


لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يف روضة الكايف ابن حمبوب عن احلارث بن النعمان عن بريد العجلي 
قال: سألت أبا جعفر )عليه السالم( عن قول اهلل عز ذكره: ويستبشرون 
بالذين مل يلحقوا بهم من خلفهم االخوف عليهم والهم حيزنون قال، 
هم واهلل شيعتنا حني صارت أرواحهم يف اجلنة، واستقبلوا الكرامة 
من اهلل عز وجل علموا واستيقنوا انهم كانوا على احلق وعلى دين اهلل 
عز ذكره، فاستبشروا مبن مل يلحق بهم من اخوانهم من خلفهم من 

املؤمنني االخوف عليهم والهم حيزنون.
يف تفسري العياشي عن جابر عن حممد بن علي )عليهما السالم( قال: 
ملا وجه النيب )صلى اهلل عليه وآله( امرياملؤمنني )عليه السالم( وعمار 
بن ياسر إىل أهل مكة قالوا: بعث هذا الصيب ولو بعث غريه إىل أهل 
مكة ! ويف مكة صناديد قريش ورجاهلا، واهلل الكفر أوىل بنا مما حنن 
فيه، فساروا وقالوا هلما وخوفوهما باهل مكة وغلظوا عليهما األمر، 
فقال علي )عليه السالم( حسبنا اهلل ونعم الوكيل ومضيا، فلما دخال 
مكة أخرب اهلل نبيه )صلى اهلل عليه وآله( بقوهلم لعلي وبقول علي بهم، 
فانزل اهلل بامسائهم يف كتابه وذلك قول اهلل:)امل تر إىل الذين قال 
هلم الناس ان الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم اميانا وقالوا 
حسبنا اهلل ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمة من اهلل وفضل مل ميسسهم 
ا نزلت امل تر اىل  سوء واتبعوا رضوان اهلل واهلل ذو  فضل عظيم( وإنمّ
فالن وفالن لقوا عليا وعمارا فقاال: ان أبا سفيان وعبداهلل بن عامر 
واهل مكة قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم اميانا وقالوا حسبنا اهلل 

ونعم الوكيل.

قال اإلمام الصادق »عليه السالم« :
َمن مل يأِت قرب احلسني »عليه السالم« حتى ميوت كان منتقص اإلميان , منتقص الدين , إن أدخل اجلنة كان دون 

املؤمنني فيها

فضل زيارة اإلمام احلسني عليه السالم

صور من العتبة احلسينية املقدسة

قال )عليه السالم(: الصدق أريد. قلت: أممّا القلوب فمعك، وأممّا السيوف فمع بين اميمّة والنصر من عند اهلل. قال: ما أراك 
إالمّ صدقت، الناس عبيد املال، والدين لعق على ألسنتهم، حيوطونه ما درمّت به معايشهم، فإذا حممّصوا بالبالء قلمّ الديمّانون. 

)كشف الغممّة 2/ 207 ـ 208(.

قال الفرزدق: لقيني اإلمام احلسني )عليه السالم( في منصرفي من الكوفة، فقال: ما وراك يا أبا 

فراس؟ قلت: اصّدقك؟
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كم ازمًة يعاني منها العراق ؟ كم تشريعا مهما ما زال 
يراوح يف قاعة جملس الربملان ؟ وكم ازمة ولدت ازمات 
وتشريع  االمنية  الوزارات  وزراء  تسمية  تأجيل  بني  ؟ 
العراقي  الشارع  العراقي،  للمواطن  املهمة  القوانني 
يلتهب باملفخخات كرتمجة ملا جيري من جتاذبات على 
الواقع السياسي ، وبني قانون العفو وتنفيذ االعدام حبق 
ستة ارهابيني جاءت املطالبات بالغاء عقوبة اعدام قتلة 
الشعب ويف نفس الوقت مل يطالبوا ومل يدينوا من يقف 
وراء العمليات االرهابية اليت سقط بسببها االبرياء بان 
يكفوا من عملياتهم االرهابية , ويف خضم هذه املعادالت 
طارق  باعدام  القضاء  حكم  ياتي  الفوضوية  املبعثرة 
اهلامشي مما اثارت حفيظة من ال حيرص على وحدة 

العراق وحفظ دماء االبرياء من الداخل واخلارج.
هذه االجواء الضبابية اليت يعاني منها العراق جيب ان 
تنقشع  حتى  اخلريين  السياسيني  بني  اجلهود  تتكاتف 
اجتياز  العراق  استطاع  الذي  الوقت  يف  الغمامة  هذه 
اصعب مرحلة مرت به خالل السنوات اخلمس املاضية 
عندما عملت بعض االجندة االرهابية على اثارة النعرة 
العليا  املرجعية  وخربة  حنكة  بفضل  انه  اال  الطائفية 
العراق  استطاع  املخلصني  وبعض  وجبهود  النجف  يف 
احتواءها وهذه تعطينا االمل يف احتواء االزمات اليت 
تكون  ان  لالزمات  نريد  ال  .حنن  اليوم  بالعراق  متر 

حلوهلا ازمة وتبقى معلقة فتثار مستقبال .  
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وفد من جتمع »شباب الرضوان« الكوييت يف 
رحاب العتبة احلسينية املقدسة

الصادق جعفر.. إمام الفقهاء

أحداث االسبوع

الثامن من ذي القعدة

بن هاشم  السيد حممد  ابن  السيد رضا  العامل اجلليل  ولد  هـ  وفيه: من سنة 1290 
املوسوي اهلندي ، وكان من شعراء النجف وله القصيدة الكوثرية .

السيد حسني  ابن  العابدين  زين  السيد  الصاحل  العامل  تويف  وفيه: من سنة 1292 هـ 
الطباطبائي احلائري وكان من أكابر مراجع الدين يف كربالء املقدسة.

وفيه: من سنة 1391 هـ تويف العامل اجلليل الشيخ مريزا أمحد بن حممد كاظم الكفائي 
اخلراساني ، ُابعد من العراق عام 1341 هــ  بسبب موقفه ضد اجمللس النيابي العراقي   

إىل مشهد اإلمام الرضا عليه السالم وتويف فيها .
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07809803679

وفيه: رفع إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم القواعد من البيت احلرام .
وفيه: من سنة 664 للهجرة تويف مجال العارفني رضي الدين السيد علي بن موسى بن 

طاووس احللي صاحب كتاب االمان واالقبال وغريهما من املصنفات.

الخامس من ذي القعدة



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة  الشيخ عبد املهدي الكربالئي املكان: العتبة احلسينية املقدسة   الزمان:  26/ شوال/ 1433هـ املوافق 14/ ايلول/2012 م

الدينية  الرموز  إلى  تبرر اإلساءة  الرأي ال  التعبير عن  إن حرية  الكربالئي يؤكد  الشيُخ 

التعايش  على  خطيرة  آثارًا  تترك  التي  اإلساءات  بمعالجة  المتحدة  األمم  ويطالب 

السلمي وتولد الضغائن بين أصحاب األديان

العليا  الدينية  املرجعية  إن  أوال: 
وكذلك بقية مراجع الدين العظام 
يف  ورد  ما  بشدة  وتدين  تستنكر 
لقداسة  انتهاك  من  الفيلم  هذا 
النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( 

.
جماٍف  فيه  ورد  ما  إن  ثانيا: 
الكثري  وفيه  احلقيقة  عن  وبعيد 
من التجين واإلساءة لكرامة النيب 
)صلى اهلل عليه واله وسلم( وكذلك 
للفيلم هو تصوير  غرض املنتجني 

النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
والقتل  الشهوة  عن  يبحث   ً رجال 
فان املستشرقني الغربيني أنفسهم 
النيب  عليه  كان  مبا  يعرتفون 
من  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى 
واحرتام  كريم  وخلق  ظاهرة  عفة 

للدماء.
ثالثا: إن حرية التعبري عن الرأي 
الرموز  إىل  اإلساءة  أبدا  تربر  ال 
الدينية املقدسة فحتى الدول اليت 
تتشدمّق بهذه املبادئ تتخذ إجراءات 

إىل  يسيء  من  ضد  وعقوبات 
لشعوبها  املقدسة  الدينية  الرموز 
وتعد ذلك خطوطًا محرا ال جيوز 
ُنساِءل  وحنن  جتاوزها  ألحد 
املتحدة اليت شرعت قانونًا  األمم 
ال  ملاذا  السامية،  معاداة  بتجريم 
اليت  اإلساءات  هذه  بعناية  تدرس 
التعايش  على  آثارًا خطرية  ترتك 
االستقرار  وتهدد  األهلي  السلمي 
وتولد  الشعوب  بعض  لدى  واألمن 
 .. األديان  أصحاب  بني  الضغائن 

م مثل هذه  ملاذا ال تشرع قانونا جُيرِّ
األعمال الن هذه األعمال ميكن أن 
تهدد مبدأ التعايش السلمي ومبدأ 

في العراق حيث يتعايش 

المسلمون والمسيحيون 

سوية وهم مواطنون 

لهم ما لنا وعليهم ما علينا 

ينبغي علينا أن نحفظ هذا 

التعايش السلمي 

فيما يتعلق مبا يبث من فيلم يسيء إىل قداسة النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( اقتصر 
ممثل املرجعية الدينية العليا حديثه يف اخُلطبة الثانية من صالة اجلمعة اليت أقيمت يف 
املوافق 14-9-2012م على ذكر تفاصيل هذا  املقدسة يف 26/ شوال/1433هـ  العتبة احلسينية 
البالغة وحساسيته. ذكر خطيب  املوضوع وعدم التطرق إىل مواضيع أخرى نظرًا ألهميته 

اجلمعة يف كربالء املقدسة بعض النقاط أوجزها مبا يلي:
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أصحاب  بني  واالحرتام  التسامح 
املتحدة  األمم  أي  وهي  الديانات 
السلم  حفظ  عن  عامليًا  املسؤولة 

واالستقرار بني الشعوب.
ميكن  اإلساءات  هذه  إن  رابعا: 
األهلي  السلمي  التعايش  تهدد  أن 
خاصة لدى الشعوب اخلليطة وما 
قد جير إليه من أعمال عنف غري 
الغضب  مشاعر  بسبب  متوقعة 
هذه  يف  املسلمني  لدى  واالنفعال 
حلقت  اليت  اإلساءة  جتاه  الدول 
بالنيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
فال َيَتصوِّر هؤالء إن املسألة ستكون 
ضمن دائرة املشاعر الغاضبة لدى 
من  أكثر  استفزاز  فان  املسلمني 
مليار مسلم رمبا سيولد ردود فعلٍ  
ميكن أن ُتولمّد عن البعض أكثر من 
مشاعر الغضب ولذلك فان الدول 
اليت ُتنَتج فيها مثل هذه اإلساءات 
لئال  منعها  يف  املسؤولية  تتحمل 
تكون سببا غري مباشر يف تهديد 

التعايش السلمي األهلي.
خامسا: إن مشاعر الغضب اليت 
عرب عنها الكثري من املسلمني هو 
ينبغي  ولكن  ومطلوب  طبيعي  حق 
أصحاب  على  سلبًا  ينعكس  ال  أن 

إىل  وجير  األخرى  الديانات 
أعمال عنف مع أصحاب الديانات 
الذي  الغرض  وهو  األخرى 
األشخاص  هؤالء  حتقيقه  يريد 
األمور  هذه  ترعى  اليت  واجلهات 
اإلرهابية يف  اجملاميع  إن  فكما   ..
ترعاها  اليت  واجلهات  العراق 
وراء  من  تزال  وما  تريد  كانت 
الشعب  َجرَّ  اإلرهابية  أعماهلا 
العراقي إىل فتنة واقتتال طائفي 
أفراد طائفة  استهداف  من خالل 

معينة وحبمد اهلل تعاىل فقد َفومّت 
أبناء الشعب العراقي هذه الفرصة 

وهؤالء  اجلهات  هذه  فان  فكذلك 
األشخاص الذين تتكرر منهم هذه 
املسلمني  جر  يريدون  اإلساءات 
اليت   ( اخلليطة  الشعوب  خاصة 
خيتلط فيها املسلمون باملسيحيني( 

جرهم إىل فتنة دينية.
يتعايش  حيث  العراق  ويف 
وهم  سوية  واملسيحيون  املسلمون 
ما  وعليهم  لنا  ما  هلم  مواطنون 
هذا  أن حنفظ  علينا  ينبغي  علينا 
بقية  يف  وكذلك  السلمي  التعايش 
املسلمون  فيها  يعيش  اليت  الدول 
فقد  جنب  إىل  جنبا  واملسيحيون 
أكد الرسول )صلى اهلل عليه واله 
وفعله  وخلقه  تعاليمه  يف  وسلم( 
أصحاب  حنرتم  أن  على  وسريته 
على  وحنرص  األخرى  الديانات 
السلمي  التعايش  على  احلفاظ 
واالعتداء  العنف  نبذ  على  املبين 

على اآلخرين.
اإلساءات  هذه  مثل  إن  سادسا: 
مفكرين  من  مجيعًا  علينا  ُترتِّب 
ومؤلفني وقنوات إعالمية وخاصة 
تشهد  اليت  الدول  يف  املسلمني 
املسلمني  بني  مشرتكًا  تعايشًا 
واملسيحيني ترتب عليهم مسؤولية 

)صلى  النيب  بشخصية  التعريف 
اهلل عليه واله وسلم( وما كان عليه 
وما  وعفة ظاهرة  من خلق عظيم 
سامية  إنسانية  مبادئ  من  َبيََّنه 
الدينية  الرموز  احرتام  تتضمن 
املقدسة واحرتام أصحاب الديانات 
األخرى حتى إن النيب )صلى اهلل 
األطهار  واألئمة  وسلم(  واله  عليه 
أصحاب  حلقوق  نظاما  وضعوا 
يضمن  حبيث  األخرى  الديانات 
التعدي  وعدم  الكريم  العيش  هلم 

على حقوقهم.
ويف نفس الوقت حتتم هذه اإلساءات 
املتكررة على قداسة رموزنا الدينية 
وخاصة النيب )صلى اهلل عليه واله 
وسلم( أن نتحلى وخاصة املسلمني يف 
تلك الدول اليت تشهد تلك اإلساءة 
االتصاف  يف  وسريته  بأخالقه 
واخللق  واألمانة  والصدق  بالعدل 
أصحاب  مع  التعايش  يف  الكريم 
الديانات األخرى لريى هؤالء حقيقة 
اهلل  )صلى  النيب  عليه  وما  ديننا 
رفيعة  أخالق  من  وسلم(  واله  عليه 
وليعرف هؤالء مدى بشاعة اجلناية 
اليت ترتكب حبق النيب )صلى اهلل 

عليه واله وسلم( .

إن مثل هذه اإلساءات 

ب علينا جميعًا من  ُترتِّ

مفكرين ومؤلفين 

وقنوات إعالمية 

مسؤولية التعريف 

بشخصية النبي )صلى 

اهلل عليه واله وسلم( وما 

كان عليه من خلق عظيم 

وعفة ظاهرة 

بعــــــد جرمية احراق نســــــخة من القرآن 
الكريم وما شــــــكلته مــــــن صدمة كربى 
واســــــتغراب كبري لدى املســــــلمني أقدم 
مثــــــريو الفــــــن واألزمات علــــــى ارتكاب 
جرميــــــة جديدة حبق املســــــلمني بعرض 
فيلم مسيء للرسول الكريم )صلى اهلل 

عليه وآله( .
ان هــــــذا الفعل غــــــري مقبــــــول أخالقيا 
وميثل خروجــــــا على مبــــــادئ وضوابط 

حريــــــة الرأي والتعبــــــري وتعديا صارخا 
على املقدســــــات الدينية للشعوب وعلى 
األعــــــراف واملواثيــــــق الدوليــــــة املعنيــــــة 
حبقوق اإلنســــــان والــــــيت تؤكد أن حرية 
التعبــــــري عــــــن األديــــــان جيــــــب أن تكون 
مقيــــــدة بضوابط القانــــــون اليت حتقق 
املصاحل العامة حلماية احلياة واألخالق 

واحلقوق واحلريات.
إننا يف ديوان الوقف الشــــــيعي نستنكر 

بشــــــدة عرض الفيلم املســــــيء للرسول 
الذي  يعد جرمية كــــــربى وتطاواًل على 
مقام رســــــول اإلسالم حممد )صلى اهلل 
عليه وآله( وعلى اإلسالم واملسلمني يف 
خمتلــــــف أحناء العامل  كما أنه يدل على 
خمطط  وفعل همجي مشــــــني يراد منه 
إثــــــارة الفن والكراهية بني الشــــــعوب , 
ونطالب احلكومة العراقية وعلى رأسها 
دولة رئيس الوزراء األستاذ نوري املالكي 

وجملس النواب مبخاطبة منظمة األمم 
املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة 
التعــــــاون اإلســــــالمي مــــــن اجــــــل العمل 
على إيقاف هــــــذا العبث والتطاول على 
املقدســــــات الدينية وإصدار بيان يدين 
هــــــذا  الفعل الــــــال أخالقي  اضافة اىل  
إصــــــدار  قانــــــون جيــــــرم اإلســــــاءة إىل 
مقدسات الشــــــعوب على غرار القانون 

الذى جيرم معاداة السامية .

ديوان الوقف الشيعي يستنكر بشدة الفيلم المسيء للرسول )+(
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معاييُر الرؤيِة اإلسالميِة في حسِن اختباِر الصاحِب 

وامتد  مــالــه،  كثر  مهما  االنــســان  إن 
الدنيا،  حـــظـــوظ  مـــن  ونـــــال  جـــاهـــه، 
بفقده  وناقصة،  فارغة  حياته  ستظل 
النهم  واالوفياء،  االصفياء  االصحاب 
ة،  واملسرمّ البهجة  احلياة  مينحون  من 
يشيمّد  الــيت  الدعامات  اهــم  من  وتلك 
الــوحــدة االســالمــيــة، فال  بــنــاء  عليها 
التقدم  للمجتمع  يــتــحــقــق  ان  ميــكــن 
والــعــمــران وانــتــظــام شــؤونــه؛ مــن دون 
التضامن والتكافل والتعاون.. فال ميكن 
لإلنسان أن يعيش وحيدًا منعزالً ، دون 
وتتحول  نفسية،  بــأزمــات  يــصــاب  أن 
حياته اىل شقاء واحباط، فهو يبحث 
دائمًا عمن يألفه ويتعاطى معه، وهذا 
عليه  ع  الــذي شجمّ الطبيعي  املسار  هو 
وصلة  اجلماعة،  مالزمة  االســالم يف 

االرحام، والعالقة مع اجلريان، حيث 
ونزعة  وألفة،  دين جتممّع  االســالم  إن 
بهم،  واالختالط  الناس  على  التعرف 
اصيلة يف تعاليمه، فقد قال رسول اهلل 
املؤمن  وســلــم(:  والــه  عليه  اهلل  )صلى 
الــــذي خيــالــط الـــنـــاس ويــصــرب على 
أذاهم، خري من املؤمن الذي ال خيالط 

الناس وال يصرب على أذاهم.
فاذا كانت العالقات االنسانية تستلزم 
وجود الصحبة، فهي ال تعين أبدًا إقامة 
عالقة مع أي شخص، بقدر ضرورة أن 
تكون مبنية على أسس وضوابط وهلا 
مــواصــفــات، وقــد عــين االســـالم بهذه 
الصحبة اليت تربط االنسان بأشخاص 
يؤثرون فيه ويتأثرون به، كون االنسان 
حوله  َمــْن  يقلمّد  فكما  بالتقليد،  مولعا 

يف ازيائهم؛ فهو يقلدهم يف اعماهلم، 
احد  قــال  لــذلــك  بأخالقهم،  ويتخلمّق 
احلكماء: » نبئين عممّن تصاحب أنبئك 

َمْن أنت ».  
تغرس يف  االخيار  فــان مصاحبة  لــذا 
اىل  وتدفعها  النبيلة،  القيم  النفس 
معالي األخالق، اما مصاحبة االشرار 
باألخالق،  االستهانة  اىل  تقود  فإنها 
وجترها اىل اقرتاف اآلثام، والتباعد 
الــقــيــام باألعمال  بــني االنــســان وبـــني 
اخلرية .. فالصاحب الصاحل يعدمّ حبق 
أفضل نعم هذه احلياة، فهو املالذ يف 
لطريق  االمــني  املرشد  وهــو  امللمات، 
ــجــاح، فــكــثــري مــن عظماء  ــن احلـــق وال
الناس واملتفوقني يعزون سبب جناحهم 
اىل انهم وفقوا يف اختيار قرين صاحل 

ســــاروا عــلــى ارشـــــاده، واقــتــبــســوا من 
فالصحبة  واخــالقــه،  وسريته  نصحه 
وباركها،  اهلل  تقبلمّها  اخلالصة  النبيلة 
املــهــيــنــة ردهــــا يف وجوه  والــرخــيــصــة 
َبْعُضُهْم  َيــْوَمــِئــٍذ  اأَلِخــــالَُّء   « اصحابها 

ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ املُْتَِّقنَي )67( ».
ومل يكتف اهل البيت )عليهم السالم( 
باحلديث عن الصحبة والدعوة اليها، 
لــلــنــاس صــفــات الصاحب  ــوا  ــن ــيمّ ب بـــل 
الصاحل، اجلدير بالصحبة واملودة ثم 
بينوا صفات صاحب السوء، فقد قال 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم(: 
» املرء على دين خليله، فلينظر أحدكم 
يقود  احلسن  فالصاحب  خيالل«.  من 
صاحبه اىل النجاح يف الدنيا، والفوز 
يف االخرى، والسيئ  جيرمّ صاحبه إال 

م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف  19/�سوال  1433 هـ املوافق 2012/9/7

 

اآليات المتشابهة بيــــــــــــــــن السالطين والمفسرين
الكريم  القرآن  هو  اخلالدة  املعجزة 
وخلوده هو جتدده مع الزمان اىل ان 
شيء  لكل  تبيان  وفيه  الساعة  تقوم 
املصطفى  بيت  اهل  قرينه  وجعل 
هي  احلياة  وطبيعة  السالم  عليهم 
الذين  الشواذ  من  هنالك  يكون  ان 
اوجه  بني  ومن   ، احلق  يرفضون 
خالل  من  املروق  هي  الشبهات 
والتربير  للتمويه  املتشابهة  االيات 
ملعتقداتهم الفاسدة ، وطاملا ان اللغة 
ال  اوجه  كلمات محالة  فيها  العربية 
احد  تثبت  هلا  قرينة  ال  اليت  سيما 

يف  خيتلف  االمر  ان  اال  معانيها 
القرآن الكريم فهنالك تفسري يسمى 
تفسري القرآن بالقرآن اي ان هنالك 
آيات تفسر بعضها البعض ومن بني 
الشبهات  اثارت  اليت  االيات  اهم 
االسالمية  املذاهب  بني  واالشكاالت 
هي هذه االية ) ُهَو المَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك 
ُأممُّ  ُهنمَّ  َكَماٌت  ْ حممُّ آَياٌت  ِمْنُه  اْلِكَتاَب 
ا المَِّذيَن  اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأممَّ
يف ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتمَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه 

اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه(
رأيا  عشر  ستة  هلا  االية  هذه 

اورده  املتشابهة حسب ما  خبصوص 
تفسري امليزان وكلها ليس الهل البيت 
االراء  هذه  من  والبعض  فيها  رأي 
االخر  والبعض  امليزان  مؤلف  ردها 

اشار  اليها من غري تعقيب .
كما  لو  االية  هذه  خبصوص  اقول 
منحاهم  ينحو  ومن  السلفية  ادعى 
بان تفسريها مقتصر على اهلل عز 
وجل بدليل بقية االية ال يعلم تاويله 
اال اهلل  اي ان املتشابه من اختصاص 
اهلل عز وجل اصبحت كل تفسرياتهم 
صحيحة  غري  االية  هلذه  وآرائهم 

طبقا ملا يدعون .
االيات احملكمة اليت هلا تفسري واحد 
مهما اختلفت العصور واالجيال مثال 
آية واقيموا الصالة فعلى مر العصور 
احلج  وكذلك  الصالة  اقامة  جيب 
اما   ، والصوم  والزكاة  واخلمس 
او  تفسري  من  اكثر  فلها  املتشابهة 
تاويل بل ان هذا الوجه احد وجوهها 

.
هو  فالعدل  بالعدل  يامر  اهلل  ان 
للرأي  واالساس  للحكم  االساس 
واالساس للقول وترمجته على ارض 

عن  العابدين  زيــن  احلسني  بن  علي  لإلمام  احلقوق  رسالة  يف  ورد 
حق الصاحب قوله )عليه السالم(: )وأما حق الصاحب فان تصحبه 
إىل  يسبق  تدعه  وال  يكرمك،  كما  وتكرمه  واإلنــصــاف،  بالتفضل 
به  يهّم  يــودك، وتزجره عما  وتــوده كما  كافأته،  فان سبق  مكرمة، 
من معصية اهلل، وكن عليه رمحة، وال تكن عليه عذابا، وال قوة إال 

باهلل (.
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َعَلى  ــاملُ  الــظَّ َيَعضُّ  َوَيـــْوَم   « الندم  اىل 
ُسوِل  ْذُت َمَع الرَّ َ َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتيِن اتَّ
ْذ  ِ َأتَّ ملْ  َلْيَتيِن  َويَْليِت  َيا   )27( َسِبياًل 
َعْن  َأَضــلَّــيِن  َلــَقــْد   )28( َخِلياًل  ُفــالنــًا 
ْيَطاُن  الشَّ َوَكــاَن  َجاَءِني  ِإْذ  َبْعَد  ْكِر  الذِّ

ِلإِلنَساِن َخُذواًل )29(«.
الــطــبــع، وما  يـــســـرق مـــن  الــطــبــع  ان 
االجتاه  االنــســان يف  يسري  ان  اســـرع 
قانونها  وللعدوى  يهواه صاحبه،  الذي 
الــذي يسري يف االخــالق كما يسري 
يف االجــســام، وقــد شــوهــد ان عدوى 
فتكًا  واقـــوى  أشــدمّ ســريــانــًا،  السيئات 
هلذه  وتقديرًا  احلسنات..  عــدوى  من 
احلسن،  لــلــخــلــق  ومحــــايــــة  االثــــــــار، 
 ( البيت  اهــل  كــان  الكرمية  والــعــادات 
يف  جهدهم  يــبــذلــون  الــســالم(  عليهم 
والصحبة،  احلــب  على  الــنــاس  محــل 
وواجباتها..  حقوقها  الناس  ويعلمون 
حيث ان غرض االسالم وهدفه توثيق 

الصلة واحملبة.
يف  املطلوبة   املــواصــفــات  رأس  وعلى 
حسن اختيار الصاحب، سلوكه طريق 
يف  صاحبه  ليؤازر  تعاىل  هلل  الطاعة 
يف  معه  ويصرب  واالستقامة،  العبادة 
مواجهة التحديات واخطار االحنراف، 
تــعــاىل، وخمالفة  لــذكــر اهلل  ويــدعــوه 

اهلــوى واملــلــذات، وهــذه الصفات هي 
املــطــلــوبــة يف اجلــمــاعــة املــؤمــنــة اليت 
َنْفَسَك  )َواْصــرِبْ  بعض  بعضها  يناصر 
َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 
َعْنُهْم  َعْيَناَك  َتْعُد  َوال  َوْجَهُه  ُيــِريــُدوَن 
َمْن  ُتِطْع  َوال  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ ِزيَنَة  ُتِريُد 
َأْغَفلَْنا َقلَْبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن 

َأْمُرُه ُفُرطًا )28( الكهف.
ـــوفـــرت يف  ت اذا  ــيــدة  مــف فــالــصــحــبــة 
الصفات  مـــن  الـــصـــاحـــب  جمــمــوعــة 
)عليه  االمام احلسن  ذكره  ما  ابرزها 
اىل  نفسك  نازعتك  واذا   « الــســالم(: 
اذا  ــْن  َم فاصحب  الــرجــال،  مصاحبة 
صانك،  خدمته  واذا  زانـــك،  صحبته 
واذا اردت منه معونة أعانك، وان قلت 
ق قولك، وان صلت شدَّ صولك،  صــدَّ
وإن  هــا،  مــدَّ بفضل  يــدك  مـــددت  وإن 
ها، وان رأى منك  بدت منك ثلمة سدَّ
اعطاك،  ســألــتــُه  وان  هــا،  عــدَّ حسنة 
وان سكَت عنه ابتداك، وإن َنَزَلت بك 
تأتيك  ال  َمــن  آســـاك،  امللمات  احـــدى 
منه  عليك  خيتلف  وال  الــبــوائــق،  منه 
احلقائق،  عند  خيذلك  وال  الطرائق، 

وإن تنازعتما منقسمًا آثرك«
املواصفات  َمن جيمع هذه  ان  ال شك 
قليل، ولذلك ال مينع ذلك من صحبة 

املتبعة  والقاعدة  ببعضها،  يتصف  من 
تدفع  ال  ان  االصـــحـــاب،  اخــتــيــار  يف 
واالحنــــراف،  والــفــســاد  املعصية  اىل 
م على  واالســاس اإلمياني حاكم ومقدمّ
كل شيء .. فقد سئل رسول اهلل )صلى 
: أي االصحاب  اهلل عليه واله وسلم( 
افــضــل؟ قــال : َمــن اذا َذَكــــْرَت أعانك 
واذا َنسْيَت ذكمّرك. وقال امري املؤمنني  
)عليه السالم( : » من دعاك اىل الدار 
فهو  هلا  العمل  على  وأعانك  الباقية، 

الصديق الشفيق«.
الـــصـــاحـــب هـــو شـــريـــك احلياة  فــــإن 
حسنات  عليها  تنعكس  الــذي  واملـــرآة 
املـــرء وســيــئــاتــه، وهــو حمــط االسرار 
يكون  ان  لذلك جيب  اآلمـــال،  ومبعث 
حسن السرية، طيب السريرة، طاهر 
يقتدي  الصفات، حتى  الــذات، مجيل 
فان  رفيقه،  بــه  ويهتدي  صاحبه،  بــه 
تأثري الصاحب عظيم جدًا، فال نغالي 
االنسان،  يف  مؤثر  اعظم  انــه  قلنا  لو 
أثر يف اصحابه  فكم من رجل صاحل 
وهذا  صــاحلــني،  فأصبحوا  ورفــقــائــه 

امر ثابت ال ريب فيه.
قال رسول اهلل: املرء على دين خليله، 
فلينظر احدكم َمْن خيالل، وقال )صلى 
اهلل عليه واله وسلم( أيضًا فيمن جيب 
ان يوآخي ويصاحب: من عامل الناس 

يكذبهم،  فلم  وحدثهم  يظلمهم،  فلم 
ووعدهم فلم خيلفهم، فهو ممن كملت 
مـــروءتـــه، وظــهــرت عــدالــتــه، ووجبت 

اخوته.
وقال امري املؤمنني )عليه السالم( : ال 
تقيًا ، وال تالط   ً تصحب اال عاقال 
اال عــاملــًا ذكــيــًا ، وال تـــودع ســرك اال 

مؤمنًا وفيمًّا .
 : وقال االمام الصادق )عليه السالم( 
) ال تكون الصداقة اال حبدودها فمن 
او شيء منها  فيه هذه احلــدود  كانت 
فانسبه اىل الصداقة ومن مل يكن فيه 
شيء منها فال تنسبه اىل الصداقة( :

فأوهلا: ان تكون سريرته وعالنيته لك 
واحدة.

 .. يضره  يضرك  مــا  يــرى  ان  الثاني: 
وزينك زينه، وشينك شينه.

الثالث: ان ال يغريه عليك والية وال مال.. 
وان ال مينعك شيء تناله مقدرته.. وان 

ال تسلمك عند النكبات.
 وإن صاحب السوء جيرُّ اىل اهلاوية 
فيزيِّن الشر، ويبث احنرافاته وفساده 
ــه شيطان  وكــأن كــلــمــاتــه وســلــوكــه،  يف 
يبعده  وهــو  لصديقه،  مـــالزم  بــشــري 
عن  وُيِضلُّ  واالستقامة،  الفضيلة  عن 
ذكر اهلل تعاىل، فيسبب اخلــذالن يف 
الدنيا، واحلساب العسري يوم القيامة.

اآليات المتشابهة بيــــــــــــــــن السالطين والمفسرين
الواقع مثال سابقا الذي تسرق ناقته 
والذي  له  فتعاد  سارقها  من  يقتص 
فالعدل  صاحبه  مع  دين  يف  خيتلف 
يأخذ جمراه والذي يصطدم بسيارته 
مع اخر فالعدل ياخذ جمراه والذي 
من  والنشر  الطبع  حقوق  يسرق 
والذي  جمراه  العدل  يأخذ  الغري 
او  االلكرتونية  املواقع  بسرقة  يقوم 
اخرتاقها بشكل غري قانوني فالعدل 

يأخذ جمراه .
حيجم  ما  كثريا  التارخيية  اآليات 
الذي  احلدث  دائرة  ضمن  معناها 
نزلت بسببه اآلية وهذا حمل نقاش، 

على  مصداق  هلا  التارخيية  فاآلية 
وليست  بشر  عليها  بقي  ما  االرض 
خمصصة باحلادثة اليت نزلت االية 
االية  املثال  سبيل  على  مثال  بسببها 
وهم  املنافقني  عن  تتحدث  اليت 
)َوِإَذا  تقول  واليت  قريش  مشركو 
َلُقوا المَِّذيَن َآَمُنوا َقاُلوا َآَمنمَّا َوِإَذا َخَلْوا 
َا  ِإنمَّ َمَعُكْم  ِإنمَّا  َقاُلوا  َشَياِطيِنِهْم  ِإىَل 
االية  هذه  نفس   ، ُمْسَتْهِزُءوَن(  حَنُْن 
استخدمها عبيد اهلل بن زياد عندما 
قتاله  يف  ربعي  بن  شبث  استبطأ 
اليه  فارسل  املرض  مدعيا  للحسني 
حيث  اآلية  هذه  زياد  بن  اهلل  عبيد 

والطرف  املؤمنني  من  نفسه  جعل 
االخر من الشياطني .

العربية  القمة  مؤمترات  اليوم 
اصدق  واليت  االسالمي  والتضامن 
جيتمعون  فالكل  االية  هلذه  تفسري 
يقول  حاكم  وكل  االخوة  ويدعون 
انا  معهم  يلتقي  عندما  لالخر 
واذا  ترتى   القرارات  وتبدأ  معكم 
اىل  حاكم  كل  عاد  االجتماع  انفض 
انا  معكم  اني  له  ليقول  شيطانه 
اآليات  من  كثري   . مستهزئون   حنن 
املنوال  هذا  نفس  على  هي  القرآنية 
َمَعُه  َوالمَِّذيَن  اهللمَِّ  َرُسوُل  ٌد  ممَّ )حُمَ مثال 

َبْيَنُهْم(  اُء  ُرمَحَ اِر  اْلُكفمَّ َعَلى  اُء  َأِشدمَّ
بالرغم  جعلوها يف اشخاص معينني 
مصداق  فهي  التشخيص  خطأ  من 
وعرتته  املصطفى  مع  يكون  من  لكل 
يف مواجهة الظامل فانها تنطبق على 
وعلى اصحاب احلسني يف  البدريني 
الطف وعلى كل من يتمسك خبطاهم 
ملواجهة الباطل يف عصرنا هذا ويف 
عصر الظهور ، فكلمة معه قصد بها 
السماوية  الرسالة  وهو  اهلل  رسول 
املبادئ  وهو  االسالمي  الدين  وهو 
احلق  االسالم  مع  فالذي  االسالمية 
هو مع حممد )صلى اهلل عليه وآله(، 
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لو سألوك

صحايب  )رض(  االشتـــــر  مالٌك  هل 

ام       ال ؟

                             

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 
ال�سوؤال: هل يجوز اال�ستقبال ميينا اأو ي�سارا )9٠ درجة( بالن�سبة يف ال�سالة امل�ستحبة وما هو 

احلكم يف ال�سالة الواجبة ؟

اجلواب: ال يجوز ذلك عمدا.
بالركعة  واالإخال�ص  الفاحتة  �سورتي  قراءة  وبعد  م�ستحبة  �سالة  ا�سلي  كنت  اإذا  ال�سوؤال: 

الثانية قلت ب�سم اهلل، هل يجب اأن اعمل �سجدتي ال�سهو يف هذه احلالة اأم ال؟

اجلواب: ال يجب.
ال�سوؤال: هل �سالة 1٠٠ ركعة يف ليلة القدر تعو�ص عن �سالة الفوائت من االأيام ال�سابقة؟

اجلواب: لي�ض هناك �سالة تعو�ض عن الفوائت اإال ق�ساوؤها.
ـ النيابة عن احلي، �سواء كانت هذه العبادة  ـ مطلقًا  ال�سوؤال: هل جتوز يف العبادة امل�ستحبة 

تو�سلية )كال�سدقة وزيارة املع�سومنی( اأو غری تو�سلية )كال�سالة امل�ستحبة(؟

اجلواب: يجوز.
ال�سوؤال: ما هي كيفية �سالة 1٠٠ ركعة يف ليلة 23 من �سهر رم�سان املبارك؟

ق�ساء  بنحو  توؤدي  اأن  وميكن   . ال�سبح  ك�سالة  ركعتني  ركعتني  ت�سلي  اجلواب: 
ال�سلوات اليومية فتكون اأربع ركعات وثالث ركعات وركعتني .

ال�سوؤال: ما هي كيفية �سالة �سيدنا جعفر الطيار؟
اجلواب: هي اأربع ركعات بت�سليمتني يقراأ يف كل منها احلمد و �سورة ثم يقول �سبحان 
اهلل و احلمد هلل و ال اله اإال اهلل و اهلل اكرب خم�ض ع�سرة مرة، و كذا يقول يف الركوع 
ع�سر مرات وبعد رفع الراأ�ض منه ع�سر مرات وكذا يف ال�سجدة الثانية ع�سر مرات ففي 

كل ركعة خم�ض  و�سبعون مرة.
ال�سوؤال: ما حكم �سالة الزيارة هل هي واجبة اأم ال؟

اجلواب: م�ستحبة.
السؤال: الصلوات املستحبة ) كأربع ركعات أو أكثر( هل تؤدى متواصلة 

أم هي ركعتان ركعتان ؟
اجلواب: ركعتان ركعتان.

املستحبة قول  الصلوات  والسجود يف  الركوع  السؤال: هل يكفي يف ذكر 
سبحان اهلل مرة واحدة؟

اجلواب: ال يكفي علی االحوط.

للسيد   - احلديث  رجال  معجم  يف 
اخلوئي - ج 15 - ص 167 - 171 
األشرت  احلارث:  بن  مالك  قال: 
عليه  علي  أصحاب  من  النخعي: 

السالم، رجال الشيخ.
عبيد  حدثين   « الكشي:  وقال 
الشافعي  النخعي  حممد  بن 
أمحد  أبي  عن  السمرقندي، 
خالد  حدثين  قال:  الطرطوسي، 
عن  أبيه،  عن  الغفاري،  طفيل  بن 
 - الغفاري  ذر(  )أبي  دل  بن  حالم 
أبو  وكانت له صحبة -، قال: مكث 
مات،  حتى  بالربذة  اهلل  رمحه  ذر 
المرأته:  قال  الوفاة،  فلما حضرته 
واصنعيها،  غنمك  من  شاة  إذحبي 
قارعة  على  فاقعدي  نضجت  فإذا 
قولي:  ترينهم  ركب  فأول  الطريق، 
ذر  أبو  هذا  املسلمني،  اهلل  عباد  يا 
صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ربه،  ولقي  حنبه  قضى  قد  وآله، 
فأعينوني عليه، وأجيبوه، فإن رسول 
أخربني  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
إني أموت يف أرض غربة، وأنه يلي 
رجال  علي  والصالة  ودفين  غسلي 

من أمته صاحلون.
األسود  بن  علقمة  بن  حممد 
رهط  يف  خرجت  قال:  النخعي، 
أريد احلج، منهم مالك بن احلارث 
الفضل  بن  اهلل  وعبد  األشرت، 
التميمي، ورفاعة بن شداد البجلي، 
امرأة  فإذا  الربذة،  قدمنا  حتى 
عباد  يا  تقول:  الطريق  قارعة  على 
ذر صاحب  أبو  هذا  املسلمني،  اهلل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، قد 
يعينين  أحد  لي  ليس  غريبا،  هلك 
عليه، قال: فنظر بعضنا إىل بعض 
إلينا،  ساق  ما  على  اهلل  ومحدنا 

واسرتجعنا على عظم املصيبة، ثم 
وتنافسنا يف  فجهزناه  معها،  أقبلنا 
بالسواء،  بيننا  كفنه حتى خرج من 
فرغنا  حتى  غسله  على  تعاونا  ثم 
منه، ثم قدمنا مالك األشرت فصلى 
األشرت  فقام  دفناه،  ثم  عليه،  بنا 
على قربه، ثم قال: اللهم هذا أبو ذر 
صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وجاهد  العابدين،  يف  عبدك  وآله، 
يبدل،  يغري ومل  املشركني، مل  فيك 
لكنه رأى منكرا فغريه بلسانه وقلبه 
حتى جفي، ونفي، وحرم، واحتقر، 
ثم مات وحيدا غريبا، اللهم فاقصم 
من حرمه، ونفاه من مهاجره وحرم 
رسولك، قال: فرفعنا أيدينا مجيعا، 
اليت  الشاة  قدمت  ثم  آمني،  وقلنا: 
صنعت، فقالت: إنه قد أقسم عليكم 
فتغدينا  تتغدوا،  حتى  تربحوا  أال 

وارحتلنا ».
قال الكشي: ذكر أنه ملا نعي األشرت 
مالك بن احلارث النخعي إىل أمري 
حزنا،  تأوه  السالم،  عليه  املؤمنني 
وقال: رحم اهلل مالكا، وما مالك عز 
علي به هالكا، لو كان صخرا لكان 
فندا،  لكان  جبال  كان  ولو  صلدا، 

وكأنه قد مين قدا ».
وروى الشيخ املفيد - قدس سره - 
عن  بن عمر،  املفضل  عن  مرسال، 
قال:  السالم،  عليه  اهلل  عبد  أبي 
من  السالم  عليه  القائم  مع  خيرج 
ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجال، 
عليه  موسى  قوم  من  عشر  مخسة 
باحلق  يهدون  كانوا  الذين  السالم 
وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف، 
ويوشع بن نون، وسلمان، وأبو دجانة 
األنصاري، واملقداد، ومالك األشرت، 
أنصارا وحكاما.  يديه  بني  فيكونون 
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َسِن يِف املِْْصَباِح ، َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ِسَناٍن ، َقالَ  : َدَخْلُت َعَلى َأِبي َعْبِد اهللَِّ   ُد ْبُن احْلَ مَّ َروى حُمَ
) عليه السالم ( َيْوَم َعاُشوَراَء َو ُدُموُعُه َتْنَحِدُر َعَلى َعْيَنْيِه َكاللُّْؤُلِؤ املَُْتَساِقِط.

َفُقْلُت : ِممَّ ُبَكاُؤَك ؟
َأْنَت ، َأ َما َعِلْمَت َأنَّ احْلَُسنْيَ ) عليه السالم ( ُأِصيَب يِف ِمْثِل َهَذا  َفَقاَل : » َأ يِف َغْفَلٍة 

اْلَيْوِم » ؟ !
َفُقْلُت : َما َقْوُلَك يِف َصْوِمِه ؟

َفَقاَل ِلي : » ُصْمُه ِمْن َغرْيِ َتْبِييٍت ، َو َأْفِطْرُه ِمْن َغرْيِ َتْشِميٍت ، َو ال جَتَْعلُْه َيْوَم َصْوٍم َكَمال 
، َو ْلَيُكْن ِإْفَطاُرَك َبْعَد َصاَلِة اْلَعْصِر ِبَساَعٍة َعَلى َشْرَبٍة ِمْن َماٍء ، َفِإنَُّه يِف ِمْثِل َذِلَك اْلَوْقِت 

لَِّت اهْلَْيَجاُء َعْن آِل َرُسوِل اهللَِّ ) صلى اهلل عليه و آله ( » . ِمْن َذِلَك اْلَيْوِم جَتَ
  وسائل الشيعة ) تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة ( : 10 / 459 

ى بالَدَعَوات،  اونديمّ  يف كتابه املعروف امُلسمَّ ين سعيد بن هبة اهلل الرمّ َرَوى العالمة قطب الدمّ

الم ( اْبٌن، َفَبْيَنا ُهَو مَيِْشي َبنْيَ َيَدْيِه ِإْذ َغصَّ َفَماَت، َفَبَكى َو َقاَل:  اِدِق ) عليه السَّ أنَُّه َكاَن ِللصَّ

»َلِئْن َأَخْذَت َلَقْد َأْبَقْيَت، َو َلِئِن اْبَتَلْيَت َلَقْد َعاَفْيَت«.

ا َرَأْيَنُه َصَرْخَن، َفَأْقَسَم َعَلْيِهنَّ َأْن ال َيْصُرْخَن. َل ِإىَل النَِّساِء، َفَلمَّ ُثمَّ مَحَ

ْفِن، َقاَل: »ُسْبَحاَن َمْن َيْقُتُل َأْوالَدَنا َو ال َنْزَداُد َلُه ِإالَّ ُحبمًّا«. ا َأْخَرَجُه ِللدَّ َفَلمَّ

َع َبْيَنَك َو َبنْيَ َنِبيَِّك«. َع اهللَُّ يِف َضِرحِيَك، َو مَجَ ، َوسَّ ا َدَفَنُه، َقاَل: »َيا ُبيَنَّ َفَلمَّ

بُّ َفُيْعِطيَنا، َفِإَذا َأَحبَّ َما  بُّ ِفيَمْن حُنِ الم (: »ِإنَّا َقْوٌم َنْسَأُل اهللََّ َما حُنِ َو َقاَل ) عليه السَّ

بُّ َرِضيَنا« . َنْكَرُه ِفيَمْن حُنِ

  حبار األنوار ) اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ) عليهم السالم ( ( : 47 / 18 ، 

الم ( اْلَفاَقَة  َو  َليِبِّ ، َقاَل : َشَكا َرُجٌل ِإىَل َأِبي َعْبِد اهللَِّ  ) عليه السَّ ِد ْبِن َعِليٍّ احْلَ مَّ َعْن حُمَ

ُه يِف َحاَجٍة ِإالَّ َضاَقْت َعَلْيِه املَِْعيَشُة ! ْرَفَة  يِف التَِّجاَرِة َبْعَد َيَساٍر َقْد َكاَن ِفيِه ، َما َيَتَوجَّ احْلُ

الم ( َأْن َيْأِتَي َمَقاَم َرُسوِل اهللَِّ ) صلى اهلل عليه و آله ( َبنْيَ  َفَأَمَرُه َأُبو َعْبِد اهللَِّ ) عليه السَّ

ٍة : اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِبُقوَِّتَك ، َو ُقْدَرِتَك ، َو  اْلَقرْبِ َو املِْْنرَبِ َفُيَصلَِّي َرْكَعَتنْيِ ، َو َيُقوَل ِماَئَة َمرَّ

َها َفْضال ،  َر ِلي ِمَن التَِّجاَرِة َأْوَسَعَها ِرْزقًا ، َو َأَعمَّ ِتَك ، َو َما َأَحاَط ِبِه ِعْلُمَك ، َأْن ُتَيسِّ ِبِعزَّ

َو َخرْيََها َعاِقَبًة .

ْهُت َبْعَد َذِلَك يِف َوْجٍه ِإالَّ َرَزَقيِنَ اهللَُّ  ُجُل : َفَفَعْلُت َما َأَمَرِني ِبِه ، َفَما َتَوجَّ َقاَل الرَّ

الكايف : 3 / 473

صحايب  )رض(  االشتـــــر  مالٌك  هل 

ام       ال ؟

أما علمت أن الحسين اصيب
 في مثل هذا اليوم!

سبحان من يقتل اوالدنا و ال نزاد له اال حبا!

عالج الفقر و الفاقة

االرشاد: يف ذكر قيام القائم عجل اهلل تعاىل فرجه.
قال:  جعفر،  بن  اهلل  عبد  عن  االختصاص  يف  وروي 
جرجة،  بن  مسعود  له  يقال  عني  ملعاوية مبصر  وكان 
فكتب إىل معاوية بهالك األشرت، فقام معاوية خطيبا 
قطعت  ميينان  له  كانت  عليا  إن  فقال:  أصحابه،  يف 
إحداهما بصفني، يعين عمار بن ياسر، وأخرى اليوم، 
إن األشرت مر بأيلة متوجها إىل مصر، فصحبه نافع 
واطمأن  أعجبه  حتى  وألطفه  فخدمه  عثمان،  موىل 
إليه، فلما نزل القلزم حاضر له شربة من عسل بسم، 

فسقاها فمات، أال وإن هلل جنودا من عسل.
يدل  حديثا  احملدثون  روى  وقد  احلديد:  أبي  ابن  قال 
شهادة  وهي  اهلل،  لألشرت رمحه  فضيلة عظيمة  على 

قاطعة من النيب صلى اهلل عليه وآله بأنه مؤمن.
الفقيه: قول  وتقدم يف ترمجة جندب بن جنادة رواية 
وآله ألبي ذر - رمحة اهلل  رسول اهلل صلى اهلل عليه 
عليه -: يا أبا ذر، تعيش وحدك، ومتوت وحدك، وتدخل 
اجلنة وحدك، ويسعد بك قوم من أهل العراق يتولون 

غسلك وجتهيزك ودفنك.
مل ير مالك النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( ومل يتشرف 
بصحبته واالستماع له،إال أنه يعد من خيار التابعني وقد 
شهد له النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( باإلميان، كما 
يف احلديث املعروف الذي ذكره )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم( حبق أبي ذر وموته يف الربذة: )أنمّه ميوتنمّ رجل 
منكم من األرض يشهده عصابة من املؤمنني(، وقد كان 
نصَّ  األشرت،  مالك  ذر  أبي  دفن  شهدوا  الذين  ضمن 
على ذلك ابن عبد الرب يف االستيعاب. وورد يف ترمجته: 
)عليه  بعلي  اختصاصه  املنزلة،كان  القدر عظيم  جليل 
مبوته  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  وتأسف  السالم( 
وقال: لقد كان لي كما كنت لرسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم(. وقال الكشي: ُذكر أنه ملا ُنعي االشرت مالك 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  النخعي إىل  بن احلارث 
مالك عزمّ علي  وما  مالكا،  رحم اهلل  وقال:  تأوه حزنا 
هالكًا، لو كان صخرًا لكان صلدًا ولو كان جباًل لكان 
ا. والظاهر من جمموع ترامجه  فندا، وكأنه ُقدَّ مين قدمّ
النيب  ير  ومل  صحابيًا،  يكن  مل  أنه  الرجال  كتب  يف 

)صلى اهلل عليه وآله وسلم(.
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حصاد 
»األحرار« 

األسبوعي 

موجز

منحٌة اىل طلبة 
املدارس من ذوي 

الدخل احملدود
الربملانية  الــرتبــيــة  جلــنــة  قـــررت 
مــن ذوي  ــــدارس  امل مشـــول طلبة 
الدخل احملدود مبنحة الـ30 ألف 
العام  من  ابــتــداء  وصرفها  دينار 
الدراسي املقبل.  من جانب آخر 
أمجــعــت كــل مــن جلــنــيت التعليم 
على  النيابيتني  والرتبية  العالي 
بني  املالية  املنحة  توزيع  يكون  أن 
الدخل  ذوي  من  اجلامعات  طلبة 
البطاقة  على  باالعتماد  احملــدود 

التموينية يف ذلك.

ارتفاُع مؤشر 
التضخم السنوي 
خالل شهر آب 

املاضي

والتعاون  التخطيط  وزارة  أعلنت 
التضخم  مـــؤشـــر  ــــفــــاع  ارت عــــن 
خــالل شهر  الــعــراق  السنوي يف 
عازية   ،%7 بنسبة  املــاضــي  أب 
أسعار  ارتـــــفـــــاع  إىل  الـــســـبـــب 
السكنية  ــلــوحــدات  ل اإلجيـــــارات 
فيما   ، البالد  عموم  يف  والتعليم 
التضخم  مــعــدل  أن  إىل  أشـــارت 
الشهري للشهر املاضي ارتفع هو 

اآلخر ليصل اىل 2,8 %.

الثانية،  بهيئتها  اجلنائية  العليا  احملكمة  أصدرت 
حكما  غيابيا باإلعدام شنقا حتى  املوت ضد املتهم 
إرهابية.  إدانته  بتهم  بعد  اهلامشي  اهلارب  طارق 
مكتب  مدير  حكما  بإعدام  احملكمة  أصدرت   كما 
اكد  ذلك  اىل   ، قحطان  أمحد  اهلامشي  وصهره 
الصادر  احلكم   ان  طارق  حرب  القانوني  اخلبري 
اجلمهورية  كنائب  لرئيس  اهلامشي  وظيفة   أنهى 

سلك  من  صالحياته،  والبد  ممارسة  وال  ميكنه 
الطرق  الرمسية السرتداده،  واملطالبة بتسليمه من 
قبل  وزارة الداخلية العراقية عرب  الشرطة الدولية 
بتعاون  تركيا بهذا  )االنرتبول(،  اال ان االمر متعلق 
كما  سيئًا  وليس  وضعه  أصبح  كون  احملكوم  اجملال 

كان يف السابق  متهما على حد تعبريه. 

احلكُم باالإعدام  �سنقا  �سد املتهم طارق  الها�سمي

الزراعُة حتذر املواطننی من �سراء االأرا�سي الزراعية امل�ستاأجرة

�سمول جميع املتقاعدين بالقانون اجلديد

�سة على العنف منُع ا�ستریاد لعب االأطفال املحرِّ

حذرت وزارة الزراعة املواطنني من شراء األراضي 
قانونية  غري  إياها  معتربة  املستأجرة،  الزراعية 
مضمون  وتالف  بالباطن  يتم  البيع  أن  السيما 
استغالهلا  املتضمن  املستأجر  مع  املوقع  العقد 
بهذه  املتاجرة  إن  وأضافت:  الزراعية  لألغراض 

األراضي من شانه أن حيمِّل القائمني بهذه العملية 
مشرية   ، واملشرتي  البائع  الكاملة حبق  املسؤولية 
اىل إن هذه العملية يرتتب عليها اسرتداد األرض 
ومنحها ملستأجر آخر حسب القوانني املعمول فيها 

يف دائرة الزراعة .

مجيع  مشول  عن  الربملانية  املالية  اللجنة  أعلنت 
املتقاعدين بالقانون اجلديد الذي من املؤمل ان يتم 
تطبيقه بداية العام املقبل ، فيما بني رئيس اللجنة 
املسؤولة عن إعداد القانون علي عويد ان القانون 
املتقاعدين  رواتب  من  االدنى  احلد  زيادة  يتضمن 

وتوحيد رواتب املتقاعدين ما قبل العام 2008 وما 
بعده، فضال عن مشول الكسبة بالرواتب التقاعدية 
اىل  التقاعدية  التوقيفات  بدفع  قيامهم  من خالل 

صندوق التقاعد

قال مصدر مطلع إن األمانة العامة جمللس الوزراء/ 
بإعداد  املالية  وزارة  طالبت  القانونية  الدائرة 
تعليمات متنع استرياد لعب األطفال احملرِّضة على 
العنف، وفقًا للصالحيات املخولة هلا مبوجب قانون 

اجلمارك رقم )23( لسنة 1984. وأضاف إن دائرة 
بعدم  األمور  أولياء  كذلك  وجهت  املواطنني  شؤون 
السماح ألبنائهم بتداول مثل هذه اللعب حفاظًا على 

سالمتهم من اإلصابات اخلطرية.

وزارة التعليم العالي تعلن عن عدم خصمها مخس 
درجات للطلبة املكملني أو املؤجلني للعام الدراسي 
2012- 2013، مشرية إىل أن القرار سيتم العمل 

به خالل العام املقبل.
وزارة الكهرباء تعلن أن إنتاج الطاقة يف العراق بلغ 
أكثر من 8 آالف و400 ميغاواط، فيما لفتت إىل 

أنه ال تزال لديها قدرة إنتاجية مفقودة تبلغ 570 
ميغاواطا.

أوقف العراق، تسجيل الشركات الرتكية ألغراض 
تنظيمية وقال وزير التجارة خري اهلل بابكر زيباري 
دائرة  يف  الرتكية  الشركات  تسجيل  أوقف  إنه 

تسجيل الشركات ألغراض تدقيقية وتنظيمية.
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يف  تراجعا  املقد�سة  كربالء  تعاين   ، املدن  من  كغریها 
الفالحون ب�سح  اأوجزها  الزراعي الأ�سباب عدة  الواقع 
االإ�سرتاتيجية  الروؤية  وغياب  االأمطار  وقلة  املياه 
ملعاجلة امل�ساكل ما ولد �سورة و�سفوها بال�سوداوية وهي 
عبارة عن » دومنات زراعية حتولت اىل ارا�ٍص جرداء 

تفتقر للحياة«.
يقول املزارع جواد حممد« ان هناك ا�سبابا اخرى وراء 
تراجع الواقع الزراعي يف كربالء وهو غياب املراقبة 
من قبل االأجهزة املعنية وقلة جتهيز الفالح باالأ�سمدة 
االأ�سباب  هذه  ان  اىل  م�سریا   ، الزراعية  والتجهيزات 
حولت  االمطار  وقلة  املياه  �سحة  منها  اخرى  واأ�سبابا 

هذه االأرا�سي الزراعية اىل اأرا�ٍص جرداء.
 « اخل�سو�ص  هذا  يف  فقال  جرب  عبا�ص  عبد  املزارع  اما 
املوارد  احد  تعد  الزراعية  االأرا�سي  هذه  كانت  �سابقا 
احلروب  وب�سبب  ولكن  للبلد  املهمة  االقت�سادية 
الزراعة  العراق ادت اىل تراجع  بها  اتي مر  وامل�ساكل 

ال�سيما مع دخول املواد امل�ستوردة.
خالل  من  للفالح  الدولة  من  دعم  هناك   « وا�ساف 
احلكومي  الدعم  اأوجه  من  وغریها  الزراعية  املبادرة 
جذرية  حلول  اىل  وحتتاج  جدا  كبریة  امل�سكلة  ولكن 
من خالل تقليل الروتنی املتبع يف بع�ص الدوائر ال�سيما 
عند ا�ستالم الفالح لالأ�سمدة ما ي�سطره اىل �سرائها من 

االأ�سواق وبالتايل فان اأ�سعار املنتوج الت�سد متطلباته.
املعنية  واجلهات  الزراعة  وزارة  العبا�ص  عبد  ونا�سد 

أراضي كربالَء الزراعيُة .. تدٍن بمستوى اإلنتاج 
وواقع بحاجة الى وقفة جادة

باهتمام اكرب بالواقع الزراعي ال�سيما مع وجود االرا�سي 
يف  �ساهمت  التي  احلديثة  االروائية  امل�ساريع  وتنفيذ 
خ�سر   ارا�ٍص   اىل  عديدة  دول  يف  كبریة  ارا�ٍص   حتويل 

بعدما كانت جرداء ياب�سة.
حمافظة  جمل�ص  يف  الزراعة  جلنة  رئي�ص  بنینَّ  جهته  من 
وقلة  املياه  �سحة  ان  العرداوي:  �ستار  املقد�سة  كربالء 
االمطار اثرت تاثریا �سلبيا على الواقع الزراعي يف كربالء 
كغریها من املدن العراقية ، م�سریا اىل �سرورة دعم الفالح 
باالجهزة احلديثة كاملر�سات املحورية والتقطری ال�سيما 
، موؤكدا ان هذه االأجهزة  اأ�سعارها يف اال�سواق  مع ارتفاع 

ت�ساهم ب�سكل كبری يف حت�سنی الواقع الزراعي.
وطالب العرداوي بتاأهيل معامل االأ�سمدة يف البالد حيث 
كان العراق  ميتلك معملنی رئي�سينی الإنتاج االأ�سمدة االول 
واالآخر  حديثة  منطقة  يف  فو�سفات  ال�سوبر  معمل  هو 
احلاجة  يفوق  اإنتاجهما  كان  وقد   الب�سرة  يوريا  معمل 
، الفتا اىل ان توقف  املحلية وي�سدر البقية اىل اخلارج 
�سلبي  ب�سكل  اثر  امل�ستورد  على  واالعتماد  املعملنی  اإنتاج 

على الواقع الزراعي.
جذرية  حلول  اىل  يحتاج  متدن  زراعي  واقع  هو  اذن 
اإ�سرتاتيجية تعيد اخل�سرة والب�سمة اىل اأرا�سينا ووجوه 
اخرى  اأماكن  اىل  بالهجرة  اغلبهم  قام  الذين  مزارعينا 
النخيل  اأطالل  وراءهم  تاركنی  عي�ص  لقمة  عن  بحثا 
ار�ص  �سمات  من  �سمة  ال�سابق  يف  كانت  التي  واال�سجار 

ال�سواد.
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)الصادق جعفر.. إمام الفقهاء( 

ني
سي

لح
اء ا

ط
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ا

بوسرتات  عرض  املعرض  وضم 
ولوحات تعريفية بسرية وحياة اإلمام 
الصادق )عليه السالم( يف نشر العلوم 
األخالق  وترسيخ  اإلنسانية  واملعارف 

والفضيلة.
)الصادق  عنوان  املعرض  محل  فقد 
 )50( ضمت  الفقهاء(  إمام  جعفر.. 
مسؤول  فيها  حتدث  فرعيًا  عنوانًا 
الشعبة املؤرخ سعيد رشيد زميزم عن 
نشأة اإلمام ووالدته  بطريقة متسلسلة 
ومنتظمة، كما كتب عن مناظراته مع 
آنذاك وبتسلسل زمين  فقهاء عصره 

دقيق.
ويقول املؤرخ سعيد زميزم: إن »املعرض 
محل عناوين عديدة منها االجتهادات 
يف العلوم العامة لإلمام جعفر الصادق 
)الطب،  جماالت  يف  السالم(  )عليه 
والفقه  األدب،  اهلندسة،  الكيمياء، 
املعرض  يف  حتدثنا  وقد  والتفسري(، 
قيل  وما  الفقهاء  مع  مناظراته  عن 
املذاهب  من  رأي عدد  اإلمام يف  عن 

وعلى لسان فقهاء املسلمني واملذاهب 
واملالكي  والشافعي  احلنبلي  كاملذهب 
امللحدين  مع  ومناظراته  واحلنفي، 
عبد  امللحد  بينهم  من  ردعهم  وكيفية 

الكريم بن أبي العوجاء«.
البحوث  »مجيع  بأنمّ  وأضاف، 
واملعلومات اليت دونت يف هذا املعرض 
وإن  عديدة  ومصادر  كتب  من  جاءت 
وفاقت  تعددت  قد  الواحد  البحث 
موثقة  وهي  مصادر  عشرة  مصادره 
ُألفت  لكل األطراف ومن كتب أخرى 

من خمتلف املذاهب«.
كثرية  معلومات  الكاتب  ذكر  كما 
عن  قيل  مبا  تتعلق  املعرض  هذا  يف 
السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام جعفر 
املسيحي  الفكر  رجال  لسان  وعلى 
حيث مجع  كتب حبقه،  من  ُألمّف  وما 
املؤرخ زميزم كتبًا فاقت الثالثني كتابًا 
وعلم  فضائل  عن  بأكملها  حتدثت 
وهي  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام 
من جمموع ما ُكتب عن اإلمام الصادق 

والبالغ عددها )42( كتابًا.
على  الضوء  املقام  املعرض  وسلط 
ية املناظرات اليت أجراها يف وقته  أهممّ
الضالة  الفرق  مؤسسي  مع  وبالذات 
بكثرة  الزمن  بذلك  عرفت  واليت 
والفتوحات  الرتمجة  ألعمال  نتيجة 
ثقافة  على  أثرت  اليت  اإلسالمية 
املسلمني وظهور اجلماعات املنحرفة.

املؤرخ  أوضح  ذاته،  اجلانب  ويف 
الكتاب  من  عددًا  بأنمّ  زميزم  سعيد 
واملؤرخني قد ذكروا وعرب وثائق ثابتة 
الصادق  جعفر  اإلمام  بأنمّ  ودقيقة 
لعام  كربالء  السالم( عاش يف  )عليه 
املعرض  يف  ذكرناه  ما  وهذا  واحد 
وبالرجوع إىل الوثائق الدقيقة، حيث 
تؤكد بأنمّه سكن منطقة )اجلعفريات( 
واليت أسس فيها مدرسة دينية وهذا 
يف  العلمية  احلوزات  كتب  تؤكده  ما 
الزيارات  وكامل  اإلسالمية  األقطاب 

ودائرة معارف األعلمي.
انمّ  إىل  معرضه  يف  زميزم  وأشار 

قد  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام 
م توصيات كثرية للشباب تضمنت  قدمّ
باألخالق  وااللتزام  الوالدين  احرتام 
كبري  بعنوان  وضعت  فقرة  وهنالك 
يف  للصالة  يدعو  الصادق  )اإلمام 
ساعات احتضاره لتكون من ضرورات 
الدين  عمود  كونها  والتذكري  التبليغ 
وأساسه وخاصة كالمه املشرف )ليس 

منمّا مستخٌف بصالته(.
أقيمت  قد  معارض عديدة  بأنمّ  ُيذكر 
زميزم  رشيد  سعيد  واملؤرخ  للكاتب 
يف منطقة ما بني احلرمني الشريفني 
حيث  البائد،  النظام  سقوط  منذ 
وذكرى  الدينية  املناسبات  تقام خالل 
املعصومني  األئمة  وشهادات  والدات 
بتغطية  وحتظى  السالم(،  )عليهم 
العراقية،  اإلعالم  وسائل  من  واسعة 
املعارض  من  لعدد  إقامته  عن  فضاًل 
واملعاهد  اجلامعات  يف  املشابهة 
قدمت  عديدة  دعوات  عرب  العراقية 

للعتبة احلسينية املقدسة.

  مخسوَن عنوانًا يف معرض ثقايف بكربالء املقدسة يتحدُث عن سرية االمام جعفر 

الصادق     بذكرى استشهاده
صفاء السعدي 

أقامت شعبة التوثيق واملعارض يف العتبة احلسينية املقدسة معرضًا خاصًا بذكرى استشهاد اإلمام جعفر 
الصادق )عليه السالم( اليت تصادف الـ 25 من شوال املكرم، يف منطقة ما بني احلرمني الشريفني مبركز 

مدينة كربالء املقدسة.
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شابًا   )25( الزائر  الوفد  وضممّ 
لزيارة  العراق  إىل  قدموا  كويتيًا 
عتباته املقدسة واملشاركة يف دورة 
بناء  إىل  تهدف  تنموية  ثقافية 

شخصياتهم.
معاش  الرضا  عبد  الشيخ  وذكَر 
بأنمّ »زيارة الوفد الكوييت تعرب عن 
تواصل الشباب املسلم مع الرموز 
ألهل  املقدسة  واملراقد  الدينية 
وكذلك  السالم(،  )عليهم  البيت 
عرب  الشخصية  القدرات  تنمية 
التدريبية  الدورات  يف  املشاركة 
منهم  جتعل  اليت  والتطويرية 
يف  وناجحني  متميزين  أفرادًا 

اجملتمع«.
الزائر  »الوفد  بأنمّ  وأضاف، 
الشبابي  الرضوان  جتمع  ميثل 
الشباب  من  جمموعة  يضم  الذي 
املؤمن من دولة الكويت، اليت تقيم 
فعاليات ثقافية واجتماعية ومتتلك 
مراكز متطورة يف هذه اجملاالت، 
من  بالعديد  قيامها  عن  فضاًل 
والرحالت  كالدورات  األنشطة 
إثراء  إىل  تهدف  اليت  اخلارجية 
والرتبية  والثقافة  باملعرفة  الفرد 

الصحيحة«.
الرضوان  شباب  جتمع  يهتم  كما 
معاش  للشيخ  مستمر  واحلديث 
املؤمن  اإلنسان  شخصية  »بتنمية 
مبادئ  ووفق  املراهقة  مرحلة  يف 
وثقافة أهل البيت )عليهم السالم( 

الربامج  عرب  وتوجيههم 
الثقافية والفكرية والفنية 
بأنمّ  مضيفًا  املختلفة«، 
تأسيسه  ومنذ  »التجمع 
قبل عشر سنوات قد أمثر 
الشباب  من  جيل  بإعداد 
أصحاب  ومن  املؤمن 
والكفاءات  الشهادات 

املتميزة«.
ويف جانب آخر أشاد الشيخ 

عبد الرضا معاش والوفد املرافق 
العتبة  تقدمها  اليت  باخلدمات  له 
للزائرين،  املقدسة  احلسينية 
الثقافية  الربامج  عن  فضاًل 
تنطلق  اليت  واإلعالمية  والفنية 
)عليه  احلسني  اإلمام  مرقد  من 
السالم( الذي يضم اليوم وحبسب 
تصريح الشيخ معاش »كوادر كفوءة 

وخملصة ومتفانية يف العمل«.
ق السيد أفضل الشامي  فيما تطرمّ
خالل حديثه مع الوفد الزائر إىل 
املؤمن  بالشباب  االعتناء  أهمية 
وإعداد أجيال من األفراد املؤمنني 
واملتميزين يف كافة جماالت احلياة 
بفكر  ويتسلحون  يتثقفون  والذين 
وأخالق أهل البيت )عليهم السالم( 
املستمرة  احلمالت  مواجهة  يف 
أهل  حميبمّ  من  النيل  تريد  اليت 
والقضاء  السالم(  )عليهم  البيت 

على أتباع املذهب اجلعفري«.
نعرف  أن  »علينا  الشامي،  وتابع 

ضد  حتاك  اليت  املؤامرة  حجم 
)عليهم  البيت  أهل  وحميب  أتباع 
يف  واجباتنا  هي  وما  السالم( 
املؤامرة  الوقت احلالي لصدمّ هذه 
واحملافظة على ديننا ومقدساتنا«، 
بني  والتقارب  »التآلف  بأنمّ  مبينًا 
هذه  على  يقضي  ما  هو  املسلمني 
أمام  الطريق  ويسدمّ  املؤامرات 
من  النيل  يريدون  والذين  العابثني 

اإلسالم«.
مؤامرات  »هنالك  بأنمّ  وأضاف، 
من  النيل  من جهات خفية حتاول 
نشاهده  وكما  الشيعية  املقدسات 
اليوم يف سوريا وظهور اجلماعات 
هدم  تريد  اليت  األموية  والكتائب 
قرب السيدة زينب )عليها السالم( 
واحلذر  االنتباه  منا  البد  وبالتالي 

منها والوقوف بوجهها«.
»التكالب اخلارجي  أنمّ  وأشار إىل 
املذهب  وخاصة  اإلسالم  على 
اجلعفري مستمر وخاصة من قبل 
حتريك  على  عمل  الذي  الغرب 

التكفرييني والسلفية ضد املسلمني 
باستخدام  عليهم  للقضاء  الشيعة 
طرق وذرائع خمتلفة وعلى رأسها 
حياول  اليت  الطائفية  احلرب 
التقاتل  أجل  من  فتيلها  إشعال 
والتناحر بني أبناء الدين الواحد«.

الوفد  الشامي  السيد  وأوصى 
كبري  دور  هلم  »يكون  بأنمّ  الزائر 
احملافظة  يف  الغد  بناة  بعدهم 
على صورة اإلسالم الناصعة اليت 
رمسها الرسول الكريم )صلى اهلل 
عليه وآله( وجاء من بعده أهل بيته 
)عليهم الصالة والسالم(، والوقوف 
النيل  تريد  اليت  املؤامرات  بوجه 

من اإلسالم ومقدساته«.

وفد من جتمع »شباب الرضوان« الكوييت يف رحاب
 العتبة احلسينية املقدسة
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التقى السيد أفضل الشامي نائب األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة؛ األسبوع املاضي مساحة اخلطيب احلسيين 

الشيخ عبد الرضا معاش برفقة وفد شبابي من جتمع شباب الرضوان الكوييت الذين تشرفوا بزيارة مرقد اإلمام 

احلسني )عليه السالم( واإلطالع على املشاريع اخلدمية والثقافية اليت تنجزها األمانة العامة للعتبة املقدسة.

تقرير: تيسري عبد عذاب



 

وامللفت للنظر بدأ انتشار األطفال املنقطعني عن الدراسة وبدون حساب 
وال رادع هلم وهم ينتشرون يف الشوارع العامة وهم بأعمار صغرية . 
مما يثري لدينا أكثر من شٍك وتساؤل عنهم وعن تواجدهم وهل أولياء 
أمورهم هم الذين يرسلونهم إىل هذه احلالة اخلطرة مستقباًل ؟ وهذه 
منحرفًا  فيكون  بناء شخصيته  يف  عليه  تؤثر  للطفل  بالنسبة  احلالة 
منذ صغره فكيف يكون حينما  يكرب ! وسؤال آخر وهو هل إن هؤالء 
األطفال يعملون جلهة معينة لتشويه مسعة العراق اجلديد لقوى إقليمية 
أو أستخباراتية ؟ إضافة إىل إرساهلم االنتحاريني واملفخخات وصناعة 
املوت حبد ذاته إلينا لتدمري العراق ويصورونه كأنه كان عامرًا وقويًا 
بزمن النظام السابق ! وال يدرون أن العراق كان مدمرًا يف زمن النظام 
السابق اقتصاديًا وحماصرًا من مجيع اجلهات السياسية واالقتصادية 
إىل  إضافة  منهكا  العراق  فكان  منها  الرياضة  وحتى  واالجتماعية 
بتبذير  السابق  النظام  واستهتار  أفعال  قبل  من  عليه  املرتتبة  الديون 
ثروات العراق وال يكفيه فقد كان يقرتض من كل دول العامل اليت بلغت 

أكثر من ) 150 ( مليار دوالر إلشباع شهواته ونزواته ومغامراته.
دوائر  كافة  املتفشي يف  واملالي  اإلداري  والفساد  البطالة  كثرة  وكذلك   
منها  خمتلفة  بطرق  التسول  منها  كثرية  خملفات  أفرزت  فأنها  الدولة 

األستجداء والتوسل باملارة وعند التقاطعات حتى حيصل على أي مبلغ.

تسوُل األطفال هوٌة 
البد من ردمها

 وامللفت للنظر عند اقرتابك إليه تسمع منه كلمات من التوسل باملارة 
لكي  امللفقة  واألكاذيب  األعذار  من  ذلك  غري  أو  مهجر  أو  يتيم  بأنه 
يسرق  رمبا  مال  على  حيصل  مل  وإذا   . أرسله  من  إىل  املال  يكسب 
وهذه مشكلة أخرى جيب األنتباه هلا من قبل اجلهات املعنية مثل دائرة 
الرعاية االجتماعية ووزارة الداخلية اليت تقوم مبهمات صعبة يف حفظ 
األمن ومنها هذه احلالة اجلديدة والقدمية ومعاجلة هذه الظاهرة غري 

احلضارية يف العراق اجلديد الغين بالثروات. 
وان الرعاية االجتماعية هي املسؤولة عن هذه الظاهرة اخلطرية على 
واملتعففة  الفقرية  للعوائل  العيش  لقمة  توفري  عن  ومسؤولة  اجملتمع 
واملهجرة وإدخال هؤالء األطفال املتسولني يف دور الدولة التابعة لوزارة 
العمل والشؤون اإلجتماعية لرعايتهم وسحبهم من الشوارع والطرقات 
 , بالقوة , وحماسبة من تسول له نفسه يف حالة التسول يف الشوارع 
مع  وبالتعاون  االجتماعية  الرعاية  دائرة  قبل  من  وطنية  وقيام محلة 
وزارة الداخلية للقضاء على حالة التسول مهما كان الشخص رجاًل أو 
امرأة أو طفال وبالسرعة املمكنة قبل أن تستفحل ويكثر املتسولون يف 
الشوارع واألسواق بدون رادع وتصبح مهنة مستدمية ال ميكن السيطرة 

عليها .     

 ǻǸƽǸǮǩƗ ƴǮƮǭ 

كثرت يف اآلونة األخرية كثرة املتسولني من النساء والرجال يف األماكن العامة بدون رادع هلم وإنها ظاهرة غري حضارية وخاصة يف 
اآلونة األخرية كثرة السياح العرب واألجانب لزيارة املراقد املقدسة واملواقع األثرية املهمة والسياحية وهذه احلالة املأساوية تلفت 
النظر بالنسبة للغريب، والذي مير على الشارع العراقي ككل جيد املتسولني ينتشرون يف كل مكان وخاصة يف األماكن املزدمحة وهي 
التقاطعات املرورية والساحات العامة واألسواق وقرب الدوائر احلكومية وعلى جانيب اجلسور وغريها من األماكن وهم ميارسون 

عملهم للتسول وكل حسب طريقته وأسلوبه اخلاص رجاًل كان أو امرأة .  ية
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الدنيا  : الرجاء منه تعاىل ، رجاء رمحته وقربه وإحسانه يف  وبالرجاء 
ونعمه ورضاه وجنته يف اآلخرة وهذان هما اللذان ميكن أن ال يوجدا يف 
حتصيلهما  ـ  ونقاًل  عقاًل  جيب  اللذان  وهما   ، قلياًل  يوجدا  أو  اإلنسان 
بالتفكر يف عظمته وقدرته ، والتأمل يف أخذه للطاغني والعاصني وبطشه 
املاضية  األمم  من  واملستكربين  واملنافقني  بالكفار  تعاىل  صنعه  وما   ،
والصيحة واخلسف  والرجفة  والصاعقة  والغرق  بالطوفان  اإلهالك  من 
والوباء والطاعون وما أوعده تعاىل ألعدائه يف عامل اآلخرة. وبالتفكر يف 
ما أنعم اهلل على عباده الصاحلني يف الدنيا من العلم وامللك والولد واملال 
والنعمة والعافية وما وعده تعاىل ألوليائه يف اآلخرة من غفرانه وإحسانه 
وإعطائه مقام الشهادة والشفاعة واجلنة والرضوان مما يعجز عنه وصف 

الواصفني ومل يبلغه نعت الناعتني.
     ثم إن الوصفني حالتان تعرضان على النفس كثريًا ما تكونان متالزمتني 
لو حصل  ، حبيث  العاملني  ملقام رب  بالنسبة  كذلك  يكونا  أن  بل جيب   ،
لإلنسان خوف منه تعاىل بال رجاء أو رجاء بال خوف كان مما ورد النهي 
عنه وعرب عنهما : باليأس من روح اهلل واألمن من مكر اهلل ، بل الالزم 
وجودهما وتساويهما حبيث لو وزنا مل يرتاجحا ، وأيضًا : من الالزم أن 
يكونا مسببني عن قدرة اهلل تعاىل وعفوه وكرمه نظري ما إذا قتل زيد ولد 
شخص كبري قادر على االنتقام عظيم كريم الصفح ، فإنه حيصل للقاتل 
ـ مع مالحظة خطئه ـ حالة خوف بالنظر إىل قدرته ورجاء بالقياس إىل 
إذا فكر يف قدرة اهلل أن خياف منه  املذنب  العبد  ، فالالزم على  كرمه 
، وإذا فكر يف عفوه وكرمه أن يرجو صفحه. وأما الرجاء احلاصل من 
حسبان نفسه الئقًا بالعفو أو اإلثابة أو رؤية عمله حسنًا مجياًل يستحق 

به اجلزاء فهو مذموم.
     واحلالتان قد حتصالن بالنسبة إىل الذنب وعقوبته ، وقد حتصالن 
بالنسبة إىل العمل الصاحل وثوابه ، فالعبد كما قد خياف من عقاب ذنبه 
ويرجو العفو عنه كذلك قد خياف من حرمان ثواب عمله ويرجو الفوز به 
، فاألوىل أن نورد شيئًا مما ورد يف الوصفني وآثارهما ، أي : ما ورد يف 
صفة اخلوف من اهلل تعاىل ومن بطشه و عقابه ، ويف صفة الرجاء منه 

تعاىل ـ رجاء غفرانه وإحسانه ـ.
     فنقول : خاطب اهلل الناس بقوله : ) وإياي فارهبون ( )البقرة : 40( 
: 175.( ووصف رسله  : ) وخافون إن كنتم مؤمنني ( )آل عمران  وقوله 
بأنهم الذين يرجون رمحته وخيافون عذابه وقال تعاىل : ) وبشر املخبتني 
الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم ( )احلج : 34 و 35( ووصف رجااًل من 
أوليائه بأنهم : ) خيافون يومًا تتقلب فيه القلوب واألبصار ( )النور : 37(.
     وورد يف النصوص الصادرة عن النيب األعظم وأهل بيته املعصومني أن 
اخلوف رقيب القلب والرجاء شفيع النفس ، ومن كان باهلل عارفًا كان من 

اهلل خائفًا واليه راجيًا )حبار األنوار : ج70 ، ص 390(.
     وان الصادق عليه السالم قال : أرُج اهلل رجاء ال جيرئك على معاصيه 

، وخِف اهلل خوفًا ال يؤيسك من رمحته )األمالي : ج1 ، ص22(.  
     وأنه ال ينال املؤمن خري الدنيا واآلخرة إال حبسن ظنه ورجائه )حبار 
األنوار : ج70 ، ص388(.وان من اجتنب شهوة من خمافة اهلل حرم اهلل 
عليه النار )حبار األنوار : ج70 ، ص3780(. وان سلمان قال : أبكتين ثالث 
: فراق األحبة ، واهلول عند غمرات املوت ، والوقوف بني يدي رب العاملني 

)احملاسن : ص63(. 

في الخوِف والرجاِء

    هما من األوصاف القلبية والصفات النفسية ، ووجودهما يف اإلنسان من ذاتياته وفطرياته ، وال يوجد إنسان 
مل يكونا فيه ولو بالنسبة إىل بعض األمور وخيتلفان بالقياس إىل األشخاص وإىل املتعلقات يف الشدة والضعف 
اختالفًا كثريًا. واملراد باخلوف يف املقام : اخلوف من اهلل تعاىل من مقام ذاته ، ومن غضبه وسخطه ، ومن عذابه 

يف الدنيا وعقابه وناره يف اآلخرة. 
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ال تغلقوا االأبواَب
اإين داخلة..

قد جئُت من اأق�سى املدينة 
عاجلة

ال ترفعوا االأ�سواَر.. 
هل من �سرفٍة ؟؟

منها اأطّل على الذي اأ�ستاُق له..
كما ذا مررُت عليَك

األثُم لهفًة
ذاك اجلدار وذا اجلدار*

م�سائلة..
مل ُيردُم الّنهُر ال�ّسخيُّ ..

يدو�ص ما بنی ال�سفاِف الزائفون 
�سنابَله..

وُته�صُّ اأ�سراُب الفرا�ِص عن الزهوِر 
وحار�ُص الب�ستاِن �سّن مناجله

اأو هل يظُن العاذلون باأنهم 
اإن مينعوين عنك ..

اأم�سي راحلة..
حا�سا وربي ال اأراوح كلما 

زجروا ظماَي.. 
اأعوُد نهرَك ناهلة 

و�ستخفُق االأ�سعار من خلف اجلدار
اإليَك يف �سغٍف

كخفق الزاجلة..
يف الن�سف اأر�سلها 

وال تعني امل�سافة يل وال حتى 
احلقوُد العازلة..

يف ليلِة امليالد 
ت�سبقني اإليك

على ال�ّسفاِه 
االأمنياُت ُمغازلة

لتعانق القرَب الذي 
اكتظت به القبالُت

واالأمالُك تعرُج نازلة..
يا اأيها احل�سُن الزكيُّ 

اأما ترى روحي 
من الولِه املوؤجِج

ذابلة ..
موالي ..

خذ قلبي فديتَك
ليتني فوج احلمام

على ترابك هاطلة
لن مينعوين عنك 

اأنت بخافقي
وروؤاك ت�سرُق يف عيويَن ماثلة 

إميان دعبل  -  شاعرة حبرانية
تـــتـــجـــدْد ـــــى  ـــــدن ال يف  ــــــــــــراَك  ِذك هــــــَي 

ـــــــــرى بـــــطـــــولـــــٍة قــــــد حتــــــّدت هـــــــَي ذك

ــــدٍة كــــيــــف تــفــنــى ــــي ــــق هـــــــَي ذكــــــــرى ع

تــ�ــســامــى  قــــد  ـــى  ـــل ـــُع ال اىل  �ـــســـهـــيـــدًا  يــــا 

ــــاٌر ــــن ــــنَی االإبـــــــــــــاِء اأنــــــــــَت َم ــــس ــــ� ـــــا ُح ي

ــــٍز ــاَة ِبــــعِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــتــنــا احل اأنــــــــَت عــلــمنَّ

ــــهــــمــــْت اأدلنَّ مـــــا  اإذا  ـــمـــتـــنـــا  عـــلنَّ ـــــــــَت  اأن

ـــــــــاَك عـــبـــرٌی  ــــــْن دم فـــعـــلـــى االأر�ــــــــــــصِ م

ــــاٍق  ـــــــــراَك ب ــــوِل ذك ــــس ــــر� ــــا حـــفـــيـــَد ال ي

ـــــوِة َفــــــرٌع  ـــــــــِة الـــــنـــــّب ـــــــــَت مــــــْن دوح اأن

ـــــخـــــارًا َف ــــاىل  ــــع ت ــــٍم  هــــا�ــــس ُذرى  ــــــْن  م

ــــنُی نـــ�ـــســـيـــٌد  ــــس ــــ� ــــــــــَت يـــــا ُح ــــــٌر اأن ــــــاِئ ث

دومــــــًا نـــ�ـــســـاِلـــَك  يف  ــــــــَت  اأن ـــــٌد  خـــــاِل  (

يــعــلــو ــــَك  ــــوُت ــــس � احلـــــيـــــاِة  ـــرِی  ـــم ـــس � يف 

ـــــَك احلــــــقُّ يــزهــو ـــى الـــــُرمـــــِح راأ�ـــــسُ ـــل وع

ًا ْت الـــــــــعـــــــــوامَلَ ُطــــــــــرنَّ ثــــــــــــورٌة هــــــــــــزنَّ

ـــــَك ميــ�ــســي ـــــُب ــــاُت حــــيــــُث رك ــــرام ــــك ــــال ف

ـــــًا ومـــيـــتـــًا ُتــــــرهــــــُب الــــظــــامــــئــــنَی حـــــينَّ

ــــْت ــــق فــــاأ�ــــســــاأل الــــطــــفنَّ عـــــْن ِدمــــــــاٍء اأُري

ــمــوخ  وعــــلــــى االأر�ــــــــــصِ قـــــْد هـــــــوْت بــ�ــس

ـــارًا  ـــع ـــسِ هــــــذِه الـــتـــ�ـــســـحـــيـــاُت �ـــــســـــارْت �

دام  ـــــَك  ـــــوم ي الـــــطـــــفـــــوِف  �ـــســـهـــيـــد  ـــــا  ي

ــًا ــن يــقــي ــــــــوالء ِ  ال ـــى  نـــبـــقـــى عـــل ــــوَف  ــــس �

قـــتـــنـــا االأهــــــــــــــواُء حـــتـــى غـــدونـــا مـــزنَّ

ـــيـــوُف اإنــتــقــامــا ـــ�ـــس ـــعـــتـــَك ال ــا قـــطنَّ ــم ــل ــث م

عـــ�ـــســـٍر ـــــل  ك يف  االأحـــــــــــــرار  فــــــجــــــراُح 

ــا ويــــعــــادي  ــن ــس ــ� ــع ـــ�ـــصُ ب ـــع ـــب يـــنـــهـــ�ـــُص ال

تــــرتى الــــــنــــــوائــــــِب  مــــــن  فــــ�ــــســــوٍل  يف 

�ـــســـمـــریًا ْت  هــــــــزنَّ ـــِح  ـــي ـــس ـــ� امل و�ــــســــايــــا  ال 

يـــــوٍم  ُكــــــــِل  ُتــــريــــنــــا احلـــــيـــــاُة يف  ــــــْم  ك

علينا فــــا�ــــســــِف  ُهـــــــداك َ مــــن  ـــدي  ـــينَّ ـــس �

ــَط اأحـــمـــْد ــب ــس ـــا � ــَد الـــطـــفـــوِف ي ــي ــه ـــا �ــس ي

ــْد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ُظـــلـــَم بـــــاٍغ مبــنــهــِج األــــديــــِن اأحلـــ

ــْد ــس ــ� ـــ ـــيـــوِف حــــقــــدًا وحُت ــيــل الـــ�ـــس ــل بــ�ــس

ــْد ــعـــ ـــ ـــ ويــ�ــس يــحــيــا  يف جــــنــــاِن اخلــــلــــوِد 

ــْد َ ـــ ـــ ـــ ـــ ــّب ــع املُ ـــِق  ـــري ـــط ال اىل  هـــدانـــا  قــــْد 

ــــــــْد ُمقينَّ ــًا  ــس ــ� ــي ع اخلــــنــــوَع  فــاأبــيــنــا 

ْد ــَف ُتــــبــــدنَّ ـــ ـــ ـــ ــي ــُحــــــــــــــٌب لـــلـــ�ـــســـالِل ك �ــسُ

ـــَك فـــرقـــْد ـــاِئ ـــي ـــى االأُفــــــــــِق مـــــْن �ـــس ـــل وع

ميــــــــالأُ اخلـــــافـــــقـــــنِی جمــــــــدًا و�ــــــســــــوؤدْد

ــــَت اأ�ــــــســــــاًل وحمـــتـــْد ــــب ـــــوٌي قـــــد ط عـــــل

ـــحـــمـــُد  ُي املــــــكــــــارِم  اىل  ــــًا  ــــاب ــــس ــــ� ــــت واإن

يــــتــــجــــّدْد خــــــالــــــٌد  الــــــدهــــــِر  ـــــــِم  ف يف 

ـــــــــــــْد ( ـــــــرُء بـــالـــنـــ�ـــســـاِل ُيــخــلنَـّ ـــــــا امل اإمننَّ

واأزوْد ـــنی  ـــن ـــس ـــ� ال مـــــن  ــــــــٍف  ال مــــنــــذ ُ 

ـــْد ــــ ــــ ـــًا ...وثــــــــــــورًة ...تـــتـــوقنَّ ـــوان ـــف ـــن ُع

ــــْد ــــولنَّ ــــت ِبـــــجـــــهـــــاٍد مــــــــْن ِفـــــكـــــِرهـــــا ي

ــــْد ــــجنَّ ــــَم ــــاِب املُ ــــت ــــك ــــــْن ال ـــو يـــتـــلـــو م ـــه ف

ـــــرخـــــٌة تــــــــــرتّدْد ــــــــــــدُم احُلــــــــــــرِّ �ـــــس َف

ْد ـــــــــرى وتـــــــــــورنَّ فـــــــارتـــــــوى ظـــــامـــــئ ال

ــــــــد  ـــ ـــ ـــ ـــ حمــّمـــ اآُل  ــــاِء  ــــي ــــق االأت ـــوُة  ـــف ـــس �

ــْد ــرم ــس �  .. ـــِر  ــــ ــــ ـــاآث امل مــــن  ــجــــــــــــــالنَّ  و�ــسِ

ي�سهْد ـــاُرَك  ـــس ـــ� ـــت ان بــــِه  ــى  ــس ــ� ــن ُي ــص  ــ� ــي ل

ــــْد جُمــــ�ــــسنَّ ــــــــبٌّ  ُح والـــــــــــــوالُء  ال  كــــيــــف 

ْد ــــدنَّ ــــب ُم ــــمــــاًل  ــــس ــــالِد..� ــــب ال يف  ـــًا  ـــع ـــَي ـــس �

ـــا املــــتــــوحــــْد ـــن ـــَع ـــم ــــــغــــــدُر ج ـــــَع ال ـــــطنَّ ق

ــعــْد ـــمـــاواِت تــ�ــس ـــس ـــ� ـــل �ـــســـرخـــة احلــــــقِّ ل

ـــتـــْد يـــ�ـــسّ ــــــغــــــامِن  امل عــــلــــى  ــــــراٍع  �ــــــس يف 

ـــــْد ـــــك ــــــن املـــــفـــــا�ـــــســـــِد اأن وفـــــ�ـــــســـــوٍل م

ــــْد ــــمنَّ حم ــــــاُب  ــــــت ك وال  ـــــــا  ـــــــرباي ال يف 

ــــا املــــــــهــــــــازُل اأ�ــــــســــــوْد ــــه ــــون �ـــــــســـــــورًا ل

ــــيــــدي بـــــــنـــــــوِرَك نـــهـــتـــــــــــْد ــــنــــا �ــــس عــــلنَّ

شهيَد الطف
مالك حممد جاسم
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قصة قصرية

يقــــول احدهــــم : عليكم باجلــــواد فانه من 
منهــــم.  واحــــد  يجــــازف  اجليــــاد.  اأ�سائــــل 
يقرتب حذراً وبعينيه نظرة ذئبية خبيثة. 
اخللفيتــــني،  بقائمتيــــه  اجلــــواد  يرف�ســــه 
فريديــــه �سريعاً، يحجمــــون عن االقرتاب 

منه، خائبني عن الفوز بالغنيمة.
يت�سايحون فيما بينهم : ان مل ت�ستطيعوا 
الفــــوز به فار�سخوه باحلجــــارة او ار�سقوه 

بال�سهام.
اأثــــراً  ي�ســــرب حوافــــره يف االر�ــــض، تــــاركاً 
عميقــــاً يف الرمــــال ال�ساخنة يثــــب منفعال 
وثبات ق�سرية ال�سهــــام متخط من جانبه 
احلجــــارة  ر�ســــق  حينــــا،  وت�سيبــــه  حينــــا 
يتــــواىل.. يتقهقــــر اىل حيث ج�ســــد فار�سه 
عنــــه  رغمــــا  �سهوتــــه  عــــن  ترجــــل  الــــذي 
احليــــوان االعجــــم ي�ست�سعــــر خبــــث القــــوم 
ودغــــل �سرائرهم ينك�ض راأ�سه بني قائمتيه 
االماميتــــني، يدور حـــول اجل�سد امل�سجی 
كالقربان يت�سممه بعرفه مي�سح نا�سيته 

باجلروح النازفة فتتلون غرته البي�ساء 
الدمـــاء  رائحـــة  تربكـــه  احمـــر،  بلـــون 
منخريـــه  مـــن  الهـــواء  ينفـــخ  الزاكيـــة، 
م�ستحثـــاً فار�سه علـــی النهو�ض وانی له 
النهو�ـــض وقـــد ارهقتـــه كـــرة اجلـــراح، 
وامل هـــو اكـــر ايالمـــاً مـــن جراحاته.. 
ان امـــة جـــده قـــد خانت اأمانتهـــا. يرمق 
�سحـــب  بطـــرف غ�سيتـــه  خميـــم عيالـــه 
املـــوت املتدافعـــة، اجلواد يطلـــق �سهيال 
مـــن  االرواح  ي�سلـــب  وعاليـــاً  موح�ســـاً   ً

االبدان، كانه يقول :
انهـــم ياأمتـــرون بـــك ليقتلـــوك، مـــا هذا 
اأوان نومتـــك يـــا ح�سني ال�سمـــاء املربدة 
تظلم �سيئاً ف�سيئـــاً. االأفالك املت�سادمة 
تبـــدو وا�سحـــة يف عـــز الظهـــر متتـــد يد 
عظيمـــة مـــن عمق غري مرئـــي .. ت�سبح 
قاب قو�سني او ادنی من روؤو�ض الكائنات 
املم�سوخـــة، التـــي فقـــدت ان�سانيتها عند 
اول منعطـــف، �ســـوت ا�سطـــكاك ي�ســـم 
االآذان املوقورة ت�سرخ جمموعة منهم : 

القيامة قامت ملوت ابن فاطمة !!
ي�سيح بهم �سمر : ال يهولنكم �سحر ابن 

اأبي تراب لطاملا �سحروا اأعني النا�ض.
قلـــب زينـــب املعّنـــی بحـــب الـــويل يـــزداد 
وجيبه .. عمود النور املنبثق من �سبحاته 
اىل عنان ال�سماء.. بداأ يخفت تدريجياً، 
و�سحـــب كاأنها الغرابيب ال�ســـود تتدافع 
راك�ســـة نحـــو عـــني ال�سم�ـــض الداميـــة. 
غمامـــة من الغبار تت�ساعـــد من �سعيد 

الرمـــال ت�سمـــع الن�ســـوة �سهيـــل امليمون 
فت�سرئب اأعناقهن متطاوالت واإحداهن 
تلـــوذ باالخرى زينب تب�سر جواد اخيها 
مـــن خـــالل غ�ســـاوة دموعهـــا، وقـــد عـــاد 
خمزياً و�سرجه ملويا، ت�سع يديها علی 

راأ�سها وت�سرخ مولولة :
هتك واهلل �سرت النبوة امل�سدل.

حتدث نف�سها ب�ســـوت م�سموع: انق�سی 
زمـــن عـــزك و�سرورك يـــا زينـــب، �سهيل 
امليمـــون يطغـــی علـــی بقيـــة اال�ســـوات، 
وكاأنـــه عويـــل امـــراأة ثكلی ذبـــح وحيدها 
يف حجرهـــا زينـــب جترجـــر اأذيالها وقد 
ارتعـــدت اع�ساوؤها: اخي يا ح�سني احقاً 
ر�ســـح جبينـــك للمـــوت. اجلـــواد �سافن 
وقد نك�ض راأ�ســـه املعفر بالدماء، ت�سقط 
متكومة عند قدميـــه، غارقة يف دوامات 
ملـــا خلـــت  اخيهـــا  نـــداء  تتذكـــر  حزنهـــا، 
اخليـــام مـــن الرجـــال: اال مـــن يقدم يل 

جوادي.
ين�سعب قلبها من اال�سی، تتجرع غ�ستها 
وتاأتـــي باجلـــواد قائلة : مـــا اأق�سی قلبي، 

بيدي اأقدم لك فر�ض املنية.
�سهمـــت عيناهـــا تـــرتاءى لهـــا خطـــوات 
الفـــراق االوىل وامليمون يخب اىل ار�ض 
املعركة، وجـــع م�سيبتها يذبحها مبو�ض 
�سدئـــة مـــراراً وتكـــراراً.. �ســـراخ االيتام 
يف  ي�ســـج  الثـــكاىل  والن�ســـاء  املروعـــني 

راأ�سها.
قالت تخاطب امليمون : اأراك عدت خالياً 

.. اأين خّيالك .. اين تركت اخي ؟
يهمهم اجلواد كاأنه فهم مغزى كالمها. 
تدمـــع عينـــاه. ترجـــع مذهولـــة تنا�سده 
: تركـــت ح�سينـــاً �سريعاً علـــی الرم�ساء 
ت�سهـــره حرارة ال�سم�ـــض، هذا الذي كان 

جده يتاأذى لبكائه �سغريا.
عند هذه الكلمات راأت جدها علی �سيبته 
ال�سريفـــة ينظر تارة ميينا وتارة �سماال ً 
�ساحت مفجوعة: يا جداه يا ر�سول اهلل 

.. هذا ح�سينك �سريع بالعراء .
قالـــت املـــراأة امل�سبيـــة بالهـــم : اأيـــن انـــت 
يـــا ح�ســـني عـــن �سواوينـــك ، امـــا تـــرى 
مـــا يفعـــل القـــوم بنـــا ، اأما تـــرى خيامنا 

حترتق ؟
ومن هناك عرب �سحراء االمل ال�سا�سعة 
ودروب الفـــراق املتقاطعـــة رقـــد ح�ســـني 
 . الرمـــال  مـــن  و�ســـادة  لـــه  �سنـــع  وقـــد 
بـــني  تتلجلـــج  وروحـــه  بعيالـــه  حمدقـــاً 
جنبيه موؤذنة بدنو الرحيل. تقف زينب 
وحيـــدة .. مكـــدودة . ترفع اإمارات العزة 
�سعـــاراً ومظلوميـــة الغريـــب دثـــاراً تردد 
�سوتهـــا نواوي�ـــض كربـــالء : اال من ذاب 
يـــذب عـــن حـــرم ر�ســـول اهلل ؟ فتئـــن لها 
�سم ال�سخور وتعجب ل�سربها مالئكة 
ال�سماء ، ي�ست�سيط امليمون غ�سباً ويعدو 
.. �سارخـــاً يف عرو�ـــض االحقاف اخلاوية 

.. الظليمة .. الظليمة ..

ستار عبد احلسني الفتالوي
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قــاع  كاأنهــا  مكفهــرة،  االأر�ــصُ 
�سف�ســف، ال�سمــاء مدلهمــة ميــور 
فيهــا غ�ســب ا�سرافيــل وعزرائيل 
واع�ســاء  جمــزرة  اأج�ســاد   ...
مبعــرة.. ي�ســع منهــا نــور ي�سبــه 
انبــالج عمود الفجــر فيتالحم مع 
عنكبــوت ال�سم�ص. حبــات الرمال 
تتــالأالأ باألــوان الفاجعــة، كثبــان 
كاأنها العقيق املدملج، �سحايا حقد 
دفنی وثــاأر من غری تــرات. �ساحة 
الوغــى ال نب�ص للحياة فيها اال من 
هيــكل الالهــوت ي�سّبــح يف غمرات 
العلى. ثابــت االقــدام كاأنه برزخ 
ي�ســد هجمــات الظلــم والعــدوان 
عن حرم النبــوة والقدا�سة، يقف 
اجلــواد علــى مقربــة مــن اجل�سد 
امل�سجــى يحمحــم هائجــًا بوجــوه 

القوم، تقدح عيناه �سررا.

امليموُن  



وأكثر  اكرب  ومغزى  وكثرية  كبرية  معاٍن  هلا  كلمة  واحدة  كلمة  ابدأ يف 
وأعمق والكلمة هذه ليست عنوانًا يف كتاب أو قصة يف عوامل التاريخ 
أو حضارة يف تراث بلد ما، بل هي أجلمّ من ذلك وأوسع إنها اشراقة 
متوقدة يف ذهنية وضمري وعقلية كل من له عقل وفكر يف دنيا الوجود، 
إنها كلمة كانت وما تزال تشق طريقها حنو األفضل يف مسرية احلياة 
البشرية وهي ال حتتاج اىل دليل لإلفصاح عن معانيها اجلوهرية أو 
بها  يبتدئ  أن  فعليه  التاريخ  يقرأ  أن  منا  أراد  ومن  املثلى،  قيمتها  عن 
ألنها حمصلة اجيابيات وارتقاء ونتائج مشرفة وحالة بناء متكامل، إنها 
اشرف وأقدس كلمة علمّمها العلي األعلى سبحانه وتعاىل ) آلدم )عليه 
اء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى املَْاَلِئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِني  السالم( ( َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَ
اء َهُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي  ) البقرة 31(، فقال آدم )عليه السالم(  ِبَأمْسَ
اهلي أنت احملمود وهذا حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( وأنت العالي 
السالم(  )عليه  وأنت احملسن وهذا احلسن  السالم(  )عليه  وهذا علي 
وأنت قديم اإلحسان وهذا احلسني )عليه السالم( وأنت فاطر السموات 

واألرض وهذه فاطمة )عليها السالم( ..
وبعد هذا العرض فان مدعاة قلمي هو ليس االنسياق إىل توضيح كلمة 
) هؤالء( يف اآلية الكرمية أو تفسرها، وحتى ال تكون السطور مرهونة 
الشخصيات يف  معرفة  اإلحبار يف  أو  االنبهار  أو  العواطف  إىل حكم 
كلمة ) هؤالء( فان ال احد منا ينكر ما جاء به القرآن الكريم وال احد 
يكتم أمرًا يستقر يف أعماق النفوس البشرية كحالة أو يكره ما هو خري 
ينفر ضمريه من عمل اخلري والعدل، وهذا ال جيعلنا منحازين  أو  له 
القلب وحده فقط، بل هو يتعدى  هلؤالء )عليهم السالم( بعاطفة حب 
حب العقل الواعي والفكر اهلادئ والضمري النقي الطاهر والذي ننظر 
من خالله قيمة روح احلكمة اإلهلية وحتويلها إىل عوامل وإبداع وقوة 
إىل األمام ، وألجل هذا على اإلنسان أن ال يكون ساحبًا يف حبور اخليال 
على أمل أن حيصل على فرصة لآلخرة، وكيف ؟ وهو ال يعي ويفهم 
معنى هذه الكلمة وقد رأينا من ال خيلق الفرصة يف حياته الدنيا ويتهيب 
 – وذراريهم  هؤالء   ( يواِل  ومل  وتضحياتها  وشروطها  مستلزماتها  من 
عليهم السالم( فانه حتمًا يكون خائفًا من الصعاب فاقدًا إلرادته رافضًا 
للتحديات هاربًا من احلقيقة قد ضيع فرصته يف الدارين وأصبح يف 
أو بني  واهلاوية  النجاة  املاضي واحلاضر وبني  التصادم بني  حالة من 

احلاضر واملستقبل.
لذا جيب أن يكون للجميع صمام أمان ومفتاح تفتح به عقد الصالت بني 
املبادئ وبني التطبيق وربط اجلسور السليمة ) بهؤالء وذراريهم – عليهم 
السالم( والصلة احلقة واالرتباط الروحي والعقلي الذي جيمعنا بهم هو 

احلب والوالية واالمتثال ألوامرهم ... صلوات اهلل عليهم أمجعني ..

السفراُء االربعُة للحجة )عج( 
حقيقة ثابتة)2-1(

عبد احلق حييى املنذري

أَنِبُئوِني

اء َهُؤالء               َ اذا كانت اصال الفكرة املهدوية مل تسلم من طعون القوم فهل السفارة او النيابة عن  ِبَأسمْ
االمام املهدي عليه السالم تسلم من الطعون ؟ وطاملا ان فكرة النيابة هي حصرا 
باالمامية الشيعة االثين عشرية حيث ان املخالف كثريا ما يرتب اثرا على اقوال 
عليه  علي  بوالية  يؤمنون  انهم  من  بالرغم  الشيعة  على  احتسبها  مذاهب  وافعال 
السالم اال انهم ال يؤمنون مبن بعده من االئمة فهؤالء ليسوا من شيعة علي فشيعة 
علي تؤمن بكل ما قاله االمام علي عليه السالم واحد اهم اقواله وصيته بالذي من 
بعده وجيب التمسك به وهو ولده احلسن عليه السالم  والتمسك بالوصي جيب 
ان نتمسك مبن يوصي اليه وهو االمام احلسني عليه السالم ومن ثم بقية االئمة 
النقاش  من جيب  فقط  هم  االمامية  هؤالء  بعده  من  للذي  احدهم  يوصي  الذين 
معهم خبصوص ما يتعلق باالمام املهدي عليه السالم ومن بني احدى فروع هذا 
املعتقد هي النيابة او السفارة وعليه تكون املصادر املعتمدة للدفاع عن هذه الفكرة 
هي املصادر االمامية فقط اما بقية املصادر املخالفة فليس لديها اال الطعون واما 
اعتمادها على بعض من ادعى النيابة فان لالمامية ردا شافيا وكافيا هلؤالء ادعياء 
النيابة فيجب االخذ بهذا الرد ، وبالرغم من ذلك فان القوم تبطوا كثريا للنيل 

من فكرة النيابة حتى ميكنهم ذلك من انتقاص املذهب امام اتباعه .
الصويان  الرمحن  عبد  امحد  حتريرها  يرأس  اليت  »البيان«  جملة  كتبت  فقد 
الوهابي موضوعا عن النيابة حتت عنوان »ظهور املرجعية الشيعية وعوامل التجاذب 
والتنافر فيها« للكاتب فـرسـت مرعـي ويف هذا املوضوع كثري من املغالطات هذا 
ناهيكم عن االلفاظ البذيئة اضافة اىل اعتمادها على كتمّاب بسبب مسقط رأسهم 
القول  يف  الشيعة  ان  يعلمون  وال  واملوسوي  الكاتب  منهم  الشيعة  من  اعتربوهم 

والتصرف واالتباع لالئمة االثين عشر عليهم السالم وليس التبعيض منهم .
بالشيعة  الطعن  اال  له  هم  وال  موضوعه  الكاتب يف  هذا  تناقض  لكم  اثبت  ولكي 
فقد كتب يف موضوعه هذا »وهكذا استطاع دهاقنة الشيعة مترير خمططهم يف 
نوا بهذه الطريقة من  ادعاء النواب األربعة النيابة اخلاصة عن املهدي املزعوم، ومتكَّ
السيطرة على املوارد املالية للطائفة الشيعية: من زكاة ومُخْس... وغريها للفرتة من 

260هـ ولغاية 329هـ؛ أي: ما يقارب السبعني عامًا«
اهلجري  اخلامس  القرن  نهاية  إىل  الشيعة  علماء  وكان   « يقول  املقال  نفس  ويف 
نة،  موافقني يف تفسريهم لآلية املذكورةـ اي آية اخلمس ـ  لتفسري علماء أهل السُّ
ولكنَّ متأخريهم حوَّروا اخُلْمس من الغنائم يف احلرب إىل أرباح التجارة )لغرٍض 

يف أنفسهم(«
اقول:  لو كان كما ادعى يف النص االول انهم اي النواب استطاعوا السيطرة على 
منتصف  اي  بني 260 اىل 329  الواقعة  الفرتة  وهي  وهي اخلمس  املالية  املوارد 
ان  الثانية  الفقرة  كتب يف  الكاتب  وجناب  الرابع  القرن  بداية  اىل  الثالث  القرن 
الشيعة كانوا متفقني مع السنة خبصوص اخلمس اىل نهاية القرن اخلامس ، اي 
ان اخلمس الذي قصد به غنائم احلرب فقط والسؤال هنا فكيف حيصل النواب 
االربعة على اخلمس من الشيعة يف وقت مل تكن هنالك حروب خاضها الشيعة فيها 
غنائم ؟ هذا ال يدل على شيء اال على التخبط للنيل من الفكرة املهدوية والنيابة .
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املصباُح:  جملة فصلية تعنى بعلوم 
القرآن تصدر عن العتبة احلسينية 
املقدسة دار القرآن حبجم وزيري 
ملونة عدد صفحاتها تقريبا 400 
صفحة تأسست سنة 1431للهجرة 

.
مضيٌف : هو مكان الضيافة وقد مت 
احلسينية  للعتبة  مضيف  افتتاح 
املشاريع  قسم  وجبهود  املقدسة 

بابي  بني  املضيف  يقع  اهلندسية 
اجلهة  من  والشهداء  الكرامة 
اجملاني  بالتوزيع  ويقوم  الشرقية 
اليت  املناسبات  كل  يف  للطعام 
يقوم  انه  كما  الشيعة  بها  حيتفل 
الطرق  على  متنقلة  فروع  بفتح 
اخلارجية للتوزيع اجملاني اضافة 
شهر  يف  والسحور  الفطور  اىل 

رمضان املبارك.

للعرض سواء  مكان  : هو  معرٌض   
بضاعة  او  فنية  نتاجات  او  كتبا 
العتبة  تقيم  ودائما  للتسوق 
احلسينية املقدسة معارض سنوية 
الفنية  للوحات  او  للكتب  سواء 
واشهرها  صورية  او  تارخيية  او 
مع  يقام  الذي  الكتاب  معرض 
كما   ، الشهادة  ربيع  مهرجان 
يقع  الدائم  للكتاب  يوجد معرض 

بالقرب من باب قاضي احلاجات 
يبيع  احلرمني  بني  منطقة  يف 

الكتب بأسعار تعاونية. 
وكلمة  الدفن  مكان  هو  مقربة: 
يقرب  الفعل  من  جاءت  مقربة 
وارض احلائر سابقا كانت قبورا 
بعض  خصصت  وقد  ومقابر 
املقابر لعوائل كربالء منهم العلماء 

واخلطباء والوجهاء. 

َسة  ُمْعَجُم اْلعتبِة احْلَسينيِة املَقدَّ

    يف كلمة من روائعه  يقول إمامنا 
السالم(:  )عليه  علي  املؤمنني  أمري 
)انتهزوا فرص اخلري فإنها مترُّ مرَّ 

حاب(.. السَّ
   إنًّ مما ال شك فيه ان اهلل تبارك 
اخلري  فرص  يوفر  من  هو  وتعاىل 
و  ورمحة  تفضاًل  لعباده..  والرمحة 
إلقاًء للحجة عليهم ، فهو من أفاض 
الوجود على اإلنسان ووهب له العقل 
إىل  وقيادته  هلدايته  األنبياء  وأرسل 
كل خري وبر.. إنطالقًا من هذا املعنى 
.. يتساءل البعض أحيانًا أما غفلة أو 
اعرتاضا أو استبيانا للحقيقة فيقول 
: ما هي فرص اخلري والرمحة اليت 
أنعم اهلل تعاىل بها علينا ؟.. لعلمـّي ال 
أجد هلذا التساؤل جوابًا أبلغ من قول 
وا  تعدمّ ))وإن   : البينات  آياته  يف  اهلل 
نعمة اهلل ال حتصوها..((، ألن مجيع 
للخالق مشلت  واملعنوية  املادية  النعم 
فإن  ذلك  الوجود وعالوة على  مجيع 
ما نعلمه من النعم بالنسبة ملا جنهله 
اخلضم..  البحر  مقابل  يف  كالقطرة 
وتفكر  تأمل  وقفة  معًا  لنقف  ولكن 
قصرية نسلط فيها بصيص ضوء على 
نعم أنعم اهلل تبارك وتعاىل بها علينا 

تص ما عرب عنها أمري املؤمنني)عليه 
السالم( بقوله )فرص اخلري(...

  يقول رسول اهلل حممد )صلى اهلل 
عليه وآله وسلم( يف وصيته ألبي ذر: 
شبابك  مخس:  قبل  مخسًا  )اغتنم 
سقمك،  قبل  تك  وصحمّ هرمك،  قبل 
قبل  وفراغك  فقرك،  قبل  وغناك 
موتك(..ففي  قبل  وحياتك  شغلك، 
النيب  يلخص  الشريف  احلديث  هذا 
األكرم سفرا جليال من أعظم فرص 
بها  اهلل  منَّ  اليت  باخلري  التزود 
علينا.. فلو أستغل كل إنسان ما لديه 
بل  وفراغ  وغنى  وصحة  شباب  من 
يعود  بأي عمل  ومأله  وحياته مجيعًا 
بيته وجمتمعه  أهل  على نفسه وعلى 
أوسع  من  ذلك  لكان  واخلري  باملنفعة 
تعاىل..ويف  اهلل  إىل  التوجه  أبواب 
)عليه  املؤمنني  أمري  يقول  املعنى  هذا 
)َوِاْعَلْم  عماله:  كتاب ألحد  السالم( يف 

َصاِحُبَها  َيْفُرْغ  ملْ  َبِليٍَّة  َداُر  ْنَيا  َالدُّ َأنَّ 
ِفيَها َقطُّ َساَعًة ِإالَّ َكاَنْت َفْرَغُتُه َعَلْيِه 
َحْسَرًة َيْوَم َاْلِقَياَمِة( والفراغ املقصود 
وقت  من  اإلنسان  على  مير  ما  هو 
دون عمل مفيد وهذا سيحاسب عليه 
اإلنسان حتمًا ألنه فرط بطاقة كبرية 

وهبها اهلل له.. 
        لنخصص الكالم بصورة أكثر: 
اجلمعة  ليلة  علينا  اهلل  أفضال  من 
حمطة  اهلل  جعلها  ويومها..حيث 
إىل  والعودة  واإلنابة  للتوبة  أسبوعية 
أعمال مستحبة  يتخللها من  اهلل مبا 
وردت على لسان نبيه األعظم )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( وأئمة أهل البيت 
)عليهم السالم( ، كما أنعم اهلل علينا 
األصب  رجب   .. الكرمية  باألشهر 
صبًا،  الرمحة  فيه  تصب  الذي 
اخلري،  فيه  يتشعب  الذي  وشعبان 
وشهر رمضان املبارك وما أدراك ما 
شهر رمضان بكل حلظة من حلظاته 
يطول  واحلديث  ؟!  العظيمة  ولياليه 
أيام  بني  من  اهلل  جعل  كثريًا..كما 
أبواب  بها  فتح  متفرقة  أياما  السنة 
اخلاصة  كاملواسم  لعباده  الرمحة 
)صلوات  بيته  وأهل  النيب  لزيارة 
عرفة  وكيوم  أمجعني(..  عليهم  اهلل 
و  األغر..و..  الغدير  وعيد  والعيدين 
عند  اهلل  رمحة  تقف  هل  ولكن  اخل 
هذا احلد البسيط جدًا ؟! كال وألف 
كال !! ألن رمحة اهلل أوسع وأوسع من 
أن تضيق يف مكان دون مكان وزمان 

ورمحيت   ( تعاىل:  يقول  زمان  دون 
من  حلظة  فكل  شيء(  كل  وسعت 
حلظات العمر هي فرصة من فرص 
والعطاء  والبذل  واخلري  الرمحة 
فهنيئًا ملن عمل من أجل اآلخرة فيها..
أقصر  فهي  طالت  مهما  احلياة  ألن 
النيب  يقول  وكما  باآلخرة  تقارن  من 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( : )الدنيا 
ساعة فأجعلها طاعة(.. وقد ورد يف 
رون  يتحسمّ ال  اجلنمّة  أهل  )انمّ  اخلرب 
رهم  على شيء فاتهم من الدنيا كتحسمّ
على ساعة مرمّت من غري ذكر اهلل(..

اهلل  ذكر  يكون  أن  بالضرورة  وليس 
بل أن ذكر اهلل هو أي عمل   ً لسانيا 
مادي أو معنوي أريد به وجهه تبارك 

وتعاىل..
نفرتض  تقدم  ما  على  بناًء         
السؤال التالي : بعد أن أفاض اهلل كل 
هذه النعم على الناس ثم يأتي أي فرد 
منا ومل يقدم بني يدي اهلل من عمل 
يستحق  فهل  النار،  يدخل  ..وبالتالي 
أمري  ورد عن  ولذا  ؟!!  ال  أم  دخوهلا 
فوت  الغصص  )أشد   : قوله  املؤمنني 
وحسرة  غصة  هناك  وهل  الفرص( 

كدخول النار والعياذ باهلل...

ما هي أشدُّ الغصص؟ 

أَنِبُئوِني

اء َهُؤالء               َ  ِبَأسمْ
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ترميُم المدارس 
الغريـــب يف االمـــر ان 
عملية ترميم املدارس 
تبـــدأ مع بدايـــة العام 
الدراســـي حبيث تؤدي 
اىل إرباك يف العملية 
فتكـــون  التدريســـية 
بعض املدارس ثالثية 
يـــؤدي  وهـــذا  الـــدوام 
بالنتيجة اىل تقليص 
ووقتهـــا  احلصـــص 
املشـــاكل  اىل  اضافـــة 
الـــيت قـــد تنجـــم بني 
اإلدارات املدرســـية ال 
ســـيما تلـــك الـــيت تعد 
أثـــاث  عـــن  مســـؤولة 

املدرسة .

من  املراأة  يحفظ  الذي  هو  واملعنوي  املادي  احلجاُب 
الذئاب املفرت�سة وهو الذي يحافظ علی  اأن تنه�سها 
الكلمة  حتمل  مبا  اإن�سانة  ويجعلها  وعفتها  كرامتها 
هي  االأجانب  عن  نف�سها  حتفظ  فالتي  معنی،  من 
وكرامتها  وعفتها  �سرفها  حتفظ  االأمر  حقيقة  يف 
االإن�سان  ميتلكه  �سيء  واأغلی  وال�سياع،  الدن�ض  من 
بدونها  وهو  والكرامة،  ال�سرف  هو  الدنيا  احلياة  يف 
ي�سحی كاحليوانات الكا�سرة وال�سارية بل هو اأتع�ض 
اأن  ميكن  التي  االأمور  بني  ومن  واأرذل،  منها  حظا 

ن�ستنبطها من فل�سفة احلجاب ما يلي: 
اأوال: احلجاب حرا�سة �سرعية حلفظ االأعرا�ض، ودفع 

اأ�سباب الريبة والفتنة والف�ساد. 
املوؤمنني  قلوب  طهارة  اإىل  داعية  احلجاب  ثانيا: 
احلرمات.  وتعظيم  بالتقوى،  وعمارتها  واملوؤمنات، 
َوُقُلوِبِهنَّ   ِلُقُلوِبُكْم  اأَْطَهُر  َذِلُكْم  �سبحانه:  اهلل  و�سدق 

- االأحزاب - االآية - 53  .
ثالثا: احلجاب داعية اإىل توفري مكارم االأخالق من 
العفة واالحت�سام واحلياء والغرية، واحلجب مل�ساويها 
وال�سفالة  والتهتك  كالتبذل  بال�سائنات  التلوث  من 

والف�ساد.
احلرائر  علی  �سرعية  عالمة  احلجاب  رابعا: 
دن�ض  عن  وبعدهن  و�سرفهن،  عفتهن  يف  العفيفات 
الريبة وال�سك: َذِلَك اأَْدَنی اأَن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيوؤَْذْيَن َوَكاَن 
ِحيًما  - االأحزاب - االآية - 59 ، و�سالح  ُ َغُفوًرا رَّ اهللَّ
تاج  العفاف  واإن  الباطن،  �سالح  علی  دليل  الظاهر 

املراأة، وما رفرفت العفة علی دار اإال اأك�سبتها الهناء. 
االأذى،  من  اجتماعية  وقاية  احلجاب  خام�سا: 
االأطماع  فيقطع  والن�ساء،  الرجال  قلوب  واأمرا�ض 
الرجل  اأذى  ويدفع  اخلائنة،  االأعني  ويكف  الفاجرة، 
يف عر�سه، واأذى املراأة يف عر�سها وحمارمها، ووقاية 
قالة  واإبعاد  بالفواح�ض،  املح�سنات  رمي  من 
وغريها  وال�سك،  الريبة  ودن�ض  ال�سوء، 

من اخلطرات ال�سيطانية. 
�ساد�سا: حفظ احلياء وهو خلق يودعه 
اهلل يف النفو�ض التي اأراد - �سبحانه 
الف�سائل،  علی  فيبعث  تكرميها،   -

ويدفع يف وجوه الرذائل، وهو من خ�سائ�ض االإن�سان، 
�سعبة من  االإ�سالم، واحلياء  الفطرة، وخلق  وخ�سال 
التي  العرب  خ�سال  حممود  من  وهو  االإميان،  �سعب 

اأقرها االإٍ�سالم ودعا اإليها، قال عنرتة العب�سي:
 واأغ�ص طريف اإن بدت يل جارتي  

                                     حتى يواري جارتي ماأواها 
فاآل مفعول احلياء اإىل التحلي بالف�سائل، واإىل �سياج 
رادع، ي�سد النف�ض ويزجرها عن تطورها يف الرذائل، 
وخلع  احلياء،  حلفظ  فعالة  و�سيلة  اإال  احلجاب  وما 

احلجاب خلع للحياء. 
وال�سفور  التربج  نفوذ  مينع  احلجاب  �سابعا: 
التي  ال�سيطانية  والتجمعات  املحرم  واالختالط 
وترك�سهم يف  ربهم وخالقهم  العباد عن  وتغفل  تلهي 

ملذاتهم يعمهون. 
فال  واالإباحية،  الزنا  �سد  ح�سانة  احلجاب  ثامنا: 

تكون املراأة اإناًء لكل والغ. 
من  وهذا  لها،  �ساتر  واحلجاب  عورة،  املراأة  تا�سعا: 
اأَنَزْلَنا َعلَْيُكْم  َقْد  اآَدَم  َبِني  َيا  التقوى، قال اهلل تعاىل: 
َذِلَك  التَّْقَوَى  َوِلَبا�ُض  َوِري�ًسا  �َسْوَءاِتُكْم  ُيَواِري  ِلَبا�ًسا 
االأعراف   - ُروَن   كَّ َيذَّ َلَعلَُّهْم  اهلّلِ  اآَياِت  ِمْن  َذِلَك  َخرْيٌ 

- االآية – 26 .
عا�سرا: فاحلجاب باعث عظيم علی تنمية الغرية علی 
املحارم اأن تنتهك، اأو ينال منها، وباعث علی توارث هذا 
اخللق الرفيع يف االأ�سر والذراري، غرية الن�ساء علی 
اأعرا�سهن و�سرفهن، وغرية اأوليائهن عليهن، وغرية 
املوؤمنني علی حمارم املوؤمنني من اأن تنال احلرمات، 
اأو تخد�ض مبا يجرح كرامتها وعفتها وطهارتها ولو 

بنظرة اأجنبي اإليها.

هل �أنَت �أب ناجـح؟
إعداد: سهاد سعد

هذه هي فوائُد احلجاب
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ال تكذْب أمام طفلك  هل �أنَت �أب ناجـح؟

وقليل من الرجال يضع أسرته يف أولويات مشاريعه، قد ينشغل 
التوفري  أو  الراتب  لزيادة  وخيطط  الوظيفي  أدائه  بتطوير 
للمستقبل لكنه ينسى أسرته كمنظومة حتتاج إىل إدارة ناجحة 
الرضا على وجوه  فابتسامة  وتطوير مستمر،  وقيادة حكيمة 
األبناء ال تعين أن األسرة متماسكة وسعيدة، واإلنفاق اجليد 
التواصل  إىل  األبناء  يغذي حاجة  ال  املادي  الرخاء  توفري  أو 

اليومي القائم على التفاعل اإلجيابي.
أهم  إىل  ينتبه  أن  ينبغي  ناجح  أب  أنه  الرجل  يعرف  فلكي 
معيار يف املنظومة األسرية وهي مدى شعور كل فرد باالنتماء 
إشباعات  الكيان  هذا  يف  جيد  وأنه  األسرة،  هلذه  احلقيقي 
حوله  وجد  مشكلة  به  أملمّت  فإذا  وفكرية،  وعاطفية  نفسية 
األسرة سندًا وعونًا ونصحًا، وإذا أراد أن يتخذ قرارًا يف حياته 
استعان بأسرته وبتوجيهات الوالدين أو نصيحة اإلخوة، ناهيك 
عن التشجيع والدعم واإلطراء والعون الذي يعزز ارتباطه يف 

األسرة.
ومن هنا يفرتض على أب األسرة االنتباه إىل هذه املعايري اليت 
تغذي شعور كل فرد من أبنائه باالنتماء احلقيقي هلذه األسرة 
يربطهم  الذي  العاطفي  النسيج  لبناء  حيوية  مقومات  وهي 
فإنه  الشعور  الفرد داخل األسرة هذا  يفتقد  ببعض، فعندما 
يبحث عن مجاعات أخرى خارج البيت لينتمي إليها كحاجة 
احلميمية  إىل  تفتقد  اليت  األسر  أن  يالحظ  وهلذا  فطرية، 
والتعاطف جينح أبناؤها إىل اهلروب حبثًا عن مجاعات تشبع 

فيه احلب والتشجيع والتقدير وتقدم له الدعم.
وعلى ضوء هذه الفكرة يفرتض على األب أن يعيد جدولة أعماله 
وأنشطته حبيث يقضي وقتًا فائضًا مع أبنائه ويتخلى عن فكرة 
عن  املشغولني  اآلباء  من  فكثري  السعادة،  أساس  هو  املال  أن 
أسرهم يربرون إدمانهم على العمل بتوفري حياة أكثر رفاهية 
ال  لكنه  واخلدمات  السلع  تشرتي  أن  ميكن  فباملال  لألسرة، 
يشبع حاجة األبناء إىل العاطفة واالهتمام ورغبتهم يف احلوار 

والدعم واليت هي من مسؤوليات األب.

الأُب هو من يقود الأ�رسة ويلتزم بالقرارات الإ�صرتاتيجية اخلا�صة بها 
والقّيم على �صلوك الأفراد بدءًا من الزوجة وحتى الأبناء.

هناك أكاذيب شائعة داخل األسرة يقرتفها اآلباء وتكون رسائل تربوية 
يف  االبن  تضع  اليت  وهي  للكبار  وحمرجة  الصغار  لألبناء  خاطئة 
تناقضات تلق داخله حالة من االزدواجية يف شخصيته، فمثال يربي 
اآلباء واألمهات أطفاهلم على أن الكذب حرام والكاذب مصريه النار، 
وأن الكذب صفة مذمومة ينبغي أن ال نتصف بها ولكن يف واقع احلال 
يكتشف الطفل أن أممّه وأباه أول الكذابني، مثال على ذلك عندما يتصل 
فيه  مزاجية  حلالة  حمادثته  من  يتهرب  وهو  الوالد  ويطلب  أحدهم 
فيقول إلبنه )قل له إن بابا خرج من البيت( هنا يفاجأ الطفل فيواجه 
أباه قائاًل )لكنك موجود يا بابا؟ هل تريدني أن أكذب وأنت علمتين أن 

الكذب حرام!( يقع األب يف حرج كبري وينعقد لسانه عن التربير.
أو تعاتب إحدى القريبات األم القائلة )ملَِا مل تليب دعوة الفرح، تعتذر 
ينتبه  اليوم،  الفراش طوال  وراقدة يف  كانت مريضة  أنها  بكذبة  األم 
الطفل إىل كذب أممّه فهو يعلم أنها ال حتب هؤالء الناس وبررت كذبها 

عندما حاسبها طفلها )ال بأس يا ُبينمّ إنها كذبة بيضاء(.
يف احلقيقة ليس هناك كذبة بيضاء وكذبة سوداء، الكذب صفة مذمومة 
يتصف بها يف الغالب اإلنسان اجلبان الذي يهرب من املواجهة، وهي 
كذاب  إىل شخص  اإلنسان  يتحول  الشخصية  أعماق  إن جتذرت يف 

غري موثوق فيه عند الناس.
فلنكن صادقني بأفعالنا أمام األبناء كما يقول اإلمام علي بن 

أبي طالب )عليه السالم(: )كونوا 
دعاة صامتني من غري ألسنتكم(، 
ليس باملوعظة نوجه األبناء، بل 
هلا  فإن  ومواقفنا  سلوكنا  عرب 

تأثريا أقوى.
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

إن االستقامة يف احلياة ضرورة من ضروريات احلياة، ولكي نستقيم يف احلياة جيب علينا أن نعيش 
ال  االستقامة  إن  واعلموا  االستقامة  من  واسلم  اشرف  سبيل  فال  عملنا  وإخالص يف  وسالم  بأمن 
تتحقق إال بالعمل الصاحل واجتناب الشبهات والعمل بالفرائض والسنن وان هذه الصفات واخلصال 
احلميدة ال تنال إال مبجاهدة النفس، وقال اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه اجمليد: »إِنَّ الَِّذيَن َقالُوا رَبَُّنا 
ُ ثُمَّ اْسَتَقاُموا تََتَنزَُّل َعلَْيِهُم اْلاََلئَِكُة أَلَّ تََخاُفوا وََل َتْزَنُوا وَأَبِْشُروا بِاْلَنَِّة الَِّتي ُكنُتْم تُوَعُدوَن  اللَّ

}فصلت/30{«.
وقد تكفلت هذه اآلية املباركة ببشارة املؤمنني املستقيمني على طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله )صلى 

اهلل عليه واله وسلم( واألئمة األطهار ) عليهم السالم( باجلنة.
فقد ورد إن املالئكة تستقبل املؤمنني إن خرجوا من قبورهم يوم احلساب بالبشارة من اهلل سبحانه 

وتعاىل، وان االستقامة وما تعنيه من معاٍن واسعة هي :
أوال: تعين االبتعاد عن اخلداع واللف واملراوغة والتملق.

ثانيا: إن استقامة اإلنسان املؤمن يف احلياة هي اإلخالص والصدق يف مجيع اجملاالت، وان تقدم األمم 
وتطورها هو اإلخالص يف العمل، ولألسف ال جتد هذا الشيء يف جمتمعنا وهو صاحب احلضارات 

العظيمة والعريقة.
وجيب على كل إنسان مستقيم أن يعمل بإخالص هلذا البلد الذي نزف الكثري الكثري على مر السنني 
الطويلة ورفعه حنو التطور األفضل وان يزدهر مثل باقي األمم حتى نفوز خبدمة العباد ورضا اهلل 

سبحانه وتعاىل.

B التهاُب الكبد الفايروسي

إن الناس بالنسبة إىل طلب الكماالت العليا 
على طوائف: ) فطائفة ( ليست هلم غاية 
من غايات الكمال ، فهم يعيشون عيشة 
األنعام السائمة ، همها علفها ، وشغلها 
تقممّمها ، وهؤالء اخللق يعيشون شيئًا من 
يف  احليوان  كراحة   ، احليوانية  الراحة 
ِمـربطه إذ اجتمع علفه وأنثاه ..و) طائفة 
 ، فيها  واستقروا  الغايات  إىل  وصلوا   )
مستمتعني بالنظر إىل وجهه الكريم ، يف 
علموا   ) طائفة  ..و)  أبدًا  ينقطع  ال  لقاء 
، إال  إليها  بلزوم السري  بالغايات وآمنوا 
أنهم يقومون تارة ويقعدون أخرى ، فهم 
كالسنبلة اليت تـرمّ تارة وتستقيم أخرى 
البهائم  ، فال يطيقون الركون إىل حياة 
كما يف الطائفة األوىل ، ومل يصلوا إىل 
الغايات كما يف الطائفة الثانية ، فيعيشون 
حرمان اللذتني بنوعيها ، فكيف اخلروج 

من ذلك ؟! . 

نسبة 
اخللق إىل 
الكماالت 

بتول علي االستقامُة في الحياة

التهاب  عن  تعرف  ماذا 
 . B الكبد الفايروسي

هو مرض فريوسي معٍد ينتشر 
ولكافة  العامل  أحناء  كافة  يف 

األعمار ولكال اجلنسني . 
سبب املرض : 

 DNA نوع  من  فايروس  هو 
للحرارة  مقاوم  ويكون 
واملطهرات االعتيادية ويقضي 
عليه بدرجة الغليان ملدة مخس 
دقائق يبقى الفريوس يف الدم 
والسوائل األخرى حبدود ستة 
الغرفة  حرارة  بدرجة  أشهر 
يف  لسنوات  يبقى  أن  وميكن 

اجملمدة .
طرق انتقال املرض

امللوث  الدم  نقل   -1
ومشتقاته .

2- احملاقن امللوثة .
التداخالت   -3    
غري  اجلراحية 
 , جراحية  )عمليات  املأمونة 
 , اإلذن  ثقب   , ختان   , أسنان 

إزالة الشعر ( 
4- العادات االجتماعية مثل ) 

الوشم واحلجامة ( . 
5- أثناء الوالدة من األم املصابة 

إىل الوليد. 
6- نقل األعضاء البشرية .

فرتة حضانة املرض :
ستة  إىل  أسابيع  ستة  من 
أشهر ويكون معديا قبل ظهور 
وطيلة  أسابيع  بعدة  األعراض 
فرتة املرض احلادة واملزمنة . 

أعراض املرض : 

بدون  أما  حادة  إصابة   -1
وخاصة  مرضية  أعراض 
مصاحبة  أو  األطفال  يف 
فقدان  مثل  مرضية  ألعراض 
الشهية وارتفاع درجة احلرارة 

والريقان . 
تكون  إما   : مزمنة  إصابة   -2

على هيئة 
أ - التهاب الكبد املزمن بنوعية 
البسيط ويشفى تلقائيا والنوع 
الفعال الذي يتطور إىل تشمع 

أو سرطان الكبد .
ويتم  للفريوس  حاملني  ب - 
املختربي  بالفحص  اكتشافهم 

.
الطرق الوقائية : 

الدم  نقل  بعد  العدوى  1- منع 
ومشتقاته وذلك بفحص مجيع 

قناني الدم املتربع به 
من  اإلصابة  نسبة  تقليل   -2
الصحي  الوعي  نشر  خالل 

اجلديدة  احملاقن  باستعمال 
لكافة  احلديث  والتعقيم 
والوخز  اجلراحية  األدوات 
واحلالقة  والوشم  باإلبر 

واخلتان . 
3- الفحص الدوري للمجاميع 
 ( وهم  للخطورة  املعرضة 
, املالكات  املالمسون للمريض 
والعاملون   , والصحية  الطبية 
الصناعية  الكلية  وحدات  يف 
خمتربات  يف  والعاملون   ,
ومصارف الدم , والعاملون يف 
واحلجامة  والقبالة  احلالقة 

واخلتان . 
املرض  ضد  الوقاية   -4
 48  -24( خالل  لقاح  بأخذ 
األطفال  حالة  يف  ساعة   )
أو  مصابات  ألمهات  املولودين 
يف حالة حدوث جروح طارئة 
أو  بدم  ملوثة  بأدوات  وخز  أو 

افرازات املصابني باملرض . 
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األفضل 

صورةو تعليق..

القضاء على العدو ليس بإعدامه , وإمنا بإبطال مبدئه .

الصمت : إجابة بارعة ال يتقنها الكثريون .

نتيجة  واجلنب   , نتيجة جهل  الشجاعة  تكون  ما  غالبا 

معرفة .

تواضع عند النصر , وابتسم عند اهلزمية .

ال تثقل نفسك بالكراهية , فهي أثقل مما تتصور .

ال أحد يستطيع إهانتك إال مبساعدتك .

الضربات القوية تهشم الزجاج لكنها تصقل احلديد .

من األفضل أن تعاني من الظلم من أن متارسه .

باقة  وردة واحدة إلنسان على قيد احلياة أفضل من 

كاملة على قربه . 

يف هذه الصورة جبل جليدي يبلغ ارتفاعه 
700 مرت، ولكن هناك جذر له ميتد حتت 
سطح املاء لعمق 3 كيلومرتات، وقد كانت 
غرق  يف  سببًا  اجلليدية  اجلبال  جذور 
الكثري من السفن، ألن البحارة مل يكونوا 
جذر  له  جليدي  جبل  كل  أن  يتصورون 
ميتد عميقًا حتت سطح البحر. ويبلغ وزن 

هذا اجلذر أكثر من 300 مليون طن.
هذه احلقيقة العلمية مل يكن أحد يعلمها 
زمن نزول القرآن، ولكن القرآن أشار إليها 
َباَل  ِ وعرب تعبريًا دقيقًا بقوله تعاىل: )َواجلجْ
َأوجَْتاًدا( ]النبأ: 7[. تأملوا كيف أن هذا اجلبل 
يف  املغروس  الوتد  كبري  حد  إىل  يشبه 

األرض!

حيدر داود

أفضل القلوب قلب ال يغيب عنه الصدق
وأفضل الناس شخص ال ينساك ألنه حيبك يف اهلل

وأفضل األيام يوم مير منك بال ذنب
وأفضل إهداء دعاء يرفع لك وأنت ال تعلم 

ــ

أقــــــواٌل مــــــــــــأثــــورٌة
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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 االرقام التالية

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

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

طريق اجلو والرب.

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


