارك  املخالط  الشخص 
شخص آخر يف أمر معني، ومن 
واجلار  والصاحب  الزوج  ذلك 
ولذلك  والشريك..  واجلليس 
فإن الضرورة حتتم وضع أسس 
بني  وقد  للمخالطة،  صحيحة 
السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
أسس هذه العالقة، كون املخالطة 
هلا تأثري قوي على االنسان، ومن 

املمكن ان تغرّيا كثريًا من أخالقه 
وعاداته وأفكاره.. بل هلا تأثريها 
حتى على اجلمادات؛ فاملاء يطيب 
جاور  إذا  مذاقه؛  ويعذب  رحيه، 
كما  الطيبة،  واالشياء  االزهار 
االعيان  اذا جاور  وخيبث رحيه؛ 

اخلبيثة والنجاسات.
بني  ما  املتبادل  التأثري  وهذا 
احناء  من  حنوًا  ميثل  اخللطاء 
الرتبية اخلرّية، أو حنوًا من إحناء 
اإلفساد اخلطري.. فاملخالطة قد 

والفاسد  خريًا،  الشرير  جتعل 
العكس  حيدث  وقد  صاحلًا، 
)عليه  السجاد  فاإلمام  أيضًا.. 
بيان  خالل  من  أراد  السالم( 
اخلري  يسود  أن  احلق،  هذا 
يعم  وبالتالي  اخلليطني،  بني 
املعروف يف اجملتمع، وال حيصل 
بسببها الضرر، فأعطاها حقها 
والقيام  بها،  الالئق  باالهتمام 
ومن  ونافعة..  مفيدة  مبا جيعلها 
حماسن وفوائد املخالطة متى ما 

ُأحِسن اختيار اخلليط ما يلي:
والتعّلم                                                                                                           التعليم   -1
وهي زيادة يف املعرفة، واكتساب 
الضرورية  اخلربات  من  املزيد 

حلياة اإلنسان.
باخللطاء  االنتفاع   -2

وقضاء احلوائج
معاونة  اىل  حباجة  اإلنسان  إن 
ووقوفهم  ومعاضدتهم،  اآلخرين 
والشدائد،  النوائب  يف  معه 
ومساعدتهم له يف تذليل مصاعب 
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إياَك ومصاحبَة...
حسن اهلامشي

هل سألت ابنك يوما تصادق من وجتالس 
من ومتشي مع أي نوع من البشر؟! ألست 
أو  سلبا  يؤثر  واجلليس  الرفيق  إن  تدري 
وتابع  فالحظ  ابنك،  سلوك  على  إجيابا 
اللئيم،  ال  الكريم  لريافق  معه  وتواصل 
الويف ال الغادر، الصاحل ال الطاحل، طيب 
لئيمه،  ال  النسب  أصيل  بذيئه،  ال  الكالم 
قال   : السالم(  )عليه  الباقر  اإلمام  قال 
أبي علي بن احلسني )عليه السالم(  : يا 
بين ! . . انظر مخسة فال تصاحبهم ، وال 
حتادثهم ، وال ترافقهم يف طريٍق، فقلت : 

يا أبه ! . . من هم ؟ . . عّرفنيهم . . قال:

إياك ومصاحبة الكّذاب ! . . فإنه مبنزلة 
لك  ويبّعد   ، البعيد  لك  يقّرب   ، السراب 

القريب .
وإياك ومصاحبة الفاسق ! . . فإنه بايعك 

بأكلة ، أو أقّل من ذلك .
وإياك ومصاحبة البخيل ! . . فإنه خيذلك 

يف ماله أحوج ما تكون إليه .
وإياك ومصاحبة األمحق ! . . فإنه يريد 

أن ينفعك فيضّرك .
وإياك ومصاحبة القاطع لرمحه ! . . فإني 
كتاب اهلل عّز وجّل يف  وجدته ملعونًا يف 

ثالثة مواضع.
الرسل  أرسل  قد  تعاىل  اهلل  إن  إعلم 
وداعني  ومنذرين  مبشرين  واألنبياء 

وأضفى  السليم،  واخلـُلق  القويم  للدين 
خري  وجعلهم  العصمة  عليهم  بلطفه  اهلل 
وخري  ألقوامهم  قدوة  خري  ليكونوا  خلقه 
األنبياء  ولوال   .. هداهم  اتبع  ملن  هادين 
توصل  ملا  عنهم  واملبلغون  وأوصياؤهم 
اإلنسان إىل رشده، هلذا جعل اهلل تعاىل 
تارخينا  إن  الواضح  ومن  هاديا.  قوم  لكل 
العظيمة  بالشخصيات  حافل  اإلسالمي 
القدوة  باختيارها  عظمتها  اكتسبت  اليت 
قدوة،  خري  هم  بل  والصاحلة  الطيبة 
بن  وعمار  واملقداد  الفارسي  كسلمان 
أبي  بن  وحممد  الغفاري  ذر  وأبي  ياسر 
الكثري ممن  األشرت وغريهم  ومالك  بكر 
تأثروا بنبينا املصطفى صلى اهلل عليه و 

يف  عجب  وال  السالم  عليهم  واألئمة  آله 
الشخصيات  بأضخم  اتصلوا  فهم  ذلك 
مراتب  يف  وأعالها  قدسية  وارفعها 
. . وشخصيات األنبياء واألئمة  اإلنسانية 
وليس  البشرية  لكل  قدوة  خري  هي 
نتخذ  أن  بنا  فحرّي  العصور،  من  لعصر 
يف  نهجهم  على  سار  أو ممن  قدوة  منهم 
اخلـُلق الكريم والسجايا احلميدة والسرية 
من  قدوته  البعض  اختاذ  بدل  العابقة، 
شخصية فارغة من القيم واملثل واألخالق 
تلك الشخصية اخلاوية الضعيفة اليت قد 
توقعه يف شباكها املاكرة وفخاخها اهلاوية، 
والعربة والعاقبة ألهل التقوى وطالبها ال 

ألصحاب اخلنى وروادها.
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احلياة.. ولذلك قيل » املرء قليل 
بنفسه كثري بإخوانه ».

التأديب والتأدب  -3
وجماهدتها  النفس  رياضة  إن 
وترويضها على اخلصال احلميدة 
كالصرب والتواضع، وحتّمل االذى 
خمالطة  خالل  من  يأتي  إمنا 
الناس، وحتّمل أذاهم ومشاكلهم 
وأخالقهم  أحواهلم  ومشاهدة 
عن قرب، والتأثر ال يأتي اال ان 
تكون قريبًا من صاحب االخالق 

والفضائل وخمالطته.
االستئناس واإليناس :  -4

املهمة  النفسية  احلاجات  من 
وميله  طبعه  بسبب   - لإلنسان 
 - االخرين  مع  االجتماع  اىل 
وايناس  بهم،  االستئناس  هو 
من  يأتي  وذلك  به،  االخرين 

خالل املخالطة.
احلصول على الثواب :  -5

رتب  اليت  االعمال  بعض  ان 
من  الكثري  عليها  تعاىل  اهلل 
خالل  من  تأتي  امنا  الثواب 
اجلنائز،  فحضور  املخالطة، 
وعيادة املرضى، وزيارة االخوان، 

اجلماعة  صالة  وحضور 
واجلمعة، امنا حتصل من خالل 

املخالطة.
جتارب  من  االستفادة   -6

االخرين :
ما  ملعرفة  يكفي  ال  وحده  العقل 
هو صحيح وصاحل، وما فيه نفع 
التجربة  من  بد  ال  بل  لإلنسان، 
وهذه  احلياة،  يف  واخلربة 
من خالل  اال  تأتي  ال  االستفادة 

املخالطة.
خماطر  تتضح  ذلك  قبال  ويف 
اختيار  أسيء  ما  متى  املخالطة؛ 
يتصف  أن  اجلليس، ومما جيب 

به اخلليط الصاحل هو :
عقل  ذا  يكون  ان   -1
احلياة،  يف  غزيرة  وجتربة 
فاألمحق قد يصيب بضرره اكثر 

مما يصيب خليطه خبريه.
دين  صاحب  يكون  ان   -2
صاحب  فان  حسنة،  واخالق 
الدين يدل على اخلري والفضيلة 
وينهاه عن الشر والرذيلة ويريد 
له اخلري، واما تارك الدين فانه 
صديق  يكون  فكيف  نفسه  عدو 

)َوَيْوَم  تعاىل:  قال  وقد  غريه، 
َيا  َيُقوُل  َيَدْيِه  َعَلى  املُ  الظَّ َيَعضُّ 
ُسوِل َسِبياًل  ْذُت َمَع الرَّ َ َلْيَتيِن اختَّ
ْذ  ِ َأختَّ ملْ  َلْيَتيِن  َويَْليِت  َيا   )27(
َأَضلَّيِن  َلَقْد   )28( َخِلياًل  ُفالنًا 
َوَكاَن  َجاَءِني  ِإْذ  َبْعَد  ْكِر  الذِّ َعْن 
ْيَطاُن ِلإِلنَساِن َخُذواًل )29((. الشَّ
واملربني  اآلباء  اعتناء  أهمية  إن 
اخللطاء  واختيار  توجيه  يف 
وطالبهم،  ألوالدهم  الصاحلني 
الرتبية،  عوامل  من  مهم  عامل 
اثر  ذا  يكون  قد  ذلك  فإن 
اثر  ذا  يكون  وقد  وبّناء،  اجيابي 
جيب  هنا  ومن  وهّدام..  سيئ 
يعريوا  ان  واملربني  اآلباء  على 
اخلليط  واختيار  املخالطة، 
ولتحقيق   .. واهتمامهم  عنايتهم 
واملفيدة  الصاحلة  االغراض 

جيب توفر ما يأتي:
االب  يطلع  ان  جيب   -1
خلطاء  على  واملربي  واالم 
السيئني  من  ومينعوهم  اوالدهم 
منهم،  والرتبية  الدين  وعدميي 
على  احلبل  هلم  يرتك  ال  وان 
لقلة  خلطائهم،  الختيار  الغارب 

وعدم  احلياة،  يف  جتربتهم 
الصحيحة  بالقواعد  معرفتهم 

للمخالطة.
منعهم من الذهاب اىل   -2
ودون  وحدهم  العامة  االماكن 
االماكن  وخصوصًا  مرافقتهم، 
ذهاب  من  عليهم  خيشى  اليت 

دينهم واخالقهم.
آباؤهم  هلم  خيتار  ان   -3
مدن  يف  للدراسة  بعثوهم  اذا 
وخارج  قريبة  او  بعيدة  اخرى 
يأمنوه على  مناطق سكناهم من 

دين واخالق وسرية ابنائهم.
فاخلليط املؤمن هو الذي خيلص 
ويرشده  له  وينصح  خلليطه، 
فيه  ما  اىل  ويدعوه  ويهديه 
يرتك  وان  االنساني،  صالحه 
الغدر  خليطه  وبني  بينه  فيما 
والغش والكذب واخلداع وكل ما 
يدعو اىل العداء والبغضاء، وان 
امام  خليطه  قدر  من  ينتقص  ال 
احد، الن هذا ال ميكن ان جيري 
بني  جيري  وامنا  اخللطاء  بني 

االعداء.

في ترِك إتباع األهواء والشهوات )1-2(ثقافة دينية..
تقود  اليت  االمور  من  النفس  اتباع 
فهنالك اصال  الضاللة  اىل  صاحبها 
ينشأ ناقم على النفس يف ظل ظروف 
عائلية تسمح له بذلك وهذا حسن.   

قال تعاىل : ) أفرأيت من اختذ إهله 
هواه ( . وقال تعاىل : ) وال تتبع اهلوى 
فيضلك عن سبيل اهلل (.. وقال تعاىل : 
) وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 

عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى ( .
الشهوة  إىل  النفس  ميل   : اهلوى     
إىل  املائلة  النفس  على  يطلق  وقد   ،
بذلك  مسي  ولعله   ، أيضًا  الشهوة 
إىل  الدنيا  يف  بصاحبه  يهوي  ألنه 
 ، اهلاوية  إىل  اآلخرة  ويف  داهية  كل 

السقوط   : املادة  هذه  معاني  من  فإن 
إهله  اختذ  من  أفرأيت   (  : وقوله   ،
إعظامًا  الثاني  املفعول  قدم   ) هواه 
لتعظيمه  وعناية  اهلوى  اتباع  لذم 
اهلوى حبيث جعله إهلًا ُيعبد من دون 
الشريفة إشارة إىل  اآليات  اهلل. ويف 
وأنه  هلا  عبادة  النفس  هوى  إتباع  إن 
وأنه   ، اهلل  سبيل  عن  للضاللة  سبب 
ال ضاللة فوقه ، وأنه يدعو إىل عدم 
عن  النفس  منع  وان  اهلل  رسل  إجابة 

هواها سبب لدخول اجلنة.   
     وهنا نصوص كثرية موضحة هلذا 
املعنى. فقد ورد : أن اهلل أقسم جبالله 
ومجاله وبهائه وعاله أنه ال يؤثر عبد 

جعل  إال  هواه  على  تعاىل  اهلل  هوى 
غناه يف نفسه وهمه يف آخرته وضمن 
، ص75(.  : ج70  األنوار  رزقه )حبار 
وأنه لو آثر هواه على هوى اهلل شتت 
قلبه  وشغل  دنياه  عليه  ولبس   ، أمره 

بها )نفس املصدر(.
ما  أخوف  من  اهلوى  إتباع  وان       
كان خياف منه النيب صلى اهلل عليه 
على  السالم  عليه  والولي  وسلم  وآله 

األمة .
     وأنه : طوبى ملن ترك شهوة حاضرة 

ملوعود مل يره .
وآله  عليه  اهلل  النيب صلى  وان       
لصاحب  النجاة  يرجو  ال  كان  وسلم 

اهلوى .
    وان أشجع الناس من غلب هواه .

على  سلطان  أقوى  اهلوى  وان       
اإلنسان ، وهو الذي يصده عن احلق. 
     وانه اسرتحم النيب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم لرجل نزع عن شهوته وقمع 

هوى نفسه .
     وان الصادق عليه السالم قال : » 
احذروا أهواءكم كما حتذرون أعداءكم 
من  للرجال  أعدى  ليس شيء  فإنه   ،
تدع  ال   : قال  وانه   .  » أهوائهم  إتباع 
رداها  يف  هواها  فإن  وهواها  النفس 
وكف  أذاها  تهوى  وما  النفس  وترك 

النفس عما تهواه دواها .
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لو سألوك

كيف بدأت الــــبشرية؟

                             

منقول عن موقع مكتب المرجع 
الديني األعلى سماحة آية اهلل 

العظمى السيد علي الحسيني 
السيستاني)دام ظله الوارف ( 

www.sistani.org

استفتاءات متنوعة

صالُة الغفيلة وصالة الوحشة
صالة الغفيلة: ورد أنها تورث دار الكرامة ودار السالم وهي اجلنة.

احلمد:  سورة  بعد  األوىل  الركعة  يف  يقرأ  والعشاء  املغرب  فرضي  بني  ركعتان  وهي 
ُلَماِت َأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ َأنَت  )َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضبًا َفَظنَّ َأن لَّن نَّْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى يِف الظُّ
ْيَناُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُننِجي املُْْؤِمِننَي(.  املِِنَي، َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنَّ ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت ِمَن الظَّ
ويقرأ يف الركعة الثانية بعد احلمد: )َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما يِف 
َيْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة يِف ُظُلَماِت اأَلْرِض َواَل َرْطٍب َواَل  َوَرَقٍة ِإالَّ  َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن  اْلرَبِّ 
ِبنٍي(. ثم يقنت فيقول: )اللهم إني أسألك مبفاتح الغيب اليت ال يعلمها  َياِبٍس ِإالَّ يِف ِكَتاٍب مُّ
ولي  أنت  )اللهم  يقول:  ثم  ويطلب حاجته.  وآل حممد(  أن تصلي على حممد  أنت  إال 
نعميت والقادر على طلبيت تعلم حاجيت فأسألك حبق حممد وآله عليه وعليهم السالم 

مّلا قضيتها لي( ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء اهلل تعاىل.

مسألة )1(: جيوز اإلتيان بالبسملة قبل اآلية اخلاصة ال بقصد الورود.
مسألة )2(: إذا نسي القنوت حتى ركع جاز له أن يأتي به بعد الركوع.

صالة الوحشة أو صالة ليلة الدفن: روى عن النيب  أنه قال : ال يأتي على امليت اشد من 
أول ليلة فارمحوا موتاكم بالصدقة، فان مل جتدوا فليّصل أحدكم ركعتني له.

وهي ركعتان يقرأ يف األوىل بعد احلمد آية الكرسي واألحوط لزومًا قراءتها إىل قوله 
تعاىل: َ)ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن( ويقرأ يف الركعة الثانية بعد احلمد سورة القدر عشر مرات 
وبعد التشهد والسالم يقول: )اللهم صل على حممد وآل حممد وابعث ثوابها إىل قرب 
فالن( ويسّمي امليت، ويف رواية بعد احلمد يف األوىل التوحيد مرتني وبعد احلمد يف 

الثانية سورة التكاثر عشرًا، ثم الدعاء املذكور، واجلمع بني الكيفيتني أوىل وأفضل.
ووقت أدائها على النحو األول الليلة األوىل من الدفن، فإذا مل يدفن امليت إاّل بعد مرور 
مدة أخّرت الصالة إىل الليلة األوىل من الدفن ، أّما على النحو الثاني فظاهر الرواية 
الواردة به استحبابها يف أول ليلة بعد املوت، وجيوز اإلتيان بها يف مجيع آنات الليل، 

وان كان التعجيل أوىل.

البشري  التاريخ  أن  خُيفى  ال 
صفوة  آدم  إىل  بدايته  يرجع 
بدأ  ومنه  البشر  أبو  فهو  اهلل 
وقد  اإلنساني،  والنوع  النسل 
وقع نزاع يف كيفية بدء النسل 
بعد آدم )عليه السالم( واختلف 

العلماء واملفّسرون يف ذلك.
من  االخ  نكاح  جبواز   : فقيل 
االخت يف النسل األول فقط أي 
بني هابيل وقابيل وأختيهما، إذ  
ان حواء كانت تلد توأمًا من ذكر 
وأنثى, ويكون هذا من التشريع 
البشري,  النسل  لبدء  اخلاص 
اجملوس  به  يتمسك  ما  وهذا 

من جواز نكاح احملرمات.
والصحيح ما ورد عن أئمة أهل 
وإنكار  السالم(  )عليهم  البيت 
غاية  وإتباعهم  اجملوس  مقولة 
اإلنكار, فقد ورد يف خرب زرارة 
قال : سئل أبو عبد اهلل )عليه 
من  النسل  بدأ  كيف  السالم( 
فان  السالم(  )عليه  آدم  ذرية 
اهلل  ان   : يقولون  اناسًا  عندنا 
آدم  إىل  أوحى  وتعاىل  تبارك 
بناته  يزّوج  ان  السالم(:  )عليه 
بنيه، وان هذه اخللق كّله أصله 
أبو  قال  واألخوات,  اإلخوة  من 
عبد اهلل اإلمام الصادق )عليه 
السالم( : تعاىل اهلل عن ذلك 
قال هذا  يقول من  كبريًا  علوًا 
: ان اهلل عز وجل خلق صفوة 
ورسله  وأنبياءه  وأحباءه  خلقه 
واملسلمني  واملؤمنات  واملؤمنني 
يكن  واملسلمات من حرام, ومل 

من  خيلقهم  ما  القدرة  من  له 
احلالل, وقد أخذ ميثاقهم على 
احلالل الطهر الطاهر الطيب 
؟ غري إن جياًل من هذا اخللق 
علم  عن  رغبوا  ترون  الذي 
وأخذوا  أنبيائهم  بيوتات  أهل 
بأخذه,  ُيؤمروا  مل  حيث  من 
من  ترون  قد  ما  إىل  فصاروا 
الضالل واجلهل بالعلمـ  إىل أن 
قال انه يف كتب اهلل السماوية 
والزبور  واإلنيل  التوراة  من 
فيها  ليس  الكريم  والقرآن 

حتليل شيء من ذلك حقًا ـ .
فمن يقول هذا وشبهه إال تقوية 
قتلهم  فماهلم  اجملوس,  حجج 
كيف  حيدثنا  انشأ  ثم  ؟!  اهلل 
كان بدء النسل من آدم, وكيف 
كان بدء النسل من ذريته، فقال 
)عليه  آدم  ان   : السالم(  )عليه 
بطنًا  سبعون  له  ولد  السالم( 
يف كل بطن غالم وجارية إىل 
أن قتل هابيل, فلّما قتل قابيل 
هابيل  على  آدم  جزع  هابيل 
جزعًا قطعه عن إتيان النساء, 
فبقي ال يستطيع أن يغشى حّواء 
مخسمائة عام ـ ويف خرب آخر 
ـ ثّم ختّلى  بكى أربعني صباحًا 
فغشي  عليه  اجلزع  من  به  ما 
حواء فوهب اهلل له شيثًا وحده 
ليس معه ثاني واسم شيث هبة 
له  أوصي  أول وصي  اهلل وهو 
من اآلدميني يف األرض, ثم ولـد 
ليس  يافث  شيث  بعد  من  له 
معه ثاني, فلّما أدركا وأراد اهلل 

ية
وع

�سب
ر اال

حرا
ة اال

جمل

8

A
L

A
H

R
A

R
 

M
A

G
A

Z
I

N
هاء

فق
ه و

فق



َهاِقنِي َعاِمال َعَلى األَْْهَواِز َو َفاِرَس ،  ُهوٍر ، َقاَل : َكاَن النََّجاِشيُّ َو ُهَو َرُجٌل ِمَن الدَّ ِد ْبِن مُجْ مَّ َعْن حُمَ
الم ( : ِإنَّ يِف ِديَواِن النََّجاِشيِّ َعَليَّ َخَراجًا ، َو ُهَو  َفَقاَل َبْعُض َأْهِل َعَمِلِه ألَِبي َعْبِد اهللَِّ  ) عليه السَّ

ُمْؤِمٌن َيِديُن ِبَطاَعِتَك ، َفِإْن َرَأْيَت َأْن َتْكُتَب ِلي ِإَلْيِه ِكَتابًا ؟
َك  ِحيِم ، ُسرَّ َأَخاَك َيُسرَّ ِن الرَّ مْحَ الم ( : » ِبْسِم اهللَِّ الرَّ َقاَل : َفَكَتَب ِإَلْيِه َأُبو َعْبِد اهللَِّ ) عليه السَّ

اهللَُّ » .
ا َخاَل َناَوَلُه اْلِكَتاَب ، َو َقاَل َهَذا ِكَتاُب  ِلِسِه ، َفَلمَّ ا َوَرَد اْلِكَتاُب َعَلْيِه ، َدَخَل َعَلْيِه َو ُهَو يِف جَمْ َقاَل : َفَلمَّ

الم ( . َأِبي َعْبِد اهللَِّ ) عليه السَّ
َفَقبََّلُه َو َوَضَعُه َعَلى َعْيَنْيِه ، َو َقاَل َلُه َما َحاَجُتَك ؟

َقاَل : َخَراٌج َعَليَّ يِف ِديَواِنَك .
َفَقاَل َلُه : َو َكْم ُهَو ؟

َقاَل : َعَشَرُة آالِف ِدْرَهٍم .
 : َلُه  َقاَل  ُثمَّ   ، ِلَقاِبٍل  َلُه  ُيْثِبَتَها  َأْن  َأَمَر  َو   ، ِمْنَها  َأْخَرَجُه  ُثمَّ   ، َعْنُه  ِبَأَداِئَها  َأَمَرُه  َو  َكاِتَبُه  َفَدَعا 

َسَرْرُتَك؟
َفَقاَل : َنَعْم ، ُجِعْلُت ِفَداَك .

ُثمَّ َأَمَر َلُه مِبَْرَكٍب َو َجاِرَيٍة َو ُغاَلٍم ، َو َأَمَر َلُه ِبَتْخِت ِثَياٍب ، يِف ُكلِّ َذِلَك َيُقوُل َلُه َهْل َسَرْرُتَك ؟
َفَيُقوُل : َنَعْم ُجِعْلتُ  ِفَداَك .

َفُكلََّما َقاَل َنَعْم َزاَدُه ، َحتَّى َفَرَغ .
ْل ُفُرَش َهَذا اْلَبْيِت الَِّذي ُكْنَت َجاِلسًا ِفيِه ِحنَي َدَفْعَت ِإَليَّ ِكَتاَب َمْوالَي الَِّذي َناَوْلَتيِن  ُثمَّ َقاَل َلُه : امْحِ

ِفيِه ، َو اْرَفْع ِإَليَّ َحَواِئَجَك .
ُجُل . َقاَل : َفَفَعَل ، َو َخَرَج الرَّ

ِديِث َعَلى ِجَهِتِه ، َفَجَعَل  ُجُل ِباحْلَ َثُه الرَّ الم ( َبْعَد َذِلَك ، َفَحدَّ َفَصاَر ِإىَل َأِبي َعْبِد اهللَِّ ) عليه السَّ
ُيَسرُّ مِبَا َفَعَل .

َك َما َفَعَل ِبي ؟ ُجُل : َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ ، َكَأنَُّه َقْد َسرَّ َفَقاَل الرَّ
َفَقاَل : » ِإي َو اهللَِّ ، َلَقْد َسرَّ اهللََّ َو َرُسوَلُه » 

الم (  ْعُت َأَبا َحِنيَفَة  َيْسَأُل َأَبا َعْبِد اهللَّ ) عليه السَّ ِن ْبِن َأِبي َعْبِد اهللَِّ ، َقاَل : مَسِ مْحَ َعْن َعْبِد الرَّ
َعِن املُْْتَعِة ؟

َفَقاَل : » َأيَّ املُْْتَعَتنْيِ َتْسَأُل » ؟
جِّ ، َفَأْنِبْئيِن َعْن ُمْتَعِة النَِّساِء َأ َحقٌّ ِهَي ؟ َقاَل : َسَأْلُتَك َعْن ُمْتَعِة احْلَ

َفَقاَل : » ُسْبَحاَن اهللَِّ ، َأ َما َقَرْأَت ِكَتاَب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ : ) ... َفَما اْسَتْمَتْعُتم ِبِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ 
َفِريَضًة ... ( ؟!

َفَقاَل َأُبو َحِنيَفَة : َو اهللَِّ َفَكَأنََّها آَيٌة ملْ َأْقَرْأَها َقطُّ

كيف بدأت الــــبشرية؟
ُسرَّ أخاك يسرَّك اهلُل

كأنه ما قرأ اآلية

عز وجل أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون ما 
قد جرى به القلم من حتريم ما حّرم اهلل عز 
وجل من االخوات على االخوة انزل بعد العصر 
واملالئكة  ـ  اجلنة  من  حوراء  اخلميس  يوم  يف 
يتصّورون بصورة اآلدمي كما كان جربئيل ينزل 
فأمر اهلل  بركة,  ـ امسها  الكليب  بصورة دحية 
عز وجل آدم أن يزّوجها من شيث فزّوجها منه, 
الغد حوراء من اجلنة  ثم نزل بعد العصر من 
امسها منزلة ) نزلة ( فأمر اهلل عز وجل آدم 
أن يزّوجها من يافث فزّوجها منه فولد لشيث 
وجل  عز  اهلل  فأمر  جارية,  ليافث  وولد  غالم 
آدم حني أدركا أن يزّوج بنت يافث من ابن شيث, 
ففعل ذلك فولد الصفوة من النبيني واملرسلني 
من نسلهما, ومعاذ اهلل أن ذلك على ماقالوا من 
األخوة واألخوات. )حبار االنوار : 11 : 224 عن 

علل الشرايع : 18( .
فعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اهلل 
زّوج  أكان  البشر  أبي  آدم  عن  السالم(  )عليه 
فعل  لو  واهلل  اهلل  معاذ   : فقال  ابنه؟  من  ابنته 
ذلك آدم )عليه السالم( ملا رغب عنه رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( وما كان آدم إاّل على دين 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(, فقلت : وهذا 
اخللق من ولد من هم ومل يكن إاّل آدم وحّواء ؟ 
: فلما  .. فأجابه )عليه السالم(... إىل أن قال 
عز  اهلل  أظهر  الرجل  يدرك  ما  قابيل  أدرك 
جهانة يف  هلا  يقال  اجلان  ولد  من  جنّية  وجل 
صورة إنسية, فلّما رآها قابيل ومقها ـ أي مال 
جهانة  زّوج  أن   : آدم  إىل  اهلل  فأوحى  ـ  إليها 
من قابيل فزّوجها من قابيل, ثّم ولد آلدم هابيل 
أهبط اهلل  الّرجل  يدرك  ما  أدرك هابيل  فلّما 
إىل آدم حوراء وامسها نزل احلوراء فلّما رآها 
هابيل ومقها فأوحى اهلل إىل آدم ان زّوج نزاًل 
من هابيل ففعل ذلك, فكانت نزل احلوراء زوجة 

هابيل بن آدم ... )البحار : 11 : 227( .
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حصاد 
»األحرار« 

األسبوعي 

توقعاٌت بأن يبلغ 
معدل النمو يف 

العراق خالل العام 
احلالي %10.5

قرُب إطالق 
جولة التراخيص 

الخامسة الخاصة 
بالرقع االستكشافية 

الغازية

اجناُز ن�شب متقدمة يف تنفيذ م�شروع طريق الزائرين )ياح�شني(

برملاينٌّ : العالقات بني العراق والكويت ت�شري  وفق اأ�ش�س �شحيحة

التقاعُد والرواتب املوحدة والتعوي�شات  �شمن اأولويات الربملان

حمرك البحث غوغل )google(، ُيدخل اللغة الكردية اىل موقعه

موجز

االقتصادية  اللجنة  توقعت 
آسيا  لغربي  واالجتماعية 
)اإلسكوا( التابعة لألمم املتحدة، 
العراق  يف  النمو  معدل  يبلغ  أن 
خالل العام احلالي 10,5%، وفيما 
اخلليج  دول  املعدل يف  أن  أكدت 
ان  إىل  أشارت   ،%4,5 سيكون 
على  حافظت  النفط  إيرادات 
»الربيع  ظل  يف  مرتفع  مستوى 

العربي«.

قرب  عن  النفط  وزارة  أعلنت 
إطالق جولة الرتاخيص اخلامسة 
االستكشافية  بالرقع  اخلاصة 
سيتم  أنه  أكدت  وفيما  الغازية، 
االحتماالت  ذات  الرقع  اختيار 
لفتت  والعالية،  الواعدة  الغازية 
تغيريات  تطرأ  أن  احتمال  إىل 
هلذه  اخلدمة  عقود  صيغة  على 

اجلولة.

أعلنت دائرة صحة النجف االشرف عن عزمها إنشاء أول مركز لزراعة خناع العظم يف العراق للتقليل من 
معاناة املرضى وتقليل كلف العالج اخلارجي، مبينا أن مرضى الثالسيميا واللوكيميا وبقية أمراض الدم 

اليت  حتتاج إىل زراعة النخاع  سيستفيدون من املركز.

اكد النائب الربملاني عبد السالم املالكي ان العالقات بني العراق والكويت تسري على وفق أسس صحيحة، 
هذا ومن املؤمل ان يعقد مسؤولون عراقيون وكويتيون خالل الفرتة املقبلة اجتماعات لغلق ملفات عالقة 
متهيدا إلخراج العراق من طائلة الفصل السابع، مصدر مطلع أشار اىل إن من بني امللفات املنتظر حبثها 
، ملف اخلطوط اجلوية الكويتية واحلدود ومسألة الديون واألرشيف الكوييت، فيما سرتكز املرحلة التالية 

على إنهاء ملف املفقودين   الكويتيني والتعويضات.

املرحلة  تشريعها خالل  تعتزم  اليت  املهمة  القوانني  عن  النيابية  االقتصادية  اللجنة  كشفت 
اللجنة إلقرارها  تتجه  اليت  القوانني  ابرز  إن  الدايين  ناهدة  اللجنة  املقبلة، وذكرت عضوة 
هي قانون التقاعد، وقانون تعويض ضحايا اإلرهاب، وقانون الرواتب املوحد جلميع موظفي 

الدولة.

ادخل حمرك البحث غوغل )google(، اللغة الكردية ضمن اللغات اليت يتعامل بها يف موقعه ألول مرة حيث أظهرت 
صفحة الغوغل الرئيسية يوم 26 من شهر اب هذه اللغة إىل جانب اللغتني العربية واالنليزية، وهي املرة األوىل منذ 
تأسيسه . ويشار إىل أن غوغل احتفل خالل السنوات املاضية بالعديد من املبدعني العراقيني كان آخرهم الشاعر 

العراقي الكبري حممد مهدي اجلواهري.

النفط تؤكد  مصادر يف وزارة    •
تفيد  معلومات  على  حصوهلا 
إلفشال  تسعى  إقليمية  دوال  بأن 
من  العراقية،  النفطية  السياسة 

الشركات  على  الضغط  خالل 
العراق  مع  التعامل  لعدم  العاملية 

خشية على مصاحلها.
• شركة طريان اخلليج البحرينية 

العراق  اىل  رحالتها  تستأنف 
إىل  احلالي  أيلول  شهر  بداية 
مطارات بغداد والبصرة والنجف 

االشرف وأربيل الدولية .

تنفيذ مشروع طريق  الدراجي، عن حتقيق نسب اناز متقدمة يف  أعلن وزير اإلعمار واإلسكان حممد 
الزائرين )ياحسني( مبحاوره املتعددة بأسلوب التنفيذ املباشر، مبينا أن اهلدف من املشروع تسهيل مهمة 
الزائرين يف الوصول إىل مدينة كربالء املقدسة بانسيابية وبالشكل الذي ال يتعارض مع حركة سري املرور 

أثناء تأدية مراسيم الزيارات املليونية.

النجُف اال�شرُف تعتزم اإن�شاء اأول مركز لزراعة نخاع العظم يف العراق   
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أطفال بعمر الزهور وكبار أرهقتهم احلياة حبثا عن ما يرحيهم من قسوتها ، يفرتشون أكواما من النفايات حبثا عن علب 
قدمية حياولون مجعها كي يبيعوها لقاء دنانري معدودة ليسدوا رمق عوائلهم باخلبز وانواع بسيطة من اخلضر ، انه واقع 

النباشة يف أماكن الطمر الصحي يف البالد.
يقول سالم حسن وهو طفل يبلغ من العمر مثاني سنني » ان احلاجة دفعته للعيش من الصباح حتى املساء يف هذا املكان 
املخصص للنفايات وما فيه من ميكروبات حاملة ألنواع كثرية من األمراض ، وكونه احد أفراد عائلة اختذت من هذا املكان 

سبيال للقمة عيشها فانه ترك املدرسة كي يتفرغ لعمله »
اما عناد طعمة وهو رجل كبري جاوز الستني سنة من عمره » فقد بني ان احلياة أجربته على اختاذ مهنة »النباشة« كي 
يسد رمق عائلته املكونة من سبعة افراد ما ان يكرب احدهم حتى جيلبه اىل هذا املكان كي يبحث مع أبيه بني »الكارتونات 

والقواطي« لبيعها لقاء مثن بسيط يشرتي من خالله بعض الطعام .
بدوره بني مدير بيئة مدينة الديوانية رئيس املهندسني حيدر عيدان خطورة التعامل مع النفايات ملا تسببه من أمراض ، 
مؤكدا على ضرورة العمل بوسائل حديثة للتخلص من هذه النفايات واستغالهلا االستغالل األمثل من خالل معامل الفرز 
والتدوير. وقال يف هذا اخلصوص » البد من وضع آلية او خطة إسرتاتيجية هلذه النفايات تبدأ من عملية اجلمع والطمر 
ثم اىل معامل الفرز والتدوير ، مضيفا: النفايات مصدر خطري لألمراض السيما األمراض السرطانية وتزداد خطورتها 

عند حرقها مع استنشاق الغازات املنبعثة.
اما رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف جملس حمافظة الديوانية وداد احلسناوي فقد أكدت حصول املوافقة على مشول شرحية 
النساء العاطالت عن العمل بقروض ترتاوح ما بني مخسة اىل عشرة ماليني دينار ، وقالت يف هذا اخلصوص » بعد زيارات 

ميدانية ألماكن الطمر الصحي ملعايشة مشاكل النساء العامالت يف هذه األماكن واألطفال حيث 
مت تسجيل أمسائهم لبحث إمكانية مشوهلم برواتب تعني ذويهم ، وأضافت بعد مفاحتة اجلهات 
املعنية متت املوافقة على مشوهلن بقروض ترتاوح مابني 5 اىل 10 ماليني دينار، مشرية اىل ان 
اجمللس سيفتتح دورات لتعليمهن كيفية إدارة املشاريع والذي سيساهم حتما بإنقاذهم من هذا 

الواقع املؤمل ».

 ظاهرة تسرق األطفال من المدارس وواقع مؤلم يحتاج الى حل
النباشُة ..
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قدم مدير الوقف يف طوزخورماتو السيد عمار كاظم البندر التهاني والتربيكات ملدير ناحية امرلي يف القضاء لتسلمه منصبه 
اجلديد خالل زيارته مع وفد له ملبنى الناحية .

وقال مصدر اعالمي بالوقف ان زيارة البندر تأتي ضمن خطة الدائرة يف فتح عالقاتها مع الدوائر واملؤسسات احلكومية حسب 
توجيهات مساحة السيد صاحل احليدري رئيس الوقف الشيعي مبيناًً ان مدير الوقف الشيعي قدم تهانيه ملدير ناحية امرلي 
اجلديد السيد عادل شكور معربا عن امله يف تعزيز التعاون املشرتك بني الطرفني مبا فيه خدمة ألهالي قضاء طوزخورماتو 
من  جهته أعرب شكور عن سعادته وشكره العميق هلذه الزيارة مبديًا استعداده الكبري للتعاون مع الوقف الشيعي مثمنًا مشاريع 

وإعمال الوقف الشيعي يف القضاء . 
                                                دائرة العالقات واإلعالم اإلسالمي 

مدير الوقف الشيعي يف قضاء طوزخورماتو يقدم تهانيه ملدير ناحية امرلي اجلديد

 حممد املوسوي/ بابل

يف  والبيئة  الصحة  حذرت جلنة 
حتول  من  بابل  حمافظة  جملس 
املواد  لبيع  سوق  إىل  العراق 
رة يف املستقبل . وقال عضو  املخدِّ
إن   : الكريم  عبد  مازن  اللجنة 
رات يف العراق ال تزال حالة  املخدِّ
كامنة ,  مشريا إىل إن املعروف 
تعاطي  إن  العامل  دول  مجيع  يف 
غري  سرية  عادة  هو  املخدرات 
معلنة ألسباب إجتماعية معروفة 

.
 وأضاف عبد الكريم إن لدينا يف 
للعقاقري  إستخدام  سوء  العراق 
إن  أي  طبيا  املوصوفة  الطبية 
ويستخدمها  يأخذها  املريض 
الفاليوم  لغري إستعماهلا كحبوب 
واملرخية  للقلق  املضادة  واألدوية 
للعضالت وبعض األدوية األخرى 
يف  األكثر  اإلدمان  متثل  وهي 

البالد .
األحداث  أو  األطفال  أن  وبني   
يستخدمون  الشباب  وبعض 
الطيارة  املواد  عرب  املستنشقات 
والبنزين  والثنر  كالسيكوتني 
وهي مواد خمدرة وقاتلة يف نفس 

الوقت .
يف  التغيري  وبعد  أنه  إىل  الفتا   
العام 2003 بدأت بعض الظواهر 
على  واخلطرية  احلضارية  غري 
العراق  إىل  تدخل  جمتمعنا 
والرتياق  احلشيشة  ضمنها  من 
وبعض حاالت اإلدمان عن طريق 
وعلى  ؛  بالوريد  تعطى  احلقن 
تعد  أنها  إال  قلتها  من  الرغم 

أخطر أنواع اإلدمان .
 وأكد عبد الكريم  إن العراق يف 
فرتة من الفرتات حتول اىل ممر 
بأن  ؛منوها  املخدرات  لتجارة 
تبحث  املخدرات  بيع  عصابات 
عن طرق سهلة لرتويج بضاعتها 

العراق وميكن تصديرها  داخل  
وغربا  وأوربا  تركيا  إىل  مشاال 
إىل بالد الشام وإسرائيل وجنوبا 

إىل اخلليج العربي .
املاضية  الفرتة  إن  إىل  يشار 
من  عدد  على  القبض   شهدت 
متلبسني  رات  املخدِّ مهربي 
:إن  الكريم  عبد  وتابع  جبرمهم 
التقارير  وحسب  عامليا  املعروف 
هلذه  ممرا  يعد  الذي  البلد  إن 
من  نسبة  تكون  إن  ميكن  املواد 
املواد  هذه  يستخدمون  سكانه 
عشر  إىل  النسبة  تصل  وقد 
الوضع  إن  أكد  أنه  بيد  باملائة 
السنوات   خالل  أصبح  األمين 
سيطرة  وهناك  جيدا  املاضية 
مما  احلدودية  املنافذ  على  تامة 
رات  املخدِّ دخول  تقليل  إىل  أدى 
بعض  يوجد  لكنه   , بالتدريج 
يف  رات  املخدِّ وبائعي  مروجي 
أسواق  عن  دائما  تبحث  العامل 

والعراق ميكن  جديدة لبضاعتها 
اجلديدة  األسواق  من  يعد  أن 

واخلام وغري املكتشفة .
تعامل  أحدى طرق  إن  موضحا   
إدخال  هو  رات  املخدِّ مافيات 
ير  التخدِّ سريعة  رات  املخدِّ
تكاد تكون جمانية لكي  وبأسعار 

يزيد اإلدمان عليها .
يستدعي  بأن  قوله  وختم   
سواء  منها  الوقاية  على  الرتكيز 
كانت الصحية أم من خالل زيادة 
الوعي الديين والعائلي عن طريق 
مراقبة سلوك املراهقني والشباب 
, إضافة اىل دور األجهزة األمنية 
والبيئية  الصحية  والرقابة 
يف  رات  املخدِّ مكافحة  وشرطة 
العراق عموما ويف حمافظة بابل 
خاليا  العراق  ليصبح  خصوصا 
على  اخلطري  الوباء  هذا  من 

اجملتمع العراقي احملافظ .

رات التحذيُر من حتول العراق إىل سوق أو ممر لبيع املخدِّ
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مدير الوقف الشيعي يف كركوك..
يلتقي عددا من أعضاء جملس حمافظة كركوك ومدير كهربائها

التقى مدير الوقف الشيعي يف حمافظة كركوك الشيخ حبيب مسني ديدار يف مكتبه عددا من أعضاء جملس حمافظة كركوك باإلضافة اىل مدير كهرباء 
احملافظة. وقال مصدر إعالمي ان اللقاء الذي مجع الشيخ ديدار بالسادة حتسني كهية وناة حسني وقاسم محزة أعضاء احلكومة احمللية يف كركوك واألستاذ 
ياجلني مدير كهربائها تناول اللقاء موضوع املبلغ املخصص من موازنة تنمية األقاليم ملديرية الوقف الشيعي لرتميم املساجد واحلسينيات وبناء قاعة مناسبات 

يف املديرية. باإلضافة اىل تقديم مدير كهرباء احملافظة شكره للوقف الشيعي جلهوده يف توعية املواطنني بشان ترشيد االستهالك الكهربائي.

                                               دائرة العالقات واإلعالم اإلسالمي

مديرية الوقف الشيعي يف بابل ختتتم املهرجان الثقايف السنوي 
لوالدة اإلمام احلسن )عليه السالم(

اختتمت يف مديرية الوقف الشيعي يف بابل فعاليات املهرجان الثقايف السنوي اخلامس لوالدة اإلمام 
اجملتبى والذي استمر ملدة ثالثة أيام . 

بالديوان ان املهرجان  تضمن برامج قرآنية متعددة وفقرات ثقافية متنوعة  وقال مصدر اعالمي 
مشريا اىل حضور خنبة من القراء الدوليني والعراقيني اىل األمسيات القرآنية اليت شهدها املهرجان 
،  مبينًا ان احلفل ختلله افتتاح معرض للكتاب ومعرض للخط العربي والزخرفة واللوحات الفنية ، 
وأضاف املصدر ان مساحة العالمة السيد حممد علي احللو األستاذ يف احلوزة العلمية يف النجف 

األشرف ركز خالل الكلمة اخلتامية للمهرجان على موضوع هدنة اإلمام احلسن عليه السالم مع معاوية بن ابي سفيان مبينا حكمة وحنكة اإلمام عليه السالم 
يف قيادة تلك املرحلة التارخيية بنجاح تام ، وأشاد احللو باجلهود املعطاء ملنتسيب ديوان الوقف الشيعي يف حمافظة بابل ومثمنا دور السيد مدير الوقف األستاذ 
املهندس أمحد العبيدي على قيادته الواعية واليت من مثراتها احتضان هذه املناسبة الثقافية الكربى الثرية بالعطاء وملدة ثالثة أيام ، بدوره أشاد العبيدي بكل 

من شارك يف هذ االحتفال مثنيًا على جهود اللجنة اليت حضرت واعدت وهيأت كل مستلزمات إناحه طيلة فرتة انعقاده . 

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  وضع 
ملسجد  األساس  حجر  األديب  علي  السيد 
ديوان  نفقة  على  يشيد  الذي  الكوفة  جامعة 
الوقف الشيعي. وقال مصدر إعالمي ان حفل 
اىل  باإلضافة  حضره  األساس  حجر  وضع 
السادة حمافظ  من  كل  التعليم  وزير  السيد 
جملس  أعضاء  من  وعدد  األشرف  النجف 

احملافظة  الشيعي يف  الوقف  ومدير  النواب 
الكوفة  جامعة  وعمداء  أساتذة  من  وعدد 
يتقدمهم رئيس اجلامعة الدكتور عقيل ياسني 
أعلن  التعليم  وزير  ان  اىل  املصدر  وأشار   .
العمل  بدئ  الذي  املسجد  ان  احلفل  خالل 
به هو بداية تنفيذ خطة بناء مسجد يف كل 
الوقف  ديوان  تكفل  واليت  عراقية  جامعة 
التصاميم  ترتك  ان  على  بتمويلها  الشيعي 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  حلرية 
مدير  الفضلي  كمال  الدكتور  كلمة  تلتها  ثم 
الوقف الشيعي يف النجف األشرف قدم فيها 
اىل  الديوان  رئيس  السيد  مساحة  حتيات 
السيد وزير التعليم العالي والسادة املشاركني 
يف  املسجد  وأهمية  دور  تناول  ثم  باحلفل 

شهد  احلفل  ان  املصدر  .وأضاف  اإلسالم 
خطبا وكلمات تثنى على دور الوقف الشيعي 
يف احملافظة بدعم النشاطات الدينية والعلمية 
ان  يذكر   . املختلفة  واالجتماعية  والثقافية 
مسجد اجلامعة سيكون من الصروح البارزة 
يف اجلامعة اذ حيتل موقعا متميزا يف املدينة 
اجلغرايف  التوزيع  يتوسط  فهو  اجلامعية  
للكليات تقريبا جماورا ملبنى رئاسة اجلامعة 
وكلية الصيدلة شاغال مساحة قدرها 5250 
مرتا مربعا ويضم منارة بارتفاع مخسة أمتار 
مجيع  من  مشاهدتها  ميكن  الواحد  للوجه 
وتضم  باجلامعة  احمليطة  احملافظة  أحناء 
رواق  يفصل  ومتحفا  وثائقية  مكتبة  املنارة 
املنارة ورواق املسجد اللذين يشغل كل منهما 

يتوسطها  باحة  مربع   مرت  الفا ومخسمائة 
العلم  مدينة  )انا  عليه  كتب  تذكاري  نصب 
وعلي بابها( وأيضا أمساء مائة وتسعني من 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  صحابة 
من  وهو  الكوفة  يف  ودفنوا  عاشوا  الذين 
جامعة  من  خترج  عراقي  معماري  تصميم 

النهرين.

وضع حجر األساس ملسجد جامعة الكوفة
الذي تنفذه مديرية الوقف الشيعي يف النجف األشرف
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العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  تسعى 
الثقافة  نشر  إىل  املقدسة  احلسينية 
اجملتمع  شرائح  خمتلف  بني  القرآنية 
العراقّي ولكافة األعمار منها شرحية 
األطفال الصغار الذين تبدي دار القرآن 
خالل  من  بهم  بالغًا  اهتمامًا  الكريم 
والدورات  القرآنية  املسابقات  إقامة 
الفعاليات  تلك  ضمن  ومن  الصيفية 
)عليه  اإلمام احلسني  افتتاحها روضة 
فيها  تستقبل  اليت  القرآنية  السالم( 
األطفال الصغار من اجلنسني وبأعمار 

ما دون سّن السادسة.
)عليه  احلسني  اإلمام  روضة  وشهدت 
واسعًا  إقبااًل  افتتاحها  منذ  السالم( 
سارعوا  الذين  األمور  أولياء  قبل  من 
لالستفادة  فيها  أبنائهم  تسجيل  إىل 
الروضة  وفرتها  اليت  اخلربات  من 
القرآن  جمال  يف  التعليمية  وبراجمها 

الكريم واجملاالت الرتبوية األخرى.
على  الثانية  للسنة  الروضة  وفتحت 
األطفال  الستقبال  أبوابها  التوالي 
الصغار للتسجيل فيها وقد شهدت هذا 
العام إقبااًل كبريًا يف أعداد املسجلني 
ناحها  يؤكد  مما  السابق  العام  فاق 
املنتشرة  األطفال  رياض  بني  ومتّيزها 

يف عموم حمافظة كربالء املقدسة.

اإلمام  روضة  يف  العاملون  ويؤّكد 
»انطالق  بأّن  السالم(  )عليه  احلسني 
من  املتميزة  الروضة  هذه  مشروع 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مرقد 
هو ما جذب انتباه اآلباء وشهد تسارعا 
يف تسجيل أبنائهم لالستفادة منها يف 
قبيل  ومعلوماتهم  خرباتهم  تطوير 

دخول املدرسة االبتدائية«.
كما تعتمد روضة اإلمام احلسني )عليه 
تعليم  يف  اجلديدة  »املناهج  السالم(؛ 
تهدف  حديثة  أساليب  وفق  تالمذتها 
إىل تنمية جيل معريف قادر على محل 

رسالة القرآن الكريم«.
ويوضح السيد سعد الدين البناء مدير 
احلسينية  للعتبة  العام  األمني  مكتب 
ينصح  بأّنه  له  تصريح  يف  املقدسة 
الفرص  استثمار  األمور  أولياء  »مجيع 
التنشئة  األطفال  لتنشئة  املتاحة 
الرياض  فتح  خالل  من  الصحيحة 
مبدرسة  واملرتبطة  احلديثة  واملعاهد 
أهل البيت )عليهم السالم( اليت نضمن 
محلة  من  جيل  ختريج  خالهلا  من 

القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية«. 
ويؤّكد عدد كبري من اآلباء يف حمافظة 
هذه  مثل  انتشار  على ضرورة  كربالء 
األطفال  بشرحية  تهتم  اليت  الرياض 

وتقّدم هلم الدروس التعليمية الرصينة 
والنابعة من رسالة اإلسالم وفكر أهل 
البيت )عليهم السالم( يف خطوة مباركة 
واملعلومات  الضالة  األفكار  ملواجهة 
أذهان  تتسرب إىل  اليت قد  اخلاطئة 

التالميذ واألطفال عمومًا.
ويعرب السيد هاتف املوسوي مستشار 
عن  اإلدارية  للشؤون  كربالء  حمافظ 
الصغريين يف  ولديه  بتسجيل  سعادته 
روضة اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
أولياء  أحد  أكون  أن  »يسعدني  ويقول: 
تسجيل  إىل  سارعوا  الذين  األمور 
القرآنية  الروضة  هذه  يف  أبنائهم 
الصحيح  اخلّط  رمست  اليت  املتمّيزة 
الرتبية  وتربيتهم  األطفال  تعليم  يف 

الصحيحة«.
اجلهود  »ملست  قائال:  ويضيف 
على  القائمني  قبل  من  املبذولة 
الروضة بعد التغيري الذي طرأ على 
الروضة  يف  تسجيلهما  بعد  ولدّي 
وتلقيهما الدروس التعليمية املتميزة 
حيفظان  اليوم  فهما  والرصينة 
الكريم  القرآن  سور  من  عددًا 
الدينية«،  املوضوعات  من  والعديد 
»افتتاح  تشهد احملافظة  أن  متمنيًا 
لروضة  مشابهة  أخرى  رياض 
من  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

والثقافة  اإلميانية  الروح  تعزيز  أجل 
القرآنية لدى األطفال«.

)آمال  الرتبوية  املشرفة  تؤّكد  بينما 
تواصل  »أهمية  على  حممد(  جاسم 
الكوادر  مع  التالميذ  أمور  أولياء 
التعليمية من أجل التعاون املستمر على 
وإعداد  قومية  بصورة  الطفل  تنشئة 
جيل قوي وحمصن بالعقيدة اإلسالمية 

وثقافة أهل البيت )عليهم السالم(«.
احلسينية  للعتبة  العام  األمني  ويولي 
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  املقدسة 
بروضة  كبريًا  اهتمامًا  الكربالئي 
اليت  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
الواسعة  القرآنية  املشاريع  ضمن  تعد 
يف  املقدسة  العتبة  أقامتها  اليت 
بأّن  مبينًا  وخارجها  كربالء  حمافظة 
القرآنية  املشاريع  من  العديد  »هنالك 
من  مستقباًل  ستنطلق  اليت  األخرى 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مرقد 
شرائح  بني  القرآنية  الثقافة  لنشر 

اجملتمع العراقي«.
)عليه  اإلمام احلسني  روضة  اّن  ُيذكر 
من  األوىل  الدفعة  خّرجت  السالم( 
تالميذها وسط احتفالية كبرية أقامتها 
العتبة احلسينية املقدسة حضرها عدد 
كبري من الشخصيات الكربالئية وذوي 

التالميذ املسجلني فيها.

روضة اإلمام احلسني )عليه السالم( تنجح يف رسالتها التعليمية وتفتح أبوابها 
لتسجيل األطفال اجُلدد يف كربالء
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التابعة  القراء واحلفاظ  شاركت رابطة 
لدار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية 
املقدسة يف احملفل القرآني املقام على 
اهلل  املنتظر)عجل  املهدي  اإلمام  جامع 
فــرجــه( الــكــائــن يف حــي الــغــديــر حيث 
يقام احملفل القرآني التعليمي طيلة أيام 
السنة وينتهي يف كل عام خبتمة قرآنية 

يف شهر رمضان املبارك.
وقد عدَّ أستاذ التالوة علي اخلفاجي أن 
»انتشار احملافل القرآنية يف مدينة اإلمام 
باجلديد  ليس  السالم(  )عليه  احلسني 

انــتــشــاره يف أطراف  وأمجــــل مــا فــيــه 
املدينة وأقضيتها ففي إحدى ضواحيها 
وحتديدًا يف هذه السنة 1433هـــ حيث 
أقيمت ختمة القرآن الكريم يف حمافل 
عديدة منها احملفل القرآني الذي أقيم 
على جامع اإلمام املهدي املنتظر)عجل 
اهلل فرجه( حبضور خنبة من املهتمني 
أن  إىل  الفتا  القرآنية«  التالوة  بتعليم 
»احملــفــل متــيــز مــن بــني احملــافــل كونه 
تعليميا وبذل فيه مدير احملفل األستاذ 
حسني راضي اخلفاجي جهده يف سبيل 

رفع مستوى املبتدئني ورعاية املتقدمني 
كما متيز بدعم إمام اجلامع من خالل 
حــضــوره الــفــاعــل وحــثــه املــصــلــني على 

احلضور واملشاركة فيه«.
وأضاف اخلفاجي، ان »املشرتكني عربوا 
لإلطالع  العتبة  زيـــارة  يف  رغبتهم  عــن 
على النشاطات القرآنية فيها والتواصل 
مع املختصني بالشأن القرآني من أجل 
من  القرآنية  الثقافة  نشر  على  العمل 

خالل إقامة احملافل القرآنية«..

العتبة احلسينية  أقامت دار القرآن الكريم يف 

املعلمني  إلعــداد  التخصصية  الـــدورة  املقدسة 

طلبة  من  خنبة  مبشاركة  القرآنية  الــتــالوة  يف 

مدرسة  قاعة  على   واملستمعني  الدينية  العلوم 

اإلمام احلسني )عليه السالم( الدينية يف احلرم 

احلسيين املطهر.

أيام شهر رمضان  الــدورة طيلة  فيما استمرت 

الثالثة(  الفرقان  )دورة  باسم  موسومة  املبارك 

هلذه السنة اشرتط يف قبول الراغبني جتاوزهم 

القراءة  فيها  أحــرزوا  اليت  التمهيدية  املرحلة 

الشرعية، وكان قد أجري فيها ثالثة امتحانات 

مستويات  ثالثة  على  النهائي  االمتحان  لتمييز 

)ممتاز( و)جيد جدا( و)جيد(.

ــــدورة عــن رغبتهم يف  ال وعـــرب املــشــرتكــون يف 

الــدورات لزيادة معلوماتهم ورفع قدراتهم يف جمال  إقامة هذه 

تعليم التالوة وإدارة احملافل القرآنية حيث تضمنت هذه الدورة 

دروسا متقدمة يف التالوة ووصايا للمشرتكني تزيدهم خربة يف 

الشيخ  عليهم  ألقاها  املبتدئني  وخصوصًا  املتعلمني  مع  التعامل 

علي اخلفاجي أستاذ درس التالوة يف املدرسة الدينية.

رابطة القراء واحلفاظ تتواصل مع احملافل القرآنية التعليمية

إقامة دورة الفرقان الثالثة يف احلرم احلسيين املطهر
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الدكتور  التخطيط  وزيـــر  زار 
عــلــي يــوســف الــشــكــري مدينة 
ــاح يوم  كـــربـــالء املــقــدســة صــب
واجرى   2012/8/29 األربعاء 
جولة استطالعية أطلع خالهلا 
العتبة  مـــشـــاريـــع  حــجــم  ــى  عــل
العمرانية  املطهرة  احلسينية 
برفقة االستاذ زهري االنصاري 
رئــيــس الـــدائـــرة اهلــنــدســيــة يف 
ووفد  الشيعي  الوقف  مديرية 
املطهرة  العتبة  مــســؤولــي  مــن 
املالية  قــســم  بــرئــيــس  متمثال 
ورئيس قسم املشاريع اهلندسية 
املطهرة  احلسينية  العتبة  يف 
املنفذين  املهندسني  من  وخنبة 

للمشاريع املقامة.
ـــال الــشــكــري خـــالل جولته  وق
املـــقـــدســـة يف  ـــبـــات  ـــعـــت »ال ان 
كربالء أثبتت حبجم مشاريعها 
العمرانية الكبرية اىل ما يلفت 
النظر بعظيم اخلدمة للزائرين 
واالرتـــقـــاء بــهــذه اخلــدمــة فما 
وجدنا من مشاريع هي األوىل 
العراق  يف  نــشــاهــدهــا  الــــيت 
وخصوصا يف احملافظات اليت 
املقدسة،  العتبات  فيها  توجد 
ــات جـــادة  ــب ــت ــع ال أن  ووجــــدنــــا 
الـــيت تليق  ــإقــامــة املــشــاريــع  ب
بقاصدي اإلمام احلسني )عليه 
السالم(« مؤكدا »انه ومن خالل 
هذه اجلولة امليدانية والتفقدية 
لبعض مشاريع العتبة احلسينية 
املقدسة الحظ إن هناك نهضة 
تشهدها  جــدًا  كبرية  عمرانية 

يف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
مشاريعها اخلدمية والعمرانية 
بالفائدة  تــعــود  والــــيت  املــهــمــة 
للصاحل العام وللزائرين الكرام 
اذ  العمل  تطورا يف  وأن هناك 
تقديم  على  العمل  يقتصر  مل 
لـــلـــزائـــريـــن فقط  اخلــــدمــــات 
بــل االرتـــقـــاء يف مــســتــوى هذه 
»إنه  اىل  مــنــوهــا  اخلـــدمـــات«، 
املقدسة  كــربــالء  عتبات  جيــد 
ومشاريع  أعمال  باناز  تقوم 
على  نــوعــهــا  مـــن  األوىل  تــعــد 
واخلدمي  العمراني  الصعيد 
يف العتبات املقدسة يف العراق، 
وقد ملسنا وجود رغبة صادقة 
مبستوى  تليق  خــدمــة  بتقديم 
ومثل  املقدسة  العتبات  زائــري 
هــكــذا مــشــاريــع مل نــشــهــد هلا 

مثيال من قبل ». 
القرآن  دار  ملقر  زيارته  وحــول 
التخطيط  وزيـــر  قــال  الــكــريــم 
ومدرسة  مــبــنــى  إنـــشـــاء  »إن 
الكريم  الــقــرآن  بتعليم  خاصة 
وفن التجويد واحلفظ هو يعد 
مفخرة ملدينة كربالء وعتباتها 

املقدسة كونها املدرسة االوىل 
القرآن  بتعليم  ختــتــص  الـــيت 

الكريم يف العراق«.
»إقامة  أن  الــشــكــري  وأضـــاف 
من  تقدمه  مبا  مشاريع  هكذا 
خدمات تفوق الطموح الذي كنا 
احلسينية  والعتبة  إليه  نسعى 
تقديم  اىل  تتجه  أنــهــا  أثبتت 
خدمة كبرية استشعرت أهمية 
تــقــدميــهــا اىل زائـــــري اإلمـــام 

احلسني )عليه السالم(«.
فيما أشار اىل »مدن الزائرين 
املطهرة  العتبة  أنشأتها  الــيت 
بأنها مشاريع  الزائرين  لراحة 
عمالقة من الضروري االلتفاتة 
اىل أهمية ما تقدمه من خدمة 

للزائرين«.
وأفاد وزير التخطيط العراقي 
أثبتت  املــقــدســة  الــعــتــبــات  أن 
مبــشــاريــعــهــا الـــعـــمـــرانـــيـــة أن 
»كربالء خري من ميثل عاصمة 
العراق  يف  الدينية  السياحة 
التخطيط  وزارة  أن  مـــؤكـــدًا 
العتبة  ملشاريع  داعمة  ستكون 
كون  ذلــك  املــطــهــرة  احلسينية 

العتبات  بني  من  باتت  كربالء 
للسياحة  عــاصــمــة  املــقــدســة 

الدينية«.
إظهار  ضــــرورة  اىل«  مــشــريا 
واحلسن  احلــقــيــقــي  الــــوجــــه 
ما  وهـــذا  للجميع  للمحافظة 
وزارة  عــلــى حتــقــيــقــه  ســتــعــمــل 
ــتــخــطــيــط مــــن خـــــالل دعم  ال
اجلبارة  العتبة  مشاريع  كــافــة 
يف جملس الــوزراء ويف حمافل 
واإلسالمية  الــعــربــيــة  الـــــدول 
احلسينية  العتبة  مشاريع  ألن 
املــطــهــرة صــفــحــة نــاصــعــة يف 
تاريخ الــعــراق وهــي أكــرب دعم 
إظهار  عــلــى  الــعــازمــة  للجهود 

العراق بوجهته احلقيقية«.
عـــن حمافظة  الـــنـــائـــب  وكـــــان 
الدوركي  فؤاد  املقدسة  كربالء 
العتبة  إلعـــــــالم  كـــشـــف  قـــــد 
»جملس  ان  املطهرة  احلسينية 
ـــعـــراقـــي قــــد مجع  ــــنــــواب ال ال
اجل  مـــن  نــائــبــا   144 ــع  ــواقــي ت
تشريع قانون جيعل من كربالء 
الدينية  الــســيــاحــة  عــاصــمــة 

بالعراق«.

مطالبا بدعم مشروع كربالء عاصمة السياحة الدينية يف العراق
وزير التخطيط: مشاريع العتبة احلسينية املقدسة تشهد نهضة عمرانية كبرية

 تقرير :حسني النعمة
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شاركت العتبة احلسينية املطهرة مبهرجان 
أمانة  أقامته  الذي  الثاني  الثقايف  السفري 
يف  به  امللحقة  واملزارات  الكوفة  مسجد 
حمافظة النجف األشرف مبسجد الكوفة 
املعظم حيث استمر مخسة أيام مبشاركة 
عشر دول بينها مخس  عربية، وقد سجلت 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
الذي  املهرجان  خالل  فاعال  حضورا 
اختتمت فعالياته الثالثاء )2012/8/28(.

التجمع  هذا  يف  املشاركة  طبيعة  وعن 
الثقايف قال )السيد أفضل الشامي( نائب 
ان  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني 
»العتبة احلسينية سجلت حضورا فاعال يف 
هذا املهرجان اذ كان لقناة كربالء الفضائية 
مساهمة فاعلة يف نقل فعاليات املهرجان 
وبشكل مباشر طيلة ايام املهرجان اضافة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  مشاركة  اىل 
جبناح خاص ضم نتاجاتها الثقافية والفنية 
والفكرية اىل جانب مشاركة وسائل اعالم 
مراسيم  بنقل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
معرض  اقامة  عن   فضال  املهرجان  
فيه عدد من  الفوتوغرافية شارك  للصور 
مصوري العتبة احلسينية املقدسة، مشريا 

ضايع(  )رسول  العتبة  مصور  »حيازة  اىل 
صورة  ألفضل  الذهبية  اجلائزة  على 
التحكيمية  اللجان  قبل  من  اختيارها  مت 
املقدسة  »العتبة  ان  ومبينا  للمهرجان«، 
الكرنفاالت  مجيع  ودعم  لرفد  تسعى 
واملهرجانات الثقافية اليت تقيمها العتبات 

املقدسة واملزارات الشريفة«.
ومثن الشامي »اجلهود الكبرية اليت تبذهلا 
امانة مسجد الكوفة يف خدمة هذا الصرح 
العظيم ملا حيتله من مكانة عظيمة باعتباره 
احد املساجد االربعة اضافة اىل اهميته من 
اجلانب احلضاري والتارخيي واالجتماعي 
اذ انه املوقع الذي اختاره اإلمام علي عليه 
اجلمل  معركة  بعد  36هـ  سنة  السالم 
ليكون مركزا لعاصمة اخلالفة اإلسالمية 
اقامة دروس لإلمام  وشهد املسجد كذلك 
باب مدينة علم  وهو   – السالم  علّي عليه 
وشهدت   – وآله  عليه  اهلل  صّلى  النيب 
وقضاءه  وأحاديثه،  خطبه،  أهم  باحته 
دروس  أيضًا  وشهد  خالفته،  سين  مدة 
اإلمامني احلسن واحلسني عليهما السالم، 
وعلماء الصحابة والتابعني بعده يف العقيدة 
والقراءات،  التفسري،  ويف  اإلسالمية، 

واحلديث.
وأكد الشامي يف ختام حديثه على ضرورة 
الدينية  وأهميته  املسجد  مكانة  اعادة 
السابقة  االنظمة  حاولت  اليت  والتارخيية 
على  البائد  الصدامي  النظام  خصوصا 

حموها بشتى الوسائل واألساليب.
)السيد موسى اخللخالي( أمني  فيما قال 
مسجد الكوفة املعظم إن »فعاليات مهرجان 
يف  أقيمت  اليت  الثاني  الثقايف  السفري 
املسجد املعظم، مبشاركة عشر دول منها 
مخس عربية«، مبينًا أن »احلفل اخلتامي 
الكربى  السفري  جائزة  توزيع  تضمن 
كتبهم  فازت  الذين  الكتاب  من  ثالثة  بني 

مبسابقة أقيمت يف املهرجان وستطبع على 
نفقة األمانة«. 

تضمن  »املهرجان  ان  اخللخالي  وأضاف 
قرآنية  مسابقات  منها  متعددة  فعاليات 
واخلط  والصور  للكتب  معارض  وعدة 
العربي والزخرفة اإلسالمية مبشاركة 87 
العراقية«،  احملافظات  من مجيع  خطاطًا 
مشريًا إىل أن »فعاليات املهرجان تضمنت 
ومهرجان  وأدبية  علمية  جلسات  أيضًا 
للشعر  وآخر  الفصيح  العربي  الشعر 

الشعيب«. 
السفري  »مهرجان  ان  اخللخالي  وأكد 
الثقايف هلذا العام شهد توسعًا يف احلضور 
والنشاطات قياسًا بالعام املاضي«، معربًا 
عن أمله بـ«توسيع املشاركة داخليًا وخارجيًا 

خالل السنوات املقبلة«. 
حمافظة  يف  املعظم  الكوفة  مسجد  وكان 
افتتاح  آب(،   24( يف  شهد  قد  النجف 
مهرجان السفري الثقايف الثاني، تزامنًا مع 
ذكرى وصول سفري اإلمام احلسني مسلم 
بن عقيل إىل الكوفة عام 60 هجرية إىل 

مدينة الكوفة املشرفة. 

العتبة احلسينية املقدسة تشارك يف مهرجان السفري الثقايف الثاني
مصور العتبة املطهرة حيرز اجلائزة الذهبية خالل املهرجان 

ال�صورة الفائزة باجلائزة الذهبية يف املهرجان



 

احلياة   التمس  وانأ  فرحا  أطري  كدت 
لتدب يفَّ ابتدءا من أم  رأسي ..... ها أنا 
أحتسس خاليا املخ وهي ُتعيد حيويتها 
..... من  ونشاطها بعد ُسبات دام سنني 
املوءودة  احلرية  بكارة  ذهبت  يوم  أول 
لتدفن   ، الغدر  ومعول  الظلم  بسكني 
بوادي اجلهل ، ساعة الغسق حني تودع 

الشمس أحبابها.
وهم  أهلي  واستبشر  خريا  استبشرت 
 ، البادية  يف  الرمل  حبات  يفرتشون 
والطني احلر يف القرية النائية ، وعلى 
ُركام حتُضر الغرب يف مدينيت الباكية 
يوم  بعد  الفجر  استبشرت حني طلع   ،
)بألف سنة مما( يعدون ، لتجر الشمس 
ذاق  لشعب  جديد  من  خيوطها  بأذيال 
يتصور  ومل   ، سواه  يذق  ومل  امُلر  طعم 
جنة  عن  القرآن  يف  قرأه  ما  غري  إال 
فيها فاكهة ورمان ، وشهد ولب ومخر 

لظمآن ، وحور عني وفيض من حنان .
استيقظت  الفرحة طويال حتى  تدم  مل 
دوي  صدى  على  اجلميع  استيقظ  كما 
الستنشق  هناك  ومفخخة  هنا  عبوة 
يوم  استنشقتها  اليت  البارود  رائحة 
حاكم  برؤيا  فاضلة  مدينة  يف  ولدت 
انفي  رغم  استنشقتها    ، صنم  من 
ألطرح زفريا من أوجاع وآهات ، وآالم 
وحسرات ، نعزف بها مسفونية جديدة 

لبتهوفن ، ترقص على نغماتها غجرية 
بني   .... جوارحنا  على  ُحلّيها....  بكامل 
املسامري  بني   ....... الضحايا  أشالء 

واحلصا والشظايا .
عندها وقفنا لنبكي  ونندب حالنا ونقود 
أنفسنا بأنفسنا أسرى معصوبي األعني 
،  مكبلي األيدي واألرجل ، إىل معسكر 
األسر اجلديد ، ذي البأس الشديد ...... 
وركوع  سجود   بني  خشوع   بكل  وقفنا 
الربق  شريعة  ِوفق   ، هواء  من  آلهلة 
والرعد والشقاء ، لنسطر مواقفًا ختلد 
بال عناء ، كصرح من حجر على سطح 

ماء .  
نصب  نستذكر  القضبان  عند  وقفنا 
قيد  كّسر  رجال  نستكثر   ، احلرية 
 .... الرق  ، رجال خيرق جدار  العبودية 
خيرج مناديا حرية حرية ، وقفنا  حتت 
السمع  نسرتق  امليدان  ساحة  صخرة 
 ، العربية  اخليل  بصهيل  ونستأنس 
عسى أن نسري خبطى حوافرها ، ونعيد 
أجماد لوحة معربة إنسية خطتها أنامل 
امة ال شرقية وال غربية ، امة إسالمية 

إنسانية .
وعلى الشاطئ الثاني آخرون  انتصروا 
من  أريكة  على  النائمني  العرب  لربيع 
خيزران متكئني عليها حاملني بربيع من 

الشوك والرماح  قاصدين .

يف  ليتيمني  زورق  النهر  طريف  وبني 
املدينة  ، ويف األفق آخر لقبطان يريد 
وهناك   ، النهر اجلائع  يبتلع حيتان  أن 
آخر لصنم جديد يصطاد بشرا بال روح 
من حلم ودم..... ليسوقه إىل دكان مشع 
الشمس صار شكال  عليه  كلما شرقت 
قد  أو  بشرا من طني  يكون  قد   ، آخر 

ال يكون .
وهناك يف زمحة الطريق الذي يقودني 
كتفي  على  علقت  التحرير  ساحة  إىل 
يرشدني  أنه  أملي  كان  حاسوب  جهاز 
 ، والنسيان  اخلطأ  من  ويعصمين   ،
مسار  عن  بعيدا  أكون  ال  أن  يعصمين 
للحسني  مناصرا  جماورا    ...... احلق 
مهما طال الزمان ،  أصول وأجول ارض 
الطف متومسا نياشني العزة والكرامة 

..... فما وجدت للحسني مكانا .
 تصفحت النت األبيض األسود فوجدت 
بريق الفيس بوك )مالئ الدنيا وشاغل 
ورب  فزت  ناشدا  الستبشر   ، الناس( 
بني  من  حرييت  سأنال   ، وحواء  آدم 
املعرفة  سأنهل   ، واألصدقاء  األسطر 
مستجديا إياها بال حياء ، وانتزع رداء 
الفقراء ،  النبالء والبس ثوب املساكني 
لي.....  أخ  القمة حبثا عن  وازحف حنو 

يتعبد بشريعة السماء .
ثم   ، فيها  وما  األسطر  ألقرأ  فتشت 

فلن   ..... األسطر  بني  ما  ألقرأ  فتشت 
أجد من يقودني إىل القمة ، وما وجدت 
غري شاب هنا يبحث عن قرينة أو شابة 
 ، تريد   ماذا  تدري  ال  األخرى  هي 
واألدهى وجدت من يزرع العبث ليحصد 
الشوك ، ومن يتفاخر برسم له جديد 
 ، ليضحك اآلخرين  أو نشر فكاهة    ،
وآخر يعلق على غرائب الدنيا السبعني 
يصنع غرابة  أن  يسعى  أحد  من  وما   ،
 ، جديدا  قياسيا  رقما  ليحطم  أخرى 
أي   ، والسبعني  الواحد  العدد  ليصبح 
بقدر غرائب رجال الدنيا ..... أصحاب 

احلسني الواحد والسبعني .
النت  أن  من  اخلوف  متلكين  عندها 
أحدا  ال ند  أن  يعقل  فال   ، ُهكر  قد 
يتحدث بلغة الرجال يف بلد ملؤه الرجال 
، أو لغة العصر اليت أكتسحت مشارق 
األرض ومغاربها ، أو لغة الربيع الفكري 
تنافس  حُيتم  وقت  يف   ، اخلريف  أو 
املاسك  يكون  ال  وقت  يف   ، املتنافسني 
ووجوده  وإنسانيته  وقيمه  دينه  على 

)كاملاسك على قبضة من نار ( .
هنا صدحت حنجرتي:

 ال لفيس بوك كصنم جديد .
 نعم  نريد فيس بوك ميدان فكر جديد 

، أو نصب حرية بثوب جديد .
                   طالل فائق الكمالي

نصب الحرية الجديد
الفيس بوك 
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تواتر  عن  سابقة  مقاالت  يف  قلنا  كما 
املنتظر  املهدي  االمام  احلديث خبصوص 
لدى كل املذاهب االسالمية وهذا التواتر 
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  قال  ان  منذ  جاء 
املهدي  االمام  أول حديث عن  وآله(  عليه 
ان  هل  نعلم  ان  بقي   ، هذا  يومنا  اىل 
بني  تثار  واليت  أثريت  اليت  الشبهات 
الفرتة واألخرى خبصوص الفكرة املهدوية 
بداية  ان هلا  ام  االخرى  متواترة  هل هي 

ومتى كانت هذه البداية ؟ 
أحاطت  اليت  الظروف  دراسة  عند 
باألحاديث اخلاصة باإلمام املهدي تتضح 
لنا امور نستدل منها استدالال عقليا عن 
القوم  يطرحها  اليت  الشبهات  هذه  أبعاد 
وطول  املولد  هي  األبرز  الشبهة  وتبقى   ،
العمر ومن ثم اهلوية اما بقية االمور من 
الظهور  ومدة  والظهور  الظهور  عالمات 
ساعتها  وليدة  امور  كلها  احلكم  وكيفية 
املهدوية  الفكرة  على  يكون  ال  وتأثريها 

بقدر تأثري املولد واهلوية .
يكن  مل  وإنكارها  الغيبة  عن  احلديث 
مطروقا منذ أن قال الرسول )صلى اهلل 
بدولة  به  يبشر  حديث  أول  وآله(  عليه 
الغيبة كانت من االمور  اإلمام املهدي الن 
الطبيعية جدا وهذه بعض الشواهد عليها 

اهلل  رسول  تويف  عندما  االول:  الشاهد 
)صلى اهلل عليه وآله( أخذ عمر يقول : ) 
إن رجاال من املنافقني يزعمون أن رسول 
ولكنه  مات  ما  اهلل  رسول  إن   ، تويف  اهلل 
ذهب إىل ربه كما ذهب موسى عن قومه 
وغاب أربعني يوما ، واهلل لريجعن رسول 
يزعمون  من  وأرجل  أيدي  فليقطعن  اهلل 
 1 ج  أوربا  ط  الطربي  تاريخ   ) مات  أنه 

ص 1818 .
القادسية  معركة  يف   : الثاني  الشاهد 
اتفق  ان  حدث  الثاني  اخلليفة  زمن  يف 
بن  سعد  زوجة  مع  الثقفي  حمجن  ابو 
ألنه  بالقتال  له  تسمح  ان  وقاص  ابي 
على  له  فسمحت  سعد  عند  سجينا  كان 
اىل  فخرج  املعركة  انتهاء  بعد  يرجع  ان 
ساحة املعركة وقد شد على القوم بغارات 
أبي  حمبس  لوال  واهلل   « فقالوا:  قوية 
حمجن لقلت هذا أبو حمجن وهذه البلقاء 
إن كان اخلضر يشهد  الناس  وقال بعض 
اخلضر«  البلقاء  صاحب  فنظن  احلروب 
تاريخ االمم وامللوك 416/2 ، هنا ان القوم 
ذكروا اخلضر ليقينهم بغيبة اخلضر وانه 

موجود ولكنهم ال يعرفونه. 
الشاهد الثالث : عندما اعتلى ابو العباس 
يف  خيطب  وقف  احلكم  كرسي  السفاح 

الكوفة قائال: » فأنا السفاح املبيح، والثائر 
املبري. . وكان موعوكا، فجلس على املنرب، 
فنهض عمه داود من بني يديه، فقال: إّنا 
- واهلل- ما خرجنا لنحفر نهرا، وال لنبين 
قصرا، وال لنكثر ماال، وإمنا خرجنا أنفة 
أموركم  كانت  ولقد  حقنا،  ابتزازهم  من 
رسوله،  وذمة  اهلل،  ذمة  لكم  بنا،  تتصل 
أنزل  مبا  فيكم  حنكم  أن  العباس،  وذمة 
اهلل، ونسري فيكم بسنة رسول اهلل - صلى 
اهلل عليه ) واله( وسلم- فاعلموا أن هذا 
األمر فينا ليس خبارج عنا، حتى نسلمه 
التاريخ  يف  الكامل  مريم«  بن  عيسى  إىل 
على  يدل  وهذا   ،66  /5 األثري  البن 
اميانهم بوجود عيسى وانه سيظهر وعلى 

هذه الرواية لنا تعقيب سيكون يف وقته .
الكذابة  زينب  قصة   : الثالث  الشاهد 
يرويها مجال الدين بن يوسف بن احلسن 
بن حممد الّزرندي احلنفي املدني يف كتابه 

)) درر السمطني (( ص301 قال :
ظهرت زينب الكذابة ، فزعمت أنها لبطن 
فقال   ) السالم  عليهما   ( وعلي  فاطمة 
هذه  بصحة  لنا  كيف   : جللسائه  املتوكل 
بن  الفتح  فقال  ؟  نده  من  وعند  املرأة 
خاقان : ابعث اىل علي بن حممد اهلادي 
أمرها  حقيقة  وخيربك  حيضر  حتى 

القصة  من  أخذنا   ، القصة  نهاية  ...اىل 
حمل الشاهد ان هذه املرأة ادعت الغيبة 
ذلك  إنكار  املتوكل  يستطع  فلم  والظهور 
باعتباره بعيدا عن العقل واملنطق بل انها 

كانت ثقافة موجودة ان الغيبة ممكنة .
ادعى  من  هنالك  هل  الشواهد  هذه  بعد 
الشبهات يف زمن االئمة املعصومني عليهم 
السالم خبصوص املولد والغيبة ؟ مل اجد 
يف املصادر من طعن بهوية املهدي او الغيبة 
واجملتمع  الصحابة  لدى  املعلوم  ان  كما 
النيب  حديث  يذكر  عندما  االسالمي 
بهذا الشكل تكثر االستفسارات عن صفة 
وهوية املهدي فهل يا ترى سألوه وأجابهم 
يتحينون  فسكتوا  اهلوية  يعلمون  أنهم  ام 
حممد  بآل  الفرصة  حتينوا  كما  الفرص 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  حممد  وفاة  بعد 
ال  الظهور  بان  مطمئنني  كانوا  أنهم  ام  ؟ 
يزال موعده بعيدا ؟ وهذا االطمئنان فيه 
يعلمون  انهم  اي  وشركي  شرعي  إشكال 
اهلل  اختصاص  من  وهي  الظهور  ساعة 
السالم  عليهم  لالئمة  إن  كما   ، وجل  عز 
ونسب  املهدي  بها  تصف  رواية  من  أكثر 
املهدي وقد كثرت هذه الروايات خصوصا 
مع قرب الغيبة اي يف زمن االمام التاسع 

والعاشر واحلادي عشر .

متى انكَر القوُم والدَة اإلمام المهدي )عجل اهلل فرجه الشريف(؟
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)1( وأتيناك كما تأتي العصافري اىل العش املقَفْل
يف يدينا زهرة املوِت

ورجالنا عليها بصمة من الف دّمْل
وعلى اخلّدين آثاُر اغرتاْب
ههنا كان مصاًل للعصافري
وفيها يسكرـ اآلن ـ غراْب

آه.. من طهر العذاْب
)2( هل نسيناك؟

معاذا اهلل.. هل تنسى السنونوات عنوان اخلميلة؟
ام ترى ينسى اذان الفجر، اوقات الصالة!

انين اعشق، ال وجه الصبايا الغيد يف ارضك
بل وجه البطولة

هذه دارتنا..
تلك نقوش قد رمسناها، على عهد الطفولة

هذه مكتبيت..
تلك فراشاتي اجلميلة

آه...من حّب الذي يرفض قانون الكهولة
)3( وأتيناك.. وكان الليل جمروح الظنون

وأتيناك.. كما يأتي اليك اخلاطفوْن
وأتيناك .. وكان الوقت يف ليل املصيبة

وتسلقنا اجلدار
ودخلنا غرفة النوم

وكانت عندها معشوقة الروح السليبْه
فاحتضناها..

مشمناها..
وقّبلنا بها كل احندار

حنن كّنا العاشقني..
كانت االرض احلبيبة

)4( آه.. اني اشعر اآلن بأني من هواة الـ)كرب(
من اخلص عشاق الـ)بالء(.

أألّنى من سرايا االنبياء؟
ام ألن االرض ميعاد جراحات السماء؟

ال يهّم..
فالذي يعشق ال يسأل عن طعم اجلراحات

إذا كانت بلون احلب أو لون الشقاء.

السيد هادي املدرسي

ذكــــــــــــــــــــــــراك أفــــــــــــــــق واملــــــــــــــــدامــــــــــــــــع أنــــــــــــُم

مــــقــــلــــيت يف  ســـــــحـــــــائـــــــب  عــــــلــــــيــــــك  صـــــــــّلـــــــــت 

ــــــــــك تــــــســــــعــــــى لـــــلـــــبـــــقـــــيـــــع خــــــــواطــــــــري ــــــــــت وأت

تـــــــتـــــــلـــــــوك وحــــــــــــــــــيَّ حمـــــــــمـــــــــٍد ورســـــــــــــالـــــــــــــةً 

ـــــك فـــــكـــــيـــــُدهـــــا ـــــي ـــــئ خـــــســـــئـــــت مــــــــــعــــــــــاوُل شـــــان

وإمنـــــــــا ـــــــف  ـــــــشـــــــري ال الـــــــقـــــــرب  ـــــــهـــــــدمـــــــوا  ي مل 

قــــــــــــــرٌب عـــــــلـــــــى أعـــــــــتـــــــــابـــــــــه ســـــــــجـــــــــَد اإلبـــــــــــا

ــــــــفــــــــوح فـــــجـــــنـــــٌة عـــــــبـــــــق اهلــــــــــــــــدى وشــــــــــــــــذى ي

ــــــٌل ــــــهــــــل مــــــت وذا  هــــــــــــــــــذا  فـــــــــمـــــــــســـــــــِبـــــــــٌح 

حمــــــمــــــٍد وصــــــــــــنــــــــــــَو  اآلل  صـــــــــــــــــــادق  يــــــــــــا 

ـــــــِم مــــا  ـــــــعـــــــل ــــــــــــة أوحـــــــــــــــــى إلـــــــــيـــــــــك ب وخــــــــــــزان

ـــــه ـــــوجـــــدت ف دمــــــــــــي  يف  يــــــــومــــــــك  خـــــــــــّلـــــــــــدُت   

ـــــــــــو أنــــــهــــــا ل إلـــــــــيـــــــــك صــــــــبــــــــابــــــــة   أصـــــــــبـــــــــو 

غــــــيــــــبــــــيــــــًة جمـــــــــــــــــرة  انـــــــــــــــــت  ســــــــتــــــــظــــــــل    

ـــــــٌد ومَتـــــــــــــــــــــــــــُر أجــــــــــــــيــــــــــــــال وانـــــــــــــــــــــــت خمـــــــل

حمــــــــــرُم رحــــــــــابــــــــــك  يف  فــــــــجــــــــٌر  واحلـــــــــــــــــــزن 

مــــــضــــــرُم احملــــــــــاجــــــــــِر  يف  مجـــــــــر  فـــــــالـــــــدمـــــــع 

ـــــــــــب تــــــتــــــقــــــدُم زمــــــــــــــــــُر احلــــــــــــــــــــــروف مـــــــــــواك

ــــــــعــــــــِظــــــــُم وشــــــــــــعــــــــــــرية جـــــــــــــــــــاءت إلــــــــــيــــــــــك ُت

ــــــقــــــِضــــــُم ي ـــــــا  وضـــــــيـــــــم ذاًل  حنـــــــــرهـــــــــا  يف 

هــــــــــم والـــــــــــــعـــــــــــــروش وزيــــــــفــــــــهــــــــا املـــــــتـــــــهـــــــدُم

زمـــــــــــزُم و  احلــــــطــــــيــــــم  طـــــــــــاف  حــــــــولــــــــِه  مــــــــن 

يــــــنــــــعــــــُم وروح  ــــــــــــٌك  ــــــــــــل َم ــــــــا  ــــــــه ظــــــــّل يف 

يــــــــكــــــــلــــــــُم راح  هلل  وبـــــــــــــــذكـــــــــــــــركـــــــــــــــم 

يتجسم اهلـــــــــــدى   ِ ــــــــق  واخُلــــــــل  ِ اخَلـــــــلـــــــق  يف 

تـــــــــرتجـــــــــُم ـــــــه  فـــــــعـــــــن يـــــــــــأتـــــــــــي  مـــــــــــــا  وىّل 

ــــمــــا شـــــــاخمـــــــا هــــــــو والـــــــــــــدُم  صـــــــرحـــــــا عــــظــــي

ــــــى الــــــــصــــــــم أســـــــــــــــًى تــــتــــحــــطــــُم ــــــت عــــــل  صــــــب

ــــــــون ذاتــــــــــــــك أعــــــظــــــُم ـــــــِه الــــــــك ــــــــل كـــــــن  مــــــــن ك

ـــــــى طــــــــــــــول املـــــــــــــــــدى يـــــتـــــبـــــســـــُم جـــــــــــــــــرٌح عـــــــل

كربالُء.. آهاٌت جريحة صالُة الدموع
سيف الذحباوي
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حكايٌة قصيرٌة جدًا » أبا الكبرياء«
فيصل الدويسان   

وفدت إليك وما مطليب     سوى لثم شباكك األطيب
ووجهت وجهي إىل كربال   يغالبين الدمع يف املوكب
أقل الوفاء أقدمه      - على ما بذلت من األصعب -
دموعا، وأخجل من خبلها    فيالك يا دمع من جمدب
فشتان ما بني عني بكت  على باطل أو على األثوب
لكل امرئ ان بكى مأرب    ولكن حسني غدا مأربي
أردت مواساة من حبهم    يباعدني عن لظى الهب
أالُم! وهل ملتُم من بكى   لصلب املسيح، ومل يصلب

إذا مريم سرها مولد     وآيتها الطفل دون أب
فما بال فاطمة دمعها     بيوم والدة أزكى صيب
فطه النيب ينبئها     حوادث أغرب من أغرب

شرار اخلالئق من أمة     حتيط به وهو مل يذنب
وتشخب أوداجه من دم    بيوم عصيب ومستصعب

فيا هلف نفسي على فاطم    ودمع على خدها مسكب
فال بصرت عني مل تبكه  وال أفلحت نفس مل تندب

فيا عني جودي وال تبخلي    من الدمع فيضي له واسكيب
أصعد صوت النشيج لكي    أواسي النيب مع الناحب

وقد قاهلا أمحد قولة       جملجلة يف ربى يثرب
أنا من حسني ومين حسني       فلم يقتلوا غري طه النيب

فشهر احملرم يف عاشر     أشد اسودادا من الغيهب
فمن كان يوم سرور له    فليس سوى ناصيب غيب

»وذكر« عذوال سعى جاهدا    حييك الدسائس كالثعلب
عرفنا املنافق من خصلة    هي البغض البن أبي طالب
»وذكر« بيوم السرور فأنت   صاحب مشر على األغلب

فدمر وكفر فلست سوى     يزيد ولكن بال مطرب
فحب احلسني غدا ديدني   وحب احلسني غدا مذهيب
تعلمت منه اخلصال اليت     بها أرتقي يف ذرى الكوكب

فساح الوغى شهدت وقفة    له بالكرامة؛ مل تكذب
أيا سيدا للشباب وهل      جبنة عدن من الشيب

عرفتك يا سيدي منبعا    يفيض من اخلري مل ينضب
وهل كان كفك إال الفرات     ولكن أبيت ومل تشرب
وتسعى إىل املوت تطلبه     فداء لدينك مل ترهب

تعلمت منك معاني اإلباء     وأنت على األرض ملقى أبي
سالم عليك أبا الكربياء    سالم على خدك املرتب 

* نظمها )فيصل الدويسان( النائب يف جملس األمة الكوييت  ردا على 
مركز )وذّكر( الكوييت الذي رفع شعارًا يقول: )يوم عاشوراء يوم فرح 
وسرور( فوق احد املباني يف الكويت.. ومما جتدر االشارة اليه إن هذا 
املركز ومؤسسه  السلفي، كثريا ما حيرص على نشر مطبوعات حتمل 

الصبغة الطائفية املعادية ملذهب اهل البيت )عليهم السالم(.

النبُأ السار

ينقل اخلطيب الشهري الشيخ الفلسفي )قدس سره( عن 

صحف لبنانية، قصة امرأة  تدعى )فوزية سليم زيدان( 

واليت كانت تسكن يف قرية من قرى جبل عامل يقال هلا 

)جوية(، حيث أصيبت بداء عضال اضطرها اىل إجراء 

عمليات جراحية خمتلفة يف املستشفيات اللبنانية، فكان 

تعد  فلم  قدميها،  يف  بشلل  أصيبت  ان  ذلك  جراء  من 

تستطيع احلركة، إال زحفا مستعينة بيديها .. فاستمر بها 

احلال على ذلك ملدة مخس وعشرين سنة، وهي صابرة 

حمتسبة.

بيت  إىل  املرأة  هذه  زحفت  عاشوراء  أيام  من  يوم  ويف   

سيد  مصاب  على  التعزية  فيه  تقام  ملنزهلا..  جماور 

الشهداء )عليه السالم(، فلما استمعت للتعزية.. دعت اهلل 

العلي القدير ان يشفيها، كرامة هلذا املقتول الشهيد، ثم 

حتى  وتستجري..  تبكي  ليلتها  وباتت  منزهلا،  إىل  عادت 

لتقيم  كعادتها  انتبهت  الفجر  وعند  النعاس،  عليها  غلب 

الفجر، وهي  لينجلي  قليال  انتظرت  ثم  الصبح،  فريضة 

يف هذه احلال، وإذا بيد تقبض على ذراعها، وقائل يقول: 

)قومي يا فوزية( فنهضت واقفة على رجليها بنشاط.

ثم التفتت مينة ويسرة فلم تر أحدا، فاجتهت حنو أمها 

تهلل وتكرب، ومسع كل من يف البيت واجلريان النبأ السار، 

فتعالت أصوات التهليل والتكبري والصلوات على الرسول 

القرى  إىل  اخلرب  وسرى  املعجزة،  هذه  حلصول  وآله 

اجملاورة وجاء الناس ملشاهدة الواقعة، وما زال بيت تلك 

املرأة ملتقى الزوار.

الصادق  تقي  حممد  الشيخ  كان  املناسبة  وبهذه  انها   

العاملي .. أحد مشايخ لبنان، يزف البشرى آنذاك للناس، 

األحرار  أبي  معجزة  تفاصيل  الصحف  بعض  ونشرت 

اإلمام احلسني )عليه السالم(.
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اإلسرائيليات املبثوثة يف كتب التفسري واحلديث والتاريخ ترجع ُأصوهلا إىل رجال 
الكنائس والبيع ، وثالث كعب األحبار ووهب بن منبه ، هو متيم الداري وله دور 
كبري يف بّثها حيث إّنه أّول من توىل نشر هذه األساطري ، وقد حّدث عنه علماء 
املدينة فأسلم يف سنة 9  أّنه كان نصرانيًا قدم  الرجال والرتاجم وأطبقوا على 

هجرية ، وله من األّوليات أمران :
1 ـ كان أّول من أسرج يف املسجد.

2 ـ أّول من قّص بني املسلمني ، واستأذن عمر أن يقّص على الناس قائمًا ، فأذن 
له.) كنز العمال : ج 1ص281( وكان يسكن املدينة ثّم انتقل إىل الشام بعد قتل 

عثمان.    هذا ما اّتفقت عليه الكتب الرجالية ، ويستنتج منها ما يلي :
إّن الرجل كان قّصاصًا يف املدينة يوم مل يكن هناك من يعارضه ويكافئه ، ومبا أّن 
الرجل كان قد قضى شطرًا من عمره بني األحبار والرهبان ، فمن الطبيعي أن 
يقوم بقص كّل ما تعّلمه من أساتذته من اإلسرائيليات واألساطري املسيحية وبّثها 

بني املسلمني وهم يأخذونها منه زاعمًا أّنها حقائق راهنة.
ومن املؤسف أّن السياسة احلاكمة مسحت هلذا الكتابي الذي أسلم يف ُأخريات 
حياة الرسول بأن يتحّدث عن اأُلمم السالفة واألنبياء السابقني. ويف الوقت نفسه 
منعت عن التحّدث عن رسول اهلّل ونشر كالمه وتدوينه ، حبجة واهية قد تعّرفت 

عليها.
أو ليس النيب صلى اهلل عليه واله قال : » ال تصّدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم « 

وإذا كان النيب صلى اهلل عليه واله أمرنا بعدم تصديق هؤالء القّصاصني من أهل 
الكتاب ، فما فائدة نقل هذه القصص وبثها بني املسلمني وإتالف عمر الشباب 

والكهول باالستماع إليها؟!
ولكن ابن عباس يقول: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي ُأنزل 
على رسول اهلّل أحدث الكتب تقرأونه حمضًا مل يشب وقد حدثكم أّن أهل الكتاب 
بّدلوا كتاب اهلّل وغرّيوه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند اهلّل ليشرتوا 

به مثنًا قلياًل؟!
أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! ال واهلّل ما رأينا منهم رجاًل يسألكم 

عن الذي ُأنزل إليكم. 
إّن ابن عباس الذي هو وليد البيت النبوي أعرف بسّنة النيب صلى اهلل عليه واله  

، فهو ينهى عن السؤال واالستماع إىل كلماتهم باملرة.
وبذلك يعلم أّن ما أسند إىل النيب يف املسانيد من القول : » حّدثوا عن بين إسرائيل 

وال حرج «.  إّما موضوع ، أو مؤّول حممول على ما علم من صدق الكالم.

سعد الرماحيمتيم بن أوس الداري من رواة األساطير

أمامك  تتحول  عندما  الشارع  عبور  ميكنك  أنت 

تقف  عندما  األمحر  اللون  إىل  املرور  إشارة 

الثقة  عن  به  يعرب  مثال  جمرد  هذا  السيارات 

احلضارية للطريقة اليت يتم بها تسيري اجملتمع 

وهي الطريقة اليت تولدت عند الغرب األوروبي 

هو  بأحكامه  والقانون  مضت  عام  مثامنائة  منذ 

الذي ينظم كل األحداث االجتماعية واملعامالت 

وتسيري  الدولية  التجارة  من  ابتدءا  البشر  بني 

اخلاصة  العقارات  بتجارة  وانتهاء  البالد  شؤون 

والتخطيط حلياة اإلنسان وإجناب األطفال اخل..

القانون  التنظيم وفقا ألحكام  حبيث يضمن هذا 

استقرار اجملتمع ومن الطبيعي أن يكون اإلنصاف 

أي نظام  القانون يف ظل  اهم مسات  والعدالة من 

اجملتمع  أفراد  من  فرد  كل  يعامل  ألنه  سياسي 

استخدام  يف  التعسف  ومينع  املساواة  اساس  على 

وألن  املذنبني،  على  العقوبات  وفرض  السلطة 

أوال وقبل  الذي حيكم اجملتمع وألنه  القانون هو 

االبتكارية  األنشطة  وحيمي  يشجع  شيء  كل 

بفضل تشريعات براءة االخرتاع.  

عاملنا  يف  الغد  يكون  أن  نستشرف  فنحن  لذا 

املعاصر بالنسبة لنا أفضل من اليوم ومن ثم فإن 

متفائلة  نظرة  بالضرورة  هي  العامل  إىل  نظرتنا 

اإلنساني،  العقل  إبداع  مع  القانون  لتزاوج  نظرا 

بالنفس فإنها  الفرد ثقة  القانون مينح  إن  وطاملا 

تدفعه إىل القيام بعمليات االستكشاف واملخاطرة 

على  ألنه  اجملهول،  اقتحام  أجل  من  واملغامرة 

أو  أن اجملتمع سوف حيمي حقوقه كمخرتع  علم 

مكتشف أو مبتكر.

يف ضوء 

إشارة املرور
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خميٌم: هناك من يذهب إىل َأن اخَلْيَمَة إمنا 
تكون من شجر، فإن كانت من غري شجر فهي 
بيت، وغريه يذهب إىل َأن اخَلْيَمة تكون من 
اخِلَرِق امَلْعمولة باأَلْطناِب، واستدل بأن أصل 
تكون  أَلنها  بذلك  َيْت  فُسمِّ اإلقامة،  التَّْخييم 
الذي  وامُلَخيَُّم  َخْيمًة؛  فسميت  النزول  عند 
هو  احلسيين  واملخيم  اخَلْيمة  مبنزلة  ُجِعل 
احلسني  اإلمام  لرهط  اخليم  نصب  مكان 
اخليام  من  جمموعة  ويتضمن  السالم  عليه 

مثال  لصاحبها  منها  واحدة  كل  خصصت 
زينب  وخيمة  العباس  وخيمة  احلسني  خيمة 
للعتبة  املخيم يف اجلهة اجلنوبية  يقع  وهكذا 
اي باجتاه القبلة ومن املؤمل ان يلحق بالصحن 

احلسيين الشريف ضمن مشروع التوسعة.
الدراسة اليت يرتادها  : هي مكان  مدرسة 
الطلبة ويف العتبة احلسينية املقدسة مدرسة 
للعلوم  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  بإسم 
كفوء  تدريسي  كادر  عليها  يشرف  الدينية 

قاضي  بابي  بني  املدرسة  مكان  متخصص، 
احلاجات والشهداء. 

الذبح  مكان  واملذبح  يذبح  ذبح  من   : مذبح 
وقد استخدمت هذه الكلمة اىل املكان الذي 
استشهد به اإلمام احلسني عليه السالم وحزَّ 
رأسه الشريف مشر بن ذي اجلوشن لعنة اهلل 
عليه ويكون هذا املذبح قبالة الداخل من باب 
الرأس الشريف وقد مت اعماره بتشييد شباك 

له من ثالث جهات.  

اليها  يرجع  اليت  اجلهة  هي  مرجعية: 
لتدل  اصطالحا  استخدمت  وقد  السائل 
وفق  باإلفتاء  متخصصة  دينية  مؤسسة  على 
البيت  اهل  مدرسة  ضمن  الشرعية  الطرق 
املرجعية  تسمى  النجف  ويف  السالم  عليهم 
الدينية العليا وكان هلا الدور البارز يف كثري 
إن  كما  العراق  يف  جرت  اليت  االحداث  من 
العامني  االمناء  تسمية  يف  الصالحيات  هلا 

للعتبات املقدسة إضافة اىل القانون.

َسة  ُمْعَجُم اْلعتبِة احْلَسينيِة املَقدَّ
يف ضوء 

إشارة املرور

اال  وماهي  والليالي  االيام  علينا  متر 
تتناقص ايام من اعمارنا  وكل حلظة 
ومكتوبة  حمسوبة  وساعة  ودقيقة 
علينا وما العمر إال أنفاس تعد حسب 
وتلك  السالم،  عليه  علي  اإلمام  قول 

االيام نداوهلا بني الناس .
منر  والزيارات  االدعية  قراءة  عند 
طياتها  يف  حتمل  ومجل  بعبارات 
وجيب  كثرية  ودروسا  وعربا  معاني 
حتى  عندها   نقف   ان  علينا 
والعرب  الدروس  منها  ونتخذ  نفهمها 
لنصل  بل  فقط  للقراءة  ال  والتدبر 
بر  واىل  منها  السامية   الغاية  إىل 
النجاة والسالمة من النار يف مرضاة 

اخلالق.
دائما   نقرؤها  اليت  األدعية  ومن 
املأثور  الدعاء  هو  اجلمع   ليالي  يف 
لالمام علي عليه السالم الذي علَّمه 
بأمسه  مسي  والذي  زياد  بن  لكميل 

بدعاء) كميل ( . 
الذي  التفسري  عن  نبحث  ان  وجيب 
الذي  الكالم  هذا  معنى  لنا  يوضح 
الناس  وابلغ  وافهم  خيرج من افصح 

بعد احلبيب املصطفى عليه وعلى اله  
الطيبني الطاهرين الصالة والسالم .
اليت  الذنوب  عبارة  عند  نقف 
عندما  منا  كثري   ، البالء  تنزل 
مثل  طبيعية  كوارث  حبدوث  يسمع 
الفيضانات والزالزل والرباكني وشحة 
نزول  وقلة   االمراض  وانتشار  املياه 
االمطار واألعاصري والرياح الشديدة 
 . بالء  انها  نعم   . بالء  إنها  يقول  اخل 
توجد  اذا  علينا  ينزل  البالء  ان  ومبا 
هناك اسباب ومسببات وجيب علينا 

معاجلتها ولكن أوال أن حنددها .
نكون حنن  ورمبا  اسباب  نعم هناك   
عن  كثريًا  ابتعدنا  الننا  منها  جزءًا 
ديننا االسالمي الذي زودنا به وعلمنا 
بيته  واهل  علي  واالمام  اهلل  رسول 
الطاهرون ولنأخذ منها جزءًا يسريًا 
يعر  ومل  يتجاهلها   منا  كثري  واليت 
إغاثة   ( هي  يذكر  اهتمام  اي  هلا 
احلاجة  صاحب  وامللهوف  امللهوف( 
عن  والتنفيس  عنها  غنى   ال  اليت 
املرء  يكون  عندما  وكربه  وغمه  همه 
متمكنا من قضاء حاجة اخيه املؤمن 

مربرًا  عنها  النظر  يغض  او  ويهملها 
او   ، خيتلقها  وحججا  أسبابا  لنفسه 
رمبا يسعى مقابلها بهدية اوما شابه 
ذلك ..  هذه األمور بعيدة عن مغزى 

الدعاء ومراميه. 
الذين   األطهار  الئمتنا  كالم  ومن 
يف  الصحيحة  الطرق  لنا  رمسوا 
 ( الكرمية  احلرة  احلياة  مناهج 
من  اليكم  الناس  حوائج  ان  فاعلموا 
فتحول  متلوها  فال  عليكم   اهلل  نعم 
عليكم نقمًا ( واحلديث مفهوم وواضح 
وال  السماء  كبد  يف  الشمس  وضوح 

حيتاج اىل شرح . 
احلاجة  قضاء  ان  على  دليل  وهذا 
االعمال  احب  من  هي  واملساعدة 
ادخال  وتعاىل  سبحانه  اهلل  اىل 
السرور على املؤمن واشباع جوعته او 
التنفيس عن كربته او قضاء دينه او 
تسهيل مهمته وعمله  وجتنبنا خماطر 

كثرية .
يتجاهل   ال  ان  انسان  كل  على  جيب 
سببًا  ليس  انه  جملرد  االخرين  آالم 
الذي  واقعه  عن  بعيدة  انها  او  فيها  

يعيش فيه . ان عليه ان اليتدخل فيما 
يغري  ان  يستطيع  ال  لكونه  يعنيه  ال 

شيئًا فهذا هو العجز بعينه .
وترك اغاثة امللهوف قد يكون سببها 
اهلل  مبكر  االميان  وعدم  الغرور 
بأن  فيظن  الزهو  يتملكه  فاإلنسان 
قوته وماله سوف حيميانه من غوائل 
الدهر . ولكن هيهات ما تفعله اليوم 
تلقاه غدًا ، والذي يعمل املعروف البد 

أن ينال جزاء معروفه . 
ان  علينا  جيب  فصاعدا  االن  من 
نشمر عن سواعدنا و ان نسعى اىل  
نداء كل ملهوف وصاحب حاجة حتى 
ندخل يف إطار رمحة الباري عز وجل 
) ارمحوا من يف االرض يرمحكم من 
يف السماء (  وان يبدأ االنسان بفعل 
الوقت  الن  االوان  فوات  قبل  اخلري 
مير مسرعًا بني مجعة ومجعة بل بني 
يقتنص  من  والعاقل  وأخرى  حلظة 
الفرص وال متر عليه مرور الكرام.                                            
إعداد : أركان فاضل 

ما هي الذنوُب التي ُتنزل البالَء ؟ 
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الحفاظ على
 » االحرار«

 ان جملة »االحرار« االسبوعية 

مــــن  الكثــــري  علــــى  حتتــــوي 

النصــــوص القرآنيــــة الشــــريفة 

وعلى لفظ اجلاللة وامساء اهلل 

احلســــنى كما يــــرد فيهــــا امساء 

املعصومني »عليهم الســــالم« لذا 

يتوجب على من من يقتين هذه 

اجمللة مراعاة وتوخي النصوص 

املقدســــة  واالمســــاء  القرآنيــــة  

والــــذوات املشــــرفة وحفظها يف 

مــــكان الئق بها وعــــدم رميها يف 

اي مــــكان وهذا هو عهدنا بقراء 

»االحرار« الكرام ... 

صباح البهبهاني

يتلقى  أن  وبعد  الفطرة  على  يولد  اإلنسان  إن 
وقال   . األخالق  مكارم  يتمم  الصاحلة  الرتبية 
: » أكرموا  الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم 
أوالدكم وأحسنوا آدابهم » . مستدرك الوسائل 
النفس أيضًا على ذلك  2: 625(. ويؤكد علماء 
وعلميًا أن اإلحسان إىل الطفل وتكريم الطفل 
والتقدير  احملبة  إىل  حباجة  املرحلة  هذه  يف 
به  االعرتاف  إىل  وحباجة  الوالدين  قبل  من 
، وأن تسلط  ومبكانته يف األسرة ويف اجملتمع 
األضواء عليه ، كلما أحس بأنه حمبوب ، وأن 
يشعر مبكانته وذاته فإنه سينمو ـ متكيفًا تكيفًا 
الطفل  كان  إذا  ما  تتوقف على  وكينونته  حسنًا 

حمبوبًا مقبوال شاعرًا باالطمئنان يف البيت . 
يف  غرسها  جيب  اليت  القيم  أهم  من  إن  إذن 
الطفل احلب واحلنان وأن يعطيه األمان ليشعر 
األسس  على  وتقوميه  ومحاية  رعاية  يف  بأنه 
العناية  هذه  وبعد   ، الصاحلة  والدينية  العلمية 
أعددنا  قد  يكون  الطفل  تربية  يف  اخلاصة 
ليقود جمتمعا  املستقيم  الفعال  النافع  العنصر 
صاحلا يف الكرب. وقال الرسول األعظم صلى 
الصاحل  مثل اجلليس   «  : وسلم  وآله  عليه  اهلل 
 ، الكري  ونافخ  املسك  كحامل  السوء  وجليس 
تبتاع  أن  وإما   ، أن حيذيك  إما  املسك  فحامل 
منه ، وإما أن جتد منه رحيًا طيبة ، ونافخ الكري 
منه رحيًا  أن جتد  وإما   ، ثيابك  أن حيرق  إما 

خبيثة« ، وحسب قول الشاعر :
فما أكثر اإلخوان حني تعدهم 

         ولكنهم يف النائبات قليل  

واحلكم  األمثال  قيلت  وهلذا 
من  مع   .... أعاله  واألحاديث 
 ، قعودك   ، قيامك  ؟  متشي 
ذهابك ! إيابك ، درسك ، عملك 

، جهادك يف مطمح اخلري ، مع من؟ أنا ال أحتاج 
إىل التعرف على شخصيتك باملباشرة .

ولكن باملزاملة تتعرف مع من متشي؟ إذا صحبت 
العابد تأثرت بعبادته ! إذا صحبت العامل تأثرت 
إذا   ، بأدبه  تأثرت  إذا صحبت األديب   ، بعلمه 
صحبت الفيلسوف تأثرت به ، العكس صحيح 
إذا سايرت اإلنسان الذي ال حيمل صفة كمال 
شيئًا فشيئًا ، اإلنسان يتأثر ثم حياكي ثم ُيصبح 
هو أيضًا أشبه بالصنم على وجه األرض يقتدي 
الظامل   ، للظامل  يسلمها  الظامل  لذلك   ، به 
به  تأثر  الكبري ألنه  الظامل  الصغري يستلم من 
، وسار على نهجه وكما قال القدماء بأن العاقل 

عليه أن يتجنب األمحق ونعم ما قيل :
اتق األمحق أن تصحبه 

                  إمنا األمحق كالثوب اخللق
كلما رقعت منه جانبا 

                  حركته الريح وهنا فأخنرق
أو كصدع يف زجاج فاحش 

                 هل ترى صدع زجاج يلتصق 

أكِرموا أطفاَلكم تأمنوا
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بقلم: وجيه عباس

أشهر عامل األجنة روبرت غيلهم إسالمه بعد إطالعه على اآليات القرآنية اليت 
تناولت عدة املرأة املطلقة. ويشري موقع تلفزيون »نابلس« الذي نقل اخلرب إىل إن 
روبرت غيلهم كان قبل حتوله إىل اإلسالم يهوديًا، وانه أمضى الكثري من السنني 
انها  إثرها  تأكد على  للرجل  الزوجية  »البصمة  يدرس وجيري أحباثًا حول  وهو 
تزول بعد 3 أشهر. ووفقًا لصحيفة »املصريون« فإن أستاذ التحاليل الطبية باملركز 
القومي يف مصر، استشاري الطب التكميلي الدكتور عبد الباسط حممد السيد 
صرح بأن »العامل روبرت غيلهم، زعيم اليهود فى معهد ألربت آينشتاين، واملختص 
فى علم األجنة، أعلن إسالمه مبجرد معرفته للحقيقة العلمية وإلعجاز القرآن فى 
سبب حتديد عّدة الطالق للمرأة، مبدة 3 أشهر«، مضيفًا ان السيد غيلهم اقتنع 

بواسطة األدلة العلمية. 
وتشري هذه األدلة اىل ان معاشرة الرجل لزوجته يؤدي ألن يرتك بصمته اخلاصة 
فيها، وان مرور شهر واحد يسمح بالقضاء على ما بني 25% و30% من هذه البصمة، 
مما يعين زواهلا »بالكامل« بعد 3 أشهر حبسب الصحيفة، األمر الذي جيعل املرأة 
بتجربته اخلاصة كي  القيام  روبرت غيلهم  وقرر  آخر.  لتلقي بصمة رجل  مؤهلة 
يتحقق من صحة هذا األمر، فتوجه اىل أحد أحياء املدن األمريكية حيث يقطن 
مسلمون، وأجرى أحباثه فخلص اىل ان كل مسلمة متزوجة حتمل بصمة واحدة 
فقط وكرر غيلهم جتربته على نساء متحررات خارج حي املسلمني، فاكتشف ان 
عالقات  أقمن  انهن  االستنتاج  اىل  دفعه  بصمة، مما  من  أكثر  منهن حتمل  كاًل 
جنسية مع شركاء كثر. مل يكتف غيلهم بذلك اذ أهلمه هذا االكتشاف ألن جيري 
جتربة على زوجته، فاكتشف انها حتمل بصمات لـ 3 رجال، فعلم بذلك انها كانت 
ختونه. وبناًء على هذه املعطيات قرر الرجل التحقق مما إذا كان أوالده الثالثة هم 
ابنه. وقد  بالفعل أوالده، ليكتشف مفاجأة أخرى حني علم ان واحدًا منهم فقط 
دفعته هذه األحباث والتجارب اىل اعتناق اإلسالم ألنه »هو الدين الوحيد الذي 
يضمن حصانة املرأة ومتاسك اجملتمع وان املرأة املسلمة هي أنظف امرأة على وجه 

األرض، حبسب املوقع. 
وقد تفاعل البعض مع هذا اخلرب بالتعليق يف عدد من منتديات التواصل االجتماعي 
بالقول: »صحيح ان اإلسالم حيصن املرأة، لكن هذا ال يعين ان األديان األخرى تدعو 
اىل الزنا«، اذ استشهد من تبنى وجهة النظر هذه بالوصايا العشر لشعب إسرائيل 
واليت وردت من ضمنها الوصية السابعة بشكل مقتضب »ال تزِن«، باإلضافة اىل 
الوصية العاشرة اليت تبدأ بكلمات »ال تشتِه بيت قريبك. ال تشتِه امرأة قريبك«، 
وكذلك مبا جاء يف اإلصحاح اخلامس من إنيل ميت: »قد مسعتم انه قيل للقدماء 
ال تزِن« و«ان كل من ينظر اىل امرأة ليشتهيها فقد زنى بها يف قلبه وكانت الردود 

على هذه التفاعالت هي ان الباحث تناول عدة املطلقات بشكل خاص. 

المرأُة المسلمُة هي األنظف 
على وجه األرض

صلُة الرحم 
ǼǕƘǮƢƩȅƗ ǨǅƗǸƢǩƗ Ǽǝ ƘǵƸƥƍǷ

بتول علي

التواصل والصلة بني األقرباء األقرب ثم األقرب، هو السري احلثيث إزاء املثل العالية 
العالقات االجتماعية ريثما يصل أفراد اجملتمع اإلسالمي  اليت تدعو إىل متتني 
إىل قمة التآخي والتوادِّ واحملبة، وإن أفضل طريقة إلزالة الشوائب واإلحن والقيل 
التزاور وترك موجبات القطيعة وراء  والقال واملشاكل والبالءات واالفرتاءات هي 
الظهور واملبادرة إىل فتح صفحة جديدة من العالقات األخوية دومنا خدش وإثارة 
والنسيان،  الدوس  سوى  معها  ال جيدي  توترات  من  مبا حيمل  السحيق  للماضي 
ودسائس  وقائع  لتجنب  طريقة  أفضل  هي  املناسبات  يف  السيما  اإلخوان  وتزاور 

الشيطان والنفس األمارة بالسوء.   
لقد أكد اهلل تعاىل ونبينا األكرم )صلى اهلل عليه واله وسلم( وأهل البيت األطهار 
) عليهم السالم( يف اآليات واألحاديث الشريفة على استحباب صلة الرحم وحرمة 
بإكرامها وانه  القطيعة. إن صلة الرحم من موجبات اإلسالم وان اهلل تعاىل أمر 
الرحم  الرب صلة  فأفضل  أكرمها  من  ويكرم  قطعها  من  ويقطع  وصلها  من  يصل 

وأفضل الشيم صلة الرحم.
وعن أبي جعفر )عليه السالم( قال : » صلة الرحم تزكي األعمال وتنمي األموال 
» صلة   : قال  السالم(  )عليه  اهلل  عبد  أبي  وعن  احلساب«.  وتيسر  البلوى  وتدفع 
)عليه  اهلل  عبد  أبي  وعن  الرزق«.  وتزيد يف  النفس  وتطيب  اخللق  الرحم حتسن 
السالم( قال : أول ناطق من اجلوارح يوم القيامة الرحم حيث تقول :  يا رب من 
وصلين يف الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه، ومن قطعين يف الدنيا فاقطع اليوم 

ما بينك وبينه.
وأما قطيعة الرحم فهي من أقبح املعاصي وقد أكدت الروايات الشريفة عن ذمها 
: ثالث  قال  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  واآلخرة. وعن  الدنيا  وسوء عاقبتها يف 
األرحام  ، وقطيعة  البغي   : وباهلن وهي  يرى  أبدا حتى  خصال ال ميوت صاحبها 

واليمني الكاذبة.
وهنا يكون دور اإلنسان املؤمن أن يتواصل ويرتاحم مع أهله وأقربائه وأصدقائه وان 
ينسى احلقد والكراهية وان تكون عاقبة أمرنا خريًا حتى يرمحنا اهلل تعاىل وينزل 
علينا اخلري والربكة ويرزقنا توفيق الطاعة ويبعد عنا املعصية ويكرمنا باهلدى إن 

شاء اهلل تعاىل.
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

من اخلضراوات اليت تؤكل أوراقها طازجة أو يف السلطات، 
غنية باملواد الغذائية واملاء والفيتامينات واألمالح املعدنية، 

والزيوت والربوتني واأللياف. 
للخس فوائد كثرية: يقوي جدران الشرايني، يفيد اهلضم 
والتشنج  السعال  يعاجل  البصر،  ويقوي  األعصاب  ويهدئ 
مرضى  يفيد  النفسي،  والقلق  العصيب  واألرق  والنقرس 
للبول، زيته  السكري، مرطب جيد يف احلر، منوم ومدر 
ليونة  على  ويعمل  الثالثية  والدهون  الكولسرتول  خيفض 
واجلروح  الدمامل  لعالج  عصريه  ويستعمل  الشرايني، 

والبثور، وينقي الوجه ويصفي البشرة.

السابُق إىل اجلنة
مروة علي الدباغ

جمتمعنا  يف  تنتشر  ما  كثريًا 

من  الناشئة  العداوة  األيام  هذه 

والتوهمات  اخلاطئة  التوقعات 

املمتزجة بالكفر كالعداوة الناشئة 

مثالً  من إن صاحب دكان يرى إن 

قريبًا  دكانًا  افتتح  آخرا  شخصًا 

إن  يرى  عمل  صاحب  أو  منه، 

قريبًا  مشابهًا   ً عمال  بدأ  آخرا 

يف  تسبب  ألنه  عليه  فيحقد  منه 

قلة رزقه، أو إن شخصًا كان يريد 

مؤازرة اآلخر وألنه مل يفعل فانه 

الرزق  إن  عن   ً غافال  يعاديه، 

اآلثار  ، فباإلضافة إىل  بيد اهلل 

الوخيمة  والنفسية  االجتماعية 

توقعات  هكذا  مثل  تسببها  اليت 

البغض  من  عليها  يرتتب  وما 

شريفة  روايات  هناك  واحلقد 

كثرية يف حرمة بغض املؤمن منها 

ما جاء عن رسولنا األكرم )صلى 

اهلل عليه واله( :

» ال هجرة فوق ثالث » و » ال حيل 

ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث« 

هو  هنا  اهلجرة  من  واملقصود 

وقطع  القليب  واالنزجار  النفور 

هذه  وان  واأللفة،  احملبة  خيط 

القطيعة  إذا استمرت ثالثة أيام 

فان ذنبها سيصبح أصعب واشد.

وعنه )صلى اهلل عليه واله وسلم( : 

أميا مسلمني تهاجرا فمكثا ثالثًا 

ال يصطلحان إال كانا خارجني من 

والية،  بينهما  يكن  ومل  اإلسالم 

فأيهما سبق إىل كالم أخيه كان 

السابق إىل اجلنة يوم احلساب.

منشؤه   ،  ) النشاط   ( من  حالة  العبد  تنتاب 
اكتفاٌء  أو   ، لدنيا  إقباٌل  أو   ، البدن  يف  ارتياٌح 
بلذة أو بشهوة ، أوجبت له مثل هذا االستقرار 
والنشاط ، ولكن هذا النشاط نشاط ) كاذب ( 
ال رصيد له ، إذ أنه حصيلة ما ال قرار له ، وال 
يستند إىل مادة ثابتة يف نفسه ، وهلذا سرعان 
من  موجٍب  ألدنى   ، وفتور  كآبة  إىل  ينقلب  ما 
نالحظه  ما  وهو   ، والتشويش  القلق  موجبات 
بوضوح يف أهل اللذائذ الذين تتعكر أمزجتهم 
خبالف  كله  ..وهذا  احلياة  كدر  من  بيسري 
إحساس  إىل  املستند   ،  ) الصادق   ( النشاط 
العبد برضا احلق املتعال ، عند مطابقة أفعاله 
برد  معه  يعيش  مبا   ، ونواهيه  ألوامره  وتروكه 
رضاه يف قلبه ..وال غرابة يف ذلك ، إذ كان من 
للنشاط  واستشعارها  النفس  سكون  الطبيعي 
الصادق ، عند حتقيق مطلوبها يف احلياة ، وأي 
اهلل  رضي   { حقيقة:  من  وأغلى  أعّز  مطلوب 

عنهم ورضوا عنه { . 

النشاط 
الصادق 
والكاذب 

زبيدة: تصغري ُزْبَدة، ُخالصة الشيء وأحسنه. 

أسيل : األملس املستوي اللطيف السهل اللني. 

تالة: النخلة الصغرية. 

تسنيم: عني جارية يف اجلنة ال يناهلا إال املقربون. 
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دواُؤَك وشفاُؤك في غذائك
ƟƗƸǂƮǩƗǷ ƸǾƛƘǱƺǩƗǷ ǨƮǲǩƗ ǔƾǩ ƧȆǕ

لسان العصفور كرب مبجهر

 22 مليون مرة

رأس بعوضة كرب مبجهر

 22 مليون مرة

إعداد: سعاد احلسيين

امللح : خيلط مع اخلل والعسل ويضمد به لسع الزنابري.  -1
التوت : ميضغ الُتكي غري الناضج ويوضع على لسعه الزنبور والنحل.  -2

العنب : ميزج رماد حب العنب مع اخلل وُيلطخ به مكان اللسعة فيربئها يف نفس الوقت.  -3
التني : تستخدم العصارة البيضاء املستخرجة من أوراق وسيقان شجرة التني يف عالج لسعات احلشرات واللدغات موضعيًا.  -4

الثوم : ُتدلك أماكن اللسعات بالثوم ملنع ضررها.  -5
البقدونس : يساعد عصري البقدونس الطازج جيدًا عند التعرض للدغات البعوض والنحل والزنابري موضعيًا.  -6

صورة تعليق..

إعداد: بدري الغزالي احللي

ورد يف الكايف عن أمري املؤمنني )عليه السالم( ، قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( : الصرب ثالثة :
1- صرب عند املصيبة » كتب اهلل له ثالمثائة درجة«.

2- صرب على الطاعة » كتب اهلل له ستمائة درجة«
3- صرب عند املعصية » كتب اهلل له تسعمائة درجة«.

إن الصرب عند املصيبة ثوابه اقل من القسمني اللذين بعده والصرب على الطاعة هو املرحلة املتوسطة ويكون ثوابه أرقى من سابقه واقل من الحقه، أما الصرب عند املعصية فهو 
أرقى حاالت الصرب وأعظمها ثوابًا.

حيث إن الصرب على املصيبة يبعث على تقوى النفس والصرب على الطاعة يسبب االستئناس باحلق عز وجل والصرب على الباليا يوجب الرضا بالقضاء اإلهلي.

أنواُع الصرب
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الشكوك  10

الشكوك املبطلة للصالة
1 ـ الشك يف عدد ركعات الصالة الثنائية والثالثية واالوليني من الرباعية 

قبل إمتام السجدتني من الركعة الثانية .
2 ـ الشك بني الثانية واخلامسة فأكثر .
3 ـ الشك بني الثالثة والسادسة فأكثر .

4 ـ الشك بني الرابعة والسادسة فأكثر .

 الشكوك اليت ال ُيعتنى بها
1 ـ الشك يف اإلتيان بواجب من واجبات الصالة وقد جتاوز حمل تدارك 

ذلك الواجب .
2 ـ الشك بعد التسليم .

3 ـ الشك يف أفعال الصالة بعد خروج وقت الصالة .
4 ـ شك كثري الشك .

5 ـ شك اإلمام بعدد الركعات واملأموم ال يشك يف ذلك فال يعتين اإلمام 
بشكه بل يبين على ما يقوله املأموم .

6 ـ الشكوك يف الصالة املستحبة .

 مسائُل يف صالة االحتياط
1 ـ صالة االحتياط صالة واجبة .

2 ـ جيب ان تصّلى بعد الصالة مباشرة .
3 ـ جيب توفر مجيع شروط الصالة فيها .

4 ـ ال بد فيه من النية وتكبرية اإلحرام وقراءة الفاحتة فقط دون السورة 
مع االخفات بها حتى البسملة وال بد فيها من الركوع والسجدتني والتشهد 

والتسليم سواء كانت ركعة واحدة ام ركعتني .

 مسائُل يف سجود السهو
1 ـ جيب سجود السهو للكالم سهوًا .

2 ـ جيب لنسيان السجدة الواحدة إذا فات حمل تداركها .
3 ـ جيب لنسيان التشهد إذا فات حمل تداركه .

4 ـ جيب للتسليم يف غري حمله .
5 ـ جيب للشك بني األربعة واخلمسة .

6 ـ جيب سجود السهو بعد الصالة مباشرة .
7 ـ جتب النية لسجود السهو .

8 ـ ال جتب فيه تكبرية اإلحرام .
9 ـ ال ركوع يف سجود السهو .


