


لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يف الكايف علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض أصحابه عن أبي محزة 
عن عقيل اخلزاعي ان امرياملؤمنني صلوات اهلل عليه كان اذا حضر 
احلرب يوصى للمسلمني بكلمات يقول. تعاهدوا الصلوة إىل ان قال 
عليه السالم: ثم ان اجلهاد أشرف االعمال بعد االسالم وهو قوام 
الدين واالجر فيه عظيم مع العزة واملنعة وهو الكرة، فيه احلسنات 
والكرامة،  الرب  عند  غدا  وبالرزق  الشهادة،  بعد  باجلنة  والبشرى 

يقول اهلل تعاىل )وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل( االية.
وآله  النيب صلى اهلل عليه  ملا وجه  السالم:  الباقر عليه  االمام  قال 
امري املؤمنني عليه السالم وعمار بن ياسر إىل أهل مكة قالوا: بعث 
هذا الصيب ولو بعث غريه إىل أهل مكة! ويف مكة صناديد قريش 
هلما  وقالوا  فساروا  فيه،  بنا مما حنن  أوىل  الكفر  واهلل  ورجاهلا، 
وخوفوهما باهل مكة وغلظوا عليهما االمر، 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(.

يف كتاب اخلصال عن الصادق جعفر بن حممد عليهما السالم قال: 
خاف  ملن  عجبت  أربع،  إىل  اليفرغ  كيف  اربع  من  فرغ  ملن  عجبت 
كيف اليفرغ إىل قوله تعاىل )حسبنا اهلل ونعم الوكيل( فاني مسعت 
اهلل يقول بعقبها، )فانقلبوا بنعمة من اهلل وفضل مل ميسسهم سوء( 

احلديث.

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

إمام دعا إىل هدى فأجابوه إليه، وإمام دعا إىل ضاللة فأجابوه إليها، هؤالء يف اجلنة وهؤالء يف النار، وهو قوله عّز وجل: 
)فريق يف اجلّنة وفريق يف السعري(. )أمالي الصدوق 131، اجمللس 30، ضمن ح 1(.

ورد على احلسني )عليه السالم( في الثعلبية رجل يقال له بشر  بن غالب، فقال: يا بن رسول 

اهلل أخبرني عن قول اهلل عّز وجّل: )يوم ندعو كّل أناس بإمامهم( قال: 



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

طموح االنسان يف االرتقاء حبياته وحسب ما يرى رغبته يف 
يكن طموح  ومهما  املمدوحة  الصفات  من  يعد  معني  جمال 
االنسان فعليه ان ال خيرج عن الشريعة االسالمية ، ودائما 
السعادة  تغمره  حياته  يف  مهمة  خطوة  االنسان  تقدم  كلما 
وتأتيه التهاني والتربيكات من االهل واالقارب واالصدقاء .

اكثر االهداف اليت يطمح اليها االنسان هو املنصب الرفيع 
يف عمله هلذا اذا ما مت تعيينه مديرا عاما او مسؤوال كبريا 
او وزيرا تأتيه باقات الورد وكارتات التهنئة ممن له عالقة 

معه او ممن ينتهز الفرصة لالستثمار.
هنا حمطتان تكونان الشاغلتني لتفكريه يف كيفية استغالل 
شرعي  غري  يكون  وقد  شرعيا  يكون  فقد  املنصب  هذا 
ولالسف االغلب يرونه غنيمة السيما اذا كان هذا املنصب 
فيه من الصالحيات اليت تدر االموال على صاحبه ، وقد 
رأينا البعض ممن ترجم هذا املفهوم اخلاطئ عند استالمه 

املنصب الرفيع .
عند  ال  منصبه  يرتك  ملن  تقدم  ان  جيب  التهاني  ان  ارى 
استالم منصبه وذلك بعد ان يكون قد ادى عمله على اكمل 
وجه مبا يرضي اهلل ويرضي الناس ويرضي ضمريه ففي 
وصادقة  خالصة  تكون  واليت  التهاني  تقدم  احلالة  هذه 
ان صاحب  باعتبار  او متلقية  نفاقية  تهنئة  بينها  يوجد  وال 
املنصب قد غادر منصبه وال يرجو صاحب التهنئة من ورائه 
اال االمتنان والتعبري الصادق عن صدق اداء صاحب املنصب 

عندما كان يشغله.    
رئيس التحرير

هل المنصُب غنيمٌة؟

االفتتاحية
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 جديد مشاريع العتبة .. دار علوم القرآن

وضع حجر األساس ملشروعي دار األيتام وحوزة 
نسائية

أحداث االسبوع

11 ذو القعدة
: من سنة 148 وقيل 153 للهجرة انبزغ النور الثامن من أنوار االمامة أبو احلسن علي بن موسى الرضا 

عليه السالم ،  ودفن غريبًا يف أرض طوس خبراسان.
وفيه: من سنة 336 للهجرة ُولد أبو عبد اهلل حممد النعمان احلارثي العكربي املعروف بالشيخ املفيد. 
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من سنة 1030 للهجرة تويف العامل الفاضل حفيد الشهيد الثاني الشيخ حممد بن احلسن 
العاملي صاحب كتاب شرح تهذيب االحكام وغريه من املصنفات الفقهية.

10 ذو القعدة

12 ذو القعدة
من سنة 776 للهجرة تويف احلكيم االهلي أبو جعفر حممد بن حممد البويهي املعروف 

بالقطب الرازي وهو من تالميذ العالمة احللي.
13 ذو القعدة

من سنة 1028 للهجرة تويف يف مكة املكرمة العاّلمة الرجالي املعروف حممد بن علي بن 
إبراهيم االسرتابادي صاحب كتاب »منهج املقال« وغريه من املصنفات.

15 ذو القعدة
: من سنة 253 للهجرة تويف والي بغداد االديب حممد بن عبداهلل بن طاهر اخلزاعي ، وذلك يف زمن 

املتوكل العباسي.



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة  الشيخ عبد املهدي الكربالئي املكان: العتبة احلسينية املقدسة   الزمان: 4/ ذو القعدة/ 1433هـ املوافق 21/ ايلول/2012 م

الشيخ الكربالئي يشدد على بناء جهاز استخباري قادر على استكشاف 

االعمال االرهابية واختراق المجاميع االرهابية

االمر االول : 
وما   .. االمني  بامللف  يتعلق  ما 
ح�سل من تفجريات يف اال�سبوع 

قبل املا�سي .. نقول :
كما اننا بحاجة اىل التعاون بني 
اجلميع وتعاون املواطنني يف هذا 
اىل  ما�سة  بحاجة  فاننا  املجال 
بدونها  ميكن  ال  امور  جمموعة 
احلد من هذه االعمال االرهابية 

من دون وجود :
لالجهزة  املهني  البناء   -1
ببناء  يعتنى  ان  اأي   ( االمنية 
يف  االمنية  االجهزة  افراد 

على  وقدراتهم  املهنية  قدراتهم 
االمني  الو�سع  مع  التعامل 
هذه  معاجلة  من  ميكنهم  مبا 
منها(  واحلد  االرهابية  االعمال 
اذ لي�س املهم تكثري العدد الأفراد 
البناء  املهم  بل  االمنية  االجهزة 
النوعي وكيف ن�سّكل لدى الفرد 
امنياً وقدرة مهنية  االمني ح�ّساً 
.. من دون ذلك ال ميكن معاجلة 

هذه اخلروق االمنية ..
اال�ستخباري  املهني  البناء   -2
ا�ستخباري  جهاز  بناء  مبعنى 
االعمال  ا�ستك�ساف  على  قادر 

املجاميع  واخرتاق  االرهابية 
االرهابية ويعمل ب�سرية.

3- من دون معاجلة الف�ساد املايل 
واالداري.

عاليا-  ونثّمن   – ننكر  ال  نحن 
اجلهد الكبري الذي يبذله الكثري 
االمنية  االجهزة  �سباط  من 
والوطنيني  ال�سرفاء  وافرادها 
وخدمتهم  عملهم  يف  املخل�سني 
بطوالت  من  يقدمونه  وما 
وت�سحيات تعك�س حجم �سعورهم 

بامل�سوؤولية الوطنية.
ف�ساد  ملفات  اي�ساً  هناك  ولكن 

من  البع�س  لدى  واداري  مايل 
املنتمني لالجهزة االمنية ومنها 

الواجب االنساني وحقوق 
الجوار تقتضي موقفًا 

انسانيًا نبيال ً تجاه هؤالء 
المواطنين السوريين 

النازحين وذلك برعايتهم 
وتوفير الظروف المالئمة 

لسكنهم وتوفير 
احتياجاتهم االنسانية 

االساسية ..

صالة  من  الثانية  اخلطبة  يف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  تطرق 
1433هـ  القعدة/  ذو   4  / املقدس يف  الصحن احلسيين  اقيمت يف  اليت  اجلمعة 

املوافق لـ 21 /9 / 2012، تطرق اىل مجلة من االمور املهمة : 
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ال�سباط   من  البع�س  م�ساومة 
على  االمنية  االجهزة  الفراد 
مقابل  منها  جزء  واخذ  رواتبهم 
وجود  او  بالدوام  التزامهم  عدم 
وجود  ملنت�سبني ال  وهمية  ا�سماء 
لهم  وتقب�س رواتبهم من بع�س 

امل�سوؤولني.
االأمر الثاين :

�سوريا  يف  االزمة  تفاقم  مع 
منها  النازحني  عدد  وازدياد 
فان  احلدودية  املناطق  خا�سة 
الواجب االن�ساين وحقوق اجلوار 
نبيال ً  ان�سانياً  موقفاً  تقت�سي 
النازحني  املواطنني  هوؤالء  جتاه 
وتوفري  برعايتهم  وذلك 
ل�سكنهم  املالئمة  الظروف 
االن�سانية  احتياجاتهم  وتوفري 

اال�سا�سية .. 
حينما  علينا  حق  ال�سعب  ولهذا 
قام �سابقاً وب�سبب الظروف التي 
�سواء  العراقي  ال�سعب  بها  مّر 
ب�سبب �سيا�سات احلكم ال�سابق او 
اثناء االعوام التي تلت االحتالل 
كبري  ان�ساين  بدور  قام  حينما 
ال�سعب  ابناء  رعاية  يف  ونبيل 
العراقي النازحني – ولهم احلق 
 – احلا�سر  الوقت  يف  علينا- 
وتوفري  واحت�سانهم  برعايتهم 
وهذا   .. لهم  املنا�سبة  الظروف 
اجلوار  لدول  نوجهه  الكالم 
تقدم  بان  اي�ساً  االخرى  ل�سوريا 
املطلوبة  االن�سانية  الرعاية  لهم 
.. وباخل�سو�س نوجهه للحكومة 

العراقية وال�سعب العراقي..
جماميع  دخول  من  واخلوف 
ارهابية ال يعفي من القيام بهذه 

املهمة اذ ميكن االحرتاز االمني 
توفري  الوقت  نف�س  ويف  منها 
يف  الت�سّدد  مع  الالزمة  الرعاية 
م�ساألة �سرف االموال املخ�س�سة 
الف�ساد  حاالت  من  لرعايتهم 

والنهب..
االأمر الثالث :

من  الكثري  مبعاناة  يتعلق  ما 
املواطنني يف م�ساألة التعيينات يف 
– يف  وجود  وعدم  الدولة  دوائر 

�سوابط  االحيان-  من  الكثري 
ومعايري مهنية للتعيني وبح�سب 

احلاجة والكفاءة..
واملح�سوبية  الر�سوة  اخذت  فقد 
فر�س  جمال  يف  كبرياً  حيزاً 
التعيني للكثري من املواطنني .. 
املعايري  يف  انحداراً  يوؤ�سر  وهذا 
هذه  يف  واملهنية  االخالقية 

امل�ساألة احل�سا�سة .. 
هوؤالء  من  الكثري  ان  فنجد 
املواطنني ال يتمكن من احل�سول 

على فر�سة تعيني اال من خالل 
اآالف  عدة  اىل  ت�سل  ر�سوة  دفع 
االمر  و�سل  بل  الدوالرات  من 
اىل حد ان ت�سرتى بع�س املواقع 
الف   100 بـ  الدولة  من  املهمة 
دوالر ا�سافة اىل تدخل االحزاب 
الق�سية  هذه  يف  ال�سيا�سية 
ال  الذي  املواطن  فان  وبالتايل 
يجد ماال ً ليدفعه او نا�سراً من 
اليه  ينتمي  معني  �سيا�سي  حزب 
او مييل اليه او م�سوؤول ي�سفع له 
يعينه  اجتماعي  جاه  �ساحب  او 
ان  اراد  اذا  م�سريه  فان  ذلك  يف 
يف  موقع  عن  يبحث  ان  يعمل 
االر�س  ليفرت�س  �سوق  او  �سارع 
ويرتزق من البيع عليها او يعمل 
او يجل�س يف   .. يف مهنة و�سيعة 
واالآهات  احل�سرات  يجّر  البيت 

النه مل يجد فر�سة عمل..
مهنية  معايري  و�سع  اجل  ومن 
باي�سال  الدولة  موؤ�س�سات  لبناء 
املهمة  للمواقع  ي�ستحق  من 
البد  واالمنية  واملهنية  والفنية 
قانون  بت�سريع  االهتمام  من 
اخلدمة االحتادي الذي يت�سمن 
و�سع معايري و�سوابط للتوظيف 
ح�سول  خالل  من  ي�سمن 
املفا�سلة يف التعيني وفق الكفاءة 
اعتماد  ال  لل�سخ�س  واملهنية 
�ستحّطم  التي  املذكورة  الو�سائل 

البلد وال ميكن بناوؤه ......
االأمر الرابع :

ما يتعلق بعوائل �سحايا االرهاب 
..

ب�سبب  منها  الكثري  ا�ستكت  فقد 
بطء االجراءات والروتني القاتل 

للدوائر  االرامل  مراجعة  يف 
املعنية ب�سرف رواتبهم واالعانات 

املالية املخ�س�سة لهم ...
الذين  املواطنني  من  الكثري  ان 
االعمال  هذه  ب�سبب  ا�ست�سهدوا 
االرهابية خلّفوا وراءهم االرامل 
وااليتام بحيث ال تقوى عوائلهم 
املعا�سية  احلاجات  �سد  على 
يعاين  منهم  والبع�س  اال�سا�سية 
من امرا�س ال ت�ستطيع االرملة 
توفري العالج لهم ، ان امل�سوؤولية 
تقت�سي  واالن�سانية  الوطنية 
جهة  من  ال  بهم  خا�سة  عناية 
التقاعدية  الرواتب  توفري 
تقت�سي  بل   .. وقت  با�سرع  لهم 
العناية  وتوفري  كرامتهم  حفظ 
فر�س  توفري  من  لهم  ال�ساملة 
ال�سحية  والرعاية  التعليم 
وال�سكن وغريها.. فالكثري منهم 
ي�سكن يف  اماكن ال تليق باالن�سان 
ويعاين  فيها  ي�سكن  ان  العراقي 
من اأمرا�س توؤدي بهم اىل املوت 
االطفال  بع�س  ي�سطر  وقد 
اىل  النزول  من  العوائل  لهذه 
توفري  لغر�س  وال�سوق  ال�سارع 
ذلك  يف  ما  ومع  العي�س  لقمة 
االخالقي  االنزالق  خماطر  من 
للمجاميع  فري�سة  يكون  ان  او  
ذاته  بحد  وهذا   .. االرهابية 
املجتمع  بناء  ي�سكل خطورة على 

العراقي ..
ال�سرورة  اقت�ست  هنا  ومن 
هذه  لرعاية  قانون  ت�سريع 
و�سحية  معا�سية  رعاية  العوائل 

وتربوية ..

من اجل وضع معايير 

مهنية لبناء مؤسسات 

الدولة بايصال من 

يستحق للمواقع المهمة 

والفنية والمهنية 

واالمنية البد من االهتمام 

بتشريع قانون الخدمة 

االتحادي الذي يتضمن 

وضع معايير وضوابط 

للتوظيف
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الصحبُة الصالحُة ونقاُؤها من األغراِض وإخالصها للحقِّ

من  ال�سالم(  )عليه  العابدين  زيــن  االإمـــام  َهنا  وجَّ لقد 
خالل احلث على االح�سان والعطاء من دون مقابل، كي 
ال تتحول ال�سحبة اىل تبادل ملنافع وم�سالح �سخ�سية 
اأو مقاي�سة مادية، وكي تبقي اإن�سانية العالقة كاأ�سا�س: 
» ت�سحبه بالف�سل ما وجــدت اىل ذلك �سبياًل« فان مل 
ت�ستطع ذلك فكن من�سفاً عادال ً ت�سع احلق يف ن�سابه، 
ويوؤذيه،  يــزعــجــه  عــمــا  ومتــتــنــع  ي�ستحقه،  مــا  فتعطيه 
وتقوم بواجباتك جتاهه وتراعي ظروفه وخ�سو�سياته، 
وال  االجــتــمــاعــي،  �ــســاأنــه  لــه  وتقيم  �سخ�سيته،  وحتـــرتم 
له م�سوؤولية ما ال  ترهقه بطلباتٍ ال يتحملها، وال حتمِّ

عالقة له به.
حقوق  من  ال�سالم(  اليه)عليه  دعــا  ما  اأول  الف�سل  اإن 
ال�سحبة، وهو فوق االن�ساف، فاذا مل ي�ستطع ال�سحبة 
االنــ�ــســاف على  الــتــنــّزل اىل  فـــاالإمـــام يجيز  بــالــفــ�ــســل، 
اأو  ان ت�سحبه بغري احلق واالن�ساف،  االأقــل، وال يجيز 
بال�سوء، بل مقت�سى حقوق ال�سحبة؛ ان حت�سن �سحبته 
ومعا�سرته .. فقد قال امري املوؤمنني علي )عليه ال�سالم( 
وبينه،  بينك  ما  على  اتكاال ً اخيك  حق  ت�سّيعن  وال   «  :

فانه لي�س لك باأخ من اأ�سعت حّقه«.
)وان تكرمه كما يكرمك(

تعطيه،  وال  يعطيك  ان  ي�سح  فــال  بــاخلــري،  تبادله  اأي 
وحتفظه كما يحفظك، فيكون كل واحد منكما اآمناً جتاه 

االآخر، وحاول ان تناف�س �ساحبك يف ال�سبق اىل املكارم، 
فال تنتظره حتى يعطيك، بل اعطه قبل ذلك يف اطار 

البذل وال�سبق اىل العطاء.
) وال ي�سبقك فيما بينك وبينه اىل مكرمة (

وقد ال يتي�سر لك ان ت�سبقه يف بع�س احلاالت، فال م�سكلة 
يف ذلك، فان �سبقك كافاأته لتكون �سمة العطاء والتهادي 
واملكافاأة هي الغالبة على عالقة ال�ساحب ب�ساحبه .. وال 
تقت�سر املكافاأة او العطاء على االمور املادية والظاهرية 
املوا�ساة  او  امل�ساندة  او  االقــرا�ــس  او  االطعام  من خــالل 
او الت�سدي للم�ساعدة اثناء احلاجة .. بل تتعداها اىل 
اظهار وابراز العالقة العاطفية بينكما، ون�سر احليوية 

واحلياة يف العالقة بينكما لتمتني املحبة واملودة.
ر به عما ي�ستحق من املودة( ) فال تق�سِّ

اإن�سانية  عــالقــة  عــن  تــعــبــرياً  ال�سحبة  يجعل  مبــا  اأي 
�سادقة ..

) تكرم نف�َسك ن�سيحته وحياطته ومعا�سدته على طاعة 
ربه(

ويرتتب على ال�سحبة م�سوؤولية؛ فعليك ان ُتلزم نف�سك 
بن�سيحة �ساحبك مبا ينفعه وي�ساعده يف حياته، ال مبا 
ه اأن ي�سمعه منك، واأن تاأن�س وتر�سى وتقبل بذلك  ي�سرُّ
ال  َدقك  �سَ َمــْن  ديُقَك  �سَ  «  : قيل  وكما  معك،  فعله  اذا 
واهتمامك،  برعايتك  حتيطه  ان  وعليك  َقك«،  دَّ �سَ َمْن 

واأن تعا�سده وت�سانده ليكون دائماً يف طاعة اهلل تعاىل، 
اذا مل تكن يف طاعة اهلل  او معا�سدة  بن�سيحة  نفع  وال 

تعاىل.
على  تعينه  ان  ل�ساحبك  اردتـــه  اذا  اخلــري  كــل  فــاخلــري 
املعا�سي  الرتــكــاب  فــكــر  اذا  امل�ستقيم  الــ�ــســراط  �ــســلــوك 
للثبات  له  م�سجعاً  جانبه،  اىل  وتكون  مبع�سية  َهــّم  او 
اىل مع�سية  نف�سه  مالت  اذا  وكــذا  الطاعة،  على طريق 
اأعنته على نف�سه بعدم  فرتدعه عنها، فتكون بذلك قد 
مع�سية ربـــه.. فــاذا التزمت مبــفــردات هــذا احلــق تكون 
عليه، مما يجعل  عذاباً  تكون  وال  على �ساحبك،  رحمة 
باخلريات  مليئة  الأنــهــا  ب�سبحتك،  متم�سكاً  �ساحبك 

والفوائد، وتنقذه من العذاب يف الدنيا واالخرة ..
وال يلزم احد املت�ساحبني باالإن�ساف اأو ال�سحبة باخلري 
يقع  كليهما  املت�ساحبني  عــلــى  وامنـــا  االآخــــر،  دون  مــن 
وان حتفظه  تكرمه كما يكرمك  ان  العبء، فيجب  هذا 
عنك،  ويدفع  ومينع  يحفظك  كما  عنه  وتدفع  ومتنعه 
واأن ت�سبقه اىل كل ما جتد له فيه خرياً ، فان �سبقك هو 

كان عليك ان تكافئه.. واأن تبذل له ن�سحك .
قــال االمـــام الــ�ــســادق )عليه الــ�ــســالم( : » وّطـــن نف�سك 
على ح�سن ال�سحابة ملن �سحبت، يف ح�سن خلقك وكف 
عفوك  وتــفــر�ــس  لــغــوك،  واأقــــل  غيظك  واكــظــم  ل�سانك 
وتــ�ــســخــو نــفــ�ــســك«، وقــــال )عــلــيــه الــ�ــســالم( : » ال تكون 
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لقد سبق لنا ان تناولنا معايري اختيار الصاحب، ونتطرق اآلن اىل مراعاة حقوقه للمحافظة عليه، ولكي تؤدي 
صحبته نتائجها العملية ومثارها ونفعها، فال يكفي االتكال على املودة واحملبة فقط لكي تستمر الصحبة، بل يلزمها 
بن احلسني  لإلمام علي  احلقوق  رسالة  فورد يف  للحقوق..  املراعاة  على  مبنية  سليمة،  ضوابط عملية، وتصرفات 
السجاد )عليهما السالم( عن حق الصاحب قوله: ))وأما حق الصاحب فان تصحبه بالتفضل واإلنصاف ، وتكرمه كما 
يكرمك، وال تدعه يسبق إىل مكرمة ، فان سبق كافيته، وتوده كما يودك، وتزجره عما يهم به من معصية اهلل، 

وكن عليه رمحة، وال تكن عليه عذابا، وال قوة إال باهلل ((.
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احلدود  هــذه  فيه  كــانــت  فمن  بــحــدودهــا،  ااّل  ال�سداقة 
فيه  يكن  مل  ومن  ال�سداقة،  اىل  فان�سبه  منها  �سيء  اأو 
�سيء منها فال تن�سبه اىل ال�سداقة، فاأولها : ان تكون 

�سريرته وعالنيته لك واحدة .
والثاين : ان يرى ما ي�سرك ي�سره وزينك زينه و�سينك 
�سينه، وان ال يغريه عليك والية وال مال، وان ال مينعك 
�سيء تناله مقدرته، وان ال ي�سلمك عند النكبات.. وحق 
ال�سحبة ان تكون باملال والنف�س والل�سان والقلب بالعفو 
التكّلف  وترك  والتخفيف  والوفاء  واالخال�س  والدعاء 

والتكليف وجتمعها امور:
اولها : املال وله ثالث مراتب :

1ـ ادنــاهــا ان تــنــزلــه مــنــزلــة عــبــدك وخــادمــك يف القيام 
بحوائجه واموره من دون ان حتوجه اىل �سوؤال.

نــفــ�ــســك وتر�سى  تــنــزلــه مــنــزلــة  2ــــــ وهــــي او�ــســطــهــا ان 
مب�ساركته اإياك يف مالك.

3ـ وهي اعالها ان توؤثره على نف�سك وتقدم حاجته على 
حاجتك، قال تعاىل : » ويوؤثرون على اأنف�سهم ولو كان 

بهم خ�سا�سة«. 
احُدكم  : هل يدخل  لرجل  ال�سالم(  االمــام )عليه  قــال 
َيــَده يف كم اخيه وكي�سه فياأخذ منه ما يريده من غري 

اذن ؟ قال : ال ، قال : فل�ستم باإخوان.
والقيام  حاجاته  ق�ساء  يف  بالنف�س  االعانة  يف   : الثاين 
بها قبل ال�سوؤال، وهذه لها درجات ادناها القيام باحلاجة 

عند ال�سوؤال والقدرة مع الب�سا�سة.
الل�سان بال�سكوت عن ذكر عيوبه  الثالث والرابع : على 
يف ح�سرته وغيبته وعن ا�سراره التي تنهى اليه ولو بعد 

القطعية، فان ذلك من لوؤم الطبع، وان ي�سكت عن القدح 
يف احبائه واهله وولده.

وبــالــنــطــق بــاإظــهــار الــتــودد والــتــفــقــد والـــدعـــاء والثناء، 
على  وينبهه   .. حــرامــاً  ارتــكــب  اذا  ويــخــوفــه  وين�سحه 
 : فيها  احل�سن  ويح�سن  عينه  يف  القبيح  ويقبح  عيوبه 
قال ر�سول )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( : » املوؤمن مراآة 
املوؤمن«، اأي يرى منه ما ال يرى من نف�سه كما ي�ستفيد 

باملراآة الوقوف على عيوب �سورته الظاهرة.
اخلام�س : العفو عن زالته وهفواته وهفوته ان كانت يف 
حقوق  يف  لتق�سري  كانت  وان  وار�سدته،  ن�سحته  الدين 
االخــوة او ا�ساءة او جتــاوز؛ عفوت عنه وال تعاقبه، واذا 

اعتذر اليك فاقبل عذره.
قال النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( : من اعتذر اليه 

اخوه فلم يقبل، فعليه مثل اإثم �ساحب املك�س«
مــا يحبه  بكل  لــه يف حياته وممــاتــه  الــدعــاء   : ال�ساد�س 
لنف�سه والأهله، وال تفرق بني نف�سك وبينه فان دعاءك 

له دعاء لنف�سك.
دعا  اذا   : و�سلم(  والــه  عليه  اهلل  اهلل )�سلى  ر�سول  قــال 

رجل الأخيه يف ظهر الغيب قال امللك ولك مثل ذلك.
 «  : تعاىل  قوله  يف  ال�سالم(  )عليه  الباقر  االمــام  وعــن 
ويزيدهم  ال�ساحلات  وعملوا  اآمــنــوا  الذين  وي�ستجيب 

من ف�سله«.
له  فتقوله  الغيب  بظهر  الأخيه  يدعو  املوؤمن  هو   : قال 
املالئكة اآمني، ويقول اهلل العزيز اجلبار : ولك مثل ما 

�ساألت ولقد اعطيت ما �ساألت بحبك اإياه«.
الــثــبــات على احلب  وهــو  الــوفــاء واالخــال�ــس   : ال�سابع 

وادامته اىل املوت معه وبعد املوت مع اوالده وا�سدقائه، 
فان احلب امنا يراد لالآخرة، فان انقطع قبل املوت هبط 
الوفاة  بعد  الــوفــاء   : قيل  ولذلك  ال�سعي  و�ساع  العمل 
خــري مــن كــثــري الــوفــاء يف حـــال الــدنــيــا .. ومـــن الوفاء 
يف  يتغرّي حاله  ال  وان  وا�سدقائه  اقاربه  جميع  مراعاة 

التوا�سع مع اخيه، وان ارتفع �ساأنه وات�سعت واليته.
جاء يف �سرح ال�سحيفة ال�سجادية : » ان من حق ال�سحبة 
مع اال�سحاب مطلقا ً: طالقة الوجه والب�سا�سة والكالم 
ما  وحت�سيل  واملــواكــلــة  واملعانقة  وامل�سافحة  والــ�ــســالم 
من  وخمالفة  منه،  يغتمون  مــا  ورفــع  الــيــه،  يحتاجون 
وتوقريهم  وتعظيمهم   ، وافقهم  من  وموافقة  خالفهم 
وعدم التهجم عليهم وال�سفح عن عرثاتهم ومداراتهم، 
الوعد  و�ــســدق  الكف  بب�سط  ويعا�سرهم  يهجرهم  وان 
ودوام العهد وحفظ اال�سرار وايثار االرفاق وقبول العذر 
و�سرت  املحا�سن  ون�سر  الــوفــاء  و�ــســدق  االذى  واحــتــمــال 
الن�سيحة وقبولها منهم، وان يحب لهم  القبائح وبذل 
ما يحب لنف�سه ويكرم كل واحد منهم على قدره ويعود 

من مر�س منهم وي�سهد جنازة من مات منهم .
بان ال يكلف  التكليف وذلــك  وتــرك  التخفيف   : الثامن 
َمْن ي�سحبه ما ي�سق عليه وال ي�ستمد منه من مال وال 

جاه.
اأن ترباأ من االغرا�س،  واأول �سرائط ال�سحبة الكرمية 
طريق  على  وتكرب  تولد  واأن  احلــق،  لوجه  تخل�س  واأن 
االميــان واالحــ�ــســان، وهــذا هو معنى احلــب هلل تعاىل.. 
وقــد رّغــب اال�ــســالم يف جعل ال�سحبة نقية خال�سة هلل 

تعاىل وابقائها وادامتها لوجهه تعاىل. 

صحن العقيلة زينب عليها السالم
هنالك مبادئ وقيم حيملها االنسان 
وكثريا ما يرددها يف اي مناسبة 
او جملس هذه املبادئ الميكن هلا 
ان تاخذ صداها وعمقها يف قلب 
املواقف  اال يف  بها  املنادي  وعقل 
وفق  التصرف  منه  تتطلب  اليت 

مبادئه .
يقول  والكل  ياحسني  يردد  الكل 
هذه   ، للحسني  فداء  روحي 
معنى  عن  تعرب  اليت  الشعارات 
يف  احلسينية  للتضحية  عميق 
واليت  واملسلمني  االسالم  سبيل 

نبخل  ال  ان  افضل صورها  يكون 
باي شيء يؤدي اىل ترمجة هذه 
 ، الواقع  ارض  على  الشعارات 
هنالك مواقف اختذها كل من له 
اليت  العقارات  باستمالك  عالقة 
بالعتبة احلسينية املقدسة  حتيط 
لغرض التوسعة واليت تاتي خدمة 
ملكا  تكون  وال  الكريم  للزائر 
السالم  عليه  للحسني  اال  الحد 
من  هنالك  نفسه  الوقت  ففي   ،
وتربع  بل  عقاره  بيع  يف  تسامح 
عليه  احلسني  الجل  كبري  مببلغ 

هنالك  الوقت  نفس  ويف  السالم 
من يساوم على بيع عقاره حماوال 
القائمة على شراء  اللجنة  ابتزاز 
العقارات للحصول على اعلى رقم 
يقف  الوقت  نفس  وهو يف  ممكن 
امام شباك احلسني عليه السالم 
ويقول »روحي فداء للحسني » ويف 
نفس الوقت يثري نوعا من البلبلة 
التهكم  خالل  من  غيبة  تعد  اليت 
اخلاصة  اللجان  على  واالفرتاء 
لعملية  واملتابعة  باالشراف 
االستمالك ، علما ان هذه االمالك 

احلكومية  الدوائر  يف  تسجل 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  باسم 
فاالمالك اليت مت استمالكها حلد 
هي  زينب  العقيلة  لصحن  االن 
عليها  زينب  وتنتظر  العتبة  باسم 
السالم استكمال بقية االستمالك 
الصحن   ببناء  املباشرة  يتم  حتى 
تؤكد  روايات  هنالك  ان  العلم  مع 
السالم  عليه  احلسني  االمام  ان 
بها  دفن  اليت  االرض  اشرتى 
وطلب ان تكون حمل اقامة للزوار 

الذين يزورون قربه.   

جملة االحرار اال�سبوعية 7 A L A H R A R  M A G A Z I N

نية
إميا

ت 
سا

قب



ما حكايُة أيب لبابة األنصاري ؟

                             

منقول عن موقع مكتب المرجع 
الديني األعلى سماحة آية اهلل 

العظمى السيد علي الحسيني 
السيستاني)دام ظله الوارف ( 

www.sistani.org

استفتاءات متنوعة

احلديث  عند  لبابة  أبو  يذكر 
)) ال ختونوا  تعاىل:  قوله  عن 
اهلل...(( وذلك ان سبب نزوهلا 
والزهري  الكليب  يذكر  كما   -
- كان يف أبي لبابة األنصاري 
)صلى  اهلل  رسول  أن  وذلك 
يهود  حاصر  وآله(  عليه  اهلل 
ليلة  وعشرين  احدى  قريظة 
)صلى  اهلل  رسول  فسألوا 
على  الصلح  وآله(  عليه  اهلل 
بين  من  اخوانهم  صاحل  ما 
إىل  يسريوا  أن  على  النضري 
وارحيا  أذرعات  إىل  إخوانهم 
أن  فأبى  الشام  أرض  من 
يعطيهم ذلك رسول اهلل )صلى 
ينزلوا  أن  إاّل  وآله(  عليه  اهلل 
معاذ،  بن  سعد  حكم  على 
لبابة  أبا  إلينا  أرسل  فقالوا: 
عياله  ألن  هلم  مناصحًا  وكان 
عندهم،  كانت  وماله  وولده 
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  فبعثه 
ما  فقالوا:  فأتاهم  وآله(  عليه 
على  أننزل  لبابة؟  أبا  يا  ترى 
حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو 
لبابة بيده إىل حلقه: انه الذبح 
جربائيل  فآتاه  تفعلوا،  فال 
لبابة:  أبو  قال  بذلك  فأخربه، 
من  قدماي  زالت  ما  اهلل  فو 
قد  أني  عرفت  حتى  مكانهما 
فنزلت  ورسوله،  اهلل  خنت 
اآلية فيه فلما نزلت شد نفسه 
على سارية من سواري املسجد 
وقال: واهلل ال أذوق طعامًا وال 
شرابًا حتى أموت أو يتوب اهلل 
، فمكث سبعة أيام ال يذوق  عليَّ
فيها طعامًا وال شرابًا حتى خر 
مغشيًا عليه، ثم تاب اهلل عليه 

تيب  قد  لبابة  أبا  يا  له:  فقيل 
, فقال: ال واهلل ال أحل  عليك 
اهلل  رسول  يكون  حتى  نفسي 
)صلى اهلل عليه وآله( هو الذي 
ثم  بيده،  حيلين، فجاءه فحله 
متام  من  ان  لبابة:  أبو  قال 
توبيت أن أهجر دار قومي اليت 
أصبت فيها الذنب, وأن اخنلع 
)صلى  النيب  فقال  مالي،  من 
الثلث  وآله( جيزيك  عليه  اهلل 
املروي  وهو  به.  تتصدق  أن 
عن أبي جعفر وأبي عبد اهلل 
)عليهما السالم(. )انظر حبار 

األنوار ج 22 ص 37(.
العاملي  جعفر  السيد  لكن 
ال  السرية(  من  )الصحيح  يف 
يرتضي ما ينقل عن توبة أبي 
لبابة ويرى فيها من التعارض 
يقبل  ال  من جيعله  الكثري  من 
بالقصة على ما ذكرت, ويذكر 
لتلك القصة وقفات ومؤاخذات 
فراجع،   )127 11 ص  )ج  يف 
اننا  )بل  ذلك:  ضمن  وقال 
أبو  يكون  أن  نصدق  نكاد  ال 
ماله,  بثلث  تصدق  قد  لبابة 
كله  به  يتصدق  ان  عن  فضال 
له  كانت  انه  أيضًا  نصدق  وال 
قريظة فرتكها  بين  أموال يف 

.
لدينا ما يشري إىل  وذلك ألن 
إىل  بالدنيا  لبابة  أبي  اهتمام 
درجة أن يرد طلب رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( يف أمر 
يتيم من أجل عذق من النخل.

يقول الواقدي ما ملخصه: كان 
أول شيء عتب فيه رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( على أبي 

طريق  عن  ترديدها  يجوز  وهل  املتحركة،  الر�سوم  اأنا�سيد  اإىل  اال�ستماع  يجوز  هل  ال�سوؤاُل: 
قراءتها ولكن بلحن؟

اجلواُب: اإذا كان اللحن متداواًل يف جمال�س اللهو واللعب فاالحوط تركه.
ال�سوؤال: هل يجوز ال�سماع لالأنا�سيد االإ�سالمية بق�سد التمتع ب�سوت املن�سد؟

اجلواب: ال يجوز.
ال�سوؤال: هل يجوز اال�ستماع اإىل االأغاين الدينية يف مدح اآل البيت )عليهم ال�سالم( م�سحوبة 

باملو�سيقى؟
اجلواب: الغناء حرام مطلقاً، واأما املدائح التي تن�سد بلحن جميل ولكنه ال يكون غنائياً 

فال مانع منها، واأما املو�سيقى فتجوز اإذا مل تكن منا�سبة ملجال�س اللهو واللعب.
اآالت  على  حتتوي  لكنها  االإ�سالمي،  والطابع  الكلمات  ذات  االأنا�سيد  �سماع  حكم  ما  ال�سوؤال: 

اللهو؟
اجلواب: ال مانع اإن مل تكن املو�سيقى منا�سبة ملجال�س اللهو واللعب.

ال�سوؤال: ما هو حكم �سماع االأنا�سيد االإ�سالمية امل�سحوبة باالآالت املو�سيقية ؟
اجلواب: ال مانع منه ما دامت ال تنا�سب جمال�س اللهو واللعب.

ال�سوؤال: هنالك بع�ض من االأنا�سيد واملو�سحات الدينية وهذه االأنا�سيد تدخل فيها بع�ض االآالت 
املو�سيقية، فهل يجوز اال�ستماع اإليها ؟

والطرب فال  اللهو  تنا�سب جمال�س  ال  واملو�سيقى  لهوياً  الكالم  يكن  اإذا مل  اجلواب: 
مانع من ذلك.

ال�سوؤال: يكرث ال�سوؤال عن املو�سيقى املحرمة واملحللَّة ، كذلك يكرث ال�سوؤال عن االأغاين املحللَّة 
الغرائز  تثري  التي  تلك  هي  املحرمة  االأغاين  باأّن  نقول  اأن  ن�ستطيع  فهل   ، املحرمة  واالأغاين 

اجلن�سية ال�سهوانية ، وتدعو اإىل االبتذال وامليوعة.
اإىل م�ستوى رفيع  بالنفو�ض واالأفكار  ، والتي ت�سمو  الهابطة  الغرائز  التي ال تثري  اأما االأغاين 
االأئمة  مبدح  اأو  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  النبي  ب�سرية  تتغنى  التي  الدينية  كاالأغاين   ،

)عليهم ال�سالم( اأو تلك االأغاين واالأنا�سيد احلما�سية واأ�سرابها اأغاٍن حمللَّة؟
اجلواب: الغناء حرام كله ، وهو على املختار : الكالم اللهوي الذي يوؤتى به باالأحلان 
املتعارفة عند اأهل اللهو واللعب ، ويلحق به يف احلرمة قراءة القراَن الكرمي واالأدعية 

املباركة ومدائح اأهل البيت )عليهم ال�سالم ( بهذه االأحلان.
باالأحلان   - احلما�سية  كاالأنا�سيد   - اللهوي  غري  الكالم  من  ذلك  �سوى  قراءة  واأما 

الغنائية ، فحرمتها تبتني على االحتياط اللزومي.
واأما اللحن الذي ال ينطبق عليه التعريف املذكور فلي�س حمرماً بذاته.

األناشيُد اإلسالميُة )القسم األول(

لـو سألـوك
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رأى احد زوار امري املؤمنني )عليه السالم( املقدس االردبيلي ومل يعرفه وكان الزائر يبحث 

عن من يغسل له مالبسه فقال للمقدس خذ مالبسي واغسلها لي فأخذها املقدس فغسلها 

املقدس  فقال  الزائر  يلومون  فبدؤوا  جرى  مبا  حاضرا  كان  من  وعرف  اليه  بها  وجاء 

االردبيلي  ... ماذا حدث حتى تلوموه ؟ ان حقوق املؤمن على املؤمن اكثر من هذا بكثري. 

قال احملدث القمي معقبا على ماتقدم لقد اقتدى موالنا املقدس االردبيلي باإلمام الثامن 

عليه السالم فقد روي انه دخل احلمام يوما فقال له شخص ال يعرفه دلك ظهري وبدأ 

االمام بتدليك ظهره فراه بعض من يعرفه فجاؤوا واعتذروا من اإلمام فبدأ االمام حيدثهم 

ان ال غضاضة يف ذلك وهو ماض يف عمله اىل ان انهاه .

قال صليت  ؟  عمال  لي  عملت  هل  السالم(  )عليه  موسى  سأل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ان 

ُجنَّة  والصوم  برهان  فلك  الصالة  اما  فقال سبحانه:  لك  وذكرت  لك وصمت وتصدقت 

والصدقة ظل والذكر نور فأي العمل عملت لي ؟

قال موسى دلين على العمل الذي هو لك ؟

قال تعاىل : هل واليت لي وليا ؟ هل عاديت لي عدوا ؟ 

فعلم موسى ان افضل االعمال احلب يف اهلل والبغض يف اهلل 

وهذا امليزان بيننا وبني اولياء اهلل عليهم السالم  

رايته على الرصيف يشرب الشاي وبعد انتهائه من شرب الشاي رمى قدح البالستك على 

الشارع  نهاية  اكياس يف  لدي  قلت  نعم  قال  انت محال  له هل  وقلت  منه  اقرتبت  االرض 

نعم  قال  العمارة  هذه  من  طابق  اخر  يف  املوجود  املخزن  يف  وتضعها  ان حتملها  اريدك 

سأمحلها قلت له انها ثقيلة بعض الشيء قال ولو فاني محلت اثقل من هذه االكياس قلت 

له اذا كنت كذلك فلماذا مل حتمل قدح الشاي الذي وزنه ال يتجاوز عشرة غرامات وتضعه 

يف احلاوية اليت ال تبعد عنك عشرة امتار؟

قال يف الكشاف انه قيل إلبراهيم بن ادهم ما لنا ندعو فال جناب ؟ فقال ألنه دعاكم فلم 

جتيبوه ثم قرا واهلل يدعو اىل دار السالم.

ما حكايُة أيب لبابة األنصاري ؟

المقدس االردبيلي

هل عملت لي عماًل

النظافة ال عالقة لها بالفقر

ألنه دعاكم فلم تجيبوه

لبابة بن عبد املنذر انه خاصم يتيمًا له يف عذق 
فقضى رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( بالعذق 
ألبي لبابة, فصاح اليتيم واشتكى إىل رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله(، فقال )صلى اهلل عليه 
وآله( ألبي لبابة: هب لي العذق يا أبا لبابة؟ لكي 
يرده )صلى اهلل عليه وآله( إىل اليتيم فأبى أن 
يهبه له )صلى اهلل عليه وآله(. فقال )صلى اهلل 
عليه وآله( ألبي لبابة: أعطه اليتيم, ولك مثله 
يف اجلنة. فأبى أبو لبابة أن يعطيه. فقال رجل 
أنصاري امسه ابن الدحداحة: رأيت يا رسول 
اهلل, ان ابتعت هذا العذق فأعطيته هذا اليتيم 
إىل مثله يف اجلنة. فقال )صلى اهلل عليه وآله(: 
نعم. فابتاع ابن الدحداحة العذق من أبي لبابة 
حبديقة خنل كانت له فأعطاه اليتيم, فلم يلبث 
شهيدًا  أحد  قتل يف حرب  أن  الدحداحة  ابن 
مذلل  عذق  رب  وآله(:  عليه  اهلل  )صلى  فقال 

البن الدحداحة يف اجلنة.
ثم يقول جعفر العاملي: ))ما نثق به من قصة 
أبي لبابة: ورمبا يكون لقصة أبي لبابة أساس 
من الصحة ولكن ليس بالصورة اليت يذكرها 
املؤرخون، وذلك بأن يكون قد خان اهلل ورسوله 
ورمبا تكون توبته قد تأخرت إىل غزوة تبوك 
خيانته  كشف  من  خوفًا  توبته  كانت  ورمبا   ,
غائلة  يدفع  ما  إىل  فبادر  جهة جربائيل،  من 

الفضيحة فربط نفسه إىل اسطوانة املسجد.
لبابة  أبا  ان  هو  الظاهر  ولكن  ورمبا...  ورمبا 
اجلرمية  هذه  وارتكب  خطئه  ظالل  تفيأ  قد 
التوبة  فأظهر  الفضيحة  خاف  حتى  النفسية 
ورمبا يكون اظهاره هلا بعد نزول قوله تعاىل: 
 )) الكفر  يف  يَسارعوَن  الَّذيَن  حَيزنَك  َوال   ((
اخليانة  جرمية  فريتكبون  عمران:176(،  )آل 
املنافقني  ومع  تارة  اليهود  مع  أخرى  بعد  مرة 
إذا كان مثة خيانات  تارة. وال ندري  املتآمرين 
عنها  لنا  يفصح  أن  التاريخ  يستطع  مل  أخر 
لسبب أو آلخر...(( )الصحيح من السرية ج 11 

ص 130(.
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حصاد 
»األحرار« 

األسبوعي 
رئيس ديوان 

الوقف الشيعي 
يستقبل وفدًا 
دينيًا من إقليم 

كردستان
استقبل مساحة السيد صاحل احليدري 
الوقف الشيعي يف مكتبه  رئيس ديوان 
وفدًا من رجال الدين من إقليم كردستان 
الثنائية  العالقات  تعزيز  يف  للتباحث 
الرمسي  الناطق  .وقــال  الطرفني  بني 
باسم الديوان السيد عمار املوسوي ان 
الغامرة  سعادته  عن  أعــرب  احليدري 
ـــدًا عمق  ـــكـــردي مـــؤك ــقــاء الـــوفـــد ال بــل
والديين  التارخيي  والرتابط  العالقات 
 ، العراقي  الشعب  مكونات  مجيع  بني 
مبينًا ان ما يربطنا باألخوة األكراد ال 
بل  قومي  او  طائفي  تقييم  على  يبنى 
التسميات  مجيع  مــن  بكثري  اكــرب  هــو 
والنبيلة  األصيلة  الشيم  اىل  مشريًا   ،
الــيت ميتاز بها األخــوة األكـــراد واليت 
تعكس مدى احلب والصدق بني مجيع 
مــن جهته   . الــعــراقــي  الشعب  أطــيــاف 
أشاد الوفد الزائر بعمل الوقف الشيعي 
مؤكدين ان ماحتقق من اجناز مشاريع 
واعـــمـــار كــبــري لــلــعــتــبــات املــقــدســة من 
واعتزاز  فخر  مدعى  هو  الديوان  قبل 
جلميع أبناء الشعب العراقي ، وتطرق 
الوفد اىل الرتابط واحملبة اليت جتمع 
العراق  مظلة  بــاألكــراد حتــت  الــعــرب 
احلكيمة  بــالــقــيــادة  مشيدين  الــواحــد 
النجف األشرف  الدينية يف  للمرجعية 
واليت ساهمت بإفشال كل املخططات 
اخلبيثة اليت حاول اإلرهاب زرعها بني 

أبناء البلد الواحد .

وكالة  لدى  بريول  فاتح  االقتصاديني  كبري  حذر 
الطاقة الدولية  من ان تراجعا غري متوقع يف زيادة 
سيئا  »خربا  سيشكل  الطاقة  من  العراق  صادرات 
بريول  وحتدث  العامل.  اسواق  اىل  بالنسبة  جدا« 
عن توقعات بان يزداد الطلب على النفط يف السوق 
اصالح  احلكومة  حماولة  نتيجة  العراقي  الداخلي 
يف  االستهالك  معدالت  وارتفاع  الكهرباء  قطاع 

النفط  عائدات  يؤثر على  ثراء، مما  يزداد  جمتمع 
يف املستقبل وخيلق حتديات سياسية وجيوسياسية 
ايضا.ورفض بريول اعطاء تفاصيل حول التحديات 
العراق،   »وحدة  ان  اىل  لفت  لكنه  للعراق،  االكرب 
ووحدة اراضيه، امر ذو اهمية استثنائية«، يف اشارة 
احلكومة  بني  النفط  حول صادرات  اخلالفات  اىل 

االحتادية وحكومة اقليم كردستان.

خبري دويل : م�سري العامل النفطي مرتبط بالذهب اال�سود العراقي   

�سركة اإيطالية تفوز بعقد ملد خطوط النفط بقيمة 358 مليون دوالر

موازنة العام املقبل على طاولة جمل�ض الوزراء

العراق يعي�ض ازمة ابنية مدر�سية وان 850 بناية مل يتم اجنازها 

التعليم حتدد معدالت القبول يف الكليات االأهلية   

قال املتحدث باسم احلكومة علي الدباغ إن العراق 
وافق على عقد بقيمة 358 مليون و 800 ألف دوالر 
أند  »دريك  وشركة  اإليطالية  »سيتشم«  شركة  مع 
حقل  يف  أنابيب  خطوط  ملد  دبي  ومقرها  سكل« 

الزبري النفطي يف حمافظة البصرة.

والقابل  عامني  أجله  يبلغ  الذي  العقد  و مبوجب   
من  اخلام  لنقل  أنابيب  مد خطوط  للتمديد سيتم 
حلقن  وخطوطا  اإلنتاج  منشآت  إىل  النفط  آبار 

املياه وسيستبدل خطوطا قدمية يف احلقل.

ملشروع  األولية  املسودة  احالة  املالية  وزارة  قررت 
قانون املوازنة العامة للبالد للعام املقبل اىل جملس 

الوزراء بهدف املصادقة عليها.
 وأعلن وكيل وزارة املالية فاضل نيب ان »التقدير 
حلجم  والتخطيط  املالية  وزارتي  وفق  األولي 

موازنة العام املقبل يبلغ 132 ترليون دينار عراقي 
من  الواحد  الربميل  لسعر  دوالرًا   90 باحتساب 
النفط العراقي املصدر اىل اخلارج«، الفتًا اىل ان 
»مسودة مشروع موازنة العام املقبل تولي إهتمامًا 

كبريًا بتنفيذ املشاريع اإلستثمارية يف البالد«.

النيابية عن وجود 850 مدرسة  الرتبية  كشفت عضو جلنة 
احناء  مجيع  يف  بنائها  اعادة  اجل  من  الشركات  تسلمتها 
العراق منها 37 مدرسة يف كربالء موضحة ان نسب االجناز 

لتلك املدارس مابني صفر اىل %20
وقالت منى العمريي ان العراق حباجة اىل 6000 مدرسة من 
اجل سد النقص احلاصل يف ابنيته املدرسية واستيعاب اعداد 

الطلبة الذين التسد حاجة املدارس احلالية العدادهم.
موضحة  ازمة  خلية  بتشكيل  الرتبية  جلنة  عضو  وطالبت 
وستجلس  االسبوع  هذا  بالفعل  تشكلت  قد  اخللية  هذه  ان 
االبنية  بناء  يف  االسراع  آليات  حبث  اجل  من  اسبوعيا 
اليوم يعيش  العراق  البالد حيث ان  املدرسية اليت تشهدها 

ازمة بناء مدارس ».

معدالت  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  حددت 
اىل  التقديم  حصر  مؤكدة  االهلية،  الكليات  يف  القبول 
هذه الكليات باستمارة القبول املركزي اليت اطلقتها على 
جامعة  رئيس  مساعد  وأوضح  للوزارة.  االلكرتوني  املوقع 
االمام جعفر الصادق الدكتور سعد التميمي ، ان »الوزارة 
حددت معدالت القبول للحدود الدنيا يف الكليات االهلية 

ضمن التخصصات االنسانية بأقل من )60( كاللغة العربية 
والتاريخ وبقية االقسام االخرى، وذات الرقم لالختصاصات 
العلمية كاالدارة واالقتصاد والقانون والعلوم، باستثناء كلية 
اهلندسة اليت تتطلب من املتقدم احلصول على معدل )75 
يطرأ  مل  الدراسية  »االجور  ان  ادنى«.وأكد  كحد  باملئة   )

عليها أي تغيري عن ارقام العام املاضي.
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انطلقت املسرية احلاشدة يف مركز مدينة كربالء املقدسة اليت خرجت من داخل الصحن احلسيين  الشريف نصرًة للنيب 

االكرم )صلى اهلل عليه وآله( ودفاعا عن املقدسات االسالمية و تنديدًا باإلساءة االمريكية لرسول الرمحة حاملة الفتات 

تندد بالفيلم االمريكي – الصهيوني الذي أساء اىل رسول اهلل حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم(.

العاملي من مغبة االساءة اىل  ،املوت ألمريكا واملوت السرائيل وحمذرين االستكبار  الغاضبون شعارات  املتظاهرون  وردد 

ملؤامرات  والتصدي  االسالمية  رموزهم  للدفاع عن  االستعداد  اهبة  على  أنهم  وأكدوا يف شعاراتهم  االسالمية  املقدسات 

االعداء اليت تريد النيل من الرسول االعظم )صلى اهلل وعليه واله(.وشاركت يف املسريات حشود من الشباب واليافعني 

مرتدين األكفان ومعلنني استعدادهم للتضحية بأنفسهم نصرة لنيب الرمحة )صلى اهلل وعليه واله(.

وقال بعض املتظاهرين ان هذا الفيلم يتعارض مع القيم األخالقية واألديان السماوية وان هذه التظاهرة سلمية الن 

الغضب من االساءة لألديان السماوية والرموز الدينية ال يكون بالتخريب واقتحام السفارات خاصة وان البعض حياول 

استغالل الظروف وحياولون زعزعة االستقرار يف  كربالء 

املقدسة ونشر الفوضى يف البالد.

)صلى  النيب  نصرة  إىل  اهلتافات  املشاركون خالل  ودعا 

اهلل وعليه واله( من خالل العمل على إحياء سنته وليس 

باحراق او قتل السفراء او رعايا وممثلي الدول الغربية يف 

العراق والدول االسالمية. كما طالب املتظاهرون بالدفاع 

عن الرسول ومبحاسبة وعقاب من يقوم باإلساءة للنيب 

حممد  )صلى اهلل وعليه واله( وتدعو حملاسبة املسؤولني 

عن صناعة هذا الفيلم مسلمني ومسيحيني . 

ت
اال

مق مسرية حاشدة من داخل الصحن احلسيين تندد باالساءة االمريكية 
لرسول الرمحة حممد)صلى اهلل عليه واله(
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تعــــــد  القبــــــب واملنائــــــر املرتفعــــــة 
يف  األضرحــــــة واملراقد املقدســــــة 
مــــــن الــــــدالالت والعالمــــــات اليت 
تشــــــري للمراقــــــد ومن مســــــافات 
بعيــــــدة  ولتميز جبمــــــال زخرفتها 
االســــــالمية واحتوائهــــــا للنقــــــوش 
اإلســــــالمية املتميزة اليت صنعتها 
ســــــواعد العاملني يف هذه املراقد 
ومنهــــــا مــــــا مت اجنازه مــــــن اعمال 
زخرفــــــة ونقــــــش يف اعلــــــى القبب 
املطهر  للحرم احلسيين  الداخلية 
واملتمثلــــــة بقبــــــة ملســــــجد الرجال 
والثالثة  النســــــاء  واخرى ملســــــجد 
الكبرية اليت تتوســــــط اعلى القرب 
الشــــــريف ملرقد ســــــيد الشــــــهداء 

اإلمام احلسني )عليه السالم(. 
وأنهــــــت الكــــــوادر الفنية يف قســــــم 
الصيانة بالعتبة احلسينية املقدسة 
أعمــــــال املرايــــــا بقبــــــيت مســــــجد 
الرجــــــال والنســــــاء بالكامل، فيما 
بلغــــــت نســــــبة العمــــــل 80%  بالقبة 
الكبــــــرية وهذا بعــــــد ان مت  صيانة 
املوجودة يف  والفتحات  التشققات 
القبــــــة نتيجة مــــــرور الزمن عليها 
ولوجــــــود الرطوبــــــة العاليــــــة اليت 
كثــــــريًا ما أضــــــرت بها، حبســــــب 
تصريح مســــــؤول شــــــعبة الزجاج 

واملرايا علي جاسم حممد.
وتابع حديثه بأّن »أعمال الصيانة 
والتزجيج بدأت بعد التغيري الذي 
حصل بالعراق وتسلم املهام باملرقد 
الشريف، اذ مت صيانة بعض املواقع 
املهمــــــة بالقبب الشــــــريفة للحفاظ 
عليهــــــا من االنهيــــــار، موضحًا بأّن 
املاليــــــة  التخصيصــــــات  »توافــــــر 

ونضج اخلطط العمرانية احلديثة 
اليت تبنتها إدارة العتبة املقدســــــة 
ســــــاهمت بإعــــــادة إكســــــاء القبب 
الداخليــــــة للحــــــرم والواقعة اعلى 
مســــــجد الرجال واألخــــــرى اعلى 
مســــــجد النســــــاء ولتكون االخرية 
وهي الكبرية فوق القرب الشــــــريف 
لتصل مبراحل متقدمة تكاد تفوق 
الـــــــ 80% من قيمة العمل الكلي، اذ 
باشر العاملون فيها منذ ما يقارب 

الـ 10 اشهر وبشكل مستمر«.
وأشــــــار حممد بأّن »مراحل العمل 
يف القبب الشــــــريفة متّثلت بوضع 
قالــــــب حديدي خاص حبجم القبة 
وأبعادها واليت يصل قطرها إىل 
9 امتار مربعة  ليتم بعد ذلك البدء 
باألعمال الفنيــــــة اخلاصة باملرايا 
التصاميم  وضــــــع  عــــــرب  والزجاج 
اخلاصة بها من خالل جمموعة من 
الفنيــــــني واالختصاصيني العاملني 
بهذا اجملــــــال حيث مت اســــــتخدام 
افخر أنــــــواع املرايا يف العمل ومن 

منشأ )سعودي ـ أمريكي(«. 
وأضــــــاف، »بلغــــــت نســــــبة الزجاج 
املستخدم أكثر من 800 مرت مربع 
مت تقطيعهــــــا علــــــى شــــــكل نقوش 
وأخرى  ونباتية متعددة  هندســــــية 
عشرية ومثانية ورباعية ومخاسية 
ُوِضعــــــت اعلى القبة ومزجت معها 
بعــــــض األلــــــوان اليت تبعــــــث على 
الروحانية يف املشهد املقدس ومن 
والنحاســــــي  األمحر  اللــــــون  بينها 
ولتعطــــــي إضاءة ومجالية اكثر من 
غريها مــــــن األلوان باالعتماد على 
املرايا البيضاء اليت تعد أســــــاس 
العمــــــل ويتم مــــــن خالهلــــــا مهارة 
وحرفية العاملني بهذا االختصاص 
واليت بينت دقة العمل ولتوضح من 
خالهلا معامل العمارة اإلســــــالمية 
اليت اشتهرت بها املراقد املقدسة 
الســــــيما وان إدارة العتبة حرصت 
علــــــى احلفــــــاظ عليها مــــــن خالل 
اعتمادها على احلرفيني العاملني 

بهذا اجملال املهم«. 

وذكــــــر حممد بأّن »الغاية من وضع 
قالب حديدي ملنع إيصال الرطوبة 
إىل الزخــــــارف والنقوش املعمولة 
واحملافظة على القبة من األضرار 
اخلارجيــــــة، كما ان عمل املقرنص 
الســــــابق كان يتــــــم بطريقة الربط 
باألليــــــاف املصنوعــــــة مــــــن الياف 
النخيــــــل، أمــــــا يف الوقت احلاضر 
فقد مت اســــــتبداهلا حببال معدنية 
وقطنيــــــة وأخرى بالســــــتيكية كي 
ال تتأثــــــر مبرور الزمــــــن من حيث 

اجلودة والعمل«.
ويؤّكــــــد مســــــؤول شــــــعبة املرايــــــا 
والزجاج بأّن »نسبة األمان يف هذه 
املرايا يصل اىل 100% كون املواد 
املستخدمة هي مواد حديثة وذلك 
باعتمــــــاد مــــــادة الصمــــــغ اخلاصة 
باالخشاب بداًل من اجلبس العادي 
ولنحافــــــظ  الورقيــــــة  واللواصــــــق 
النقوش  وإظهــــــار  علــــــى اجلمالية 

اإلسالمية باملنظر الالئق«.

اأكرث من )800( م2 من الزجاج تدخل يف نقو�ض القبب
تقرير: صفاء السعدي الداخلية للمرقد احل�سيني ال�سريف
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ضمن ختطيط األمانة العامة إلنشاء جمموعة من املدارس اخلاصة باأليتام 
وكذلك جمموعة من مدارس العلم احلوزوية،وضع أمني عام العتبة احلسينية 
املقدسة مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي حجر األساس ملشروع يتكون 

من بنايتني يف منطقة حي الضباط  بكربالء. 
وقال مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي لـ) األحرار( » يتكون هذا املشروع 
مدرسة  الثانية  والبناية  طوابق  بأربعة  لأليتام  مدرسة  االوىل  بنايتني  من 
اهلل  شاء  ان  نأمل  السرداب  عدا  طوابق  ثالثة  من  تتكون  نسائية  حوزوية 
تعاىل أن يكتمل هذا املشروع املنفذ من قبل الشركة الرتكية اليت ستتوىل 
البيت  أهل  علوم  لنشر  املوقع  هذا  يستخدم  لكي  احملدد  وقته  يف  تنفيذه 

وكذلك رعاية واحتضان األطفال خصوصا يف اجلانب العلمي والرتبوي.
االن  ولغاية  العراق منذ عام 2003  بها  اليت مير  إن األحداث  وأشار اىل 
رعاية  واىل  املعيشية  الرعاية  اىل  وهم حباجة  األيتام  من  الكثري  أفرزت 
علمية وتربوية تؤهلهم ان يكونوا يف املستقبل أعضاء يساهمون يف بناء هذا 
اجملتمع، والعتبة احلسينية املقدسة أخذت على عاتقها القيام مبجموعة من 

املشاريع العلمية والرتبوية والثقافية.
وأضاف الكربالئي: ان العتبة احلسينية تسعى حاليا إلنشاء جممع اإلمام 
احلسني عليه السالم على مساحة 20 ألف مرت مربع ستنشأ عليها جمموعة 
متوسطة  ابتدائية،  مرحلة  لكل  )مدرستان  باأليتام   اخلاصة  املدارس  من 
واعدادية( وتصاميم هذا اجملمع اكتملت وعن قريب سنضع حجر األساس 

هلذه املدارس الست( .
وأكد ان هنالك الكثري من املشاريع اليت تتبناها العتبة احلسينية املقدسة 
منظمات  ومع  الدولة  مؤسسات  يف  العاملني  االخوة  مع  اجلهود  لتكاتف 
اجملتمع املدني يف سبيل نشر العلم والرتبية وبالذات علوم اهل البيت )عليهم 

السالم(.
من جانبه قال رئيس قسم املشاريع يف العتبة احلسينية املقدسة املهندس 
املدرسة  االول  القسم  قسمني  من  املشروع  يتكون  كاظم«  حسن  حممد 
احلوزوية النسوية وذلك لنشر فضائل وعلوم أهل البيت عليهم السالم وهذا 
جزء من وظيفة إدارة العتبة احلسينية اليت هي منار لكل املسلمني يف العامل، 
الصفوف  من  عدد  على  طوابق حتتوي  وثالثة  سرداب  من  بنايته  وتتألف 
الدراسية فيها اضافة اىل وجود مسجد ومطعم وكافة امللحقات اليت ختدم 

انطالقا من اهتمام األمانة العامة للعتبة احلسينية 
املقدسة بنشر فكر اهل البيت والعلم والثقافة والرتبية 

وبالذات لشرحية األيتام اميانا منها مببادئ صاحب 
املرقد الشريف ابي عبد اهلل احلسني عليه السالم النه 

املوقع الذي يشع منه نور العلم واملعرفة والرتبية.

كلفة املشروع 8 مليارات دينار  بتمويٍل من الوقف الشيعي

هذه املدرسة.
أما البناية الثانية فهي دار األيتام اليت حتوي على عدد من الصفوف وكذلك 
مضيف ومسجد وكافة املتطلبات االخرى اليت تهيئ احلياة الكرمية لشرحية 

األيتام الذين هم مسؤولية يف أعناق إدارة العتبة احلسينية املقدسة.
يقع على مساحة مقدارها 2800 مرت مربع واجلهة  املشروع  ان  موضحا: 
املنفذة للمشروع هي احدى الشركات الرتكية الرصينة واليت قامت سابقا 
طريق  على  والواقع  املقدسة  العتبة  اىل  التابع  الكريم  القرآن  دار  بإنشاء 

كربالء- بغداد.
وبني كاظم: ان مدة اجناز هذا املشروع هي 16 شهرا وبكلفة 8 مليارات دينار 
العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع  قسم  قبل  من  والتصميم  اإلشراف  ان  حيث 
الوقف  ديوان  قبل  فعالة ومتويل من  وبتوجيه ومشاركة  املقدسة  احلسينية 

الشيعي املتمثل بدائرة املشاريع اهلندسية..
كاظم«  صاحب  عدي  الرتكية  اترايوان  لشركة  املعماري  املهندس  وأضاف 
باشرنا يف املراحل االولية للمشروع وهي األعمال الرتابية املتمثلة بعمليات  
حفر األسس وأعمال فرش السبيس وبعدها سيتم املباشرة بإنشاء اهليكل 
الكوادر  تستخدمها  اليت  والتقنيات  املواد  احدث  باستخدام  اخلرساني 
الداخلية  بالديكورات  اخلاصة  التصاميم  احدث  اعتماد  سيتم  الرتكية. 
باستخدام أرقى أنواع املرمر وديكورات اخلشب واملرايا والنقوش املغربية 
تاريخ  من  النابع  اإلسالمي  الطراز  على  احملافظة  مع  الثانوية  والسقوف 

كربالء.
ستكون املدرسة جمهزة مبنظومات )كهرباء، انرتنيت، تربيد مركزي، حمطة 

معاجلة، احلريق(

وضُع حجر األساس ملشروعي دار األيتام وحوزة نسائية

ƙƗƶǕ ƴƜǕ ƸǾƾǾơ



 

دار علوم القرآن
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اهم  بني  ومن  القرآن  علوم  لنشر  خاص  مشروع  سيفتتح  قريبا   
اهدافه التخصص بالعلوم القرآنية وإعداد معلمني ومعلمات بكفاءة 

علمية متخصصة بهذه العلوم كما يهدف املشروع الى تهيئة كافة 

العاملني في هذا اجملمع من خالل تأمني  الكلية واألساتذة  متطلبات 

املؤسسة  احتياجات  كل  على  يحتوي  اجملمع  وهذا  لهم،  السكن 

ومكتبة  الذاتية  اخلتمات  تسجيل  واستوديو  للمؤمترات  قاعات  من 

وقت  أي  في  اليها  الرجوع  واالساتذة  للطلبة  ميكن  متكاملة  قرآنية 

وسيجدونها ثرية بكل املعلومات الضرورية.

ايوان  اثر  شركة  وقامت  بغداد  ـ   كربالء  طريق  على  املشروع  يقع 

للمقاوالت العامة احملدودة بالتنفيذ اما التصميم واالشراف كان من 

مسؤولية العتبة احلسينية املقدسة ـ قسم املشاريع الهندسية 

وقد كانت الكلفة التخمينية للمشروع  3.128.485.000 دينار عراقي.

مساحة البناء 3200 متر مربع بواقع 800 متر مربع لكل طابق ) طابق 

ارضي + ثالثة طوابق (وقد مت اجنازه بالكامل وهو في طور التاثيث 

مكونات املشروع : 

- يحتوي الطابق األرضي على غرف استعالمات واستقبال اضافة الى 
حسينية وجامع ومجاميع صحية عدد 8 مع حمام 

- الطابق االول يحتوي على ستة صفوف وقاعة انترنت وصالة مطالعة 
ومكتبة وغرفة إدارية

- الطابق الثاني يحتوي على عشرة صفوف وقاعة انترنت وغرفة ادارة
الثالث يحتوي على عشر غرف كل غرفة مجهزة مبغاسل  الطابق   -
وصحيات ويحتوي الطابق على مطبخ وصالة طعام مبساحة 30 مترا 

مربعا

باجهزة  االخرى  والطوابق  مركزي  بتبريد  مجهز  االرضي  الطابق   -
سبالت

- كما حتتوي البناية على مصاعد مكيفة ومجهزة بكاميرات مراقبة.
- وقد مت استخدام افخر مواد البناء 

جديد مشاريع العتبة

تتواصل االنـجازات اهلندسية يف بناء وافتتاح املشاريع اليت تقدم خدماتها التباع 
اهل البيت عليهم السالم وبكل اشكاهلا الدينية والثقافية واخلدمية 

املراسل تيسير عبد عذاب

تصوير عمار اخلالدي



يف  الكريم  القرآن  دار  تأسست  اعوام  اربعة   قبل 

العتبة احلسينية املقدسة لتأخذ على عاتقها تبين 

مبوافقة  العراق  يف  العمالقة  القرآنية  املشاريع 

االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة منها :   

اكثر  املشروع  هلذا  وانضم  الكريم  للقرآن  حافظ  االلف  مشروع   -1
من 2600 طالب وطالبة مثلوا 11 حمافظة عراقية ومبختلف االعمار 
واكثر من 150 طالبا حفظ كل القرآن بينما حفظ الباقون من جزء 

فأكثر.
املشروع  بهذا  وانضم  االصالحية  السجون  يف  القرآني  املشروع   -2
اغلب النزالء سيما يف سجن الناصرية االصالحي وخالل فرتة قصرية 

استطاعت هذه الدورات من تغيري سلوك النزالء.
3- املشروع القرآني يف اجلامعات العراقية وانطلق ضمن هذا املشروع 
من جامعة كربالء وجامعة اهل البيت ليشمل باقي اجلامعات العراقية 
دورة يف  مؤخرًا  واقيمت  وبغداد  وبابل  والكوفة  البصرة  جامعة  منها 

اطار هذا املشروع شارك فيها 60 طالبًا من 16 جامعة عراقية.
4- املشروع القرآني لطلبة العلوم االسالمية ويشارك يف هذا املشروع 

عدد كبري من طلبة العلوم الدينية.
5- مشروع املؤسسات الرتبوية ومنها :

- روضة االمام احلسني )عليه السالم( القرآنية.
- معهد االمام احلسني لرعاية اطفال التوحد.

-كلية السبطني لعلوم القرآن الكريم.
حمافظة  يف  املشروع  هذا  وانطلق  للمكفوفني  القرآني  املشروع   -6

النجف االشرف.
7- مشروع ال تهجروا القرآن وهو مشروع اعالمي يهدف اىل نشر 
هجر  عدم  على  حتث  احاديث  حتمل  اليت  واملنشورات  البوسرتات 

القرآن الكريم.
القرآنية  االتفاقيات  من  عددا  الدار  وقعت   : الدولية  االتفاقيات   -8

الدولية مع كل من ) مصر – اندونيسيا- السنغال- لبنان – ايران(.
9- وعلى الصعيد العاملي فقد حاز القارئ اسامة الكربالئي مسؤول 
رابطة القّراء واحلفاظ يف دار القرآن الكريم على املركز االول عامليًا 

يف املسابقة القرآنية الدولية اليت اقيمت يف ماليزيا.
واخر مشاركة دولية كانت يف رمضان حيث اقامت دار القرآن الكريم 

امسية قرآنية يف اندونيسيا.
- الدورات للوافدين من خارج العراق.
- الدورة القرآنية للطلبة والتدريسيني.

- دورة قرآنية لـ 18 طالبة من 18 دولة.
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اأربعون حزنًا مرت على فراقك
اأربعون ق�سيدة �سقت ال�سدور 

ولطمت اخلدود
اأربعون �سباحًا دقت اأجرا�سها 

والنا�ض �سكارى
وما هم ب�سكارى

ا�سناهم غيابك و�سراخ ال�سبايا 
اأربعون ليال ..

مل ينم الليل فوق ارائك ال�سماء
اأربعون جنما وكوكبا �سيارا

اقاموا جمال�ض العزاء
اأربعون بحرا مكبلة مياهها

ب�سال�سل يزيد ت�سيح :
عذرًا يا ح�سيناه

اأربعون رحما رفعت اكفها لل�سماء
تنوح وترجتي ال�سماح

اأربعون �سيفا جتان�ست .. 
ا�ستحالت..

اربع كلمات : ) م�س�سناك 
مرغمني فتولنا بالغفران(.

ماهر عياد عبد النور

�����ٌح ب����ح����ي����اِء ع����������ذري اإل�������ي�������َك م�����و������سَّ

ي�����ام�����ن اأن�������������اَر دروَب�������ن�������ا ب�������س���ي���ائ���ِه 

ك����ي����َف االإ��������س�������اءُة ل���ل���ح���ب���ي���ِب حم���ّم���ٍد 

واأب����������و ال�������رّي�������ِة ك����لِّ����ه����ا وع���ت���ي���ُده���ا

وع����ل����ى خ���الئ���ق���ِه ال���ع���ظ���ي���م���ِة اأزه�������رت 

ل�������������والُه ُك�������ّن�������ا ل����ل����ع����ب����ي����ِد م������ذّل������ًة 

وال������ي������وَم جت�����رُح�����ُه اإ�������س������اءُة ج���اه���ٍل 

ج���������رٌح ت�����اأ������س�����َف ب��������امل��������رارِة ن���ب���ُل���ُه 

ع���ج���ب���ًا مل�����ن ����س���ت���َم ال����ن����ه����اَر ب���ج���ه���ِل���ِه 

ع������امٍل  يف  ������س�����ّي�����دي  واح�������������س������رت������اُه 

�����س����ي����ط����اُن دن����ي����ان����ا ي�����ه�����ّز ����س���م���رَين���ا 

��ن��ا  ��ن��ا م����ن ب��ع�����سِ ����ُل ب��ع�����سَ ����س���رن���ا ُن����َق����تِّ

ع���������ذرًا اإل������ي������َك ك���ح�������س���رت���ي ب��ب��ك��ائ��ي 

ف�����س��ائ��اًل  م��������داَك  يف  ي�����ط�����اوُل  ذا  م����ن 

�����ِه ح�����ّت�����ى االإل�������� ي�����ام�����ن ي�����ت�����وُق حل�����بِّ

ب��ك��ت ْ االإ������س�����اءُة م���ن ف���ظ���اظ���ِة اأح���م���ٍق

ف���ي���ه���ُم  اأن�����������َك  اجل�������ه�������الُء  ي����ع����ل����ِم  مل 

م������ان������اَل م�����ن�����َك ُم�����غ�����ام�����ٌر ي���ا����س���ّي���دي

���لِّ���ه���ا  ������س�����ّي�����ْدَت اأن������������واَر ال�����ك�����واك�����ِب كِّ

ك������لُّ ال������ق������روِن ت����دح����رج����ْت ل����زواِل����ه����ا

اإن����ائ����ي  م�����ل�����يِء  يف  اع������ت������ذاري  ف����ل����َك 

ع����������ذَرُ امل�����������س�����يِء ب����ظ����اه����ٍر وخ�����ف�����اِء 

ك�����ي ت���ن���ج���ل���ي ظ����ل����م����اوؤن����ا ب�������س���ي���اِء! 

وه������و ال�����و������س�����وُل ب��������رِه و�����س����خ����اِء؟! 

م�����ن اأج�������ِل�������ِه دام����������ْت ب�����غ�����رِي ف�����ن�����اِء! 

اأن�����������وار )ط������وب������ي( حت���ت���ف���ي ب���ث���ن���اِء! 

ول������ك������اَن ف���ي���ن���ا �����س����اغ����ُر االإح������ن������اِء 

ه����ل ي���ع���ل���ُم اجل�����ه�����اُل ق�������س���َد ن����دائ����ي؟!

ج���������رُح ال�����ق�����دا������س�����ِة م�����اث�����ٌل ب����ج����الِء 

وال�������س���ت���ُم ف���ي���ِه م���ه���ِل���ُك االأع���������س����اِء !

م���ت���خ���ّب���ٍط ن���خ���ط���و ع���ل���ى االأخ������ط������اِء! 

اآالِء!  ب��������ال  اآٍل  يف  ف���������ن���������دوُر 

�����س����رن����ا ُن����ل����ّب����ي م�����������اأرَب االأع�������������داِء!

����َع����راِء  م�����������ازاَل ي���ل���ه���م���ن���ي ن������دى ال���������سُ

ًة ب����ع����ط����اِء ل���������������الآَن ت������ن������دى ث���������������رَّ

! ب���������س����م����اِء  م������ت������ن������ّوٌر  ب�����ح�����ّب�����ِه  ُه 

ملّ��������ا ُج��������رْح��������َت ب����غ����ف����ل����ِة اجل�����ه�����الِء 

���َف���ه���اِء ! ك���ال���ط���وِق م���ق���ت���ِدٌر ع���ل���ى ال�������سُ

ت���������دُع امل�����غ�����ام�����َر ي���ن���ت���ه���ي ل�����ه�����ب�����اِء !

ع����م����ي����اِء!  اأم�����������ٍة  يف  ال�������س���ن���ا  اأن�����������َت 

وب�����ري�����ُق جم���������ِدَك ����س���اخ�������ضٌ ب���ب���ق���اِء 

ي����ام����ن ب������ِه اإ������س�����راق�����ُة ال����ع����ظ����م����اِء !

صالة يف محراِب الرسول 
شعر رحيم الشاهر- كربالء

طرٌة
خا

حنَي يحتفي الرتاب بالدم

نردُّ على اإلساءِة بإحسانَك  يف وحي القصيدة! 
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بقلم : آسيا رحاحلية

الحوار بين الحسين )عليه السالم( حنَي يحتفي الرتاب بالدم
 وأصحابه

يكفيَك �سوت 
ال�سماْء

نعيا ً على كربالْء
يحكي �سراَخ 

الدماْء
تاريخ حقد دفنْي

عن م�سرع االأنبياْء
يا ثورة ال�ساحلنْي

يا �سرخة ال�سمرْي 
يا �سيحة احل�سنْي

دّكْت عرو�ض 
الطغاة ْ

يف �سفحة 
الذكرياْت

تدعو مبعنى 
ال�سماْح

ي�سعى ليبني 
احلياة

يعتاد �سّل اجلراْح

يف كعبةٍ  اإذ نطوْف
يف معبدٍ  للطفوْف

فيها كالنا ندوْر
اإذ عند قر 

ال�سهيْد
اأوقدُت روحي 

بخوْر
فاجناب وجه 

الظالْم 
عن ملتقى اجلنتنْي

نوٌر عال فوق نوْر
طفٌل ي�سّم احل�سنْي

كال ً تراه ذبيح
اكْر بتلك النحوْر

واهرْق بدمعٍ  
�سريْح 

قصيدة  )) خطرات ((

امني عام جمعية الحكمة املرشقية

 الكاظمية املقدسة

عبد االمري جاووش
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خ�سنا يوما يف مو�سوع ال�سعادة ، وراح كّل منا ي�سرح 
روؤيته و فل�سفته و يحاول اإقناع االآخر بوجهة نظره 
اأن  ال�سعادة   « بقوله  حوارنا  الزمالء  احد  وختم   .
جتل�س يف بيتك ت�ساهد التلفزيون ! » .�سحكنا منه 
يومها، ا�ستغربنا ب�ساطة الفكرة و �سذاجتها.. لكني 
اليوم اأت�ساءل ماذا لو كان حُمًقا ؟ ماذا لو اأن ال�سعادة 
بهذه الب�ساطة و ال�سهولة و ماذا لو اأننا �سّيعنا من 
، قابعة  بينما هي هنا  �سنوات نلهث وراءها  اأعمارنا 
اأن  اأقدامنا يف �سكون مثل قطة ..تنتظر فقط  عند 

ننتبه اليها؟
اليومية  تفا�سيلها  بكل  احلالية  حياتنا  تكون  قد 
يفوتنا  لكن  و  فعال  ال�سعادة  هي  ال�سغرية  العادية 

اإدراك ذلك .. م�سكلتنا مع ال�سعادة اننا نقرنها دوما 
مبا يدور يف احالمنا و ما نتطّلع اإليه و ن�سعى له و 
ا�ستطعنا  ..لو  االآن  اأيدينا  بني  هو  ما  متاما  نن�سى 
ذلك  على  ح�سلت  لو   « من  تفكرينا  وجهة  حتويل 
لكنت �سعيدا » اإىل » اأنا اليوم �سعيد الأين اأملك كل 

هذا »....
لو ا�ستطعنا ذلك ل�سعر كل مّنا باأّنه اأ�سعد النا�س .. 
ثم اإن مفهوم ال�سعادة ن�سبي، فالفقري يراها يف املال 
و �ساحب املال يراها يف راحة البال ، و ال�سعادة هي 
ال�سحة للمري�س و الوطن للغريب و هي احلبيب 

للعا�سق ..
احلقيقية  ال�سعادة  نعرف  لن  اننا  اعتقد  لكن..  و 

والالحمدود  م�سروط   الال  .العطاء  بالعطاء  اإال 
. لن  و الذي ال ننتظر من ورائه جزاًء و ال �سكورا 
ال�سعادة  ندخل  اإال حني  فعال  ال�سعادة  نتذّوق طعم 
على من حولنا . ذلك الربيق الذي نلمحه يف عيون 
اأو   ، �ساعدناه  اأو حمتاج   ، اإىل جانبه  وقفنا  �سخ�س 
ملهوف اأغثناه اأو �ساحب حاجة ق�سيناها له.. ذلك 
و  زواياه  فينري  القلب  اإىل  مبا�سرة  يّتجه  الربيق 
يغمرنا بحالة من الر�سا لن ن�سعر بها يف اأي موقف 

اآخر.
ال جتعل ق�سيتك من ي�ستحق العطاء و من ال .. و 
لكن ا�سع الأن جتعل من ذاتك نبعا من اخلري يغرف 

منه اجلميع و�سوف ت�سكنك ال�سعادة .

دالالت  لها  اأ�سحابه  مع  احل�سني  ق�سة 
داللة  منها  عظيمة،  ودرو�س  ومعاٍن 
حتى  االآخر،  الطرف  يف  واأثره  احلوار 
اإذا كان بعيدا عن طريق احلق ومتع�سبا 
اأ�سرارا  نظنهم  ممن  فالكثريون  �سده، 
رمبا  ولكنهم  اأخيار،  الواقع  يف  هم 
بكلمة  املمكن  ومن  الطريق،  اأخطاأوا 
واحدة وموؤثرة اأو باإ�سارة واحدة يغريوا 

خط �سريهم.
احل�سني التقى بزهري بن القني، ورف�س 
الأنه  احل�سني،  نداء  يلبي  ان  البداية  يف 
الع�سبية  وكانت  الهوى،  عثماين  كان 
فيها،  تتعمق  ومل  ذاته  �سطح  يف  تعي�س 
اإىل  ودخلت  زوجته،  حدثته  اإذا  حتى 
ينبوع اخلري،  نف�سه، تفجر فيها  اأعماق 
كلماته  و�سمع  احل�سني،  نحو  توجه 
عن  الغ�ساوة  و�سقطت  بروحه،  وتاأثر 
ال�سطح، وانطلق النبع ال�سايف يف قلبه، 
ووقف مع احل�سني ون�سر ابن ر�سول اهلل 

وغري م�ساره 180 درجة.
فاإننا  االإ�سالمي،  العمل  �سعيد  وعلى 
الباطل  اإىل  مييل  اإن�سانا  نرى  عندما 
اأال  يجب  عنه،  ويدافع  له،  ومتع�سبا 
�سطح  يف  يعي�س  الباطل  فلعل  نهمله، 
 ، اإميان  �سرارة  اأول  واإن  وقلبه،  عقله 
فعلينا  �سباته  من  يفيق  �سدمة  واأول 
اأن نخاطبه كما اأمر �سبحانه: وجادلهم 

بالتي هي اأح�سن.
وهذه هي جتربة احل�سني الناجحة مع 
م�سلم بن عو�سجة الذي وقف فيما بعد 
لو  واهلل  ال�سالم:  عليه  للح�سني  ليقول 
علمت اإين اأقتل، ثم اأحيى، ثم اأحرق، ثم 
اأحيى، ثم اأذري، ويفعل بي ذلك �سبعني 
حمامي  األقى  حتى  فارقتك  ما  مرة 
هي  واإمنا  ذلك  اأفعل  ال  فكيف  دونك، 
ال  التي  الكرامة  هي  ثم  واحدة،  قتلة 
البداية  كانت  فكيف  اأبدا.  لها  انق�ساء 

وكيف اأ�سبحت النهاية!.

السعادة



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

وذكرها  اقرها  النيابة اصال  ان  يؤكد  كذبا هذا  النيابة  ادعى  ان من 
االمامان عليهما السالم اهلادي وولده العسكري وانهما استغال قربهما 
من االمامني لنيل مكاسب مادية واجتماعية ومثل هذا االمر حيصل 
ارتداده  الوهابية  تعلن  سين  من  وكم  العامل  وطوائف  مذاهب  كل  يف 
وتكفره وتفيت بقتله ولكن عندما يطلب منهم مقارعة احلجة باحلجة 
ينتهي النقاش بالسب والشتائم ، اما الذي يدعي انه رأى االمام احلجة 
يف زمن االمام العسكري يكون ردهم عليه بانه يكذب وهذا الرد غري 
اتباع  منطقي واما من يدعي املشاهدة من علمائنا فانها حجة علينا 
املدعي  بهذا  لثقتنا  طبقا  الرؤية  ادعى  فيمن  قناعتنا  وتكون  املذهب 
واملدعي للرؤيا تكون نتيجة استنتاجه بان الذي كان معه او حدثه هو 

االمام احلجة وليس عندما حيادثه يعلم انه االمام .
واما الغيبة والعمر الطويل فطوينا عن هذا املوضوع الصفحة وذكرنا 
واقررمت بان هلل عز وجل القدرة على كل شيء فمثلما اطال يف عمر 

اخلضر واصحاب الكهف يطيل عمر من يشاء فيه املصلحة للعباد .
كل من ادعى النيابة انتهى مصريه اىل القتل او التكذيب وافول الذكرى 
من  بالرغم  شاخمة  زالت  ما  واضرحتهم  االربعة  النواب  باستثناء 
االضطهاد الذي تعرض له الشيعة على مر العصور« يريدون ليطفئوا 
هلم  كان  ولو   « الكافرون  كره  ولو  نوره  متم  واهلل  بأفواههم  اهلل  نور 
بل الوصى  الرابع  السفري  انقطعت عند  ملا  واجتماعي  مادي  مكسب 
لولده او احد مقربيه ، وملا اوصى الثاني البن روح بل الوصى الحد 
ابنائه او اقربائه كما تدعون ولكنها اوامر االمام احلجة فيمن تكون 
النيابة ، اضف اىل ذلك ان النواب االربعة كانوا يعملون بالتجارة  له 
الرقع  وان  كما   ، املالي  الرخاء  عليهم  يدل  ال  مبا  بسيطة  وحياتهم 
على  لالجابة  احلجة  االمام  باسم  موقعة  قبلهم  من  تأتي  كانت  اليت 
القوم  يستطع  مل  مقنعة  باجابات  تأتي  كانت  الشرعية  استفساراتهم 
الطعن فيها او اجياد ثغرة شرعية او خالف الدين االسالمي لتكون 
حجة بيدهم بل ان بعض اجاباته اصبحت النص لالستدالل على بعض 

االحكام الشرعية .
البيان  جملة  يف  املقال  صاحب  ادعى  عندما  التفكري  مهازل  من  ان 
ان سنة بدء الغيبة الكربى جاءت باالتفاق مع بدء الدولة البويهية اي 
بعد مخس سنوات من بدء الغيبة حتى يكون للشيعة مرجعا ومتنفسا 
يعودون اليه اي الدولة البويهية ، وال اعلم اي عقل ومنطق يقبل هكذا 

تربيرات .
واما الكاتب عبد الزهرة الالري اي امحد الكاتب فان للكاتب املغربي 
ادريس هاني كتابا رائعا حواريا مع هذا الرجل الذي تعثر فكره قبل 
قلمه يف الرد على حجج املغربي وتستطيعون قراءة كتابه »من الشك 

اىل الشك ». 

 نصف العقلالتودد اىل الناس

االنسان العاقل هو الذي حيسن استخدام عقله واستحسان 
والناس  وجل  عز  اهلل  يرضي  ما  كل  هو  العقل  استخدام 
والنفس ، ولالنسان اساليبه يف استخدام العقل ودائما يامل 
االنسان من استخدام عقله ان يكون شخصا مميزا  قربة 
اىل اهلل عز وجل ال اىل هوى النفس وطموحها يف االشتهار. 
التودد اىل الناس هو رفع احلواجز اليت قد تضعها نفوسنا 
الوجه والكلمة الطيبة اليت  او ظروفنا فالتودد هو بشاشة 
تنبت شجرة طيبة تغين صاحبها يف الدنيا مودة الناس ويف 

االخرة رضا اهلل عز وجل .
ورائعة االمام الرضا عليه السالم هي مقولته هذه ) التودد 
كلمة  هو  احلديث  يف  ما  واروع  العقل(  نصف  الناس  اىل 
االئمة  ان  يعين  فهذا  باملسلمني  حيصرها  ومل  »الناس« 
يدخل  كل من  بالتودد اىل  يامروننا  السالم  االطهار عليهم 
وتعاملنا  توددنا  يستحقون  فالكل  البشرية  فصيلة  ضمن 
خالل  من  االسالمية  التعاليم  نرتجم  حتى  معهم  اللطيف 
الناس  كلمة   ، بافضل صورة  السالم  االئمة عليهم  احاديث 
واله  عليه  اهلل  وان حممدا صلى  االسالم  عاملية  على  تدل 
الناس  كلمة   ، غريها  دون  معينة  امة  على  حكرا  يبعث  مل 
تعين ان االسالم دين منفتح على كل االمم ويامرنا بالتعامل 
مع الكل بكل مودة وبشاشة وجه حتى نكسب مودتهم وهذا 
االخرين وجتنب شر  العقلي يف كسب  االسلوب  التودد هو 
االشرار ، كلمة الناس جتعلك مميزا بني الناس بسبب التودد 

الذي مل جيعله االسالم لشرحية دون اخرى.  

كلمة البد منها 
املقاالت  بعض  مع  ترسل  اليت  الوهمية  االمساء 
واليت يتم انتقاؤها بشكل ينم عن خفايا غري سليمة 
يف داخل من خيتار هذه االمساء فانها دليل عدم 
مؤثرة  كلمته  كانت  لو  واال  يكتب  الكاتب مبا  ثقة 
فهنالك الكثري ممن يتقبلها واما  اذا كانت مأخوذة 
فان  الطرح  ومكررة  كالسيكية  او  االنرتنيت  من 

االمساء الوهمية تليق بها .
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السالم( متثل  )عليه  الرضا  اإلمام   حياة 
حلقة من حلقات املرحلة الثالثة يف حياة 
وهي  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أئمة 
الشعبية  القواعد  يف  التوسع  مرحلة 
اليت بلغت يف عصر إمامته أوج عظمتها 
وإتساعها نتيجة جلهود أئمة املرحلة وهم 
الباقر واإلمام  ) اإلمام السجاد واإلمام   :
وأطروحتهم   . السالم(  )عليهم  الصادق 
حب  ألن   . الصحيح  باإلسالم  املتمثلة 
أمية  بين  خلفاء  جعل  البيت  ألهل  الناس 
أو  إلبعادهم  دائمًا  يسعون  العباس  وبين 
الناس  يتعرف  ال  حتى  قتلهم  أو  سجنهم 

أحواهلم وذواتهم املقدسة .
وقد عاصرت اإلمام الرضا )عليه السالم( 
العباسيني  ضد  وانتفاضات  ثورات  عدة 
قام بها تالمذة من مدرسة اإلمام الكاظم 
ومحلوا  السالم(  )عليهما  الرضا  واإلمام 
اإلسالمي  العامل  مألوا  وقد  أطروحته 
املنورة  واملدينة  والبصرة  الكوفة  من 
فيها  رفعوا  اليمن  وحتى  املكرمة  ومكة 
)عليه  الرضا  اإلمام  مدرسة  شعارات 
بالرغم  وذلك  مبنطقها  وحكموا  السالم( 
العباسية  للخالفة  تابعة  كانت  بغداد  أن 
الثورية  احلركات  بهذه  طوقت  إنها  إال 
حكم  بداية  يف  وخاصة  حكمهم  وهددت 
املأمون  أستدعى  مما  العباسي  املأمون 
اإلمام الرضا)عليه السالم(  حلل كثري من 

بأن  وليبلغه  بدولته  تعصف  اليت  املشاكل 
شيعة اإلمام ومواليه يف كل مكان ناقمون 
أن يكتب  , وطلب منه  على حكمه اجلائر 
تهدئة  ويرجوه   ، عنه  يسكتوا  لكي  إليهم 

غضب اجلماهري . 
وملا كان املأمون العباسي قد عقد الوالية 
كان  السالم(   )عليه  الرضا   لإلمام 
العباسيون يومذاك كارهني ما أقدم عليه 
وعلو  اإلمام  بفضل  عليهم  فأحتج  املأمون 
بأن  عليه  واحتجوا  صفاته  وطيب  شأنه 
اخلالفة ستخرج من بين العباس إىل بين 
اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم وهو 
العهد  والية  املأمون  وعقد   . أفزعهم  ما 
لإلمام الرضا )عليه السالم( رغم امتناع 
اإلمام  جميء  وان   ، قبوهلا  عن  اإلمام 
املنورة  املدينة  الرضا )عليه السالم(  من 
نظر  اإلمام حتت  ليكون  مرو  مدينة  إىل 
املأمون ولتضيق حتركاته . هلذا مل يصحب 
اإلمام الرضا )عليه السالم( أي احد من 
أهل بيته معه يف هذا السفر لكي يعرف 
النفي  من  نوع  هو  السفر  هذا  أن  الناس 
جمموعة  املأمون  فأمر  يرضاه  يكن  ومل 
من الرجال واألشراف ومن ضمنهم والي 
املدينة املنورة بأن يصحبوا اإلمام يف هذا 
السفر من  يكون طريق  أن  وتقرر  السفر 
خرمشهر  إىل  ثم  البصرة  إىل  املدينة 
فاألهوار ثم إىل الري ثم مدينة نيسابور 

ثم مدينة مرو اليت فيها املأمون كل هذا 
من أجل أن يفوت على اإلمام الرضا )عليه 

السالم(   هدفه وغايته .
 حيث خرج اإلمام من املدينة يف اخلامس 
والعشرين من شهر ذي القعدة سنة )201 
ذي  من  العاشر  يف  مرو  إىل  ووصل  هـ( 
باحلفاوة  واستقبل  العام  نفس  احلجة يف 
الكبرية  الشخصيات  قبل  من  والتكريم 
وصل  وملا   . هذا  سفره  خالل  واألهالي 
أن حيدثهم  أهلها  منه  نيسابور طلب  إىل 
الرضا  اإلمام  فحدثهم  ينفعهم  حبديث 
حبديث  هودجه  يف  وهو  السالم(  )عليه 
ينقل عن  ( واحلديث  الذهبية  السلسلة   (
إىل  يصل  حتى  السالم(  )عليهم  آبائه 
السالم(  )عليه  أبي طالب  بن  اإلمام علي 
ثم عن جده رسول اهلل حممد )صلى اهلل 
)عليه  جربائيل  الوحي  عن  وآله(  عليه 
هذا  ومسي  وجل  عز  اهلل  عن  السالم( 
ألن   ) الذهب  سلسلة   ( حبديث  احلديث 
ونص  أطهار  أئمة  احلديث  هذا  رواة  كل 
اهلل  إال  إله  ال  كلمة   (  : هو  احلديث  هذا 
حصين فمن دخل حصين أمن من عذابي 
( . وكان احملدثون والكتاب حييطون بهودج 
بهذا احلديث  , وملا مسعوا  الرضا  اإلمام 
وقال   . احلديث  وكتبوا  أقالمهم  أخرجوا 
اإلمام الرضا )عليه السالم( مجلة جديدة 
من  وأنا  وشروطها  بشرطها  لكن   ( وهي 

شروطها (.
قبل  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  وان   
صلح  يف  الشروط  بنفس  العهد  بوالية 
اإلمام احلسن اجملتبى )عليه السالم( مع 
قبول  فهو  قبل   من  اهلل(  لعنه   ( معاوية 
صوري شكلي ليس له أي تأثري ألنه لو مل 
السالم( سوف  )عليه  الرضا  اإلمام  يقبل 
يتعرض للتهديد بالقتل وملا سأل الريان بن 
السالم( عن  )عليه  الرضا  اإلمام  الصلت 
اإلمام  أجاب  ؟  العهد  بوالية  قبوله  سبب 
بهذا  راٍض  غري  أني  يعلم  اهلل   (  : قائال 
األمر وإمنا كنت على مفرتق طريقني إما 
قبلت  هلذا  القتل  أو  العهد  بوالية  القبول 

 . )
من  الثامن  السالم  عليه  الرضا  واإلمام 
يف  ولد  السالم  عليهم  البيت  آل  أئمة 
احلادي  يف  اجلمعة  يوم  املنورة  املدينة 
عشر من شهر ذي القعدة سنة ) 148 هـ ( 
تربى يف حضن  أبيه اإلمام موسى الكاظم 
والفقه  العلوم  منه  وأخذ  السالم(  )عليه 
املعصومني  األئمة  أحد  وهو   , اإلسالمية 
ومصابيح األمة من أهل بيت النبوة ومعادن 
حري  والشجاعة  والكرم  والعرفان  العلم 
باملؤمن اقتفاء أثره وارتشاف ينبوع علمه 
الزاخر لكي يشق غبار الفنت احمليطة بنا 
من كل حدب وصوب ويصل شاطئ النجاة، 

فهم حبق أبواب جناة األمة. 

 مكتٌب: املكان املخصص لألعمال 
العتبة  ويف  الكتابية  االدارية 
مكتب  يوجد  املقدسة  احلسينية 
للعتبة احلسينية ومنه  العام  االمني 
تتفرع الشعب والوحدات اليت تتوزع 
مهامها على كل مفاصل العتبة منها 
االدارية واالجتماعية والتشريعية.  

لبيع  املخصص  املكان  هو  مكتبة: 
وعرض واستعارة الكتب ويف العتبة 
حتتوي  ضخمة  مكتبة  احلسينية 
الكتب  من  قيمة  جمموعة  على 

واملخطوطات وبكل جماالتها الدينية 
والعلمية والثقافية وهلا تاريخ عريق 
وهي ضمن قسم الشؤون الفكرية. 

وهي  منائر،  ومجعها  منارة:  
وَمنار  احلّدين،  بني  جتعل  العالمة 
ضربها  اليت  َأعالمه  احلرم: 
وعليه  نبينا  على  اخلليل،  ِإبراهيم 
َأقطار  على  والسالم،  الصالة 
حدود  تعرف  وبها  ونواحيه  احلرم 
، واستخدمت  احَلَرم من حدود احِللِّ
للداللة على املكان املقدس من حيث 

مشعة  او  قنديل  ووضع  ارتفاعها 
للداللة  كهربائية  مصابيح  واليوم 
كذلك  واستخدمت  مكانها  على 
لألذان ويف العتبة احلسينية املقدسة 
كانت فيها منارة امسها منارة العبد 
مت تهدميها حبجة ميالنها وخوفهم 
من سقوطها على الزائرين يف زمن 

حكومة ياسني اهلامشي. 
اخلاطب،  َمْرقاُة  وامِلْنرَبُ  منرب: 
وُعُلوِّه.وانترب  الرتفاعه  ِمْنرَبًا  مسي 
املنرب.وللمنرب  فوق  ارتفع  اأَلمرُي: 

تاريخ يف صفحات التاريخ االسالمي 
وحتى  االسالمية  الدولة  قيام  منذ 
الفعالة  االداة  اصبح  بل  هذا  يومنا 
الطواغيت  ومناهضة  العلم  لنشر 
قبل  من  االول  املستهدف  وكان 
احلكام الظلمة الذين حكموا الدول 
املنرب  كلمة  اقرتنت   ، االسالمية 
الوسيلة االوىل  باحلسيين فأصبح 
احلسني  ومبادئ  ثقافة  نشر  يف 
فعاال  دوره  يزال  وما  السالم  عليه 

هلذا اليوم. 

َسة  ُمْعَجُم اْلعتبِة احْلَسينيِة امُلَقدَّ

مبنا�سبِة والدته العطرة.. العامل االإ�سالمي يحتفل بذكرى
 والدة االإمام علي بن مو�سى الر�سا عليه ال�سالم 

                                                                                   
محمد املوسوي
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البنى التحتية والعفو 
العام

حاملا ترتدد يف االوساط االعالمية 
اجتماعـــات  عـــن  والسياســـية 
الربملان العراقـــي للتصويت على 
قانونني مهمني يتبادر اىل ذهننا 
املقايضة واملساومة بني التصويت 
علـــى هذيـــن القراريـــن، فالبنى 
التحتيـــة يعـــين تشـــغيل االيدي 
العاملة والعفو العام يعين اطالق 
ســـراح االيـــدي االرهابيـــة  ويف 
نفس الوقت يكون العفو العام هو 
الســـبب يف هدم البنـــى التحتية 
للعراق ، فمثلما يناقش االعضاء 
يف الربملان االبعـــاد املرتتبة عن 
تشـــريع قانـــون البنـــى التحتية 
عليهم دراسة االبعاد املرتتبة اذا 
ما اطلق ســـراح االرهابيني فبني 

هذا وذاك بناء او هدم بلد .
كنـــا نتمنـــى ان تعـــرض وســـائل 
االعالميـــة  الرســـالة  االعـــالم 
ملناقشـــة قانون العفو العام مثلما 
عرضـــت علينا جلســـة مناقشـــة 
قانون البنى التحتية فان هنالك 
مـــن االمـــور املهمة الـــيت جيب ان 
يطلـــع عليهـــا املواطـــن العراقـــي 
حتى تكون يف اعتباراته للدورة 

االنتخابية القادمة. 

)النور/26(:  �سورة  يف  تعاىل  اهلل  قال 
ِلْلَخِبيَثاِت  ِبيُثوَن  َواخْلَ ِلْلَخِبيِثنَي  ِبيَثاُت  )اخْلَ
اأُْوَلِئَك  َباِت  يِّ ِللطَّ ُبوَن  يِّ َوالطَّ ِبنَي  يِّ ِللطَّ َباُت  يِّ َوالطَّ

ا َيُقوُلوَن َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي(. ُءوَن ِمَّ ُمَرَّ
حمبة  يف  قلبني  يجمع  الذي  ما  تت�ساءلون  قد 
دائمة ووئام و�سفاء رغم اخلالفات وامل�ساحنات 
توافق  رغم  قلبان  ينفر  حني  يف  الظاهرة، 

ال�سلوك يف الظاهر وهدوء العالقة؟
هناك علم ي�سمى علم )النوايا( وما يق�سد به 
البواطن اأو الدخائل املغلفة ب�سلوكنا اخلارجي 
وا�سح  ب�سكل  مكنوننا  عن  يعر  اأحيانًا  والذي 

واأحيانًا اأخرى ي�سيء التعبري.
فاهلل عز وجل يجزم اأن اخلبيثة ال جتتمع مع 
الرجل الطيب يف زواج م�ستقر و�سعيد ومن�سجم، 
معامل  بع�ض  الظاهر  يف  وبرزت  حدث  فاإن 
ال�سرائر تنك�سف  اأن  اإال  البداية  اال�ستقرار يف 
العاطفية  الُعلقة  تلتحم  فلن  تنف�سح  والنوايا 
والنف�سية بني كيانني خمتلفني يف الباطن، الأن 
اهلل عز وجل �سيفرق بينهما يف طالق اأو موت، 
احل�سن  ال�سلوك  يف  تتجلى  النفو�ض  فجواهر 
�سادق،  �ساٍف  وغر�ض  نقي  بحب  امل�سفوع  النية 
وهي  الطيب  زوجها  بيت  زوجة  تدخل  فقد 
ت�سمر يف باطنها اأنها ارتبطت به لغر�ض ثروته 
وجاهه ومن�سبه اأو الأي هدف اآخر، وتتظاهر يف 
ت�سمعه  ومطيعة،  وخا�سعة  حمبة  اأنها  �سلوكها 
ناعم الكالم وباأرق امل�ساعر لتغرقه يف حبها 
ابتزازه  وهو  نف�سها  يف  خبيث  لغر�ض 
وفتح جيبه، يف حقيقتها الباطنية 
يراها  العالقة  هذه  منه،  نافرة 
م�ستقرة  الظاهر  يف  النا�ض 
يومًا  �ست�سل  لكنها  وناجحة 
اأن  اإىل طريق م�سدود وذلك بعد 

تنك�سف االأقنعة فيحدث الفراق.
من  متلك  ما  كل  لزوجها  تعطي  طيبة  وزوجة 
بينما هو كالثعبان  واإخال�ض  حب ومال ومودة 
يلتف حولها بنية خبيثة يطلبها بتودد متكلف 
باطنه،  املواقف  تك�سف  حتى  مفتعل  وحتبب 
حقيقته  على  الطيبة  الزوجة  تقع  وحينما 
ظنت  بينما  وي�ستغفلها  ي�ستغلها  كان  اأنه  جتد 
على  يجتمعا  لن  فهما  لهذا  احل�سن   الظن  فيه 
موت  اأو  بطالق  اإما  �سيفرتقان  بل  وود  حب 

اأحدهما ومب�سيئة اهلل عز وجل وقدره.
هذه  لتجدوا  ووعي  با�ستب�سار  الواقع  اقراأوا 
احلقيقة جلّية ووا�سحة، فالعالقات الزوجية 
زوجات  الغالب  يف  اأطرافها  والهانئة  امل�ستقرة 
ت�ساحنوا  واإن  حتى  طيبون  واأزواج  طيبات 
لبع�ض  يعودون  فاإنهم  وت�ساجروا  واختلفوا 
تعي�ض  تعي�سة  زيجات  وهناك  و�سفاء،  مبحبة 
زوجات  اأطرافها  الدائم،  والنكد  والغم  الهم 
ال�سلح  يعرفون  ال  خبيثون..  واأزواج  خبيثات 
اإنهم يعي�سون يف حروب دائمة  والوئام اإطالقًا 
حتت �سقف واحد، النوايا ال�سريرة تلغم قلوبهم 
لبع�ض،  امل�سلحية  دوافعهم  وحتفز  ال�سدئة 
م�سطلحات  الزواجي  م�سروعهم  يف  جتد  ولهذا 
عدائية  كاالنتقام، اخليانة، املوؤامرة، املخافر، 

ال�سرب، ال�ستائم، ..... الخ .
ب�سعادة  ي�ستمرون  والطيبون  فالطيبات 

واأمان..
بتعا�سة  ي�ستمرون  واخلبيثون  واخلبيثات 

ونكد..
اإنه  اإطالقًا  واالأبي�ض  االأ�سود  اهلل  يجمع  فلن 
يرحم الطيب النية والطيبة النية بتخلي�سهما 

من �سريكهما اخلبيثني.

العناُد يدمر احلياة الزوجية  والطيباُت للطيبنَي 
اخلبيثاُت للخبيثنَي
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األُم مدرسة العناُد يدمر احلياة الزوجية 

واتع�ض �سورة للعناد عندما متار�سها العائلة فيما بني افرادها وخ�سو�سا 
الزوج والزوجة والذي يوؤدي اىل هدم اال�سرة ، من خالل درا�سة هذه 
احلالة فان ا�سلها قد يكون نتيجة الرتبية للزوج او الزوجة يف تنفيذ 
كل ما يطلبه يف �سغره فيكون عنيد ان مل تلبى له طلباته بل ويرف�ض 
اباه يف ت�سرفاته اجتاه امه يف مزاجه  انه قد يقلد  او  الراي االخر 
الذي يعي�ض فيه  بالو�سط  اوامره، وقد يكون متاثرا  احلاد يف تنفيذ 
بخ�سو�ض النظر اىل املراة وان الر�سوخ لرايها يعني امل�سا�ض بكرامة 
او على  الهدم اال�سري  الرجل ومثل هذه االمور عندما تتفاقم يعني 
هذه  ي�ساهدون  عندما  االبناء  تربية  طبيعة  على  يوؤثر  تقدير  اقل 
خالل  من  معاجلتها  ميكن  والزوجة  الزوج  بني  العنادية  امل�سادات 
، بل يف كثري  �سلبياتها وتاثرها على العالقات الزوجية  التاكيد على 
خالل  من  املوقف  احتواء  ت�ستطيع  الزوجة  ان  نالحظ  االحيان  من 
الزوج ت�ستطيع ان ت�سرح له وجهة  عدم املال�سنة والرد وعند هدوء 

نظرها و�سبب خالفها وبهذا حتتوي امل�سكلة .

العنيد عندما يكون الجل احلق يكون عناده من املمدوحات ولكن 
عندما يكون المر ال ي�ستحق ذلك او يخلف ورائه نتائج �سلبية توؤثر 
عليه وعلى من حواليه هنا يجب ان تعالج هذه امل�سالة ولو على اقل 

تقدير من خالل ن�رش الوعي بني من يعاين من هذه ال�سفة .

اأول ما يفتح الطفل الوليد عينيه على وجه اأمه، واأول كلمة ينطقها 
هي كلمة ) ماما( ويف مرحلة الطفولة االأوىل تهب االأم للطفل كل 

�سيء .. الغذاء .. الدفء .. احلب .. احلنان .. النظافة..
ويف   ) اأم  الدنيا   ( عنها  قيل  حتى  االأعوام  برغم  تبقى  وهكذا 
وقد  االأمهات(  اأقدام  حتت  اجلنة   ( ال�سريف  النبوي  احلديث 
ال�سلة  هذه  االإن�سان  تطور  االأخ�سائيون  االجتماع  علماء  ناق�ض 
بكل  يفرط  قد  فهو  حياته  طوال  اأمه  اإىل  ت�سده  التي  العجيبة 

�سيء يف الدنيا اإال بهذه املراأة التي كانت �سبب وجوده.
ترى هل هي �سلة الرحم ؟ اأم اإنها الرتبية ؟ اأم ما تفي�سه االأم من 

حب وحنان على وليدها ؟
ال �سك اإن هذه العوامل جمتمعة هي التي تقيم ال�سالت بني الولد 
الفتها  التي  واخلطرية  الكرى  امل�سوؤولية  ترز  خاللها  ومن  واأمه 
قوال ً  ال  فعال ً  هي  فاالأم  وليدها  حيال  االأم  عاتق  على  الطبيعة 
هي املدر�سة االأوىل واملربي االأول، واملوّجه االأول وهي التي ترتك 

اأوىل الب�سمات االإن�سانية على وليدها ..
امل�سرفة  وال�سورة  املقدمة يف ) نظري(  العراقية يف  االأم  وتبقى 
ملا عانته على مر ال�سنني من ظلم وقهر وخا�سة يف زمن الطاغية 
املقبور وبقيت كالنخلة العراقية ال�ساخمة، وراء جناح اأبنائها يف 

م�سامري احلياة وهذا ما قاله ال�ساعر العربي يف حق االأم :
      االأم مدر�سة اإذا اأعددتها          اأعددت �سعبًا طيب االأعراق

احلجاب  يف  القدوة  منزلة  بني 
املجتمع  يف  ال�سان  وعلة  والعفة 
تتغري  كاحلرباء  التلون  وبني   ،
يف  املو�سة  تغري  مع  مالب�سها 
اال�سواق فتكونني كخ�سراء الدمن

بني زهرة عطرة عطرها حممدي 
االخالق  خاللها  من  ي�سم 
والت�سرفات احلميدة ، وبني نبتة 
احلنظل التي �سكلها جميل وذوقها 
والرتبية  الدفء  مرفاأ  بني  مر 
يو�سل  الذي  والعطف  واحلنان 

أختـــاُه ... لك اخليار
االأمان،  بر  اإىل  العائلة   �سفينة 
وبني ماوى للتخاذل وعدم املباالة 
وعدم  البالء  امام  وال�سعف 
ال�سعبة  الظروف  امام  ال�سمود 

فتنهدم على من يحاول ان يلجاأ .
بر�سالة  والتم�سك  الت�سلد  بني 
واهل  حممد  خالل  من  اال�سالم 
امام  الطاهرين  الطيبني  بيته 
اداء  الب�سر يف  وبلمح  اأعداء اهلل 
ال�سعف  ، وبني  االلهية  الواجبات 
هي  التي  ال�سيطان  حبائل  امام 

ت�سطاد  التي  العنكبوت  كخيوط 
الفري�سة وهي وهنة  واهية

بني عدم التكلف وتوا�سع الت�سرف 
التكر  ، وبني  واحرتام االخرين  
والتملق  الت�سرف  يف  والت�سنع 

لالعلى واملدح الكاذب لنف�سك 
اخلري  وذكر  اخلري  و�ساطة  بني 

البيوت  هدم  وبني   ، اخلري  ون�سر 
والغيبة ون�سر الفرقة 

ترك اخليار لك فاما هنا او هناك 
اما اجلنة او النار
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الكاظمي حبيب  حقيقٌة واقعة• ال�سيخ 

الطريُق إلى الكمال

إن روح املؤمن يف التعامل مع العباد ، 
كاملرأة األجنبية اليت اشتد حياؤها 
بني الرجال ..فهو ) ُيعّف ( نفسه عن 
نفسه  يرى  الذي  املأل  يف  الدخول 
أجنبيًا عنه ، كما تعّف املرأة نفسها 
احملارم  غري  مأل  يف  الدخول  عن 
إقبال  كان  هنا  ..ومن  الرجال  من 

اخلواص من أولياء احلق ، 
) بشرَي ( خرٍي ملن أقبلوا عليه ، وقد 
ألنه   ، املؤمن  فراسة  باتقاء  أمرنا 
ينظر بنور اهلل تعاىل ..وأما األرواح 
املبتذلة ، فإنها ) تأنس ( مع كل من 
جيتمع معها ولو يف بعض الطريق ، 
وهو أنس ال دوام له وال قرار ، كعدم 
طال  وإن   ، البهائم  قلوب  ائتالف 

اعتالفها على مزود واحد . 

كاملرأة 
األجنبية 

�سرعة  زيادة  اأثناء  ما  حلظة  هناك 
الطائرة وهي على ممر االإقالع يعلن 
على  الدوران  الطيار  م�ساعد  فيها 
ي�سحب  اللحظة  هذه  ففي  املحور 
�مبائة  واإذا  القيادة  عمود  الطيار 
اأكرث  متنها  وعلى  املعدن  من  طن 
تزيد  وب�سرعة  ن�سمة  ثالثمائة  من 
على 150 ميال يف ال�ساعة تدور حول 
بدرجات �سغرية  الطوالين  حمورها 

ثم ترتفع اإىل عنان ال�سماء. 
ال  فهم  الطائرة  لركاب  بالن�سبة  اأما 
وبالكيفية  الطريان  عملية  يعرفون 
التي حدثت وال �سك يف اأننا نثق يف كل 
بالتكنولوجيا  عالقتنا  توؤكد  حقيقة 

حياتنا،  وتبني  حتكم  التي 
نفهم  اأن  اإىل  اأحوجنا  ما 
اأنف�سنا واأن نتاأمل بحياتنا واأن نعرف 
علمية  وب�سرية  نقدي  وعي  عن 
�سبيلنا اإىل النهو�س وتطوير حياتنا 

واالرتقاء بها. 
ندرك  اأن  كله  لهذا  االأول  وال�سرط 
بنية  هو  حيث  من  املجمتع  معنى 
والتفاعل  التكافل  على  قائمة 
اأخطر  لعل  امل�سرتك،  والت�سامن 
يف  ا�ستقر  وقد  نعي�س  اأننا  م�سكالتنا 
وعينا الباطن  دون ظاهر القول اأننا 
اأفراد...  جمتمع  ال  ب�سري...  جتمع 
ال بنية مرتابطة. كل ير�سم م�سريه 
املجمتع  م�سري  ال  وم�ستقبله... 

وم�ستقبله. وكل يتحدث عن الثقافة 
غائما  حديثا  الثقافية  الذاتية  وعن 
مبعنى  علميا  وعيا  منلك  اأن  دون 

الثقافة االجتماعية.
واأن  نفهمها  اأن  بحياتنا  نتاأمل  اأن 
بل من نحن يف  اأنا؟  لي�س من  ن�ساأل 
عالقاتنا االجتماعية يف احلا�سر ويف 
التاريخ؟ وملاذا تفككت اأوا�سر روابطنا 
معا  نرتابط  كيف  ثم  االجتماعية؟ 
حدث  الذي  ما  اأوال  ن�ساأل  واأن  ؟... 
فاأ�سبحنا  االجتماعي;  تاريخنا  يف 
على ما  نحن عليه من و�ساعة حال 

وقناعة مبا�سي االأجيال البعيدة؟ 
يقال  كما  ونحن  امل�سرية  نبداأ  وهكذا 
نعي�س  نحن  اأمرنا.  من  نور  على 

وفكرنا  عفويا  قدريه  اطرادا  حياتنا 
الذات عندنا جوهر  التاريخ،  معلبات 
ال  االأبد  واإىل  مرة  اكتمل  ثابت 
الواحد  اجلوهر  الزمان.  مع  يتغري 
االجتماعية  املعا�سرة  روح  لالإن�سانية 
تعددت  واإن  الثقافات  ن�سوء  على 

وتنوعت.
اأن  اإىل  احلاجة  اأم�س  يف  نحن   
على  حياتنا  ون�سي�س  ونعقلها  نعيها 
طاقاتنا  ن�ستنزف  ال  بنا  فاإذا  هديها 
خارج  وهمية  م�سارب  يف  االإبداعية 
ولكن  والطبيعة;  واملجمتع  االإن�سان 
عقالين  وعي  عن  ونن�سبها  نوظفها 
يف قنوات االرتقاء باملجمتع االإن�ساين 
بديال عن مهاوي اجلمود والتخلف.

سعد الرماحي

�سماحة ال�سيخ جعفر �سبحاين

  عندما نطلق صفة الكمال على اهلّل سبحانه ونقول: إّن اهلّل كمال مطلق وغري متناه، نقصد بذلك نفس الصفات 
اجلمالية هلّل سبحانه، كالعلم والقدرة واحلياة واإلرادة.

    وحينما ينطلق اإلنسان ليطوي طريق الطاعة الزاهر فأّنه ـ وبال شك ـ خيطو يف درجات الكمال لريتقي سّلمه 
و ميّسك بناصيته، ومعنى ذلك أّن مثل هذا اإلنسان يكتسب كمااًل وجوديًا وعلمًا وقدرة أكثر، وإرادة نافذة وحياة 
خالدة، حبيث ميكن القول حينها إّنه قد ارتقى إىل درجة أعلى من درجة املالئكة واّنه حصل على كمال أكثر مّما 

كان لديه.
    لقد سعى اإلنسان دائمًا للتمكن من اهليمنة على العامل، وسعى أيضًا للقيام بأعمال يعجز عنها اإلنسان العادي، 
فقد سعى املرتاضون ومن خالل الرياضة النفسية احملرمة واملؤملة للنفس لتقوية النفس والروح واحلصول على 

قدرات عالية.
    ولكن الطريق الصحيح الذي ُتنال به السعادة الدنيوية واأُلخروية هو طريق التذّلل واخلضوع يف مقابل ساحة 
ثّم  والنفسية  الروحية  والقدرات  املقامات  وكسب  سبحانه  هلّل  العبودية  طريق  طّي  خالل  ومن  اإلهلي،  القدس 

السيطرة على النفس والعامل.
    ولقد أشار الرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله وسلم( ـ يف ضمن حديث ـ إىل املقامات العالية لسالكي طريق 

احلق والسائرين يف طريق العبودية والطاعة ومنزلتهم لدى اهلّل سبحانه يف احلديث القدسي املعروف:
ُب ِإَليَّ ِبالنَّاِفَلِة َحّتى ُأِحبَُّه، َفِإذا أْحَبْبُتُه ُكْنُت  ا اْفرَتَْضُت َعَلْيِه َو ِإنَُّه ِليَتَقرَّ َب ِإَليَّ َعْبٌد ِبَشيء َأَحبَّ ِإَليَّ مِمَّ     » ما َتَقرَّ
َعُه الَّذي َيْسَمُع ِبِه َو َبَصَرُه اّلذي ُيْبِصُر ِبِه َو ِلساَنُه الَّذي َيْنِطُق ِبه، َوَيَدُه الَّيت َيْبِطُش ِبها، ِإْن َدعاني َأَجْبُتُه، َو  مَسْ

ِإْن َسَأَلين أْعَطْيُتُه«.
    إّن اإلمعان يف هذا احلديث القدسي يكشف لنا وبوضوح عظمة الكمال اإلنساني الذي يكتسب يف ظّل القيام 
بالفرائض واإلتيان بالنوافل حبيث تصل القدرات البشرية إىل حّد تستطيع معه ـ و باالستعانة بالقدرة اإلهلية ـ أن 
تتلّقى الذبذبات الصوتية اليت تعجز عن إدراكها القدرات واإلمكانات العادية والطبيعية، ويرى الصور واألشباح 

اليت تعجز عن رؤيتها كذلك، وبالنتيجة تتحّقق كّل رغباته وأغراضه.
    وال شّك أّن املقصود من قوله: »كنت مسعه... وبصره« هو أّن ذلك اإلنسان ويف شعاع القدرة اإلهلية يكون بصره 

أنفذ، ومسعه أشّد، وقدرته أوسع.
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صورةو تعليق..

أعداد/ أركان فاضل عباسبالشكِر تدوم النعم

اعلْم أيها القارئ الكريم بأنك ستحاسب يوما على كل ما أعطاك اهلل من مال أو علم أو جاه أو غريه . فلكل 
نعمة ضريبة وضريبتها  الشكر وشكر النعم أن تعلم أنها من اهلل وعليك أن تشكره بقلبك ولسانك وعملك 
وأن تكون متواضعا فانظر ما صار إليه فرعون وقارون وتذكر أن التكرب من أقبح الذنوب هلذا قال نبينا حممد 
)صلى اهلل عليه وآله وسلم(   )ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من التكرب( .... واعلم أيها القارئ 
الكريم أن الدنيا يف تقلب دائم بني الغين والفقري والصحة واملرض والسعادة والشقاء والطاعة واملعصية فإذا 
حالفك احلظ اليوم فال شيء يدوم على حال الغد..... واعلم أيها القارئ الكريم أن حل مشكلة التكرب سهل 
ويكون ذلك بالتقرب إىل الناس والتحبب إليهم واالعرتاف بقيمتهم وجعلهم يدركون بأنهم تركوا أثرا طيبا 

بك مما يدفعهم إىل احرتامك والتقرب اليك...!!!!!!

املقبلة، بعدما  الودية  الدائرا حول مباراته  اأنهى االحتاد الربازيلي اجلدل 

اأعلن عن مواجهة منتخب العراق يف 11 من ت�سرين االأول املقبل يف مدينة 

ماملو ال�سويدية عقب تو�سل الطرفني اإىل اتفاق ر�سمي.

وثبت املوقع الر�سمي لالحتاد الربازيلي موعد ومكان املباراة التي �ستجري 

بني املنتخبني والذي يعد االول بينهما، حيث مل يلتقيا اال ملرة واحدة على 

�سعيد ال�سباب وحتديدا ببطولة كا�س العامل التي اقيمت يف كندا �سنة 2000 

�سجله  واحد  مقابل هدف  اهداف  ب�ستة  الربازيلي  الفريق  مل�سلحة  وانتهت 

الالعب عماد حممد.

على �سعيد مت�سل علم  معر�س الكرة العراقية امل�سور من م�سادر مقربة 

 match  ( للمباراة  املنظمة  ال�سركة  ان  القدم  لكرة  العراقي  من االحتاد 

اقامة  تك�سف فيه عن  �ستنظم موؤمترا �سحفيا   والتي   )world sport

املباراة ف�سال على حتديد ا�سعار تذاكر الدخول وامور اخرى تخ�س املباراة.

الشركة املنظمة ملباراة العراق والربازيل
 تعقد مؤمترًا صحفيا تكشف فيه عن اسعار التذاكر

براعم حسينية
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اي رقم احادي يضرب يف الرقم 9 يكون جمموع الناتج 9 مثال 

X 9 4 = 36ـــــــ 6+3=9

X 9  8 = 72 ــــــــــــ =7+2=9

ولو ضربت الرقم 9 يف رقمني او ثالثة يظهر لك العجيبة االتية 

X 9  527 =4743 ــــــــــ 4+7+4+3 = 18 ــــــــــــ 8+1=9

X 9  916= 8244 ــــــــــــــــ 8+2+4+4 =18ـــــــ 8+1=9

عجائب الرقم 9



1- تهدف دورة حمو االمية اىل اتاحة الفرصة امام االشخاص الذين مل يتمكنوا من التعلم لظرف ما ,  مع 

املقدسة  احلسينية  العتبة  أرتأت  الظروف  ولتهيئة  هلؤالء  الفرصة   وإلفساح   , للتعلم  الذاتي  الدافع  وجود 

القيام حبملة حمو االمية  كواجب  انساني وشرعي . 

 2- يكون التعليم على مرحلتني متتاليتني , مدة كــل مرحــــلة ثالثة اشهــر , يكـــون الدوام بهـــا 

بواقــــع   9 حصص اسبوعيًا وملدة ثالثة ايام . 

3- التسجيل : على )املستفيد( ملء  استمارة خاصة تتضمن امسه وصورته وعنوانه الدائم ورقـــم اجلــــوال 

اخلــاص به  حيصل عليها من املراكز املذكورة ادناه  .          

 4- مينح للدارس راتب شهري خالل املرحلة الدراسية فقط .              

5- يكافأ الدارسون مجيعًا بعد خترج املرحــــلة االوىل بسفرة ترفيهية اىل العتبات  املقدسة داخل العراق 

وتتحمل العتبة  كافة النفقات .              

 6- يكافأ العشرون االوائل من مجيع املراكز للمرحلة التكميلية بـــإقامة سفرة لزيارة  العتبات املقدســة 

خارج العراق وتتحمل العتبة كافة التحضريات من نقل واقامة واطعام . 


