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قال �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم: �إن �هلل كره �إحلاح �لنا�ض بع�سهم على بع�ض يف �مل�ساألة و�أحب ذلك لنف�سه، �إن �هلل جل ذكره يحب �أن ي�ساأل ويطلب ما عنده. 
)حتف العقول – ابن �صعبة احلراين -  �س293(. 

جماناً
توزع 
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:

المشاركون في الكتابة:

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ
رئيس التحرير

ويرافقها  املخ�صو�صة  االربعني  زيارة  ابواب  على  ونحن 
عن  تعجز  الكلمات  والن  اال�صبوعية  اجلمعة  ليلة  زيارة 
و�صف هذه الزيارات ارتاأيت ان اطلعكم على هذه الرواية 
كلمات  خالل  من  يتجلى  رائع  امياين  عمق  فيها  والتي 

االإمام ال�صادق عليه ال�صالم.
عبداهلل  اأبي  على  ا�صتاأذنت  قال:  وهب  بن  معاوية  عن 
فقيل يل: ادخل ، فدخلت فوجدته يف م�صاله ، فجل�صت 
يقول:  وهو  ربه  يناجي  وهو  ف�صمعته  �صالته  ق�صى  حتى 
ووعدنا   ، بالو�صية  وخ�صنا   ، بالكرامة  خ�صنا  من  »يا 
ال�صفاعة ، واأعطانا علم ما م�صى وما بقي ، وجعل افئدة 
قرب  ولزوار  والخواين  يل  اغفر   ، اإلينا  تهوي  النا�س  من 
 ، اأموالهم  اأنفقوا  الذين  عليه  اهلل  �صلوات  احل�صني  اأبي 
يف  عندك  ملا  ورجاء  برنا  يف  رغبة  اأبدانهم  واأ�صخ�صوا 
اأدخلوه على نبيك �صلواتك عليه واآله ،  �صلتنا ، و�صرورا 
واإجابة منهم المرنا ، وغيظا اأدخلوه على عدونا ، اأرادوا 
بذلك ر�صاك ، فكافئهم عنا بالر�صوان ، واكالأهم بالليل 
خلفوا  الذين  واأوالدهم  اأهاليهم  على  واخلف   ، والنهار 
باأح�صن اخللف ، وا�صبحهم واأكفهم �صر كل جبار عنيد 
، وكل �صعيف من خلقك اأو �صديد ، و�صر �صياطني اجلن 
اأملوا منك يف غربتهم عن  اأف�صل ما  واأعطهم   ، واالن�س 
اأوطانهم ، وما اآثرونا به على اأبنائهم واأهاليهم وقراباتهم 
ينههم  ، فلم  اأعداءنا عابوا عليهم خروجهم  اإن  اللهم   ،
ذلك عن ال�صخو�س اإلينا ، وخالفا منهم على من خالفنا 
وارحم   ، ال�صم�س  قد غريتها  التي  الوجوه  تلك  فارحم   ،
تلك اخلدود التي تقلبت على حفرة اأبي عبداهلل ، وارحم 
تلك  وارحم   ، لنا  رحمة  دموعها  التي جرت  االعني  تلك 
ال�صرخة  وارحم   ، لنا  واحرتقت  جزعت  التي  القلوب 
التي كانت لنا ، اللهم اإين اأ�صتودعك تلك االنف�س ، وتلك 
االبدان حتى توافيهم على احلو�س يوم العط�س« فما زال 
وهو �صاجد يدعو بهذا الدعاء ، فلما ان�صرف قلت: جعلت 
الذي �صمعت منك كان ملن ال يعرف  اأن هذا  لو   ، فداك 
اهلل لظننت اأن النار ال تطعم منه �صيئا ، واهلل لقد متنيت 
اأين كنت زرته ومل اأحج ، فقال يل: ما اأقربك منه ، فما 
الذي مينعك من زيارته؟!.. ثم قال: يا معاوية!.. مل تدع 
يا  قال:   ، كله  هذا  يبلغ  االمر  اأن  اأدر  مل  قلت:  ؟..  ذلك 
يدعو  ممن  اأكرث  ال�صماء  يف  لزواره  يدعو  من  معاوية!.. 
لهم يف االر�س ، يا معاوية ال تدعه ، فمن تركه راأى من 
احل�صرة ما يتمنى اأن قربه كان عنده ، اأما حتب اأن يرى 
وعلي  ر�صول اهلل  له  يدعو  فيمن  و�صوادك  �صخ�صك  اهلل 
وفاطمة واالئمة ؟.. اأما حتب اأن تكون غدا ممن ينقلب 
اأما  ؟..  �صنة  �صبعني  ذنوب  له  ويغفر  م�صى  ملا  باملغفرة 
حتب اأن تكون غدا ممن ت�صافحه املالئكة؟.. اأما حتب 
اأن تكون غدا فيمن يخرج ولي�س له ذنب فيتبع به؟.. اأما 

حتب اأن تكون غدا ممن ي�صافح ر�صول اهلل ؟..
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شهادة االمام الحسن المجتبى
7 صفر عام 50 للهجرة

عليه السالم



كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  اأبدى 
من  الثانية  اخلطبة  يف  ال�صايف  احمد  ال�صيد  �صماحة  املقد�صة 
�صالة اجلمعة التي اأقيمت يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف يف 24 
حمرم احلرام 1432هـ املوافق 31-12-2010م تفاوؤال حذرا مما 
ت�صهده ال�صاحة من حراك �صيا�صي عقب ت�صكيل احلكومة واإفرازات 
ال�صعي يف حتديد معامل املنظومة ال�صيا�صية واالإدارية يف البلد من 
قبل قادة الكتل واالأحزاب ال�صيا�صية. وتعر�س �صماحته اإىل جملة 
من االأمور التي البد من و�صعها على طاولة البحث الأخذ حقها من 
االإ�صالح واملعاجلة لئال نقع يف االأخطاء ال�صابقة واحلال اإننا يف 
بداية الطريق وما زال عندنا الوقت الكايف لتجاوز العقبات التي 
�صتوفر لنا املزيد من الوقت واملال والطاقات، وحددها بالنماذج 

التالية:  
النموذج االأول: �صرورة وجود الروؤية الوا�صحة عند امل�صوؤول لتجنب 
التخبط يف اتخاذ القرار والوقوع يف �صبابية الروؤية امل�صتقبلية يف 
�صيكون  ال�صعيف  امل�صوؤول  يتخذه  الذي  والقرار  امل�صاكل،  معاجلة 
ب�صهولة الأنه غري مبني على درا�صة منهجية  للنق�س  قرارا قابال 
واقعية، لي�س املطلوب من الذي ي�صغل املوقع اأن يحيط بكل �صيء 

لكن عليه اأن ينجح، فال يوجد خيار غري النجاح...
له  لي�س  حقيقة  املواقع  ي�صغلون  الذين  بع�س   : الثاين  النموذج 
بكثري،  اكرب منه  املكان  اإن  بكفاءة مبعنى  اأن ميالأ مكانه  القدرة 
فاملوقع  مهم  امل�صوؤول  ي�صغله  والذي  املكان  بني  التطابق  م�صتوى 
اأو  اأعلى من هذا املوقع  اإمكانيته  اأن تكون  ياأتيه رجل يجب  الذي 
م�صاوية على اقل تقدير، اأما اإمكانية متوا�صعة جدًا هذا بالنتيجة 
من  كبرية  جمموعة  اأمامنا  ونحن  االإحباط،  من  حالة  �صتولد 

امل�صاريع لبناء البلد...
م�صوؤوال  هناك  اإن  ال�صابقة  التجربة  يف  وجدنا  الثالث:  النموذج 
توجد بينه وبني منت�صبيه فجوة كبرية، وهناك احلالة من الربج 
�صيء  اأي  يعرف عنهم  فهو ال  اإليه  ينتمون  وبني من  بينه  العاجي 
له  تزين  اأن  حتاول  نفعية  �صغرية  مبجموعة  نف�صه  قوقع  واإمنا 
اإن املواقع التنفيذية غري املواقع  االأمور كيفما اتفق، ومن املعلوم 
بينما  والعزلة  املخترب  اإىل  يحتاج  قد  العلمي  فالبحث  البحثية 
اأن  االإن�صان  على  واملوا�صلة،  القرب  اإىل  يحتاج  التنفيذي  املوقع 
يتوا�صع وينزل اإىل موقع العمل، وقد يكون املوظف يف اآخر حلقة 
عليها  يطلع  مل  كثرية  م�صاكل  ي�صخ�س  اأن  ميكن  الدوائر  من 

�صاحب احللقة االأوىل.

ونوه �صماحة ال�صيد اأحمد ال�صايف   اإىل بع�س الو�صائل التي تنجح 
كان  اإذا  فاالإن�صان  متنح،  التي  ال�صالحية  مقدار  وهي  العمل 
اأن  مكبال بقوانني عفا عليها الزمن ال �صك وال ريب انه ال ميكن 
امل�صوؤول الذي  اأن  التقييم اخلاطئ وهي  ينجح، فهناك حالة من 
ال ي�صرف املخ�ص�صات املمنوحة له معنى ذلك انه حري�س على 
املال العام وهذه فكرة خاطئة جدًا بل هي خطرية، فامل�صوؤول الذي 
يرجع من خم�ص�صاته التي هو طلبها هذا م�صوؤول فا�صل، كما اإن 
هدر املال العام وو�صعه بيد املف�صدين جرمية، فاإن حرمان النا�س 
من املال العام اأي�صا جرمية، ملاذا نفكر دائمًا باجلانب ال�صلبي؟! 
اإىل  اأرجعت  اأنا  الفالين  امل�صوؤول  ويقول  ياأتي  عندما  االن  يعني 
امليزانية هذا املقدار، عندما ناأتي اإىل هيئة النزاهة تثبت وتقول 
انه مل يثبت عليه حالة من الف�صاد مثالً ، هذه امل�صاألة بالعك�س كم 
�صخ�س حرم من هذا املال لو �صرف يف مكانه فهذا داللة على اإن 
ال�صخ�صية و�صعيف وعملية الرف�س عنده  امل�صوؤول خائف ومهتز 
حتى  ال،  يقول  خم�ص�صات  له  يقدم  فكلما  االأ�صياء،  اأ�صهل  من 
بالعك�س  ولكن  نزيه  اأنه  على  ليثبت  النهاية  يف  املبلغ  هذا  يرجع 
اأرجعت املبلغ  اأن يحا�صب مثل هكذا م�صوؤول ويقال له ملاذا  يجب 
اإىل امليزانية فهذا يدل على عدم قدرة ولي�س دليال على احلفاظ 
على املال العام؟! فاحلفاظ على املال العام اأن ي�صرف يف مو�صعه 
الكثري من  املال خطاأ، هناك  �صرقة  مثلما  املال خطاأ  اإرجاع  وان 
امل�صاريع واالأمور حتتاج اإىل مال واإذا كان املال حمبو�صا ملزاجية 

�صخ�س قطعًا ال تتطور االأمور.
توؤثر  التي  االإنتخابات  اآلية  اإىل  �صماحته  عرج  اآخر  �صياق  ويف 
تعلمون  مثلما  وقال:  التعوي�صية  املقاعد  يف  النواب  �صعود  يف 
والناخب  املفتوحة  القائمة  وفق  جرت  املا�صية  االنتخابات 
االنتخابات  اأنتجت  ما  واأنتجت  ال�صخ�صية  قناعته  بح�صب  اختار 
وجمموعة من االإخوة اأع�صاء الربملان االآن �صعدوا اإىل الوزارات 
قطعًا بقيت مقاعدهم �صاغرة، املاأمول من املفو�صية ومن املحكمة 
القائمة  معنى  واإال  اختار  ملن  الناخب  حق  تراعي  اأن  االحتادية 

املفتوحة �صيجرد من حمتواه.
على  �صخ�س ح�صل  يكون هناك  انه عندما  �صماحته  وا�صتعر�س 
املقعد  وياأخذ  اإليه  تاأتي  النوبة  اإن  يفرت�س  مثالً   �صوت   800
يف  ال�صفافية  وينايف  خلل   هذا  اقل  بن�صبة  �صخ�س  يقدم  اأن  اأما 
االنتخابي  اال�صتحقاق  على  نحافظ  وعندما  االنتخابات،  م�صاألة 
اإمنا نحافظ على حقوق النا�س التي خرجت، والبد اأن يبقى هذا 

القانون �صاري املفعول يف املقاعد التعوي�صية حتى ي�صعر الكل باأن 
ت�صجع  الذي  العام  جوهرها  وعلى  �صفافيتها  على  بقيت  امل�صاألة 

الناخب على االنتخابات.
وعن �صرورة دعم اجلهات التي تعمل وت�صتثمر املال خدمة لل�صالح 
�صماحته  اأبدى  البلد،  يف  والتطور  التنمية  لعجلة  ودفعا  العام 
ا�صتغرابه بخف�س تخ�صي�صات ديوان الوقف ال�صيعي بن�صبة %69 
ما �صيوؤثر �صلبًا على العتبات املقد�صة، واحلال اإن دعم االقت�صاد 
مرافق  اإىل  بحاجة  الدينية  بال�صياحة  عنه  يعرب  ما  منه  وجزء 
يفدون  الذين  الزائرين  من  الكبري  الكم  اإن  علما  دينية  �صياحية 
للبلد فيها اأكرث من جهة ايجابية، ما ي�صتدعي دعم هذا اجلانب 

املهم الذي يعد الدعامة االأ�صا�صية يف التحفيز االإقت�صادي.
ال  اخلارج  يف  االإعالمية  واملاكنة  الدعاية  اإن  �صماحته:  واأ�صاف 
االأجنبي  والزائر  باالنفجارات،  م�صحون  العراق  اإن  تقول  زالت 
عندما ياأتي اإىل العراق يتفاجاأ  ويقول اإن االأو�صاع جيدة ولي�صت 
هناك  تكون  اأن  يجب  عليه   .. هناك  ت�صلنا  التي  االأخبار  بحجم 
عوامل جذب ت�صاعد على قدوم الزائرين .. واالأو�صاع بف�صل اهلل 
اإن ن�صبة تنفيذ  بداأت يف التح�صن �صيئًا ف�صيئًا، ومن غري املعقول 
ميزانية الوقف ال�صيعي يف �صنة 2008 هي 102% ويف عام  2009 
يف  االجناز    ن�صبة  بينما   ،  )%100(  2010 عام  ويف   )  %111(
بع�س الوزارات قد ال تتعدى 22% والباقي يرجع، والتخفي�س البد 
اأن يخ�صع للمو�صوعية اأما اأن تخف�س بن�صبة 69% فهذا �صيء يثري 

الكثري من الت�صاوؤالت!...
�صماحته  ا�صتذكر  اخلالدة  االأربعني  زيارة  على  مقبلون  ونحن 

النقاط التالية:
1-  احلفاظ على اأرواح الزائرين من قبل االأجهزة االأمنية التي 
اأح�صن  اأن ت�صتعد ا�صتعدادا كبريا للقيام بدورها على  ناأمل منها 

وجه.
2- م�صاألة النقل واإن�صافاً  االإخوة يف احلكومة املحلية واجلهات 
وامل�صكلة  الزائرين،  راحة  اجل  من  بو�صعها  ما  تبذل  اخلدمية 
اإنهائهم مرا�صيم الزيارة، ومن  اأعداد الزائرين عند  هي تكد�س 
االآن يجب اأن تعالج هذه امل�صاألة ففي العام املا�صي قوات اجلي�س 
واملحافظة ا�صتعملوا �صياراتهم لنقل الزائرين، وميكن كل حمافظة 
من املحافظات اأي�صا ان  تر�صل �صيارات لنقل مواطنيها تفاعال مع 
الزائر، وميكن ترتيب هذا االأمر ما دام يف الوقت مت�صع، واأي�صا 

يجب تهيئة اأماكن لت�صهيل رجوع الزائر.

تقرير عن �سالة �جلمعة يف �ل�سحن �حل�سيني �ل�سريف باإمامة �ل�سيد �حمد �ل�سايف   ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا يف  24/ حمرم �حلر�م/  1432 هـ �ملو�فق 12/31 / 2010م

السيد أمحد الصايف: إرجاُع خمصصات اإلعمار والتنمية إىل ميزانية الدولة 
يدل على عدم قدرة وليس احلفاظ على املال العام

�ملو�قع �لتنفيذية غري 
�ملو�قع �لبحثية فالبحث 

�لعلمي قد يحتاج �إىل 
�ملخترب و�لعزلة بينما 

�ملوقع �لتنفيذي يحتاج 
�إىل �لقرب و�ملو��سلة
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زين  لالإمام  احلقوق  ر�صالة  م�صامني  تناول  اأود 
االإن�صان  يحتاجه  ما  ملعرفة  ال�صالم(  العابدين)عليه 
ابتداًء  باملوجودات،  عالقته  تنظيم  حياته،و�صبل  يف 
ال  االإن�صان  فاإن  باملخلوقات،  وانتهاًء  تعاىل،  باهلل 
باملوجودات،  والعالقة  االرتباط  عن  االنفكاك  ي�صتطيع 
ي�صمن  بقانون  االرتباط  وهذا  العالقة  لهذه  والتنظيم 
كفرد  االإن�صان  و�صول  اإىل  بالتايل  يوؤدي  �صالمتها،ومبا 
ال�صعادة  من  اإليها  ي�صبو  التي  االأهداف  اإىل  وكمجتمع 
على  يتوقف  وهذا  واالزدهار،  والرقي  والتقدم  والكمال 

جمموعة من االأمور:
كموجود،وبني  االإن�صان  بني  العالقة  طبيعة  معرفة  اأواًل: 
اإىل  ت�صري  العالقة  اإن  للوجود، حيث  كموجد  تعاىل  اهلل 
للحياة  وم�صدر  ومربوب،  ورب  وخملوق،  خالق  وجود 

والعطاء والرزق،ومدبر الأمور االإن�صان والكون. 
ثانيًا: معرفة مقت�صيات العالقة فيما بيننا، كالعالقة بني 
االإن�صان واأبيه اأو اأمه اأو اأخيه؟ فهذه العالقات هي التي 
تو�صلنا كاأفراد وكمجتمع اإىل الهدف الذي نرجوه، لكي 

ن�صعد يف هذه احلياة ون�صل اإىل الكمال الالئق بنا.
هذه  جلميع  والواقعية  وال�صاملة  الدقيقة  ثالثًا:املعرفة 

العالقات.
وا�صحة  �صورة  اإعطاء  اأجل  من  املقدمة  هذه  �صقنا 
زين  لالإمام  احلقوق  ر�صالة  ومقومات  موا�صفات  عن 
العابدين )عليه ال�صالم(، وقد اأ�صر فيها جميع احلقوق 
التي ين�صدها املجتمع االإن�صاين والتي هي اأ�صل احلقوق، 
اإننا  اإىل  االنتباه  واأرجو  احلقوق،  بقية  عنها  واملتفرعة 
كمجتمع اإذا اأردنا اأن ن�صل اإىل االأهداف التي نتمناها؛ 
ينبغي اأن ال نلقي التبعات دائمًا على االآخرين،اأو نلقيها 

اإىل  وما  ال�صيا�صي  والنظام  واحلكومة  الدولة  على 
ذلك.. نعم اإنها تتحمل جزءا من امل�صوؤولية، لكن هناك 
رئي�س  من  ابتداًء  جميعًا  نتحملها  اأ�صا�صية  م�صوؤولية 
اأن  اجل  ومن  البلد،  هذا  يف  مواطن  اأ�صغر  اإىل  الدولة 
نتعرف  اأن  نبتغيها؛ البد  التي  والغاية  الهدف  اإىل  ن�صل 
املوجودات  لكل  �صاملة  حقوق  الأنها  احلقوق،  هذه  على 
التي حتيط بنا، ومتى ما عملنا بها اأمكننا اأن نحل الكثري 

من م�صاكلنا.
اهلل  حق  وهو  احلقوق،  هذه  اأ�صل  على  لنتعرف  بدءًا 
ال�صالم(:)اإعلم  االإمام ) عليه  يقول  اإذ   .. تعاىل علينا 
اإن هلل عز وجل عليك حقوقا حميطة بك يف كل حركة 
حتركتها اأو �صكنة �صكنتها، اأو حال حلتها اأو منزلة نزلتها 
اأو جارحة قلبتها اأو اآلة ت�صرفت فيها، فاأكرب حقوق اهلل 
هو  الذي  حقه  من  لنف�صه  عليك  اأوجب  ما  عليك  تعاىل 
اأ�صل احلقوق، ثم ما اأوجب اهلل عز وجل عليك لنف�صك 
فجعل  جوارحك،  اختالف  على  قدمك،  اإىل  قرنك  من 
حقا،  عليك  ول�صمعك  حقا،  عليك  لل�صانك  وجل  عز 
ولب�صرك عليك حقا، وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك 
، فهذه  حقا، ولبطنك عليك حقا، ولفرجك عليك حقا 

اجلوارح ال�صبع التي بها تكون االأفعال(. 
اإن االإمام )عليه ال�صالم( يبني من خالل هذا التف�صيل، 
ما  علينا  احلقوق  هذه  واأكرب   ، تعاىل  هلل  حقوق  �صعة 
يفرع  ثم  احلقوق،  اأ�صل  وهو  حق،  من  لنف�صه  اأوجبه 
االإمام )عليه ال�صالم( عن هذا االأ�صل فروعا اأولها حق 
نف�صك عليك ثم حق اأفراد املجتمع، وحقوق املوجودات، 
ثم يقول)عليه ال�صالم(:)فاأما حق اهلل االأكرب عليك فاأن 
تعبده ال ت�صرك به �صيئا، فاإذا فعلت ذلك باإخال�س، جعل 

لك على نف�صه اأن يكفيك اأمر الدنيا واالآخرة (.
ولكن  تعاىل،  العبودية هلل  العالقة هي  اإن مقت�صى هذه 
ماذا تعني العبودية احلقة؟ العبودية اإن كل �صيء ي�صدر 
ذلك،  وغري  وعواطف  وم�صاعر  وفعل  حركة  وكل  منا، 
على  توكلنا  وير�صى،  يحب  ومبا  وحده،  تعاىل  هلل  تكون 
و�صربنا  وت�صليمنا  بق�صائه،  ر�صانا   ، وحده  تعاىل  اهلل 
العبودية هلل تعاىل،كل  له، وغري ذلك، هذه هي حقيقة 
نكون  حينئذ  العبودية  بقانون  منّظم  منا  ي�صدر  �صيء 
تكفي،  ال  لوحدها  العبادة  اإن  بيد  تعاىل،  هلل  عبادًا 
وجوهرها، مرهون  وروحها  العبادة  ثمرة هذه  اإن  حيث 
وحده،  تعاىل  هلل  االإخال�س  وهو  اأال  وعميق،  كبري  ب�صر 
لذلك نالحظ انه حينما نتتبع االآيات القراآنية؛ جند اإن 
االإلهي  املوقع  لهذا  واالأئمة  االأنبياء  ا�صطفى  تعاىل  اهلل 
هلل  االإخال�س  راأ�صها  وعلى  ومعروفة  وا�صحة  ملقومات 
تعاىل وغري ذلك من ال�صفات االأ�صا�صية، واالإمام )عليه 
جاءت  باإخال�س،  ذلك  فعلت  اإذا  انه  يوؤكد  ال�صالم( 
اأن يكفيك  نف�صه  اإال وهي جعل لك على  العبودية،  ثمرة 
اأمر الدنيا واالآخرة اأي جعل اهلل لك اأيها العبد عليه اأن 

يكفيك اأمر الدنيا واالآخرة . 
اأما اإذا مل يكن لك اإخال�س؛ اأوكل اهلل تعاىل هذه االأمور 
النا�س، وهم ال يقدرون على �صيء من  اإىل نف�صك واىل 
اإذا  وهكذا  وم�صيئته،  تعاىل  اهلل  باإرادة  اإال  اأبدًا،  ذلك 
يكفيك  اأن  نف�صه  على  اهلل  جعل  باإخال�س  ذلك  فعلت 
القراآنية   االآية  اإليه  اأ�صارت  واالآخرة وهذا ما  الدنيا  �صر 
َرجًا )2( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال  َ َيْجَعْل َلُه خَمْ َوَمْن َيتهَِّق اهللهَّ
َ َباِلُغ اأَْمِرِه  ِ َفُهَو َح�ْصُبُه اإِنهَّ اهللهَّ ْل َعَلى اهللهَّ َيْحَت�ِصُب َوَمْن َيَتَوكهَّ

ُ ِلُكلِّ �َصْيٍء َقْدرًا) الطالق3(.  َقْد َجَعَل اهللهَّ

رسالةُ  الحقوق والتنظيم األمثل لعالئق اإلنسان 

م�صتقاٌة من اخلطبة االأوىل ل�صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي يف 2010/12/24 
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بالن�صبة اىل الفرق بني عمر االإمام ال�صجاد وعلي االكرب 
الذي ذكره  التايل  التحقيق  لكم  نذكر  ال�صالم   عليهما 
 ،)206  /8 ال�صيعة  )اأعيان  يف  االأمني  حم�صن  ال�صيد 

حيث قال:
امل�صهور بني املوؤرخني اإن علي بن احل�صني املقتول بكربالء 
هو االأكرب واأنهَّ زين العابدين )عليه ال�صالم( هو االأ�صغر 
وبه قال اأبو الفرج يف مقاتل الطالبيني، وقال ابن �صعد 
يف الطبقات اإن زين العابدين هو علي االأ�صغر قال واأما 
علي االأكرب بن احل�صني فقتل مع اأبيه بنهر كربالء ولي�س 

له عقب.
وقال املفيد يف االر�صاد عند ذكر دفن ال�صهداء ودفنوا 
ابنه علي بن احل�صني االأ�صغر عند رجليه وقال كما مر 
ان عمره ت�صع ع�صرة �صنة فيكون عنده االأ�صغر الأنهَّ عمر 
وع�صرين  ثالثًا  يومذاك  كان  ال�صالم(  ال�صجاد)عليه 
�صنة كما مر، وقيل بل كان للح�صني)عليه ال�صالم( ثالثة 
من  اأكرب  بكربالء  املقتول  واأن  عليًا  ي�صمى  كلهم  اأوالد 
الثالث ال من زين العابدين وفيه بعٌد، الأن املتعارف يف 

مثله اأن يقال االأو�صط.
يف  املفيد  �صيخنا  ذهب  ال�صرائر  يف  ادري�س  ابن  قال 
وهو  اال�صغر  علي  هو  بالطف  املقتول  اأن  اىل  االر�صاد 
واأن علي االأكرب هو زين  الثقفي،  ليلى بنت م�صعود  ابن 
العابدين)عليه ال�صالم( اأّمه اأم ولد وهي �صاه زنان بنت 

ك�صرى يزدجر.
هذه  اأهل  اىل  الرجوع  واالأوىل  اإدري�س:  بن  حممد  قال 
واالأخبار  ال�صري  واأ�صحاب  الن�ّصابون  وهم  ال�صناعة 
قري�س  ان�صاب  كتاب  يف  بكار  بن  الزبري  مثل  والتواريخ 
واأبي الفرج االأ�صفهاين يف مقاتل الطالبيني والبالذري 
واملزين �صاحب كتاب اللباب يف اأخبار اخللفاء والعمري 
الن�صابة حقق ذلك يف كتاب املجدي فاإنه قال: وزعم من 
بالطف وهذا  املقتول  اال�صغر هو  علّيا  ان  له  ال ب�صرية 

خطاأ ووهم.
واىل هذا ذهب �صاحب كتاب )الزواجر واملواعظ( وابن 
لهذا  املحقق  الطربي  جرير  وابن  )املعارف(  يف  قتيبة 

ال�صاأن وابن اأبي االأزهر يف تاريخه، وابو حنيفة الدينوري 
يف )االأخبار الطوال( و�صاحب كتاب )الفاخر( م�صنف 
يف  جعفر  اأبو  �صيخنا  ذكره  االإمامية  اأ�صحابنا  من 
االأنوار  واأبو علي بن همام يف كتاب  فهر�صت امل�صنفني 
يف تواريخ اأهل البيت ومواليدهم وهو من جملة اأ�صحابنا 
هذا  على  اطبقوا  جميعًا  وهوؤالء  املحققني،  امل�صنفني 

القول وهو اب�صر بهذا النوع.
تلحقنا  غ�صا�صة  واأي  ادري�س:  بن  حممد  قال  ثم 
علّيَا  املقتول  كان  اذا  مذهبنا  على  يدخل  نق�س  واأي 
اأبيه  بعد  املع�صوم  االإمام  اال�صغر  علي  وكان  االكرب 
يوم  العابدين  لزين  كان  فاإنه  ال�صالم(  احل�صني)عليه 
الباقر)عليه  ولده  وحممد  �صنة  وع�صرون  ثالث  الطف 

ال�صالم( حي له ثالث �صنني واأ�صهر )انتهى(.
االإمام  ابن  ت�صمية  من  ورد  ما  ت�صحيح  وميكن  نقول 
االإمام  اأخيه  من  اأ�صغر  اأنه  مع  االأكرب  بعلي  احل�صني 
علي بن احل�صني بان هذه الت�صمية كانت لغر�س التقية 
)عليه  ال�صجاد  االإمام  على  احلفاظ  اجل  من  والتمويه 
ال�صالم( كي ال تتوجه االنظار اليه وتر�صده بنية القتل.

واأما بخ�صو�س هل لعلي االأكرب زوجة اأو اأوالد نقول قد 
نقل ال�صيد عبد الرزاق املقرم يف كتابه ))علي االكرب((، 
�س14 يف رواية عن االإمام الر�صا)عليه ال�صالم( اأنَِّ له 

زوجة ا�صمها اأم ولد، وعنده ابن ا�صمه احل�صن.
وهذا املعنى ميكن ا�صتفادته اأي�صًا فيما رواه ابن قولويه 
يف ))كامل الزيارات((، �س416 عن ابي حمزة الثمايل 
زيارة  يف  قال  اأّنه  ال�صالم(  )عليه  ال�صادق  االإمام  عن 
علي بن احل�صني ال�صهيد بكربالء: �صلى اهلل عليك وعلى 
االخيار  واأمهاتك  واأبنائك  واآبائك  بيتك  واأهل  عرتتك 

واالبرار.
اأما ما ذكره بع�س العامة يف م�صادرهم كابن �صعد يف 
الطبقات بان عليا االكرب قتل مع اأبيه يف كربالء ولي�س 
كان  باأّنه  تقدم  ما  وبني  بينها  اجلمع  فيمكن  عقب.  له 
متزوجًا وله ابن واحد اإال ان هذا االبن مل يخّلف ذرية 

حتمل ا�صم علي االكرب من بعده.

لو سألوكاستفتاءات متنوعة

مصطلحاتٌ فقهيٌة 

ال�صوؤال: هل يجوز ا�صتبدال قطعة اأر�س موقوفة باأخرى 
مملوكة، واإذا جاز ذلك فما هي حدوده ال�صرعية؟

اجلواب: ال يجوز اإال اإذا كانت املوقوفة خرابًا ال ي�صتفاد 
و�صرف  بع�صها  ببيع  ولو  ـ  تعمريها  ميكن  ومل  منها 
ثمنه يف تعمري الباقي ـ بحيث دار اأمرها بني اأن تبقى 
على حالها خرابًا وبني اأن ت�صتبدل باأر�س اأخرى فانه 
على  الثانية  ويوقف  اال�صتبدال  عندئذ  للمتويل  يجوز 

نهج وقف االأوىل.
ال�صوؤال: هل يجوز ا�صتخدام منافع احل�صينية للم�صجد 

مثل دورات املياه من و�صوء فيها؟
واإنها  املياه  دورة  وقف  كيفية  علمت  اإذا  اجلواب: 
لغريها  لي�س  فقط  احل�صينية  رواد  على  موقوفة 
ا�صتخدامها واإذا علم عدم االخت�صا�س وان كان من 
جهة جريان العادة على ا�صتفادة اجلميع منها فيجوز 
كيفية  يف  ال�صك  مع  واأما  ا�صتخدامها  امل�صجد  لرواد 
على  عدمه  مع  وكذا  يجوز  ال  التزاحم  فمع  الوقف 

االحوط وجوبًا.
ال�صوؤال: املهاجر من بلده خوفًا )اإما باإرادته اأو جمرب( 
الزمنية  الفرتة  يعلم  اأن  دون  من  اآخر  بلٍد  يف  و�صكن 
التي يبقى فيها )و قد ت�صتمر �صنوات( فهل يحتاج اىل 
نّية اإقامة اأم يعترب توطنا؟ وما حكمه لو �صافر ورجع 

اىل مقر �صكنه الثاين؟
اجلواب: اإذا علم انه يبقى يف البلد الثاين فرتة طويلة 

ن�صبيًا ك�صنتني اأو اأزيد جرى عليه حكم الوطن.
والو�صوء  الغ�صل  حكم  وما  الو�صم  حكم  ما  ال�صوؤال: 

عليه ؟
اجلواب: حالل وال مينع من الو�صوء اأو الغ�صل.

تعطي  امل�صتثمرة  ال�صركات  بع�س  هناك  ال�صوؤال: 
للمودع ن�صبة من الفائدة عالوة على ن�صبة من الربح؟ 

هل يجوز االإيداع فيها واخذ ن�صبة الربح والفائدة؟
�صبيل  على  ال�صركة  مع  املعاملة  كانت  اإذا  اجلواب: 
امل�صاربة وتوفرت �صروط �صحتها فالظاهر انه ال مانع 
من ا�صرتاط �صيء من الفائدة للمالك باالإ�صافة اىل 

الن�صبة املئوية من االأرباح.
النب�س  بج�س  امل�صت�صفى  يف  املمر�صة  تقوم  ال�صوؤال: 
وت�صميد اجلراح وقيا�س ال�صغط وزرق االبر وغريها 

فما حكم عملها اإذا كان املري�س رجاًل؟
ما  اىل  النظر  وال  بدنه  مل�س  لها  يجوز  ال  اجلواب: 
يحرم النظر اإليه اختيارًا اإال مع ا�صطرار املري�س اىل 
الت�صميد ونحوه وتوقفه على �صيء من اللم�س اأو النظر 
يجوز  احلال  هذه  يف  فان  الكفوء  املماثل  توفر  وعدم 
مقدار  على  فيهما  االقت�صار  مع  والنظر  اللم�س  لها 

ال�صرورة.

عامة  ب�صورة  يوجب  اأن     : �لنوعية  �لفتنة 
افتتان النا�س ووقوعهم يف احلرام.

�لف�سخ :   نق�س العقد واملعاملة.
العناوين  عن  النظر  بقطع  اأي     : ذ�ته  حّد  يف 

االأخرى التي قد ت�صتوجب حكمًا اآخر مغايرًا حلكمه 
االأ�صلي.

�جلاهل �ملق�سر :   من ال يكون معذورًا يف جهله، 
كمن تهاون يف معرفة االأحكام.

�لفرُق بني عمر �ل�سجاد وعلي 
�لكرب عليهما �ل�سالم

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«
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علي  بن  احل�صني  االإمام  بنت  رقية  ال�صيدة  ال�صهيدة 
الر�صول  ال�صالم( هي حفيدة  اأبي طالب )عليهم  ابن 
ذات  الطفلة  هي  واآله،  عليه  اهلل  �صلى  حممد  االأكرم 
احل�صني  والدها  مع  �صهدت  والتي  اخلم�س،  ال�صنوات 
تلك  ثم  العظيمة..  امللحمة  تلك  الطاهرة  والعرتة 

الق�صوة يف التعامل معهن ك�صبايا.. 
الكلمات تعجز عن و�صف ماأ�صاة ال�صهيدة ال�صيدة رقية 
بنت االإمام احل�صني  عليهما ال�صالم التي حتولت اىل 
�صوت اآخر للح�صني عليه ال�صالم...اىل دم اآخر للح�صني 
عليه ال�صالم ودميومته... طفلة الأهل البيت حبها الأبيها 
العاملني  ن�صاء  به يذكرنا بحب �صيدة  وتعلقها  احل�صني 
اهلل  �صلى  حممد  بنت  ال�صالم  عليها  الزهراء  فاطمة 
بعد  الزهراء  ببكاء  يذكرنا  بكاوؤها  باأبيها،  واأله  عليه 
الزهراء،  مبظلومية  يذكرنا  مظلوميتها  اأبيها،  وفاة 
يذكرنا  االأعلى  الرفيق  اىل  ورحيلها  ال�صالم  عليها 
كل  واحدة  جملة  ويف  ال�صالم،  عليها  الزهراء  برحيل 
�صلى  االأكرم  الر�صول  كبد  بفلذة  يذكرنا  فيها  �صيء 
اأن التاريخ ال يذكر لنا من  اهلل عليه واأله بالرغم من 
اأخبارها الكثري.. �صوى قليل ميكن منه اال�صت�صفاف.. 

عظمة تلك الطفلة رغم �صنيها اخلم�س! 
)عليها  رقية  ال�صيدة  اأن  التواريخ  جممل  من  يبدو 
ووفاتها  ال�صالم( ولدت ما بني عام )57 هـ و58 هـ( 
يف )5 �صفر 61 هـ(، وذلك بح�صب ال�صيخ علي الرباين 

اخللخايل.
رقية  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  يتيمة  �صهادة  وق�صة 
وكل من  قلب حنون،  كل ذي  توؤمل  بدم�صق  يف اخلربة 
الزائر  وي�صتطيع  االإن�صانية،  ال�صامية  املعاين  يحمل 
وما  اليتيمة  هذه  مبظلومية  يح�ّس  اأن  املبارك  ملقامها 
جرى عليها وعلى اأهل بيتها )عليهم ال�صالم( مبجّرد 
اأن يدخل مقامها ال�صريف خا�صعًا متوا�صعًا، ف�صرعان 
ما ينك�صر قلبه ويجري دمعه على خّديه، اإنها املظلومة 
التي حتّرك ال�صمائر احلية وتهّز الوجدان من االأعماق 
اإليهم ويلعن ظامليهم وغا�صبي  وجتعل االإن�صان ينحاز 

حقوقهم. 
ال�صيدة  اإن  التاريخ:  كتب  فتقول  �صهادتها  كيفية  اأما 
رقية )عليها ال�صالم( يف ليلة قامت فزعة من منامها 
وقالت: اأين اأبي احل�صني )عليه ال�صالم(؟ فاإين راأيته 
ال�صاعة يف املنام م�صطربا �صديدا، فلما �صمعت الن�صاء 
بكني وبكى معهن �صائر االأطفال، واأرتفع العويل، فاإنتبه 

يزيد )لعنه اهلل( من نومه وقال: ما اخلرب؟ 
ففح�صوا عن الواقعة وق�صوها عليه، فاأمر اأن يذهبوا 
اإليها  ال�صريف  بالراأ�س  فجاوؤوا  اإليها،  اأبيها  براأ�س 
مغطى مبنديل ديبقي فو�صع بني يديها وك�صف الغطاء 

عنه فقالت: 
)ما هذا الراأ�س(؟ 

قالوا: اإنه راأ�س اأبيك، فرفعته من الّط�صت حا�صنة له 
وهي تقول:

بك بدمائك؟ يا اأبتاه من الذي  )يا اأبتاه من الذي خ�صّ
�صغر  على  اأيتمني  الذي  من  اأبتاه  يا  وريدك؟  قطع 

�صني؟ 
يا اأبتاه من بقي بعدك نرجوه؟ يا اأبتاه من لليتيمة حتى 

تكرب؟ 
بكاًء  وبكت  ال�صريف  فمه  على  فمها  و�صعت  اإنها  ثم 
قد  فاإذا هي  فلما حركوها  عليها،  غ�صي  �صديدًا حتى 
)عليهم  البيت  اأهل  راأى  فلما  الدنيا،  روحها  فارقت 
واأ�صتجدوا  بالبكاء  اأعلوا  عليها  جرى  ما  ال�صالم( 
ذلك  ير  فلم  دم�صق،  اأهل  من  ح�صر  من  وكل  العزاء 

اليوم اإال باكيا وباكية. 
يقع مقام ال�صيدة رقية )عليها ال�صالم( على بعد )100 
وعندما  بدم�صق،  االأموي  امل�صجد  من  اأكرث  اأو  مرت( 
تريد الدخول اإىل �صحنها املطهر اأول ما يلفت نظرك، 
فيها:  مكتوب  ال�صريف  مقامها  باب  على  التي  اللوحة 
)هنا مقام ال�صيدة رقية بنت احل�صني )عليه ال�صالم( 
الذي  االأبي�س  كالّدر  مقامها  ترى  بكربالء  ال�صهيد 
والنفو�س  الرهيبة  االأيام  تلك  تتذكر  حينه  ويف  يلمع، 
وبعلها  واأبيها  فاطمة  نور  اإطفاء  اأرادت  التي  اخلبيثة 
�صبحانه  قال  هيهات،  ولكن  ال�صالم(  )عليهم  وبنيها 
وتعاىل: )يريدون اأن يطفئوا نور اهلل باأفواههم وياأبى 

اهلل اإال اأن يتم نوره ولو كره الكافرون(. 
مقامها  زيارة  على  و�صنة  �صيعة  امل�صلمون  داأب  وقد 

امل�صرفة  امل�صاهد  من  اأ�صبح  حتى  واملبارك  ال�صريف 
التي تهوي اإليها النفو�س من كل فج عميق. وقد اإلتجاأ 
هذه  فجعلوا  بحوائجهم،  النا�س  من  كثري  قربها  اإىل 
ق�صى  وقد  �صبحانه،  اهلل  اإىل  وو�صيلة  �صفيعة  اليتيمة 
ال�صالم(،  )عليها  رقية  ال�صيدة  بربكة  حوائجهم  اهلل 
دينه،  ق�صي  مديون  من  وكم  �صويف،  مري�س  من  فكم 
زال  مكروب  من  وكم  غمه،  ك�صف  مهموم  من  وكم 

كربه، وكم.. وكم.. 
مرة  الأول  ال�صـامخ  مرقـدها  بزيارة  تـ�صـرَف  مْن  كتب 
انت�صر  قد  اأنه  غباًء  ظن  الذي  يزيد  ال�صودان:  ومن 
يكون  اأن  احل�صني  بعد  يلبث  ال  به  فاإذا  احل�صني  على 
اأثر بينما  لعنة التاريخ وال يبقى له من جمده الزائف 
روعها  التي  ال�صهيدة  الطفلة  تلك  احل�صني  بنت  رقية 
اإال  يزداد  ال  االأيام  مع  قربها  يبقى  ق�صت  حتى  يزيد 
قوم  دناءة  على  �صاهدة  القرون  عرب  وبريقًا  �صهرة 

ورفعة اآخرين.
�صعرية  ق�صيدة  منها  القرب  حول  ق�صائد  وهناك 
تعرب  الدين  ال�صيد م�صطفى جمال  الدكتور  للمرحوم 
عن روح الوالء الأهل البيت )عليهم ال�صالم( ومكتوبة 

مباء الذهب يقول فيها:
يف ال�صام يف مثوى يزيد مرقد       

                                    ينبيك كيف دم ال�صهادة يخلد
رقدت به بنت احل�صني فا�صبحت    

                                          حتى حـجـارة ركـنـه تـتوقد
هيا ا�صتفيقي يا دم�صق وايقظي    

                                    وغدا على و�صر القمامة يرقد
واريه كيف تربعت يف عر�صه      

                                  تلك الدماء ي�صوع منها امل�صهد 
�صيظل ذكـرك يا رقـية عـربة   

                                   للـظالـمني مـدى الـزمان يـخلد

ونحُن على �أعتاب �سهادة رقية بنت �لإمام �حل�سني عليها �ل�سالم... 
�صيظل ذكـرك يا رقـية عـربة

اعداد: ك�ثر ف�ؤاد ال�صادق

جملة األحرار االسبوعية  /  حمرم احلرام  / 1432هـ
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نقاط  بع�س  رفع  اإمكانية  االأمنينّي  امل�صوؤولني  من  عدد  ناق�س 
عددها  يبلغ  التي  بغداد  العا�صمة  �صوارع  يف  املُنت�صرة  التفتي�س 
نحو 870 نقطة كداللة على حت�ّصن الو�صع االأمنّي. وقال املُتحدث 
الوزراء   رئي�س  اإن  عطا  قا�صم  اللواء  بغداد  عمليات  قيادة  باأ�صم 
نوري املالكي دعا القادة االأمنينّي اإىل تقيّيم االأو�صاع الإزالة بع�س 
النقاط.واأ�صاف: ان املرحلة املقبلة تتطلب تثبيت املنجزات  هذه 
اإعادة  يتطلب  وهذا  بغداد  عمليات  قيادة  حققتها  التي  االأمنّية 
عدد  اأقل  اىل  ال�صيطرات  عدد  وتقلي�س  االأمنّية  باخلطط  النظر 
مبا اليوؤثر ذلك على الو�صع االأمنّي.واأو�صح اإن العديد من اأهايل 
الناجتة ب�صبب كرثت نقاط  الزحامات  العا�صمة طالبوا بتخفيف 
توجههم  عند  املرورية  باالإختناقات  يت�صبب  الذي  االأمر  التفتي�س 
اإىل اأعمالهم �صباحًا فيما طالب اآخرون باإتخاذ اإحتياطات اأخرى 

يف حال تقلي�س عدد ال�صيطرات االأمنّية يف العا�صمة.

ايجاد  امكانية  بغداد  حمافظة  جمل�س  مع  النقل  وزارة  بحثت 
االقدام  على  م�صيا  الزائرين  املركبات عن  �صري  لعزل  بديل  خط 
من بغداد اىل كربالء خالل  زيارة اأربعينية االإمام احل�صني عليه 

ال�صالم.
االربعينية  للزيارة  ا�صتعدادا  انه   ": النقل   لوزارة  بيان  وقال 
العام  املدير  لعيبي  عبداهلل  قام  ال�صالم  عليه  احل�صني  لالإمام 
اىل  بزيارة  للوزارة  التابعة  اخلا�س  النقل  الدارة  العامة  لل�صركة 
وبع�س  االمنية  اللجنة  برئي�س  واالجتماع  بغداد  حمافظة  جمل�س 
املخت�صني لغر�س تفعيل املقرتح اخلا�س بايجاد خط بديل لعزل 
بغداد  من  االقدام  على  م�صيا  الزائرين  �صري  عن  املركبات  �صري 

باجتاه كربالء املقد�صة ".
وا�صاف:" انه مت االتفاق على عقد اجتماع اال�صبوع املقبل بح�صور 
اخلا�س  النقل  الدارة  العامة  وال�صركة  االمنية  االجهزة  كافة 
وجمل�س حمافظة بغداد وجلنة اخلدمات ومديرية املرور العامة /

الكرخ ،املجل�س املحلي ،بلدية الر�صيد وعمليات بغداد لتفعيل هذا 
املقرتح".

يذكر ان زيارة اربعينية االإمام احل�صني عليه ال�صالم التي تكون  يف 
20 من �صهر �صفر �صت�صادف ال�صاد�س والع�صرين من �صهر كانون 

الثاين املقبل .

المالكي: 
سأرفع شعار من أين لك هذا على الجميع بدون إستثناء

قال ال�صيد رئي�س الوزراء نوري املالكي  اإنه �صريفع �صعار 
ا�صتثناء على  دون  املقبلة  املرحلة  اأين لك هذا؟ يف  من 
و�صيكون  واالأحزاب  الدولة  يف  امل�صوؤولني  بوجه  اجلميع 

ذلك �صمة املرحلة املقبلة.
كما ان املالكي نفى امتالكه ا�صتثمارات يف اخلارج وقال: 
يف  اأموال  وال  اال�صتثمارات  اأنواع  من  نوع  اأي  لدي  لي�س 
اخلارج، ال اأنا وال اأفراد عائلتي، واالإعالم مفتوح ليعر�س 

اأي دليل على اأي ا�صتثمار.

نقيب الصحفيين : 
الثاني من كانون الثاني موعدًا لتوزيع قطع االراضي والمنحة 

لكافة الصحفيين

ال�صحفيني  نقيب  قال   : الدولية  بغداد  انباء  وكالة 
العراقيني موؤيد الالمي:  ان النقابة حددت يوم الثاين 
من �صهر كانون الثاين املقبل موعدا ملراجعة ال�صحفيني 
يف فرع النقابة يف بغداد والفروع االخرى يف املحافظات 
بقطع  اخلا�صة  اال�صتمارات  بت�صلم  املبا�صرة  اجل  من 
على  توزيعها  الوزراء  رئي�س  قرر  التي  االرا�صي 

ال�صحفيني عرفانا منه لهذه ال�صريحة املهمة من ابناء 
ال�صعب العراقي ،مو�صحا ان جميع ال�صحفيني م�صمولون 

بقطع االرا�صي �صواء االع�صاء العاملون او املتمرنون
وا�صار الالمي اىل ان النقابة �صتبدءاأ برتويج املعامالت 
من خالل جلب ال�صحفي لتاأييد من املوؤ�ص�صة التي يعمل 
بها يثبت به ا�صتمراريته باخلدمة ملدة تزيد عن خم�س 
من  وتعهد  و�صورتني  ال�صخ�صية  وامل�صتم�صكات  �صنوات 
مركز  يف  200م  تخ�صي�س  مت  انه  ،مبينا  العدل  كاتب 

املدينة و250م يف االطراف و300م يف االق�صية .
وزارة  ان  الالمي  اكد  ال�صحفيني  منحة  وبخ�صو�س 
الثقافة قامت بتوزيع املبالغ النقدية على فروع م�صرف 
�صهر  بداية  يف  بتوزيعها  املبا�صرة  اجل  من  الرافدين 
املالية  وزارة  موافقة  ح�صول  بعد  املقبل   الثاين  كانون 

على ذلك.

افتتاح مهرجان الطف المسرحي األول في النجف االشرف
دعا رئي�س جمل�س حمافظة النجف اال�صرف الرواد 
والفنانني اإىل اإظهار فكرة وموقف وعطاء احل�صني 
ار�س  على  وجت�صيده  التاريخي  االإن�صاين  ودوره 

امل�صرح وعك�س هذه امللحمة البطولية اخلالدة .
النجف  مدينة  يف  املهرجان  فعاليات  وانطلقت 
ويف  العراق  لفناين  وا�صع  بح�صور  اال�صرف 
دائرة  عام  مدير  املهدي  �صفيق  الدكتور  مقدمتهم 
امل�صرح اإ�صافة اإىل ح�صور فناين العراق �صامي عبد 

احلميد وعزيز خيون وعواطف نعيم واآخرين .
النجف  الختيار  دعما  كباكورة  املهرجان  ويقام 
تقيمه   2012 للعام  االإ�صالمية  للثقافة  عا�صمة 
مع  وبالتعاون  اال�صرف  النجف  يف  الفنانني  نقابة 
جلنة املنظمات  غري احلكومية ، ي�صتمر لثالثة اأيام 

متتالية ويت�صمن عرو�صا م�صرحية عديدة  وت�صارك 
فيه فرق م�صرحية من معظم املحافظات العراقية 

وخا�صة من العا�صمة بغداد."
روؤية  و  زاوية  من  الطف   واقعة  عر�س  �صيتم  كما 
وفنية  جمالية  وبطريقة  اإليها  العراقي  الفنان 
متميزة وا�صتهل املهرجان بعر�س م�صرحي للفنانني 
ي�صاركهما  نعيم  وعواطف  خيون  عزيز  املبدعني 
الفنان كاظم القري�صي مب�صرحية بعنوان )) قراءة 
األف  والتي   )) الرياحي  احلر  مل�صرحية  درامية 
كلماتها ال�صعرية ال�صاعر العراقي عبد الرزاق عبد 

الواحد .

870 نقطة تفتيش في بغداد والعمل 
على تقليصها

بحث امكانية ايجاد خط بديل لعزل سير 
المركبات عن الزائرين مشيا على االقدام 

من بغداد الى كربالء
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متابعة: ح�صني النعمة

بتنظيم  املتمثلة  االإرهاب  قوى  قامت  ان  بعد 
القاعدة بالتطاول مرة اأخرى على حرمة الرو�صة 
من  والع�صرين  الثالث  يوم  �صامراء  يف  الع�صكرية 
�صهر �صباط من �صنة 1427، لتقدم دليال وا�صحا 
خمططها  تنفيذ  يف  م�صتمرة  القوى  هذه  ان  على 
القذر الرامي اىل �صن حرب �صاملة �صد العراقيني 

ومقد�صاتهم.

فبداأ العراقيون يفدون لزيارة الرو�صة الع�صكرية 
العتبة  اإن  ويذكر  �صنة،  كل  من  اليوم  ذات  يف 
زائريها  ا�صتقبال  عاودت  قد  املقد�صة  الع�صكرية 
فر�س  يف  العراقية  االأمنية  القوى  جناح  منذ 
االإرهابيني  فلول  بعد طرد  املدينة  على  �صيطرتها 
عليها،  و�صيطروا  اأهلها  اأرعبوا  الذين  والدخالء، 
ومنعوا الزائرين من دخولها وقتلوا املئات منهم..

االإداري  املدير  اليعقوبي(  حيدر  )ال�صيخ  ويقول 
يف الرو�صة الع�صكرية املقد�صة، “بعد اأن اأجنزت 
اإعادة  على  العاملة  والفنية  الهند�صية  املالكات 
واحل�صن  الهادي  علي  االإمامني  مرقد  اإعمار 
اجلداول  بح�صب  ال�صالم(  )عليهما  الع�صكري 

الزمنية املر�صومة وا�صلت مراحل متقدمة بح�صب 
ما خمطط ومر�صوم له يف الفرتة املحددة الجناز 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  االإمام  م�صلى 
الغيبة  و�صرداب  بينه  دهليز  ومد  ال�صريف( 
يوم  امل�صلى  افتتاح  مت  قد  اإنه  م�صيفا  امل�صرف«، 
اخلمي�س املوافق للثالث والع�صرين من �صهر حمرم 
الرو�صة  ا�صتهداف  ذكرى  مع  تزامنا  احلرام 

الع�صكرية من قبل االإرهابيني وفعلتهم الغا�صمة«.

واأ�صار اليعقوبي اىل  اإن »�صحن االإمام املهدي يقع 
على طابقني اأولهما م�صلى االإمام املهدي )عجل 
»م�صاحة  اإن  مبينا  ال�صريف(«،  فرجه  تعاىل  اهلل 
زائر«،  قرابة 6000  وي�صتوعب  ال�صحن 2700م2 
بها  با�صرت  التي  امل�صاريع  »من  اإن  اىل   الفتا 
باب  اأروقة  تزجيج  م�صروع  اأي�صا  الفنية  الكوادر 

القبلة باملرايا«..

الفنية  الكوادر  »اإن  اليعقوبي  ال�صيخ  واأكد 
التهوية والتربيد  اأكملت مد �صبكة  والهند�صية قد 
واحلرم  لالأروقة  املطهرة  بالرو�صة  اخلا�صة 
قاعة  بت�صييد  مبا�صرتها  عن  ف�صال  املقد�س 
اإن  موؤكدا  كر�صي«   500 قرابة  ت�صتوعب  للم�صيف 
امل�صيف ال زال يقدم اأكرث من 1000 وجبة غذائية 

يوميا للزوار الذين يوؤمون الرو�صة الع�صكرية«..

�فتتاُح م�سّلى �لإمام �ملهدي )عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�سريف(
 يف �لرو�سة �لع�سكرية �ملقد�سة 

متابعة: ح�صني النعمة
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ت�صرف وفد من علماء اندوني�صيا بزيارة مرقد االإمام 
االأمانة  لدعوة  تلبية  وذلك  ال�صالم(،  احل�صني)عليه 
الكرمي  القراآن  ودار  ملقد�صة  للعتبة احل�صينية  العامة 
ال�صخ�صيات  الزائر عددا من  الوفد  فيها،حيث �صم 
االإ�صالمية العاملة يف اندوني�صيا متمثلة بالدكتور)عمر 
وال�صيد  جاكارتا،  يف  العلماء  جمل�س  رئي�س  �صهاب( 
علماء  عظمة  منظمة  رئي�س  يو�صف  اأفندي  �صالمة 
م�صوؤول  جنيدي  الدين  حمي  والدكتور  اندوني�صيا 
االندوني�صي  العلماء  جمل�س  يف  اخلارجية  العالقات 
الوفد  ومن�صق  اال�صتقالل  رئي�س جامع  باال�صافة اىل 
اهل  موؤ�ص�صة  مدير  قبل  من  ومبتابعة  االندوني�صي 

البيت )عليهم ال�صالم( يف  اندوني�صيا.    
والتطور  االعمار  مراحل  اآخر  على  الوفد  اطلع  اذ 
يف  االعوام  هذه  خالل  املطهرة  العتبة  يف  احلا�صل 
اخل�صو�س  وجه  وعلى  والثقافية  العمرانية  املجاالت 
الزيارة  خالل  مت  كما  الكرمي،  القراآن  جمال  يف 
ال�صيخ  املطهرة  احل�صينية  العتبة  عام  باأمني  اللقاء 
على  االتفاق  خاللها  ومت  الكربالئي  املهدي  عبد  
بني  الكرمي  القراآن  ثقافة  جمال  يف  اخلربات  تبادل 
جمل�س علماء اندوني�صيا ودار القراآن الكرمي يف العتبة 

املطهرة.
وبنّي الكربالئي يف حديثه مع الوفد الزائر باأّن "لهذا 
يف  ت�صب  ثمرته  واإن  وال�صيما  خا�صة  �صعادة  اللقاء 
االنفتاح  على  يوؤكد  كونه  عامة،  امل�صلمني  م�صلحة 
جميعًا  االإ�صالمية  ال�صعوب  بني  والتاآلف  والتقارب 
النبي  توجيهات  �صوء  على  نعمل  واإننا  خ�صو�صًا 
االأكرم )�صلى اهلل عليه واآله( واالأئمة االأطهار )عليهم 
التوجيهات  هذه  واإن  العظام،  ومراجعنا  ال�صالم( 
تر�صيخ  اإىل  تدعو  التي  الكرمي  القراآن  من  م�صتقاة 

مبادئ االأخوة واملحبة بني امل�صلمني جمعاء".
وتابع حديثه بالقول، "لقد عملنا على تهدئة االأو�صاع 
بها  اأريد  التي  الطائفية  الفنت  الإخماد  العراق  يف 
التفرقة بني ال�ُصنة وال�صيعة ملنع تعاي�س االأخوة واملحبة 
بني امل�صلمني ذاتهم، حيث عملنا على دعوة يف خمتلف 
)عليه  احل�صني  االإمام  لزيارة  العراق  حمافظات 
ال�صالم( ليتزودوا مب�صاعر املحبة واملودة من االإمام 

احل�صني )عليه ال�صالم( �صيد �صباب اأهل اجلنة".
واأ�صاف ال�صيخ الكربالئي باأنه، "البد من مد ج�صور 
الفر�صة  نوفر  االبتعاد  الأن يف  امل�صلمني  بني  التوا�صل 
التي  التفرقة  يزرع  واأن  �صمومه  ينفث  اأن  يف  للعدو 
اأما التوا�صل  توؤدي اإىل �صعف العالقة بني امل�صلمني؛ 

العالقات  وتقوية  والتفاهم  االنفتاح  اإىل  يوؤدي  فاإنه 
التي باإمكانها اأن تعمل على معرفة الظروف التي مير 

بها كل بلد ومنها العراق".
اخلارجية  العالقات  ق�صم  م�صوؤول  بنّي  جانبه  من 
اإّن  جنيدي  الدين  حمي  اندوني�صيا  علماء  جمل�س  يف 
"الهدف الرئي�صي من جميئنا لكربالء لزيارة االإمام 
احل�صني واأخيه اأبي الف�صل العبا�س )عليهما ال�صالم( 
وجميع ال�صهداء الكرام، وهي الزيارة االأوىل لنا لهذه 
زيارات  هنالك  تكون  اأن  ناأمل  كما  الطاهرة،  املدينة 
العلماء  جمل�س  عرب  القريب  امل�صتقبل  يف  اأخرى 
االندوني�صي الذي ميثل منربًا للتعاون لدى اجلامعات 
من  اأكرث  اإليه  ين�صم  حيث  االإ�صالمية؛  واملنظمات 
ولكل منها ممثلوها  اإ�صالمية وجمعية  )76( منظمة 

يف جمل�س العلماء".
حت�صني  يف  فعاال  دورا  "للمجل�س  اإّن  جنيدي،  وتابع 
واحلكومة  االندوني�صي  ال�صعب  بني  العالقات 
االندوني�صية وكذلك مع ال�صعوب االإ�صالمية املوجودة 
كبرية  جماميع  ا�صتقبال  على  نعمل  اإذ  العامل؛  يف 

العراق  من  �صواء  واملفكرين  والعلماء  الفقهاء  من 
لنا  اإن  كما  االإ�صالمية،  العامل  مدن  وباقي  اإيران  اأو 
الراأي امل�صموع يف احلكومة االندوني�صية؛ حيث يت�صاور 
الق�صايا  من  الكثري  يف  احلكومة  روؤ�صاء  مع  املجل�س 
وحتى  واالجتماعية  الدينية  ال�صوؤون  يف  وباالأخ�س 
"املجل�س كثريا ما  باأّن  يف ال�صيا�صية منها"، مو�صحًا 
يتابع االأو�صاع اجلارية يف العراق وكثريا ما ن�صمع عن 
كان  االإيجابية، وجميئنا  وقليل من  ال�صلبية  اجلوانب 
ملعرفة حجم اجلهود املبذولة وما حققتموه من جناح 
القراآن  حفظ  جمال  يف  نتعاون  اأن  اأجل  من  وكذلك 
ال�صعوب  بني  العالقات  وتوطيد  وحت�صني  الكرمي 
امل�صلمة العراقية واالندوني�صية ولي�س احلكومات كوننا 

منثل ال�صعب االندوني�صي امل�صلم ولي�س حكومته".
فيما اأعرب رئي�س منظمة عظمة العلماء يف اندوني�صيا 
�صالمة اأفندي عن اأمله يف جناح االتفاق بني العراق 
علوم  جمال  يف  البلدين  علماء  وبني  واندوني�صيا 
الأنهم  به  نرغب  ما  وهو  االإ�صالمية  واملبادئ  القراآن 
ال�صحيح  االإ�صالمي  الدين  العراق(  )علماء  ميثلون 
وهذا على خالف بع�س العلماء الذين عملوا على د�ّس 

التفرقة والعداء بني امل�صلمني وهذا اأمر ال نرغب به.
العتبة  يف  الكرمي  القراآن  دار  م�صوؤول  اأ�صار  بدوره 
احل�صينية ال�صيخ ح�صن املن�صوري اإىل اأنّه "مت االتفاق 
مع وفد جمل�س علماء اندوني�صيا ودار القراآن الكرمي 
وتطبيقا للمنهج القراآين يف تعميق التوا�صل احل�صاري 
العراق  العامل ملا ميتلكه  واالإن�صاين بني جميع �صعوب 
من موؤهالت ح�صارية متقّدمة، على تاأ�صي�س م�صروع 
ال�صعبني  بني  التوا�صل  هذا  لتنظيم  م�صرتك  ثقايف 

وخا�صة يف جمال علوم القراآن الكرمي".
توقيع  الزيارة  خالل  "جرى  املن�صوري،  واأ�صاف 
ال�صيخ  ب�صماحة  متمثاًل  الطرفني  بني  م�صرتك  عقد 
هذا  ليرتجم  اأفندي  �صالمة  وال�صيد  الكربالئي 
العمل بالتطبيق على اأر�س الواقع لال�صتفادة منه يف 

امل�صتقبل القريب".

د�ر �لقر�آن �لكرمي توقع �تفاقية تفاهم مع جمل�ض علماء �ندوني�سيا
 برعاية االمني العام للعتبة احل�صينية املقد�صة..

تقرير: �صفاء ال�صعدي
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تقرير: علي اجلب�ري

االإمامية  ملنّظمة  تابعني  اأمريكيني  اأطباء  من  وفد  زار 
االأ�صبوع  املطهرة،  احل�صينية  العتبة  العاملية  الطبية 
املا�صي، وكان يف ا�صتقبالهم �صماحة ال�صيخ عبد املهدي 
رّحب  والذي  املطهرة؛  للعتبة  العام  االأمني  الكربالئي 
بهذه الزيارة وباجلهود املبذولة من قبل اأع�صاء املنظمة 
التي تقّدم خدماتها الطبية املجانية يف املدن االإ�صالمية 

ومنها كربالء املقد�صة.

وقال الدكتور عمار اجلبوري مدير مركز احل�صني الطبي 
لرعاية املعاقني واملرافق للوفد االأمريكي؛ يف ت�صريحه لـ 
اأمريكان  اأطباء  ثمانية  الزائر  الوفد  “ميثل  )االأحرار(: 
ت�صرفوا  والذين  العاملية  الطبية  االإمامية  منظمة  من 
املقد�صة  العتبات  وزيارة  املطهرة  كربالء  مدينة  بزيارة 
الطبي  احل�صني  مركز  اإىل  زيارتهم  اإىل  اإ�صافة  فيها، 
يومني  خالل  و�صيقومون  املحافظة،  يف  املعاقني  ملعاجلة 
ومتابعة  كربالء  يف  املعاقني  واقع  مب�صاهدة  بقائهم  من 
طرق العالج يف املركز التخ�ص�صي لتاأهيلهم با�صتخدام 

الطرق العالجية احلديثة”.

باإلقاء  الطبي  الوفد  يقوم  “كما  بالقول،  حديثه  وتابع 
حما�صرات نظرية وعملية لالأطباء واملعاجلني الطبيعيني 
للمر�صى، ونتطلع م�صتقباًل اإىل التوا�صل معهم واال�صتفادة 

من خرباتهم املتطورة يف جمال رعاية املعاقني”.

بدورها اأو�صحت الدكتورة بتول الدا م�صوؤول الوفد الزائر 
العاملية  الطبية  االإمامية  منظمة   “ باأّن  )االأحرار(  لـ 
اأنحاء  كل  من  ال�صيعي  املذهب  من  اأطباء  ت�صم  والتي 
ب�صورة  العالجية  خدماتها  تقدمي  اإىل  ت�صعى   العامل 
متكررة  زيارات  ولها  االإ�صالمية  املدن  جمانية يف جميع 
ال�صحي  الواقع  تطوير  اأجل  من  املقد�صة  كربالء  ملدينة 
فيها ونقل خرباتها املتطورة اإىل م�صت�صفياتها ومراكزها 

ال�صحية”.

يف  االأطباء  من  عددا  الزائر  الوفد  “ميّثل  واأ�صافت، 
عقد  و�صيتم  املعاقني،  ومعاجلة  رعاية  �صات  تخ�صّ
يف  املجال  هذا  يف  املتخ�ص�صني  االأطباء  مع  اللقاءات 

املركز الطبي لرعاية املعاقني يف كربالء من اأجل تدريبهم 
ونقل اخلربات والطرق احلديثة يف املعاجلة خا�صة واإن 
الواقع الذي مّر به العراق اوجد الكثري من املعاقني الذين 

هم باأم�س احلاجة اإىل الرعاية الكاملة”.

مكتب  مدير  البّناء  الدين  �صعد  ال�صيد  ذكر  جانبه  من 
االإمامية  “ملنظمة  باأن  احل�صينية  للعتبة  العام  االأمني 
يف  ال�صحي  الواقع  تطوير  يف  كبرية  جهودا  الطبية 
وت�صعى  املحافظة  �صحة  دائرة  مع  بالتعاون  كربالء 
االأمانة العامة للعتبة احل�صينية اإىل ا�صتقبال اأع�صاء هذه 
مهامهم يف  الإجناح  لهم  الالزم  الدعم  وتقدمي  املنظمة 
واملنظمات  املوؤ�ص�صات  لبقية  بالن�صبة  املحافظة”وكذلك 

واجلهات االخرى.

وفٌد �أمريكيٌّ من "منظمة �لإمامية �لطبية �لعاملية"
 يزور العتبة احل�سينية ويعلن عن تقدمي خدماته للمحافظة

الطبي،  املجال  يف  االإيرانيني  اخلرباء  اأحد  اأعلن 
االأ�صبوع املا�صي، عن زيارة وفد طّبي اإيراين “رفيع 
على  لالإطالع  املقد�صة  كربالء  ملدينة  امل�صتوى” 
ونقل  الطبية  اخلدمات  وتقدمي  ال�صحي  واقعها 

اخلربات اإىل العراق يف االأيام املقبلة.

لـ  ت�صريحه  يف  االأن�صاري  هادي  الدكتور  وقال 
احل�صينية  العتبة  اإىل  زيارته  خالل  )االأحرار( 
ولقائه باأمينها العام: “ت�صّرف اليوم بزيارة مدينة 
كربالء املقد�صة وفد من اأطباء م�صهورين عامليًا من 
اأجل تقدمي اخلدمات الطبية للعراق واالإطالع على 

الواقع ال�صحي فيه”.

وتابع حديثه بالقول، “مّت خالل زيارتنا اإىل كربالء 

االإطالع مع �صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي 
احل�صني(  و�صفري  العابدين  )زين  م�صت�صفيي  على 
متيزتا  اللتني  املطهرة  احل�صينية  للعتبة  التابعتني 
واخلدمات  الت�صميم  حيث  من  العايل  بامل�صتوى 

التي �صتقدمها يف امل�صتقبل القريب”.

لكربالء؛  الزيارة  “تاأتي هذه  االأن�صاري،  واأ�صاف 

التابعة  املوؤمنني  اأمري  اإطالعنا على م�صت�صفى  بعد 
ال�صي�صتاين  علي  ال�صيد  االأعلى  الديني  للمرجع 
عبد  عادل  بالدكتور  ولقائنا  االأ�صرف،  النجف  يف 
الذي  بغداد  يف  اجلمهورية  رئي�س  نائب  املهدي 
وما  العراق  يف  ال�صحي  الواقع  حول  معه  تناق�صنا 
ي�صهده من م�صاريع طبية متطورة  ف�صال عن تبادل 

اخلربات الطبية بني البلدين”.

ولفَت اإىل اإّن “وفد االأطباء االإيراين وهم )م�صجدي 
م�صاهري  من  يعدون  وكوكبي(  وجوادي  و�صنفوج 
والقلب  الرئة  اأمرا�س  العامل يف جمال  االأطباء يف 
والعيون  والذين يتمنون خالل االأيام املقبلة تقدمي 

خدمات طبية للعراق احلبيب” .

وفٌد �إير�ين من �أطباء "خرب�ء" 
يزور مدينة كربالء ويطلع على م�صاريع العتبة احل�صينية يف املجال الطبي
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لتوجيهات  وتنفيذا  ال�صيعي  الوقف  ديوان  من  بدعم 
وا�صتعدادا  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  العام  االمني 
اإىل  و�صلت  كربالء  ت�صهدها  التي  املليونية  للزيارات 
العتبة احل�صينية املقد�صة )15( عربة متنقلة حتتوي 
على من�صاآت �صحية وخدمية وب�صعر 630 الف دوالر، 

تركية وعراقية  �صركات  بعد تقدمي عدة عرو�س من 
مت االتفاق مع �صركة )ماموت العاملية( ل�صراء )15( 
وفد  �صافر  حيث  ال�صحية،  للمن�صاآت  متنقلة  عربة 
فرع  اإىل  املقد�صة  العتبة  يف  املهند�صني  من  م�صكل 

ال�صركة يف اإيران الإعطاء الت�صاميم والتعاقد معها.
ال�صوؤون  ق�صم  ابو دكة( م�صوؤول  وقال احلاج )حممد 
من  مناذج  ثالثة  جلب  "مت  اخلارجية،  اخلدمية 
وعقد  كربالء  اىل  املتنقلة  ال�صحية  املن�صاآت  هذه 
الق�صم  من  متخ�ص�صة  جلنة  قبل  من  اجتماعات 
اخلدمية  ال�صوؤون  ق�صم  يف  الفني  والق�صم  الهند�صي 
هذه  على  باالجماع  املوافقة  مت  حيث  اخلارجية، 
النماذج وا�صاف "ت�صم كل عربة متنقلة )16( مرفقا 
العاملية  املوا�صفات  وذات  اجليدة  النوعية  من  وهي 
 )3،5( وبعر�س  مرتا   )12( العربة  طول  احلديثة، 
مرت وحتتوي على مغا�صل حديثة عدد )5( وموزعات 
وجمهزة  للو�صوء  مغا�صل  اىل  باال�صافة  لل�صامبو 
اىل  الفتا  كحمامات،  ت�صتخدم  ان  وميكن  بالكهرباء 
اأن  ن�صتطيع  ب�صكل  �صممت  املتنقلة  العربات  هذه  ان 
والن�صاء ح�صب  للرجال  املنت�صف وتكون  نقطعها من 
احلاجة الفعلية لها، لذلك  ناأمل من الزائرين الكرام 

املحافظة عليها.
وتابع احلاج حممد ابو دكة القول "لدى هذه ال�صركة 
�صعر  طهران،  ويف  هامبورغ  ومدينة  دبي  يف  م�صانع 
وجمموع  دوالر،  الف   )42000( الواحدة  العربة 
الذي مت التعاقد عليه كوجبة اوىل )15( وحدة ب�صعر 
مايعادل )755(  اأي  دوالر  الف  اجمايل )630000( 
الـ)15(  العربات  هذه  و�صتوزع  عراقي  دينار  مليون 
اربعينية  زيارة  يف  لكربالء  الرئي�صية  املداخل  على 
وكذلك  القادمة،  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  االإمام 
العتبات  يف  حتدث  التي  الزيارات  يف  �صت�صتخدم 

املقد�صة يف العراق كالكاظمية و�صامراء والنجف.
اخلارجية  اخلدمية  ال�صوؤون  ق�صم  م�صوؤول  وا�صار 
ال�صحية  املن�صاآت  هذه  من  القليل  منلك  "كنا   ،
املتنقلة و�صجلنا بع�س املالحظات ومت االتفاق يف هذا 
املوجودة". االخطاء  الت�صميم اجلديد على معاجلة 
�صحية  من�صاآت  اىل  حتتاج  كربالء  مدينة  ان  مبينا 
مكان  اأي  يف  ون�صعها  نحركها  ان  ن�صتطيع  متنقلة 
القادم  العام  يف  وخطتنا   ، اليها  احلاجة  ت�صتوجب 
هذه  من  وحدة   )50-30( على  التعاقد  �صتكون 

العربات.

��ستالُم خم�ض ع�سرة عربة متنقلة 
 حتمل جممعات �صحية �صممت باأحدث املوا�صفات خلدمة الزائرين

تقرير: تي�صري الغزايل
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عائلة  ذوي  اىل  العزاَء  املقد�صتني  والعبا�صية  احل�صينية  للعتبتني  العامتني  االأمانتني  من  وفٌد  قدَم 
ال�صهيد حممد خ�صري الكراف يف منطقة احل�صوة 50 كم �صماَل مدينة كربالء والذي ُا�صت�صهد هو 
وعائلته عدا بع�س االأفراد جراَء عمٍل اإرهابٍي جبان ، اذ قامت ع�صاباُت القاعدِة بتفخيِخ منزلِهم 
موكب  واإقامة  ال�صريف  مرقده  وزيارة  ال�صالم(  )عليهم  احل�صني  لالإمام  ووالئهم  حبهم  ب�صبب 

لتعظيم �صعائر اهلل وخدمة زائريه.
ال�صيخ كمال �صهيد غريب احد اأع�صاء الوفد القى كلمة با�صم العتبتني احل�صينية والعبا�صية املقد�صتني 
قدم فيها خال�س العزاء واالأ�صى لع�صرية ال�صهيد بهذه الفاجعة املوؤملة وقال يف هذا اخل�صو�س " نقدم 
خال�س عزائنا وبالغ اأ�صفنا كما ن�صكر لهذه الع�صرية املباركة والطيبة هذه الت�صحيات على طريق الهدى، 
ونعلن اأمام اجلميع اإن هذا العداء لي�س �صخ�صيا لالإ�صالم فح�صب  واإمنا هو  عداء الأهل البيت الذي هو 
عداء هلل �صبحانه وتعاىل، وانتم منظورون من قبل االأئمة ومن قبل املراجع الكرام ويرون فيكم كل اخلري 
والعطاء من اجل ثبات هذا الدين وتعظيم ال�صعائر الدينية التي هي من تقوى القلوب، ان الذي ي�صري يف 

هذا الطريق هو �صائر يف طريق االأئمة الذي هو طريق اهلل �صبحانه وتعاىل"
من جانبه قال احلاج فا�صل عوز رئي�س الوفد ، زرنا اأكرث من 240 عائلة ل�صهداء وجرحى العمليات االإرهابية 
التي ح�صلت يف الزيارة االأربعينية ال�صابقة وكذلك يف الزيارة ال�صعبانية لكافة حمافظات العراق، موؤكدا ان 
العوائل التي زرناها و�صاركناها العزاء مل يزدها العمل االإرهابي اإال اإ�صرارا وفخرا وعزمية لل�صري يف خطى 

مام  االإ
ال�صالم(،  )عليه  احل�صني 

وان هوؤالء ال�صهداء لهم مكانة كبرية عند اهلل �صبحانه وتعاىل، فهنيئا ملن ي�صت�صهد 
على طريق احل�صني)عليه ال�صالم(.

فيما قال احلاج ناه�س كاظم ابن خال ال�صهيد  "ح�صل لنا نف�س احلادث االإرهابي يف �صهر ايار املا�صي 
وحتديدا يف اخلام�س منه حيث ادى اىل تفجري املحل الذي نعتا�س عليه انا وال�صهيد الذي برتت يده 
وجمال�س  مواكب  اإقامة  خالل  من  للجبناء  ردا  احلايل  احلرام  حمرم  �صهر  يكون  اأن  فقررنا  حينها، 
ال�صهداء  التي قدمت  "با�صم ع�صريتي   قائال  وا�صاف  ال�صالم(.  الأننا ع�صاق احل�صني )عليه  ح�صينية 
منطقتنا  يف  ارهابية  عملية   20 من  اكرث  بلغت  التي  االإرهابية  العمليات  جراء  من  االآخر  تلو  واحدا 
عوائل  يتفقد  الذي  العتبتني  لوفد  اجلزيل  ال�صكر  اقدم  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  حمبي  ا�صتهدفت 

ال�صهداء واجلرحى وي�صد من عزمهم ويقدم لهم املعونات املادية واملعنوية. 
اىل ذلك توجه الوفد اىل م�صت�صفى احللة التعليمي يف حمافظة )بابل( لزيارة امل�صاب  )علي خ�صري 
خارج  �صفره  على  للم�صاعدة  الت�صهيالت  كافة  وتقدمي  حاله  على  لالطمئنان   ، ال�صهيد  �صقيق  جبار( 

العراق ومعاجلته.
من جهته بني الدكتور حممد �صياء مدير العناية املركزة يف م�صت�صفى احللة التعليمي العام حالة املري�س 
اىل الوفد الزائر قائال " املري�س حاليا م�صاب ب�صربة يف راأ�صه اأدت اىل )موت دماغه( وهو مو�صوع 
فاقد  الأنه  باخلطرة جدا  تو�صف  وحالته  واملغذيات  االأدوية  وكثري من  للحياة  �صاندة  اأجهزة  على  االآن 
الوعي منذ خم�صة اأيام ومت ت�صخي�س حالته )باملوت ال�صريري يف الدماغ( وال ميكن نقله اىل اأي مكان 

اآخر.

وفٌد من �لعتبتني �ملقد�ستني 
 يقدم العزاء لذوي )عائلة ح�صينية( ا�صت�صهدت جراء تفجري اإرهابي يف منطقة احل�صوة

تقرير: تي�صري عبد عذاب
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اللجنة  رئي�س  الدين  �صياء  عالء  ال�صيد  اأعلن 
امل�صرفة على م�صابقة اختيار ن�صب ل�صهداء زيارة 
االربعني  نتائج امل�صابقة قائال: ان اللجنة امل�صرفة 
وانتقائها  اليها  املقدمة  االأعمال  بفرز  با�صرت 
ب�صفافية عالية جدا وحر�صا على العدالة يف اختيار 
�صتكون  االأعمال  هذه  ان  كون  االأف�صل،  الن�صب 

املو�صوع امل�صريي  دليال على ثقافة املجتمع زائدا 
الذي حتمله فكرة الن�صب.

يف  والعاملية  املثالية  بالطريقة  العمل  اىل  �صعينا 
اللجنة  با�صرت  حيث  املنا�صب،  الن�صب  اختيار 
باقامة معر�س لالعمال امل�صاركة مع ا�صتبيان عام 
�صيعر�س   ما  امل�صاهد على  ليطلع  املعر�س  جلمهور 
فنية  جلنة  �صكلت  ثم  ومن  الالحقة  اللجنة  على 
وهند�صية متخ�ص�صة وبا�صماء علمية لرفع تو�صية 
الت�صويت  بطريقة  وكانت  املر�صحة  باالعمال 
هذه  ت�صفية  ثم  ومن  الدرجات  وبطريقة  ال�صري 
االرقام واعالن النتائج ورفعها اىل �صماحة االمني 
جمل�س  واع�صاء  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  العام 
ادارة العتبة للم�صادقة على هذه االعمال الفائزة، 
فنانني  )اربعة  من  املتكونة  اللجنة  حققت  وبهذا 
العدالة  م�صتويات  اعلى  وموؤرخ(  مهند�صني  واربعة 

يف انتقاء العمل االف�صل .
وكانت االعمال الفائزة باملراكز االوىل هي كاالتي:
الفائز االول: هادي حمزة الطائي وحتمل م�صاركته 

الرقم )16(، حاز على درجة )82( من )90(.
اال�صدي  الر�صا  عبد  احمد  ايهاب  الثاين:  الفائز 
درجة  على  وحاز   )17( الرقم  م�صاركته  وحتمل 
الثاين  عمله  مع  منا�صفة  وهي   ،)90( من   )60(

يحمل  الذي   )90( من   )59( على  حاز  والذي 
الرقم )18(.

الثالث: ماهر ح�صني علي اجلبوري وحتمل  الفائز 
م�صاركته الرقم )19( وحاز على درجة )57( من 

.)90(

اختيارُ ثالثة  نماذج لنصب شهداء الزيارة االربعينية

الفائز االأول

الفائز الثاين

الفائز الثالث

�لفائز �لول: هادي حمزة �لطائي وحتمل م�ساركته �لرقم )16(، حاز على درجة )82( من )90(
�لفائز �لثاين: �يهاب �حمد عبد �لر�سا �ل�سدي وحتمل م�ساركته �لرقم )17( وحاز على درجة )60( من 

)90(، وهي منا�سفة مع عمله �لثاين  �لذي حاز على )59( من )90( و�لذي يحمل �لرقم )18(
�لفائز �لثالث: ماهر ح�سني علي �جلبوري وحتمل م�ساركته �لرقم )19( وحاز على درجة )57( من )90(
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تقرير: ح�صني النعمة

لرفد  املقد�صة  العتبات  مع  التوا�صل  يف  منها  مبادرة 
)عليهم  البيت  اأهل  بفكر  عالقة  له  ما  بكل  طلبتها 
العتبة  الدينية(  قم  )مدر�صة  من  وفد   زار  ال�صالم( 
وت�صرف  زائرا   )40( الوفد  و�صم  املقد�صة  احل�صينية 
اجلميع بزيارة االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( وجاءت 
زيارتهم هذه مبثابة توا�صل العالقة بني الطالب واملراقد 
املقد�صة واملفاهيم الدينية واالأخالقية وال�صري على نهج 

االأنبياء والر�صل..
املقد�صة  العتبة  يف  ال�صيافة  دار  قاعة  يف   الوفد  التقى 
العتبة  اأمني عام  ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي  �صماحة 
احل�صينية املقد�صة الذي اأ�صار اىل اأهمية مقومات طلب 
العلم،  اأن يتحلى بها طالب  التي يجب  العلم وال�صفات 
من  الهدف  حتديد  العلم  طالب  "على  اإن  اىل  الفتا 
الدرا�صة وهل هذا الهدف يقت�صر على حيازة ال�صهادة 
الطموح"،  وينتهي  عاملا  اأو  مرجعا  اأو  مدر�صا  تكون  ثم 
يكون  اأن  بتحقيق  ت�صهم  ال  االأهداف  "هذه  اإن  موؤكدا 
اجلنة  اىل  �صائقه  و�صلم(  واآله  عليه  اهلل  )�صلى  النبي 

ودليله و�صوف لن تكون له هذه النتائج والثمار".. 
العلم  طلب  اأهمية  الزائر  للوفد  بنّي  الكربالئي  ال�صيخ 
ال�صريف  النبوي  احلديث  اىل  م�صريا  طالبه  ومنزلة 
العلم  اأهل  النبوة  مرتبة  من  درجة  النا�س  "اأقرب 

خريا  بعبٍد  اهلل  اأراد  اإذا   " اآخر  وحديث   " واجلهاد 
نف�صه"  وب�صره عيوب  الدنيا  وزهده يف  الدين  فقهه يف 
هذان  النف�س  جماهدة  وجانب  االأخالقي  فاجلانب 
اجلانبان مقرونان بالعلم هما من اأ�صرار توفيق العلماء 

يف بلوغ مرتبة املرجعية"..
وتطبيقه  ودرا�صته  العلم  طلب  "اأهمية  اإن  اىل   عازيا 
و�صائل  اىل  بحاجة  ال�صريف  باحلديث  جاء  ما  بح�صب 
واآليات اأولها االإخال�س هلل تعاىل وهو التقرب بالدرا�صة 
اىل اهلل جل وعال، وهي خري و�صيلة بهدف التقرب اىل 
اهلل تعاىل ثم تاأتي الهمة والعزمية فكل اإن�صان اأودعه اهلل 
تعاىل طاقات كامنة تارة االإن�صان مييتها ويخفيها بعدم 
تفعيلها وتارة ياأتي اإن�صان اآخر يفجرها ويحييها ويوظفها 

خلدمة هذا الهدف حينئذ تظهر لهذه الطاقات نتاجات 
واأعمال ال يتوقعها االإن�صان يف حياته".. واأكد �صماحته اإن 
"على طالب العلم مهمة كبرية وهي تعليم ما تعلمه فال 
الأن  وقائدا  قدوة  ليكون  �صخ�صيته  ب�صقل  يعتني  اأن  بد 
ما تعلمه من درو�س ال تدعوه اأن يكون منزويا يف در�صه 
القائد  ذاك  �صخ�صه  من  ي�صنع  اأن  عليه  بل  ودرو�صه؛ 
واإن على جمموعة �صغرية ملن يدر�صهم، لذا فعلى طالب 
ليخدم  االأ�صتاذ  �صخ�صية  �صخ�صيته  يف  يبني  اأن  العلم 
املجتمع على اأن يتخذوا من �صرية النبي )�صلى اهلل عليه 
اأ�صوًة  ال�صالم(  )عليهم  البيت  اأهل  واأئمة  و�صلم(  واآله 
ح�صنة ويهتموا باأحاديثهم  على اأن تختاروا من �صريهم 

ما يكون املجتمع باأم�س احلاجة اليه"..

ال�صيُخ عبد املهدي الكربالئي:
على طالب �لعلم �أن يتحلى بالإخال�ض و�لتوكل على �هلل تعاىل و�ن ي�سعى يف خدمة �ملجتمع  

احل�صينية  العتبة  يف  الكرمي  القراآن  دار  بادرت 
املقد�صة باإقامة دورات قراآنية يف �صجن النا�صرية 
اإ�صهاما منها  وذلك  قار  االإ�صالحي مبحافظة ذي 
ال�صجون  يف  حتى  القراآنية  الثقافة  جذور  مد  يف 

الذي  اخللق  ا�صتعادة  يف  منها  اإميانا  االإ�صالحية 
ويف  كان  اأينما  امل�صلم  االإن�صان  به  يتحلى  اأن  يجب 

كل زمان..
اآمر  �صمخي(  نا�صر  )عبا�س  خ�صه  ت�صريح  ويف 

فيه  عزا   )االأحرار(   ملجلة  االإ�صالحي  ال�صجن 
النا�صرية  �صجن  يف  الدورات  اإقامة  من  الهدف 
يف  االإ�صالمية  الثقافة  اإ�صاعة  اىل  االإ�صالحي 
ال�صلوك االإن�صاين وتاأهيل واإ�صالح  ال�صجن وتقومي 

النزالء".  
دورا  املقد�صة  احل�صينية  "للعتبة  اإن  �صمخي  وبني 
الكبرية الإ�صالح نزالء  البادرة  بارزا يف دعم هذه 
الكتب  مبئات  ال�صجن  ورفد  بالتميز  تكلل  ال�صجن 
واملن�صورات  االإ�صدارات  عن  ف�صال  العقائدية 
وا�صفا  للنزالء"،  وتثقيفية  تعليمية  دورات  واإقامة 
من  "بالفريدة  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  بادرة 
نحو  واإر�صادهم  النزالء  وتربية  بتوعية  نوعها 

ال�صواب"..

د�ُر �لقر�آن ت�سل بدور�تها �لقر�آنية �ىل �سجن �لنا�سرية �لإ�سالحي 
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ــــــــُك و�حلــــــكــــــيــــــُم ــــــــل �مل

ان قيادة الإمام احل�صن بن علي عليه ال�صالم، كانت 
القيادة املنا�صبة لالمة يف وقتها، وماقدمته لال�صالم 

ليختلف عن ماقدمه بقية الئمة، فكل امام كان منا�صبا 
لزمنه وقام بدوره كما ميليه عليه من�صب الإمامة، فقد 

ن�صف م�صروعية الدولة الم�ية بعد مهد ال�صبيل لخيه 
احل�صني عليه ال�صالم  لين�صف �صرعية هذه الدولة اىل 

البد، وي�صقطها امام امل�صلمني لي�صتمر تدحرجها 
الهابط و�ص�ل اىل نهايتها املعروفة.

ولد االإمام احل�صن املجتبى عليه ال�صالم يف املدينة املنورة يف 
الن�صف من رم�صان �صنة ثالث للهجرة النبوية ال�صريفة، وقد 
الطاهر،  النبوي  البيت  على  و�صرور  فرح  يوم  مولده  يوم  كان 
االمني  ل�صان  على  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  من  ت�صميته  وجاءت 
ال�صالم  عليه  هارون  النبي  ابن  كاأ�صم  ا�صمه  ليكون  جربائيل، 
)�صرب(، وكان احل�صن ا�صبه النا�س بر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
واآله، وقد قب�س الر�صول وللح�صن من العمر �صبع �صنني- وقيل 
ثمان �صنني – وقام  باالمر بعد ابيه امري املوؤمنني وعمره �صبع 
ايام،  وثالثة  ا�صهر  �صتة  خالفته  مدة  وكانت  �صنة،  وثالثون 
و�صالح معاوية �صنة 41هـ، وخرج االإمام اىل املدينة واقام بها 
ع�صر �صنني، وم�صى �صهيدا م�صموما وله من العمر �صبع واربعون 
زوجته  �صمته  ان  بعد   ، هـ   50 �صنة   - ال�صابع  وا�صهر، يف  �صنة 
جعدة بنت اال�صعث بن قي�س، ويف ذكرى ا�صت�صهاده االليم، نود 

ان نذكر عددا من املحطات يف حياة هذا االإمام العظيم.
�ول – ف�سله: هو االإمام الثاين من ائمة اهل البيت، والذي 
ليذهب  اهلل  يريد  امنا   ( تعاىل  قوله  يف  التطهري  اآية  �صملته 
االحزاب:   (  ) تطهريا  ويطهركم  البيت  اأهل  الرج�س  عنكم 
33 (، واآية املباهلة، و�صورة االن�صان، ورابع اهل الك�صاء،  وهو 
واخوه احل�صني اللذان قال فيهما الر�صول: هذان ابناي اإمامان 
قعدا،  او  قاما  امامان  واحل�صني  احل�صن  وقال:  قعدا،  او  قاما 
وقال: من احب هذين واأباهما واأمهما كان معي يف درجتي يوم 
القيامة، وقوله يف احل�صن عليه ال�صالم: اللهم اين اأحبه واأحب 
من يحبه.... واالحاديث والروايات الواردة عن الر�صول وامري 
املوؤمنني وائمة اهل البيت يف هذا الباب كثرية جدا، وهي تبني 

ما للح�صن عليه ال�صالم من الكرامة واملنزلة. 
ثانيا – مو�قفه قبل توليه �خلالفة: لقد اظهر االإمام 
عليه ال�صالم من ال�صجاعة واملواقف الكبرية قبل توليه اخلالفة 

ما يعك�س �صمو منزلته وعلو همته نذكر منها االتي:
 1 -  دخوله وهو ال يزال حدثا على اخلليفة االول وهو جال�س 
يف منرب الر�صول وطلب منه ان ينزل عنه وتركه ملن هو احق به، 
ومل ينكر اخلليفة قول االإمام و�صدقه مبا قال، وهو ما يدل على 
مدى اطالع االإمام واإدراكه للظلم الذي حلق باال�صالم بعد ان  

قب�س الر�صول �صلى اهلل عليه واآله.
اخيه  جانب  اىل  اال�صالمي  الفتح  حروب  يف  م�صاركته   -  2  

حيث  عمره،  من  الع�صرين  يف  وهو  ال�صالم،  عليهما  احل�صني 
عقبة  واخوه  نافع  بن  اهلل  عبد  قاده  الذي  اجلي�س  يف  �صارك 
بالن�صر   م�صتب�صرون  امل�صلمون  وكان  افريقيا،  لفتح  املتوجه 
مل�صاركة حفيد الر�صول معهم يف اجلهاد وقد حتقق لهم ذلك، 
لفتح  املتوجه  العا�س  بن  �صعيد  جي�س  يف  م�صاركته  وكذلك 

خرا�صان �صنة ثالثني للهجرة..
والنهروان  اجلمل  حروب  يف  ابيه  قيادة  حتت  �صارك   -  3  
امل�صهورة،  التحكيم  له موقف م�صهود يف ق�صية  و�صفني، وكان 

وكان �صاعد ابيه االمين واملتكلم عنه اذا اعيته اخلطوب.
توىل  لقد  – خالفته ودو�فع �سلحه مع معاوية:  ثالثا 
االول  اليوم  �صبيحة  يف  اخلالفة  ال�صالم  عليه  احل�صن  االإمام 
قاتله  يف  اهلل  حكم  انزال  وبعد  املوؤمنني،  امري  فيه  دفن  الذي 
ابن ملجم، وقد خطب االإمام يف ذلك اليوم خطبة يف رثاء ابيه 
ابكت النا�س وانتهت  ببيعتهم، ومبجرد توليه بادر االإمام اىل 
اجلي�س  هياأ  حيث  اال�صالم،   امر  ا�صالح  يف  ابيه  نهج  اكمال 
رواية  – ويف  الفا  اربعني  جي�صه  عدد  بلغ  وقد  ال�صام،  حلرب 
اخرى �صتني الفا – وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هنا هو: اذا كان 
ال�صام،  امية وع�صاكر  بني  ملقاتلة  الهمة  بهذه  توجه  االإمام قد 

فما الذي جعل االمور تنتهي بعقده ال�صلح مع عدوه معاوية ؟
ال�صوؤال  هذا  عن  االجابة  حاولت  التى  الدرا�صات  ان  حقيقة 
كثرية، وقد تعر�س االإمام ب�صبب ال�صلح النتقاد �صديد حتى من 
حمبيه وان�صاره، لكن اال�صباب التي دفعته اىل ذلك ميكن ان 

ترجع اىل ما يلي: 
لقد كانت �صروط �صلح االإمام مع معاوية – علما ان من بادر 

بطلب ال�صلح هو معاوية – هي:
1- ت�صليم االأمر اإىل معاوية على اأن يعمل بكتاب اهلل وب�صنة نبيه 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم وب�صرية اخللفاء ال�صاحلني.
2- اأن يكون االأمر من بعده لالإمام احل�صن عليه ال�صالم، فاإن 
حدث به حدث فالأخيه احل�صني عليه ال�صالم، ولي�س ملعاوية اأن 

يعهد بعده الأحد.
القنوت  ويف  ال�صالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  �صّب  يرتك  اأن   -3

بال�صالة، واأن ال يذكره اإال بخري.
4- اإ�صتثناء ما يف بيت مال الكوفة وهو خم�صة اآالف األف درهم 
اأن يحمل كل عام اىل  االأمر، وعلى معاوية  ت�صليم  ي�صمله  فال 
االإمام احل�صن عليه ال�صالم األفي األف درهم، واأن يف�صل بني 
ها�صم يف العطاء وال�صالت على بني عبد �صم�س، واأن يفّرق يف 
اأوالد من قتل مع اأمري املوؤمنني يوم اجلمل واأوالد من قتل معه 

ب�صفني األف األف درهم.
5- على اأن النا�س اآمنون اأينما كانوا من اأر�س اهلل يف �صامهم 
وعراقهم وحجازهم ومينهم، واأن يوؤمن االأ�صود واالأحمر، واأن 
مبا  اأحدًا  يتبع  ال  واأن  هفواتهم،  من  يكون  ما  معاوية  يحتمل 
اأ�صحاب  اأمان  وعلى  باأحنة  العراق  اأهل  ياأخذ  ال  واأن  م�صى، 
علي عليه ال�صالم اأينما كانوا، واأن ال ينال اأحدًا من �صيعة علي 

عليه ال�صالم مبكروه...الخ.
اإين  فقال:  املنرب  معاوية  ارتقى  حتى  ال�صلح،  ابرم  ان  وما 
واهلل ما قاتلتكم لت�صلوا والت�صوموا، والحتجوا والتزكوا، انكم 
لتفعلون ذلك، ولكني قاتلتكم الأتاأمر عليكم، وقد اأعطاين اهلل 

اأ�صياء،  واأعطيته  احل�صن  منيت  واين  كارهون،  له  واأنتم  ذلك 
اأيف ب�صيء منها. كما قال يف مو�صع  وجميعها حتت قدمي وال 
وكان  امللوك،  اأول  انا  قوله:  عنه  وورد  ملكا.  بها  ر�صينا  اخر: 
ايها  عليك  ال�صالم  بالقول:  عليه  في�صلم  البع�س  عليه  يدخل 
املوؤمنني  امري  من  االموية  الدولة  موقف  كان  حني  يف  امللك، 
و�صيعته خمالفا متاما – اي�صا - ل�صروط ال�صلح، حيث وجه 
ممن  الذمة  برئت  ان  فيه:  يقول  لوالته  موحدا  كتابا  معاوية 
روى �صيئا من ف�صل ابي تراب واأهل بيته، وطلب اليهم يف كتاب 
اخر: ان اليجيزوا الأحد من �صيعة علي واأهل بيته �صهادة.. ويف 
اأنه يحب عليا  كتاب ثالث قال: انظروا من قامت عليه البينة 
واأهل بيته، فاحموه من الديوان واأ�صقطوا عطاءه ورزقه، ويف 
به،  القوم فنكلوا  اتهمتموه مبواالة هوؤالء  رابع قال: من  كتاب 
واهدموا داره.. كما خالف معاوية �صروط ال�صلح باأخذ البيعة 
عن  البعيدة  الوراثة  على  قائما  الدولة  امر  وجعل  يزيد  البنه 

قيم اال�صالم واحكامه. 
وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه االن هو ماذا حقق االإمام احل�صن 

عليه ال�صالم  من �صيا�صة ال�صلح التي انتهجها مع خ�صمه ؟.
لقد حقق االإمام ب�صيا�صته هذه النتائج االتية: 

- اثبت انه قائد واقعي، يجيد التعامل مع الظروف املحيطة، 
فا�صلة  طروحات  وراء  ين�صاق  فال  جيدا،  تقديرها  ويح�صن 

وعدمية اجلدوى.
خطر  من  النبوي  البيت  �صالمة  على  احلفاظ  ا�صتطاع   -
االبادة، وحماية ال�صيعة ليكونوا نواة العمل ال�صيا�صي امل�صتقبلي 

يف ظل ظروف اف�صل.
على  فاظهرهم  امية،  بني  ادعاءات  واباطيل  زيف  ك�صف   -
الدين  بن�صرة  يبالون  ال  ع�صو�س  ملك  كطالب  حقيقتهم 
من  تبعه  وما  املقتول  اخلليفة  بثاأر  مطالبتهم  وان  وتطبيقه، 
للو�صول  كاذبة  �صعارات  اال  ماهي  بامل�صلمني  حلت  كوارث 
لل�صلطة، وهذا النجاح ن�صف م�صروعية الدولة االموية وعراها 
وطغيان  غ�صب  دولة  لتكون  الالحقة  واالجيال  جيلها  امام 
واهالك للحرث والن�صل،و لعل هذا االمر هو الذي دفع االإمام 
اىل و�صف �صلحه مع معاوية بالقول: ليلة القدر خري من الف 

�صهر.
خ�صمه  مع  ال�صراع  حتويل  ال�صالم  عليه  االإمام  ا�صتطاع   -
ادل على ذلك  ولي�س  بالكلمة،  بال�صيف اىل �صراع  من �صراع 
من املناظرات الكالمية التي كانت جتري يف جمل�س معاوية، 

ويخرج االإمام منها منت�صرا وفا�صحا خلبث و�صوء احلاكم.
م�صروعية  ن�صف  قد  ال�صالم  عليه  احل�صن  االإمام  كان  اذا   -
عليه  احل�صني  الخيه  ال�صبيل  مهد  قد  فانه  االموية،  الدولة 
وي�صقطها  االبد،  اىل  الدولة  هذه  �صرعية  لين�صف  ال�صالم  
نهايتها  اىل  و�صوال  الهابط  تدحرجها  لي�صتمر  امل�صلمني  امام 

املعروفة.
ومن خالل ما تقدم، يت�صح ان قيادة االإمام عليه ال�صالم، هي 
القيادة املنا�صبة لالمة يف وقتها، وما قدمته لال�صالم ال يختلف 
عن ما قدمه بقية االئمة، فكل امام كان منا�صبا لزمنه وقام 
بدوره كما ميليه عليه من�صب االإمامة، على الرغم من ان منط 

التحديات قد اختلف من زمن الخر.

�لإمام �حل�سُن �ملجتبى )عليه �ل�سالم( وجدل �لقيادة
خالد علي�ي العرداوي
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الربح حق م�صروع لكل من يقدم على عمل واالرباح تتفاوت ح�صب حجم العمل وحجم امل�صتفيدين من العمل واالهم يف �صمان الربح هو �صبط العملية التجارية 
فاذا كان العمل الجل املك�صب الدنيوي او الوجاهة واملدح فانك اخلا�صر ال حمالة الن هنالك ربحا اخرويا ال ميكن لكم ان تت�صوروه ، ولهذا نرى الكثري من االعمال 
اخلريية ظاهرا تكون دنيوية نتيجة كلمة او حركة ت�صدر من �صاحب العمل فلو جعل عمله قربة اىل اهلل تعاىل فان اهلل يهيئ له من يربحه يف الدنيا علة ان يكون 

ربح االخرة م�صمونا .
فاذا قمت بزيارة ملري�س او �صاعدت فقريا فال متنن عليه او تنتظر رد الزيارة واذا ما اكت�صفت علما ينفع النا�س فقل هذا عملي قربة هلل عز وجل ال الجل املك�صب 

الدنيوي حتى تخلد يف الدنيا وتربح يف االخرة نعم لو جعلته دنيويا فانك تربح يف الدنيا وينتهي ربحك حال موتك وهذا ما عليه االكت�صافات الغربية .
قلمي �ملتو��سعاجعل عملك قربة اىل اهلل عز وجل فالربح م�صمون �صرط ان تكون هنالك قناعة واميان .

الــعــدد:
التاريخ:

قربة ً �ىل �هلل تعاىل
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 1/ �صفر اخلري 1432هـ 
املوافق 6/  كانون الثاين 2011م

م /�ي�ساٌح
اإىل / القارِئ الكرمِي

ــــــــُك و�حلــــــكــــــيــــــُم ــــــــل �مل

نبئ  حتى  االآراء  تلك  بنق�س  اإبراهيُم  اأبونا  قام  كيف  نا  بيهَّ وقْد 
فكمل الغر�س فاأمر بقتل هوؤالء وحمو اآثارهم وا�صتئ�صال �صاأفتهم 

وهدم مذابحهم ومنع من تبع �صيء من �صريهم تلك.
وقد علمت من ن�صو�س التوراة يف عدة موا�صع اأن الق�صد االأول 
من ال�صريعة كلها اإزالة عبادة االأ�صنام وحمو اأثرها وكل ما يتعلق 
بها حتى ذكرها وكل ما يوؤدي اإىل �صيء من اأعمالها مثل اجلان 
والتابعة واالإمرار من النار والعراف وامل�صعبذ واملتفائل وال�صاحر 
ومن يرقي رقية وي�صت�صري املوتى والتحذير من الت�صبه ب�صيء من 

اأعمالهم هذه.
فما اأعظم كل فري�صة تخل�صنا من هذه الغلطة العظيمة وتردنا 
وهو  هذه  كِل  خالُق  هو  اإلها  ثم  اأن  وهو  ال�صحيح  االعتقاد  اإىل 
الذي ينبغي اأن يعبد ويحب ويخاف ال تلك املظنون بها اأنها اآلهة 
واأن هذا االإله احلق ال يحتاج يف القرب منه وح�صول ر�صاه الأمور 

فيها م�صقة بوجه.
ويوا�صل ابن ميمون: اإن كثريا من ال�صرائع اإمنا بني يل معناها 
واأعمالهم  واآرائهم  ال�صابئة  مذاهب  على  وقويف  عللها  وعرفني 
وعبادتهم وقراءتي لكتبهم واأكرب كتاب لذلك هو كتاب )الفالحة 
النبطية البن وح�صية، وهذا الكتاب مملوء من هذيانات عابدي 
ال�صنم ومما متيل اإليه اأنف�س العوام مثل الطل�صمات وا�صتنزال 
الرباري....  تاأوي  التي  والغيالن  واجلن  وال�صحر  الروحانيات 
فهذه كلها هي اأ�صفار عبادة ال�صنم التي اأخرجت لل�صان العربي 
وهي م�صتملة على اأكرث اآراء ال�صابئة واأعمالهم امل�صهور بع�صها 
امل�صبوكات  من  ال�صور  واتخاذ  الهياكل  بنيان  اأعني  العامل  يف 
اأو  ذبائح  اإما  عليها  والتقريب  املذابح  وبنيان  فيها  واحلجارة 
جدا  معظمة  موا�صع  فيها  ويجعلون  لل�صلوات  اجتماع  اأو  طعام 

وتلك  االآراء  تلك  ومعرفة  العقلية.....  ال�صورة  هيكل  ي�صمونها 
االأعمال هو باب كبري جدا يف تعليل الفرائ�س الأن �صريعتنا كلها 
اأ�صال وقطبها الذي عليه تدور هو حمو تلك االآراء من االأذهان 
وتلك االآثار من الوجود ملحوها من االأذهان وملحوها من الوجود 
قال: تنق�صون مذابحهم وتك�صرون اأن�صابهم ومتحون اأ�صماءهم 

من تلك املوا�صع. 
الآراء  العر�س  الفائدة من هذا  يت�صاءل عن  اأن  القارئ  من حق 
اليهودي الذي يتحدث عن ال�صابئة ومعتقداتهم  هذا احلاخام 
يف حني يقودنا البحث اإىل اأن االأفكار التي طرحها هذا اليهودي 
االأيوبي  البالط  يف  موقعه  خالل  ومن  متكن  )الذي  ال�صهيوين 
بالغة  زالت  وال  كانت  فل�صطني(،  يف  اليهود  للوجود  يوؤ�ص�س  اأن 
ذلك  على  والدليل  االإ�صالمي  للعامل  املعا�صر  الواقع  يف  التاأثري 
هي خفة العقل التي يتحدث بها بع�س املوؤرخني عن ابن ميمون 
)الفيل�صوف امل�صلم( ومن بني هوؤالء الدكتور يو�صف زيدان الذي 
اأما مو�صى بن ميمون فقد عا�س يف  االإلكرتوين:  كتب يف موقعه 
ُوِلد  فقد  قرون،  ب�صتة  فيلون  بعد  واالإ�صالمي،  العربي  املحيط 
 1204 �صنة  القاهرة  يف  وتويف  ميالدية،   1135 �صنة  قرطبة  يف 
الع�صور  خالل  يهودية  �صخ�صية  اأهم  باأنه  وا�صتهر  ميالدية، 
الو�صطى، كما ا�صتهر كتابه داللة احلائرين باأنه واحٌد من اأهم 

نها اليهود. الكتب التي دَوّ
ى العلم على يد ثالثٍة من العلماء امل�صلمني،  كان ابن ميمون قد تلَقّ
ى مبا�صرًة من ابن االأفلح ومن اأحد تالميذ ابن ال�صائغ ..  فتلَقّ
وتلقى من ابن ر�صد ب�صكٍل غري مبا�صر، حني عكف -كما يذكر 
ثالث  طيلة  ر�صد  ابن  موؤلفات  درا�صة  على  نف�صه-  ميمون  ابن 

ع�صرة  �صنة .

�لتوحيُد �لتيمويُّ 
�مليموينُّ

د.احمد را�صم النفي�س  ال اكتب عن هذه العبارة كما كتب غريي وانها تقرن اجلزء الثالث
باإ�صم نبينا حممد ) �صلى اهلل عليه واله و�صلم ( اذا 
ما ذكر وان ال�صالة املبتورة هي ان ال تذكر ) االآل 
( ، وقد دخل بع�س طوائف امل�صلمني يف نقا�س حول 
امل�صمون وبالرغم من ان كل كتب التاريخ احلديثية 
وا�صحاب املذاهب االخرى تقر بان ال�صحيح هو كما 
داود  ابي  و�صنن  م�صلم  التالية يف �صحيح  الرواية  يف 
احمد  وم�صند  مالك  وموطاأ  والن�صائي  والرتمذي 

و�صنن الدارمي.
اهلل  ر�صول  اأتى  قال:  االن�صاري  م�صعود  ابي  عن   
واآله( فجل�س معنا يف جمل�س �صعد  )�صلى اهلل عليه 
ابن عبادة، فقال له ب�صري بن �صعد وهو ابو النعمان 
ابن ب�صري : امرنا اهلل ان ن�صّلي عليك يا ر�صول اهلل 
فكيف ن�صّلي عليك؟ قال: ف�صمت ر�صول اهلل )�صلى 
قال:  ثم  ي�صاأله،  انه مل  واآله( حتى متنينا  عليه  اهلل 
كما  اآل حممد  وعلى  �صلِّ على حممد  اللهم  )قولوا: 
اآل  وعلى  حممد  على  وبارك  ابراهيم  على  �صليت 
انك  العاملني  يف  ابراهيم  على  باركت  كما  حممد 

حميد جميد وال�صالم كما قد َعِلمُتم( .
هذه ال�صالة التي انفرد بها النبي حممد )�صلى اهلل 
با�صمه  باقرتانها  االنبياء  �صائر  واآله( من دون  عليه 
ويف نف�س الوقت ربطها بالنبي ابراهيم عليه ال�صالم 
فانها تعد �صعارا للوحدة اال�صالمية فاذا ذكر حممد 

وتبعها ال�صالة عليه علم ان القائل هو م�صلم.   

�للهم �سلِّ على 
حممد و�آل حممد..

 كلمة �لوحدة �ل�سالمية
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ـــــــــــــر�رً� ـــــــــزمـــــــــان م ــــــــد �ل جــــــرعــــــتــــــه ي

فـــــابـــــن هــــنــــد عــــلــــيــــه جــــــــّر جـــيـــو�ـــســـًا

طـــــعـــــنـــــتـــــه بـــــخـــــنـــــجـــــر يــــــــــد بــــغــــي

ــــاه ــــس ــــ� وعــــــــلــــــــى رجــــــــلــــــــه �أمـــــــــــــــــال ع

�لـــــــ يف  و�ردوه  ثـــــقـــــلـــــه  نــــــهــــــبــــــو� 

ورد�ًء عــــــــمــــــــامــــــــة  �ـــــــســـــــلـــــــبـــــــوه 

ــــه عـــــلـــــيـــــه و�ــــســــبــــو ــــب ــــح ــــس نـــــافـــــقـــــت �

حـــــرب ــــيــــطــــر  �ــــس حـــــــني  �هلل  لـــــــه  يـــــــا 

ـــــع، حـــــــني تـــــوىل ـــــي ـــــو�ـــــس �بـــــــــن هـــــنـــــد �ل

ـــر ـــطـــه �ل �أردت  جــــعــــيــــدة  و�أخــــــــــــــــريً� 

ـــــــــارك �إربـــــــــــــًا ـــــــــب مـــــــزقـــــــت قـــــلـــــبـــــه �مل

ــــا ــــط ـــــــــــــــر�أة جلـــــثـــــمـــــانـــــه �ل ورمـــــــــــــت م

ـــقـــم ـــــوؤهـــــا زعــــــــــاف وعـــل �أكـــــــوؤ�ـــــــســـــــًا مـــــل

ــــه �أخـــــــبـــــــث مـــلـــحـــم ــــي و�أقــــــــــامــــــــــو� عــــل

�أقــــــــدم كــــــــان  ـــا  ـــم ـــن ـــي ح ــــابــــاط  ــــ�ــــس ل �ذ 

مـــــو�ـــــســـــلـــــي �أثـــــــيـــــــم �أعـــــــمـــــــى مــــلــــّثــــم

تـــرّحـــم مـــــن  �أولــــئــــكــــم  ومــــــا يف  �أر�ـــــــــض 

مــغــنــم خـــــري  ـ  بـــغـــيـــهـــم  ـــــن  م ـ  ـــوه  ـــب ـــس ـــ� ح

ـــم تـــكـــّل مــــــا  �ذ  ـــح  ـــس ـــ� ـــن ـــال ب عـــــــنـــــــادً�  ه 

ــــّدم ــــق ــــــدً� ت ــــــق ـــــّب �لــــــو�ــــــســــــي، ح ولـــــ�ـــــس

ـــــد �أبــــــــــاد و�أعــــــــدم ــــر، ق ــــه ــــط �ـــســـيـــعـــة �ل

ـــّم ـــ�ـــس �ل مـــــن  بــــ�ــــســــيء  د�فــــــــت  ــــكــــاأ�ــــض  ب ـ 

ــــذ�ك �لإمــــــــــــام ��ــــســــتــــفــــرغ �لـــــدم ــــن ــــي ح

ــــم مــــر�ــــسّ ـــج  ـــي ـــج ـــس � يف  بـــالـــ�ـــســـهـــم  هــــــر 

رثاُء اإلمام الحسن المجتبى )عليه السالم(

يومَ حشري

�ل�سيد �ل�سهيد ح�سن �ل�سري�زي

11
طاملا كنت على االأر�س ، ففي �صعيي مَناءْ 

ويل احلقُ  باأن اأختار ِمنهُ  ما اأ�صاءْ 
ويل احلرية الق�صوى ببخلٍ  اأو �صخاءْ 

وغداً  اأُ�صاأل عن كل �صلوكٍ  يوم ح�صري 
------------------------         

12
بعد اأن حّلقت اخلم�صون ، وال�صيب اإ�صتفاق
عانقت زهرة ُعمري ، ِحكمتي اأ�صمى ِعناقْ 

ُك�ِصفَ  االمرُ  لقلبي    بعد �صدٍّ َوِوفاق
فتجلى القلبُ  مفتونا   ليزهو يومَ  َح�صري
-------------------                 

13
موِح�ٌس َدربي وزادي َرغم م�صعايَ  ، قليلْ 
ورهيب ٌ يوم اثوي   يف ُدجى القرِب ذليلْ 

كيف اأق�صي ليلتي االوىل وح�صراتي تطولْ 
بل تراين كيف اأق�صي حِمنتي   يف يومِ  ح�صري 

-------------------                
14

قد خرِبنا ُدنيةَ  ال�صوءِ    وقاومنا الغوايه
وتقّربنا اىل الرحمنِ  ، نرجوهُ  الهدايه
وَعرِفنا اأّن دربَ  النورِ  يزهو بالِواليه 

هو ِح�صني حيثما اأم�صي ، و�صعدي يومَ  َح�صري 
----------------------                 

15
كيف اأحيا يف ُرباها    واأرى جهدي اأثمرْ  ؟

كيف اأ�صتخل�س نهجاً         يكِرمُ  العمَر وُيزهرْ  ؟
من لها الظلماء غري النورِ  يجلوها ويفخر ؟!

اإنه ُ النور االإلهي      معيني يوم ح�صري 

لو كانت  اأن نحكي حكايتنا اخلا�صة كما  • االأدب هو موهبة 
كانت  لو  كما  االآخرين  حكايات  نحكي  واأن  اآخرين،  تخ�س 
الفائز  الكبري  الروائي  باموق/  )اأورهان  اخلا�صة.  حكايتنا 

بجائزة نوبل لالآداب  2006( 
تهدمه  ما  تبني  واأن  �صدًا،  ال  ج�صرًا  تكون  اأن  الثقافة  • قدر 
وخال�صة  العقل  اآية  هي  فالثقافة  وامل�صالح،  ال�صيا�صة 

احلكمة. 
)د. �صعاد ال�صباح/ �صاعرة كويتية( 

الرئي�صية حلل االأزمات  ال�صاحة  اأن تكون  االآداب ميكن  • اإن 
املت�صاعدة التي تواجه االإن�صان اليوم. 

)د. حممد خامتي/ الرئي�س االإيراين ال�صابق( 
اليوم  اأ�صبح  االإ�صالمي  العامل  اأن  هي  املوؤ�صفة  احلقيقة   •
الثالثي  العدوان  اأي وقت م�صى منذ  اأكرث من  موحدًا �صدنا 

على قناة ال�صوي�س. 
)وليام دارميبل/ موؤرخ وكاتب بريطاين( 

اأو  اأنظمة  اأو  معاهدات  اأو  حروب  جمرد  لي�س  التاريخ   •
اإنه، قبل كل �صيء،  واأخرى تقوم، بل  �صالالت حاكمة ت�صقط 
جورج  )د.  االإن�صان.  مع  للتعامل  وم�صروع  ح�صارية  خربة 

قرم/ مفكر لبناين( 
والفرن�صيون  باجلري،  واالأملان  بالنزهة،  االإجنليز  • يت�صلى 

باملقاهي، اأما نحن فنت�صلى بالنميمة ال�صيا�صية. 
)فالح عبد اجلبار/ كاتب عراقي( 

ثقافات  نبذ  طريق  عن  تتم  املجتمعات  تاأهيل  اإعادة   •
واأن  والظلم،  اخلوف  على  والق�صاء  العقاب،  من  احل�صانة 

ت�صتبدل بها رعاية الثقة بالدميقراطية وحقوق االإن�صان. 
)كيم هاولز(/ وزير الدولة الربيطاين لل�صوؤون اخلارجية( 

ال  �صّناعه،  وال  املجازيون  اأ�صحابه  ال  لبنان،  يفهم  اأحد  ال 
لن  منه.  اخلارجون  وال  اإليه  الداخلون  ال  بناوؤه،  وال  مدّمروه 

نفهم لبنان اإىل االأبد. 
حممود دروي�س/ �صاعر فل�صطني الكبري

أقواٌل في الثقافة
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قال اأحد العلماء الكبار واالأتقياء يف احلوزة العلمية 
العالمة  اأ�صتاذ  القا�صي  اهلل  اآية  تلميذ  وهو   - بقم 
اإىل  ذهب  تربيز  علماء  اأحد  اإن   :- الطباطبائي 
حممد  ال�صيخ  ومرجعية  زعامة  ع�صر  يف  النجف 
ح�صن �صاحب اجلواهر.. وعندما راآه قال: ال عجب 
اأن ي�صل اإىل ما و�صل اإليه، الأين اأعرف منه ما يوؤهله 

لذلك.
ذات يوم اأردت اأن اأوزع على الطالب مبلغًا من املال، 
لكل  اأعطي  اأن  باإمكاين  اأن  راأيت  احل�صاب  ولدى 
طالب تومانًا - وكان اآنذاك مبلغًا معتدًا به - بداأت 

بالتوزيع حتى و�صلت اإىل ال�صيخ �صاحب اجلواهر.
- قلت: هذا �صهمك تف�صل!..

- ال اآخذه.
- وملاذا؟.. ما هو ال�صبب؟..

التومان   - ريالني  من  اأكرث  اليوم  اأحتاج  ال  اأنا   -
ع�صرة رياالت - وال اآخذ �صيئًا من احلقوق ال�صرعية 
مل�صرف االأيام القادمة، ومن قال اأين �صاأبقى حيًا..

- اإذن خذ ريالني واأعطني الباقي!..
- لي�س عندي ثمانية رياالت.

ثم ذهبنا اإىل من �صرف التومان فاأعطيته الريالني، 
م�صرف يومه ذاك.

�صاحب  اأمثال  الطاهرون،  الرجال  كان  هكذا  نعم 
اجلواهر، الذي ما تزال )جواهره( الأكرث من قرن 
جميع  يف  علميًا  وحمورًا  الفقهاء،  جلميع  منهاًل 

احلوزات.

در�س  والده  ح�صور  ة  ق�صّ الكفائي   هادي  املريزا  نقل 
احلكيم املاّل هادي ال�صبزواري )قد�س �صره( قال : قّرر 
والدي الذهاب مـن مدينة طو�س اإلـى النجف االأ�صرف ، 

�صمن قافلة متوجهة اإىل العراق.
ويف الطريق توقفت القافلة مبدينة �صبزوار .. ويف �صباح 
 ، ال�صبزواري  احلكيم  در�س  والدي  ح�صر  التايل  اليوم 
لكنه اإختار مكانًا منف�صاًل �صيئًا ما عن حلقة الدر�س ، 

بحيث �صار ي�صتمع الأقوال االأ�صتاذ ال�صبزواري .
وطوال مّدة توقف القافلة يف تلك املدينة ، واظب والدي 
القافلة  قّررت  وملّا   ، ال�صبزواري  در�س  ح�صور  على 
البلد  العراق  نحو  الرحلة  ملتابعة  احلركة  ا�صتئناف 
املق�صود ، اإذا بوالدي يفاجئ اجلميع بقراره البقاء يف 
�صبزوار . قال : لقد عرثُت على �صاّلتي فـي املاّل هادي 
، ولن اأغادر �صبزوار قبل اأن اأغرتف مـن علومه وحكمته 

ومعارفه .
 ، علّي  تقلقوا  ال   : والدي  قال  وتعجبهم  واأمام ده�صتهم 
اإفادات  بالكفاية من  اأ�صعر  اأوا�صل �صفري حاملا  ف�صوف 

هذا العامل الفا�صل .
 ، اأ�صهر  ثالثة  قرابة  �صبزوار  يف  والدي  بقي  وهكذا 
، خالل  الدائم  ، و�صمته  امللفت  واإ�صغاوؤه   ، كان وجوده 
 . واحد  وقت  واحرتامهم يف  ف�صولهم  مثار  الفرتة  تلك 
فاجتمعوا ذات يوم حول اأ�صتاذهم ال�صبزواري ي�صاألونه.

قالوا : اأيها احلكيم منذ مّدة ونحن نالحظ ح�صور هذا 
ال�صاب ـ يريدون اخلرا�صاين ـ وهو ي�صغي باإمعان اإىل كّل 
ما تتحفنا به دون اأن يكلم اأحدًا مّنا ، فمن هو ؟ ومن اأين 

جاء ؟ وهل التقى بك يومًا ؟

هنالك ارت�صمت ابت�صامة على �صفتي االأ�صتاذ ال�صبزواري 
، وقال لهم : لقد َقِدم هذا ال�صاب ، وا�صمه حممد كاظم 
، من مدينة طو�س ، وهـو يعـزم على الذهاب اإىل النجف 
االأ�صرف للتلمذ على فحولها هناك ، وقد راأيته وحتّدثت 
معه وقراأت يف عينيه بريق النبوغ ، كما تدل �صيماه على 
اآثار عظيمة تتحّلى بها نف�صه ، وت�صري اإىل م�صتقبل علمـي 
زاهر له ، بحيث ي�صتفيد من اإ�صعاع علمه اآالف الب�صر ، 
ويتخرج على يديه كثري من العظماء ، و�صيكون لتوجيهاته 

االأثر البالغ يف تغيري م�صتقبل االأّمة .
ده�س الطالب لكالم اأ�صتاذهم ، الذي مل يعّودهم منه 
علـى اإ�صباغ املديح واالإطراء الأحد ، و�صارت نفو�صهم تتوق 

اإىل جمال�صة ذلك ال�صاب وتختزن له كل وٍدّ واإكبار.
ال�صيخ حممد  اختفى  وجيزة حتى  ومل مت�س غري فرتة 
اأن  مبجّرد  وذلك   ، اأنظارهم  عن  اخلرا�صاين  كاظم 

انتهى اأ�صتاذهم ال�صبزواري من اإلقاء الدرو�س .
وبعد �صنني اأدرك الطالب اأن �صاحبهم ال�صاب باالأم�س 
وقـد   ، واملعقول  املنقول  يف  االآفاق  �صهرته  طبقت  قد 
 ، اإيران  يف  امل�صروطة  ثورة  قادوا  الذين  اأحد  اأ�صبح 
الرو�صي  االحتالل  بوجه  ووقفوا   ، باال�صتبداد  واأطاحوا 

الغا�صم لبالدهم .
وفوق ذلك كله �صار من مراجع التقليد العظام ، الذي 
قّلده املاليني يف كثري من االأم�صار و�صار كتابه ) الكفاية( 

حمور الدر�س والبحث يف كل احلوزات العلمّية.
وما تزال نظريات االآخوند اخلرا�صاين واآراوؤه االأ�صولية 
اإىل اليوم اأحد املحاور الرئي�صية التي تفر�س نف�صها على 

االأو�صاط العلمّية الدينّية .

ريالٌت فقطكذ� ي�سنعوَن �لتاريَخ

كان ال�صيخ احلاج اآخوند مال عبا�س - املتوفى �صنة 
و�صفاء  امل�صاملة  يف  مثااًل  اهلل  رحمه  هـ(   1288(

القلب وال�صرب على املكاره و�صالبة االأع�صاب.
بنف�صه،  فيها  يعمل  زراعية  اأر�س  له  كانت  يقال 
اأن  الأر�صه  املجاورة  االأرا�صي  اأ�صحاب  فاتفق 
مداراة  يف  موقفه  منه  ويروا  ال�صيخ  ميتحنوا 

االآخرين.
ي�صقي  معينة  �صاعة  اأر�س  كل  ل�صاحب  وكانت 
كانت  فلما  بينهم،  امل�صرتك  البئر  ماء  من  زرعه 
االأ�صخا�س  وّجه  ال�صيخ،  ح�صة  من  ال�صقي  �صاعة 
جهة املاء اإىل اأرا�صيهم لينظروا ماذا يفعل ال�صيخ 

جتاه غ�صب حقه الوا�صح؟!..
ما  بعد  لهم:بال زحمة،  قال  اإذ  ا�صتغربوا  ولكنهم 
اأر�صي!.. جهة  اإىل  املاء  وّجهوا  زرعكم  �صقيتم 
وذهب لي�صتغل بانتظار املاء، فاعتذر له االأ�صخا�س 

ح�صتك  من  ال�صاعة  هذه  اأن  نعرف  وقالوا:كنا 
هذه  لك  فهنيئًا  �صيخ،  يا  امتحانك  اأردنا  ولكن 

االأخالق احل�صنة.

ملاذ� مل يطرْق �لباَب؟..

جواد  ال�صيخ مريزا  التقي  والعارف  الرباين  العامل  كان 
الطهراين رحمه اهلل مواظبًا يف اأخالقياته الكرمية اأن 

يراعي اأب�صط االأمور االإن�صانية.
تقول زوجته املكّرمة: اإنه ذات مرة عاد ال�صيخ من �صفر 
واالأطفال  وكنا  الليل،  منت�صف  بعد  البيت  اإىل  فو�صل 
خلف  وبقي  الباب،  يطرق  ال  يزعجنا  ال  نائمني،فلكي 
�صخ�س  بوجود  �صعرت  حتى  احلائط  على  متكئًا  الباب 

هناك، فقمت وتفّح�صت ثم فتحت له الباب.

هنيئًا لك هذه �لأخالُق

جملة األحرار االسبوعية  /  صفر اخلري / 1432هـ

19

ماء
عل

ة ال
سير

ن 
م



�لر��سد !

يخلفها  التي  امل�صاوئ  هي  جدا  كثرية 
االن�صان اىل  ابتداء من �صحة  التدخني 
لها  املايل  التبذير  مع  الكريهة  رائحتها 
اكرث  يجتمع  �صورها عندما  اتع�س  ومن 
احدهم  ونرى  عام  مكان  يف  واحد  من 

وهو يدخن .
ما  وكثريا  وقفة  ت�صتحق  التي  الظاهرة 
يتعر�س لها املواطنون هي عندما يكون 
ال�صارع او ال�صوق مزدحما بالنا�س وجتد 
يده  يحرك  وهو  �صيكارة  بيده  احدهم 
امام وخلف او اعلى وا�صفل وهو مندمج 
الزحام  و�صط  له  زميل  مع  باحلديث 
فكم مواطنا تلقى �صرارة ال�صيكارة وقد 
ثقبت  منهم  البع�س  ان  حتى  ر�صدنا 
مالب�صه نتيجة �صيكارة املدخن الذي بعد 

خراب الب�صرة يعتذر من املت�صرر!!!؟

�يَنما يوجد �لنا�ض 
فالتدخني ممنوع

ابتسْم ودع الجراح تلتئم
االإبت�صامة  لها معانٍ  و اآثار يبقى تاأثريها ملدة طويلة و قد 
تبقى و تبقى و ال تزول، اإن االبت�صامة هي من اأهم مفاتيح 
ك�صب قلوب االآخرين ..اذن ملـاذا التبت�صم!!ابت�صم وواجه 

احلياة عاندها ..عاند الدنيا الرديئة و ابت�صم ..
اإن بعد اللـــــيل ...�صبح يرت�صـــــم ..و متى تبتــــ�صــم ؟!يف كل 

االأوقـــات ..نعم يف كل االأوقات ..ب�صبب و بدون �صبـــب .
فاإذا كان ال�صـــحك من غري �صبب قلة اأدب ..فــاالإبت�صامة .. 

بغري �صبب هواالأدب بعينه ... و اأف�صل وقت لالبت�صــام ...وقت 
احلـــزن ...... !!
اأتعلُم ملــاذا.. ؟!

الأنك حينها تظهر مدى قوتك يف حتمله .. الأنك ت�صخر من 
هذه احلياة عندما تبتـ�صم يف وجهها ..ابت�صــم يف الهم و 

االإحباط و الياأ�س .
الأن االبت�صامة حينها متثل عزاء ..متثل دافعًا لال�صتمرار 

..اإذًا ماذا تنتظر ابت�صــــم .
اأعلم اأن لها تاأثريًا.. يالم�س الوتر احل�صا�س يف االآخرين 
..فهل التجهم والنظرة اجلادة يف كل االأمور حتببك من 

االآخرين
...دائمًا يقال االبت�صامة اأ�صهل اأمر ت�صتطيع فعله .

فلماذا  تبخـُل بذلك..؟!.
ابت�صم حتى و لو كان قلبك ينع�صر من االأمل ... لو كنت يف 

ا�صد حاالت االألــــم .. ابتــــ�صم ..و عاند هذه احلياة الفانية 
.. .و تذكـــــر هل ت�صتحق احلياة كل هذا ...اإنها اأحقر من 
اأن جتعلنا باحلزن نرت�صم ..ابت�صـــــم واأحجز لك مكانًا يف 

قائمة االأقوياء الذين مل تبعرثهم احلياة ميينًا و �صمااُل وهم 
م�صت�صلمون لها .. الذين مل يجعلوا من احلزن رمزًا ليومهم 
و غدهم و م�صتقبلهم .. الذين قاموا و �صمدوا بكل �صجاعة 

..الذين ابت�صموا بكل حمبة  ..الذين تبت�صم قلوبهم قبل 
�صفاههم ..لــــذلك ..فـ ابتــ�صم ثم ابت�صـم ثم ابت�صـم ..و هــــيا 

..
قف و ارِم  كل هذه الهموم يف اقرب مكان بعد اأن ت�صتخل�س 

العربة .. ارمها يف املا�صي وع�س حا�صرك بتفاوؤل .. و 
ابت�صــــم ...فــلي�س هناك اأرقى من االبت�صامة..

ابت�صم ودع اجلراح تلتئم..

نصائُح عند طهي الباذنجان

املحتوية  القطع  ا�صتبعدي  الباذجنان  تقطيع  عند 
وبعد   ، املرارة  اىل  فطعمها مييل  البذور  من  كثري  على 
مملوء  كبري  وعاء  يف  و�صعيه  الباذجنان  يق�صر  ذلك 
الغامق  البني  اللون  اإىل  حتوله  لتتجنبي  اململح  باملاء 
الزيت  من  لكثري  الباذجنان  امت�صا�س  تتجنبي  ،لكي 
اململح وجففيه يف فرن  املاء  اثناء جتهيزه اخرجيه من 

منخف�س احلرارة.

عندما كان والد ال�صيد )اأحمد االأردبيلي( يف رحلة لطلب العلم 
ال  كونه  االأقدام  على  م�صيًا  طويلة  م�صافات  قطع  وقد  واملعرفة 
ميلك مااًل لي�صرتي فيه فر�صا اأو دابة، وبعد اأيام من ال�صري جل�س 
الرجل حتت ظل �صجرة بالقرب من اأحد الب�صاتني وهو منهك، 
متعب، جائع، ويدعو ربه اأن ميكنه من الو�صول اإىل مبتغاه، وبينما 
هو جال�س �صاهد تفاحة مرمية و�صط الطريق فلم يتمالك نف�صه 
اأن ما فعله  انتبه  باأكلها،  وابتداأ  الغبار  اإليها وم�صحها من  فقام 
منكر الأنه مل ي�صتاأذن من �صاحب الب�صتان فا�صتغفر ربه فقرر اأن 
يدخل الب�صتان لي�صاأل عن �صاحبه فوجد بع�س الفالحني و�صاألهم 
عن �صاحب هذا املكان وذكر لهم اأنه اأكل التفاحة دون ا�صتئذان 
من �صاحب الب�صتان ويريد اأن يغفر له، ده�س الفالحون من قوله 
اإذن اذهب ل�صاحبها فهو على  اأنه رجل معتوه فقالوا له  وظنوا 

م�صرية �صهر من هنا. 
�صاحب  مكان  طالبًا  �صريه  عن  وانحرف  ربه  على  الرجل  توكل 
التي يجتمع  القاعة  اإىل  املدينة، دخل  اأنه وايل  الب�صتان وعرف 
الرجل  اأخرب  وعندما  احلوائج  ولطلب  لل�صكوى  النا�س  فيها 
كلها  الثمرة  اأكلت  هل  �صاأله،  ثم  الوايل  بالق�صة �صحك  الوايل 
اأم ن�صفها؟ فاأجاب ال�صيد باأنه مل ياأكلها كلها بل جتاوز الن�صف 
قال  العمل  اإىل  ويعود  االإحراج  من  الوايل  يتخل�س  ولكي  بقليل 
لل�صيد: اإن االأمر قد خرج من يده واأنه ي�صاحمه يف ن�صف التفاحة 
الب�صتان وهو  ي�صاركه  الذي  االآخر فهو ملك الأخيه  الن�صف  اأما 

وايل على مدينته التي تقع على م�صرية �صهر. 
ف�صد ال�صيد الرحال وقرر اأن ينهي هذا االأمر حتى لو تطلب االأمر 
تعجب  احلادثة  له  الوايل ق�س  ق�صر  اإىل  و�صل  وعندما  حياته 
الوايل من اأمانته واأخربه اأنه �صي�صاحمه ب�صرط اأن يتزوج ابنته 
وهي على حد قوله )�صّماء، بكماء، عمياء، عرجاء( حترّي ال�صيد 

وقال للوايل باأنه طالب علم ووجود زوجة بهذه املوا�صفات تعيقه 
�صرط  تنفيذ  على  ال�صيد  وافق  �صرطه،  على  اأ�صر  الوايل  لكن 
الوايل متوكاًل على اهلل تعاىل القدير واأعلن يوم الزفاف، وبعد 
اأ�صدل  وقد  عليها  فدخل  اإىل عرو�صه  ال�صيد  زّف  الع�صاء  �صالة 
دون  براأ�صها  فاأوماأت  عليها  ف�صّلم  القما�س  من  �صتارة  بينهما 
اأن يرفع ال�صتارة، ثم قام و�صلى ركعتني �صكر هلل على نعمه يف 
ال�صتار عن زوجته ويا لهول  اأن فرغ رفع  ال�صراء وال�صراء وبعد 
ما راأى اأ�صابه الذهول واأخذ يرجع اإىل الوراء وهو يكرب وي�صلي 
كان  والوايل  املفاجاأة  من  يلهث  وخرج  حممد  واآله  حممد  على 
فطماأنه  يحدث  �صوف  ما  يتوقع  كان  وكاأنه  الرواق  يف  ينتظره 
و�صط ذهول  ا�صتحياء  فقامت على  ابنته  مناديًا  واأدخله غرفته 
باأن  ال�صيد، فقال له الوايل )نعم يا بني لقد نذرت على نف�صي 
ال اأزوج ابنتي اإال رجال مبثل اأمانتك وخوفك من اهلل، واأما قويل 
اهلل  ما حرم  كل  �صماع  اأذنيها عن  قد �صمت  فهي  �صماء  باأنها 
تعاىل، واأما بكماء فهي ال تنطق بكذب وقول الزور، واأما عمياء 
فهي ال متد ب�صرها اإىل املحرمات، واأما عرجاء فهي ال مت�صي اإال 

بق�صاء حوائج املوؤمنني املحتاجني(.
لقد كانت اآية يف اجلمال واالأدب واخللق الرفيع، فهي ال تخرج 
واملناجاة ومثل  ال�صالة  نادرًا وتق�صي وقتها يف  اإال  من غرفتها 
م�صيًا  �صهرين  م�صافة  قطع  رجل  اإال  ي�صتحقها  ال  امراأة  هكذا 
على االأقدام لكي ي�صت�صمح �صاحب الب�صتان الذي اأكل منه هذه 

التفاحة.
االأمني،  الورع  بالرجل  املوؤمنة  املراأة  هذه  زواج  ثمرة  وكان 
واحد من اأعظم علماء االإمامية وهو ال�صيد )اأحمد االأردبيلي( 
وامللقب ب�صاحب اجلواهر- كما جاء يف ال�صرية والرتاجم وعلم 

الرجال.

صاحُب الجواهر... ثمرة زواج موفق 
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م�سابقة �لعدد 262
جيري السحب لكل اربعة اعداد  متنح جوائز للعشرة األوائل.       

مكان التسليم: استعالمات قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة

حكم االإ�صالم بكراهية العزوبة ؛ الأّنها توؤدي اإىل خلق اال�صطراب 
وقمع  الرغبات  كبت  عن  الناجم  وال�صلوكي  والنف�صي  العقلي 
�صّيما   ، االإن�صان  يف  االأ�صا�صية  احلاجات  وتعطيل   ، امل�صاعر 
احلاجة اإىل اال�صباع العاطفي واجلن�صي ، والعزوبة تعطيل ل�صنة 
من �صنن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم الذي قال : » من 
« )م�صتدرك  فلي�س مني  �صنتي  ، فمن رغب عن  التزويج  �صنتي 

الو�صائل 14:152
اأراذل موتاكم العزاب «  اإّن  وقال �صلى اهلل عليه واآله و�صلم : » 
)من ال يح�صره الفقيه 3 : 384( ، ويف رواية : » �صرار موتاكم 

العزاب « )جامع املقا�صد 12 : 9(.
من  لالنحراف  عر�صًة  اأكرث  العزاب  اأن  الواقع  اأثبت  وقد 
 ، االأ�صا�صية  حاجاته  اإ�صباع  اإىل  ا�صافة  فاملتزوج   ، املتزوجني 
من  كثري  عن  متنعه  بقيود  يقّيده  واأُ�صرة  بزوجة  ارتباطه  فاإّن 
 ، و�صالمتها  اأُ�صرته  �صمعة  على  حفاظًا   ، ال�صلبية  املمار�صات 
مما يجعله اأكرث �صالحًا واأداًء مل�صوؤوليته الفردية واالجتماعية. 
وتزداد الكراهية حينما يعزب االإن�صان عن الزواج خمافة الفقر 

، قال االإمام جعفر ال�صادق عليه ال�صالم : » من ترك التزويج 
خمافة الفقر ، فقد اأ�صاء الظّن باهلل عزهَّ وجلهَّ « )من ال يح�صره 

الفقيه 3 : 385(.
ومن احللول الوقتية التي �صّنها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم للتخفيف من وطاأة العزوبة اأن اأمر ال�صباب اأمرًا ار�صاديًا 
يا   «  : و�صلم  واآله  عليه  فقال �صلى اهلل   ، ال�صوم  اإىل  بااللتجاء 
مع�صر ال�صباب ، من ا�صتطاع منكم الباه فليتزّوج ، ومن مل ي�صتطع 

َفلُيدِمِن ال�صوم ، فاإّن ال�صوم له وجاء « )املقنعة : 497(.
الو�صائل  كاأحد  ال�صوم  مقابل  يف  الزواج  يجعل  احلديث  هذا 
الرادعة جلميع اأ�صباب االنحراف وتاأثرياتها ال�صلبية. فبال�صوم 
ي�صتطيع ال�صاب اأن يهذب غرائزه ، ويخفف من تاأثرياتها ال�صلبية 
اإىل  اإ�صافة   ، اأو كبت  النف�صية والعاطفية وال�صلوكية دون قمع   ،
األوان  من  كثري  من  متنعه  التي  تعاىل  اهلل  مع  العالقة  اإدامة 
االنحراف واالنزالق النف�صي وال�صلوكي ، وبالزواج اأي�صًا ي�صتطيع 
اأ�صباب  ومقاومة  ال�صلوك  بتهذيب  املتمثلة  االآثار  عني  يحقق  اأن 

االنحراف.

كراهية ُ العزوبة

1-  امري ح�صني عبد االمري  /  كربالء 
2-  با�صم بجاي جويد/   الديوانية

3-  ب�صرى ما�صاء اهلل
4-  �صيماء �صالح العواد

5-  ب�صري بجاي جويد / الديوانية
6-  رجاء كاظم حممد/ الديوانية

7-  عدنان خليل ابراهيم كاظم  /  امل�صيب
8-  عادل ح�صني حممد علي    

9-  ناظم حممود جا�صم
10-  موؤيد م�صجل اكزار   

��سماُء �لفائزين
)256 ، 255 ، 254 ، 253 (

اليخفى على احد ما مر بالعراق من حروب واعمال 
اكرث  الن�صاء  تعداد  يكون  ب�صببها  جعل  ارهابية 
حقا  �صريحة  هنالك  الن�صاء  بني  ومن  الرجال  من 
ت�صتحق االهتمام ملا لها من موقع مميز يف املجتمع 
وعالقات مع افراد ا�صرتها عندما يكون لديها ابناء 
نف�س  لهن عزة  االرامل  واغلب  ابوهم،  غاب عنهم 
احلكومة  وكانت  امل�صاعدة  طلب  من  متنعهن  قد 
العراقية قد التفتت اىل هذه ال�صريحة لتخ�صي�س 
راتب لهن من قبل الرعاية االجتماعية . ولكن االآلية 
كثري  فيها  الهوية  وا�صدار  الراتب  ال�صتالم  املتبعة 
من ال�صلبيات التي جعلت كثريا من االرامل يعانني 
منها فقد ذكرت احدى االخوات ما عانته للح�صول 

على الهوية ولي�س الراتب تقول : 
يف  هي  هل  ؟  بربكم  االجتماعية  الرعاية  هي  اين 
الوقوف �صاعات طويلة امام �صباك الطوابري ؟ ام يف 
احلر وال�صم�س الالذعة ام يف الظل الظليل والربد 
او  �صنة  ملدة  الرواتب  �صرف  تاأخر  يف  او  القار�س  
�صنتني اأين هذه الرعاية التي تقدمونها ؟! ام هي يف 

كرثة الراتب الذي ال يوازي املعي�صة ال�صعبة .
وتبذل  املطلقة  او  االرملة  املواطنة  تذهب  اين  بعد 
حت�صل  ان  يف  طاقتها  من  اكرث  وماال  كبريا  جهدا 
على هوية الرعاية االجتماعية ولكن تفاجاأ باالخري 
تراجع  وتبقى  موعده  متى  معلوما  لي�س  الراتب  ان 
وت�صاأل يف حرية وخيبة امل ال يت�صورها احد ورمبا 
املعاملة  هذه  يف  ال�صري  على  تقوى  وال  عليلة  تكون 

دائرة  تقوم  ال  ملاذا  اململ  املميت  والروتني  الطويلة 
من  عمل  اآليات  با�صتحداث  االجتماعية  الرعاية 
اجل اجراء هذه املعامالت بان تتبنى هي اخذ كل 
امل�صتم�صكات من االرملة او املطلقة وتقوم با�صدار 
وتوفر  االجتماعية  البهذلة  هذه  كل  بدون  الهوية 
حقيقية  اجتماعية  رعاية  فعال  واملطلقة  لالرملة 
ا�صدار  يعملون على  وت�صع موظفني  ولي�صت وهمية 

الهوية بعزة وكرامة .
املمرات  احد  يف  املقال  هذا  كاتبة  اختكم  انا  كنت 
وت�صوروا  االجتماعية  الرعاية  طابور  يف  اقف 
املكان الذي كنت اقف فيه ما هو ؟ انه خلف بناية 
لرمي  مكان  من  بالقرب  هو  والذي  ال�صباب  احتاد 
من  اف�صل  مكانا  تخ�ص�صوا  ال  ملاذا   !! النفايات 
هذا حتى ال تذهب جهودكم امام اهلل هباء  منثورًا 
املظلومة  ال�صريحة  هوؤالء  معاملة  اح�صنتم  النكم 
�صبه املن�صية  حتى يدعوا لكم هوؤالء االرامل وااليتام 
بالتوفيق وال�صداد وتعرفون كم هي دعوة املظلوم لها 

مكانة عند اهلل .
فن�صيحة لكم اإما ان توؤ�ص�صوا دائرة رعاية اجتماعية 
توفروا  ان  او  رعاية(   ( كلمة  معنى  بكل  حقيقية 
جهودكم لكم وال حتملوا �صريحة االرامل واملطلقات 

هما وعبئا اخر فوق همومهم واعبائهم الكثرية . 
القراآنية  االآية  بهذه  واختم  رجاء  رجاء  رجاء 
الكرمية ) وقل اعملوا ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله 

واملوؤمنون( ..

منا�سدةٌ  �ىل د�ئرة 
�لرعاية �لجتماعية للمر�أة

�ض1/ من هو �لذي ثار �سد يزيد يف �ملدينة يف و�قعة 
�حَلرة؟

�ض2/ �أحد �أ�سحاب �أمري �ملوؤمنني �سهد له �لنبي �سلى 
 �هلل عليه و �آله و�سلم قبل �أن يولد حيث قال : �إن خري �لتابعني 

من هو ؟
�ض3/ما معنى �لفلق و�لغا�سق يف قوله تعاىل : »ُقْل �أَُعوُذ 
ِبَربِّ �ْلَفَلِق« �لفلق / �آية )1( و »َوِمن �َسرِّ َغا�ِسٍق �إَِذ� َوَقَب« 

�لفلق / �آية )3( ؟.
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تنويه..

وردنا تنويه يفيد باأن هذه 
�ل�سورة �لتي ن�سرت يف 

�لعدد 260 حتت عنو�ن 
)كربالء عام 1810( تعود 

ملدينة �سامر�ء �ملقد�سة 
لذ� �قت�سى �لتنويه 

بريد "االحرار"

قر�َءنا �لكر�م!!
اىل االخوة الذين ي�صاركون يف م�صابقة 
تاأخر  عن  االعتذار  بعد  "االحرار" 
ا�صباب  احد  كان  وان  ال�صحبة  اجراء 
تبعث  التي  االجابات  هي  التاأخري  
الينا فبع�صهم يبعث بورقة كبرية جمع  
والبع�س  االعداد  كل  اجابات  فيها 
االآخر ي�صهب يف االإجابة وثالث ين�صى 
الذي  الوقت  يف  ونحن  ا�صمه  ذكر 
الغينا قطع كوبون امل�صابقة من املجلة 
فهذا يعني ان االجابة تكون على ورقة 
ر�صائل  تر�صل  ان  ال  الكوبون  بحجم 
�صخمة ولكم منا كل احلب واالعتزاز 
ا�صرة "االحرار"

اكت�صف العلماء حيوانا الي�صرب املاء واالأدهى من ذلك 
اأنه اذا �صرب املاء ميوت و هو الكنغر الربي الذي يعي�س 
اأنه  مع  اطالقا،  املاء  ي�صرب  ال  اأ�صرتاليا،  �صحراء  يف 
يعي�س يف ال�صحراء و يزن مابني 60 اىل 70 كيلوغراما.

وملا و�صعوا العلماء هذا احليوان يف مزارع وحاولوا  اأن 
عندما  و  احليوان  موت  النتيجة  فكانت  املاء  ي�صربوه 
اله�صمي  جلهازه  باالإ�صافة  اأن  وجدوا  اكرث  در�صوه 
املاء،  لرتكيب  م�صنع  لديه  يوجد  والدوري  والتنف�صي 
م�صنع بكل ماتعنيه الكلمة من معنى. ياأكل هذا احليوان 
نوعا  من احلبوب موجودة يف بيئته جافة جدا و لي�صت 
فيها قطرية ماء، بعد ه�صمها يف اجلهاز اله�صمي تنتج 
غاز الهيدروجني H . واالن ندخل اىل علم الكيمياء  كلنا 
نعرف اأن املاء مكون من ذرتي هيدروجني وذرة اأك�صجني 
H2o، وهو يح�صل على االأك�صجني من الهواء، فيقوم 
الهيدروجني  من  ذرتني  برتكيب  الداخلي  املياه  م�صنع 
االأك�صجني  من  ذرة  و  اله�صمي  اجلهاز  من  الناجتة 

الناجتة من اجلهاز التنف�صي ويكون املاء داخليا.

الحيوان ُ الذي اليشرب الماء .. الكنغر البري

جوف  يف  مناجاة  �صكل  على  يتحول  حزن  له  املوؤمن  اإن 
جرت  اإذا  الدمعة..  منه  ت�صتدر  املناجاة  هذه  الليل، 
رق  اإذا  الأنه  الوجود؛  لذائذ  األذ  يعي�س  فاإنه  الدمعة، 
القلب، وجرى الدمع؛ فتحت له اأبواب ال�صماء.. في�صتغل 
�صاب  هناك  مثاًل:  وجل..  عز  اهلل  مع  ليتكلم  الفر�صة، 
يف  فاأ�صيب  تتمنع..  ولكنها  يحب،  مبن  يلتقي  اأن  يريد 
يوم من االأيام بعار�س �صحي، وعلى اأثر ذلك مت اللقاء.. 

عندئذ ي�صكر اهلل -عز وجل- على نعمة املر�س، الأن هذا 
املر�س اأو�صله اإىل من يحب!.. واملوؤمن كذلك، اإذا كان 
يعي�س ق�صاوة القلب، وجاءه هذا احلزن، وجرت دمعته؛ 
فاإنه يحول هذه الدمعة اإىل دمعة املناجاة، وبث الهموم، 
وطلب التوبة بني يدي اهلل عز وجل.. وكذلك بالن�صبة اإىل 
دمعة البكاء على م�صائب اأهل البيت )عليهم ال�صالم(؛ 

ما املانع اأن نحول دمعة الوالء، اإىل دمعة التوحيد؟!..

حتويل �ملعارف!..
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�لكاظمي حبيب  • �ل�سيخ  مصطلحات
راأى االإمام احل�صن )عليه ال�صالم( رجال يركب 
دابًة ويقول: ) �صبحان الذي �صخر لنا هذا وما 
اأبهذا  ال�صالم(  )عليه  فقال   ) مقرنني  له  كنا 
اأمرمت؟، فقال مب اأمرنا؟، فقال )عليه ال�صالم(: 
يعلم  ذلك  ومن   ..  ) ربكم  نعمة  تذكروا  اأن   (
بااللتفات  تتحقق  املاأثورة  االأدعية  حقيقة  اأن 
ال�صعوري اإىل م�صامينها .. اإذ اأن الدعاء حالة 
القلب  حترك  عدم  ومع  القلب،  حاالت  من 
وهي  به  واملدعو   ) الـحق   ( وهو  املدعو  نحو 
)احلاجة (، ال يتحقق معنًى للدعاء .. وبذلك 
كثري من  ا�صتجابة  اال�صتغراب من عدم  يرتفع 
االأدعية، رغم الوعد االأكيد باال�صتجابة، وذلك 
باملعنى   ) الدعاء   ( وهو  املو�صوع  حتقق  لعدم 

احلقيقي الذي ترتتب عليه االآثار. 

�حلتمية  Determinism روُح �لدعاء
الكون  يف  حدث  كل  اإن  تقول  فل�صفية  فر�صية  احلتمية 
خا�صعة  ت�صرفاته  و  االإن�صان  اإدراك  ذلك  يف  مبا 
لت�صل�صل منطقي �صببي حمدد �صلفا �صمن �صل�صلة غري 
منقطعة من احلوادث التي يوؤدي بع�صها اإىل بع�س وفق 
قوانني حمددة، يوؤمن البع�س باأنها قوانني الطبيعة يف 
حني يوؤمن اآخرون باأنها ق�صاء اهلل وقدره الذي ر�صمه 
بالتايل فنظرية احلتمية ميكن  و   ، و املخلوقات  للكون 

بالقوانني  اإحلادا و مت�صكا  النا�س  اأ�صد  تبنيها من قبل 
اإميانا  النا�س  اأ�صد  قبل  من  تبنيها  ميكن  كما  العلمية 
وقدرية. واحلتمية مذهب يفيد عموم القوانني الطبيعية 
وثبوتها، فال تخالف وال م�صادفة، وتقوم على جمموعة 
يعتمد  وعليه  ما،  لتحديد ظاهرة  ال�صرورية  ال�صرائط 
ال�صلوك  اإىل  وميتد  الطبيعية،  العلوم  يف  اال�صتقرار 
اأو  فيزيائية  �صوابق  طريق  عن  يتحدد  حيث  االإن�صاين 

نف�صانية هي علله. 

بفحوى  وتاملت  قليالً   توقفت  اذا  انك  القارئ  عزيزي 
تكون  يوم  كل  ويف  انك  نف�صك  لوجدت  احلكمة  هذه 
مكت�صبًا الأدب جديد ي�صاف اىل اأدبك لكن ِمن َمن .... 
كافة  مع  اليومي  تعاملنا  فمن خالل  االأدب  من عدميي 
التعامل  اال�صخا�س باختالف م�صتوياتهم وحتى ا�صباب 
قارنتها  ما  اذا  هفوات  ب�صدور  ن�صطدم  اننا  نرى 
بهم  تليق  ال  انها  ترى  الذين �صدرت منهم  باال�صخا�س 
يكون  قد  واجتماعي  ثقايف  م�صتوى  من  به  يتمتعون  مبا 
اولئك اال�صخا�س ي�صغلون مكانا او من�صبا له م�صوؤولية 
يكون حم�صوبًا عليهم  وتتاأثر وكل ما ي�صدر منهم  توؤثر 
فرتاه  منهم  �صدر  ما  �صوء  ورف�صك  انتقادك  فُيثريوا 
ان  فتكره  مكانهم  يف  كنت  لو  م�صتواك  مع  يتنا�صب  ال 
امامك  ال�صورة  رايت  انك  اذ  نف�صك مبو�صعهم  تو�صع 
بان  نف�صك  اأدبت  وبالتايل  بتج�صيدها  قاموا  عندما 
يف  االنحدار  عن  تع�صمك  داخلية  ملكة  لنف�صك  جعلت 
هاوية عدميي االأدب ويف اخلتام �صدق من قال ُرب �صرة 

نافعة.
خادمة احل�صني –عليه ال�صالم-

   قلة الماء في الجسم تضعف
 من نشاط خاليا الدماغ 

الثقفي الَحجاج  أباطيل  يفنُد  الخوئي  السيد 
�ساألو� لقماَن �حلكيَم.. 

ممن تعلمت االأدب  ؟  
 قال من عدميي االأدب

اجل�صم  داخل  املاء  كمية  نق�س  اأن  تبني 
ملحوظ  ب�صكل  يوؤثران  بالعط�س  واال�صتهانة 
على م�صتوى ذكاء االن�صان هذا مااأكدته اإحدى 
الدرا�صات الطبية التي اأجريت يف بريطانيا وقد 
�صرب  ب�صرورة  الدرا�صة  على  القائمون  اأو�صى 
كميات من املاء وال�صوائل ترتاوح مابني 6 اىل 8 
لرتات يوميًا .. حتى يحافظ اجل�صم على املعدل 
على  احلفاظ  ثم  ومن  بداخله  للمياه  الطبيعي 
م�صتوى الذكاء الذي يتطلب وجود ن�صبة معينة 

من االأمالح املفيدة والتي توجد فقط يف املياه.
اإن عبوات املياه الغازية من  واأ�صار باحثون اىل 
املمكن اأن ت�صبب خطورة على االن�صان يف حالة 
فيها.. املوجودة  واالأمالح  املعادن  ن�صبة  زيادة 
متدهم  اأنها  املياه  �صركات  اأ�صحاب  يزعم  كما 
يح�صل  حيث  للواقع  خمالف  وهذا  باالك�صجني 
خالل  من  االأك�صجني  من  حاجته  على  اجل�صم 

الهواء ب�صورة طبيعية.

اثني  امل�صحف  يو�صف غرّي يف  بن  اأّن احلجاج  روي 
ع�صر مو�صعًا ، منها :

( فغرّيها   1 ـ كانت يف �صورة البقرة2: 59 )مل َيَت�َصنهَّ
ه ( بالهاء. ) مل َيَت�َصنهَّ

 2 ـ وكانت يف �صورة املائدة 4: 48)�صريعًة ومنهاجًا( 
فغرّيها ) �ِصرعًة ومنهاجًا ( .

 3ـ  وكانت يف �صورة يون�س 10: 22)هو الذي ين�صركم( 
فغرّيها ) هو الذي ي�صرّيكم (، )الفرقان : 50(.

)م�صاحف  من  منقولٌة  و�صواها   ، ااَلمثلة  وهذه   
برواية عباد  بن �صهيب )امل�صاحف  ال�صج�صتاين( 
احلديث  اأئّمة  لدى  احلديث  مرتوك  وعباد   ،)49  :
بالكذب واالختالق  ، ومغموٌز فيه  والتعديل  واجلرح 

)اأُنظر املغني 2 : 326 | 3037(.
 قال ال�صيد اخلوئي قد�س �صره : »هذه الدعوى ت�صبه 
هذيان املحمومني وخرافات املجانني وااَلطفال ، فاإّن 
اأُمية ، وهو اأق�صر باعًا  احلّجاج واحٌد من والة بني 
واأ�صغر قدرًا من اأن ينال القراآن ب�صيٍء ، بل هو اأعجز 
من اأن يغرّي �صيئًا من الفروع ااِل�صالمية ، فكيف يغري 
اأين له    اأ�صا�س الدين وقوام ال�صريعة ؟! ومن  ماهو  

وغريها  ااِل�صالم  ممالك  جميع  يف  والنفوذ  القدرة 
مع انت�صار القراآن فيها ؟ وكيف مل يذكر هذا اخلطب 
العظيم موؤرخ يف تاريخه ، وال ناقد يف نقده مع مافيه 
وكيف مل  ؟  نقله  اإىل  الدواعي  وكرثة   ، ااَلهمية  من 
وكيف  ؟  وقته  يف  امل�صلمني  من  واحد  لنقله  يتعر�س 
عهد  انق�صاء  بعد  العمل  هذا  عن  امل�صلمون  اأغ�صى 
اأّنه متّكن من جمع  احلجاج وانتهاء �صلطته ؟ وهب 
قدرته  عن  ت�صّذ  ومل   ، جميعها  امل�صاحف  ن�صخ 
فهل   ، املتباعدة  امل�صلمني  اأقطار  من  واحدٌة  ن�صخٌة 
اإزالته عن �صدور امل�صلمني وقلوب حفظة  متّكن من 
القراآن وعددهم يف ذلك الوقت ال يح�صيه اإاّل اهلل« 
اأدّلة  بني   ومن   ،)219 : القراآن  تف�صري  )البيان يف 
نفي التحريف اأّن خلفاء ال�صدر ااَلول مل يجراأوا على 
حذف حرٍف منه ، وقد بلغ من دّقة وحتّري امل�صلمني 
اأن يهّددوا برفع ال�صيف يف وجه من ُيقِدم على ذلك 
وتعّدد  القراآن  ا�صتهار  بعد  احلّجاج  يتمّكن  فكيف   ،
ن�صخه وحّفاظه اأن يغرّي اثني ع�صر مو�صعًا من كتاب 
اهلل على مراأى وم�صمع جمهور امل�صلمني وم�صاحفهم 

؟!
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مشتل العتبة الحسينية المقدسة..


