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بعد اكسائه بالمرمر الفاخر



يا بن النبي ما الذي أخرجك من املدينة؟ فقال:  ويحك يا أبا هرم شتموا عريض فصربت وطلبوا مايل فصربت وطلبوا 
دمي فهربت وأيم الله ليقتلّني ثم ليلبسّنهم الله ذالً شامالً وسيفاً قاطعاً وليسلطّن عليهم من يذلهم. )أمايل الصدوق 131، 

املجلس 30، ضمن ح 1(.

قال الإمام ال�سادق »عليه ال�سالم« :
لو اأّن اأحدكم حّج دهره , ثم مل يزراحل�سني بن علي«عليهما ال�سالم«لكان تاركا حقا من حقوق ر�سول اهلل« �سلى اهلل عليه واآله و�سلم«لأن حق احل�سني« عليه 

ال�سالم«فري�سة من اهلل , واجبة على كل م�سلم .

صور من العتبة احلسينية املقدسة

لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ملّا نزل الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( واأ�سحابه الرهيمة فورد عليه رجل من اأهل الكوفة يكّنى اأبا هرم فقال:

يف تفسري عيل بن ابراهيم وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله 

فقري ونحن اغنياء قال والله مارأوا الله فيعلموا انه فقري ولكنهم رأوا 

أولياء الله فقراء، فقالوا لو كان الله غنيا الغنى اولياءه فافتخروا عىل 

الله يف الغناء.

عزوجل:  الله  قول  يف   السالم  عليه  عبدالله  ايب  عن  بصري  ايب  عن 

)ويقتلون االنبياء بغري حق( فقال: اما والله ماقتلوهم بأسيافهم ولكن 

كانوا اذا دعوا أمرهم و أفشوا عليهم فقتلوا.

يف نهج البالغة قال عليه السالم: وأيم الله ما كان قوم قط يف غض نعمة 

من عيش فزال عنهم اال بذنوب اجرتحوها الن الله ليس بظالم للعبيد.

عن محمد بن االرقط عن أيب عبدالله عليه السالم قال يل: تنزل الكوفة؟ 

قلت: نعم، قال: فرتون قتلة الحسني بني أظهركم؟ قال: قلت، جعلت فداك 

ما بقى منهم أحد، قال: فاذن أنت الترى القاتل االمن قتل أو من ويل القتل 

امل تسمع إىل قول الله، )قل قد جاءكم رسل من قبيل بالبينات وبالذي 

قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقني( فأي رسول قبل الذي كان محمد 

صىل الله عليه وآله بني أظهركم، ومل يكن بينه وبني عيىس رسول، امنا 

رضوا قتل أولئك فسموا قاتلني.

عن أيب عبدالله عليه السالم قال: ملا قبض رسول الله صىل الله عليه وآله 

وسلم جاءت التعزية أتاهم آت يسمعون حسه واليرون  شخصه، فقال: 

السالم عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته )كل نفس ذائقة املوت فامنا 

توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 

وما الحيوة الدنيا اال متاع الغرور( ان يف الله عزوجل عزاء من كل مصيبة 

وخلفا من كل هالك ودركا ملا فات، فبالله فثقوا واياه فارجوا فان املحروم 

من حرم الثواب والسالم عليكم.



رئيس التحرير

االفتتاحية

A L - A   H   R   A   R

صور من العتبة احلسينية املقدسة

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

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

07809803679

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

له  يتعرض  الذي  الهدم  النفس هو  يف  يحز  مام 

وسقوط  جبارة  جهود  بذل  بعد  االمني  الرصح 

شهداء ليتم القاء القبض عىل االرهابيني والذين 

االمرين  احد  اىل  يتطلعون  باتوا  االرهابيون  اي 

للخروج من املعتقل الهروب او العفو  وكال االمرين 

ميكن للسلطات القضائية ان تحتويهام من خالل 

املحاكمة  اجراءات  يف  املامطلة  وعدم  االرساع  

وطول فرتة التوقيف والتباطؤ  يف تنفيذ الحكم 

الضعيفة ذات  للنفوس  تتيح  فمثل هذه االمور 

من  الفاسدة  االعيبها  ملامرسة  الدنيئة  االغراض 

من  املجرم  متكن  التي  الثغرات  إحداث  خالل 

الهروب سواء كان بعفو او بعملية تهريبية وكان 

آخرها عملية تكريت والتي نأمل ان تكون االخرية .

االعالم  للنظر عندما تحدثت وسائل  الالفت  ان 

عن بعض الهاربني بانهم محكومون باالعدام وهذا 

يضعنا امام امر مهم وهو ان تاخري تنفيذ حكم 

االعدام  مرده  التواطؤ  والفساد االداري والعشوائية 

سواء كان بتعمد او مبحاصصة يف اختيار ادارات 

السجون فكانت النتيجة هروبهم  والذي يتطلب 

الجهود ملالحقتهم  من االجهزة االمنية مضاعفة 

وتنفيذ حكم القضاء فيهم. 

هروب المعفوين !!!!

العطاء احل�سيني
العتبُة الحسينية املقدسة تستضيف فعاليات األسبوع 

القرآين السنوي الرابع لديوان الوقف الشيعي

14

11العطاء احل�سيني
شعبُة البحوث والدراسات تقطع شوطاً يف 

إنجاز موسوعة أهل البيت القرآنية 

احداث االسبوع
اخلام�س والع�سرون من ذي القعدة

وفيه: دحا  الله تعاىل األرض .  وفيه: ولد خليل الله ابراهيم عليه السالم .  وفيه ولد روح الله عيىس بن مريم عليه السالم

وفيه: من سنة 1277 هـ تويف العامل الجليل الشيخ عيل بن عبدالله بن حمدان حرز الدين املسلمي وكان ماهراً يف الطب 

اليوناين .

الثامن والع�سرون من ذي القعدة
وفيه: من سنة 1361 هـ تويف العامل الجليل الشيخ ضياء الدين ابن املوىل محمد العراقي .

التا�سع والع�سرون من ذي القعدة
وفيه: أنزل الله تعاىل الكعبة وهي أول رحمة أنزلها الله . 

وقيل : يف الخامس والعرشين .

وفيه: من سنة 220 للهجرة استشهد االمام الجواد محمد بن عيل التقي عليه السالم إثر سّم دّسته له زوجته ابنة املأمون العبايس.

الثالثون من ذي القعدة
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نداء الجمعة

�سماحته وهو  اليه  امر تطرق  اول  وكان 
هروب  عملية  هي  اخلطرية  المور  من 
مع  تكريت  ت�سفريات  �سجن  من  ال�سجناء 
وال�سهداء  ال�سحايا  من  الكبرية  املح�سلة 
تعد  والتي  الرهابية  العمال  نتيجة 
م   اآب من عام 2010  الكرث دموية منذ  
اكرث من 360 �سهيدا و 460 جريحا فقد 

ذكر  ان :  
الظاهر ان �سيناريو هروب ال�سجناء  الذي 
عدة  ومن  مرات  عدة  �سنة  كل  يف  يتكرر 

�سجون ا�سبح م�سل�سال ً ل ينتهي ..
وما ح�سل يف �سجن ت�سفريات تكريت من 
 47 بينهم  �سجني   100 من  اكرث  هروب 
حمكومون بالعدام ميثل ف�سيحة كربى 

تداعيات  ولها  العامل  يف  مثلها  ي�سمع  مل 
خطرية ويف عدة جمالت :

1- التاأثري النف�سي على الجهزة المنية 
كبري  بجهد  قامت  التي  وال�ستخبارية 
من  متكنت  حتى  الت�سحيات  وقّدمت 
الرهابيني  هوؤلء  على  القب�ض  القاء 
لدى هوؤلء عن  احباطاً  �سيولد  فان ذلك 
هوؤلء  على  القب�ض  وفائدة  جدية  مدى 
بعد  فيما  يتمكنون  كانوا  اذا  الرهابيني 

من الهرب.
حينما  املواطن  على  النف�سي  التاأثري   -2
اجلماعات  بيد  ا�سبحت  املبادرة  ان  ي�سعر 
من  ت�ساء  من  ب  تهرِّ ان  يف  الرهابية 
بعدم  بالحباط  ..و�سعوره  ارهابييها 

منذ  اليه  يتطلع  الذي  المني  النفراج 
بامل�سا�ض بكرامة  .. وال�سعور  فرتة طويلة 
تتمكن  حينما  المنية  والجهزة  الدولة 
العمال  هذه  مثل  من  اجلماعات  هذه 

مرات متعددة يف ال�سنة ..
 (

ال�سيخ الكربالئي :

تطرق �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف ُخطبة �سالة اجُلُمعة التي اقيمت 
ال�سارع  على  الوا�سح  الثر  لها  كان  امور  ثالثة  اىل  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف 

العراقي ويف نف�س الوقت ا�سار اىل املعاجلات بعد ت�سخي�س ال�سباب :

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف الأ�سرف �سماحة  ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي  
  املكان: العتبة احل�سينية املقد�سة   

الزمان: 18/ ذو القعدة/ 1433هـ املوافق 5/ ت�سرين الول/2012 م

ابعاد ادارات 
وحراسات هذه 

السجون عن 
المحاصصة التي تعتبر 
احد االسباب في هذه 

العمليات 

اخُلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة

مٍة  ومنظَّ متعددٍة  هروٍب  عملياِت  من  يح�سُل  ما 
وباأعداٍد كبريٍة خالَل َال�سنِة ومنُذ عدِة �سنواٍت ميثُل 

موؤ�سرًا خطريًا يف امللفِّ المنيِّ
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لبع�ض  الكبري  اجلهد  ننكر  ل  ونحن 
حماولت  احباط  يف  المنية  الجهزة 
يف  ح�سل  كما  ال�سجون  بع�ض  من  الهروب 

�سجن مديرية مكافحة الرهاب ..
ولكن ما يح�سل من عمليات هروب متعددة 
ومنظمة وباأعداد كبرية خالل ال�سنة ومنذ 
امللف  يف  خطرياً  موؤ�سراً  ميثل  �سنوات  عدة 

المني ..
ولذلك نقول .. ان من مي�سك بزمام امللف 
امام  وبتمامه  اآخره  اىل  اوله  من  المني 
ال�سعب العراقي يف و�سع حّد لهذه الظاهرة 
جادة  اجراءات  اتخاذ  املطلوب  ان  كما 

وحقيقية يف هذا امللف ومنها :
1- لبد من حما�سبة املف�سدين  واملتواطئني 
من  العمليات  بهذه  يت�سببون   الذين 

الهروب.
يكفي  يعد  مل  اذ  التحقيق  نتائج  ك�سف   -2
ت�سكيل جلان حتقيقية كما هو احلال يف كل 
مرة حت�سل فيها عملية هروب ول يعقبها 
اجراءات مهمة وحازمة تردع الآخرين عن 

تكرار ذلك ..
الدائم  والتفتي�ض  املراقبة  اجراء   -3
الحرتازية  الجراءات  واحكام  لل�سجون 
تلك  يف  ثغرات  حل�سول  منعاً  والمنية 

ال�سجون.

على  للقائمني  املهنية  الكفاءة  رفع   -4
وحرا�سات  ادارات  وابعاد  ال�سجون  حرا�سة 
تعترب  التي  املحا�س�سة  عن  ال�سجون  هذه 

احد ال�سباب يف هذه العمليات.
ملف  بخ�سو�س  فكان  الثاين  المر  واما 

الف�ساد الغذائي فقد قال �سماحته :
�سرراً  ت�سكل  باتت  التي  املهمة  امللفات  من 
للمواطن  واملايل  ال�سحي  الو�سع  على 
العراقي هو دخول كميات كبرية من املواد 
�سالحيتها  واملنتهية  الفا�سدة  الغذائية 
الدوية  من  كبرية  كميات  دخول  وكذلك 
املن�ساأ  ذات  او  الفا�سدة  او  املغ�سو�سة 

الرديء...
الرقابة  دوائر  الفرتة الخرية قامت  ففي 
ال�سحية من وزارة ال�سحة باتالف الكثري 
من  الكثري  وغلق  الفا�سدة  الغذية  من 
حمالت الغذية واملعامل واتالف ع�سرات 
الطنان من الدوية الفا�سدة او ذات املن�ساأ 

الرديء او املنتهية �سالحيتها ..
على  كبرياً  �سرراً  ت�سكل  الظاهرة  هذه  ان 
هدر  اىل  وتوؤدي  العراقي  الفرد  �سحة 
واحد  العراقي  املواطن  اموال  يف  كبري 
لدى  امل�ست�سري  الف�ساد  منا�سئ  ا�سبابها 
الدولة  يف  املتنفذين  من  حتى  البع�ض 
وج�سع البع�ض الذي يريد ان يتاجر ويربح 
ارباحاً فاح�سة على ح�ساب املواطن العراقي 

و�سحته وماله ..
ودوائية  غذائية  رقابة  اجهزة  وجود  فمع 
هذه  من  الكثري  وتك�سف  باعمالها  تقوم 
بحاجة  اننا  ال  الفا�سدة  والدوية  املواد 
لهذه  تطوراً  اكرث  واآليات  اكرب  تفعيل  اىل 
اىل  وانتباهه  املواطن  وعي  واىل  الرقابة 
والتعامل  والغذية  املواد  هذه  خطورة 
معها بحذر وقيام و�سائل العالم بالتوعية 

يف ذلك ..
ومن اهم اخلطوات لهذا العالج هو معاجلة 
الف�ساد الذي ا�سبح الداء الكرب يف العراق 
البالد  وامل�ساكل يف  الزمات  ول ميكن حل 
خطوات  خالل  من  ال  ملفاته  جميع  ويف 

جادة وجريئة وبالذات من الكتل ال�سيا�سية 
حتى  املف�سدين  وحما�سبة  الف�ساد  ملعاجلة 

لو كانوا تابعني اىل كتلهم او احزابهم ..
يتعلق  ما  اىل  بال�سارة  خطبته  وختم 

مبلف حمو المية فقد بني �سماحته :
والذي  العراق  يف  المية  حجم  بّينا  ان  �سبق 
القت�سادي  الو�سع  على  خطورة  ملف  متيل 

والخالقي  والمني  والجتماعي  والعلمي 
فهناك تاأثري لالمية حتى على ملف الرهاب 
البلد وعدم  العراق وكذلك تخلف  والمن يف 

اإمكان تطويره ..
وحيث ان اجلهد احلكومي لوحده ل يكفي

)حيث تاألفت الهيئة العليا ملحو المية للبدء 
لبد  بل  العراق(  يف  المية  لرفع  بحملة 
ابتداًء  اجلميع  قبل  من  اجلهود  ت�سافر  من 
وو�سائل  واخلطباء  الدين  رجال  الخوة  من 
فاملطلوب  املدين.  املجتمع  ومنظمات  العالم 
لالمية  اخلطرية  بالآثار  املواطن  توعية 
حينما يرتك الطفل فري�سة لل�سياع واجلهل 
�سحية  يكون  ورمبا  ال�سوارع  يف  والت�سّول 
ارهابية  باعمال  بالقيام  باغرائه  لالرهاب 

مقابل مبالغ من املال ..
ومطلوب من الباء والمهات وال�سرة ب�سورة 
عامة الهتمام بتعليم اطفالهم واعطاء هذه 

امل�ساألة اهمية ق�سوى ..

المطلوب توعية 
المواطن باآلثار الخطيرة 

لالمية حينما يترك 
الطفل فريسة للضياع 
والجهل والتسّول في 

الشوارع وربما يكون 
ضحية لالرهاب باغرائه 
بالقيام باعمال ارهابية 
مقابل مبالغ من المال ..

ال يمكن حل االزمات 
والمشاكل في البالد 

وفي جميع ملفاته 
اال من خالل خطوات 

جادة وجريئة وبالذات 
من الكتل السياسية 

لمعالجة الفساد 
ومحاسبة المفسدين 

حتى لو كانوا تابعين الى 
كتلهم او احزابهم
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ومسكنته  آدم(،  ابن  السالم(:)مسكني  )عليه  املؤمنني  امري  يقول 

متأتية من كونه ال يعرف مصلحته يف أغلب االحيان، فهو يحتاج 

دامئاً اىل منّبه وموقظ، ومن يأخذ بيده ويقول له: هذا هو الطريق 

الصحيح، ثم يقول )عليه السالم(:) لو خاف من النار كام خاف من 

الفقر؛ لنجا منهام جميعاً..(

ان اإلنسان بصورة عامة يخاف الفقر، ألن وظيفة الشيطان الغواية، 

وهذه الغواية تتنوع، وهذا التنوع يتبع طبيعة االشخاص.. فالخشية 

م�ستقاٌة من اخُلطبة الأوىل ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف  يف 11 /ذو القعدة/ 1433املوافق 2012/9/28 

املقارنُة بنَي ما يوعدنا اهلُل به وما يخوُفنا منه ال�سيطاُن

اإلنفاق،  الروحية، ونخاف  املعاين واللذائذ  الفقر تجعلنا نفقد كثريا من  من 

والشيطان يغوي االنسان بان ال يذهب اىل الرزق الحالل، ويصّور له زاعامً 

أنه لن يوصله للرثاء رسيعاً، فرتى االنسان يتجه اىل الباطل، ويجنح اىل حالة 

االستمالك واالستحواذ، وهي تستبطن مفهوماً مهامً، حيث ان االنسان عندما 

يترصف هكذا، ذلك ألنه يخاف الفقر. 

حيث ان الخوف من املسائل الغريزية، وإن كل مّنا يخاف ويحزن .. ولكن نخاف 

ممن.. ونحزن عىل ماذا؟! االنسان عندما يتعلق قلبه بهذه اللذائذ املادية؛ يجمد 

أبي  بن  علي  اإلمام  املؤمنني  أمري  عن  ورد 

طالب )عليه السالم( إنه قال:) مسكني 

ابن آدم، لو خاف من النار كما خاف من 

طلب  ولو  مجيعًا،  منهما  لنجا  الفقر؛ 

اليهما  لوصل  الغنى؛  طلب  كما  اجلنة 

خيشى  كما  باطنًا  اهلل  خيشى  ولو  مجيعًا، 

اخللق ظاهرًا ؛ لسعد يف الدنيا واآلخرة(.

الشريف  احلديث  هذا  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  إن 

نفسه،  ويف  االنسان  عند  املقارنة  وهذه  مقارنة،  مقام  يف 

فعندما خياطب اإلنسان قد ينكر إنه على معصية، لكن 

عندما يرجع اىل نفسه، يرى ان هذا الكالم كان صحيحًا، 

وامثال  باإلثم  العزة  وأخذته  وهواه،  شهوته  غلبته  ولكن 

ذلك، فاإلنسان قد يقع يف مشكلة وحيتاج اىل حل، ولكنه 

ال جيرؤ على طلب احلل، وممكن ان حيصل عليه بطريقة 

او بأخرى.

فقر المؤمن وغنى الكافر
رمبا قد تساور البعض منا االستفهامات ملا نرى ان املؤمن يعيش عيشة بسيطة او حتى فقرية والكافر او غري امللتزم دينيا نجده يف ثراء وهناء بل حتى االمراض 

لرمبا تصيب املؤمن اكرث من العايص ، ومثل هذا االمر مع قليل من التفكر تتضح لنا حكمة الله عز وجل من هذا االمر فالفقري ليس يف فقره عيب ولرمبا قد 

يكون هو السبب يف ذلك او حكمة من الله عز وجل النه مقسم االرزاق والكافر او العايص ميهل من قبل الله عز وجل اي إعطاء املهلة للعايص املسلم أو الكافر ، 

وتأخري أخذه وعقابه يف الدنيا بعد ارتكابه العصيان واستحقاقه األخذ والعقوبة ، وهو يكون :

 تارة : ألن الله تعاىل قد قىض يف حقه بأجل مسّمى فالبد من نفوذ قضائه.

 واخرى : ألجل رحمته تعاىل عىل نفس العايص ليتوب ، أو عىل غريه من حيوان أو انسان ممن يشاركه يف نتائج عمله ثواباً أو عقاباً.

 وثالثة : ليميز الخبيث من الطّيب ، واملؤمن من الكافر ، واملطيع من الفاسق.

 ورابعة : لإلضالل ، واإلستدراج ليتم شقاؤه ، ونعوذ بالله من ذلك.

 واإلمهال ، كان من فعل الله تعاىل إال أنه يرجع إىل نفس العبد وينشأ من غفلته وغرته وشقائه ، فال بد لكل إنسان من مراقبة نفسه وأفعاله وأحواله حتى ال يقع 

فيام ال محيص له من ذلك. وقد ورد يف بيان ذلك عّدة وافرة من اآليات الكتابية :

ى ( وقال : )  َوالَ  َسمًّ رُُهْم إىَل أََجٍل مُّ ا تَرََك َعلَْيَها ِمن َدآبٍَّة َولَِكن يَُؤخِّ ى لََجاءُهُم الَْعَذاُب ( ،. ) َولَْو يَُؤاِخُذ اللُّه النَّاَس ِبظُلِْمِهم مَّ َسمًّ  قال تعاىل : ) َولَْواَل أََجٌل مُّ
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قبسات اميانية

عقله عىل هذه االمور دون غريها، فيخاف ان يقع يف خالفها، ولذا االنسان 

عندما تنطوي نفسه عىل هذه املفاهيم الخاطئة؛ تحّد القيم االنسانية بذاته، 

وتتبدل فيتحول اىل انسان آخر.. بيد إن خوفنا من الفقر، لهو دليل عىل سوء 

الطريق  دليل عىل عدم سلك  الفقر  من  وإن خوفنا  تعاىل، كام  بالله  ظننا 

الفقر ليس  لنا.. ملاذا ؟! ألن  السالم(  االنبياء )عليهم  الذي رسمه  الصحيح 

عيبا وليس من االمور املخوفة، وممكن االنسان يف الدنيا يكون غنياً ثم فقرياً أو 

بالعكس، وتتبدل حاالته بحسب مقتضيات االمور التي يعيش فيها..

وال شك ان الذي يخاف النار، ستتبدل سلوكيته.. فان خوف النار يجب أن يعطي 

لإلنسان سلوكية مهذبة، ويتوقف حتى عند الشبهات، بينام ذاك الذي ال يخاف 

النار ال ميكن ان يردعه يشء.. ولكن الناس تخاف من امر غري مخوف.. ملجرد 

ان الشيطان سّول لهم ذلك، وترتك االمر املخوف!، يف الوقت الذي عليها ترك 

السالم(  )عليه  املؤمنني  فأمري  فعالً..  املخوف  االمر  اىل  املخوف  غري  االمر 

يقول: ) لو خاف من النار كام خاف من الفقر لنجا منهام جميعاً ( ومبالحظة 

االثر الوضعي للخوف، فإنه ينجي اإلنسان من النار، ألنه خاف منها، وألنه تهيأ 

ليوم الحساب، ولنجا من الفقر أيضاً.

ثم يقول)عليه السالم(: ) ولو طلب الجنة كام طلب الغنى وصل اليهام جميعا(.

ان الغنى عند كثري من الناس مطلوب، وترى االنسان يسعى يف طلبه، وأمري 

املؤمنني )عليه السالم( يبنّي بأن االنسان لو طلب الجنة كام يطلب الغنى؛ لوصل 

اليهام جميعاً.. 

لكن الجنة ال تأيت باألماين، كام ان الغنى ال يأيت باألماين أيضاً.. هذه االمور 

مرهونة بالسعي والجد، واالمام )عليه السالم( يعقد مقارنة بني من يطلب 

الغنى ويطلب الجنة، فيقول )عليه السالم( )ولو طلب الجنة كام طلب الغنى( 

اذن هناك عملية طلب مختلفة، فالذي يطلب الغنى ماذا يفعل؟! لعلّكم ترون 

بعض الناس هّمه املال.. سرتونه منشغالً فكره دامئاً، عينه عىل التاجر الفالين، 

وعىل البائع الفالين، وعينه عىل كمية هذا املال وهكذا.

إن هذا الذي يطلب الغنى، ذلك ألنه يريد املزيد من املال .. هذه الحالة لو 

نعكسها عىل من يطلب الجنة.. كيف سيكون سلوكه ؟! يساعد هذا، وينفق عىل 

ذاك، وينقطع اىل الله تعاىل يف وقت الفراغ، ويتفكر يف صفات الله تعاىل، 

ويسعى لكف لسانه عن املوبقات، ويحفظ اعراض الناس، ويحرتم سمعه وال 

يجعله يسمع اللغو من القول، الن الجنة تحتاج اىل السعي والطلب .. واملقارنة 

التي يعرب عنها امري املؤمنني )عليه السالم( مبنتهى الدقة، الن الغنى 

من أوضح مصاديق الطلب الظاهري امام الناس، وهو مثال حّس 

واضح .. فالناس توّسط وتقطع املسافات وغري ذلك، وهذا كله من 

اجل ان تصل الغنى .. عندما تعكس هذه الحالة عىل الجنة، ماذا 

ستكون سلوكية االنسان .. قطعاً االنسان سيسعى جاهداً يف سبيل ان 

يحصل عىل الجنة.

ثم يقول امري املؤمنني )عليه السالم( : )ولو يخىش الله باطناً كام 

يخىش الخلق ظاهراً سعد يف الدنيا واآلخرة(.

ان الله تعاىل أحّق ان يُخىش، واالمام الصادق )عليه السالم( يقول 

: ) من خاف الله أخاف الله منه كل يشء(، االمئة االطهار)عليهم 

السالم( قطعاً مل يكونوا ميلكون جيوشاً جرارة، ولكن عندما كانوا 

يدخلون عىل الظاملني؛ تتبدل حالة الظاملني اىل يشء آخر.. واالمام 

الجواد )عليه السالم( كان يف محرابه يقّض مضاجع الظلمة ملاذا ؟! 

الن االمام )عليه السالم( عنده عالقة مع الله تعاىل، وله هيبة من 

الله تعاىل، والله تعاىل اعطاه هيبة ال تأيت باملال، واعطاه قوة يرتجف 

منها من هو صاحب القوة الظاهرية.

حقيقة نحن يف الظاهر نخىش الخلق، ونخاف أن يعتدى ويتجاوز 

علينا، ونخىش ونخىش الكثري من األمور.. لو كنا كام نتجنب الظامل 

يف الظاهر؛ نتجنب الله تعاىل يف الرس، ونخشاه كام نخىش الخلق؛ 

لسعدنا يف الدنيا واآلخرة..فخشية الله تعاىل سند قوي ليس له نظري، 

واملؤمن احد مصاديقه كونه يخىش الله تعاىل.

غري  بل  والظاهر،  الباطن  يحسن  ان  مأمور  االنسان  فان  أخرياً، 

ويهتك  ظاهراً،  معصيته  يف  تعاىل  الله  يبارز  االنسان  ان  ممدوح 

حرمات الله تعاىل امام االخرين .. متجاهراً بالفسق، نحن مأمورون 

البد  الظاهر صالحاً  يكن  الباطن، فمهام  الظاهر، واصالح  بإصالح 

ان يكون الباطن أكرث صالحاً.. وكلام كان الباطن اكرث صالحاً كلام 

دّل عىل صدق العبودية.. وتبقى ابواب الله تبارك وتعاىل واسعة جداً، 

ورحمته مفتحة ال يغلق باب يف وجه عباده، مهام سّول الشيطان وزيّن، 

وبالنتيجة فهل هناك وجه مقارنة بني ما يعدنا به  الله تعاىل وبني ما 

يغرينا به الشيطان؟ بل هل تصّح مثل هذه املقارنة ؟!. 

بَُهم ِبَها يِف الَْحَياِة  َا يُِريُد اللُّه لُِيَعذِّ َا مُنيِْل لَُهْم لَِيزَْداُدواْ إِْثًا ( وقال : ) َفالَ تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهْم إمِنَّ َنُفِسِهْم إمِنَّ َا مُنيِْل لَُهْم َخرْيٌ ألِّ يَْحَسَبَّ الَِّذيَن كََفُرواْ أمَنَّ

نَْيا َوتَزَْهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم كَاِفُروَن (  وورد يف النصوص : ان لله يف كل يوم وليلة ملكاً ينادي : مهالً مهالً عباد الله عن معاىص الله ، فلوال بهائم رتّع ، وصبية  الدُّ

رّضع ، وشيوخ ركّع ، لصب عليكم العذاب صباً ترّضون رّضاً وان الله إذا أراد أن يصيب أهل االرض بعذاب قال : » لوال الذين يتحابون بجاليل ألنزلت عذاب « .

 وان الله إذا هّم بعذاب أهل األرض جميعاً الرتكابهم املعايص نظر إىل الشيب ناقيل أقدامهم إىل الصلوات ، والولدان يتعلمون القرآن ، رحمهم ، وأخر عنهم 

ذلك . 

 وأنه : ما عذب الله قرية فيها سبعة من املؤمنني .

 وأنه : إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره .

 وأنه : كم من مستدرج باالحسان إليه ، ومغرور بالسرت عليه ، ومفتون بحسن القول فيه ، وما ابتىل الله أحداً مبثل اإلمالء له 

وأنه من وّسع عليه يف ذات يده ، فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً ، ومن ضّيق عليه يف ذات يده فلم ير ذلك اختباراً فقد ضّيع مأموالً .

فاالميان املطلق مبا نحن فيه مع استنفاد كل ما مبقدورنا من عمل ضمن الحدود الرشعية وعدم االعرتاض عىل حكم الله عز وجل مبن هو خالفنا هو التفكري 

السليم والظن الحسن بالله عز وجل.
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فقه وفقهاء

هنالك إشكال يثار بخصوص عدد األمئة عليهم السالم وأسامئهم ، وهذا 

اإلشكال هو طاملا ان االمامية تدعي ان النبي محمدا صىل الله عليه واله  

ذكر اسامء االمئة اىل املهدي عجل الله فرجه فلامذا نجد مثل أيب بصري 

الورع التقي يتوقف بعد االمام الصادق وهو من الصفوة والخاصة ويدعي 

بأنه ال يعرف اإلمام الذي بعد الصادق عليه السالم وكذلك زرارة بن أعني 

عندما سمع بوفاة الصادق عليه السالم أوفد وافدا اىل املدينة ليستطلع 

من االمام الذي بعد الصادق عليه السالم وعندما تأخر الرسول ودنت منه 

املنية وضع القرآن عىل صدره وقال هذا إمامي ألنه مل يعلم من هو االمام .

فام الغاية من ذكر االمئة ومل يعلم بهم املقربون وكيف تكون قضية اسامء 

االمئة مشهورة ومعروفة وال يعلم بها املقربون مع إننا نشهد لهم بالفضل 

ويوجد عرشات من قبيل هذا اليشء!

نحن ال ندعي أن الروايات املذكور فيها أسامء األمئة مشهورة مبعنى أن عامة 

الناس تعرف تلك الروايات بحيث لو سأل يف ذلك الزمان من هو اإلمام بعد 

اإلمام الحايل لقيل له فالن فمن املمكن أن يكون هناك بعض الشيعة ال 

يعلمون باإلمام بعد اإلمام الحايل والذي يشهد لذلك األسئلة الكثرية من 

الشيعة عن اإلمام الالحق، ولكن عدم الشهرة هذه ال تعني أن الرواية غري 

مشهورة عند املحدثني والناقلني للرواية، ولذلك نحن نستبعد عدم معرفة 

زرارة أو أيب بصري بتلك الروايات، ولكن لرفع ذلك اإلشكال نقول:

1- إن أبا بصري الثقة كان يعلم بذلك إذ أن هناك أربعة من الرجال يكنون 

بأيب بصري والذي ورد فيه أنه توقف هو غري أولئك الثقات  ، فأبو بصري 

املرادي هو الذي ورد فيه املدح من اإلمام ووثقه علامء الرجال واختلفوا 

يف ثالثة وهم عبد الله بن محمد األسدي ويحيى بن القاسم ويوسف بن 

الحارث ، ويحيى هو الذي أتهم بالوقف وأتهم يوسف بكونه برتياً ، ثم إنه 

قد رد النجايش والطويس حتى كون يحيى واقفياً وذلك ألن وفاته كانت سنة 

مائة وخمسني ووفاة الكاظم سنة ثالثة وثانني ومائة.

2- قد ضعف السيد الخويئ بعض الروايات التي )ذكرت وضع زرارة للقرآن 

عىل صدره( وقال عنها أنها ضعيفة بعيل بن حديد وأخرى أيضاً ضعيفة من 

جهة جهالة إبراهيم املؤمن وعمة زرارة. وقال السيد الخويئ أيضاً: أضف 

إىل ما ذكرناه أنه لو صح أن زرارة بعث ابن عبيد الله ليتعرف خرب اإلمام بعد 

الصادق )عليه السالم( فهو ال يدل عىل أنه مل يكن عارفاً بإمامة الكاظم 

)عليه السالم( وذلك ملا رواه الصدوق عن إبراهيم الهمداين قال قلت 

ال�سوؤاُل: ما هي عالمات البلوغ عند الذكر والأنثى؟
الجواُب: عالمة البلوغ يف االنثی إكامل تسع سنني هاللية ، ويف الذكر 

احد األمور الثالثة : )۱( نبات الشعر الخشن علی العانة ، وهي بني 

البطن والعورة. )۱( خروج املني . )۱( إكامل خمس عرشة سنة 

هاللية. ونبات الشعر الخشن يف الخد ويف الشارب عالمة للبلوغ 

، وأما نباته يف الصدر وتحت االبط ، وكذا غلظة الصوت ونحوها 

فليست إمارة عليه .

اأو نبات ال�سعر اخل�سن على  ال�سوؤال: لو اأمكن اإحداث المناء 
العانة بالو�سائل العلمية والذكر يف التا�سعة من عمره فهل يعد 

بالغاً �سرعاً؟
الجواب: ال یعد بالغاً ألنه حدث يف غیر أوان بلوغه.

اللتزام  فيه  املراأة  على  يجب  الذي  ال�سن  هو  ما  ال�سوؤال: 
باحلجاب و�سائر التكاليف ال�سرعية ؟

الجواب: إذا أكملت التاسعة القمرية وجب عليها ذلك .

البالغ  املمّيز هل هو  الفعلى لل�سبي  التعريف  ال�سوؤال: ما هو 
الذي ميّيز احلالل واحلرام اأم ت�سمل حتى ال�سبي غري البالغ 

املمّيز للحالل واحلرام؟
الجواب: یقصد بالصبي املمیز غیر البالغ الذي یدرك اليشء ویعقله 

ویختلف ذلك بحسب اختالف املوارد، فاملمیز فی كل مورد بحسبه، 

فاملمیز للصالة من یعقل الصالة ویعرف إنها عبادة ویمیزها عن 

الحركات واألقوال املشابهة لها، واملمیز يف البیع من یعرف انه معاملة 

تعني املبادلة بین املالین وهكذا.

موعدها  عن  تاأخرت  اأو  البلوغ  عالمات  تقدمت  لو  ال�سوؤال: 
اأو  ادى اىل تقدم الحتالم  دواًء  ا�ستعمل  لو  املعتاد بعالج كما 
ال�سن  عن  تاأخره  اأو  البلوغ  �سن  عن  احلي�ض  تقدم  اأو  تاأخره 

املعتاد فهل يكون العتبار هو املوعد املعتاد اأم املتقدم؟
الجواب: أما الحیض فال یتقدم علی بلوغ املرأة تسع سنین فكل دم 

تراه الصبیة قبل بلوغها هذا السن فلیس دم حیض وأما خروج املني 

فهو عالمة البلوغ يف الذكر متی تحقق وبأي سبب تحقق.

منقول عن موقع مكتب المرجع 
الديني األعلى سماحة آية اهلل 

العظمى السيد علي الحسيني 
السيستاني)دام ظله الوارف ( 

www.sistani.org

البلوُغ يف الذكر والأنثى 
هل حديُث أسماء األئمة عليهم 

السالم مــــتواتر؟

لو سألوك
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هل حديُث أسماء األئمة عليهم 
السالم مــــتواتر؟

تاريخ

الله  )صىل  الله  رسول  بن  يا  السالم(  )عليه  للرضا 

عليه وآله وسلم( اخربين عن زرارة هل كان يعرف حق 

أبيك فقال )عليه السالم(: نعم، فقلت له فلَم يبعث 

الصادق  أوىص  من  إىل  الخرب  ليتعرف  عبيداً  ابنه 

إن  ،فقال:  فقال:  السالم(  )عليه  محمد  بن  جعفر 

ونص  السالم(  )عليه  أيب  أمر  يعرف  كان  ما  زرارة 

أبيه عليه وإمنا بعث ابنه ليتعرف من أيب هل يجوز له 

أن يرفع التقية يف إظهار أمره ونص أبيه عليه؟ وأنه ملا 

أبطأ عنه طولب بإظهار قوله يف أيب )عليه السالم( 

فلم يحب أن يقدم عىل ذلك دون أمره فرفع املصحف 

وقال: اللهم إن إمامي من اثبت هذا املصحف إمامته 

من ولد جعفر بن محمد )عليه السالم(.

الرئيسة  األعتقادية  األصول  أن  سابقاً  ذكرنا  قد   -3

عندنا ال تثبت إال بالقطع الذي أحد أقسامه تواتر 

يكتفون  ال  األمئة  أصحاب  أن  ترى  فلذا  الروايات 

طرق  إيجاد  يحاولون  وإمنا  إليهم،  واصلة  بروايات 

فهناك  القطع،  درجة  إىل  يصلوا  حتى  للنص  أُخرى 

فرق بني رواية تصلك عن طريق سند طويل والتي ال 

تفيد إال الظن وبني أن تصلك عن طريق نفس اإلمام 

الحارض الذي يولد عند السائل العلم القطعي والذي 

يبدو واضحاً ومؤكداً أكرث حتى من الروايات لو كانت 

متواترة.

ايب  العبايس  الخليفة  عن  املشهور  الرواية  ان  كام 

جعفر الدوانيقي الذي امر واليه عىل املدينة ان يقتل 

من يويص اليه الصادق عليه السالم ، وهذا يعني انه 

ال يعلم من هو اإلمام ، ويف نفس الحدث كان هنالك 

من يسأل عن اإلمام بعد الصادق عليه السالم ليسأله 

عام يجهل ودلهم عليه بعض خواص االمام الصادق 

عليه السالم عندما دلوهم عىل اإلمام الكاظم عليه 

السالم .

تساوي العامل األجير مع الحاكم في 
الحكومة االسالمية الحقة!

بَرْيَ َجاَءا إِىَل أَِمريِ  َعْن أيَِب الَْهْيَثِم بِْن التَّيَِّهاِن َو َعْبِد اللَِّه بِْن أيَِب َراِفعٍ، أَنَّ طَلَْحَة َو الزُّ

الم ( َو َقااَل لَْيَس كََذلَِك كَاَن يُْعِطيَنا ُعَمُر ! الُْمْؤِمِننَي ) عليه السَّ

: »َفاَم كَاَن يُْعِطيكُاَم َرُسوُل اللَِّه )  الم (ـ  َقاَلـ  أي اإلمام عيل بن أيب طالب ) عليه السَّ

صىل الله عليه و آله («؟

َفَسكََتا.

ِويَِّة بَنْيَ الُْمْسلِِمنَي«؟ َقاَل: »أَ لَْيَس كَاَن َرُسوُل اللَِّه يَْقِسُم ِبالسَّ

َقااَل: نََعْم.

َقاَل: »َفُسنَُّة َرُسوِل اللَِّه ) صىل الله عليه و آله ( أَْوىَل ِبااِلتَِّباعِ ِعْنَدكُْم أَْم ُسنَُّة ُعَمَر«؟

َقااَل: ُسنَُّة َرُسوِل اللَِّه ) صىل الله عليه و آله (، يَا أَِمريَ الُْمْؤِمِننَي لََنا َساِبَقٌة َو َعَناٌء َو 

َقَرابٌَة؟

َقاَل: »َساِبَقُتكُاَم أَْسَبُق أَْم َساِبَقِتي«؟

َقااَل: َساِبَقُتَك.

َقاَل: »َفَقَرابَُتكُاَم أَْم َقَرابَِتي«؟

َقااَل: َقَرابَُتَك.

َقاَل: »َفَعَناُؤكُاَم أَْعظَُم ِمْن َعَنايِئ«؟

َقااَل: َعَناُؤَك.

َقاَل: »َفَو اللَِّه َما أَنَا َو أَِجريِي َهَذا إِالَّ مِبَْنِزلٍَة َواِحَدة«

اتق اهلل و ال تدع نصرتي!

الم ( و  بَرْيِ إىل الحسني بن عيل ) عليه السَّ َجاَء َعْبُد اللَِّه بُْن الَْعبَّاِس َو َعْبُد اللَِّه بُْن الزُّ

هو يريد الخروج إىل الكوفة، َفأََشاَرا َعلَْيِه ِباإْلِْمَساِك.

َفَقاَل لَُهاَم: »إِنَّ َرُسوَل اللَِّه َقْد أََمَريِن ِبأَْمٍر َو أَنَا َماٍض ِفيِه«.

َفَخَرَج ابُْن الَْعبَّاِس َو ُهَو يَُقوُل: َوا ُحَسْيَناْه. ثُمَّ َجاَء َعْبُد اللَِّه بُْن ُعَمَر َفأََشاَر َعلَْيِه ِبُصلْحِ 

َرُه ِمَن الَْقْتِل َو الِْقَتاِل. اَلِل َو َحذَّ أَْهِل الضَّ

نَْيا  الم (: »يَا أَبَا َعْبِد الرَّْحَمِن، أَ َما َعلِْمَت أَنَّ ِمْن َهَواِن الدُّ َفَقاَل الحسني ) عليه السَّ

َعىَل اللَِّه تََعاىَل أَنَّ َرأَْس يَْحَيى بِْن َزكَِريَّا أُْهِدَي إِىَل بَِغيٍّ ِمْن بََغايَا بَِني إِرْسَائِيَل، أَ َما 

ْمِس َسْبِعنَي نَِبّياً ثُمَّ  تَْعلَُم أَنَّ بَِني إِرْسَائِيَل كَانُوا يَْقُتلُوَن َما بَنْيَ طُلُوعِ الَْفْجِر إِىَل طُلُوعِ الشَّ

ِل اللَُّه َعلَْيِهْم بَْل  يَْجلُِسوَن يِف أَْسَواِقِهْم يَِبيُعوَن َو يَْشرَتُوَن كَأَْن لَْم يَْصَنُعوا َشْيئاً، َفلَْم يَُعجِّ

أََخَذُهْم بَْعَد َذلَِك أَْخَذ َعِزيٍز ِذي انِْتَقاٍم، اتَِّق اللََّه يَا أَبَا َعْبِد الرَّْحَمِن َو اَل تََدْع نرُْصَيِت«
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اخبار االحرار

عضو لجنة حقوق اإلنسان الربملانية عيل شرب يؤكد أن 

العراق لن يستجيب للضغوط الدولية التي تطالبه بإلغاء 

أي  اللجنة  أعضاء  غالبية  رفض  مؤكداً  اإلعدام،  عقوبة 

مسودة تطرح يف هذا الشأن.

ديوان الوقف الشيعي يطالب الحكومة العراقية بتشكيل 

العراُق ي�سعى ل�ستثمار 500 مليار دولر يف قطاع 
الطاقة بحلول العام املقبل

ارتفاُع  معدل الإنتاج النفطي خالل �سهر اأيلول املا�سي

السماُح لطلبة الكليات 
امتحان  بأداء  الراسبني 

اإلغاُء ح�سة النواب من احلج هذا العامتكميلي

1800 مبنى تراثي يف بغداد مهددة بالزوال

دعوٌة اىل اإعادة �ساللة النحل العراقي الأ�سيل

بني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسني الشهرستاين  إن العراق يسعى الستثامر 500 مليار 

دوالر يف قطاع الطاقة بحلول العام 2013 املقبل، مشريا إىل ان هذه االستثامرات ستخلق ما يقارب 

من 250 الف فرصة عمل يف البالد، فيام أكد توجيه دعوات لكربيات الرشكات العاملية لبناء محطات 

للطاقة الشمسية يف مناطق صحراوية نائية.

أعلن مدير عام رشكة تسويق النفط )سومو( فالح العامري عن ارتفاع  معدل االنتاج النفطي 

خالل شهر أيلول املايض، ووصول إيرادات حجم التصدير اىل 8 مليارات و)400( مليون دوالر. ، 

مؤكدا ان وزارة النفط تتوقع زيادة حجم الصادرات واإليرادات خالل الشهر الجاري، تبعا للزيادة 

الحاصلة يف معدالت اإلنتاج جراء تطوير الحقول النفطية..

كشف مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي عن إلغاء حصة النواب  لهذا العام وعدم شمولهم 

باملقاعد املخصصة للحج خالفا لألعوام املاضية. متوقعا ان تكون هنالك آلية اخرى كإجراء قرعة 

او تأدية الفريضة بشكل فردي.يذكر ان الحصة املخصصة لكل برملاين خالل االعوام السابقة كانت 

مقعدين.

كشف مسح رسمي أجرته دائرة الرتاث العراقي عن وجود 1800 مبنى ترايث يف بغداد مهددة 

الرتاثية تواجه مصري  املباين املصنفة ضمن قامئة املشيدات  بالزوال، واشار املسح اىل ان هذه 

الزوال بسبب ما لحق بها من دمار وخراب وتصدعات، جراء إهاملها أو تأخر وتعطيل أعامل 

ترميمها وتأهيلها

شدد مسؤول جمعية النحالني العراقيني يف محافظة الديوانية عبيد هاشم عىل رضورة إعادة 

ساللة النحل العراقي األصيل كون النحل املوجود حالياً هو نوع الهجني، داعياً املختصني إىل إجراء 

البحوث لتحديد ساللة النحلة العراقية كونها ترضرت بسبب األوضاع التي شهدتها البالد.

وناشد هاشم الجهات املعنية بفتح املختربات إلجراء األبحاث العملية لتطوير إنتاج العسل وفحص 

نوعيته، مام يسهم يف اطمئنان املستهلك من جودة العسل املحيل.

حصاد 
االحرار

 االسبوعي

العام لدائرة  الدراسات  أوضح املدير 
الدكتور  التعليم  والتخطيط يف  وزارة 
سهيل  نجم عبد الله، أن الوزارة  قررت 
الدور  يف  للطلبة  الراسبني  السامح 
الدراسية  الثاين يف  الكليات واملعاهد 
االمتحانات  التكميلية  بأداء   كافة 
أال  عىل  الدرايس   2012-2011  للعام 
عدا  املواد  الدراسية  نصف   تتجاوز 
املواد  املحملني بها من السنة  السابقة، 
منوها بأن  االمتحانات ستبدأ يف الـ 15 
 من ترشين االول الجاري. واضاف انه 
الكليات  يف  للطلبة  أيضا  السامح  تم 
أداء  يتمكنوا  من  مل  الذين   واملعاهد 
األول  النهائية  للدورين  االمتحانات 
والثاين  ألسباب قاهرة، بأداء  االمتحان 
بوثائق  ذلك  ان  يعزز  عىل  التكمييل 
رسمية  تثبت ذلك، فضال عن شمول 
يف  الكليات  قيودهم  املرقنة   الطلبة 
واملعاهد بسبب  رسوبهم يف مواد العبور 
 بأداء االمتحانات وللمراحل  الدراسية 
كافة«. واكد بأن القرار ال يشمل  الطلبة 
الغش  والعقوبات  بسبب  الراسبني 

االنضباطية. 

موجز االحرار
لواء لحامية العتبات املقدسة يف البالد

إضافية  أموال  بتخصيص  تطالب  املقدسة  كربالء 

للمحافظة لتطوير الخدمات يف مختلف املجاالت، معتربة 

أن اقتصار الحكومة االتحادية عىل تخصيص أموال خالل 

املناسبات الدينية ال يناسب حاجتها املتزايدة لإلعامر.
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أخبار العطاء

شعبُة البحوث والدراسات تقطع شوطًا يف إجناز موسوعة أهل البيت القرآنية 
تعكف شعبة البحوث والدراسات القرآنية يف دار القرآن الكريم التابعة للعتبة 

الحسينية املقدسة عىل إنجاز موسوعة كبرية تضم األحاديث الواردة عن أهل 

البيت )عليهم السالم( ذات املضامني املتعلقة بالشأن القرآين، وتحمل املوسوعة 

اسم )موسوعة أهل البيت القرآنية(.

ووصف مسؤول شعبة البحوث والدراسات القرآنية السيد مرتىض جامل الدين 

املوسوعة بأنها األوىل التي مل تكتب مثلها لحد اآلن مؤكداً أن »املصادر تعج 

بالروايات التي تبني أن ألهل البيت )عليهم السالم( الدراية الخاصة بالتفسري 

والداللة وأسباب النزول«، وذكر جامل الدين  »نتوقع أن تكون هذه املوسوعة من 

عرشين جزًءا ويف عرشة مجلدات، وقد مرت املوسوعة بعدة مراحل؛ مرحلة 

البيانات وتنضيدها ثم  الفهرسة والتصنيف ومرحلة إدخال  الجمع ومرحلة 

مرحلة تدقيق النص وتحقيقه وهذه املرحلة هي التي وصلنا إليها اليوم، إذ يقوم 

بهذا العمل أساتذة مختصون ومن بعد هذه املرحلة سيعرض العمل عىل الهيئة 

الدينية العليا يف النجف األرشف ثم تخرج هذه املوسوعة إىل النور«، مبيناً أن 

الشيُخ الكربالئي يلتقي محلة »اهلرمل« اللبنانية
سة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ  استقبل سامحة األمني العام للَعَتبة الُحسينيَّة املُقدَّ

مبكتبه وفداً من عوائل الشهداء والجرحى اللبنانيني الذين سقطوا نتيجة األعامل 

سة يف نيسان  اإلرهابية عند توجههم من لبنان اىل العراق لزيارة العتبات املقدَّ

املايض والتي راح ضحيتها شهيٌد وثالثُة جرحى. 

وتحدث سامحته للوفد مبينا صور التضحية من أجل زيارة سّيد الشهداء وأصحابه 

الذين استشهدوا يف معركة الطف وكيف إنَّ الطُغاة أرادوا أن يطفئوا ُشعلة هذه 

اءة من خالل أساليب القمع والرتهيب مستشهداً ببعض األحداث التي  الثورة الوضَّ

مرَّت عىل العراق يف زمن الطاغية وكيف كان يُحارب الشعائر الُحسينيَّة من خالل 

منع السري اىل مرقد سيد األحرار وإقامة املجالس الُحسينية واملواكب وكذلك بعد 

سقوط الحزب الحاكم تابعت املجموعات اإلرهابية باستهداف ومحاربة زوار أيب 

عبد الله عليه السالم من خالل التفجريات والرتهيب وقد سقط نتيجة ذلك مئاٌت 

من الزائرين. 

ولفت سامحته للوفد أنَّ »أتباع أهل البيت )عليهم السالم( من الشعب اللبناين 

طريق  ألنَّ  الصهيوين  العدو  ضد  الجهاد  خالل  من  الشهداء  من  الكثري  أعطوا 

الشهادة هو الدرب الذي أختطه الله ألنبيائه ورسوله وأمئة أهل البيت )عليهم 

السالم( جميعاً وأيضاً ألتباعهم عندما بدأت مدرسة اإلمامة تتشكل ثم توِّجت 

»الجزء األول قد اكتمل بشكل نهايئ وهناك أربعة أجزاء جاهزة للتحقيق 

وأربعة أجزاء يف مرحلة الجمع ويكون املجموع تسعة أجزاء يف عام واحد«.

ورد عن  ألنَّه كام  الكرام  وأصحابه  السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  باستشهاد 

أهل البيت عليهم السالم )القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة ( فال بُدَّ 

أن ينتهج أتباع أهل البيت )عليهم السالم( نفس الطريق من أجل الحفاظ عىل 

هذا الدين الحنيف«. 

رابطُة القراء واحلفاظ حتيي أمسية قرآنية دولية يف الصحن احلسيين الشريف 
أجواء عبادية امتزجت بني عبق القرآن الكريم وأريج العرتة الطاهرة يف 

أمسية قرآنية أقامتها رابطة القراء والحفاظ التابعة لدار القرآن الكريم يف 

العتبة الحسينية املقدسة بعد استضافة  كوكبة من كبار القراء املرصيني 

الله  فرج  الكبري  املرصي  القارئ  من  كل  األمسية  أحيا  وقد  والعراقيني 

إىل مشاركة  باإلضافة  الحي  عبد  احمد  الكبري  املرصي  والقارئ  الشاذيل 

قراء من داخل العراق وقد شهدت األمسية حضور حشد من أهايل 

املدينة والزائرين .

يذكر أن رابطة القراء والحفاظ تواصل إقامة األمسيات القرآنية بني 

الحني واآلخر بالتنسيق مع املؤسسات القرآنية املنترشة يف البالد.   

اأعداد : ح�سني النعمة
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تقارير

�سجلت حقول النفط يف حمافظة ذي قار رقما قيا�سيا بالن�سبة 
النا�سرية  حقل  يف  الإنتاج  ارتفع  حيث   , النفط  اإنتاج  يف  لها 
اىل  يوميا  برميل  الف  ع�سر  اثني  من  املحافظة  حقول  اكرب 
�ستة وثالثني الف برميل بح�سب م�سوؤولني يف حكومة ذي قار 
انتعا�ض احلالة القت�سادية للمحافظة من  املحلية متوقعني 

خالل زيادة عائدات النفط عن طريق م�سروع البرتودولر.
حقول  هيئة  يف  الإنتاج  �سعبة  مدير  المري  عبد  ا�سعد  وقال 
بزيادة  النفطي  النا�سرية  حقل  يف  نحتفل   « قار  ذي  نفط 
كانت   « وا�ساف   , الفا   36 اىل  الفا   12 من  الإنتاجية  الطاقة 
النفطية  الآبار  اأعمال جبارة يف هذا احلقل منها حفر  هناك 
النا�سرية كذلك  كذلك ربط هذه الآبار يف حمطة عزل غاز 
الكمية  �سخ  من  للتمكن  ال�سابقة  ال�سخ  منظومة  تطوير 

املنتجة من النفط اخلام«.
والطاقة  النفط  جلنة  ع�سو  ال�سرع  فرات  ذكر  جهته  من 
النيابية » ان ارتفاع املنتج النفطي يف حقول ذي قار من 12 الفا 
اىل 36 الفا �سعودا اىل  100 األف برميل يهيئ ويوؤ�س�ض اىل ان 
تكون هناك �سركة م�ستقلة يف هذه املنطقة باملحافظة بعد ان 

حقوُل ذي قار النفطيُة ت�سجل رقما قيا�سيا يف اإنتاج النفط

كانت هيئة , وتابع » اعتقد ان اختيار هذا املكان جاء تيمناً 
يف  النتاج  هذا  �سيخدم  حيث  النا�سرية  لأهايل  وتكرميا 

تعمري البنى التحتية والواقع القت�سادي يف املحافظة«.
جمل�ض  يف  الطاقة  جلنة  رئي�ض  العوادي  ح�سني  اما 
حمافظة ذي قار فقال » الربع الخري من عام 2013 قد 
تتجاوز الطاقة الإنتاجية يف  حقول حمافظة ذي قار الـ90 
الف برميل يوميا وهذا ي�سل باملحافظة اىل عتبة ال�سركة 
املادي  بالدعم  املحافظة  هذه  على  يعود  وبالتايل  العامة 

واملعنوي لتح�سني احلالة املعا�سية«.
وا�ساف » كما تعلمون ان جمل�ض النواب قرر لكل برميل 
نفط دولرا واحدا للمحافظة املنتجة للنفط وهذا بالتايل 
على  بالنفع  ويعود  الأقاليم  تنمية  ميزانية  على  يعود 

املواطن«  
النفط ان حمافظة ذي قار  هذا ويوؤكد معنيون يف وزارة 
النفطية  حقولها  تطوير  جمال  يف  نوعية  قفزة  حتقق 
الأمر الذي يعود بالتايل على تطوير املدينة ل�سيما انها 

عانت الكثري ايام النظام البائد .

تقرير عالء ال�سالمي
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مقاالت

بعث رسول الله )صىل الله عليه واله وسلم( جعفر بن ايب طالب )عليه 

قريش  اذى  اشتد  بعدما  الحبشة  اىل  الطيار  الجناحني  ذا  السالم( 

عىل املسلمني وكان جعفر ذا شخصية متكنه من تجنب اذى قريش 

ولذا فأن النبي )صىل الله عليه واله وسلم( ملا بعثه اىل الحبشة مع 

املسلمني مل يكن تخليصه من أذى قريش هو السبب املبارش، ألنه كان 

يف منعةٍ  وهو ابن ايب طالب شيخ االباطح وسيد قريش، لكن النبي 

)صىل الله عليه واله وسلم( بعثه لنرش الدعوة االسالمية خارج نطاق 

الجزيرة العربية ولتعريف تلك الشعوب باالسالم، فضالً  عن تزعم 

جامعة املسلمني املهاجرين اىل الحبشة.

وهكذا كان جعفر بن ايب طالب ) عليهام 

العربية  للدولة  االول  السفري  السالم( 

)صىل  الله  رسول  ارسله  االسالمية 

الحبشة  اىل ملك  واله وسلم(  عليه  الله 

النجايش ليمثل دولة االسالم الفتية وكان 

جعفر ممن احسن متثل النبي )صىل الله 

عليه واله وسلم( ومتثيل الدولة االسالمية 

اخالق  من  له  ملا  وذلك  االحباش  عند 

فاضلة واميان راسخ وشجاعة وامانة وهي 

الصفات الواجب توفرها يف السفري.

يف  االسالم  يف  االوىل  السفارة  نجحت 

اىل  االسالمي  الدين  مبادئ  ايصال 

اخالق جعفر  بفضل  االفريقية  الشعوب 

وفصاحة لسانه ورده عىل وفد قريش الذي 

ارسلته اىل النجايش العادتهم اىل مكة.

كانت فصاحة جعفر وشجاعته ومواقفه 

يف  مهامً  عنرصاً  النجايش  عند  االخرى 

الدكتور جعفر ح�سني حنتو�ساأول �سفارة يف الإ�سالم

انجاح هذه السفارة التي جعلت من الالجئني املسلمني اىل الحبشة ان 

تكون لهم املكانة العالية لدى النجايش وحاشيته.

لقد توج نجاح هذه السفارة بالنتائج التي حصلت عليها اذ كانت النتيجة 

النبي  اىل  ابنه  وبعثه  االسالمية  بالرسالة  واميانه  النجايش  اسالم  يف 

)صىل الله عليه واله وسلم( للتربك برؤيته وتبليغه سالمه له، ولكن هذا 

الرسول منه مل يصل لكون سفينته كانت قد غرقت يف مياه البحر االحمر 

وعىل ما ذكره الطربي يف تاريخه.

ولقد بدأت هذه السفارة بأمر من رسول الله )صىل الله عليه واله وسلم( 

وانتهت بأمر منه، اذ ارسل اىل جعفر 

امراً بالرجوع اىل مكة وذلك يف السنة 

السابعة للهجرة و وصلوا اىل املدينة 

وقد  غزوة خيرب  بعد  وبذلك  املنورة 

واله  عليه  الله  )صىل  الرسول  اسهم 

وسلم( لجعفر وجامعته من خريات 

عليه  الله  )صىل  الرسول  وقال  خيرب 

أنا  بأيهام  أدري  ما   «  : وسلم(  واله 

أفرح   بقدوم جعفر أم بفتح خيرب«.

الله  )صىل  الله  رسول  ساوى  فقد 

عليه واله وسلم( بفرحه بعودة جعفر 

اليهود  قالع  بفتح  الكبري  النرص  مع 

الجناحني  ذا  فان  واخرياً   ، خيرب  يف 

جعفر بن ايب طالب هو بطل من ابطال 

اسالم  بعد  اسلم جعفر  االسالم وقد 

السالم(  )عليه  عيل  االمام  اخيه 

ويوم  ولد  يوم  جعفر  عىل  فسالم 

استشهد ويوم يبعث حياً.
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العطاء الحسيني

ديوان الوقف الشيعي الشيخ سامي املسعودي 

وقراء  املشاركني  بالضيوف  خاللها  رحب 

املؤمترات  »ان  وبني  الكريم  القرآن  وحفاظ 

واملحافل القرآنية التي يقيمها املركز الوطني 

لديوان  التابع  االقرايئ  والرتاث  القرآن  لعلوم 

الوقف الشيعي ما هو إال امتثال لقول الله تعاىل 

دستور  فهو  الكريم  القرآن  وحفظ  تالوة  يف 

الله لعباده وهوية املسلم الحقة ورمز لعزته 

وكرامته«. 

ديوان  لرئيس  الثاين  النائب  كلمة  ثم جاءت 

الوقف الشيعي الشيخ الدكتور عيل الخطيب 

بصورة  االسالمي  عاملنا  »يشهد  فيها  قال 

عامة وعراق املقدسات بصورة خاصة اهتامماً 

ملحوظاً بكتاب الله العزيز واتخذ هذا االهتامم 

القرآين  التقنني  أبرزها  من  كثرية  ابعادا 

النظرية  بفك  ما يسمى  او  الحياة  ملتطلبات 

)كتاب الله والعرتة الطاهرة .. نرباس الهداية 

القرآين  االسبوع  شعار  الجديد(  للعراق 

الوطني  املركز  أقامه  الذي  الرابع  السنوي 

لعلوم القرآن والرتاث االقرايئ التابع لديوان 

االنبياء يف  قاعة خاتم  الشيعي عىل  الوقف 

العتبة الحسينية املقدسة بفعاليات متنوعة 

حرضها سامحة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ 

األمني العام للعتبة الحسينية املقدسة والعديد 

واسعة  ومبشاركة  القرآنية،  الشخصيات  من 

من قبل اساتذة وقراء وحفاظ القرآن الكريم 

وعمداء وأساتذة الكليات يف العراق ورجال 

الدين، وقد ابتدئت فعاليات االسبوع القرآين 

بتالوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ 

يف  االول  باملركز  الفائز  الكريم  عبد  حسام 

مسابقة النخبة الوطنية يف العام املايض تلتها 

كلمة ديوان الوقف الشيعي القاها نائب رئيس 

العتبُة احلسينية املقدسة تستضيف فعاليات األسبوع القرآني 
السنوي الرابع لديوان الوقف الشيعي

والسياسية  واالجتامعية  االقتصادية  املشاكل  عالج  اذ 

واألخالقية ».

العامة  األمانة  بإسم  جاري  سامل  الدكتور  بنّي  بعدها 

املستضيفة  الجهة  كونها  املقدسة  الحسينية  للعتبة 

لفعاليات األسبوع القرآين الرابع رحب فيها بالضيوف 

مت�سابق يف تالوة القراآن الكرمي

ت�سوير : ح�سن معا�س  تقرير : ح�سني النعمة
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العطاء الحسيني

العتبُة احلسينية املقدسة تتعاقد على شراء مظالت وفرن صمون متنقل من تركيا

مظالت  رشاء  عىل  املقدسة  الحسينية  العتبة  تعاقدت 

لحامية الزائرين من أشعة الشمس وفرن صمون متنقل 

من تركيا رصح بذلك مسؤول قسم الخدمية الخارجية 

الحاج محمد عباس ابو دكة قائالً »تم تشكيل وفد رسمي 

اىل  الذهاب  اجل  االقسام من  ضم عددا من مسؤويل 

تركيا للتعاقد عىل رشاء مجموعة من االجهزة واملعدات 

التي تحتاجها اقسام العتبة املقدسة حيث تم التعاقد عىل 

رشاء مظالت لحامية الزائرين من أشعة الشمس اثناء 

أدائهم مراسيم الزيارة وخصوصاً يف الزيارات املليونية 

التي تشهدها كربالء املقدسة وتم البحث عن املعامل 

والرشكات املختصة يف صناعة املظالت وبعد عدة جوالت 

ميدانية وزيارة عدد من مواقع الرشكات واملعامل الختيار 

املواد واألجهزة ذات الجودة والنوعية االفضل واملالمئة 

لظروف املناخ يف العراق قام الوفد بزيارة ميدانية ملعمل 

رشكات  وعدة  أملا  ورشكة  بهاف  ورشكة  البيارق  رشكة 

اخرى ووقع االختيار يف النهاية عىل التوقيع مع رشكة 

»املا« من اجل صناعة املظالت وتم توقيع العقد الرسمي 

الواحدة  املظلة  قياسات  تبلغ  مظلة حديثة  لرشاء 60 

6x6 م2 وارتفاعها 3.5 م2 وتستند عىل قاعدة متحركة 

،وستكون مدة االنجاز 35 يوماً وسيتم نرش هذه املظالت 

يف منطقة مابني الحرمني وشارع القبلة وشارع الشهداء«. 

وتابع ابو دكة »اما الجانب الثاين من زيارة الوفد فقد 

لخدمة  متنقل  صمون  فرن  رشاء  عىل  التعاقد  تضمن 

الزائرين الكرام يف الزيارات املليونية وعليه تم الذهاب 

اىل احد املعامل الرئيسية التي تقوم بتصنيع مثل هكذا افران إلنتاج الصمون يف 

مدينة »بورصا« وبعد جلسة نقاشية طويلة تم االتفاق مع احدى الرشكات املختصة يف 

هذا املجال لرشاء فرن صمون حديث ومتطور وذي طاقة استيعابية مقدارها 10000 

صمونة يف اليوم ويكون فرن الصمون عىل شكل عربة متنقلة وتم توقيع عقد رشاء 

الفرن بسعر 191 الف دوالر وسوف يتم االنتهاء من عمل الفرن وشحنه اىل كربالء 

املقدسة يف 2012/12/15«.

مختلف  من  املشاركني  والحفاظ  والقراء  الكرام 

محافظات العراق وكانت كلمة مدير املركز الوطني 

لعلوم القرآن الكريم ورئيس لجنة االرشاف العليا 

عادل  االستاذ  الرابع  السنوي  القرآين  لألسبوع 

الكناين كلمة الختام لحفل االفتتاح اشار فيها اىل 

اهم املهام واالنجازات التي قام بها ديوان الوقف 

الشيعي . 

الكاظم  االمام  كلية  يف  االستاذ  قال  جانبه  من 

)عليه السالم( الدكتور محمد كريم الكواز ان »هذا 

االسبوع القرآين يتخذ طابعاً ثقافياً يقيمه ديوان 

الوقف الشيعي وبصفتي من اللجنة العلمية املشاركة 

يف تقويم مسابقة الكتاب القرآين وتقدم لهذه 

املسابقة 39 باحثاً وقد وضعت معايري علمية 

وحيادية بحتة لتقويم هذه الكتب القرآنية 

وقد تم فرز خمسة كتب ستكون هي الفائزة 

باملراتب الخمس االوىل وكانت مواضيع الكتب 

منوعة ومختلفة وتتناول علوم القرآن الكريم 

مابني الدراسات اللغوية والداللية والبالغية 

املتسابقون مبسابقة  أشاد  فيام  والصوتية«. 

القراءة والتفسري مؤكدين عىل أهمية إقامة 

هكذا أسابيع قرآنية ملا فيها من خدمة تعمل 

عىل تنمية مواهب قراء القرآن الكريم.
مدير املركز الوطني لعلوم القراآن الكرمي



العطاء الحسيني

والحديث عن قسم الهدايا والنذور ليس باألمر السهل مع تشعب مهامه وأعامله إال 

أنّه من األقسام املهمة اليوم يف العتبة املقدسة والكائن بالقرب من باب الزينبية يف 

الصحن الحسيني الرشيف.

ويذكر األستاذ مجاهد مهدي مجيد رئيس قسم الهدايا والنذور بأّن »ألهمية وجود 

مثل هذا القسم واملهام التي يقوم بها من استالم التخصيصات الرشعية والنذور 

فقد عملت األمانة العامة للعتبة املقدسة عىل استحداث وحدة صغرية للقيام بهذه 

األعامل، وكانت تابعة إلدارة التي كانت تقوم بكافة املهام اإلدارية ورصف الرواتب 

واستالم الهدايا والنذور واملواد املفقودة التي يتم العثور عليها من قبل الزائرين، 

حتى شهر ترشين الثاين من عام 2003 الذي تشكلت فيه لجنة الهدايا والنذور 

يف مقر القسم الحايل ومتثلت مهامها بفتح أبواب وتخصيصات رشعية متعددة 

أمام املتربعني يتمكنون من خاللها اإليفاء بنذورهم أو تسليم هداياهم وفق ما 

يرغبون«.

وتابع حديثه، »أتاح قسم الهدايا والنذور أمام الزائر إمكانية تسليم نذره بحسب 

نيته ورغبته، فيام كان الزائر الكريم سابقاً ال يجد أمامه سوى الشباك الرشيف 

لوضع النذر او الهدية وتذهب ضمن موارد الرصف العام للحرم وقد ال تكون ضمن 

الباب او التخصيص الرشعي الذي نذره فمن اجل ذلك استحدث قسم الهدايا 

والنذور ليكون احد اقسام العتبة املقدسة التي تقدم الخدمات للزوار الكرام وال 

نذور  الوحيدة ل�ستالم  العتبة احل�سينية اجلهة  والنذور يف  الهدايا  ق�سم 
وهدايا الزائرين ب�سوابط قانونية و�سرعية

عملت الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة على ت�سكيل اأق�سام و�سعب ذات اأعمال وبرامج خا�سة تتيح لها تقدمي اخلدمات الالزمة 
لزائري مرقد الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( كاًل بح�سب تخ�س�سه ومهامه املوكلة اإليه، وكان من بينها ق�سم الهدايا والنذور التي يهتم 
با�ستالم نذور الزائرين للموىل اأبي عبد اهلل احل�سني )عليه ال�سالم( وكذلك الهدايا املهداة ملرقده الطاهر والتي تنوعت وتوزعت ما 
بني املحلية والعاملية لياأتي هذا الق�سم م�سرفًا على هذا الربنامج الذي ل �سّك باأّنه ميثل برناجمًا متكاماًل ي�سمن اإي�سال نذور الزائرين 

واملحبني والحتفاظ بها لال�ستفادة منها م�ستقباًل.

العتبة وخارجها عدا هذا  الهدايا والنذور يف  اية جهة مخولة باستالم  توجد 

القسم«. 

ومع تشّعب أعامل ومهام قسم الهدايا والنذور فهو يضّم اليوم أربع شعب تقوم كل 

واحدة بأعاملها الخاصة.

والشعبة األوىل هي شعبة استالم الهدايا والنذور وإن طبيعة الهدايا املستلمة 

من قبلها تقسم إىل هدايا نقدية وهدايا عينية، وتشمل األوىل )النقدية( جميع 

رئي�س ق�سم الهدايا والنذور
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العمالت النقدية إضافة اىل املخشالت الذهبية والفضية، أما )العينية( فتشمل 

جميع املواد واألجهزة والسجاد وأية مادة عينية أخرى، ومهمة شعبة استالم 

طبيعة  عن  منه  واالستفسار  تربّعه  واستالم  املتربع  باستقبال  تتمثل  الهدايا 

التربع والباب او التخصيص الرشعي للتربع، وقد أُعدت ألجل ذلك وصوالت 

فهناك  بأحجامها  العينية  الهدايا  وتختلف  وعينية،  نقدية  قبض  )مستندات( 

هدايا صغرية الحجم وأخرى كبرية؛ مثل مواد البناء واألجهزة الكهربائية، وقد 

خصصت العتبة الحسينية مخازن خاصة لحفظ هذه املواد.

أما الشعبة الثانية يف القسم فهي شعبة التوثيق املايل التي تعمل عىل تثبيت 

وتوثيق ومتابعة جميع الهدايا النقدية والعينية التي ترد اىل القسم من خالل 

ادخال معلومات هذه التربعات يف اجهزة الحاسوب بربامج محاسبية حديثة 

وإعداد ميزان مراجعة شهري بالتربعات النقدية ومستندات االدخال املخزين 

للتربعات العينية وتحويل هذه االعامل نهاية كل شهر اىل قسم الشؤون املالية  بعد 

تحويل جميع العمالت االجنبية من قبل لجنة ترصيف العمالت، إضافة إىل توثيق 

األمانات )التربعات( الخاصة بالعتبات واملزارات املقدسة االخرى تسهيالً للزائر 

الكريم الذي ال يتمكن من الوصول اليها بسبب الظروف االمنية التي كان يعاين 

منها بلدنا العزيز ومن خالل هذا التوثيق تستطيع الشعبة متابعة اي تربع  دخل 

للعتبة ومبتابعة ترحيله نتمكن من معرفة املكان الذي يوجد فيه التربع.

كام وتّم االتفاق مع بعض مكاتب تحويل العملة يف دول الخليج العريب والدول 

املجاورة وبعض بلدان العامل ليتمكن املتربع من خاللها تحويل اي مبلغ يريد 

التربع به ملرقد اإلمام الحسني )عليه السالم( وهو يف بلده وهنالك وصوالت 

قبض لضامن وصول تربّعه.

أما الشعبة الثالثة يف قسم الهدايا والنذور فهي الشعبة املسؤولة عن تثبيت جميع 

املوقوفات التي يوقفها املتربعون لإلمام الحسني )عليه السالم( وقد أُعدّت لهذا 

الغرض سجاّلت  خاصة وأيضا يف اجهزة الحاسوب ويتم بالتنسيق مع قسم 

الشؤون القانونية وشعبة متابعة شؤون العتبة الحسينية اصدار حجة وقفية بهذه 

الوقفيات لتكون وارداتها مستقبالً ضمن واردات العتبة املقدسة.

ووصوالً إىل الشعبة األخرية يف القسم وهي شعبة املفقودات وإعانة الزائرين، فهي 

الشعبة املسؤولة عن تثبيت جميع املفقودات التى يتم العثور عليها بعد ان تُفقد من 

الزوار الكرام اثناء تأديتهم ملراسيم الزيارة يف العتبة املقدسة أو األماكن املحيطة 

بها وتشمل هذه املفقودات )املبالغ النقدية بكافة عمالتها واملخشالت الذهبية 

والفضية واملستمسكات الرسمية واملواد الثمينة االخرى( وتثّبت جميع هذه املفقودات 

يف سجالت أُعدت لهذه االغراض وكذلك يف اجهزة الحاسوب املوجودة  يف الشعبة 

ويراعى عند تثبيتها الدقة الكاملة وبخصوص القطع الذهبية فتؤخذ لها صورة يف 

الكامريا وتثبت معها، ويتم بعد ذلك تسليمها إىل مالكيها الرشعيني بعد إعطاء 

مواصفات املادة املفقودة«. 

كام وإن من مهام هذه الشعبة هي تقديم االعانة  للزائرين الذين يتعرضون لفقدان 

او نفاد اموالهم حيث ُخصصت مبالغ ومبوافقة سامحة االمني العام للعتبة الحسينية 

املقدسة لهذا الغرض، ترصف للزائرين الذين تفقد أموالهم مع تقديم الخدمات 

األخرى له والتي تتمثل بنقل الزائرين إىل مناطق سكناهم«.

كام وال ميكن أن ننىس دور وحدة غرفة التربك التابعة لشعبة استالم الهدايا والتي 

تم افتتاحها عام 2006 ومهمتها بيع املواد املستخرجة من فتحات الشباك املطهر من 

اضافة  بها  للتربك  باقتنائها  الزائرين  الكثري من  والتي يرغب  قطع قامش وغريها 

اىل بيع الهدايا البسيطة التي ترد اىل العتبة والفائضة عن حاجة املرقد املقدس بعد 

اخذ املوافقات الرشعية ببيعها ويتم رصف الواردات املستحصلة منها يف املشاريع 

الخدمية التي تقوم بها العتبة الحسينية لزائري كربالء املقدسة.

ويبنّي رئيس قسم الهدايا والنذور بالعتبة املقدسة بأّن القسم »يقوم بتغطية بعض 

هدايا  من  إليه  يرد  ما  عرب  الطاهر  الحسيني  باملرقد  الخاصة  املشاريع  نفقات 

باستخدام  بالذهب  املنارتني  إكساء  مرشوع  بينها  من  وكان  وتربعاتهم  الزائرين 

املخشالت الذهبية التي تم التربع بها من قبل الزائرين ويعد هذا املرشوع من املشاريع 

العمالقة التي أنجزتها األمانة العامة للعتبة املقدسة خالل تسلمها مهام إدارة املرقد 

الرشيف«.
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اسفي على جسِد الحسين

ُمه�سُم احل�سني  ج�سد  على  اأ�سفي 
اللقى يوم  بكربال  عليه  ا�سفي 
وانه ال�سريف  الوجه  على  اأ�سفي 
ا�سفي على تلك النفو�س وقد م�ست
دربنا ِقبلُة  اهلل  ح�سني  هذا 

التقى  يع�سوب  اهلل  حبيب  هذا 
املرت�سى ابن  ال�سهداء  ابو  هذا 
املدى على  الثائرين  نور  ِم�سكاة 
الطف كنت م�سمخًا باأر�س  من  يا 
جوانحي بني  احلزن  عا�س  اليوم 
انها امل�سيبة  جلل  من  والعني 
كلها امل�سائب  حتتدم  اليوم 
للدما اق�سعرت  العر�س  واظّلة 
تاأ�سّيًا اجلنان  �ُسكان  وَنعاَك 
الرثى يف  زاكياتٍ   دماء   هدروا  و 
الفدا بدم  خم�سبًا  احُل�سنُي  فهوى 
ج�سمه حترق  احلرب ِ  وناُر  اأ�سفًا 
املرجتى فيَك  املوت  ع�سقت  من  يا 
بكربال القتيل  كنُت  ليتني  يا 
ح�سا�ستي بني  احلزَن  واّن  حتى 

قبلة  يا  ربّنا  ِحكمة  باب  يا 
اإمّنا بعطرك  طابت  قد  الر�ُس    
وتفاخروا �سيفه  ك�سرنا  قالوا   
ِح�سنًا ح�سينًا كنت يف يوم الوغى

 

دُم له ُ  الطفوف ِ  يف  اإل  َيجِر  َل 
ويظلُم ُي�سام  يدهم  على  اأ�سفي 
يتلثُم اإذ  الطف  حرب ِ  ِبغبار 
وتقدُم ت�سرُي  بارئها  ل�سبيل 
يه�سم لو  ُمكدر  كل  يدعوه 
يتكلم لو  القراآن  من  نوٌر 
وتنعُم تلوذ  به  العيون  كل 
واأجنُم ال�سماء  وجه ِ  على   بدرٌ  
ياأُل َنحَرك  للهول  يا  بالدمِّ 
وت�سُرُم ت�سُب  قلبي  يف  والناُر 
وت�سجُم الدموع  فيَك  دمًا  �سالت 
يت�سرُم لو  القلب  احتدام  مثل 
ُ تاألمُّ ال�سماء  امالك ُ  وبكتك 
يحمحُم وراح  ميموٌن  وبكاك 
ُيع�سُم ِمنهم  باحلرب  عا�سم  ل   
ويرحُم اليه  يحنو  مقبال ً  ل 
يه�سُم قلبًا  ال�سم�س  تلك  وهجري 
ُيكرم دومًا  اهلل  عند  وال�سهم 
ير�سم  اذ  هكذا  ال�سهادة  در�س 
يعظُم بَك  واإنُه  الفوؤاد  يكوي 

�سن�سلم ُ املبني  احلق ِ  ب�سفينة 
وتكرُم النام  كل  بكم  طابت    
ُيثلم ل  ح�سيننا  ف�سيُف  اأبدًا   
ُهم يتحطموا الُطهُر  وعلى يديك 

 

حت�سني الكاظمي

246هـ(  )ت  اخلزاعّي  علّي  بن  ِدعِبل  • قال 
واإىل  ال�ّسالم  عليه  الر�سا  الإمام  قرب  يف 
امنحى  الذي  العبا�سي  هارون  قرب  جواره 

اأثره واندر�س:
كنَت  اإن  بها   الزكّي  قرب  على  »طو�ٍس«  بـ  اأرِبْع 

ُتربع من ديـٍن عـلى وَطـِر 
وقـبـر  كلِِّهُم   النا�ِس  خري  »طو�َس«:  يف  قربان 

ُهـُم.. هذا ِمن الِعَبـِر  �سـرِّ
 .57:18 الإ�سبهايّن  الفرج  لأبي  )الأغاين، 
اأخبار   .233:5 ع�ساكر  لبن  دم�سق،  تاريخ 

�سعراء ال�سيعة، للمرزبايّن 94(.
• ولدعبل يف رثاء الإمام الر�سا عليه ال�ّسالم 

اأي�سًا:
»طو�َس«..  بـ  حَملمُُّه   الغـريب  القـبـُر  اأّيـهـا  األ 

عليَك ال�سارياُن َهُتوُن 
وَتْلقاَك  »الـر�سـا«   ي�سّمونك  منهم  عَجبًا  اأيا 

منهم َكْلـحـٌة و�سـغـوُن! 
ِديـِن  مـعالـَم  يتحّيفـوا   اأن  لـالأجـالف  اأتعجـب 

اهلل وهـو ُمـبـنُي 
ولـكـن   ، لـديَّ اآيٌة   بفـ�سِلك  فيـهم  �َسبـَقت  لـقـد 

مـا هـناك يقنُي 
)�سعر دعبل بن علّي 72(

ال�ّسالم: عليه  رثائه  يف  اأي�سًا  • وله 
يـا َحـ�ســرًة َتـَتــرّدْد  وَعـبـرًة ليـ�س َتـنـفـْد 

على عـليِّ بن مو�سـى بـ  ــن جـعـفِر بِن حمّمـْد 
ْد  قـ�سى غريبًا بـ »طو�ٍس«  مـثـَل احُلـ�سام املُجـرَّ
يا »طو�ُس« طوباِك �سرِت  لإبــِن اأحـمـَد َمـرَقـْد 

)�سعر دعبل بن علّي 257(
كذلك: • وقال 

ب�سريِه  و�سـار  باملعالـي   مو�سى  ابُن  رحل  لقد 
العلُم ال�سريُف 

وتاَبـَعـه الهدى والديُن ُكـالًّ  كـما يتتّبُع الإلـَف 
الألـيـُف 

اإماُم ُهدًى له راأٌي  اأن �سيـحـيـا   وقـد كّنا نوؤّمل 
َحـ�سيـُف 

دونـه  َمـزاٌر..  املنايا   تلحُفه  »طو�َس«  بـ  اأقام 
نـاأٌي َقذوُف 

)�سعر دعبل بن علّي 261(
الثاين  العاملّي  املوؤمتر  ـ  الآثار  )جمموعة 

لالإمام الر�سا عليه ال�ّسالم 492:2(.

الشاعر دعبل اخلزاعي يف 
رثاء اإلمام الرضا)عليه السالم( اعداد / طالب عبا�س الظاهر
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ان�سْر نبّيَك بالّتقى
ان�سْر حبيَبَك بالّتم�سك بالهدى

ال�ّسماحِة  دين  اإىل  الهادي  تن�سِر  ل 
واملكارِم بالفظاظة والّردى

احلقيقة  �سم�ُس  حمّمدا  الّنبّي  اإّن 
والف�سيلة والّندى

حتجب  اأن  ٍن  متعفِّ �سافٍل  لنفخة  اأّنى 
ال�ّسم�س التي ...

ب�سعاعها حتنو على هذا الوجوْد
القلب  يطم�س  اأن  اأ�سوٍد  لقلٍب  اأّنى 

الودوْد
ال�ّسم�ُس �سم�ٌس دائمًا

مهما يبالغ بالأذى ...
غائن والعناد من اليهوْد اأهُل ال�سّ

***
يا اأيها الباكي على عر�س الّر�سوْل

بكاوؤُك املو�سول يف ع�سر الأذى حتما 
يطوْل

واعتدوا  وعاثوا  طغوا  احلاقدون 
وا�ستهرتوا

فالّطعن يف الأطهار �سار ثقافة تعمي 
العقوْل

مثل  هادٌر  ِحمانا  يف  املجازر  ودُم 

علي عبد اهلل الب�سامي/ اجلزائر

ال�ّسيوْل
فارجع اإىل نور الهدى

ع�سر  يف  الأخالُق  �سالُحك 
العمى

َمى ا ول تقُف الدمُّ كن موؤمنا حقًّ
ا م�سلَما ا اأبيًّ كن طاهرا حرًّ

اأعلى  حمّمٍد  الّنبي  ِعْر�ُس 
واأ�سمى عن �سفاهة حاقٍد

�سغينة  عن  واأقد�س  اأغلى 
حا�سٍد

�سانه  قد  حمّمٍد  النَّبي  عر�ُس 
ربمُّ ال�ّسما

***
ُيعادى  نور  على  الباكي  اأّيها  يا 

نا يف الدمُّ
يغ والغلِّ  اأنت الذي واريته بالزَّ

ِت والَوَنى املُ�ستِّ
اأنت الذي بعت العقيدة باملنى

�سريعة  �ساأن  اأوهنت  الذي  اأنت 
الإ�سالم يف هذا الورى...

ِت واخلنا بالّظلم والغدر املُبيَّ
ٍة ... رَت وحدة اأمَّ اأنت الذي دمَّ
قد �سادها باحلبِّ اأحمُد يا فتى

اأوهنتها ب�سغينة تلوي الّدعائم 

ُمنتنْه
اأنت الذي واليَت اأعداء الّنبيِّ ملطمٍع

�ساركتهم يف ذبح �سعٍب م�سلٍم
ا اآمنا قد كان حرًّ

اأنت الذي اأوجدت يف اأر�س الهدى ...
و�سًعا كئيبا حُمزنَا

***
يا اأيها الباكي على �سم�س الأُفْق

ان�سْر نبيَّك باخُلُلْق
واْلزْم كتاَبَك وانطلْق

وارفْق فاإّن الكون يع�سُق من َرَفْق
نور  عن  الألباب  تطرُد  الفظاظة  اإّن 

الهدى
ت�سُع العقيدة يف نفْق

***
اإّن اليهود مَتْلَمُلوا

قاموا اإىل طم�س احلقيقة يف الورى
ملّا راأوا كلَّ العوال قد غدْت

د منربا ِلُهُدى حممَّ
فليقَنُطوا

اإّن النبي حمّمدًا ِحبمُّ الوجود ونوُرُه
اأ�سحى لدى اأهل الورى

اأ�سمى واأطهر يف القلوب واأكرَبا

انصْر نبيََّك باهُلدى

دا 
جمد

ْت 
اف

 ط
صرب

ُب ال
قلو

الء 
و

عي
ربي

 ال
ئق

 فا
ر:

�سع

ولًء قلوُب ال�سرِب طافْت جمددا
كاأمنا كونًا  العمِر  فيايف  وتطوي 
هو الطُف اأحزاين فَمْن �ساَء لمني
ومدْت �سماُء العر�ِس نع�َس اأنينه
ن�سيُمِه  الفراِت  ب�سعفاِت  ومرَّ   
تيمَم  نب�ُس القلِب بالنجع ياب�ٌس
جتُف جـِراُح ال�سم�ِس يوما بقا�سٍد
وطافت ركاُب ال�سبي حتمل راأ�سُه
فيا حاماًل راأ�َس احل�سنِي على القنا

وموعدا عهدًا  الآفاُق  بها  متدمُّ 
وحتنو وحزُن الطِف دهرًا خملدا
وَمْن �ساَء وا�سى يف البكاِءِ وارفدا
ذبيحًا من الإ�سراِق درًا وع�سجدا
 فناَح مياُم الكوِن يف �سحِب الندى
ت�سهدا واأوفى  راأ�سٍ   بال  و�سلى 
ولو كان قرُن ال�سم�ِس ماًء لأوردا
وقْد رتَل الآياِت من كان من�سدا
َّْل حممدا فهاَك �سفاَه الروِح  قبـ
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اأ�سباُب انهيار الأ�سرة
    ح�سن ال�سدي

من  تخلو  ل  العال  يف  املجتمعات  كل 
كيان  على  يوؤثر  والتي  الطالق  حالت 
ال�سرة والطالق قد يكون با�سباب خارج 
الذي  ولكن  الزوجة  او  الزوج  نطاق 
فالبد  معاجلتها  ميكن  با�سباب  يكون 
حدوثها  قبل  بوادرها  ت�سخي�س  من 
التي توؤدي اىل  ومن بني اهم ال�سباب 
هدم ال�سرة هي عندما ل تكون هنالك 
قبل  والزوجة  الزوج  بني  توافقات 
عائلية  �سغوطات  ب�سبب  ولكن  الزواج 
وما هي  الزواج  يتم  او حتى ع�سائرية 
ال �سهور وتنهار ال�سرة ،التدخالت من 
يف  ال�سدقاء  او  القارب  بع�س  قبل 
تو�سعة  اىل  يوؤدي  مما  ال�سرة  �سوؤون 
وقلة  املعي�سي  امل�ستوى   ، امل�ساكل  فجوة 
بني  امل�ساكل  كرثة  اىل  يوؤدي  القناعة 
او  للزوج  الثقايف  امل�ستوى   ، الزوجني 
الزوجة وعدم احتواء احدهم لالخر 
يف اللحظات احلرجة يوؤدي اىل تفاقم 
حدوثها  حال  امل�سكلة  واد   ، امل�ساكل 
كاملر�س  لنها  للم�ستقبل  تركها  وعدم 
ي�سعب  وعندها  ت�سخمت  تركت  ما  اذا 
حلها ، الكربياء والكرامة عندما يفكر 
الرجل بكربيائه وكرامته على ح�ساب 
قرار  اي  اتخاذ  يف  العك�س  او  زوجته 
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اإعداد: �سهاد �سعداإىل كّل عرو�سٍ  تبحث عن ال�سعادة 

ان الواجبات التي خصصها الشارع االسالمي عىل الزوج والزوجة هي االساس 

يف بناء ارسة متكاملة وهذا ما تطمح اليه كل ينت عندما تنتقل اىل بيت الزوجية 

وليك تحقق ما ترجو من سعادة فانها تستطيع ذلك اذا ما التزمت ببعض النصائح 

ال سيام ان بناء االرسة يتوقف عىل االم اكرث من االب ، ومن بني النصائح مثال :

1- ان تعمل وخصوصا يف فرتة الخطوبة معرفة ما يحب او يكره زوجها حتى تتخذ 

االجراء املناسب لذلك 

2- ان تكون دامئا باجمل صورة من جامل الشكل وبشاشة الوجه وحسن الكالم 

3- ان تتجنب طرح املشاكل عليه حال عودته من العمل 

4- ان تختار االوقات املناسبة يف عرض طلباتها عىل زوجها وان تطرحها باسلوب 

سليم 

5- رسعة االنسحاب واالعتذار من اي موقف قد يثري زوجها ومهام كان هذا 

املوقف سواء حق او باطل بالنسبة لك 

6- معاملة الزوج من حيث العناية بامللبس واملاكل كام تعتنني باطفالك 

7- دامئا اظهري له اهميته لالرسة وانها تخىش من ان يصاب باي مكروه 

لهذا تحاول معرفة همومه ال من اجل الفضول بل من اجل املساعدة يف ازالة 

الهموم

8- االهم من كل ذلك عدم اطالع اي فرد من االقارب او االصدقاء حتى ولو 

كانت امك او ابيك عىل ما يدور بينكام الن هذا يؤدي اىل تعكري الجو االرسي

يهدئ  فانه  استحقاقه  عن  وبعيدا  للوئام  طريق  اقرص  االعتذار   -9

االعصاب لدى الزوج

امام  صورة  بابهى  زوجك  صورة  اجعيل  وابدا  دامئا   -10

ابنائك حتى يزداد االحرتام بينكام  

يهم ال�سرة يوؤدي اىل م�ساكل ، الف�سول غري املنطقي 
قد  امور  من  معرفته  يريدان  ما  يف  للمراأة  او  للرجل 
ل تخ�سهما وبالتايل يوؤدي اىل حدوث م�ساكل يكون 

نتائحها انهيار ال�سرة.
يكون  ان  لحدهما  لبد  امل�ساكل  هذه  مثل  ولتجاوز 
لديه �سعة �سدر اذا ما تازم املوقف عليه ان ين�سحب 
اللحظة  ينتظر  وعندها  الخر  الطرف  لتهدئة 
 ، للموقف  ال�سليمة  احللول  يف  للتداول  املنا�سبة 
من  يطرحون  ما  يف  الخرين  ي�ستوعبا  ان  وعليهما 
يف  ع�سوائي  ب�سكل  بتنفيذها  يقوما  ل  وان  افكار 
اخ�ساعها  يتم  ان  يجب  بل  بع�سهما  مع  عالقتهما 
للموازين ال�سرعية التي حددت حقوق وواجبات كل 

فرد من افراد ال�سرة .     

الالمباالُة
م�ست�سرية  اأ�سبحت  ظاهرة 
اأو�ساطنا  بني  ال�سديد  لالأ�سف 
وهي  ال  جمالتها  ومبختلف 
مبالة  غري  من  البع�س  ت�سرفات 
ف�سائق  الخرين  مراعاة  او 
النارية  الدراجة  او  ال�سيارة 
دون  من  يريد  اينما  يوقفها 
احرتام الخرين وبع�س ا�سحاب 
العربات يتجولون او يقفون و�سط 
من  بالنا�س  املزدحمة  ال�سواق 
املواطنون  وحتى  بل  �سعور،  غري 
ا�سدقائه  مع  يقف  منهم  البع�س 
معهم  ليتحدث  ال�سارع  و�سط 
احلقوق  اىل  اللتفات  غري  من 
اآخر  ، ومو�سوع  ال�سارع  العامة يف 
�سيكون له حديث مطول هو قيام 
والفنادق  املحالت  ا�سحاب  بع�س 
لأ�سحاب  الر�سيف  با�ستئجار 

الب�سطيات . 
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اجلاحمة  نزواته  لنداء  وا�ستجابة  التجديد  يف  رغبته  عند  نزول ً 
وتغا�سيه املتعمد يف ال�سعور بامل�سوؤولية جتاه زوجتيه واأولده قرر رجل 
منها  ولديه  وحرم  الأوىل  زوجته  هجر  اأن  بعد  ثالثة  بامراأة  الزواج 
بحجة  بالإكراه  رعايتهما  على  الثانية  زوجته  واجرب  حق  وجه  بغري 
والإر�ساد  الن�سح  دائرة  عن  نف�سه  ُيبعد  وحتى  الإجناب  يف  تاأخرها 
وبينما  البني  ذات  اإ�سالح  يف  اخلريين  و�سائط  اأمام  الأبواب  كل  اأو�سد 
الوردية  اأحالمه  �سحابة  بددت  اإذ  والدقائق  ال�ساعات  يعُد  كذلك  هو 
�سربات طارقٍ  بانت على هيئته بعد فتحه للباب انه مبعوث ر�سمي من 

جهة عليا عادلة حامال ً معه اإنذارا �سديد اللهجة جاء فيه:
من حمكمة العدل الإلهية اإىل كل رجل اأحل له اهلل ما طاب من الن�ساء 
مثنى وثالث ورباع اإن كنت قد رمت الزواج جمددًا فيجدر بك اأول اأن 
بينهم  وتن�سف  واأولدك  زوجاتك  بني  للعدل  ميزانًا  لنف�سك  تن�سب 
حتى بالنظرة اللطيفة والعطاء اجلزيل ول يهفو قلبك لإحداهن دون 
الأخرى وتقت�سم معهن املحبة واملودة كما يقت�سم الغيث قطراته على 
ُجدب ال�سحاري والوديان فيحيلها ب�ساطًا اخ�سر، ولكن اإن حدث العك�س 
وخالفت حدود اهلل و�سريعة نهيه ف�ستقع حتت طائلة امل�ساءلة الإلهية 

محكمٌة
جبار  الق�ساة  قا�سي  برئا�سة  الربانية  العدل  حمكمة  من  وبا�ستدعاء 
ال�سموات والأر�س يف موعدٍ  اأق�ساه يوم القيامة وذلك يف ال�ساعة التي 
حت�سر فيها اخلالئق وتنك�سف عندها ال�سرائر وبح�سور ال�سهود كل يوم 
من الأيام والدموع والآهات و�سجل اأعمالك الذي ل يكاد يغادر �سغرية 
ول كبرية اإل اأح�ساها علمًا انه لن يتم توكيل حمام للدفاع عنك لأنك 
الوحيدة  هي  الإلهية  املحكمة  ولن  �سدك  الأدلة  كافة  لثبوت  مذنب 
قرارها  ف�ستعلن  فورًا  احلكم  فيها  َيُبُت  بل  الق�سايا  فيها  توؤجل  ل  التي 

باأنك ظال مع �سبق الإ�سرار ) ولن ينفع الظاملني يومئذ معذرتهم( .
اأن  لبث  فما  املدوية  كال�ساعقة  راأ�سه  على  نزل  املحكمة  حكم  ولن 
ا�ستفاق مذعورًا وهو يئّن من الأل وملقى على الأر�س فاأدرك حينها اإن 
قرار زواجه الأخري ل يكن عن حكمة وروية بل كان التعنت والتكرب هما 
من اأوقدا يف نف�سه هذا ال�سلوك املتهور وما هذا الكابو�س اإل ا�ستجابة 
لنداء �سمريه احلي فثاب اأخريا اإىل ر�سده وعاد فملك زمام نف�سه حامدًا 
اأن  كاد  الذي  ال�سيطان  كيد  من  به  وم�ستعيذًا  هدايته  على  تعاىل  اهلل 
يزيغ بينه وبني اأهله واأحبته مرددًا قوله عز وجل ) وما اأبرئ نف�سي اإن 

النف�س لأمارة بال�سوء اإل ما رحم ربي اإن ربي غفور رحيم ..(.

نستصغر ما بأيدينا
من اوجه انعدام الثقة بالنف�س هي عدم ثقتنا مبا لدينا من نعم 
مادية او معنوية ونخ�سعها للمقارنة مع ما لدى الخرين ويكون 
مقت�سى  وهذا  لدينا  مما  اف�سل  لديهم  ما  بان  �سلفا  معدا  احلكم 
حالنا الذي نعي�سه فدائما ننظر اىل بلدان العال بانها الف�سل 
منا �سواء كانوا حكومات او �سعوبا ، وا�ست�سغار ما لدينا لي�س من 
باب القناعة على الكرثة بل من باب الف�سلية ويف بع�س الحيان 
جمالت  هنالك  نعم   ، الف�سل  نحن  يرانا  هو  الف�سل  نراه  ممن 
واخريا  والخالق  والعدالة  املعتقد  مثال  منها  مفا�سلة  فيها 

نقمة  العلمي اخلايل من الخالق يكون  فالتطور  العلمي  التطور 
اكرث مما هو نعمة . والتع�س عندما نتعظ بعد ما مير بغرينا من 
م�سائب فنقول ان م�سيبتنا تهون ونبداأ بندب حظنا على ما فاتنا 
طريق  يف  الهم  هي  فالقناعة  بانف�سنا،  ايدينا  من  تق�سري  من 
ال�سعادة والنجاح ولبد لنا من ان نوؤمن بان ما لدينا هو الف�سل 
ونحتاج اىل الف�سل منه ل ان نركن جانبا بحجة القناعة ونرى 

المم تتطور.  

ميعاد كاظم الالوندي
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واحة االحرار

ال�سرب �سد اجلزع : وهو ثبات النف�ض, وعدم ا�سطرابها يف ال�سدائد وامل�سائب, فيحب�ض 
املكروه,  على  ال�سرب  هو  وهذا  املتعارفة,  غري  احلركات  عن  واأع�ساءه  ال�سكوى  عن  ل�سانه 

و�سده اجلزع.
)تاج  ال�سكوى.  عن  كامن  جزع  عن  النف�ض  حب�ض  ال�سرب  الأن�ساري:  اخلواجة  وقال 

العرو�ض 71/7(.
وقال ال�سيخ ن�سري الدين الطو�سي : انه امتناع النف�ض عن ال�سكوى على اجلزع امل�ستور. 

) بحار الأنوار 68/68(.
للنوري  �سرح م�سلم   ( الأدب.  البالء بح�سن  الوقوف مع  ال�سرب هو  ابن عطاء :  وقال 

102/3, �سبل الهدى والر�ساد 476/1(.
وقال حممد اجلريري : ال�سرب اأن ل يفرق بني حال النعمة واملحنة مع �سكون اخلاطر 
فيهما, اأما الت�سرب فهو ال�سكوت مع البالء مع وجدان اأثقال املحنة. ) �سبيل الهدى والر�ساد 

.)476/1
وقالوا: ال�سرب هو حب�ض النف�ض عما ت�ستهيه من املباحات وحملها على الطاعات) تف�سري 

جممع البيان 436/1(.
مراتب ال�سرب : 

لل�سرب مراتب ودرجات تختلف باختالف القابليات والريا�سيات واملجاهدات النف�سية:
1- فمن ال�سرب ما يكون على عدم ال�سكوى وهو من ثمار التوبة.

2- ومنها ما يكون بالر�سا باحلالت التي تعرتيه وتنتابه وهذا من ثمار الزهد.
3- وال�سرب الأرقى مرتبة منهما هو �سرب املحبة واللذة مبا ُي�سنع به وهو من ثمار املعرفة 

باهلل �سبحانه.

ال�سخ�س  ان  فاعلم  يجيبك  ول  فيه  وقعت  ماأزق  من  ينقذك  ان  �سخ�س  من  تطلب  عندما 
املطلوب

 خارج نطاق التغطية
عندما تبتعد عن من ين�سحك ويهديك اىل الطريق القومي ور�سا اهلل عز وجل فاعلم انك 

خارج نطاق التغطية
عندما يكون جمل�سك جمل�س غيبة ومنيمة ومنكر و�سرب اخلمر فاعلم انك 

خارج نطاق التغطية
عندما تقدم على اي عمل ل تفكر ان هنالك رادعا لك فاعتقادك خطاأ بانك

خارج نطاق التغطية 
ويا ح�سرتاه عندما ت�سحو على زمانك متاخرا فتطلب امل�ساعدة فت�سمع اجلواب 

ان الهاتف املطلوب مغلق حاليا 

بدري الغزايل احلليالصبُر

 , والأو�سياء  الأنبياء  و�سفاعة  معاجز  اإن 
�سورة  ُتـعد   , والأولياء  ال�ساحلني  وبركات 
باعتبار   , للطائعني   ) التكرمي   ( �سور  من 
 , املتعال  للحق  الطاعة  من  عنهم  �سدر  ما 
�سوؤون  من   ) �ساأٍن   ( اإىل  بذلك  الأمر  فعاد 
امللك احلق املبني ..وكلما َعـُظم تكرمي احلق 
�ساأن  ارتفع  كلما   , املذكورة  بال�سور  لهم 
احلق نف�سه ..وليعلم اأي�سا اأن اأمر الكرامة 
واملعجزة وال�سفاعة , يوؤول اأخرياً اإىل احلق 
املتعال , لكون ذلك كله باإذنه , بل اإن نفو�ض 
اأ�سحابها قائمة باإرادة احلق القدير يف اأ�سل 
خلقه لهم , واإل اعرتاهم الفناء والزوال!! 
..فهل تبقى بعد ذلك غرابٌة , حتى لو �سدر 
) اأ�سعاف ( ما روي عنهم )عليهم ال�سالم( 

يف هذا املجال ؟! 

من صوِر 
تكريم الحق 

ال�سيخ حبيب الكاظمي

خارج نطاق التغطية



23  مجلة االحرار االسبوعية  

واحة االحرار

رايت قلبي وكاأن فيه خ�ساما بني طرفني فتمعنت يف �سكلهما فعلمت ان الول 
هو الذنب والثاين هو التوبة حيث ان التوبة تريد ان ت�ستقر يف قلبي لتزيح 
الذنب لن املكان ي�سع لواحد منهما فقالت التوبة للذنب : ان �ساحب املكان 

دعاين لل�سكن فيه
الذنب : انا ل اترك مكانا اعتدت على البقاء فيه

التوبة: ومن ابقاك فيه ؟
الذنب : �ساحب املكان

التوبة : و�ساحب املكان طلب منك الرحيل
الذنب : ان يل اتباعا ورئي�سا �سادعوهم لن�سرتي 

التوبة : ومن هم؟
الذنب : ال�سيطان والنف�ض والدنيا و املال

التوبة : ومن قال لك ل اتباع يل ول رئي�ض؟
الذنب : ومن هم؟

حوار  بين التوبة والذنب
التوبة : اهلل عز وجل وال�سالة والقراآن والح�سان , وهل تعلم ان احدى 
يجر  بل  ويرف�سك  يقبلني  دائما  لنه  التواب  هي  وجل  عز  اهلل  �سفات 

�ساحبك اىل جهنم, وهل تعلم �سيئا اخر ؟
الذنب : ماهو؟

التوبة : ان اهلل عز وجل انزل �سورة با�سمي وامر ر�سول اهلل او من يكون 
منه وهو المام علي عليه ال�سالم ان يبلغني للنا�ض من دون باقي ال�سور.

انتهى احلوار 
من هو احلكم الذي يحكم بينهما ؟ انه �ساحب القلب فان اراد قلبه ان 
للذنب  انت�سر  �سليم  غري  يكون  ان  اراد  وان  للتوبة  انت�سر  �سليما  يكون 
بعباده  رحيم  التوبة  قابل  فان  التوبة  ودعا  النوايا  انه �سدق  ولكن طاملا 

فمن املوؤكد انها �ستنت�سر على الذنب وتزيحه من قلب الن�سان 
قال امري املوؤمنني عليه ال�سالم:  ل تكن مّمن يرجو الآخرة بغري العمل , 

ويرجئ التوبة بطول الأمل . 

1 × 1

11 × 11

111 × 111

1111 × 1111

11111 × 11111

عجائب الرقم 1
1 = 1 × 1

121 = 11 × 11

12321 = 111 × 111

1234321 = 1111 × 1111

123454321 = 11111 × 11111

12345654321 = 111111 × 111111

1234567654321 = 1111111 × 1111111

123456787654321 = 11111111 × 11111111

لحظ ان الناجت يقراأ من اجلهتني بنف�س الرتتيب

اعرف ناجت ال�سرب مبجرد النظر للم�ساألة بدون اآلة حا�سبة ولحتى ورقة وقلم

 تشابيه حرق اخليام يف يوم عاشوراء 
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