


لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يف كتاب معاني االخبار أبي )رمحه اهلل( عن جابر عن أبي جعفر )عليه 
قتلتم  )ولئن  قول اهلل عزوجل:  اآلية يف  قال: سألته عن هذه  السالم( 
يف سبيل اهلل أو متم( فقال: اتدري ما سبيل اهلل؟ قال قلت الواهلل إال 
ان امسعه منك، قال:سبيل اهلل علي )عليه السالم( وذريته وسبيل اهلل 
من قتل يف واليته قتل يف سبيل اهلل، ومن مات يف واليته مات يف سبيل 

اهلل.
يف تفسري علي بن إبراهيم ويف رواية أبي اجلارود عن أبي جعفر )عليه 
السالم( يف قوله: )ما كان لنيب ان يغل( قال: فصدق اهلل مل يكن اهلل 
ليجعل نبيا غاال، ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة من غل شيئا رآه يوم 
القيامة يف النار ثم يكلف ان يدخل إليه فيخرجه من النار، ثم توفى كل 

نفس ما كسبت وهم اليظلمون.
اتى  قال  السالم(  )عليه  أبي جعفر  العياشي عن جابر عن  يف تفسري 
رجل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فقال إني راغب نشط يف اجلهاد، 
قال فجاهد يف سبيل اهلل فانك ان تقتل كنت حيا عنداهلل ترزق، وان 
مت فقد وقع اجرك على اهلل، وان رجعت خرجت من الذنوب إىل اهلل، 

هذا تفسري )والحتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل امواتا(.

قال أبو محزة الثمالي : سألت علي بن احلسني عن زيارة احلسني عليه السالم فقال : زره كل يوم ، فان مل تقدر 
فكل مجعة ، فان مل تقدر فكل شهر ، فمن مل يزره فقد استخف حبق رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم .

فضل زيارة اإلمام احلسني عليه السالم

صور من العتبة احلسينية املقدسة

كان اإلمام احلسني )عليه السالم( يقول: شّر خصال امللوك: اجلنب من األعداء والقسوة على الضعفاء والبخل عند اإلعطاء. 
)مناقب ابن شهر آشوب 65/4(.



 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م    
   رقم  االإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 ل�سنة 2009م

وانطالق  العراق  يف  التغيري  رياح  بدأت  ان  منذ 
وما  الدميقراطية  خيمة  حتت  االنتخابات  قافلة 
جنم عنها من وزراء، البعض منهم افسد ومل يصلح 
استقالة  ثقافة  على  نعتد  مل  كفوء  غري  والبعض 
وزير حياًء او احتجاجا على امر ما يضر الشعب 
العراقي فاذا ما مسعنا عن هذه االستقالة فاالمر 
اسباب  تتضارب  عندما  السيما  نتصور  ما  غري 
االستقالة  هلذه  االعالمي  الرتويج  مع  االستقالة 
جيعل  باحلكومة  يندد  فالذي  اجتاهاته  حسب  كل 
يؤيد  والذي  احلكومة  تقصري  هو  االستقالة  سبب 
احلكومة جيعل سبب االستقالة هو تقصري الوزير ، 
ودائما هنالك مشكلة بعد االستقالة اال وهي موافقة 
كتلته على البديل وبهذا ستكون هنالك اربع وزارات 
ان االستقالة  االمنية فهل حقا  فارغة اضافة اىل 

جاءت مبهنية عالية ام بضغينة عالية ؟ 
ومهما يرتتب على االستقالة فانها تصب يف صاحل 
ذات  االطراف  عن  القناع  ستكشف  النها  املواطن 
سليمة  اسس  على  االستقالة  كانت  فلو  العالقة 
فاننا نأمل استقالة وزراء اثبتوا قلة كفاءتهم ، واما 
مصطلح اإلقالة فانه غري وارد يف قاموس احلكومة 
العراقية بسبب النظام احملاصصاتي الذي اعُتِمد 

يف تشكيل احلكومة.  
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العتبة احلسينية حتقق جناحًا باهرًا يف 
احملافل القرآنية يف اندونيسيا

الشيخ الكربالئي يلتقي وفدا من ارامل وايتام 
العراق 

26 شوال

أحداث االسبوع

 وفاة الطربي صاحب التاريخ والتفسري عام 310هـ.

من 27 شوال كان   ، هـ  الغطاء سنة 1262  كاشف  الشيخ حسن  الفقيه  العامل  تويف 
أعاظم فقهاء اإلمامية .

تويف العامل اجلليل السيد أمحد ابن السيد إبراهيم املوسوي الطهراني سنة 
1332 هـ ، وكان وحيد عصره يف العلم والعمل والسلوك .

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

Email  :  ahrar_news  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m

07809803679

رحيل آية اهلل العظمى مريزا جواد التربيزي سنة 1427 هـ .29 شوال
من سنة 1358 هـ تويف العامل الورع الشيخ حممد تقي بن مرتضى الطهراني ولّقب باملقّدس لشّدة قداسته وتقواه .

رحيل الفقيه الكبري آية اهلل الشيخ باقر الوحيد البهبهاني سنة 1205 هـ .

ورد يف رواية الكفعمي ان هالك )عاد( كان يف أواخر شوال.30 شوال

صلح احلديبية عام 6 هجرية.1 ذو القعدة  
ذكرى والدة فاطمة املعصومة بنت االمام الكاظم )عليه السالم( عام 173 هجرية.



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

املرجعية  ممثل  أدان 
وخطيب  العليا  الدينية 
اجلمعة يف كربالء املقدسة 
مساحة الشيخ عبد املهدي 
اخلطبة  يف  الكربالئي 
اجلمعة  صالة  من  الثانية 
الضباط  تعرض  استمرار 
األجهزة  يف  واملسؤولني 
األمنية إىل االغتياالت، فان 
هذا امللف حيتاج يف عالجه 
إىل إجراءات مهنية وسريعة 
إن  إذ  وإيقافه  منه  للحد 
االغتيال  عمليات  استمرار 
هذه له آثار سلبية على أداء 
وسيجعل  األمنية  األجهزة 

واملسؤولني  الضباط  هؤالء 
عرضة إىل الضغط النفسي 
قبل  ومن  قبلهم  من  والقلق 
عوائلهم وبالتالي فانه ميكن 
شبه  من  حالة  يسّبب  أن 
على  القدرة  وعدم  الشلل 
الرتكيز والتفكري والتحرك 
على  القدرة  وعدم  حبرية 
الصحيح،  القرار  اختاذ 
للجهد  وهنا يسّبب إضعافا 
األمين يف مكافحة العمليات 

اإلرهابية. 
وقال مساحته: إن هذا األمر 
حيتاج إىل اختاذ إجراءات 

مهنية وسريعة منها : 

األمنية  األجهزة  تطهري   -1
من العناصر املندسة واليت 
للوطن  والئها  يف  يشك 
وعدم مهنيتها األمنية وعدم 
السماح حاضرًا ومستقبال 
أن  ميكن  عناصر  بزج   ً
األجهزة  يف  ثغرة  تشكل 
ارتباطاتها  بسبب  األمنية 

املشبوهة.
ة  جهز أل عما د -2
االستخبارية مبا ميكنها من 
اجلماعات  هذه  اكتشاف 
اليت تقوم بعمليات االغتيال 
واخرتاقها والقيام بعمليات 

استباقية ضدها.

تشخيص  املطلوب  من   -3
واملهنية  احلقيقية  األسباب 
وعدم  الظاهرة  هلذه 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة  الشيخ عبد املهدي الكربالئي املكان: العتبة احلسينية املقدسة   الزمان:  19/ شوال/ 1433هـ املوافق 7/ ايلول/2012 م

الشيخ  الكربالئي يدين استمرار تعرض المسؤولين في األجهزة األمنية إلى 

االغتياالت عادا إياه إضعافا للجهد األمني في مكافحة العمليات اإلرهابية

سماحته يطالب بتطهير 

األجهزة األمنية من 

العناصر المندسة والتي 

يشك في والئها للوطن 

وعدم السماح حاضرًا 

ومستقبال ً بزج عناصر 

يمكن أن تشكل ثغرة في 

األجهزة األمنية بسبب 

ارتباطاتها المشبوهة
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هذه  كون  إىل  الركون 
إقليميا  مدعومة  اجملاميع 
بل  خارجية  أجندات  وتنفذ 
تشخيص  أيضا  املطلوب 
واإلجراء  املهين  العالج 
من  للحد  الصحيح  الوقائي 

هذه الظاهرة.
ومع اقرتاب العام الدراسي 
مساحة  أكد  اجلديد 
إن  الكربالئي   الشيخ 
والتعليمي  الرتبوي  الواقع 
من  يتطلب جمموعة  لبلدنا 
اإلجراءات اليت حتدث نقلة 
وتطويره  حتسينه  باجتاه 
السلبية  احلاالت  ومعاجلة 
العملية  هذه  ترافق  اليت 

وحددها مبا يلي:
من  الكثري  تشكو   -1
العوائل العراقية خاصة من 
احملدود  الدخل  أصحاب 
شراء  يستنزف  حيث 
دخل  الدراسية  املستلزمات 
كاهلهم  ويثقل  األسر  هذه 
كفاية  وعدم  تأخر  بسبب 
وارتفاع  املدارس  توزعه  ما 
وهم  األسواق  يف  األسعار 
املختصة  اجلهات  يناشدون 
وال   .. األمر  هذا  مبعاجلة 
نعين باملستلزمات الدراسية 
كل  بل  فقط  القرطاسية 
من  الطالب  حيتاجه  ما 
حتى  لدراسته  مستلزمات 
بالزي  اخلاصة  املالبس 
املدرسية  واحلقيبة  املوحد 

وغريها ..
أبنية  2- النقص الكبري يف 

املدارس مما اضطر إدارات 
الدوام  تطبيق  املدارس إىل 
وأدى  والثالثي  الثنائي 
تقليص احلصص  ذلك إىل 
متكن  وعدم  الدراسية 
املادة  استيعاب  من  الطالب 
إعطائه  وعدم  الدراسية 
الفرصة للمناقشة واألسئلة 
يف  الطلبة  كثرة  بسبب 
الصف الواحد وهذا سيؤثر 
العلمي  املستوى  على  سلبًا 
من  الكثري  إن  كما  للطلبة 
املدارس ال تصلح من  أبنية 
والعلمية  الرتبوية  الناحية 
للمدارس  كمباٍن  الختاذها 

..
إننا  إىل  مساحته  وتابع 
حنتاج إىل ايالء مسألة بناء 
استثنائية  أهمية  املدارس 
ومعاجلة  الدولة  موازنة  يف 
أعمال  يف  الفساد  حاالت 
املدارس  لرتميم  املقاوالت 
حيث  منها  اجلديد  وبناء 
مطابقة  بعدم  كثريًا  نسمع 

لبعض  الرتميم  مواصفات 
للمواصفات  املدارس 
املطلوبة .. واليت تؤثر سلبًا 
للتعليم  البناية  قابلية  على 

املطلوب .
السنة  شهور  استثمار   -3
بشكل  وأيامها  الدراسية 
ومكانة  رصانة  إىل  يؤدي 
وذلك  التعليمية  العملية 
مجيع  استفراغ  خالل  من 
والوقت  واإلمكانات  اجلهود 
وعدم  الطلبة  تعليم  يف 
الدراسة  أيام  تضييع 
منها  العطل  أيام  وتعويض 

حبصص إضافية وغريها.
باجلانب  االهتمام   -4
معًا  والتعليمي  الرتبوي 
وضرورة  أهمية  فبمقدار 
العلمي  باملستوى  االهتمام 
كذلك  للطلبة  التخصصي 
الرتبوي  اجلانب  فان 
اخلري  قيم  بغرس  املتمثل 
واألخالق  والفضيلة  واحلق 
عقائد  وتوضيح  السامية 
احلقة  ومناهجه  الدين 
وغرس قيم املواطن الصاحل 
أمر مهم أيضا ال يقل أهمية 

عن اجلانب التعليمي.
الدروس  ظاهرة  اتساع   -5
آثار  له  اخلصوصية 
وتربوية  ونفسية  اجتماعية 
مضرة باجملتمع فهي تعطي 
يف  للمتمكنني  الفرصة 
اجملتمع من أن ينال أوالدهم 
التعليم  يف  أكرب  حظوظًا 
للوصول  فرصًا  هلم  وتوفر 

واملعاهد  الكليات  إىل 
الطلبة  وتشعر  الراقية 
بالتمييز فيما بينهم إضافة 
املعلم  اهتمام  عدم  إىل 
يف  درسه  بكفاءة  واملدرس 

املدرسة.
6- االهتمام بتطوير املستوى 
للمعلمني  واملهين  األدائي 
واملدرسني وكذلك رفع املستوى 
لكي  الشرحية  هلذه  املادي 
تشعر باالكتفاء الذاتي وعدم 
أخرى  وسائل  عن  البحث 
املهم  من  وكذلك   .. للعيش 
إدخال املعلمني واملدرسني يف 
املهين  أداءهم  ترفع  دورات 
الذي  املستوى  يقارب  مبا 
وإتباع  املتطورة  الدول  بلغته 
األساليب احلديثة يف التعليم 

والتدريس.
ظاهرة  على  القضاء   -7
األسئلة  وتسريب  الغش 
الصفوف  خاصة  االمتحانية 
يثبت  من  ومعاقبة  املنتهية 

تورطه يف ذلك.

االهتمام بالجانب التربوي 

والتعليمي معًا فبمقدار 

االهتمام بالمستوى 

العلمي التخصصي للطلبة 

كذلك فان الجانب التربوي 

المتمثل بغرس قيم الخير 

والحق والفضيلة واألخالق 

السامية ال يقل أهمية 

عن الجانب التعليمي

االهتمام بتطوير 

المستوى األدائي والمهني 

للمعلمين والمدرسين 

وكذلك رفع المستوى 

المادي لهذه الشريحة 

لكي تشعر باالكتفاء 

الذاتي وعدم البحث عن 

وسائل أخرى للعيش
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استثماُر فسحِة العمِر للتخلِص من الخلوِد األبديِّ في الناِر

الباقر  االمام  عن  رواية  وردت 
 ً رجال  عّلم  إنه  السالم(  )عليه 
فقرة من فقرات الدعاء، فقال 
 : ُقل  للرجل  السالم(  )عليه 
رزقي،  يف  عليَّ  أوسع  اللهم   «
وامدد لي يف عمري، واغفر لي 
ذنيب، واجعلين ممن تنتصر به 
لدينك، وال تستبدل بي غريي«.

اهلل  يدعو   االنسان  حينما 
اللهم   ( بقوله:  وتعاىل  تبارك 
نوع  فإنه  رزقي(  علّي يف  اوسع 
بيده  ملن  والتذلل  االعرتاف  من 
الرزق، وهذا املقطع من الدعاء 
اهلل  بيد  إمنا  االمر  بأن  اذعان 
حالة  بالتالي  فهي  تعاىل، 
اهلل  اىل  االنقطاع  حاالت  من 
بطلب  الدعاء  وأيضًا  تعاىل، 
الرزق، واذا جاءت  التوسعة يف 
وتعاىل فالشك  تبارك  من اهلل 

ان هذا فيه اخلري.

 (  : السالم(  )عليه  يقول  ثم 
وامدد لي يف عمري(.

الفسحة  عن  عبارة  هو  العمر 
الزمنية اليت يعشيها اإلنسان يف 
إن ذلك هو من  الدنيا، والشك 
تعاىل،  اهلل  أمام  موقفه  حيدد 
نتيجتها  الزمنية  املسافة  فهذه 
يوم القيامة إما خلود يف اجلنة 
أو خلود أبدي يف النار- والعياذ 
االنسان  يدعو  فعندما   - باهلل 

عمره  يف  ميدد  أن  تعاىل  اهلل 
هو  مبا  فالعمر  لغاية،  طبعًا  
الثقل  زيادة يف  يكون  قد  وقت، 
القيامة، ولذا ورد  يوم  عليه يف 
يف بعض األدعية الطلب من اهلل 
اإلنسان  أجل  يقدم  ان  تعاىل 
اهلل  غضب  يستحكم  ان  قبل 
تعاىل عليه، فالعمر اذا كان ال 
فيه،  خري  فال  اهلل؛  طاعة  يف 
اىل  يلتفت  ان  جيب  واالنسان 

واىل  عمره، 
الشباب  دور  جتاوز  قد  انه 
قوته  بدأت  وقد  والكهولة، 
من  يئن  جسمه  وبدأ  تضعف، 
االمراض، ومع ذلك يبقى عنده 
يف  أطول  لفرتة  يعيش  ان  أمل 

الدنيا.
عند  أمانة  العمر  فإن  ريب  وال 
حيرص  أن  والبد  اإلنسان، 
أين   .. احلرص  أشّد  عليه 

م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف  يف 12 �سوال 1433هـ املوافق 2012/8/31

 

في ترِك إتباع األهواء والشهوات )2-2( كن شحيحا على الوقت كشحتك على المال
حسن اهلامشي

على  شح  الشريف:  احلديث  يف  جاء 
ودينارك،  درهمك  على  كشحتك  عمرك 
على  شحيحا  يكون  الناجح  فاإلنسان 
بالوقت  إنه  إذ  به  يفرط  وال  الوقت 
اجلنان  يشرتي  أن  يستطيع  واألنفاس 
وراء  اإلنسان  يلهث  وطاملا  والرضوان، 
من  نصيبه  وينسى  األموال  ومجع  املادة 
وماله  وجهده  نفسه  تراه جيهد  اآلخرة، 
ينتظره  ما  ناسيا  والفضة  الذهب  جلمع 
من حساب يوم القيامة على ما اقرتفته 
للمال  ومظامل يف مجعه  آثام  من  أياديه 
وجنوبه  جباهه  به  يكوى  الذي  احلرام، 
جزاء ملا اقرتف وتطاول وظلم يف احلياة 

الدنيا.
إن حياة اإلنسان تتكون من سنني وأشهر 

وأيام وساعات ودقائق وثواٍن بل أنفاس، 
فكل حلظة من حلظات هذا اإلنسان هي 
فرصة مثينة وقد ال تتكرر، عندما يسوف 
اإلنسان أعمال اخلري والتوبة ويقول غدًا 
أتوب غدًا أصلى العام القادم أحج الشهر 
حقيقة  يف  فهو   وهكذا  أمخس  القادم 
األمر ال يلتفت إىل هذه الفرص النادرة 
العام  إىل  تعيش  أنك  لك  يضمن  فمن 
القادم  اليوم  أو  القادم  الشهر  أو  القادم 

بل من يضمن لك أنفاسك؟.
إىل  نظرنا  وإذا  أنفاس،  اإلنسان  عمر 
شيء  أي  عن  أغنتنا  العمر  حمدودية 
علي  املؤمنني  أمري  عن  ورد  فقد  آخر 
أن  أجله« حيث  إىل  املرء خطاه  نفس   «
عمر اإلنسان هو حبد ذاته فرصة مثينة 
عليه أن يستفيد منها وال يضيعها فتنقلب 

إىل غصة كما يف رواية أخرى، لكن هلذا 
العمر عدة مراحل: الطفولة وهي مرحلة 
مكلف  غري  فيها  واإلنسان  االكتساب 
الكهولة  ثم  الشباب  مرحلة  ثم  شرعًا 

فالشيخوخة.
مراحل  يف  اإلنسان  يكون  ما  أقوى  إن 
اجلسمية  فقواه  شبابه  فرتة  هي  عمره 
والعقلية يف أوجها لذلك على اإلنسان أن 
يسارع يف استثمار هذه املرحلة الذهبية 
من مراحل عمره قبل أن تنقضي وال ينفع 

الندم.
بعد  يومًا  أعماله  اإلنسان  عندما يسوف 
يستطيع عمله  ما  وإن  يهرم  به  فإذا  يوم 
وهو شاب قد ال يستطيع القيام به وهو 
هي  الشباب  مرحلة  ألن  شيخ  أو  كهل 
مرحلة القوة والنشاط وتفجر الطاقات، 

مثاًل  احلج  استطاعوا  أشخاص  من  كم 
أو  بعناء  احلج  فإما  وسوفوا حتى كربوا 
الصوم،  وكذلك  أصاًل  يستطيع  ال  أنه 
بل  فقط  الواجبات  نقصد  ال  هنا  وحنن 

حتى املستحبات أيضًا.
الصحة  جمهولتان  »نعمتان  الرواية  يف 
واألمان« إن ما يستطيع أن يعمله اإلنسان 
وهو يف حال الصحة ليس كما ميكنه يف 
يتحسر  من  الناس  فمن  املرض،  حال 
أيام  على  يقعده  مرض  يصيبه  عندما 
الصحة اليت ذهبت دون أن يستفيد منها 

لكن هل هذه احلسرة تنفع، كال.
علينا مجيعًا أن نتأمل من اآلن قبل فوات 
األوان هل حنن ممن يستفيد من الفرص 
وإخوانه  لصاحله  ويستثمرها  حياته  يف 

املؤمنني وجمتمعه ودنياه وآخرته؟
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والبد  يصرفه؟  ومباذا  يضعه؟ 
تعامل  الوقت،  مع  يتعامل  وأن 
احلريص واألمني، وأن ال يفّرط 
به ويبذله كيفما اتفق، لكي يكون 
الوقت مدعاة لدخوله اجلنة، وال 

يكون مدعاة لدخوله النار.
ثم يقول اإلمام )عليه السالم( : 

) واغفر لي ذنيب(
على  جريئون  الواقع  يف  حنن 
بعض  نرى  حبيث  كثريًا..  اهلل 
واملراهقني  والصبيان  األطفال 
الذات  على  يتجرؤون  والشباب 
املقدسة بشكل كبري يف تلفظات 
العوائل  بعض  وإن   ، سيئة 
وتربيهم  ألبنائها  تكرتث  ال 
هذه  لكن  الصاحلة..  الرتبية 
بعض  يف  حصلت  إن  الذنوب 
فرمحة  اهلل،  يغفرها  احلاالت 
الذنوب  بعض  لكن  واسعة،  اهلل 
من  فهناك  كبريًا،  اثرًا  ترتك 
الدعاء،  حيبس  ما  الذنوب 
ويهتك العصم، وما حيبس قطر 
االرض  خريات  ومينع  السماء، 

من  للتخلص  السبيل  فكيف   ..
بعض  يرتبى  اليت  الذنوب  تلك 
ويكربون  األطفال يف خضمها، 

عليها. 
تربوية  مسؤولية  هناك  إذن، 
وحتتاج  يكون،  ما  اخطر  وإنها 
اىل نهضة ليس يف حدود االسرة 
فقط، وامنا من مجيع اجلهات 
املؤثرة حتى اجلهات االعالمية 
بالدرجة  العوائل  امّحل  وأنا   ..
االساس مسؤولية االلتفات اىل 
لسان ابنائها وتصرفاتهم، ولعل 
الطريقة يف  تعّلموا هذه  االبناء 
اطالق الكالم من داخل البيت، 
واملسألة هنا تكون أخطر طبعًا.

 : السالم(  )عليه  يقول  ثم 
)واجعلين ممن تنتصر به لدينك 

وال تستبدل بي غريي(
إن الدين ينسب اىل اهلل تعاىل، 
وقطعًا فإنه ينصر دينه بعباده، 
ألن  يوفق  عندما  واإلنسان 
معنى  سبحانه؛  اهلل  دين  ينصر 
املاديات  حدود  جتاوز  ذلك 

وحدود الدعاء يف مواطن ضيقة 
طموحه  كان  وامنا  خاصة، 
طموح االنبياء الن الدين وصلنا 
منهم وهم تلك الصفوة املختارة 
وتعاىل،  تبارك  اهلل  قبل  من 
اهلل  ان  يوفق  عندما  واالنسان 
تعاىل ينصر دينه به، باحلقيقة 
هذه  فان  التوفيق..  ِنعم  فهذا 
حتتاج  الدعاء  من  الفقرة 
واالمام  وادراك،  وعي  اىل 
يفّوت  السالم( مل  )عليه  الباقر 
الفرصة هلذا السائل، فبعد ان 
اليت  الطبيعية  االمور  اعطاه 
ندعو بها دائمًا من سعة الرزق 
الذنب  وغفران  العمر  ومد 
دخل االمام )عليه السالم( اىل 
 ( وهو  االهمية  غاية  مطلب يف 
به  تنتصر  ممن  اجعلين  اللهم 
يتبنّي  عندما  االنسان  لدينك(، 
حريصًا  ويكون  الدين،  معامل 
اشد احلرص على بيان معامله، 
وينصر الدين يف مورد ال ناصر 
له؛ قطعًا يكون هذا االنسان من 

ينتصرون  اهلل  جعلهم  الذين 
لدينه.

الباقر)عليه  اإلمام  يقول  ثم   
بي  تستبدل  وال   ( السالم(: 

غريي(. 
تعاىل  اهلل  يستبدل  وملاذا 
اإلنسان بغريه؟! قطعًا ذلك ألنه 
ال ينفع، وبالتالي فاملعنى انه إمنا 
سقط من عني اهلل تعاىل، وإذا 
ما سقط اإلنسان من عني اهلل؛ 
اهلل  فإن  املبني،  اخلسران  فإنه 
تعاىل ال يبالي بأي واحد هلك، 
واخلذالن  الذلة  منتهى  وهذا 
اإلنسان  على  ولكن  لإلنسان.. 
تعاىل،  باهلل  الظن  حيسن  أن 
فعندما يدعو اإلنسان: )واجعلين 
وال  لدينك،  به  تنتصر  ممن 
يقول  قد  غريي(،  بي  تستبدل 
البعض: هذا رجل بسيط .. كيف 
إن اهلل تعاىل ينتصر به لدينه؟! 
نعم قد جيعل اهلل تعاىل احلكمة 
واملوعظة على لسانه، فيمنع به 

مفاسد كثرية. 

في ترِك إتباع األهواء والشهوات )2-2(ثقافة دينية..
يعلم  أن  ينبغي   : تبصرة    
أنه ليس كل ما تهواه النفس 
من  عنه  منهيًا  وتشتهيه 
ومبغوضًا  تعاىل  اهلل  قبل 
عنده ، كما أنه ليس كل ما 
حمبوبًا  وتبغضه  تهواه  ال 
عنده ، بل احلق أن ما تهواه 
النفس على قسمني : حمّرم 
ومبغوض ، ومكروه مذموم. 
واألول ما تهواه وتشتهيه من 
احملرمات اليت حرمها اهلل 
تهواه  ما  والثاني  وأبغضها. 
وتشتهيه مما كرهه اهلل ومل 

حيرمه وكان ارتكاب اإلنسان 
له جملرد الشهوة النفسانية 
نفعًا ، حتى  به  غري قاصد 
تأثريه يف إغناء النفس عن 
احلرام وعما ال يليق حباهلا 
وال ينبغي هلا ، فما يرتكبه 
اليت  املالذ  من  اإلنسان 
حيرمه  ومل  النفس  تهواه 
باألغذية  كاالنتفاع  الشرع 
واملساكن  احملللة  واأللبسة 
والبنني  والنساء  اجملللة 
ليس  وحنوها  واألموال 
 ، املذكورة  للنواهي  مشمواًل 

كيف والشرع األنور قد حث 
على الزواج ، بل على اختيار 
من  واألكل  احلسناء  املرأة 
يتلذذ  الطيبات ، وكثريًا ما 
أكثر  بعلمهم  العلماء  بعض 
مما يتلذذ الفساق بفسقهم 
مبناجاتهم  العباد  ويستلذ 
اللهو  أهل  من  أكثر 
ليس  أنه  كما   ، مبعاصيهم 
النفس  تشتهيه  ال  ما  كل 
 ، الشرع  يف  إليه  مرغوبًا 
تناول  وجوب  الستلزم  وإال 
كل ماال تشتهيه من األطعمة 

ال  مبن  والزواج  واألشربة 
مييل إليها الطبع من النساء 
مع  استحبابه  من  أقل  وال 
ورد  فما  كذلك.  ليس  أنه 
إتباع  عن  النواهي  من 
احلاكية  والتعابري  اهلوى 
ومبغوضيته  كراهته  عن 
تهدي  إرشادية  خطابات 
ومفاسد  مضار  وجود  إىل 
يف اتباع اهلوى وارتكاب ما 
تعلقت به النواهي التحرميية 
والتنزيهية وترتب عقوباتها 

الدنيوية واألخروية.
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لو سألوك

كيف ُنفرِّق بين الذنوب الكبيرة
 والصغيرة ؟ 

                             

منقول عن موقع مكتب المرجع 
الديني األعلى سماحة آية اهلل 

العظمى السيد علي الحسيني 
السيستاني)دام ظله الوارف ( 

www.sistani.org

استفتاءات متنوعة

الصلواُت املستحبُة 
السؤاُل: ما هي كيفية صالة أول من كل شهر ؟

اجلواُب: صالة أول يوم من كل شهر، وهي: ركعتان يقرأ يف األوىل بعد احلمد سورة 
ثم يتصدق  )القدر( ثالثني مرة  بعد احلمد سورة  الثانية  )التوحيد( ثالثني مرة، ويف 
مبا تيسر، يشرتي بذلك سالمة الشهر ــ كما يف الرواية ــ ويستحب قراءة هذه اآليات 
الكرمية بعدها وهي: )بسم اهلل الرمحن الرحيم وما من دابة يف األرض إال على اهلل 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل يف كتاب مبني()بسم اهلل الرمحن الرحيم وإن 
ميسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو وإن ميسسك خبري فهو على كل شيء قدير(
)بسم اهلل الرمحن الرحيم سيجعل اهلل بعد عسر يسرًا()ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل(

)حسبنا اهلل ونعم الوكيل()وأفوض أمري إىل اهلل إن اهلل بصري بالعباد()ال إله إال أنت 
سبحانك إني كنت من الظاملني()ربِّ إني ملا أنزلت إلي من خري فقري()ربِّ ال تذرني فردًا 

وأنت خري الوارثني(، وجيوز اإلتيان بهذه الصالة يف متام النهار.
السؤال: هل هناك صالة لقضاء احلاجة يف مسجد الكوفة ؟

واحدة  يقرأ يف كل  ركعتان  الكوفة لقضاء احلاجة، وهي  الصالة يف مسجد  اجلواب: 
منهما بعد احلمد سبع سور، واألوىل اإلتيان بها على هذا الرتتيب: )الفلق ــ أواًل ــ ثم 

الناس، ثم التوحيد، ثم الكافرون، ثم النصر، ثم األعلى، ثم القدر(.
السؤال: ذكر يف صالة جعفر الطيار تسليمتان ما معنى ذلك ؟ وهي أربع 
يقصد  فماذا  التسليم  وبعدها  متواصالت  ركعات   ٤ العشاء  مثل  ركعات 

بتسليمتني ؟
اجلواب: صالة جعفر الطيار)عليه السالم( أربع ركعات لكنها ليست متواصلة كصالة 
من  وخترج  تسلم  ثم  الصبح  مثل صالة  ركعتني  تصلي  جعفر  تنوي صالة  بل  العشاء 
الصالة وبعد ذلك تنوي صالة جعفر مرة ثانية وتصلي ركعتني ثم تسلم وميكنك التكلم 

بينهما بعد السالم وان كان األفضل أن ال تتكلم.
الصالة  الفاحتة فقط يف  باالكتفاء بقراءة سورة  ما هو احلكم  السؤال: 

املستحبة ؟
اجلواب: جيوز .

وهي  الذنوب  نستصغر  لربنا 
الذنوب  نضخم  او  كبرية 
كبرية  فنعتقدها  الصغرية 
لدرجة قد يدب اليأس فينا من 
رمحة اهلل باعتبار اننا ارتكبنا 
ذنبا كبريا واحلقيقة ان الذنب 
رمحة  من  اليأس  هو  الكبري 
الفرق  وملعرفة  وجل  عز  اهلل 
كتب  والكبرية  الصغرية  بني 
يف  النراقي  احملقق  الشيخ  
مستند الشيعة ) 18 / 122 ( 
: وقد اختلفوا أواًل يف تقسيم 
الذنوب إىل الكبائر والصغائر 
، فحكي عن مجاعة - منهم : 
والشيخ يف  والطربسي  املفيد 
 - واحلليب  والقاضي  )العدة( 
إىل عدم التقسيم ، بل الذنوب 

كّلها كبائر .
ونسبه الثاني يف تفسريه إىل 
أصحابنا ـ ]جممع البيان 2 / 
االتفاق  بدعوى  مؤذنًا  ـ   ]38
قال  حيث   ، احللي  وكذلك   ،
بالتقسيم  القول  نقل  بعد   -
وعدم  والصغائر  الكبائر  إىل 
قبول  يف  نادرا  الثاني  قدح 
: وال   - املبسوط  الشهادة عن 
أصحابنا  من  أحد  إليه  ذهب 
يف  عندنا  صغائر  ال  ألنه   ،
إىل  باالضافة  إال  املعاصي 
 118  /  2 السرائر   [ غريها 
الوصف  أن   : واحلاصل   .  ]
 ... إضايف  والصغر  بالكرب 
.وذهب طائفة ، منهم : الشيخ 

يف )النهاية واملبسوط( ، وابن 
والشهيدان  والفاضالن  محزة 
يف  كما  املتأخرين  أكثر  بل   ،
كما  عامتهم  بل   ، )املسالك( 
اإلسكايف  إىل  ونسب   ، قيل 
إىل   - أيضا  والديلمي 
الكبائر  إىل  املعاصي  انقسام 
من  يستفاد  بل   ، والصغائر 
وشيخنا   ، الصيمري  كالم 
 - املتني(  )احلبل  يف  البهائي 
على ما حكي عنهما - اإلمجاع 
عليه .وهو احلق ، لظاهر قوله 
َكَبآئَر  : ) إن جَتَتنبوا  سبحانه 
َعنكم  نكَّفر  َعنه  تنَهوَن  َما 
َسّيَئاتكم ( ]النساء: 31[ . وقوله 
: ) َوالَّذيَن جَيَتنبوَن َكَبائَر اإلثم 
 .  ]37 ]الشورى:   ) َواَلفَواحَش 
ولقول علي ) عليه السالم ( : 
)من كبري أوعد عليه نريانه ، أو 
صغري أرصد له غفرانه( ]نهج 
البالغة بشرح حممد عبده 1 
 : سنان  ابن  ورواية   .  ]  20  /
)ال صغرية مع اإلصرار ، وال 
]الكايف  االستغفار(  مع  كبرية 
 15 الوسائل   ،  1  /  288  :  2
/ 337 أبواب جهاد النفس ب 
 : الفقيه  . ومرسلة   ]  3 48 ح 
اهلل  كّفر  الكبائر  اجتنب  )من 
 3 الفقيه   [ ذنوبه(  عنه مجيع 
/ 376 / 1781 ، الوسائل 15 
/ 316 أبواب جهاد النفس ب 
45 ح 4 وفيه بتفاوت يسري [ 
. ويف خرب آخر : )إن األعمال 
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الم ( أنُه َقاَل : َجاَء َرُجٌل ُموِسٌر  ِإىَل َرُسوِل  ُرِوَي عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق ) عليه السَّ
اهللَِّ ) صلى اهلل عليه و آله ( ، َنِقيُّ الثَّْوِب ، َفَجَلَس ِإىَل َرُسوِل اهللَِّ ) صلى اهلل عليه و آله ( .

حَتِْت  ِمْن  ِثَياَبُه  املُْوِسُر  َفَقَبَض   ، املُْوِسِر  َجْنِب  ِإىَل  َفَجَلَس   ، الثَّْوِب   َدِرُن  ُمْعِسٌر  َرُجٌل  َفَجاَء 
َفِخَذْيِه 

َك ِمْن َفْقِرِه َشيْ ٌء » ؟! َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ ) صلى اهلل عليه و آله ( : » َأ ِخْفَت َأْن مَيَسَّ
َقاَل : ال .

َقاَل : » َفِخْفَت َأْن ُيِصيَبُه ِمْن ِغَناَك َشيْ ٌء » ؟!
َقاَل : ال .

َخ ِثَياَبَك » ؟! َقاَل : » َفِخْفَت َأْن ُيَوسِّ
َقاَل : ال .

َلَك َعَلى َما َصَنْعَت » ؟! َقاَل : » َفَما مَحَ
َفَقاَل : َيا َرُسوَل اهللَِّ ، ِإنَّ ِلي َقِرينًا ُيَزيُِّن ِلي ُكلَّ َقِبيٍح ، َو ُيَقبُِّح ِلي ُكلَّ َحَسٍن ، َو َقْد َجَعْلُت َلُه 

ِنْصَف َماِلي  .
َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ ) صلى اهلل عليه و آله ( ِلْلُمْعِسِر : » َأ َتْقَبُل » ؟

َقاَل : ال .
ُجُل : َو ملَ ؟!  .   قال : اخاف ان يدخلين ما دخلك. َفَقاَل َلُه الرَّ

  الكايف : 2 / 262

َقاَل  أنُه  ِه ) عليهم السالم ( ،  َأِبيِه ، َعْن َجدِّ َعْن  ٍد ،  مَّ ْبِن حُمَ َجْعَفِر  اِدِق  َعْن اإلمام الصَّ

َم ِإَلْيِه َرِغيَفنْيِ ، َفَأَخَذ َأُبو َذرٍّ  ُة اهللَِّ َعَلْيِهَما ِإىَل َمْنِزِلِه ، َفَقدَّ : » َدَعا َسْلَماُن َأَبا َذرٍّ َرمْحَ

ِغيَفنْيِ َفَقَلَبُهَما . الرَّ

ِغيَفنْيِ ؟! َفَقاَل َسْلَماُن : َيا َأَبا َذرٍّ ألَيِّ َشيْ ٍء َتْقِلُب َهَذْيِن الرَّ

َقاَل : ِخْفُت َأْن ال َيُكوَنا َنِضيَجنْيِ .

ِغيَفنْيِ ،  َفَغِضَب َسْلَماُن ِمْن َذِلَك َغَضبًا َشِديدًا ، ُثمَّ َقاَل : َما َأْجَرَأَك َحْيُث َتْقِلُب َهَذْيِن الرَّ

ْبِز املَْاُء الَِّذي حَتَْت اْلَعْرِش ، َو َعِمَلْت ِفيِه املَْاَلِئَكُة َحتَّى َأْلَقْوُه  َفَو اهللَِّ َلَقْد َعِمَل يِف َهَذا اخْلُ

َحاُب َحتَّى َأْمَطَر  َحاِب ، َو َعِمَل ِفيِه السَّ يُح َحتَّى َأْلَقْتُه ِإىَل السَّ يِح ، َو َعِمَلْت ِفيِه الرِّ ِإىَل الرِّ

ْعُد ] َو اْلرَبُْق  [ َو املَْاَلِئَكُة َحتَّى َوَضُعوُه َمَواِضَعُه ، َو َعِمَلْت ِفيِه  ِإىَل األَْْرِض ، َو َعِمَل ِفيِه الرَّ

َطُب ، َو املِْْلُح ، َو َما ال ُأْحِصيَها  ِديُد ، َو اْلَبَهاِئُم ، َو النَّاُر ، َو احْلَ َشُب ، َو احْلَ األَْْرُض ، َو اخْلَ

ْكِر ؟! َلَك ، َفَكْيَف َلَك َأْن َتُقوَم ِبَهَذا الشُّ

ا َكِرْهَت ا َأْحَدْثُت ، َو ِإَلْيَك َأْعَتِذُر مِمَّ َفَقاَل َأُبو َذرٍّ : ِإىَل اهللَِّ َأُتوُب ، َو َأْسَتْغِفُر اهللََّ مِمَّ

مستدرك وسائل الشيعة : 16 / 294

كيف ُنفرِّق بين الذنوب الكبيرة
 والصغيرة ؟ 

أخاف أن يدخلني ما دخلك !

ابو ذر في ضيافة سلمان المحمدي

الصاحلة تكّفر الصغائر( .
ويف آخر : )هل تدخل الكبائر يف مشيئة اهلل 
 ،  1780  /  376  /  3 الفقيه   [ نعم(   : قال  ؟ 
الوسائل 15 / 334 أبواب جهاد النفس ب 47 
ثواب  يف  الواردة  األخبار  له  وتشهد   .  ]  7 ح 
الكبائر  الذنوب إال  أنه يكّفر   : بعض األعمال 

. ...
ثم اختلف القائلون بالتقسيم يف تفسري الكبائر 
وحتديدها . فمنهم من قال : إن كل ما وجب 
فيه حد فهو كبرية ، وما مل يقّرر فيه حد فهو 
ثبت حترميه  ما   : قال  من  ومنهم   . الصغرية 

بقاطع فهو كبرية .
ومنهم من قال : كل ما آذن بقلة االكرتاث يف 
يلحق  ما   : قال  من  ومنهم   . كبرية  فهو  الدين 
 . سنة  أو  كتاب  من  الشديد  العقاب  صاحبه 
وقيل : إنها ما نهى اهلل عنه يف سورة النساء 
جَتَتنبوا  إن   (  : سبحانه  قوله  إىل  أوهلا  من 

َكَبآئَر َما تنَهوَن َعنه ( .
 : وقيل   . تسع  إنها   : وقيل   . إنها سبع   : وقيل 
عشرون . وقيل : أزيد . وعن ابن عباس : انها 
إىل السبعمائة أقرب منها إىل السبعة ، وبه 
. ويف  ]الروضة 3 / 129[  صرح يف الروضة 
منها إىل  أقرب  السبعني  إىل  أنها   : الدروس 

السبعة ] الدروس 2 / 125 [ .
عليها  توعد  ما  انها   : أصحابنا  بني  واملشهور 
إيعادًا خاصا ، ولكن اختلفت كلماتهم يف بيان 
من  نستفيده  ما  وحاصل   .... اخلاص  االيعاد 
الذنوب  مسألة  :يف  هو  النراقي  احملقق  كالم 
قوالن ، قول يرى أن الذنوب كّلها كبرية ، وال 
الذنوب  أن  يرى  وقول   ، ذنوب صغرية  توجد 

كبرية وصغرية .
التقسيم خيتلف  الثاني، فأساس  القول  وعلى 

باختالف تعريفهم للكبرية .
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أخبار 
العتبة

إعالم العتبة 
احلسينية يدعو 

الربملانيني لتعميم 
جتربة النرويج 

التعليمية يف العراق

العتبة احل�سينية املقد�سة حت�سل على درع التميز يف مهرجان ال�سفري الثقايف

افتتاح مدر�سة ال�سيدة رقية )عليها ال�سالم( ل�سريحة الأيتام

املقدسة  احلسينية  العتبة  إعــالم  دعــا 
أعــضــاء جملس الــنــواب الــعــراقــي اىل 
يف  التعليمية  الــنــرويــج  جتــربــة  تعميم 

مناهج التعليم يف العراق.
قسم  رئيس  سلطان  كاظم  علي  وقــال 
املقدسة  احلــســيــنــيــة  ــعــتــبــة  ال إعـــــالم 
»وصلت إعالم العتبة احلسينية املطهرة 
يف  تعتمد  النرويج  أن  أكيدة  معلومات 
دراسة مناهجها التعليمة تثقيف ابنائها 
الدراسة  مراحل  من  الديانات  بثقافة 
االبــتــدائــيــة«، مــشــريا اىل ان مــن بني 
املــواد اليت تدرس يف مــدارس النرويج 
والعقائد  )املسيحية  مـــادة  الــرمســيــة 
االخرى( ومن املواضيع االسالمية اليت 
تدرس عن فكر وثقافة االسالم نهضة 
اإلمام احلسني )عليه السالم( يف واقع 
والصف  الــرابــع  الــصــف  يف  مرحلتني 
املتوسط  الثاني  للصف  املقابل  الثامن 
كــمــا تـــدرس مــعــتــقــدات املــســلــمــني ويف 

مقدمتها انتظار الشيعة للظهور«.
ولفت سلطان اىل أن »مثة شخصيات 
عراقية اكدت أنها تدرس واقعة كربالء 
لتبيان  الـــنـــرويـــج  يف  ـــع  ـــراب ال لــلــصــف 
لإلنسان  االنــســانــيــة  والــقــيــم  االبـــعـــاد 
تعميم  اىل  الربملانيني   داعيا  املسلم، 
التجربة النروجيية وتفعيلها يف املناهج 
التعليمية العراقية ألنها خري دليل على 
ان نهضة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
الظلم واخلنوع كما  متثل رمزا لرفض 
عن  النظر  بغض  انسانيا  رمـــزا  متثل 

االنتماءات املذهبية«

التميز  درع  على  املقدسة  احلسينية  العتبة  حصلت 
خالل مشاركتها مبعرض الكتاب التخصصي املقام 
الثاني  الثقايف  السفري  مهرجان  فعاليات  ضمن 

املنعقد يف أروقة مسجد الكوفة املعظم.
اىل ذلك أشار املشرف على جناح العتبة احلسينية 
مشاركة  خالل  من  احلكيم  ميسر  السيد  املقدسة 
من  التخصصي  الكتاب  معرض  يف  املطهرة  العتبة 
فرتة )24ـ 30( آب واملقام ضمن فعاليات مهرجان 
السفري الثقايف الثاني«، مبينا أنه »مت تكريم جناح 
العتبة احلسينية املقدسة بدرع التميز ملا حيتويه من 

العتبة احلسينية  فائدة كبرية صادرة من  كتب ذات 
املقدسة وبأكثر من 65 عنوانا خمتلفا ذا أثر فعال 

يف إغناء احلركة الثقافية«. 
إضافة  دول  تسع  فيه  شاركت  املعرض  أن  يذكر 
وإيران  ولبنان  )العراق  وهي  العراق  املضيف  للبلد 
والسعودية ومصر وأمريكا وانكلرتا وهولندا واهلند( 
فضال عن وجود اجنحة العتبات واملزارات الشيعية 
االجنبية  اللغات  اجنحة  اىل  اضافة  العراق  يف 
تتخصص  واليت  والفارسية  واألملانية  كاالنكليزية 

بكتب الطب وبعلوم الفيزياء والكيمياء وغريها . 

لتوزيع  املقدسة  احلسينية  العتبة  اقامته  يف حفل 
اهلدايا على املتزوجني اجلدد ألكثر من 27 شابًا 
الصحن  داخل  اجلمعة(  )بركة  مشروع  ضمن 

احلسيين الشريف السبت 2012/9/1 . 
 املشرف على مشروع التزويج صباح عبد الكريم  
املقدسة  للعتبة احلسينية  العامة  »االمانة  إن  قال 
اقامت حفال لتزويج  54 شابًا وشابًة ضمن مشروع 
يشمل  املشروع  هذا  ان  موضحًا  اجلمعة«  بركة 

يستطيع  من خالهلا  اليت  الضرورية  املواد  شراء 
حيث  السعيدة  الزوجية  احلياة  يبدأ  ان  الشاب 
مشلت املواد شراء ثالجة وطباخ ومدفأة وأدوات 

منزلية اخرى اضافة اىل مصحف وسجادة ».
وبني عبد الكريم ان »اموال مشروع بركة اجلمعة 
صلوات  يف  املصلني  تربعات  خالل  من  جتمع 

اجلمعة اليت تقام بالصحن احلسيين الشريف«.

 تقدمي هدايا للمتزوجني اجلدد

لأليتام  السالم(  )عليها  رقية  السيدة  مدرسة  استكمال  مت 
اليت تعد من املدارس احلديثة املؤسسة وفق افخم التصاميم 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  مكتب  ممثلية  وبإشراف  احلديثة 
حمافظة  يف  االيتام  شرحية  رعاية  اجل  من  املقدسة  كربالء 

كربالء.
اىل ذلك بنّي السيد سعد الدين البناء مدير مكتب االمني العام 
للعتبة احلسينية املقدسة ان »ابواب مدرسة السيدة رقية )عليها 
يف  االيتام  لشرحية  احلالي  الدراسي  للعام  ستفتح  السالم( 
احملافظة وفقا لتوجيهات مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
معتمد املرجعية الدينية يف  كربالء املقدسة«، مشريا اىل ان 
املدينة(  مركز  كم عن   7( الشبانات  منطقة  تقع يف  »املدرسة 
)االول  االولية  الدراسية  للمراحل  صفوف  ثالثة  فتح  وسيتم 
الطلبة حيث مت  عدد  متعددة حسب  بشعب  والثالث(  والثاني 

وضع خطة الستيعاب 25 - 30 يتيمًا يف كل صف«. 
توفري  طريق  عن  خاصة  برعاية  سيحظون  »الطلبة  ان  مبينا 

أساتذة أكفاء كما سيتم ختصيص وجبة طعام متكاملة وجمانية 
هلم إضافة اىل توفري االكساء اجملاني من املالبس وختصيص 

عجالت نقل جمانية تنقلهم من واىل املدرسة«.
االدارية  االجراءات  استكمال  »مت  قد  حديثه  يف  البناء  وتابع 
وسيتم  الرتبية  وزارة  من  اجازة  على  حصلت  اذ  للمدرسة 
افتتاحها خالل هذا العام«، مضيفا: يف جوار مدرسة السيدة 
)عليه  )علي االصغر  باسم  تشييد مدرسة متوسطة  يتم  رقية 
ومبساحة  املواصفات  بنفس  وهي  كذلك  لأليتام(  السالم( 
وسيتم   %55 حاليا  االجناز  نسبة  ووصلت  مربع  مرت   )800(

افتتاحها العام القادم ان شاء اهلل«. 
ومن اجلدير بالذكر ان »املدرستني تابعتان اىل ممثلية مكتب 
املرجع الديين االعلى السيد علي احلسيين السيستاني )دام 
ظله( وبإشراف العتبة احلسينية املقدسة وان مدرسة السيدة 
رقية )عليها السالم( تتكون من اربعة طوابق ومبواصفات بناء 

حديثة ومتطورة وبسعة )24( صفا«.
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حصاد 
»األحرار« 

األسبوعي 
مشوُل بابل 

مبيزانية أموال 
الزائرين

باحٌث من كلية 
اهلندسة يبتكر 
جهازا يقلل من 
حوادث الدهس

موجز

اعلنت حمافظة بابل عن موافقة 
وزارة املالية على مشوهلا مبيزانية 
األمـــــوال املــخــصــصــة مــن أمـــوال 
للمحافظات  الــزائــريــن  خــدمــات 
ــهــا عــلــى 300  ــوائ الــديــنــيــة الحــت
مرقد ديين وكذلك ممر للزائرين 
والنجف  املــقــدســة  كــربــالء  اىل 
االشرف ، مبينة أن نسبة االموال 
املخصصة للمحافظة من امليزانية 

الكلية ستكون %15«.

ــبــاحــث حــيــدر عــقــيــل حممد  حــصــل ال
بابل  اهلندسة جامعة  كلية  الطالب من 
حملية  مسابقة  يف  األول  املــركــز  على 
وذلك  العلمية  الشباب  بنتاجات  تعنى 
البتكاره جهازا يقلل من خطورة تعرض 
األشخاص والسيارات حلوادث الدهس 

واالصطدام.
يشار إىل  ان هذا الباحث أحرز سابقا 
السيادة  مــهــرجــان  يف  األول  املـــركـــز 
وزارة  نظمته  الــذي  الــســادس  السنوي 
الــريــاضــة والــشــبــاب، البــتــكــاره جهازا 
طريق  عن  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
أسفر  االصطناعية،  الشوارع  مطبات 
عنها تلقي املبتكر دعوة رمسية الكرتونيا 
من إحدى املؤسسات اخلليجية الراعية 

البتكارات املوهوبني الشباب.

املدة  خالل  تضيف  بغداد      •
عربية  مؤمترات  أربعة  املقبلة 
بتضييف  جناحها  بعد  ودولية 
اذار  شهر  يف  العربية  القمة 

املاضي واجتماع 1+5 .
•   وزارة النفط تعلن عن حتقيقها 

اعلى ارتفاع يف صادراتها النفطية 
خالل شهر آب املاضي منذ اكثر 
ان  اىل  مشرية  عاما،   20 من 
من  حتميلها  مت  الصادرات  تلك 
قبل 29 شركة نفطية عاملية من 

خمتلف اجلنسيات.

مشروع  بتنفيذ  تبدأ  الكوت   •
انهت  ان  بعد  واسط«  »جّوال 
جلنة خاصة مهمة تسجيل اكثر 
من 1300 سيارة أجرة أصحابها 
وليسوا  اخلاص  القطاع  من 

موظفني حكوميني.

العراُق مستعد لتلبية الحاجة العالمية المتزايدة من النفط

العاملية  احلاجة  لتلبية  العراق  استعداد  الشهرستاني  حسني  الطاقة  لشؤون  الــوزراء  رئيس  نائب  اعلن 
العام  نهاية  الذاتي  االكتفاء  وبلوغ  العراق  يف  الكهربائي  اإلنتاج  زيادة  توقع  فيما  النفط،  من  املتزايدة 
املقبل، بينما اشار اىل ان قانون النفط والغاز كفيل حبل اإلشكاالت العالقة مع حكومة اإلقليم اليت قال: 

“أنها ابرمت عقودا جمحفة حبق العراق” ادت اىل خسائر مالية تقدر بنحو 8،5 مليارات دوالر. 

طبيٌب واحد لكل  140 حاجا عراقيا

ذكرت وزارة الصحة من ضمن خطط الوزارة حلجاج بيت اهلل هذا العام هو ختصيص طبيب لكل 140 
حاجا يكون مسؤوال عن كل احتياجاتهم العالجية والوقائية وسيقوم بإجراء فحوصات وحتاليل خمتربية 
ووضع استمارة لكل حاج قبل سفره،  مؤكدة ان هذه اخلطة ستليب حاجة احلجاج من اخلدمات الصحية 

اليت ستقدم هلم.

بداية الشهر المقبل موعدا إلعالن أسماء المقبولين في الدراسات العليا

املقبل موعدا إلعالن أمساء  الثالث من شهر تشرين االول  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  حددت وزارة 
السراج  الدكتور حممد  الــوزارة  يف  والتطوير  البحث  دائرة  مدير  وقال   . العليا  الدراسات  يف  املقبولني 
يف  األربــع  السنوات  معدل  باملئة   60 اآلتــي  النحو  على  ستقسم  العليا  الــدراســات  يف  القبول  درجــة  ان 
البكالوريوس و20 درجة لالمتحان التنافسي و5 درجات لتسلسل الطالب ومثلها لإلبداع اي الذي ميتلك 
ومثلها  التوفل  للمتقدم احلاصل على شهادة  درجات   5 وابتكار يف ختصصه، إضافة اىل  براءة اخرتاع 

.)ic3( على شهادة

تسويُة ديون أكثر من 13 ألف دائن تجاري للعراق من خارج نادي باريس

نادي  خارج  من  للعراق  جتاري  دائن  ألف   13 من  أكثر  ديون  تسوية  عن  العراقي  املركزي  البنك  أعلن 
التجاريني تعود  الدائنني  البنك د. مظهر حممد صاحل ان معظم دعاوى  نائب حمافظ  ، وأوضح  باريس 
اىل ما قبل السادس من آب 1990، مشريا اىل ان العراق يعيش حاليا وضعا مرحيا، ويتمتع بإمكانات 
يف  حيتاج  ولن  دولــي،  قانوني  نفوذ  ولديه  خارجه،  او  باريس  نــادي  داخــل  ســواء  معّرفة  وديونه  هائلة، 

املستقبل اىل محاية أمواله، مؤكدا ان معظم الدول تواجه دعاوى مثل اليت يواجهها العراق.
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استقبل امني عام العتبة احلسينية 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
وايتام  ارامل  وفدًا من  الكربالئي 
مع  التنسيق  بغداد عرب  حمافظة 
االطفال«  لثقافة  »لنعيش  مركز 
اجملتمع  منظمات   مراكز  احد 
املدني بالتعاون مع رئاسة جملس 
خالل  جرى  حيث  بغداد  عشائر 
العتبة  عام  امني  إطالع  اللقاء 
الصور  من  عدد  على  املقدسة 
معاناة  نقلت  اليت  الفوتوغرافية 
العراقية احملرومة  العوائل  وواقع 
اليت  االجرامية  االعمال  نتيجة 
احلاالت  وبعض  بذويهم  حلقت 
زيادة  اىل  اّدت  اليت  االخرى 
اعداد ارامل وايتام العراق السيما 
ان املعاناة مستمرة يف ظل ضعف 
الشرحية  هلذه  احلكومي  الدعم 

املهمة.
كلمة  يف  الكربالئي  الشيخ  وقال 
للعراق  ان  اللقاء  اثناء  القاها  له 
وتارخيه  تراثه  يف  خصوصية 
واالبتالء  لالمتحان  موردًا  وجنده 
جنده  االبتالء  وهذا  واالختبار 
البيت  آل  حميب  على  باشده 
وجدناه  ما  الن  السالم(  )عليهم 

اليت  االحاديث   و  التاريخ  يف 
بّينت ان ائمة آل البيت )عليهم 
قتل   من  فيهم  ليس  السالم( 
وهذا  السم  او  السيف  بغري 
البالء  نتحمل  ان  علينا  حيتم 

ونصرب عليه.«
واضاف مساحته » ان ما نامله 
يكون  ان  العشائر  زعماء  من 
الدور  طبيعة  يف  وضوح  هلم 
الن  بالعراق  به  يلتزمون  الذي 

ومؤثر  كبري  دور  هلا  العشرية 
بهذا البلد وهلا تاثري على احلياة 
وان  واالجتماعية  السياسية 
واضحا  تاثريا  العشرية   لزعيم 
وهذا  العشائرية  احلياة  يف 
يفرض عليه ان يكون راعيًا هلذه 
بها  املتصلني  ولالفراد  العشرية 
واملربي  الراعي  بدور  يكون  وان 
التصرف  من  حيميهم  وان  هلم 
اخلاطئ ليكون هلذه العشرية دور 
واضح يف اجتياز املراحل الصعبة 
بنجاح وان تساهم يف بناء العراق 

واجملتمع.«
االبتالءات  مجلة  من  »ان  وتابع 
العمليات  هي  بها  مررنا  اليت 
الكثرية  واالرهابية  االجرامية 
االرامل  من  الكثري  خّلفت  اليت 
وااليتام وان املسؤولية االجتماعية 
االيتام  بشرائح  املتعلقة  واملعنوية 
هي مسؤولية عامة تقع على عاتق 
الدين  رجل  من  ابتداًء  اجلميع 
والكيانات  مبؤسساتها  والدولة 
االبتالء  ان  باعتبار  العشائرية 
اجملتمع  شرائح  كافة  اصاب 

والعوائل ويف كل مكان.«
وبنّي ان » ما شاهدناه من لقطات 
مصّورة هي لقطات ذات امل شديد 
وهي مؤملة وحمزنة يف الوقت ذاته 
هذه  فقدان  كيفية  تصّور  كونها 
كيفية  ويف  اسرتها  لرب  العوائل 
تدبري  وكيفية  هلم  املأوى  توفري 
وهي  والصحي  املادي  اجلانب 
ما  وامنا  وقاسية  صعبة  ظروف 
هو  االعالم  وسائل  بعض  تنقله 

وضع مأساوي جدًا.«
هذه  ان    « مساحته  موضحًا 
يف  كبرية  معاناة  تعيش  العوائل 
وبه  جدًا  غين  بلد  وهو  العراق 
ثروات الكثرية وان ما يؤمل هو ان 
هذه العوائل تعيش يف وضع سكين 
مزري وال تتوفر هلم ابسط امور 
التعليم والضمان الصحي ويصعب 

عليهم توفري لقمة العيش .« 
جملس  رئيس  طالب  جانبه  من 
»صباح  الشيخ  بغداد  عشائر 
»االمانة  املياحي  صياح  عبد 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
بغداد  عشائر  شيوخ  عن  بالنيابة 
شعبية  قاعدة  ميثلون  كونهم 

للمطالبة  نداء  هناك  يكون  بان 
من  لاليتام  خاص  قانون  بسن 
يستند  وان  النواب  جملس  قبل 
قانون  على  العراق  وارامل  ايتام 
حقوقهم  هلم  يضمن  هلم  خاص 
والتامني  املعيشية  والكفالة 
هذا  يف  هلم  والتعليمي  الصحي 
منهم  الكثري  وان  السيما  البلد 
قد ذهب ضحايا العمال ارهابية 

اجرامية.«
»حنان  الدكتورة  بينت  ذلك  اىل 
منظمات  يف  مسؤولة  العبيدي« 
العراق  ايتام  ان  املدني  اجملتمع 
رعاية  مؤسسات  اىل  حباجة 
املادية  الرعاية  هلم  تضمن 
واالمنية  واالجتماعية  والنفسية 
شبيهة  املؤسسة  هذه  تكون  وان 

مبؤسسة الشهداء والسجناء.«
مبينًة ان هذا الطلب قد ُطِرح على 
جملس النواب العراقي والكثر من 
مرة ويف وقت سابق وانه مل يصدر 
االن  حتى  اخلصوص  بهذا  شيء 
كون ان رعاية االيتام هي من اهم 
تتوفر  ان  جيب  اليت  الرعايات 

اليتام العراق.«

الشيخ الكربالئي يلتقي وفدا من ارامل وايتام العراق 
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الدكتورة »حنان العبيدي« 
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       يف إطار التعاون القرآني 
بني دار القرآن الكريم يف العتبة 
واملؤسسات  املقدسة  احلسينية 
الدينية واألكادميية يف اندونيسيا 
واستكمااًل ملشروعها اهلادف إىل 
نشر ثقافة وعلوم القرآن الكريم 
اإلسالمية  البلدان  خمتلف  يف 
يف  الكريم  القرآن  دار  أوفدت 
كاًل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
وحممد  منتظر  احلافظني  من 
ميتازان  اللََّذين  املنصوري  باقر 
كتاب  حفظ  يف  متميز  بأسلوب 
مبواضع  والدراية  وجل  عز  اهلل 

اآليات وأرقام الصفحات. 
وحول هذا املوضوع حتدث الشيخ 
الوفد  رئيس  املنصوري  حسن 
يف  الكريم  القرآن  دار  ومدير 
قائاًل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
»تهدف زيارتنا للمشاركة يف إحياء 

القرآنية  واحملافل  األمسيات 
وقد  املبارك  رمضان  شهر  يف 
استضاف عدد كبري من املساجد 
القرآنية  واملؤسسات  الكبرية 
من  عددا  له  ونظمت  الدار  وفد 
القرآنية  األمسيات  الربامج 
احلافظني  استضافة  متت  كما 
التلفزيونية  القنوات  بعض  يف 
واللقاء  واإلذاعية  الرمسية 
والشخصيات  العلماء  من  بعدد 
القرآنية  بالنشاطات  والتعريف 
احلسينية  العتبة  يف  تقام  اليت 

املقدسة«. 
وتابع املنصوري »زار الوفد عددا 
أبرزها  من  كان  االماكن  من 
مسجد االستقالل وهو من أكرب 
إذ  آسيا  جنوب  يف  املساجد 
املصلني  من  ألف   200 يستوعب 
السفري  حبضور  ذلك  ،وكان 

ووزير  جاكارتا  يف  العراقي 
املصلني  وآالف  الدينية  الشؤون 
على  احلافظان  أجاب  حيث 
أستاذ  وأبدى  مجيعًا  األسئلة 
اإلسالمية  اجلامعة  يف  الفقه 
احلافظني  مبوهبة  إعجابه  بالغ 
ووصفهما بأنهما أسرع من جهاز 
احلاسوب يف اإلجابة عن األسئلة 
السور  و  اآليات  مواقع  وحتديد 
القرآنية كما زار الوفد أكثر من 
يف  وأكادميية  دينية  مؤسسة   18
اندونيسيا عقدت خالهلا ندوات 
قرآنية حافلة باألجواء الروحانية 
يف  القرآني  الوفد  شارك  ،كما 
يف  أقيم  الذي  احلفل  افتتاح 
مجعية القراء واحلفاظ بانتخاب 
رئيسها  والتقى  اجلمعية  أعضاء 
أبدى  الذي  زين  مهيمن  الشيخ 
رغبته بتوقيع اتفاقية للتعاون مع 

دار القرآن الكريم ». 

»أجري  املنصوري  وأضاف 
احلافظني  مع  مباشر  لقاء 
االندونيسية   sctv قناة  على 
الرمسية ولقاء مباشر يف إحدى 
زار  ،كما  االندونيسية  اإلذاعات 
الشخصيات  من  عددا  الوفد 
والسياسية  واحلكومية  الدينية 
املنظمات  ورؤساء  واألكادميية 
إىل  وجهت  دعوات  بعد  الفاعلة 

الوفد«. 

العتبة احلسينية حتقق جناحًا باهرًا يف احملافل القرآنية
 يف اندونيسيا
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شبهة اسم االمام املهدي عليه السالم 
وقد  الشبهات  اوهن  من  انها  اعتقد 
تعرض هلا كثري من كتابنا وفقهائنا وقد 
ابدعوا تارخييا يف الرد عليها منقبني 
ومدققني عن اصل احلديث ورواته وقد 
والسيد  العقائدية  االحباث  ملركز  كان 
علي امليالني ردود تفند ادعاءات القوم 
بن  هو حممد  املهدي  االمام  اسم  بان 
اعتمدوها  الحاديث  طبقا  اهلل  عبد 
ومن مصدر واحد ليس معتمدا اصال 
عندهم فأصل احلديث الذي حيتجون 
به هو »التذهب الدنيا حتى يبعث اهلل 
امسه  يواطئ  بييت,  أهل  من  رجاًل 

امسي, واسم أبيه اسم أبي«.
عن  جاء  احلديث  هذا  روى  من  كل 
املتوفى  النجود  ابي  بن  عاصم  طريق 
روت  اليت  واملصادر  فقط   ) 127هـ   (
أبي  ابن   / املصّنف   ( هي:   احلديث 
املعجم   ,19493  /  198:15 شيبة 
الكبري / الطرباني 163:10 / 10213 
و 10 : 10222/166, مستدرك احلاكم 

 . 442:4
وقد روي احلديث بنصوص اخرى اال 
هذه  السند  ونفس  املعنى  نفس  انها 
الصحيحني  يف  خترج  مل  االحاديث 
خيرجه  ال  ما  مبناهم  اساس  وعلى 
اضافة   ، صحيحا  يعترب  ال  الشيخان 
مل  األحاديث  هذه  أن  كما  ذلك  اىل 
احملّدثني  من  احلّفاظ  كبار  يروها 
كأمحد والرتمذي مع تصريح غريهما 
امسي  )وامسه  رواية  على  األكثر  بأّن 
)واسم   : الزيادة  هذه  غري  من  فقط( 

أبيه اسم أبي(
ذكرت  اليت  الشيعية  املصادر  اما 
االمانة  باب  من  ذكرته  فانها  احلديث 
املهدي  االمام  عن  قيل  ما  كل  نقل  يف 
وليس لتصديقه الننا اذا كنا يف الكايف 
ما  نصف  من  اكثر  نعتمد  ال  للكليين 
عن  يقول  من  وحنن  احاديث  من  ذكر 
الثقة  نعم  وهو  الثقة  بالشيخ  الكليين 
اليه من  نقل كل ما وصل  واالمانة يف 
احاديث على ان يقوم من بعده اصحاب 

االختصاص يف تنقية االحاديث .
و  مردود  احلديث  هذا  ان   : اقول 
التارخيية  االحداث  بداللة  موضوع 
اليت مرت بها االمة االسالمية واليت 
ومن  احلديث  هذا  كذب  لرتد  جاءت 
الدالة على عدم صحة  االحداث  هذه 

احلديث هي :
بن  حممد  ان  ادعى  من  هنالك   -1
هو  طالب  ابي  بن  علي  بن  احلنفية 
املهدي املوعود وسيظهر ليمأل االرض 
هو  املهدي  بان  عليه  يرد  فلم  عدال 

حممد بن عبد اهلل وليس بن علي .
االمام  ابن  امساعيل  وفاة  عند   -2
جثته  ابقى  السالم  عليه  الصادق 
ثالثة ايام قبل دفنها ليؤكد للناس انه 
فلو   ، بغيبته  االدعاء  جيوز  وال  مات 
ان  ادعى  ملا  كان صحيحا  ان احلديث 
امساعيل هو املهدي وملا احتاج االمام 

ليثبت هلم وفاته. 
انه  ادعى  كذلك  العباسي  املهدي   -3
مسند  حديث  حسب  املنتظر  املهدي 
أمحد، وسنن ابن ماجة وقد ضعفهما 

غري واحد من العلماء، منهم ابن القيم 
يف )املنار املنيف( ثم قال: »وهذا ـ أي: 
ـ والذي قبله مل يكن  حديث ابن ماجة 
فيه دليل على ان املهدي الذي توىّل من 
بين العباس هو املهدي الذي خيرج يف 
آخر الزمان«) املنار املنيف | ابن القيم: 

137 ـ 138 | ذيل احلديثني: 338 (.
املهدي  ان  هو  ذلك  على  يدل  ومما 
هـ(،   169( سنة  مات  قد  العباسي 
يف  النساء  تدخل  عصره  شهد  وقد 
شؤون دولته، فقد ذكر الطربي تدخل 
العباسي  املهدي  زوجة   اخليزران 
على  استولت  وانها  دولته،  بشؤون 
زمام ااَلمور يف عهد ابنه اهلادي)تاريخ 
الطربي 3: 466(، ومن يكون هذا شأنه 

فكيف يسمى خبليفة اهلل يف أرضه؟ 
واسم  امسي  امسه  حديث  ان  فلو 
به  الحتج  كان صحيحا  ابي  اسم  ابيه 

الطربي وابن القيم !!!
ابي  بن  عاصم  ان  اخر  جانب  ومن 
اي  للهجرة   127 سنة  املتوفى  النجود 
لو  والباقر  السجاد  االمام  عاصر  انه 
حقا ذكر هذا احلديث لردوه الن االئمة 
خبصوص  احلديث  يتعاهدون  كانوا 

القائم وانه من ولدهم .
كما انه ليس من املنطق ان يذكر امسه 
الن االمساء ميكن هلا ان تتشابه وميكن 
لكثري ان يدعي املهدوية طبقا للحديث 
اهلل  عبد  بن  حممد  امسه  من  فكل 
يستطيع ان يقول انه املهدي خصوصا 
تؤيد  اليت  االعمال  ببعض  قام  اذا 
السهولة  من  الزمان  هذا  ويف  مدعاه 

املتسلطة  الشيطانية  القوى  على  جدا 
ان ختتلق شخصية  الناس  رقاب  على 
بنفس االسم وتدعي انه املهدي وتهيئ 
تثبت  اليت   الظهور  عالمات  كل  له 
شخصيته ولو ملدة من الزمن املهم ان 
تتضعضع فكرة االمام املهدي الراسخة 

يف عقول املؤمنة بها .
فاالمر  احلسن  االمام  من  نسله  واما 
هي  بسيطة  اشارة  يستحق  الذي 
تاييد  يف  اجلوزي  القيم  ابن  سذاجة 
نسب املهدي بانه من ولد احلسن قائال 
:« ويف كونه من ولد احلسن سر لطيف 
وهو أن احلسن رضي اهلل تعاىل عنه 
ترك اخلالفة هلل فجعل اهلل من ولده 
من يقوم باخلالفة احلق املتضمن للعدل 
اهلل يف  وهذه سنة  األرض  الذي ميأل 
عباده أنه من ترك ألجله شيئا أعطاه 
وهذا  منه  أفضل  ذريته  أعطى  أو  اهلل 
فإنه  عنه  اهلل  رضي  احلسني  خبالف 
يظفر  فلم  عليها  وقاتل  عليها  حرص 
التحليل  هذا  ومن   ،« أعلم  واهلل  بها 
يظهر ان االمام احلسني عليه السالم 
قد اخطأ يف نهضته ضد الفاسق يزيد 
حسب راي ابن القيم ويف نفس الوقت 
يعين  اخلالفة  عن  احلسن  تنازل  ان 
تنازله عن استحقاقه فلماذا ال تقرون 
مبغتصب اخلالفة منه اال وهو معاوية 
يتالعب  ان  االهلي  العدل  من  وهل  ؟ 
باستخالف الناس وعدم االلتفات اىل 
امورهم اليت يريدها منهم ان تكون ؟ 

اعوذ باهلل من هكذا بهتان.  

االختالُف حوَل
 اسِم اإلماِم املهدي 
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       كم هم العظماء الذين أضاءوا 
وأوصياء  أنبياء  من  التاريخ  حقب 
وكل  ومفكرين  وعلماء  وأئمة 
قدم  معينة  حالة  يف  متيز  منهم 
للبشرية  فيها أعظم واجل خدمة 
وهؤالء اخلصوا هلل ونذروا أنفسهم 
الواحد  هدفهم  سبيل  يف  قرابني 
وهو رفض الظلم واالضطهاد ورفع 
راية احلق والعدالة والسالم ، وكم 
والطواغيت  واحلكام  امللوك  هم 
ومتسكوا  وجتربوا  تسلطوا  الذين 
حاالت  إلشباع  اخلاوية  بعروشهم 
والعنجهية  التبخرت  من  بأنفسهم 
والقسوة وإتباع منهج القوة والفتك 
امللذات  عامل  يف  واالنغماس 

الدنيوية. 
باب  متناقضان  بابان  فيه  عاملنا 
للشر سرعان ما يضيق بأصحابه 
الظالم  دهاليز  يف  عليهم  ويغلق 
تتوسع  للخري  وباب  األبدي، 

حلقاته بتباشري من النور لتضيء 
إىل  تؤدي  اليت  واآلفاق  الدروب 
اليوم  هذا  مثل  ويف  اخللود، 
شوال  من  والعشرين  اخلامس 
فخر  بكل  نستذكر  عام  كل  ويف 
واعتزاز ذكرى أليمة وحزينة أملت 
بباب من أبواب الرمحة والشفاعة 
وقمر من أقمار الدوحة احملمدية 
جاءت  والذي  السالم(  عليهم   (
عليه سحب الشر السود  اللئيمة 
شهيدا  مسمومًا  حياته  وأنهت 
أن  بعد  تعاىل  هلل  أمره  حمتسبًا 
من  عامًا  وستني  مثانية  قضى 
العطاء والزهد والعبادة وأصبحت 
تعاىل  بارئها  إىل  الطاهرة  روحه 
آباؤه وأجداده قبله )اهلل  كما كان 
لكن   ) موتها  األنفس حني  يتوفى 
تركها  اليت  ومدرسته  علمه  آثار 
بعد  يومًا  تتجدد  تزال  وما  كانت 
أبو  الصادق  األئمة  شيخ  انه  يوم. 

عبد اهلل جعفر بن حممد بن علي 
بن احلسني بن علي بن أبي طالب 
خصاله  ومن  السالم(  عليهم   (
اجملالسة  طيب  كان  الشريفة 
يف  كاملة  وآداب  غزير  علم  ذا 
يف  تربى  وانه  واملوعظة  احلكمة 
 ( وأبيه  السجاد  جده  أحضان 
عليهم السالم( وانتهل من معدنهم 
الطاهر وتغذى من طيب رحيقهم 
النقي، وكان زاهدًا يف الدنيا محل 
والنضال  والوفاء  األصالة  روح 
دين  خدمة  يف  العظمى  والغاية 
اإلنسانية  وخدمة  وجل  عز  اهلل 
الطائفية  يكره  كان   ، مجيعًا 
هذا  بني  يفرق  وال  والعنصرية 
وذاك إال بالتقوى وكانت مدرسته 
عامة وليست خاصة ملذهب أو ملة 
)عليه  الصادق  اإلمام  كان  معينة. 
السالم( زاهدًا حيمل اخلصائص 
يف  املثمرة  والتجارب  العظيمة 

روح من السجايا والسمات النرية 
من نقاء وقيم أصيلة مل تتغري يف 
الظروف  كانت  مهما  األحوال  كل 
كانت  اليت  واألهواء  واملالبسات 
ال  النبيلة  سجاياه  الن  به  حتيط 
تتآكل أو تصدأ يف أي ظرف كان.

كل  يف  تتغري  ال  واحدة  حالة  انه 
مراحل حياته الشريفة الن عظمته 
العالية  وهمته  املثلى  وقيمته 
الواعية استقطبت أحناء  وحركته 
املثقفني  الرجال  وصنعت  العامل 
ومنها  العامة  العلوم  خمتلف  يف 
والشريعة  والعقيدة  الفكر  علوم 
وخري  واحلديث  القرآن  وعلوم 
احلوزات  وجود  ذلك  على  دليل 
العظام  واملراجع  املباركة  الدينية 
دام  اهلل ظلهم( يف رعاية هذا   (
النهج القويم من علوم مدرسة أهل 
البيت ) عليهم السالم( العلوم اليت 

ال تفنى وال تضمحل أبدا ..

شيُخ األئمة الصادق )عليه السالم(
عبد احلق يحيى املنذري في ذكرى استشهاده
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أمحل يف قليب شوقًا، 
ويف عيين دمعًا، فقليب يفيض 

حزنًا... 
جملرد مساع كلمة كربالء، 

أو النظر اىل القبتني 
الشريفتني... قبيت الذهب، 

قبة ذي الرأس احملمول على 
الرمح ...

وقبة ذي الكفني املقطوعني... 
ذي اجلود والوفاء،

تتغرغر عيين بدموع األسى ...  
وقليب يقف مذهواًل، كلما 

طافت يف خميليت رسوم املأساة، 
فيلهج لساني هامسًا خبشوع: 

السالم عليك يا ذا القبة 
املنرية ...

يا ذا الرتبة ...الشفاء ، ملتقى 
األفئدة من حشود العاشقني، 

ومتّر ذكرى يوم الطفوف 
الدامي يف خلدي...

 وأمسع نداءات احلوراء 
املفجوعة: » اخي حسني«

وقليب معها يصرخ : روحي 
فداك يا حسني 

فداك روحي... يا ساقي 
عطاشى كربالء

خادمة أهل البيت 
ُق�������ل م�����ا ت���������س����اء ف����ق����ول����ك ال���ت���ن���زي���ل 

ت��ن��ه��دت  ال�������س���م���اء  ���س��ب��ح��ان وج���ه���ك يف 

الظماأ ي�����س��ق��ي��ك  واأن�����ت  ال��ظ��م��اء  ت�����س��ق��ي 

������ّم������اُرُه وُم����ب���������س����ر وج�������راح�������ه �������سُ

ولأن�������ت ����س���الل ال�������س���م���اء ع���ل���ى ال����رى 

ولأن��������ت مم�������س���و����س ب�������ذات امل�����س��ط��ف��ى 

�����راِدق�����اُت ال���ن���ور ����س���درك ط���وُره���ا و������سُ

وامل������ك������رم������ات ب���ط���ول���ه���ا وب���ع���ر����س���ه���ا 

رداءه ال����ط����ه����ور  دم�������ه  ج�����اع�����ال  ي�����ا 

اأذع���ن���ت ���س��ري��ح��ك  اىل  ال���ع���رو����س  ك����لُّ 

ت��ن��ح��ن��ي امل�����دي�����دة  ق���ام���ت���ك  اإزاء  و 

ج������فَّ ال�������س���ح���اب ن������دى وظ�������ّن مب���ائ���ه 

وت���ط���ي���ع���ك الأق������������دار وه������ي ع�����س��ي��ٌة

ل�����ك اأن�������ت ����س���ل���ط���ان ال�����زم�����ان ورم������زه

وج�����راح�����ه ع����ا�����س����ق����ا  رب��������ك  وراآك 

وق����د ا���س��ت��ب��اح��ت��ك ال�����س��ي��وف واأن�����ت عن

م���ل���ك���وت���ِه يف  اإب������راه������ي������م  واح������ت������ار 

ي���ح���ي���ى اأت���������اك م�������س���ّم���خ���ًا اأوداج���������ه

وي�����ق�����ول ك���ي���ف خ����ي����ول اأ�����س����ق����ى اأم�����ة

وال�������س���ه���م ي���ط���ف���اأ ع����ني ب��������دِرَك غ��ي��ل��ًة

را�������سَ الأىل ال�����ذي  ال�����س��ه��م  ن��ف�����س��ه  ه���و 

وزي����ن����ٌب اخل����ي����ام  ت�������س���َع���ُر يف  وال�����ن�����ار 

َي����ُع����ْد ومل  اخل����ي����ول  دن�����ت  ق����د  اأخ��������ّي 

ال����ت����اأوي����ُل ن����ح����رك  م�����ن  ج������رى  ودٌم 

و�������س������رى ب�����ه�����ّن �����س����رائ����ع����ا ج����ري����ُل

و�����س����م����ائ����ر حت����ي����ي واأن������������ت ق���ت���ي���ُل

ور��������س�������ول اأم�������������ة  ج�����������رح  ك��������ل  يف 

ت�������س���ي���ُل امل������ع������اد  ي��������وم  اىل  ح�����ب�����ًا 

واأب�������������وك م�����ع�����ج�����زٌة واأن�����������ت دل����ي����ُل

ل����������ولك ع��������مَّ ال�����ك�����ائ�����ن�����ات اأف����������وُل

وط�����ول ل�����ُه�����ّن  َع�������ْر��������سٌ  ل  ل���������ولك 

وح���������س����ام����َه ال������ق������راآن ح�����ني ي�������س���وُل

والإك����ل����ي����ُل ال�����ت�����اُج  ي�����س��ع��ى  اإل����ي����ك  و 

ث���ق���ي���ُل ذراك  ويف  ال������وج������ود  ه�������ام 

و����س���ح���اب ن����ح����ِرك ي����ا ح�����س��ني ه���ط���وُل

ول������ك ال���ق�������س���ا ي�����س��غ��ي واأن��������ت ت��ق��ول

م���ث���ي���ُل ال����ع���������س���������ور  ك������ل  يف  لح  م������ا 

و������س�����ب�����ي�����ُل ل����������ه  م����������ع����������راج  هلل 

ك������ل ال�������وج�������ود ب����ح����ب����ِه م�������س���غ���وُل

اإ�����س����م����اع����ي����ُل وح�����������ار  راآك  ملّ���������ا 

َع����َب����ق����ًا ب���ط���ي���ب ث�������راك وه�����و خ���ج���وُل

راح�������ت ع���ل���ى �����س����در ال�������س���م���اء جت����وُل

ب����دم����ائ����ه ُق��������رب ال�������ف�������راِت غ�����س��ي��ُل

ي��������وؤوُل ل���ل���ر����س���ي���ع  ن�����ح�����رًا  راح  ق�����د 

ن���������ادت ث������الث������ًا وال��������ن��������داُء َم�����ه�����وُل 

وك����ف����ي����ُل ك������رب������ال  يف  ن�����ا������س�����ٌر  يل 

سحُر كلمة كربالء قْل ما تشاُء
مهدي جناح الكاظمي
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أصحاُب الحسيِن )عليه السالم( 
صفوة المجتمع

معجزُة حّواَء
  رحيم الشاهر/ كربالء

ثوار كربالء مجهورا صغريا، جبناحيه من عرب اجلنوب  كان  لقد 

اجملتمع،  صفوة  وميثل  النخبة،  ميثل  كان  ولكنه  الشمال،  وعرب 

ميثلون  يكونوا  مل  احلسني  أنصار  من  الشهداء  اكثر  ان  ونالحظ 

ذلك،  وراء  فيما  ميثلون،  وامنا  أسرهم،  او  أشخاصهم،  -عدديا- 

مجاعات كربى من القبائل.

على  السيطرة  على  قادرين  كانوا  فقد  النخبة  ميثلون  الثوار  وألن 

املوقف لو قدر للثورة ان تنتصر ومتكنوا من االستيالء على احلكم، 

ان  الواقع-  يف  حدث  كما   - النصر  هلم  يتح  مل  اذا  قادرين  وكانوا 

يفجروا طوفانا من الغضب ضد احلكم األموي يف قلوب مجاهري 

غفرية من الناس، وان يضعوهم على طريق الوعي االسالمي وهذا 

ما حدث يف الواقع.

أن  وقرروا  احلقيقة،  هذه  اكتشفوا  قد  األموي  احلكم  رجال  وإن 

الثورة  به  عاجلوا  الذي  الطريق  لنا  يفسر  ما  وهذا  يواجهوها، 

اليه ضرورة عسكرية، وال  تدعو  والقضاء عليها بشكل وحشي، ال 

تقضي به ضرورة األمن.. فقد اتبعت أساليب شاذة وغري مألوفة يف 

قتل عدد من شخصيات الثائرين يف الكوفة. 

فقد ضربت عنق مسلم بن عقيل، ثم رمي به من أعلى القصر إىل 

األرض فتكسرت عظامه، وضربت عنق هاني بن عروة يف السوق 

بعد ان أوثق كتفه، ثم مشوا به يف سوق الكوفة وعبد اهلل بن يقطر 

رمي به من أعلى القصر، فتكسرت عظامه ثم ذبح وقيس بن مسهر 

بعد،  وفيما  فمات،  فتقطع،  القصر،  فوق  من  به  رمي  العيداوي 

اتبعت طريقة السحق الوحشي بالنسبة إىل مجاعة الثوار الصغرية 

القوة  من  له  فقد حشد  للغاية،  العدد حمدود  ان  فمع  كربالء.  يف 

العسكرية عدد كبري جدا، ووضع العراق كله يف حالة تأهب قصوى، 

وأعلنت حالة الطوارئ، وحكم العراق كله حكما عرفيا، ومل يسمح 

ألحد بالدخول او اخلروج من املدن، حتى ان شاميا جاء اىل الكوفة 

ليستويف ماله، فأمر به إبن زياد، فقتل، ودحرج راسه أمام الناس. 

كل ذلك خوفا من إمتداد الثورة ووصول الناصر واملعني واملؤيد لإلمام 

احلسني وخوفا من الثوار األبطال الذين كانوا صفوة اجملتمع.

ن������اداَك م���ن ع���ر����ِس ال�����س��م��اِء ن����داُء   

ًا ف��ع��ُظ��ْم��َت يف ����س���وِت ال���ن���داِء ُم���ك���ررِّ

كا�سًحا  ال��ق��دا���س��ِة  جي�ِس  يف  وزَح��ف��َت 

وح����م����ْل����َت م����ن ك������لرِّ ُن����ب����ٍل ف�����س��َل��ُه

واأق����ْم����َت يف زم�����ِن اخُل����ن����وِع ِرئ��ا���س��ًة 

ف�سيلًة الإخ������اِء  ِع���َظ���م  يف  ��َت  اأ���س�����سْ

اأْن������َت ال��ف��ت��ى ي����وَم ال����ن����زاِل ُم���َدج���ٌج

َم����َل����ُك امل���ه���اب���ِة م����ات����زاُل ع��م��ي��َده��ا 

����ا ك����اأنَّ احل���������س����نُي  ت�����اأم�����َل�����ُه  درٌع 

م������اذا؟ واأن�������َت ب���ُك���ّل م�����اذا ُم��ده�����ٌس

م�����اذا ف��ع��ل��َت ب��ك��رب��ال ي���ا ���س��ي��دي؟!

فيهُم  راأي����ُت����َك  ال���ُك���رى  ال�����س��ول��ِة  يف 

ي�����وُم ال��ع��ط��ا���س��ى اأن������َت ف���ي���ِه َزم�����زٌم 

اأب���ت���دي  امل����زاي����ا  اأيرِّ  م����ن  ع���ّب���ا����سُ 

ولأن�������َت م���ن خ����رِي امل����ع����ادِن ���س��ف��وٌة 

اأ���س��ب��ْح��َت ُت��ع��ط��ي م��ن ن����داَك َم��واه��ب��ًا 

احل�������رُف م�������س���ط���رٌب ب�����س��ع��ٍر ُرم���ُت���ه

م����ن ُك�������لرِّ ف�������س���ٍل اآخ�������ذ م����ن ُك����لرِّ����ِه 

��ُت ع���ن ���س��ررِّ ال��ق�����س��ي��ِة يف م��دا �����سْ ف��تَّ

���ٌل ف��������اإذا م��������داَك ل���ل���خ���ل���وِد ُم���َع���طرِّ

����م����اُء �����ن�����ا و�����سَ ت���ه���ت���ّز م����ن����ُه اأر������سُ

َرج�������اُء ت�������الَك  ُع���ظ���م���ى  اآي��������ٍة  يف 

م������وَج ال����ظ����الِم ي���ه���اُب���َك الأع��������داُء

ج������روُت ع�����زٍم ه���ك���ذا الأَُم����������راُء!

��ه��ا ل����َك الأن������داُء ب��ال��َف�����س��ِل حت��ر���سُ

ل��������روَق ف����ي����َك ف�����س��ي��ل��ٌة واإخ��������اُء

َف���ن���اُء الأ������س�����وَد  ل���ق���َي  اإذ  ب����امل����وِت 

ُخ����ِذل����ْت واأن�������َت ب�����س��رُيه��ا املِ���ع���ط���اُء

ب���ل���ح���اِظ���ه َت�����َت�����ب�����دُد ال���ظ���ل���م���اُء

وع���ظ���ي���ُم م��ل��ح��م��ٍة ف�������داَك ِف������داُء

ح��ّط��ْم��َت اأرب������اَب ال��ط��غ��اِة ف�����س��اوؤوا 

ع����م����الَق َف����خ����ٍر دوَن��������ُه ال���ع���ل���ي���اُء!

ب�����ْل اأن�������َت ب���ح���ٌر م����وُج����ُه وامل�������اُء!

ه���ا َي�����راج�����ُع الإح���������س����اُء! ف���ب���ع���درِّ

ل���ري���ِق م���ع���دِن���َك الأن����ي����ِق ���س��ي��اُء!!

ي�����اواه�����ب�����ًا وج�������������زاوؤُه الإث����������راُء

���ع���راُء؟! ف���ب���اأي ط�����وٍد ج������ازَف ال�������سُ

م���ام���ث���ل���ُه ق�����د اأجن�����ب�����ْت ح���������ّواُء!

وَق�������س���اُء! ق������ادٌر  دوين  ف���ح���اَل  َك 

��م��ْت مب���������داِرَك اجل��������وزاُء! ف��ت��ج�����سَّ
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جتاذبت أطراف احلديث مع رجل من معاريف وهو البالغ من العمر أكثر من مثانني 
عاما عن أحواهلم ومعيشتهم أيام زمان وعلى قدر ما ختتزنه مفكرة ذكرياته وبينما 
حنن نستعرض تلك الذكريات قفزت على احلديث قصة مفادها ) إجابة منه على 
سؤال لي وهو هل إن اجلوع والفقر واحلرمان هو سبب االحنراف األخالقي( هي 
إن والدته ) قبل أكثر من سبعني عامًا ( رمحها اهلل ذهبت إىل املدينة جللب كمية 
من النفط األبيض مبشقة منقطعة النظري وكنا نأكل اخلبز مع نبات ) اخلباز( 
ويف كثري من األحيان يكون اخلبز من ) الدنان( وقلما نتناول اللحوم بكل أشكاهلا 
واحلرمان من الفاكهة شبه تام أما املدارس والتعليم فهما حكرًا على أبناء املدن 
والوجهاء وليس لنا معلم سواء اآلباء واألقرباء وكنا منقطعني عن العامل ال نعلم 
عنه شيئًا فال وجود للراديو إال نادرًا وعلى الرغم من كل هذا كنا نراعي األخالق 
واآلداب ومل يصل بنا جوعنا وفقرنا وحرماننا أن نفعل ما خيدش احلياء جهارا 
فما بالكم انتم وعلى الرغم من االختالف الشاسع بني أحوال املعيشة اليوم وما 
عشناه نراكم قد جتاوزمت الدين واألخالق والعرف حتى حدث ما حدث يف قرية 

االبراهيمية ) الدبلة( التابعة لناحية القاسم ذات الطابع الريفي العشائري . 
فهل يعقل أن تعتدي جمموعة من الشباب غري املنضبط أمام أنظار اجلميع يف 
وضح النهار ) يف يوم كانت الناس ترجتف خوفًا من اسوداد السماء وتصلي صالة 
االيات( على طالبات مدرسة االبراهيمية وهل إن تشبهكم املماثل من كال الطرفني 
ذلك  حسبتم  فان   ( واملوظة  امللبس  حيث  من  بالرجال  والنساء  بالنساء  الرجال 
العلمي  التقدم  نتاج  هو  والتصرفات  رقيًا(  احليوانات  سبقتكم  فقد  الرقي  من 
والتكنولوجي ومواكبة عصر املوديل والتطور فانتم على علومكم وثقافتكم وحنن 
على أميتنا وجهلنا وعلى تطوركم وختلفنا ) احلديث ما زال لقرييب( كما تدعون 
كنا ملتزمني حبفظ اآلداب العامة ومل يكن هناك ضابط سوى معلومات شرعية 
بسيطة وحياء ورثناه عن اآلباء واألجداد دون أن يكون لنا دستور كدستوركم الذي 
نص يف املادة 38 ) تكفل الدولة احلريات مبا ال خيل بالنظام العام واآلداب( وقد كان 
ما عرفنا من آيات القرآن الكريم ) على قلتها( حاكما لتصرفاتنا وبعضنا لبعض 
رقيبا بينما من شرع دستوركم ترك احلبل على الغارب فلم حيدد ما هي اآلداب 
العامة ؟ وماذا تعين ؟ وعلى من تقع مسؤولية احملافظة عليها ؟ فغاب الرقيب ) 
شرطة اآلداب( بينما شرع يف بناء أجهزة اجلرمية االقتصادية واألمن الوطين ) 
مع تقديرنا جلهود كل الشرفاء من كوادر كل األجهزة( وألنين اعتقد إن اإلخوة 
اآلداب  على  احلفاظ  أهمية  ويدركون  معي  يتفقون  األجهزة  من  وغريهما  فيهما 
ودورها يف خفض معدل اجلرمية واحلد منها خاصة يف ظل اهلجمة ) االنرتنيتية، 
الريسفرية( والغزو الفكري واملسلسالت الرتكية، ووقاية اجملتمع من شرور هذه 
اآلفات واالحنراف هي مدعاة لنا مجيعًا الن نرفع صوتنا عاليًا للمطالبة بإعادة 
التأكيد على أن تكون عناصر هذا اجلهاز ذات  العمل جبهاز شرطة اآلداب مع 
مواصفات عالية النوعية ) ولنا يف ذلك دراسة النتقائها ملن رغب االستفادة( وما 

اوجب علينا قوله تعاىل ) يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارًا(.

غياب شرطة اآلداب.. النتائج واألسباب

          قامْت بلدية حمافظة كربالء املقدسة مشكورة بعمل األرصفة ووضع الكاشي 
ولكن  نظيفة،  وأيضا  واسعة  األرصفة مجيلة  هذه  فأصبحت حبق  هلا  املقرنص 

البلدية لألسف مل حتدد أو توضح ملن أنشأت هذه األرصفة ؟
؟!  السري  املارة وألطفالنا حتى نسري عليها جتنبا حلوادث  لنا حنن  أهي 
األرصفة  هذه  من  كبريًا  قسمًا  اخذوا  الذين  احملالت  ألصحاب  إنها  أم 
لعرض بضاعتهم ؟ أم هي ألصحاب املقاهي والكافيرتيات واملرطبات حيث 
استغلوا الرصيف بشكل كامل ووضعوا فيه الكراسي والطاوالت حبيث صار 

جزءًا تابعًا هلم ؟
أم بالتحديد ألصحاب حمالت اجلملة للمواد الغذائية حيث إنهم حبق قد 
متلكوا األرصفة والشارع الذي يليه فجعلوا الرصيف مكانًا خلزن البضاعة 
والشارع مكانًا لوقوف السيارات اليت تنقل هلم البضاعة والسيارات اليت 
تتبضع منهم وحنن املساكني املشاة علينا السري يف منتصف الشارع وال يهم 
إذا دهستنا سيارة أو دراجة الن املهم أن يبقى الرصيف ألصحاب احملالت 

والشارع للمارة، فهل جيوز هذا هلم شرعًا ؟
إن الطرق مما يشرتك فيه الناس ومنافعهم هلم مجيعًا وليس ألحد حق 
الشخصية  منافعها ملصلحته  استغالل  أو  عليها  التسلط  أو  فيها  االنفراد 
فان ذلك ينايف وضعها الذي من اجله كانت ويف سبيله وضعت، وإذا كان 
الناس يف الطرق شركاء فقد رسم اإلسالم هلا أخالقية معينة حتى ال يؤذي 

بعضهم شعور البعض اآلخر ويستطيع اجلميع أن يستفيدوا منها .
فال جيوز استغالهلا للمنافع الشخصية أبدا ، جبميع وسائل االستغالل بل 

ال جيوز حتى الزرع فيها وغرس األشجار إذا كان يف ذلك مضرة للمارة.
ومن األخالق اإلسالمية العالية إن املستطرق إذا وجد شيئًا يف طريق املارة 
يؤذيهم أو يؤدي إىل أذيتهم وتعثرهم أزاحه من طريقهم ورفعه عنهم وقد 

كتب اهلل ملن فعل ذلك أجرا عظيمًا ومغفرة.
وقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( : دخل عبد اجلنة بغصن من 

شوك كان على طريق املسلمني فأماطه عنهم.
وعن أبي احلسن )عليه السالم( قال : ال ينبغي للمرأة أن متشي يف وسط 

الطريق ولكنها متشي يف جانب احلائط والطريق.
فأقول كيف للمرأة يا سيدي يا أبا احلسن أن ال تسري يف وسط الطريق وقد 
سد أصحاب احملالت مجيع األرصفة أمامها ومل يرتكوا هلا سوى منتصف 
الطريق؟ ناهيك عن معاناة الصغار من تالميذ املدارس وتعرضهم حلوادث 
الدهس ألضطرارهم السري وسط الشارع حيث استملك الرصيف من قبل 

الغري . الدعوة موجهة للجهات املسؤولة لوضع حد هلذه التجاوزات.
اهلل  عبد   : تأليف  اإلسالمية،  واآلداب  األخالق   : األحاديث  مصادر 

اهلامشي.

أم حممد الصايف

لنا... أم هلم ؟ حسني الكرعاوي
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قود  الرُّ الليث:   عن  التهذيب  يف  مرقد:  
قال  بالنهار؛  النوم  قاُد:  والرُّ بالليل،  النوم 
ُقود يكون بالليل والنهار  قاد والرُّ اأَلزهري: الرُّ
يا ويلنا  العرب؛ ومنه قوله تعاىل: قالوا  عند 
ِإذا  الكفار  قول  هذا  َمْرقِدنا؛  من  بعثنا  من 
قوله  عند  الكالم  وانقطع  القيامة  يوم  بعثوا 
ما  هذا  املالئكة:  هلم  قالت  ثم  مرقدنا،  من 
وَعد الرمحُن، وجيوز َأن يكون هذا من صفة 
امَلْرَقد، وتقول املالئكة: حق ما وَعد الرمحن؛ 

وحيتمل َأن يكون امَلْرَقد مصدرًا، وحيتمل َأن 
املوت. َأخو  والنوم  القرب،  وهو  موضعًا  يكون 
نام.وقوم  وُرقادًا:  وُرُقودًا  َرْقدًا  َيْرُقُد  وَرَقَد 
ويف  املضجع.  بالفتح:  ُرقَّد.وامَلْرَقد،  َأي  ُرُقود 
العتبة احلسينية املرقد هو املكان الذي وضع 

عليه ضريح االمام احلسني عليه السالم.
له  ليس  اللغوي  معناها  كلمة   : مسرح 
اختاذها  وكيفية  بل  باالصطالحي  عالقة 
يف  تذكر  مل  الدرامية  الفنون  من  لفن  مكانا 

املكان  هو  اعترب  املسرح  ولكن  التاريخ  كتب 
ينظر اىل  وخياله من  فكره  يسرح يف  الذي 
التمثيل الذي يؤديه املمثلون على خشبته ويف 
للمسرح  شعبة  استحدثت  احلسينية  العتبة 
تعنى  فصلية  جملة  خصصت  كما  احلسيين 

بثقافة املسرح احلسيين.
توكل  من  على  تدل  شائعة  كلمة   : مسؤول   
اليه مهام معينة يكون هو املسؤول عن ادائها 
هذا  ادارية حتت  مناصب  هنالك  العتبة  ويف 

العنوان مثال مسؤول قسم او مسؤول شعبة.
مشروع: من شرع يشرع وتاتي املكان الذي 
وليس  مشروعا  فيكون  العمل  عليه  يشرع 
بالضرورة ان يكون هندسيا فقد يكون فكريا 
واما  للقرآن  حافظ  االلف  مشروع  مثال 
فهي  العتبة احلسينية  اهلندسية يف  املشاريع 
عدة  اصدرت  وقد  مشروعا  ستني  من  اكثر 

اصدارات تسلط الضوء على هذه املشاريع.

َسة  ُمْعَجُم اْلعتبِة احْلَسينيِة املَقدَّ

تعاىل يف عباده  إنَّ هلل         
جلَّ  سننه  ومن   ، شتى  سننَا 
والتذكري  الوعظ  هو  ذكره 
والتدبر  للتفكر  وحثهم  هلم 
الدائم  يف قدرته تبارك وتعاىل 
ومشيئته يف الكون كي ال يزيغوا 
عن طريق احلق وسواء السبيل، 
رمحًة بهم وإلقاًء للحجة عليهم 
ليكونوا بهذا على صلٍة ال تنقطع 
العطاء  مبصدر اخلري وحمض 
الكريم  القرآن  أكده  ما  وهذا 
من  أكثر  يف  وتكرارًا  مرارًا 
))أفال  املباركة  آياته  من  مورد 
بل  تعقلون..((  تتفكرون..أفال 
يف  قّصر  من  بقسوة  ويعاتب 
يف  تعاىل  يقول  األمر..  هذا 
يِف  َيِسرُيوا  ))َأَفَلْم  احلج  سورة 
األَْْرِض َفَتُكوَن هلُْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن 
َفِإنََّها  ِبَها  َيْسَمُعوَن  َآَذاٌن  َأْو  ِبَها 
َتْعَمى  َوَلِكْن  األَْْبَصاُر  َتْعَمى  ال 

ُدوِر((.. الصُّ يِف  الَّيِت  اْلُقُلوُب 
وتارة يكون الوعظ والتذكري عن 
املنزلة  البينات  اآليات  طريق 
يف كتبه واملواعظ اليت جيريها 
على لسان أنبيائه وأوليائه وتارة 
عباده  على  جيري  مبا  يكون 
اهلل  قدرها  وأمور  أحداث  من 
حبكمته، إمنا أسوق هذا الكالم 
سنوات  قبيل  جرت  لقصٍة 
ملَِن  َمْوِعَظة  فيها  لعلَّ  ..نذكرها 

َيتعُظ أو ِعرْبَة ملَِْن خَيَْشى:
الكرب  من  بلغ  قد  جدي  ‘‘كان 
ِعتّيًا وقد تكالبت عليه خمتلف 
األمراض والعلل، ضعف بصره 
ومسعه بل وبدأ يفقد السيطرة 
مرور  مع  خطواته  على  حتى 
األيام وامتداد العمر..وقد اشتدَّ 
بعض  فعاده  يومًا  املرض  عليه 
عّمه  ابن  منهم  وكان  أقاربه 
وعندما   ، حسن(  )أبو  احلاج 

االنصراف  وأراد  زيارته  أنهى 
على  وقّبله  جدي  إىل  توجه 
أبو  قائاًل:))  وخاطبه  جبينه 
مل  والديك  اهلل  جاسم..رحم 
نسألك  اخلري،  غري  منك  نَر 
حال  هو  هذا  الذمة،  براءة 
الرامحني((  أرحم  واهلل  الدنيا 
بريء  ))أنت  جدي  فأجابه 
الذمة،ال تنسنا بدعائك جازاك 
األزمة  ومرت  ألف خري((  اهلل 
جدي  وتعافى  بسالم  املرضية 
حبمد اهلل..ومرت بضع سنوات 
يوم  ويف  احلادثة،  تلك  على 
حسن(  )أبو  احلاج  أن  مسعت 
قد مرض مرضًا شديدًا جعله 
حالته  وازدادت  الفراش  طريح 
النهوض  عن  عجز  حتى  سوءًا 
من مكانه، ويف غضون أيام كان 
االحتضار.. حد  إىل  وصل  قد 

العشر  يتوفاه يف  أن  وشاء اهلل 

رمضان  شهر  من  األواخر 
مسعي  إىل  تناهى  ملا  املبارك، 
بني  جالسًا  كنت  وفاته  خرب 
أهلي قرب جدي فقلت سبحان 
قهر  من  العظيم..سبحان  اهلل 
عباده باملوت.. هكذا هي األقدار 
وهكذا يشاء اهلل يف خلقه ))َوَما 
َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما 
َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض مَتُوُت ِإنَّ 
 )34 َخِبرٌي(()لقمان  َعِليٌم  اهللََّ 
)أبو  احلاج  قاله  مبا  وذكَّرتهم 
حسن( قبل سنوات عندما عاد 

جدي يف مرضه..،،
حسن.. أبا  يا  اهلل  فرمحك 

منك  أنطَق  باألمس  كنت  فقد 
منك  أوعُظ  اليوم  وأنت  اليوم 
باألمس.. وأبدَع َمْن قال قدميًا:  
دى         ّطاُه الرَّ َكْم ِمْن َعليٍل َقْد خَتَ
       َفَنجا َوماَت َطبيُبُه َوالُعوَُّد

ى ـَ َرٌة ِلَمـْن َيْخشــ ـْ ِعب
�سادق مهدي ح�سن

لنا... أم هلم ؟
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تذكير وتأنيث 
المدارس

الطلبة يف املتوسطة يعدون من 

البالغني والش���ريعة االسالمية 

متن���ع االخت���الط بني النس���اء 

والرج���ال خوف���ا م���ن احمل���ذور 

والب���د لالخ���وة املس���ؤولني من 

االخذ بنظ���ر االعتب���ار تعيني 

مدرسات والبعض منهن ما زلن 

امل���دارس  يف  متزوج���ات  غ���ري 

املتوسطة بالرغم من ان هنالك 

امل���دارس  بتذك���ري  اقرتاح���ا 

للذك���ور  فق���ط وتأنيثها لالناث 

فقط ولكن الواس���طة يف تعيني 

املدرس���ات بالقرب م���ن بيوتهن 

جع���ل ه���ذا االق���رتاح عاط���ال 

وم���ا الفرق يف تعيني املدرس���ني 

يف م���دارس البنات للمتوس���طة 

؟ ه���ذا االم���ر خط���ري ال بد من 

معاجلته.

ما هي املشاكل اليت يواجهها الزوجان خالل 
السنوات األوىل من الزواج؟ وكيفية التغلب 
على  تأثري  دومنا  صفحاتها  وطي  عليها  
بصميميتها  خدش  أو  الزوجية  العالقات 
هو  الزواج  إن  حيث  ولطفها،  ووداعتها 
متباعدين،  يكونان  رمبا  بني طبعني  اقرتان 
فبالتحاور والتشاور والعقلنة فقط نستطيع 
بني  زاوجنا  مثلما  الطبعني  بني  نزاوج  أن 
الشخصني، هذه الطريقة املثلى ليس جتري 
بل  فحسب،  الزوجية  العالقة  استمرار  يف 
إن إضفاء هالة النور عليها القتحام ما هو 
األيام،  قابل  الزوجني يف  ينتظر  رمبا  اشد 
فإنه  عاصفة  أي  أمام  يستسلم  الذي  أما 
فشله  إىل  إضافة  الزوجية  بالعالقة  فاشل 
فاختالف  احلياة،  مرامي  كل  يف 
الطبائع واألمزجة بني الطرفني 
األوىل  األيام  يف  خصوًصا 

مما يؤدي إىل كثرة اخلالف بينهما، واحلل 
األمثل هلذه احلالة إتباع األساليب التالية:

أسباب  إجياد  على  احلرص  عدم   •  
اخلالف.

 • عدم الضجر من وجود مغايرة يف العادات 
وتباين الطباع.

الصفات  على  التعرف  على  احلرص   •  
املتطابقة.

للحوار  قنوات  إجياد  على  العمل   •  
واحملادثة.

صفات  أفضل  إبراز  على  احلرص   •  
شخصية الشريك املقابل.

 • عدم اعتبار عملية التعرف على الشخص 
املقابل حتدًيا وإمنا ترك األمور تسري بشكل 

طبيعي.
توقع  وعدم  دائًما  النجاح  افرتاض   •  

الفشل.

إعداد: سهاد سعد

خطواٌت للتغلب على مشاكل الزوجين 
خالل سنّي الزواج األولى
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من يزرع اخلري حيصده ولو بعد حني، فال ترتدد أيها اإلنسان يف عمل 
تنويها  اليت  اإلجيابية  فاملبادرة  حوائجهم  ليب  الناس،  ساعد  اخلري، 
حبًا وتقربًا إىل اهلل حتصدها مثرا وسعادة ، فالشاعر يقول يف أبياته 

الرائعة:
ازرع مجياًل ولو يف غري موضعه

                                          فلن يضيع مجياًل أينما زرعــــــــــــا
إن اجلميل وإن طال الزمان بـــه

                                           فليس حيصـده إال الذي زرعـــــا
وأرواحنا  للخري  قلوبنا  تفتح  اليت  اجلميلة  القصة  هذه  وإليكم 

للسعادة..
وانتهبته  جسده  هرم  وقد  املشفى  يف  يرقد  كبري  رجل  هناك  كان 
األمراض ويف كل يوم يزوره شاب جيلس معه ألكثر من ساعة يساعده 
املشفى  جولة حبديقة  يأخذه يف  ثم  وقضاء حاجته  أكل طعامه  على 
ويساعده على االستلقاء ويذهب بعد أن يطمئن عليه، دخلت املمرضة 
على الشيخ الكبري لتعطيه الدواء، فقالت له: يا حاج، اهلل حيفظ لك 
اجليل  هذا  عكس  على  بك  ويعتين  يوم  كل  يزورك  فهو  البار  ولدك 

العاق.
وهو حيدث  عينيه  أغمض  وامنا  بشيء  ينطق  ومل  الرجل  إليها  نظر 

نفسه )ليته كان أحد أبنائي(
إذن من هو ذلك الشاب البار؟

إنه اليتيم يف احلي الذي كان يسكن فيه الرجل الكبري رآه مرة يبكي 
عند باب املسجد بعدما تويف والده، أخذه حبنان وترفق واشرتى له 
احللوى ثم مضى يف حال سبيله ومل حيتك به منذ ذلك الوقت، لكنه 
حينما علم بوحدة الرجل الكبري وزوجته حينما كربا أخذ يزورهما كل 
يوم ليتفقد أحواهلما حتى وهن اجلسد فأخذ زوجة الرجل إىل منزله 
الشاب  يسأل  كان  وعندما  للعالج،  املشفى  إىل  املسن  بالرجل  وجاء 
ملاذا يا ولدي تتكبد هذا العناء معنا؟ ابتسم الشاب قائاًل: مازال طعم 
لتحصدها  بذرة خري  تزرع  أن  فهل قررت  يا عمي.  احللوى يف فمي 

مثرًا يف أحلك سنوات عمرك.. أعتقد 
أن املبادرة تستحق!

مازاَل طعُم الحلوى في فمي!
كيَف تعالُج السلوك المزعج لدى المراهق

 ، العامة  اآلداب  مراعاة  كعدم   ، املزعج  للسلوك  املراهق  ممارسة 
واالعتداء على الناس ، وختريب املمتلكات والبيئة والطبيعة ، وقد يكون 
إليها املراهق  اإلزعاج لفظيًا أو عمليًا، هذه األمور وغريها قد يلجأ 
بني الفينة واألخرى وهي تعبري عما خيتلجه من إرهاصات فوارة غري 
البيئة  توفري  ومن  الضمري  وازع  من  تشذيب  إىل  حباجة  منضبطة، 

والرتبية السليمة له. 
ومن أهم أسباب السلوك املزعج عند املراهق رغبته يف حتقيق مقاصده 
اخلاصة دون اعتبار للمصلحة العامة ، واألفكار اخلاطئة اليت تصل 
لذهنه من أن املراهق هو الشخص القوي الشجاع ، وهو الذي يصرع 
اآلخرين ويأخذ حقوقه بيده ال باحلسنى ، وأيضًا اإلحباط واحلرمان 
والقهر الذي يعيشه داخل األسرة ، وتقليد اآلخرين واالقتداء بسلوكهم 

الفوضوي ، والتعثر الدراسي ، ومصاحبة أقران السوء .
عليه  يغلب  زائد  حركي  نشاط  فهي   ، املزعج  السلوك  مظاهر  أما 
االضطراب والسلوكيات املرجتلة ، واشتداد نزعة االستقالل والتطلع 
بطرق  ورغباته  وأحاسيسه  نفسه  عن  املراهق  وتعبري   ، القيادة  إىل 
 ، العقيم  اجلدل   ، القسوة   ، السرقة   ، الشتم   ، )الصراخ  الئقة  غري 
التورط يف املشاكل ، والضجر السريع ، والتأفف من االحتكاك بالناس 
، وتربير التصرفات بأسباب واهية ، والنفور من النصح ، والتمادي 

يف العناد( .
تقع  اليت  املسؤوليات  بعظمة  املراهق  تبصري  فهو  العالج  مدخل  أما 
على كاهله وكيفية الوفاء باألمانات ، وإشغاله باخلري واألعمال املثمرة 
البناءة ، وتصويب املفاهيم اخلاطئة يف ذهنه ، ونفي العالقة املزعومة 
بني االستقاللية والتعدي على الغري ، وتشجيعه على مصاحبة اجليدين 
من األصدقاء ممن ال حيبون أن ميدوا يد اإلساءة لآلخرين ، وإرشاده 
لبعض الطرق حلل األزمات ومواجهة عدوان اآلخرين حبكمة ، وتعزيز 
املبادرات اإلجيابية إذا بادر إىل القيام بسلوك إجيابي يدل على احرتامه 
لآلخرين من خالل املدح والثناء ، واالبتعاد عن األلفاظ االستفزازية 

والربجمة السلبية وجتنب التوبيخ قدر املستطاع .
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

جيب العلم بأّن حسن الظن باهلل والذي هو واجب يف كل األوقات واألحوال قد أوصى به 
خصوصًا يف ساعة العمر األخرية ليموت اإلنسان وهو حسن الظن بربه بأنه سوف ينقله 

إىل مكان أفضل وانه سيمّن تعاىل عليه مقابل عقائده وأعماله بنعم وألطاف ال حتصى.
فقد ورد عن سيد املرسلني حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( : ال ميوتن أحدكم حتى حيسن 

ظنه باهلل عز وجل فاّن حسن الظن باهلل مثن اجلنة.
ويروى بأّن اإلمام الصادق )عليه السالم( سأل عن بعض أهل جملسه فقيل عليل فقصده 

عائدًا وجلس عند رأسه فوجده دنفًا فقال : أحسن ظنك باهلل.
تلقني  كاستحباب  باهلل  الظن  تلقني احملتضر حسن  بأنه يستحب  وُيعلم من هذا احلديث 

الشهادتني والتوبة واالستغفار.
ويروى أيضا بان الرسول األكرم وافق رجالً  من األنصار وهو يف املوت فقال : كيف جتدك 
؟ قال : أجدني أرجو رمحة ربي وأختوف من ذنوبي، فقال النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( 

: ما اجتمعا يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن إال أعطاه اهلل رجاءه وآمنه ما خيافه«.

طيَّبتُه العافية
املياه ودعا  حج احلاكم احلجاج فنزل قرب 
بالغداء فقال حلاجبه : انظر من يتغذى معي 
واسأله عن بعض األمور فنظر احلاجب فإذا 
هو بإعرابي بني مشلتني فضربه برجلِه وقال 
: ائت األمري فأتاه فقال احلجاج : اغسل يدك 
وتغَد معي قال : انه دعاني من هو خري منك 
فأجبته ، قال له احلجاج من الذي دعاك ؟ 

فصمت  الصوم  إىل  دعاني  تعاىل  اهلل  قال 
نعم صمت  قال  اليوم احلار،  : يف هذا  قال 
ليوم أحر منه، قال: فأفطر وصم غدًا ، قال 
: إن ضمنت لي البقاء إىل غد ، قال : ليس 
ذاك لي، قال : فكيف تسألين عاجالً  بآجل 
ال تقدر عليه، قال انه طعام طيب، قال : انك 

مل تطيبه ولكن طيبته العافية.

العبودية  ميادين  فتح  يريد  من  َمَثل  إن 
يقتحم صّفـًا  أن  يريد  من  كَمَثل   ، للحق 
مرتاصًا من الشياطني يرونه وال يراهم 
..فاحلل الوحيد يف هذا املوقف الرهيب 
هو أن ) ُيشهر ( سالحه ، مبا يفهم منه 
 ) يقتحم   ( ثم   ، املواجهة  أنه صادق يف 
أمرًا  هبت  إذ   { بقاعدة:  عاماًل  امليدان 
فقع فيه ، فإن شدة توّقـيه شر مما أنت 
فيه {..ثم ) ينتظر ( بعد ذلك كله جنود 
املالئكة املسومني ، حتيط به من كل حدب 
وصوب ، وكيف تستطيع الشياطني صربًا 
بالنصر  املوّكلة  الرمحن  جنود  أمام   ،
هي   ، النصر  هذا  يف  ؟!..واملهم  والفتح 
، وإال  السد  اقتحام  مواصلة السري بعد 
األول  النصر  إىل  والركون  التباطؤ  فإن 
، مما قد يوجب اجتماع فلول الشياطني 
املنهزمة الستدراك اهلزمية ، كما حصل 

يف هزمية ُأحد بعد فتح بدر . 

صفوف 
الشياطني 

مروة علي الدباغ
حسُن الظن باهلل حين الموت

حييى صاحل الزريف

ال���������س����الم ع���ل���ي���ك اي����ه����ا الم��������ام ال�������س���ادق 

ال�������س���الم ع���ل���ي���ك اي����ه����ا ال���و����س���ي ال���ن���اط���ق 

ال���������س����الم ع���ل���ي���ك اي����ه����ا ال����ف����ائ����ق ال����رائ����ق 

ال�������س���الم ع���ل���ي���ك اي����ه����ا ال�������س���ن���ام الع���ظ���م 

ال�������س���الم ع��ل��ي��ك اي���ه���ا ال���������س����راط الق�����وم

 ال���������س����الم ع���ل���ي���ك ي���ام�������س���ب���اح ال���ظ���ل���م���ات 

ال�����������س�����الم ع���ل���ي���ك ي�������اداف�������ع امل���ع�������س���الت 

ال���������س����الم ع���ل���ي���ك ي�����ا م����ف����ت����اح اخل�������ريات 

ال�����������������س��������الم ع������ل������ي������ك ي������ا�������س������اح������ب 

احل������ج������ج وال������������������دللت ال�����وا������س�����ح�����ات

ال�سافحات ال��راه��ني  يا�ساحب  عليك  ال�سالم   

اهلل  دي�������ن  ي����ان����ا�����س����ر  ع���ل���ي���ك  ال���������س����الم   

ال�����������س�����الم ع���ل���ي���ك ي����ان����ا�����س����ر ح����ك����م اهلل

 ال���������س����الم ع���ل���ي���ك ي�����ا ف���ا����س���ل اخل���ط���اب���ات

 ال���������س����الم ع���ل���ي���ك ي����اك����ا�����س����ف ال����ك����رب����ات 

ال���������س����الم ع���ل���ي���ك ي���اع���م���ي���د ال�������س���ادق���ني

 ال���������س����الم ع���ل���ي���ك ي����ال���������س����ان ال���ن���اط���ق���ني 

ال�����������س�����الم ع���ل���ي���ك ي����اخ����ل����ف ال�������س���اب���ق���ني 

ال�ساحلني ال�����س��ادق��ني  ي��ازع��ي��م  عليك  ال�����س��الم 

 ال���������س����الم ع���ل���ي���ك ي������ا ����س���ي���د امل�������س���ل���م���ني 

ال�����������س�����الم ع����ل����ي����ك ي����اك����ه����ف امل����وؤم����ن����ني 

ال�����������س�����الم ع����ل����ي����ك ي�������اه�������ادي امل�������س���ل���ني 

ال�����������س�����الم ع����ل����ي����ك ي����ا�����س����ك����ن ال���ط���ائ���ع���ني   

حم��م��د اآل  ي������اع������امل  ع���ل���ي���ك  ال���������س����الم   
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قناٌع للبشرة الدهنية
التفاح لبشرتك

صورة تعليق..

إعداد : حيدر داود سلمان 

قد  معان   لعدة  وتدفق  تذرف  الدموع 

اصدق  ألنها  والقلب  العقل  يتحملها  ال 

الواضح  الصدى  وهي  العميقة  املشاعر 

والتعبري الصريح الذي ال يكذب أبدا ..

مجيلة جدًا هي الدموع اليت تذرف على 

من  حكاية  هلا  دمعة  كل  ألنه  اخلدود 

احلكايات وقصة من القصص يف فرحنا 

ويف حزننا ولكن احلقيقة الناصعة تهتف 

إعداد: سعاد احلسيين

اللذيذ  وطعمها  املتميزة  فوائدها  هلا  رائعة  فاكهة 
باخليار  التفاح  التجميلية، وحينما خيتلط  وفوائدها 
يصبح الناتج خليطًا رائعًا للبشرة الدهنية اليت تعاني 
منها الكثري من النساء، حبيث ترتكها منتعشة ونظيفة 

ولطيفة.
املكونات:

- نصف خيارة مقشرة.
- بياض بيضة.

- نصف ملعقة من عصري الليمون.
- نصف ملعقة من التفاح املهروس.

- نصف ملعقة من أوراق النعناع.
- نقطة من زيت الليمون.

الطريقة :
اخلطي كل املكونات يف اخلالط الكهربائي حتى يصري 
ناعمًا، ثم أضيفي الزيت يف النهاية وواصلي اخللط 
يف  دقائق  عشر  اخلليط حلوالي  بردي  ثم  عزيزتي 

الثالجة بعد ذلك ليصبح كثيفًا وكرمييًا عندما يربد.
والرقبة  النظيفة  للبشرة  اخلليط  من  طبقة  أضيفي 
ثم اتركيها على وجهك ملدة ثلث ساعة تقريبًا، ثم بعد 

ذلك قومي بشطفهِ  باملاء الفاتر.
للبشرة  ممتازًا  قناعًا  والتفاح  اخليار  خليط  ُيعد 
حفظ  وميكن  حتضريه،  فور  استعمل  إن  وخصوصًا 
بعد  فيما  استعماله  وميكن  الثالجة  يف  ُمنه  املتبقي 

على أن ال تزيد املدة عن يومني.

فينا إن أفضل دمعة للعني هي اليت تذرف 

على اإلمام احلسني عليه السالم ؟

وتقرب  بسعادة  طريقها  تشق  ألنها 

للرمحن..

يبقى السؤال.. ملاذا نبكي ؟؟

اطفال 
تأبى إال 
أن تكون 
سعيدة 

ولو على 
النفايات
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�إعالن

 0 7 8 0 9 3 9 5 9 4 8

  0 7 6 0 2 0 0 6 9 9 5

  0 3 2 3 2 9 0 6 9

لألستفسار  االتصال على هذه االرقام

يقوم ق�سم ال�سياحة الدينية يف العتبة احل�سينية املقد�سة بت�سيري رحالت لزيارة 

المام علي بن مو�سى الر�سا واخته ال�سيدة فاطمة املع�سومة ) عليهما ال�سالم( عن 

طريق اجلو والر.

للمعلومات مراجعة مقر الق�سم الكائن يف بداية �سارع ال�سدرة مقابل باب ال�سدرة.


