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ر�سا اخلفاجي

يف هذا العدد:
يكون  التجدد  وهذا  ابينا  ام  �سئنا  جتدد  يف  احلياة 
من نتاجات االن�سان والأن اال�سالم دين التجدد طاملا 
ان املعجزة اخلالدة القراآن الكرمي هو لكل االجيال 
واالم�سار والع�سور اذن التجدد ي�سبح فري�سة على 
االإمام  حديث  يف  متعنا  ما  اذا  وم�سلمة  م�سلم  كل 
فهو  يوماه  ت�ساوى  من   ( ال�سالم  عليه  الكاظم 
مغبون ومن كان ام�سه اف�سل من يومه فهو ملعون 
ابعاد  وله  الكلمة  معنى  بكل  عظيم  احلديث  هذا   )
كثرية تنطبق على كل مناحي احلياة .هذا التجديد 
هذا  الزائر  وحتى  واملوظف  والعامل  العامل  ي�سمل 
ال�سخ�س  وارادة  �سميم  من  يكون  عندما  التجديد 
يكون له طعم ون�سوة جتعل االن�سان ي�سعر بحيوية 
�سمن  التجديد  هنا  ونق�سد  الغد  ا�ستقبال  يف 

ال�سوابط ال�سرعية .
واحدة  مرة  ال�سنة  يف  متر  املنا�سبة  كانت  اذا  واما 
م�سمونها  على  احلفاظ  مع  بالتجديد  احق  فانها 
الزائر  به  ملزما  يكون  التجديد  وهذا  وثوابتها 
واملوكب والهيئة وكل االخوة العاملني على احيائها 
االإعالمي  اىل  احلديث  هذا  اوجه  ان  اود  واخريا   .
هذه   ، كمهنة  االإعالم  ميتهن  الذي  ال�سخ�س  اي 
املهنة اذا مل تكن نابعة من �سميم االإعالمي وعدم 
فانها  املادي  الك�سب  للح�سول على  و�سيلة  اعتبارها 
تفر�س على االإعالمي ان يكون متجددا يوميا هذا 
اذا مل يكن بني �ساعة واخرى اختالف يف التجديد 
وترية  على  بقي  واذا  اجلديد  تتطلب  مهنته  الن 

واحدة فانه ي�سبح ممال وال احد يتابع ن�ساطه .
يكتب  فالكاتب  التجديد  على  يحثنا  احلديث  هذا 
مقاال جديدا لفكرة جديدة واملرا�سل ياأتي مبو�سوع 
جديد مل يتطرق اليه غريه وامل�سور يلتقط �سورا 
املن�سور  اخراج  يف  يبدع  وامل�سمم  حيوي  بعد  ذات 
عالقة  له  من  وكل  واملذيع  والفنان  كذلك  واملخرج 
من  اف�سل  ام�سه  ي�سبح  الذي  اما  االإعالم  مبهنة 
يومه ؟ فانه ملعون ، ومن هو الالعن ؟ انه اهلل عز 
ال�سالة  اف�سل  عليهم  نبيه  بيت  واهل  ونبيه  وجل 
وال�سالم ، وكل اخلريين الذين يوؤمنون باأن اال�سالم 
دين التجدد، واقولها ولال�سف ان احلركة االعالمية 
اليوم وحتديدا يف كربالء مل احلظ عليها جتديدا 
اال القليل الذي ال يذكر ولي�س له اثر فاذا ما بقينا 
تلف  القز  كدودة  �سنبقى  فاننا  الوترية  نف�س  على 

تلف واخريا متوت فيما كانت تلف .    

بذُل احل�سني)عليه ال�سالم( ملهجته �سبيٌل وحيد الإ�سالح االأمة
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الشيخُ  الكربالئيُّ : 
يرجُع غضب بعض الشعوب العربية ضد حكامها إىل وجود فوارق كبرية بني طبقة 

مرتفة وطبقات حمرومة تعاني الفقر واألمراض

اخلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة
شرف اخلطيب: ممثل المرجعية الدينية العليا في النجف الأ

 سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي.

املكان: الصحن الحسيني الشريف.
الزمان: 30 صفر الخير 1432هـ الموافق 4-2-2011م

تطرق خطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة اإىل ما 
يجري من غليان �سعبي وجماهريي وغ�سب من 
وت�ساءل   .. حكامها  �سد  العربية  ال�سعوب  بع�س 
عن االأ�سباب التي دعت هذه ال�سعوب اإىل االنفجار 
ا�ستق�سينا  لو  وقال  العارم،  والغ�سب  الكبري 
رئي�سيني  �سببني  هناك  اإن  لوجدنا  االأ�سباب 

وهما:
بني  ومالية  اجتماعية  كبرية  فوارق  وجود  اأ - 
الراحة  و�سائل  جميع  لها  تتوفر  مرتفة  طبقة 
فقرية  حمرومة  طبقات  وبني  الدنيوي  والتنعم 
احلد  اإىل  وتفتقر  وحرمان  بطالة  من  تعاين 
االأدنى من و�سائل احلياة احلرة الكرمية، وتعاين 
املر�سى  عوائل  توفر  اأن  ت�ستطيع  ال  اأمرا�س  من 

لهم العالج املنا�سب.
ف�ساد  وجود  ب - 
بحيث  كبري  مايل 
ال�سعب  اأبناء  يرى 
اإن اأمواله وثرواته 

اأن  املمكن  من  وكان  لها  جذريا  عالج  وال  تنهب 
املايل  الو�سع  الإنعا�س  الرثوات  هذه  ت�ستخدم 
لهذه  والرتبوي  واالقت�سادي  واالجتماعي 

ال�سعوب. 
وجود  ال�سببني  هذين  اإىل  �سماحته  واأ�ساف 
ديكتاتورية �سيا�سية من خالل ت�سلط حاكم واحد 
مع  وحتكمها  ال�سعب،  مبقدرات  واحد  حزب  اأو 
بطانتها واملقربني منها على ثروات البلد، مقابل 
اأب�سط  اإىل  تفتقر  وكبرية  فقرية  طبقات  وجود 

مقومات العي�س.

والعرب  الدرو�س  باأخذ  املنطقة  يف  احلكام  ونا�سد 
الدر�س  وان  العارم  ال�سعبي  الغ�سب  هذا  من 
اأي نظام �سيا�سي يعي�س  ياأمن  اأن ال  االأ�سا�سي هو 

الفوارق  وجود  وخا�سة  الظروف  هذه  �سعبه 
الفاح�سة بني طبقة مرتفة متنعمة وف�ساد مايل 
واإداري وبني طبقات فقرية حمرومة، وبالتايل ال 
من  احلالة  هذه  مثل  ح�سول  من  اجلميع  ياأمن 

الغليان ال�سعبي. 
يوفر  مل  اإن  الدميقراطي  النظام  اإن  وتابع: 
من  ال�سعب  يحتاجها  التي  االأ�سا�سية  العنا�سر 
وتوفر  ال�سعب  اإرادة  وحتكيم  التعبري  حرية 
عنا�سر نزيهة خا�سة كبار امل�سوؤولني وما دونهم، 
وحتر�س  واأمواله  ثرواته  لل�سعب  حتفظ  ما 

خا�سة  البلد  الأبناء  املعي�سي  امل�ستوى  رفع  على 
ال  اأن  على  اأي�سا  وحتر�س  املحرومة  الطبقات 
تعي�س مب�ستوى رفاهي اأكرث بكثري من الطبقات 
املواطن  وغ�سب  ال�سعبي  الغليان  فان  املحرومة 

�سوف ال تكون مباأمن منه.
واأكد �سماحته:   اإن الفوارق االجتماعية الفاح�سة 
طبقات  ح�ساب  على  طبقة  وتنعم  املايل  والف�ساد 
االأ�سا�سية  االأ�سباب  من  تعد  املحرومة  ال�سعب 
وقال   .. ال�سعبية  االنفجارات  هذه  مثل  حل�سول 
تارة جند �سعباً بتمامه وحكامه يعي�سون حالة من 
االأفريقية  البلدان  بع�س  يف  كما  والعوز   الفقر 
فهذا �سيء وتارة اأخرى جند �سعباً اغلب طبقاته 
تعي�س حالة الفقر يف حني اإن طبقة تعي�س حالة 
من الرتف والتنعم، هذا االأمر مل تر�َسه ال�سعوب 

احلرة لنف�سها.
اإن  الدميقراطي  النظام  اإن  من  �سماحته  وحذر 
ال  اأن  على  يحر�سون  م�سوؤولون  فيه  يتوفر  مل 

�لنظام �لدميقر�طي �إن مل يتوفر فيه م�سوؤولون 
يحر�سون على �أن تكون معي�ستهم قريبة 

ملعي�سة �أبناء �ل�سعب فان مثل هذ� �لو�سع ُينذر 
�أي�سا بانفجار و�ن كان بعد حني

�لإعالن عن نتائج �لتحقيق �لتي تقوم بها �للجان �لتحقيقية وذكر �أ�سماء 
رين وحما�سبتهم ومعاقبتهم باأ�سرع وقت ليكون ذلك ر�دعًا للبقية �ملق�سّ

4جملة الحرار ال�سبوعية

نداء اجلمعة



للواقع  وا�ستغالل  مالية  امتيازات  لهم  يكون 
واملنا�سب لتحقيق امتيازات دنيوية ويحر�سون 
اأبناء  ملعي�سة  قريبة  معي�ستهم  تكون  اأن  على 
واالإداري،  املايل  الف�ساد  فيه  ويحارب  ال�سعب  
لل�سلطة  حقيقي  متثيل  هناك  يكون  وان 
بحيث  انتخبهم  ملن  والتنفيذية  الت�سريعية 
الواقع  تطوير  على  املنتَخبون   هوؤالء  يحر�س 
الطبقية،  الفوارق  وتقليل  والرتبوي  املعي�سي 
وان  بانفجار  اأي�سا  ُينذر  الو�سع  هذا  مثل  فان 
�سماحة  حتدث  اآخر   �سياق  ويف  حني.  بعد  كان 
االغتياالت  م�سل�سل  عن  الكربالئي  ال�سيخ 
ي�ستهدف  الذي  لل�سوت  الكامتة  باالأ�سلحة 
ع�سكريني  من  الدولة  م�سوؤويل  �سرائح  جميع 
قلق  م�سدر  وبات  كفاءات  واأ�سحاب  ومدنيني 
اإ�سعاف  اإىل  يوؤدي  قد  والذي  للجميع  ورعب 
املكلفني بها  امل�سوؤولني ملهامهم  االأداء من قبل 
اإ�سعاف  اإىل  يوؤدي  املطلوب، ورمبا  الوجه  على 
االأمنية  واالأجهزة   املواطن  بني  العالقة 
وزعزعة الثقة بها، وقد �سخ�ّس البع�س اأ�سباب 
ذلك اإىل ح�سول اخرتاقات يف االأجهزة االأمنية 
هذه  تنّفذ  التي  االإجرامية  العنا�سر  قبل  من 
االغتياالت، وطالب بتفعيل اجلهد اال�ستخباري 
داخل االأجهزة االأمنية نف�سها بحيث تكون هناك 
خاليا ا�ستخبارية تعمل داخل االأجهزة االأمنية 
اخرتقت  التي  العنا�سر  عن  الك�سف  حتاول 
تلك االأجهزة، وال ميكن تقييم االأداء ل�سباط 
ومنت�سبي االأجهزة االأمنية اإال من خالل العمل 

باالجتاهات التالية:

اأ - مكافاأة العنا�سر املخل�سة والكفوءة والنزيهة 
وت�سجعيها على املزيد من االأداء.

واإعالن  وحما�سبتهم  رين  املق�سّ معاقبة  ب -  
ذلك الأبناء ال�سعب العراقي.

تقوم  التي  التحقيق  نتائج  عن  االإعالن  ت -  
رين  املق�سّ اأ�سماء  وذكر  التحقيقية  اللجان  بها 
ليكون  وقت  باأ�سرع  ومعاقبتهم  وحما�سبتهم 

ذلك رادعاً للبقية.
عن  ال�سادرة  الق�سائية  االأحكام  تفعيل  ث -  

الق�ساء املخت�س.
اأحكام  يف  ال�سيا�سية  الكتل  تدخل  عدم  ج - 
الق�ساء ال�سادرة من حمكمة التمييز واملحاكم 
�سكاواهم  ابدوا  الق�ساة  بع�س  فان  اجلنائية 
ال�سيا�سيني  بع�س  من  تدخالت  ح�سول  من 
وعن  الق�ساء.  واأحكام  التحقيق  عمل  �سري  يف 
باأ�سخا�س  ال�ساغرة  الوزارات  ملء  م�ساألة 
اأداء  على  والقدرة  والنزاهة  بالكفاءة  يت�سفون 
لي�س  اإنه  �سماحته  اأكد  بالوزارة  املوكلة  املهام 
قبل  من  الوزارات  هذه  ُتدار  اأن  ال�سحيح  من 
اأخرى،  وزارة  مهام  ي�ستلم  �سخ�س  اأو  الوكيل 
دور  له  اأي موقع م�سوؤولية  الهرم يف  راأ�س  الن 
كبري يف تفعيل االأداء و�سبطه، واأداء الوظائف 
باعتبار  امل�سوؤولية  من  املوقع  لذلك  املوكلة 
وجود ال�سالحيات وتفّرغ امل�سوؤول االأعلى ملهام 
الوزارة بخالف من ي�سغل وزارتني اأو مهمتني 
ال  حيث  متاماً  يختلف  االأمر  فان  رئي�سيتني 
الإدارة  يتوىل م�سوؤوليتني  يتفرغ من  اأن  ميكن 

�سوؤون الوزارة كما ينبغي.

مقتُل موظف يف وزارة املالية بكامت لل�سوت غربي بغداد
قتل،  املالية  بوزارة  موظفا  ان  بغداد،  يف  امني  م�سدر  ذكر 
اخلمي�س، باأ�سلحة كامتة لل�سوت من قبل جمهولني غربي 
قتلوا  جمهولني  م�سلحني  اإن  امل�سدر  واأو�سح  العا�سمة. 
�سباح اليوم، احد املوظفني يف م�سرف الر�سيد بوزارة املالية 
باأ�سلحة كامتة لل�سوت يف منطقة الغزالية )غربي بغداد( 

دون ذكر املزيد من التفا�سيل.
قاَل م�سدر يف ال�سرطة  :" ان م�سلحني اطلقوا النار من 
احل�سني  عبد  مالك  املهند�س  على  لل�سوت  كامتة  اأ�سلحة 
ب�سيارته  مروره  اثناء   ، الكهرباء  وزارة  يف  يعمل  الذي 
ال�سخ�سية على الطريق بني حي العدل ومنطقة الغزالية ، 

مما ادى اىل مقتله يف احلال
جمعة ُ الرحيل للمتظاهرين امل�سريني

امل�سرية  املدن  خمتلف  يف  م�ستمرة  تزال  ال  اال�ستعدادات 
عن  مبارك  بتنحي  للمطالبة  حا�سدة  مظاهرات  الإطالق 
حاليا  بات  االأ�سا�سي  اجلماهري  هدف  ان  كما   . ال�سلطة 
اىل  منوها  رموزه  وحماكمة  امل�سري  النظام  اإ�سقاط 
اجلهوزية الكاملة يف ميدان التحرير لالنطالق مبظاهرة 
ان  اىل  ولفت  الرحيل".  "جمعة  يوم  اليوم اجلمعة  وا�سعة 
اأ�سبحت  التحرير  ميدان  يف  حاليا  املحت�سدة  اجلماهري 
اكرث ثباتا وثقة من حتقق مطالبها يف رحيل نظام الرئي�س 

ح�سني مبارك ...
ندوةٌ  يف كربالء تتجاوز ت�سخي�س م�سكلة الف�ساد 

الإداري اإىل اإيجاد حلول للق�ساء عليه
عقد مكتب جمل�س النواب يف كربالء برعاية جمعية حقوق 
املدين  املجتمع  منظمات  اإحدى  وهي  العراقية  االإن�سان 
املكتب  مدير  االإداري.وقال  الف�ساد  مو�سوع  تدار�ست  ندوة 
ظاهرة  بات  االإداري  الف�ساد  "اإن  الكمرب  عبا�س  احلقوقي 
عامة يف املجتمع العراقي واأ�سبح م�سكلة ت�سرب موؤ�س�سات 
املكتب  عقدها  التي  الندوة  "اإن  مبينا  العراقية،  الدولة 
اإيجاد  اإىل  امل�سكلة  ت�سخي�س  تتجاوز  اأن  ت�ستطيع  واأمثالها 
الكمرب  واأو�سح  االإداري".  الف�ساد  معاجلة  اجل  من  حلول 
النواب  جمل�س  مثل  العراق  يف  املوجودة  املوؤ�س�سات  "اإن 
وديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة ومكاتب املفت�س العام 
املواطن  وراأي  االإعالم  وو�سائل  املدين  املجتمع  ومنظمات 
املعامل  وا�سحة  عمل  خطة  �سمن  ا�ستخدامها  اأح�سن  لو 
الق�ساء  يتم  اأن  املمكن  فمن  �سعارات  ولي�ست  ومدرو�سة 
والت�سريعات  القوانني  " اإن  االإداري"، م�سيفا  الف�ساد  على 
العقوبات  قانون  ويف  العراقي  القانون  ثنايا  يف  املوجودة 
هي كم كبري جدا ميثل �سالحا فعاال يف الق�ساء على هذه 

الظاهرة".

�همُّ ماجاَء يف �خُلطبة 

اأخباٌر  ذات عالقة

1- حدي��ث �ل�سارع �لعربي وه��و �ملظاهر�ت يف م�سر فقد تط��رق �ل�سيخ �لكربالئي 
�ىل �لأ�سب��اب �لت��ي دعت  هذه �ل�سعوب �إىل �لنفجار �لكب��ر  و�لغ�س��ب �لع��ارم .

2- �لتاأكي��د عل��ى �ن �لفق��ر وع��دم رعاي��ة م�سال��ح �ل�سع��ب ه��ي من �ه��م ��سباب 
�ملظاه��ر�ت و�حل��ث   عل��ى طمر �لف��و�رق �لطبقي��ة بني ��سح��اب �ل��ر�ء �لفاح�ش 
و�لفق��ر�ء 3- تطرق �ىل م�سل�س��ل �لغتيالت بكامت �ل�سوت �لت��ي تنال �لبرياء من 

�ل�سع��ب �لعر�ق��ي و�سرورة    �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لالزم��ة وق��د ��س��ار �ىل بع�سه��ا.
4- كم��ا  ح��ذر �خلطيب م��ن عو�ق��ب �لف�س��اد �لد�ري و�ملايل و�ثره عل��ى �ملو�طن 

�لعر�ق��ي.
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بذُل احل�سنِي)عليه ال�سالم( ملهجته 
�سبيٌل وحيٌد لإ�سالح الأمة

م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل 
ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 

يف 2011/1/28

خالل  من  ال�سالم(  االأطهار)عليهم  اأئمتنا  يثري 
ن�سو�س الزيارات املتفرقة، بع�س الق�سايا احلا�سمة، 
وميكن لالإن�سان اأن يقف عند نقاط االأطروحة فيها؛ 
ال�سالم(،  احل�سني)عليه  االإمام  عظمة  يعرف  لكي 
�سانحة  اأية  ي�ستثمرون  ال�سالم(  كانوا)عليهم  حيث 
االإمام  وف�سل  ف�سلها،  وبيان  كربالء،  عن  للحديث 
اأن  احل�سني )عليه ال�سالم(،ويحثوا املوالني لهم على 
ال يرتكوا زيارة احل�سني )عليه ال�سالم( ما ا�ستطاعوا 
اإىل ذلك �سبيال، حتى واإن اأدوها عن بعد. اإذ اإن هناك 
لها  االأربعني(  بـ)زيارة  امل�سهورة  الزيارة  من  فقرات 
فعن  ال�سالم(،  احل�سني)عليه  االإمام  مبنهج  ربط 
�سفوان اجلّمال عن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( اإنه 

قال يف اأحد مقاطع هذه الزيارة:  
) وجعلته �سيداً من ال�سادة، وقائداً من القادة، وذائداً 
االأنبياء، وجعلته حجة  واأعطيته مواريث  الذادة،  من 
ومنح  الدعاء،  يف  فاأعذر  االأو�سياء،  من  خلقك  على 
من  عبادك  لي�ستنقذ  فيك،  مهجته  وبذل  الن�سح، 

اجلهالة، وحرية ال�ساللة...(.
اإن هناك م�سوؤولية  االإن�سان �سيد قومه؛ ال �سك  كون 
ال�سيادة،  هذه  مبوجب  اجتاههم،  عاتقه  على  �ستقع 
لي�س  ال�سيادة،  هذه  اإن  اإىل  ت�سري  ال�سريفة  والزيارة 
للح�سني)عليه  كرامة  هي  اإمنا  النا�س،  م�سدرها 
وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  اإن  اأي  تعاىل،  اهلل  من  ال�سالم( 
هو من جعل احل�سني)عليه ال�سالم( �سيداً من ال�سادة، 
باأي نحو من االأنحاء، �سواء اأكان �سيدا ن�سبيا، اأو �سيدا 

)وقائداً  ال�سالم(:  )عليه  قال  ثم  لقومه.  بالزعامة 
الـ)قائد(  تعبري  اإن   ،) الذادة  من  وذائداً  القادة،  من 
)عليه  احل�سني  االإمام  مع  ولكن  ي�ستعمل،  ما  نادراً 
ال�سالم( ا�ستعمله االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( بهذا 
البيان، وبهذا االأ�سلوب، وجعل االإمام احل�سني )عليه 
تتمثل  عندما  والقيادة  القادة،  من  قائداً  ال�سالم( 
هي  بها  املق�سود  فلي�س  ال�سالم(  )عليه  باحل�سني 
النا�س يف  يرجع  التي  القيادة  واإمنا  القيادة احلربية، 
املحامي،  معناه  الذائد  اإن  اإليها..كما  اأمورهم  جميع 
عنه،  يحامي  يعني  �سيء،  عن  يذود  عندما  فاالإن�سان 
اأن يحامي االإن�سان ب�سجاعة وعن ب�سرية وال  و�سرف 
يجنب، واالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( ذاد عن اأ�سياء 

.. ذائد عن الدين وال�سرف والبيت النبوي..
ثم قال )عليه ال�سالم(: )واأعطيته مواريث االأنبياء(  ، 
اإن االإن�سان حينما يبلغ املقام الرفيع يف اأن يكون وريثا 
اإن�سان  اي  مبقدور  لي�س  االأمر  هذا  فمثل  لالأنبياء، 
حيث  به،  خا�سة  عناية  هناك  تكن  مل  ما  يك�سبه؛  اأن 
يرث  وعندما  تعاىل،  باهلل  عالقتهم  اإمنا  االأنبياء  اإن 
عالقة  لذلك  لي�س  النبوة،  معنى  النبي  من  االإن�سان 
اهلل  مع  والعالقة  النبوة  معنى  اأما  الن�سبي،  باملعنى 

تعاىل فهذه وراثة خا�سة..
ثم قال)عليه ال�سالم(: )وجعلته حجة على خلقك من 
عندما   ، الن�سح(  ومنح  الدعاء،  يف  فاأعذر  االأو�سياء، 
اإن اهلل  فاملق�سود   .. تعاىل  نقول فالن حجة من اهلل 
تعاىل يحتج به علينا، ولي�س من ال�سهل كذلك ان يكون 

االإن�سان حجة، كون اهلل تعاىل يحتج به �سلوكاً وعماًل 
وقواًل، فاالإن�سان اإذا اأراد اأن يعرف التكاليف ال�سرعية 
من اأين ياأخذها؟ البد من وجود جهة تنتمي اإىل اهلل 
تعاىل، وهذه اجلهة هي التي حتّدث عن اهلل تعاىل بال 
خطاأ، وبال ا�ستباه، حتى ال يقع االآخذ من هذه احلجة 
حجة،  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  اأخطاء..فاالإمام  يف 
ولذلك كان)عليه ال�سالم( يف نهار عا�سوراء يخطب يف 
القوم اأكرث من خطبة، لعل فيهم من كان م�ستبها ً اأو 
ال�سالم(  االإمام )عليه  فاإن  لذا  لنف�سه،  لينتبه  غافاًل 
بنّي حقيقة نف�سه اأواًل، وحقيقة دعوته ب�سكل وا�سح ..

ثم قال)عليه ال�سالم(:)وبذل مهجته فيك، لي�ستنقذ 
عبادك من اجلهالة، وحرية ال�ساللة( ، اإن املهجة من 
كل �سيء خال�سه، وهي كناية عن الروح، وهذا البذل 
ال�سادق  واالإمام  العباد،  وا�ستنقذ  الفائدة،  هذه  اأفاد 
عن  جاء  اإمنا  الدين،  حفظ  اإن  يبني  ال�سالم(  )عليه 

طريق ا�ست�سهاد االإمام احل�سني)عليه ال�سالم(.
اأخرياً، فاإن هذه الن�سو�س ال�سريفة تريد اأن تبنّي، اإنه 
�سخ�سي  لالإمام احل�سني)عليه  ا�ستعداء  لي�س هناك 
ميكن  ال  االنحراف،  من  حالة  هي  ال�سالم(،واإمنا 
خطب  ولو  املهجة،  بذل  طريق  عن  اإال  اإ�سالحها 
األف خطبة؛ ال ميكن  االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 
اأن ير�سى هوؤالء، اإال ب�سفك دم االإمام احل�سني )عليه 

ال�سالم( وبالطريقة التي حدثت بها كربالء.
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هل انت�رشَ  ال�سالُم 
بال�سيف..؟ 

ال�سوؤاُل: هل يجوز ا�ستعمال اأقرا�س منع احلمل لتحديد الن�سل؟
اجلواب: يجوز يف حد ذاته اإن مل يوؤد اإىل تلف النطفة بعد انعقادها 

واإال فال يجوز على االأحوط اإال مع ال�سرورة كاحلرج ال�سديد.
ال�سوؤال: هل يجوز االختالط بني اجلن�سني؟

اجلواب: ال يجوز اإذا كان يوؤدي اإىل االإخالل ب�سيء مما هو وظيفة 
املراأة جتاه الرجل االأجنبي اأو العك�س �سواء من جهة رعاية الت�سرت 

والعفاف وغري ذلك.
ال�سوؤال: هل يجوز النظر اإىل امل�سل�سالت واالأفالم املدبلجة؟

يجوز،  فال  انحرافه  وتوجب  امل�ساهد  على  توؤثر  كانت  اإذا  اجلواب: 
اإذا كانت  النظر ب�سهوة بل وكذا بدونها على االأحوط  كما ال يجوز 

امل�ساهد خالعية.
ال�سوؤال: هل يجوز اإ�سقاط اجلنني؟ ومتى؟

االأم  خافت  اإذا  اإاّل  النطفة،  انعقاد  بعد  االإ�سقاط  يجوز  ال  اجلواب: 
الذي  احلرج  يف  لوقوعها  �سبباً  بقاوؤه  كان  اأو  نف�سها،  على  ال�سرر 
لها  فيجوز  باالإ�سقاط،  اإاّل  منه  خمل�س  يكن  ومل  عادة  يتحمل  ال 
االإ�سقاط ما مل تلجه الروح، اأما بعد الولوج فال يجوز مطلقاً على 

االأحوط.
ال�سوؤال: هل يجوز التجاوز واإحياء االأرا�سي التابعة للدولة والبناء 
للدولة  الالزمة  الر�سوم  كافة  بدفع  املتجاوز  ا�ستعداد  مع  عليها 

املنتخبة يف حال متليكها؟
اجلواب: ال يجوز بتاتاً.

ال�سوؤال: جمع من احلجاج اأفا�سوا من عرفات للوقوف يف املزدلفة 
ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم اأنها من املزدلفة فوقفوا بها ثم 

تبني لهم يف اليوم التايل اأنها مل تكن من املزدلفة فما هو حكمهم؟
اجلواب: اإذا اأدركوا الوقوف اال�سطراري من املزدلفة )اأي الوقوف 
قلياًل ما بني طلوع ال�سم�س اإىل زوالها يوم العيد( �سح حجهم واإال 

بطل واأنقلب اإىل العمرة املفردة.
ال�سوؤال: اإذا وقف احلاج يف عرفات ثم اُغمي عليه ومل يفق اإىل الزوال 

من يوم العيد فما هو حكمه؟
مبنا�سكها  فياأتي  املفردة  العمرة  اإىل  وينقلب  حجه  يبطل  اجلواب: 

ويحل من اإحرامه.
ال�سوؤال: الوقوف اال�سطراري يف مزدلفة، باالإ�سافة اإىل الرمي ليال 

مع ذوي االأعذار؟
اجلواب: يجوز لهما اخلروج ليال من امل�سعر ويجوز للمرافق اأن ال 
يعود اإىل امل�سعر للبيتوتة بني الطلوعني اإن كان املعاق حمتاجا اإليه، 

ويجوز له الرمي ليال وال يجوز ذلك للمرافق بل يرمي نهارا.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة
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)�سلى  الر�سول  باأمر  اال�سالمي  اجلي�س  ان  يثبت  مل 
اهلل عليه واآله( قد هاجم مدينًة اآمنًة اأو جمتمعاً اآمنا 
م�ساملا بدون مرّبر ، بل التحديد يثبت اأّن كّل حرب من 
ل�سبب مرّبر  كان  الفتوحات  تلك  فتح من  اأو  احلروب 
للقتال ، من قبيل قتل دعاة ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
اال�سالمية  الدعوة  لن�سر  يذهبون  كانوا  حيث  واآله( 
قبيل  من  اأو   ، للقتل  فيتعر�سون  البلدان  بع�س  يف 
البلدان  تلك  امل�سلمني يف  البلدان  تلك  ا�سطهاد طغاة 
. هذا بالن�سبة اىل املجتمعات الكافرة . واأما املجتمعات 
غري الكافرة امل�ساملة التي مل تعلن احلرب على امل�سلمني 
وال على الدولة اال�سالمية وال على دعاة اال�سالم ومل 
ت�سكل خطرا على اال�سالم وامل�سلمني ، اأولئك الذين مل 
اإخراجكم  على  يظاهروا  ومل  دياركم  من  يخرجوكم 
مل  امل�سامل  الكافر  ال�سنف  هذا  فمثل  يقاتلوكم،  ومل 

يثبت انه )�سلى اهلل عليه واآله( �سّن عليهم احلرب .
كالمنا يف تلك الفتوحات التي جرت على زمن الر�سول 
)�سلى اهلل عليه واآله( وهي يف الواقع بعنوان فتوحات 
على  كانت  والبقية   ، مكة  فتح  بينها  من  مثال  قليلة 
اال�سالمي  فيها اجلي�س  يت�سدى  دفاعية  �سكل حروب 
للكفار املعتدين كما اعتدى الكافرون يف اأحد ، وجّمعوا 

قواهم واحزابهم يف واقعة اخلندق . 
بع�س  اأن  يف  كالم  فيها  الفتوحات  اىل  بالن�سبة  اما 
حركة  كانت  وامنا  ال�سوابط  على  تكن  مل  الفتوحات 
كل  نحمل  اأن  ميكننا  ال  وبهذا  لها،  مربر  ال  تو�سعية 
اخللفاء  وحتى  بل   ، العبا�سيني  اأو  االأمويني  ت�سرفات 
ان  ن�ستطيع  ال  املع�سومني،  غري  احلّكام  وكل  الثالثة 
متثل  انها  ونّدعي  اال�سالم  على  ت�سرفاتهم  نحمل 
خط اال�سالم اال�سيل . وبالن�سبة اىل ما حدث لالمام 
علي )عليه ال�سالم( واإن كان قليال لكّنا جنزم اأنه كان 
مطابقا لل�سوابط اال�سالمية . كما ان اأكرث الفتوحات 
رمّبا  االأقل  وهو  االآخر  الق�سم  اىل  وبالن�سبة   . كذلك 
قام  اال�سالم  اأن  يعني  ال  هذا  ولكن  موافق  غري  كان 
يف  يخطاأ  اأنه  كما  احلاكم  خطاأ  يعني  وامنا  بال�سيف، 

اأمور كثرية .

وكيف  العا�س  بن  عمرو  قبل  من  م�سر  فتح  يف  وذكر 
املهمة  هذه  يف  بعثه  الذي  اخلليفة  حتى  يراع  مل  اأنه 
اإن  بالعودة  فيه  عمر  ياأمره  الذي  ـ  كتابه  فتح  واأخرَّ 
ـ حتى يت�سنى له اال�ستمرار يف  مل يكن قد دخل م�سر 
اأي  ـ  باأنه  وعثمان  وقد عرفه عمر  يبغيها  التي  الغاية 
اإليها،  وي�سعى  الريا�سة  ـ ممن يحب  العا�س  بن  عمرو 
ال�سالم( يف  املوؤمنني )عليه  اأمري  ومن هنا نفهم قول 
حني  بكر،  اأبي  بن  حممد  مقتل  بلغه  عندما  خطبته 
قام خطيباً وقال: ))اأال واإن م�سر قد افتتحها الفجرة 
اأولياء اجلور والظلم الذين �سدوا عن �سبيل اهلل وبغوا 

االإ�سالم عوجاً(( �سرح نهج البالغة للمعتزيل 6: 91.
قوله  تف�سري  يف  �س342(  ج2  )امليزان  �ساحب  يقول 
َ الّر�سد مَن الَغّي  تعاىل: )) ال اإكَراَه يف الّدين َقد َتَبنيَّ
ا�سَتم�َسَك  فَقد  باهللَّ  َويوؤمن  اغوت  بالطَّ َيكفر  فَمن 
 )) َعليٌم  �َسميٌع  َواهللَّ  َلَها  انف�َساَم  ال  الوثَقى  بالعرَوة 
اأن  على  الدالة  االآيات  احدى  وهذه  )البقرة:256( 
االإ�سالم مل يبنت على ال�سيف والدم ومل يفت باالكراه 
من  الباحثني  من  عدة  زعمه  ما  خالف  على  والعنوة 
وا�ستدلوا  ال�سيف  دين  االإ�سالم  ان  املنتحلني وغريهم 
عليه: باجلهاد الذي هو اأحد اأركان هذا الدين. ويظهر 
مما تقدم اأن االآية اعني قوله: )) ال اإكَراَه يف الّدين (( 

غري من�سوخة باآية ال�سيف كما ذكره بع�سهم .
التعليل  من�سوخة  غري  االآية  اأن  على  ال�سواهد  ومن 
الَغّي  مَن  الّر�سد   َ َتَبنيَّ َقد   (( اأعني قوله:  فيها  الذي 
(( فاإن النا�سخ ما مل ين�سخ علة احلكم مل ين�سخ نف�س 
تبني  اأن  ومعلوم  �سببه،  ببقاء  باق  احلكم  فاإن  احلكم، 
الر�سد من الغي يف اأمر االإ�سالم اأمر غري قابل لالرتفاع 
مبثل اآية ال�سيف فاإن قوله: )) فاقتلوا امل�سركني حيث 
وجدمتوهم (( مثال اأو قوله : )) وقاتلوا يف �سبيل اهلل 
حتى  �سيئاً  الدين  حقية  ظهور  يف  يوؤثران  ال  االآية   ))
تعلل  االآية  اأخرى  وبعبارة  لهذا.  معلواًل  ين�سخا حكماً 
قوله: )ال اكراه( يف الدين بظهور احلق ، هو معنى ال 
يختلف حاله قبل نزول حكم القتال وبعد نزوله فهو 

ثابت على كل حال فهو غري من�سوخ.
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املالكيُّ اتفق مع الكتل ال�سيا�سية على اإعادة النظر بالت�سكيلة الوزارية

جلنة ُ الأوقاف وال�سوؤون الدينية تنتخب النائب علي العالق رئي�سًا لها

جمل�س الوزراء يقر طلبا للمالكي بالتعاقد مع الوزراء والنواب 
ال�سابقني مبخ�س�سات تعادل ما يتقا�ساه اأقرانهم

نائب كردي: موازنة العام احلايل �ستت�سمن يف تعديالتها اإيرادات ت�سدير نفط كرد�ستان

كشــــــف النائب خالد الســــــدي عن إن المالكي اتفق 

مع الكـتل السياســــــية على إعادة النظر بالتشــــــكيلة 

ــــــة فــــــي اقــــــرب فرصــــــة مؤاتية،ولكــــــن ليــــــس  الوزاري

بالوقــــــت الحاضر. وقال "إن المالكــــــي لن يتردد في 

مراجعة التشــــــكيلة الحالية،واعــــــادة النظر  بوزرائه 

س  ــــــى راأ ــــــة عل ولكــــــن اســــــتكمال التشــــــكيلة الوزاري

ــــــوزراء اليــــــوم". واكــــــد الســــــدي  ــــــات رئيــــــس ال ولوي اأ

تحتــــــاج  ــــــت  بات الشــــــاغرة  ــــــة  الوزاري ــــــب  الحقائ "ان 

ــــــًا ذلك  ــــــى دقــــــة اكبــــــر لختيــــــار مرشــــــحيها"، عازي ال

ســــــماء المعلنة وهي  ــــــى "النتقادات التي طالت الأ ال

انتقــــــادات طبيعية، اذ ان المالكي نفســــــه غير راض 

عن هذه التشكيلة"،بحسب وصفه.

وقاف والشــــــؤون الدينية في مجلس  عقــــــدت لجنة الأ

ول اجتمــــــاع لها  يوم الربعاء 2/2/ 2011  النواب اأ

فــــــي مقــــــر اللجنــــــة بحضــــــور الســــــادة اعضــــــاء اللجنة 

وتم انتخــــــاب النائب علي العالق رئيســــــًا لها وجرى 

ــــــب الرئيــــــس ومقررها في  التفــــــاق على انتخــــــاب نائ

وقت لحق.

ــــــى تعاقــــــد المؤسســــــات  ــــــوزراء، الموافقــــــة عل ــــــس ال قــــــرر مجل

عضــــــاء الجمعيــــــة الوطنية ومجلس  ــــــوزراء واأ الحكوميــــــة مع ال

ــــــن بصفــــــة مستشــــــارين وبمــــــا ل يزيد عن  النــــــواب المتقاعدي

قرانهم  عضــــــاء وبراتب شــــــهري يعادل مــــــا يتقاضــــــاه اأ ربعــــــة اأ اأ

ــــــى إن "الجهة  شــــــار المصــــــدر إل ــــــب ومخصصــــــات. واأ مــــــن رات

الحكومية المتعاقدة تتحمل نفقات اإليفاد والســــــفر للمتعاقد 

فــــــي حال إيفادهــــــا له في مهمة رســــــمية لها عالقــــــة بعمله إلى 

ــــــى إن "المتعاقد ل يجوز  و خارجــــــه"، لفتا إل داخــــــل العراق اأ

و تمثيل  ي تشــــــكيل إداري اأ و إدارة اأ ــــــة اأ توليــــــه مهامــــــا تنفيذي

الحكومة العراقية ".

ــــــب عن التحالف الكردســــــتاني إن الموازنة  كد نائ اأ

ــــــي 2011  ــــــة العراقيــــــة للعــــــام الحال الماليــــــة للدول

ــــــرادات ومســــــتحقات  ســــــتتضمن فــــــي تعديالتها إي

مــــــن إقليــــــم كردســــــتان العــــــراق  النفــــــط  ــــــر  تصدي

برم بين حكومــــــة اإلقليم والحكومة  وفقا لتفــــــاق اأ

المركزية، فيما حمل الحكومة المركزية مســــــؤولية 

ــــــة  خــــــر الميزانيــــــة بعــــــد المســــــتجدات القتصادي تاأ

ــــــب الكــــــردي  ت.  قــــــال النائ خيــــــرة التــــــي طــــــراأ الأ

ــــــد شــــــواني إن "هنــــــاك اتفاقــــــا بيــــــن حكومــــــة  خال

ــــــى  عل ــــــة  التحادي والحكومــــــة  كردســــــتان  إقليــــــم 

ــــــر النفــــــط فــــــي اإلقليم بمعــــــدل مائة  إعــــــادة تصدي

نابيــــــب ومنظومة  ــــــف برميل يوميا عــــــن طريق اأ ل اأ

إن  مبينــــــا  ــــــة"،  التحادي الحكومــــــة  فــــــي  ــــــر  تصدي

ن يتضمــــــن مشــــــروع الموازنة  "الطرفيــــــن اتفقــــــا باأ

ــــــرادات ومســــــتحقات  ــــــي إي ــــــة للعــــــام الحال التحادي

الشركات المصدرة للنفط".   

ا�ستعدادًا للربط العراقي ـ ال�سوري 

الكهرباء ت�ستبدل حمولة
 عمالقة يف �سد حديثة

حمافظات ترف�س الت�سعرية 
اجلديدة للكهرباء

وزارة  ــــــي  ف والفنيــــــة  الهندســــــية  المــــــالكات  انجــــــزت 

فــــــي  ــــــة  ــــــة عمالق اســــــتبدال محول عمــــــال  اأ ــــــاء  الكهرب

هيــــــل عــــــدد من  ــــــب إعــــــادة تاأ ــــــى جان ســــــد حديثــــــة ال

ــــــة الكهربائيــــــة الضغــــــط الفائق  خطــــــوط نقــــــل الطاق

ــــــر عام نقــــــل الطاقة  فــــــي محافظة النبــــــار. وقال مدي

ــــــوزارة  بال ــــــى  عل الأ الفــــــرات  لمنطقــــــة  الكهربائيــــــة 

المهندس غني حســــــين محمود ان مالكات المديرية 

ــــــة خط نقل  هيل خان نجــــــزت تاأ في محافظــــــة النبار اأ

ــــــة )بيجــــــي ـ حديثــــــة 400 كــــــي فــــــي( بجهودها  الطاق

الذاتية بنســــــبة 100 بالمائة، مشــــــيرا الى إن الخانة 

تقــــــع ضمــــــن محطــــــة توليد كهرباء ســــــد حديثــــــة التي 

تعرضت للدمار جراء العمليات العســــــكرية في العام 

 .2003

ــــــل رفضهما  علن مجلســــــا محافظتــــــي كربالء وباب ن اأ بعــــــد اأ

ــــــن محافــــــظ الديوانيــــــة  عل ــــــاء اأ ــــــدة للكهرب التســــــعيرة الجدي

جور الكهرباء وفق التســــــعيرة  ســــــالم حســــــين وقف جباية اأ

جور المترتبة  ــــــدة ودعوته المواطنين إلى عدم دفع الأ الجدي

عليهــــــم. وقال محافظ الديوانية ســــــالم حســــــين في مؤتمر 

صحافــــــي عقده في مبنــــــى المحافظــــــة إن "نســــــبة الفقر في 

ــــــى 90%، والبطاقــــــة التموينية شــــــبه  المحافظــــــة تصــــــل إل

خر على  ــــــاء لتضيف ثقــــــال اآ جــــــور الكهرب ــــــي اأ ت متوقفــــــة، وتاأ

كاهل المواطن".
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الرتبية تعتزم �سرف 150 األف دينار خم�س�سات �سهرية للمعلمني واملدر�سني

جلنة امل�ساحلة: �سنعمل على تعديل قانون هيئة امل�ساءلة واعادة هيكلتها

املالية تقرتح على جمل�س النواب تخ�سي�س كل اإيرادات املنافذ احلدودية للمحافظات

الكهرباُء تعلن النتهاء من خططها ق�سرية المد يف ني�سان املقبل

املالكي: ل توجد ح�سانة لأي م�سوؤول وجميع املق�سرين �سيحا�سبون

ــــــف دينار  ل ــــــغ 150 اأ تعتــــــزم وزارة التربيــــــة تخصيــــــص مبل

شــــــهريًا على شــــــكل مخصصات مهنــــــة لجميــــــع المعلمين 

ــــــغ الالزمــــــة إلعادة  والمدرســــــين، فيمــــــا خصصــــــت المبال

العمل بالتغذية المدرسية للسنة الدراسية الحالية.

كشــــــف عضــــــو لجنــــــة المصالحــــــة الوطنية والمســــــاءلة 

ــــــب عــــــن القائمة العراقيــــــة رعد الدهلكــــــي عن  ان  النائ

ــــــون الهيئة العليا  المرحلة المقبلة ستشــــــهد تعديل قان

ــــــة وإعادة هيكلتها. وقــــــال الدهلكي  للمســــــاءلة والعدال

ــــــى البعــــــض مــــــن  ــــــك حيفــــــا وظلمــــــا وقــــــع عل ان هنال

المواطنين بســــــبب القوانين الخاصة بهيئة المســــــاءلة 

ــــــة متهمًا هذه الهيئة بالتســــــييس وعدم مهنيتها  والعدال

وقانونيتها على حد تعبيره.

ــــــر الماليــــــة العراقــــــي رافع العيســــــاوي،   ــــــن وزي عل اأ

ــــــس  ــــــى مجل ن الحكومــــــة اقترحــــــت مؤخــــــرًا عل ــــــاأ ب

ــــــرادات المالية التي  النــــــواب، تخصيــــــص كل اإلي

ــــــة، إلى المحافظات  تجبيها مــــــن المنافذ الحدودي

ن تخصــــــص  ــــــى اأ التــــــي توجــــــد فيهــــــا المنافــــــذ، عل

مــــــوال إضافية من ضمــــــن موازنة العــــــام الجاري  اأ

2011 للمحافظــــــات التــــــي ل تحتــــــوي على منافذ 

حدودية.

ــــــاء عــــــن انتهاء خططهــــــا  قصيرة  اعلنــــــت وزارة الكهرب

هيــــــل عدد مــــــن الوحــــــدات فــــــي المحطات  المــــــد لتاأ

الكهربائية خالل شهر نيسان المقبل.

ــــــوزارة مصعب  ــــــن ذلك الناطق العالمي باســــــم ال اعل

هيل  عدد من  المدرس قوله انه ســــــيتم النتهاء من تاأ

وحــــــدات توليــــــد الطاقــــــة الكهربائيــــــة فــــــي محطات ) 

المسيب، وبيجي، وجنوب بغداد الغازية، ومحطة 

هيل ســــــتضيف الى  ــــــة(، مؤكدا ان عملية التاأ الناصري

الطاقــــــة الكهربائية 1200 ميــــــكا واط، وتوفر الطاقة 

الكهربائية لساعات جيدة.. 

لتوفيــــــر  الســــــاندة  اللجنــــــة  ان  المــــــدرس:   واضــــــاف 

ــــــاء، الســــــاندة للمنظومــــــة الكهربائيــــــة، التــــــي  الكهرب

ــــــوزراء التقت عددا  من  شــــــكلت بتوجيه من رئيس ال

المستثمرين المحليين والجانب، وتم الوصول الى 

ــــــة للطاقة  ــــــي لجلب وحــــــدات متنقل اتفــــــاق شــــــبه نهائ

الكهربائيــــــة.  وبين ان الوحدات المتنقلة ســــــتنصب 

في المناطق الســــــكنية لزيادة ساعات تشغيل الطاقة 

ــــــى المواطنين. و ان هذه الوحدات ســــــتكون مؤقتة   ال

لحين اكـتمال المشاريع الكبيرة للوزارة. 

ي  ــــــوري المالكــــــي  عدم وجــــــود حصانة لأ كــــــد رئيــــــس الوزراء ن اأ

مســــــؤول في الحكومــــــة العراقية، مبينا إن المســــــؤول المقصر 

ــــــه يتحمــــــل مســــــؤولية تقصيــــــره. وقــــــال المالكي  داء عمل فــــــي اأ

خــــــالل اســــــتقباله عــــــددًا مــــــن ذوي شــــــهداء وجرحــــــى التفجير 

النتحــــــاري الذي اســــــتهدف مجلس عــــــزاء في منطقة الشــــــعلة 

شــــــمال غرب بغــــــداد، إن "المســــــؤول عندما يكــــــون في موقع 

المســــــؤولية سيحاســــــب فــــــي حال ثبــــــت تقصيره وســــــيتحمل 

ي  مســــــؤولية هــــــذا التقصيــــــر"، مؤكدا عــــــدم وجــــــود حصانة لأ

دنى شــــــرطي او  ــــــوزراء وحتــــــى اأ ــــــدءا مــــــن رئيــــــس ال مســــــؤول ب

جندي فالجميع سيحاسب ويطول الحساب معهم".

مديرية مرور كربالء  تعلن عن اآلية 
جديدة للح�سول على اإجازة ال�سوق

ــــــالء  ــــــي مــــــرور  كرب ــــــر اجــــــازات الســــــياقة ف ــــــن مدي عل اأ

لية منــــــح الســــــتمارة اللكـترونية  عــــــن بدء العمــــــل باآ

ــــــق النترنيت لكل  الخاصــــــة بإجازة الســــــوق عن طري

من يرغب الحصول على اإلجازة.«

وقــــــال العقيــــــد )اأحمــد عبا�ــس الغامنــي( في 

ــــــم  ــــــه ت ــــــح صحفــــــي خصــــــه لـ)الأحــرار(؛ ان تصري

العمل باســــــتحصال الســــــتمارة الكـترونيًا عن طريق 

ــــــة المرور العامــــــة على الشــــــبكة الدولية موقــــــع مديري

ــــــوم  ي منــــــذ  متاحــــــة  وهــــــي    www.itp.gov.iq

) 2011/1/5( ولجميع المواطنين وبدون اســــــتثناء 

وهذا وفق ما جاء بكـتاب مديرية المرور العامة."

ي اســــــتمارة  مضيفــــــًا؛ إن هــــــذا اإلجراء ســــــيمنع منح اأ

من داخل المديرية ليتســــــنى لكل مواطن الحصول 

ــــــكل ســــــهولة ويســــــر بالطريقة  ــــــى إجازة الســــــوق ب عل

نفا."  المذكورة اآ

دعــــــا متحف اإلمام الحســــــين )عليه الســــــالم( وبالتعــــــاون مع المتحف 

مناء المتاحــــــف في العالم الى المحافظة على ارث الشــــــعوب  العراقــــــي اأ

ــــــى انتفاضــــــات شــــــعبية وخاصة فــــــي البلدان  التــــــي تتعــــــرض بلدانها ال

العربية. 

ــــــذي يتخــــــذ مــــــن  وقــــــدم متحــــــف اإلمــــــام الحســــــين )عليــــــه الســــــالم( ال

ــــــه وبالتعاون مــــــع المتحف العراقي  الصحن الحســــــيني الشــــــريف مقرا ل

ــــــم وبالتعــــــاون مع الشــــــرطة  منــــــاء متاحــــــف العال ــــــى جميع اأ ــــــه ال دعوت

الدوليــــــة )النتربول( مهمة حماية المتاحــــــف العربية في حال تعرضها 

ــــــدان العربية  ــــــى اعتــــــداءات في الظــــــروف الســــــيئة التي تمر بهــــــا البل ال

مؤخرا. 

وقال الســــــيد )عــــــالء ضيــــــاء الدين( مســــــؤول متحف اإلمام الحســــــين 

)عليــــــه الســــــالم( إن “هــــــذه الدعــــــوة التــــــي نوجههــــــا وبالتعــــــاون مــــــع 

ــــــى ارث امتنــــــا العربيــــــة وحضاراتها  ــــــي حرصا عل ت المتحــــــف العراقــــــي تاأ

لف الســــــنين”، معتبرا إن ما حدث في العراق  التي يســــــتمد تاريخها لآ

ــــــاري وثقافي، حيث  ث ــــــة القــــــرن المنصرم نتيجة عــــــدم وجود وعي اآ بداي

صبحت  ت متاحف العالم من كنوز العرب والمســــــلمين بحيث اأ امتــــــالأ

صلية وهي  ــــــب  المعروضات بالمتاحف العربية من النســــــخ غير الأ اغل

عبارة عن مستنسخات”..

متحفا الإمام احل�سني والعراقي يدعوان حلماية 
املتاحف والآثار بالدول التي تتعر�س لنتفا�سات
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التاريخ  يف  ال�سنغايل  الباحث  تناول  املهرجان  بداية  يف 
املراحل  باجيان  علي  االأ�ستاذ  االإ�سالمية  وال�سوؤون 
وما  كربالء  يف  الطف  واقعة  �سبقت  التي  التاريخية 
واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  النبي  �سبط  على  جرى 
االأ�ستاذ  ال�سالم(. ونقل  االإمام احل�سني بن علي ) عليه 
باجيان الذي كان يتحدث باللغة الولفية وهي لغة اأهل 
العظمى  الغالبية  امل�سلمون  فيها  ي�سكل  التي  ال�سنغال 
من �سكانها، م�ساهد من واقعة كربالء اأبكت احلا�سرين 

ن�ساًء ورجااًل. 
من جانبه حتدث ال�سيخ حممد حافظ جلو القادم من 
غينيا )كوناكري( باللغتني العربية والفوالنية عن تاأثري 
التاريخ،  عرب  املجتمعات  على  االإيجابي  عا�سوراء  واقعة 
حيث خل�س اإىل اأن النه�سة احل�سينية حالت دون اإنزالق 
امل�سلمني يف طرق وعرة ال حتمد عقباها واأعادت للر�سالة 

املحمدية رونقها و�سفاءها. 
واالأكادميي  الباحث  اخلطيب  �سالح  الدكتور  واأثنى 
املعارف  دائرة  ميثل  وفد  يف  جنيف  من  القادم  العراقي 
احل�سينية بلندن، يف كلمة باللغة الفرن�سية على اجلهود 
علي  حممد  الدكتور  ال�سريف  يقدمها  التي  الطيبة 
ال�سنغال وخارجها،  امل�سلمني يف  حيدرة احل�سني ل�سالح 
دليل  البعيد  االأفريقي  البلد  هذا  يف  وجوده  اأن  معترباً 

اإن االإمام احل�سني هو م�سروع نه�سة عاملية، ناقال  على 
يف الوقت نف�سه اإىل موؤمتر عا�سوراء الدويل حتيات راعي 
الدكتور حممد  ال�سيخ  اآية اهلل  املعارف احل�سينية  دائرة 

�سادق الكربا�سي 
واأن�ساأ ال�سيخ حبيب عبد اهلل كان، القادم من جمهورية 
ال�سعر  االأزهر، ق�سيدة من  العاج وخريج جامعة  �ساحل 
العربي القري�س حيَّا فيها اجلهود الكبرية التي تبذلها 
اخلدمية  امل�ساريع  بناء  يف  العاملية  املزدهر  موؤ�س�سة 

واالإن�سانية مل�سلمي ال�سنغال واأفريقيا. 
من جانبه اعترب اآية اهلل ال�سيخ ح�سني الكرماين القادم 
اآية  الديني  املرجع  عن  ممثاًل  االإيرانية  قم  مدينة  من 
اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 
اخلام�س  الدويل  عا�سوراء  مهرجان  اإن  له،  كلمة  يف   ،
ميثل اأحد معامل النه�سة احل�سينية التي ا�ستطاعت اأن 
تنت�سر بظاللها الطيبة على بقاع االأر�س ومنها ال�سنغال 
بخا�سة واأفريقيا بعامة، داعيا اجلميع اإىل دعم امل�ساريع 

التي فيها �سالح العباد ور�سا اهلل. 
وكانت كلمة ختام ال�سيوف القادمني من خارج ال�سنغال 
لالإعالمي واالأكادميي العراقي الدكتور ن�سري اخلزرجي 
الباحث امل�سارك يف دائرة املعارف احل�سينية، حيث اعترب 
جن�سيات  ومن  داكار  يف  واأخواته  اإخوانه  بني  وجوده 

االأكادميي  ال�سرح  هذا  ويف  خمتلفة  ولغات  واأعراق 
)جامعة داكار( دليال على اأن النه�سة احل�سينية بروؤاها 
�سواء  كلمة  على  امل�سلمني  جمع  من  متكنت  احل�سارية 
واأن ت�سل اإىل كل امل�ستويات اجلماهريية، بل ولها القدرة 
الفائقة على توحيد االإن�سانية الأن عملية االإ�سالح التي 
عام  ال�سالم(  عليه   ( احل�سني  االإمام  اأجلها  من  نه�س 
الفطرة  تتناغم مع  اإن�سانية  ر�سالة  61 هـ هي يف واقعها 

الب�سرية، والنا�س بطبعها ميالة اإىل اخلري واالإ�سالح. 
باللغة  يتحدث  كانت  الذي  اخلزرجي  الدكتور  ووجد 
املتكونة  احل�سينية  املعارف  دائرة  من  كال ً  اإن  العربية 
من �ستمائة جملد يف �ستني باباً �سدر منها حتى االآن 64 
جملدا وموؤ�س�سة املزدهر العاملية ذات امل�ساريع اخلدمية 
واالإن�سانية املتوزعة يف ال�سنغال والدول االأفريقية، هما 
االإ�سالحية  احل�سينية  النه�سة  ر�سالة  م�ساديق  من 
على طريق اإعمار البالد والعباد واإحياء النفو�س بالعلم 
والعمل، ناقال يف الوقت نف�سه حتيات راعي دائرة املعارف 
اآية اهلل الدكتور ال�سيخ حممد �سادق  احل�سينية الفقيه 
الكربا�سي اإىل موؤ�س�سة املزدهر العاملية وموؤ�س�سها ال�سيد 
ووالده  احل�سني  حيدرة   �سريف  علي  حممد  الدكتور 
يف  ال�سالم(  عليهم   ( البيت  اأهل  حمبي  وكل  املبجل 

ال�سنغال وخارجها. 

   مهرجان دويل يدعو اإىل خماطبة الآخر باحل�سنى ونبذ العنف فـــــــــــــــــــــي داكار و�سط م�ساهد من واقعة كربالء اأبكت احلا�سرين ن�ساًء ورجاًل

حتت �شعار "االإمام احل�شني �شهيد ومنقذ االإ�شالم" وعلى قاعة جامعة داكار وخارجها احت�شد االآالف 
من امل�شلمني من مذاهب خمتلفة يف العا�شمة ال�شنغالية داكار ي�م 2011/1/29 م الإحياء امل�ؤمتر 

الدويل اخلام�س لـ "عا�ش�راء عام 2011 م" الذي دعت اإليه م�ؤ�ش�شة املزدهر العاملية بح�ش�ر �شخ�شيات 
ر�شمية وعلمائية واأدبية واأكادميية من بلدان خمتلفة كالعراق والك�يت و�ش�ي�رسا ومايل و�شاحل العاج 
وغينيا واإيران، ُقدمت فيه اأبحاث وكلمات ان�شبت على �رسورة التاأ�شي بال�شنة النب�ية ال�رسيفة واأهل 

البيت ونبذ كل اأ�شكال العنف واالإرهاب وخماطبة االآخر باحل�شنى. 
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ال�سيخ  اأداره  الذي  العاملي  العا�سورائي  املهرجان  واختتم 
يف  للم�سلمني  الديني  للزعيم  بكلمة  �سوغو  اأحمد  طه 
ال�سنغال ال�سريف الدكتور حممد علي حيدرة  احل�سني 
االإعالم  و�سائل  عرب  امل�سلمني  خماطبة  ل  ف�سَّ الذي 
غطت  التي  والعربية  واالأفريقية  ال�سنغالية  والوكاالت 
احلدث االإ�سالمي الكبري، منها قناة العراقية والفرقان 
الولفية،  باللغة  العربية مع ترجمة  باللغة  العراقيتني  
موؤكداً على اأهمية الوحدة االإ�سالمية واأهمية االلتفاف 
بيته  واأهل  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  النبي  حول 
بو�سفهم �سفينة جناة، وبخا�سة �سفينة االإمام احل�سني 

) عليه ال�سالم(. 
وعرج ال�سريف حيدرة  على االأو�ساع التي حلَت يف العراق 
واحلا�سلة يف بع�س البلدان العربية النازعة اإىل احلرية، 
وانهيار القوتني العظميني، معتربا اإن خال�س الب�سرية 
بها  ب�ّسر  التي  والبناء  االإ�سالح  بقيم  بالتم�سك  يكمن 
ر�سالة  حماربة  واإن  ال�سالم(،  عليه   ( احل�سني  االإمام 
اأهل  اأتباع  وحماربة  ال�سالم(  عليه   ( احل�سني  االإمام 
على  بالوبال  تاأتي  وحمبيهم  ال�سالم(  عليهم    ( البيت 
م�سعلي فتنها م�ست�سهدا مبا ح�سل يف العراق اإذ اأن دماء 
�سهداء العراق اأمثال ال�سيد حممد باقر ال�سدر وال�سيد 
ح�سن ال�سريازي وال�سيد مهدي احلكيم وال�سيد حممد 
�سدام  نظام  ب�سقوط  عجلت  التي  هي  ال�سدر  �سادق 
ح�سني، طالبا من االآخرين االتعاظ مبا وقع يف العراق 
عام 2003 م وما يح�سل يف بع�س البلدان العربية، مركزا 
االإ�سالمية  بالوحدة  التم�سك  اأهمية  على  حديثه  يف 
ب�سرية  اأ�سوة  العنف  ونبذ  باحل�سنى  االآخرين  وخماطبة 
بيته  واأهل  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  االأكرم  النبي 

الكرام ) عليهم ال�سالم(. 
وتوا�سيح ح�سينية  نبوية  مدائح  احلفل  فقرات  وتخللت 

والئية من اإلقاء ال�سريف ال�سيد اإبن عمر احل�سني. 
ويف اليوم التايل )2011/1/30 م( ويف ف�ساء مفتوح جرى 
العا�سمة  �سواحي  احدى  يف  كبري  جماهريي  احتفال 
حتدث فيه عدد من املتحدثني بلغات خمتلفة، وفيه قدم 
الدكتور ن�سري اخلزرجي موفد دائرة املعارف احل�سينية 
ال�سنغال دورة من 64 جملداً من املو�سوعة  اإىل م�سلمي 
ال�سريف  ال�سنغال  يف  امل�سلمني  زعيم  اإىل  احل�سينية 
بجهوده  عرفاناً  احل�سني  حيدرة  علي  حممد  الدكتور 
الطيبة على طريق العلم والعمل وداأبه يف اإقامة امل�ساريع 
واالإن�سائية  وال�سناعية  والزراعية  اخلدمية  الطوعية 

وغريها ل�سالح ال�سنغال وما جاورها. 

   مهرجان دويل يدعو اإىل خماطبة الآخر باحل�سنى ونبذ العنف فـــــــــــــــــــــي داكار و�سط م�ساهد من واقعة كربالء اأبكت احلا�سرين ن�ساًء ورجاًل
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جممع الإمام علي بن مو�سى الر�سا عليه ال�سالم  ال�سكني لاليتام..
باإ�سراف ممثلية مكتب اآية اهلل العظمى ال�سيد علي ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف( يف كربالء املقد�سة 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم :
» اذا بكى اليتيم اهتّز العر�س على بكائه فيقول اهلل 

تعاىل : يامالئكتي ا�سهدوا علّي اإنَّ من اأ�سكته وا�سرت�ساه 
اأر�سيته يف يوم القيامة « )م�ستدرك الو�سائل 2 : 623(
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يف   العليا  الدينية  املرجعية  بها ممثلية  تقوم  م�ساريع  عدة 
كربالء املقد�سة   منها ثقافية ومنها خريية وب�سبب الظروف 
التي مير بها العراق فاإن �سريحة االيتام تكاد تكون العالمة 
البارزة يف املجتمع العراقي وهذا ما يجعل النفو�س اخلرية 
امام م�سوؤولية �سرعية يف رعاية هذه ال�سريحة ، ومن بني 
تلك امل�ساريع التي تنفذها ممثلية املرجعية الدينية  العليا 
يف  كربالء املقد�سة   م�سروع جممع االإمام علي بن مو�سى 

الر�سا عليه ال�سالم لاليتام .
هذه ال�سريحة التي طاملا او�سى بها اهلل عز وجل ور�سوله 
تكون  ان  من  لها  فالبد  ال�سالم  عليهم  االطهار  واالئمة 
بن مو�سى  علي  االإمام  .م�سروع  املرجعية  اهتمامات  �سمن 
يف  ال�سغري  احلر  منطقة  يف  الكائن  ال�سالم  عليه  الر�سا 
بها  يتكفل  التي  املهمة  امل�ساريع  احد  يعد  املقد�سة  كربالء 

مكتب ممثلية �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظله .
الهيئة  ع�سو  الكرمي  عبد  زهري  احلاج  االخ  حتدث  وقد 
قائال:ان  امل�سروع  عن  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  االدارية 
م�ساحة االر�س املخ�س�سة لهذا امل�سروع هي ) 5000 (االف 
مرت مربع  اما م�ساحة البناء يف) 5120 ( مرتا مربعا وقد 

خ�س�س هذا امل�سروع لاليتام .
ق�سمت االر�س اىل ثمانية اجزاء على كل جزء مت بناء بناية 
تتاألف من طابق ار�سي وطابق اول جمموع ال�سقق ال�سكنية 

لكل بناية هو ثمان �سقق �سكنية .
وعن تفا�سيل ال�سقة الواحدة ذكر احلاج زهري ان كل �سقة 
على  الواحدة  ال�سقة  حتتوي  مربعا  (مرتا   80 م�ساحتها) 
غرفتي نوم وغرفة ا�ستقبال او ) الهول( ومطبخ و�سحيات 
.، كما وان مواد البناء امل�ستخدمة هي من النوعيات اجليدة 
ا�سافة اىل خربة االخوة العاملني وامل�سرفني على امل�سروع 

حتى يظهر ب�سكل متكامل وممتاز . 
بلغت  فقد  املرجعية  بها  تتكفل  الذي  امل�سروع  كلفة  اما 
مليون(  وثمامنائة  مليارين  اي   2،800،000،000 تقريبا) 

دينار عراقي. 
اما مدير امل�سروع ال�سيد )خالد عبد احلميد( فقد  حتدث 
قائال:  با�سرنا يف امل�سروع مبعدل )40-50( عامال  يوميا 
وبداأنا مبعاجلة الرتبة النها كانت يف ال�سابق ار�سا زراعية 
مما جعلنا ان نبدل نوعية الرتبة برتبة اقوى تتحمل هذا 

البناء ال�سخم متعدد  الطوابق.

احلميد،  عبد  فا�ساف  ال�سكنية  ال�سقق  موا�سفات  عن  اما 
وملحقاتها  ومطبخ  و�سالة  غرفتني  من  �سقة  كل  تكون 
وتبلغ م�ساحة كل �سقة )80( مرتا مربعا، و�ستكون هنالك 
طرق رئي�سية بعر�س 8 امتار وطرق فرعية بعر�س 5 امتار 
، يحتوي املوقع على ثمان  بنايات باال�سافة اىل انه �ستكون 

هنالك ح�سينية كبرية.
وتابع: �سيتم افتتاح امل�سروع خالل  اال�سهر  ال�ستة   القادمة 
ن�سبة  من   %75 ن�سبة  حاليا  حققنا  حيث  متكامل  ب�سكل 

اجناز امل�سروع.
الفتا اىل ان هذه املنطقة حتتاج   باال�سافة اىل هذا امل�سروع 
اخلريي الذي �سيوؤوي ع�سرات العوائل  ف�سال عن  الكثري 
�سحي  م�ستو�سف  كاإن�ساء  �ساكنيها  لكرثة  اخلدمات  من 
التي  اخلدمية  االمور  من  وغريها  املنطقة  بهذه  خا�س 

يجب ان تتوالها احلكومة املحلية خدمة ل�ساكني املنطقة.
كربالء  يف   العليا  الدينية  املرجعية  ملمثلية  ان   ويذكر 
املقد�سة   م�ساريع اخرى  �سن�سلط عليها ال�سوء يف االعداد 

القادمة .

يف العدد القادم
�سن�سلط ال�سوء 

على عملية 
ا�ستمالك العقارات 
املحيطة بالعتبة 
احل�سينية املقد�سة
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التقى �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي اأمني 
�سم  �سعوديا  وفدا  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  عام 
اأكرث من 300 زائر من منطقتي االإح�ساء والقطيف 
احل�سيني  ال�سحن  يف  االأنبياء  خامت  قاعة  على 
ال�سبت املوافق 2011/1/29، وتعر�س  ال�سريف يوم 
زيارة  "اأهمية  اىل  للوفد   حديثه  خالل  �سماحته 
االأربعني املباركة وا�سفا اياها بتجارة مربحة البد 
�سدق  مدى  عن  واختبار  امتحان  فيها  يكون  اأن 
)عليهم  البيت  الآل  وحمبته  والئه  يف  االإن�سان 
ال�سالم("، م�سريا باأن "هذا االختبار يتاأتى باإ�سكال 
خمتلفة منها ما ميتلكه االإن�سان من وعي وعمق يف 
التعبري عن �سدق  �سبيل  املعاناة يف  الوالء وحتمل 

الوالية"..
الذي  العظيم  الثواب  "م�ساألة  اىل  �سماحته  واأ�سار 
)عليه  احل�سني  االإمام  لزائري  تعاىل  اهلل  اأعده 
ال�سالم( خا�سة من ياأتيه م�سيا على االأقدام موؤكدا 
االأئمة  عن  وردت  التي  ال�سريفة  باالأحاديث  ذلك 
االأطهار ومنها: ) له بكل خطوة األف ح�سنة وميحو 
عنه األف �سيئة ويرفع له األف درجة( "، م�سريا اىل 
ق�سية  يف  والَعربة  الِعربة  بني  املزج  يف  "احلاجة 
االإمام احل�سني )عليه ال�سالم("، مبينا اإن "اجلانب 
العاطفي الذي اأر�ساه النبي حممد )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( منذ اليوم االأول لوالدة االإمام احل�سني 

عواطف  وامتزجت  حمله  حينما  ال�سالم(  )عليه 
ال�سرور والفرح  بوالدته مع عواطف احلزن واالأمل 
وال�سجن على ا�ست�سهاده، والأن اهلل �سبحانه وتعاىل 
جعل يف قلوب املوؤمنني حرقة على ا�ست�سهاد االإمام 
اىل  الزمن  مع  امل�ستمرة  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
بالعاطفة  التي يعرب عنها  ذاتها  القيامة وهي  يوم 
اإن  وحيث  عليه(  اهلل  )�سالم  االإمام  اإزاء  اجليا�سة 
هذه الثورة من�سوؤها من اهلل تعاىل والتخطيط اىل 
تخطيط  هو  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمام  ثورة 
العاطفة  بجانب  اأ�س�س  الذي  اإن  جند  لذا  اإلهي 
االأطهار  واالأئمة  والنبي  تعاىل  اهلل  هو  والَعربة 
اأجمعني( من خالل  )�سلوات اهلل و�سالمه عليهم 
ما ُذكر عنهم من اأحاديث كثرية بخ�سو�س الِعربة 

والَعربة"، الفتا اىل اإن "املوؤمن باأم�س احلاجة اىل 
واالإن�سداد  الوالء  وتر�سيخ  لتقوية  العاطفة  جانب 
اىل االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( على اأن ن�ستلهم 
الدرو�س والِعرب خا�سة مع اأتباع اأهل البيت )عليهم 
جائر  ظامل  حاكم  بوجه  وقفوا  الذين  ال�سالم( 
م�ستبد ال ياأمر بتعاليم القراآن وال يتبع �سنن نبي 
الب�سرية )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم("، مو�سحا اإن 
"على املوؤمن الوقوف معلنا عن تلك ال�سرخة التي 
اأ�ستن�سرها االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(، ومعربا 
عن تلبيته لتلك ال�سرخة والن�سرة، حينئٍذ �سيطبق 
م�سمون مقولة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( يف 
ا�ستن�ساره، على اأن يقف عند كل فعل وقف به االإمام 
بل  املقوالت  فقط  ولي�س  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
حتى ما بدر من اأ�سحاب االإمام احل�سني )ر�سوان 
اهلل عليهم( لنتاأمل فيها ون�ستلهم ون�ستخل�س منها 
هل  اأنف�سنا  نراقب  ذلك  بعد  ثم  والِعربة  الدر�س 
اإننا طبقنا هذا الدر�س الذي ا�ستلهمناه من االإمام 
"الوفد  �سماحته على  .. متمنيا  )�سالم اهلل عليه( 
احلاكم  زوال  بنعمة  عليهم  اهلُل  مَينَّ  اأن  ال�سيف 
معربا  يقدمونها"..  التي  الت�سحيات  اإزاء  الظامل 
م�ستمرة  الظامل  احلاكم  ابتالء  مرحلة  "طاملا  اإنه 
البد اأن ي�ستلهم املوؤمن كيف ي�سمد ويثبت؟ وكيف 
جن�سد قيم االإميان على الرغم من �سعوبة وق�سوة 

الظروف التي مير بها"..

ال�سيخ الكربالئي خالل لقائه الوفَد ال�سعودي: 
الوقوف بوجه احلاكم الظامل ميثل الن�سرة لالإمام احل�سني )عليه ال�سالم(

تقرير: ح�سني النعمة
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وفد من حوزة النور الن�سوية بالبحرين..
يزور العتبة احل�سينية ويلتقي ال�سيخ الكربالئي

زار وفد علمي من حوزة النور 
الن�سوية بالبحرين العتبة 

احل�سينية املطهرة، الأ�سبوع املا�سي، 
على هام�س م�ساركة طالبات 

احلوزة العلمية يف اإحياء زيارة 
الأربعني املباركة يف مدينة كربالء 

املقد�سة. واأو�سح �سماحة الأمني 
العام للعتبة احل�سينية ال�سيخ 

عبد املهدي الكربالئي خالل لقائه 
الوفد البحريني، باأّن "طالبة 

العلم بحاجة اإىل حت�سيل الإدراك 
والوعي بطبيعة املهمة والوظيفة 

املكّلفة بها، وما هي مرتبة وقدا�سة 
هذه املهمة، ونحن حينما نتاأمل يف 
الآيات القراآنية التي بينت مهمة 

الأنبياء واملر�سلني والأحاديث 
ال�سريفة يظهر باأن طلبة العلم 

وظيفتهم امتداد لوظيفة الأنبياء 
واملر�سلني والتي تت�سم وظيفتهم 

باإخراج النا�س من ظلمات اجلهل 
اإىل نور املعرفة".

يح�سلون  ما  ن�سر  العلم  طلبة  "على  واأ�ساف، 
عليه من العلوم واملعرفة، الأن زكاة العلم ن�سره 
يعني  والذي  ال�سريف،  احلديث  يف  ورد  كما 
اأي  من  يتاأتى  ال  والذي  وتعليمه،  العلم  بنمو 
اأحد، ونحن كطلبة علم يجب اأن نفهم املطالب 
قد  العلماء  باأن  ونرى  والفقهية،  العلمية 
اأجهدوا اأنف�سهم يف معرفة املطالب العلمية من 

خالل التاأمل والتدبر وال�سوؤال واملباحثة فهذه 
الو�سائل ت�ساعد يف البناء العلمي املتني".

وا�ست�سهد ال�سيخ الكربالئي باحلديث ال�سريف 
)ال خري يف عبادة لي�س فيها تفّقه، وال خري يف 
لي�س  قراءة  يف  خري  وال  تفّكر،  فيه  لي�س  علم 
اأن  يجب  نقراأ  "حني  باأننا  مبيناً  تدبر(،  فيها 
نعرف  اأن  ونحاول  وتاأمل،  وتفكر  بتدبر  يكون 
اأن  علينا  بعدها  ومن  العلمية،  املطالب  دقائق 

نطبق ونعمل مبا تعلمناه".
العلم اىل  "يحتاج طلبة  وتابع حديثه بالقول، 
بناء �سخ�سيتهم الرتبوية واأن يرو�سوا اأنف�سهم 
الأن  والعبادة،  العلم  طلب  يف  االإخال�س  على 
االإخال�س اأمر �سعب جداً، بينما االإن�سان الذي 

الو�سول  يف  يعينه  لكي  تعاىل  اهلل  اإىل  يتوجه 
اإىل مرتبة االإخال�س يف العبادة والدار�سة فهو 
اإىل  يحتاج  نف�سه  الوقت  يف  وهو  لذلك  يوفق 
ي�سغل  ال  واأن  للنف�س  وتروي�س  عظيم  جهد 

نف�سه بهموم الدنيا".
العلم  طلبة  "بع�س  اإن ّ اإىل  الكربالئي  ولفَت 
واالإطراء  واملن�سب  اجلاه  طلب  اإىل  ي�سعون 
الدنيا  �سوائب  من  تعد  وهذه  النا�س  قبل  من 
جندهم  ولذلك  العلم،  طالب  بها  يبتلى  التي 
اأ�سفل  يف  واأ�سبح  االمتحان  هذا  يف  ي�سقطون 
اأن  العلم  طالب  "على  باأّن  مبيناً  ال�سافلني"، 
يرتك اأهواء الدنيا ويرتقي �سّلم الكمال ويجعل 

اهلل لهم مكانة عظيمة يف نفو�س النا�س".
البحريني  الوفد  مديرة  اأو�سحت  جانبها  من 
"الوفد �سّم )50( �سخ�ساً  باأّن  ي�سرى املو�سوي 
النور  حوزة  وطالبات  ومدر�سات  اإدارة  ميثلون 
والتي  البحرين  االأكادميية يف مملكة  الن�سوية 
ح�سني  ال�سيخ  اهلل  اآية  �سماحة  عليه  ي�سرف 
لزيارة  "ياأتي  الوفد  باأّن  وبّينت  النجاتي". 
التوايل،  على  الثالثة  للمرة  املقد�سة  كربالء 
على  امل�سي  �سعرية  باإحياء  الوفد  يقوم  حيث 
ال�سالم(  االإمام احل�سني )عليه  لزيارة  االأقدام 

وتختم باأداء مرا�سيم الزيارة املباركة".

تقرير: علي اجلبوري
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      لل�سنِة الرابعِة اأهايل �سلطنة ُعماَن..    
ربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم(    يشاركون بعزاء حسيني في ذكرى اأ

شارك المسلمون من سلطنة ُعماَن بموكب عزاء موحد  ليلة  

ربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم( معبرين فيه عن  اأ

مواساتهم وحرارة الشوق الذي قدموا به. 

وذكر متحدث منهم إن “موكب سلطنة عمان يشارك 

كـثر  فراد الموكب اأ للسنة الرابعة على التوالي وقد بلغ عدد اأ

من 1500 زائر حسيني قد رددوا كلمات الولء والنتماء 

شعريا معتبرينها  وثيقة مبايعة بينهم وبين اإلمام الحسين 

)عليه السالم(”.

      موكب عزاء من ال�سعودية..    
لف زائر  في كربالء   كـثر من 32000 اأ ربعينية اإلمام الحسين باأ  يشارك باأ

انطلقت صباح يوم الثالثاء الموافق العشرين من شهر 

صفر العديد من المواكب الحسينية بينها موكب عزاء 

هالي البقيع الموحد من المملكة العربية السعودية والذي  اأ

كـثر من  يعد  من المواكب الضخمة التي شارك  فيها اأ

لف زائر انطلق بمحافظة كربالء المقدسة لمناسبة  32000 اأ

ربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم(..  اأ

القطيف  من  زوارا  البقيع  هالي  اأ عزاء  موكب  ضم  وقد 

واإلحساء والمدينة المنورة وقد شارك في مراسيم زيارة 

ربعين في موكب ضخم ومميز جاب مدينة كربالء  الأ

المقدسة متوجها الى مرقد اإلمام الحسين ومن ثم الى 

بي الفضل العباس )عليهما السالم(”.. مرقد اأ

      موكب من ال�سويد ي�سارك يف تقدمي اخلدمات لزوار الأربعني و�سط كربالء 
ربعينية  قامت الجالية العراقية في السويد موكبا خدميا لزوار اأ اأ

س  الراأ باب  جهة  من  بالقرب  كربالء  في  الحسين  اإلمام 

صحاب الموكب  وضح اأ الشريف للعتبة الحسينية المقدسة.  واأ

إنهم جالية عراقية في مملكة السويد جاؤوا إلقامة  موكب 

ربعينية اإلمام الحسين سالم هللا عليه في  اأ خدمي لزوار 

كربالء مشيرين الى  إن موكبهم يقدم خدماته للزوار طيلة 

24 ساعة دون توقف، إضافة الى مشاركـتهم بعزاء خاص بهم 

خالل الزيارة التي شهدت توافد الزائرين الى المدينة من 

جنبية. نحاء العراق ومن مدن عربية واأ كافة اأ

     

     جتمع لل�سم والبكم من املحافظات العراقية..
ينطلق بموكب عزاء داخل العتبة الحسينية المقدسة 

استقبلت مدينة كربالء المقدسة موكبا خاصا مميزا للصم 

والبكم حيث قدم المعزون مواساتهم لإلمام الحسين عليه 

السالم بطريقتهم الخاصة ولكونهم شريحة من المجتمع لها 

سوة بباقي الشرائح العراقية  حق ممارسة عقائدها وطقوسها اأ

)عليه  الحسين  اإلمام  ربعينية  اأ ذكرى  لتحيــي  جاءت  التي 

السالم(.

وقال كـفيل الموكب إن “هذه الشريحة من خمس  محافظات 

عراقية جاءت بموكب خاص بها الى كربالء من اجل تقديم 

عزائها لإلمام الحسين عليه السالم وهي اليوم تشارك باقي 

الطيف العراقي بمسيرات العزاء كباقي الشرائح العراقية”. 

مر من  الأ بادئ  في  انطلق  والبكم  الصم  إن “موكب  مبينا 
والبصرة  وواسط  بغداد  محافظات  وشاركـته  بابل  محافظة 

والسماوة ويعتبر من المواكب الضخمة حيث شاركت كل 

لف شخص من بينها نساء في موكب خاص بهن؛  محافظة باأ

ضمن موكب الصم والبكم”.
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من الإح�ساء اإىل كربالء.. �سكر وعرفان للعتبة احل�سينية املطهرة    
قّدم وفد من مدينة اإلحساء السعودية 

العامة  مانة  لالأ وتقديرهم   شكرهم 

للعتبة الحسينية المطهرة على جهودها 

المبذولة في خدمة زائري سيد الشهداء 

)عليه السالم(. جاء ذلك خالل لقاء 

مين العام للعتبة الحسينية  نائب الأ

فضل الشامي  بوفد من  المطهرة السيد اأ

مدينة اإلحساء على هامش مشاركـتهم 

ربعين المباركة. وقد  في إحياء زيارة الأ

قدم الوفد السعودي هدية تقديرية إلى 

مانة العامة للعتبة الحسينية المطهرة ومنتسبيها، وقد سّلمت الهدية إلى  العتبة الحسينية المطهرة تثمينا منه للجهود المبذولة من قبل الأ

فضل الشامي. مين العام للعتبة المطهرة السيد اأ نائب الأ

وربية: ستراليا وتنزانيا ودول اأ      زائروَن من اإلمارات واأ
  نتحدى الإرهاب ونتمنى ال�سهادة يف كربالء 

وصف زوار قادمون من دول اإلمارات العربية المتحدة 

وبريطانيا وتنزانيا وكينيا ومدغشقر الخدمات التي وجودها 

ربعينية اإلمام الحسين  في كربالء والتي تم تقديمها لزوار اأ

نها خدمات خيالية ولم يشاهدوا مثلها  )عليه السالم( باأ

من قبل.. وقال محمد بشير من بريطانيا في تصريح لمراسل 

حرار( إننا جئنا مدينة كربالء المقدسة قادمين من  )الأ

دول اإلمارات العربية المتحدة وبريطانيا وتنزانيا وكينيا 

ومدغشقر موضحين إن عدد الذين وفدوا الى كربالء مع 

لف  رحلتهم الخاصة خالل اليومين القادمين بلغ 3000  اآ

ربعينية اإلمام  زائر معتبرا إن الخدمات التي تم تقديمها لزوار اأ

نها خدمات خيالية ولم يشاهدوا  الحسين )عليه السالم( باأ

مثلها من قبل".. وتحدى علي مهدي من الجالية العراقية 

باستراليا "اإلرهابيين الذين يقومون بتفخيخ وتفجير طريق 

الزوار قائال "إننا ل نخشى التفجيرات وقد جئنا مشيا من 

النجف الى كربالء واستمرينا بالمسير مدة يومين وان حياتنا 

غلى من حياة الشعب العراقي ونتمنى   على هللا  ليست اأ

رض اإلمام الحسين )عليه السالم(". ن يرزقنا الشهادة باأ اأ

    

     زواٌر  من البحرين يقدمون �سهادة تقديرية
للعتبة الحسينية وخدامها لحسن إدارة الزيارة المليونية

قدمت مجموعة من زوار مملكة البحرين شهادة تقديرية 

لجهودهم  وخدامها  المقدسة  الحسينية  العتبة  الى 

باستيعاب الماليين من الزوار والخدمات التي تقدم لهم 

طيلة 24 ساعة يومية..

وقال مسؤول إعالم العتبة الحسينية المقدسة )علي 

حرار( إن  “زوار  كاظم سلطان( في تصريح لمراسل )الأ

من مملكة البحرين اثنوا على الخدمات المقدمة من قبل 

العتبة الحسينية للماليين التي تفد الى مرقد اإلمام 

ربعين”،  داء مراسيم زيارة الأ الحسين )عليه السالم( لأ

موضحا إن “الوفد قدم شهادة تقديرية ودرع التمييز 

إلدارة العتبة المقدسة وخدامها”.. 

ويذكر إن موكب عزاء مملكة البحرين مشاركة 30000 

لف زائر بحريني ويعتبر من المواكب المتميزة التي  اأ

ربعينية في كل  تقدم مراسيم عزائها خالل الزيارة الأ

عام”..
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ثار فالح على �سديقه وقذفه بكلمة جارحة ، وما 
يفكر  بداأ   ، اأع�سابه  وهداأت   ، منزله  اإىل  عاد  اإن 

باتزان: كيف خرجت هذه الكلمة من فمي ؟! 
�ساأقوم واأعتذر ل�سديقي .. هكذا قال الفالح ....

قال  �سديد  خجل  ويف  �سديقه،  اإىل  عاد  بالفعل 
له: اأنا اآ�سف فقد خرجت هذه الكلمة عفوا مني ، 

�ساحمني وقبل �سديقه اعتذاره . 
 .. حزينة   .. م�سطربة  ونف�ُسه  الفالح  عاد  لكن 
ي�سرتح  الكلمة..مل  هذه  مثل  منه  خرجت  كيف 
قلبه ملا فعله.. فالتقى بكبري القرية واعرتف له 
نف�سي،  ت�سرتيح  اأن  اأريد   : له  قائال  ارتكب،  مبا 
من  خرجت  الكلمة  هذه  اأن  م�سدق  غري  فاإين 

فمي.
قال له الرجل الكبري : 

اإن اأردت اأن ت�سرتيح امالأ جعبتك بري�س الطيور، 
واعرب على كل بيوت القرية، و�سع ري�سة اأمام كل 

منزل ..
، ثم عاد  يف طاعة كاملة نفذ الفالح ما قيل له 

اإىل �سيخه متهلاًل ، فقد اأطاع ..
قال له الرجل الكبري :

االآن اذهب واجمع الري�س من اأمام االأبواب ..عاد 
حملت  قد  الرياح  فوجد  الري�س  ليجمع  الفالح 
الري�س ، ومل يجد اإال القليل جدا اأمام االأبواب ، 

فعاد حزينا .. عندئذ قال له الرجل الكبري : 
كل كلمة تنطق بها اأ�سبه بري�سة ت�سعها اأمام بيت 

اأخيك ، ما اأ�سهل اأن تفعل هذا ؟! 
اإذن   .. اإىل فمك  اأن ترد الكلمات  اأ�سعب  لكن ما 
عليك اأن جتمع ري�س الطيور اأو مت�سك ل�سانك .

اجمع ري�س الطي�ر
 اأو ام�شك ل�شانك

عمار جبار خ�سر حكاية ق�سرية

�ل�ساعر �حل�سيني:ر�سا �خلفاجي

اإىل احل�سن النقي حدوُت ركبي

يوم ح�سري

ركـــبـــي الـــــنـــــقـــــيِّ  حــــــــــــــدوُت    اإىل   احلـــــ�ـــــســـــِن  
ــــل    راٍج ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ وبــــــــــــــــــــــاٌب     لــــــلــــــنــــــجــــــاة    لــــكـــــ
فـــخـــرا يـــــــطـــــــُل    ــــريــــُح   ـــــ ـــــ الــــ�ــــســـــ ذاك    لــــــــــه   
ــــف   يبقى ـــــ ورغـــــــــــــــــم    جـــــــــراحـــــــــه   بــــالــــنــــ�ــــســـــ
هـــــــــو   احلـــــ�ـــــســـــن   الــــــنــــــقــــــيُّ   مـــــــــن   الــــعــــيــــوِب
ـــالُه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عــــ ــــــَد   يف     ــــــس وقــــــــــــــــــــراآن   جتــــــ�
واآيــــــــــــــــــــــــــات      تـــــ�ـــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُج      مبـــــعـــــجـــــزاٍت
ُيــــدعــــى الــــفــــ�ــــســــل    اأيــــــــــــَن   اإذا   مــــــــا   قــــيــــل  
وتــــــهــــــتــــــف    بـــــا�ـــــســـــمـــــه   االأ�ـــــــــــــســـــــــــــواُت    هــــذا
ــــــــاملــــــــوت  ميحى ب تـــــــوهـــــــم  جــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌل  
�سين�سى قـــــــبـــــــتـــــــه       بـــــنـــــ�ـــــســـــف      وان     
ـــــــة    الــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــادي    بـــعـــزم �ــــســــنــــبــــنــــي    قـــــــب
�ــــســــنــــبــــنــــيــــهــــا      وتــــــعــــــلــــــو     مـــــــــــــن     جـــديـــد
مــــنــــار بـــــــــلـــــــــدي     يف     االآل     قـــــــــبـــــــــاب    
�ــــــســــــالمــــــا    �ــــــســــــيــــــدي    والـــــــقـــــــلـــــــب     يـــرجـــو

املـــــــــرجـــــــــى  يف  اعـــــتـــــقـــــادي هــــــــــــو   االأمـــــــــــــــــــُل  
لـــلـــعـــبـــاد ـــــــدي   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يـــهــــ اهلل   ونـــــــــــــــوُر  
ـــراء مـــــــرفـــــــوع الــــعــــمــــاد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ بـــ�ـــســـامــــ
ـــمـــا  �ـــــســـــاخمـــــا  فــــــــوق الــــــبــــــوادي  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عـــظـــيــــ
واأفــــــ�ــــــســــــل   مـــــــــن   مــــ�ــــســــى  فـــــــــــوق   الــــــوهــــــاِد
ــــُن   الـــــ�ـــــســـــَداد ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ وحمـــــــــــــــــراُب   الـــــتـــــقـــــى  ركـــــ
الــــبــــالد يف   �ــــــســــــارت  الـــركـــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُن  بــــهــــا 
اأ�ـــــــــــســـــــــــارت   نــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه   كـــــــــــــلُّ   االأيـــــــــــــادي
املــــــبــــــادي نــــــــهــــــــج     اأو    ــــــيــــــاء   احلـــــــــــــق    �ــــــس
ـــــــو مـــــــــن  فـــــــــــوؤادي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لـــــــــه  ذكـــــــــر ويـــخـــبــــ
ـــــــــــــه    حــــــــبــــــــي    وعــــــ�ــــــســــــقــــــي     وارتــــــــيــــــــادي ل
ـــــــــــع مــــــــن  بــــــالدي ــــ ــــ كـــــمـــــا  االإ�ـــــــســـــــعـــــــاع  تـــ�ـــســـطــــ
لــــــهــــــا   الــــ�ــــســــعــــب  االأ�ــــــســــــيــــــل  يــــــظــــــل   فــــــادي
عــــــلــــــيــــــك     مـــــــــعـــــــــويل     ثــــــــــــــم     اعــــتــــمــــادي
باالمتــــــــــداد احـــــــــمـــــــــٍد      خــــلــــيـــــــــــــــــــفــــة     

31

صبح دين الحق ، في كّلِ لسانِ   لعقاً  اأ

تاَجروا فيه جهاراً   وثم بتلينا بالبيان 

ماني  كلُ  من هّب تمادى وانتشينا بالأ

وسنبقى في َعمانا  لنرى في يوم حشرِ 

------------------

32

فيقوا    صحوة اإلنسان نعمه  يها الناس اأ اأ

عمال يبقى   فاكسبوا الوقت ِبهّمه  صالح الأ

لن ينال المجد منكم   دونما سعي ِلِقّمه 

نرتقيها اليوم حتى   نرتقي في يوم حشرِ 

33

َخلق هللا لنا الموت ، حياةً  وخلودا 

كرمنا بالسعي تمييزاً  مجيداً   ن اأ َبعد اأ

فّضل العامل مّنا وهداه كي يجودا 

اّن من جادَ  بدنياه علي ٌّ يوم حشرِ 

34

رض ولهى بحسينٍ  ونشيده  ما تزال الأ

شرق فجٌر يشِغل الناس وجوده  كلما اأ

إنه السبط المضّحي بالغدا تّوج ِجيده 

حّبهُ  صار جوازاً  لعبوري يوم حشري 

------------------

35

الُحسيني : هو العاشق منهاج الحسين 

الحسيني : هو العاِرف حقاً  ويقين 

اّن درب البذل مفتاح لصبر الصابرين 

لقي يوم حشري هكذا واصلت دربي ، لأ
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الكوه  ح�سني  ال�سيد  اهلل  اآية  املرحوم  اإن  يقال 
اجلواهر  الذي هو من تالمذة �ساحب  كمرى، 
وال�سيخ االأن�ساري، وكان جمتهداً م�سهوراً، وكان 
اإن  الوا�سح  ومن  االأ�سا�سية،  الدرو�س  در�سه من 
در�س اخلارج يف الفقه واالأ�سول متهيد للرئا�سة 
واملرجعية، واملرجعية الأي طالب هي مبعنى اأنه 
ينتقل دفعة واحدة من ال�سفر اإىل ما ال نهاية .. 
وعليه فالطالب الذي له حظ يف املرجعية يجتاز 
مرحلة ح�سا�سة – هي مرحلة تدري�س اخلارج – 
املرحلة.  الكوه كمري يف مثل هذه  ال�سيد  وكان 
 – مكان  من  عائداً  الرحمة  عليه  كان  يوم  ذات 
اإىل  – مل يكن قد بقي  مثاًل من زيارة �سخ�س 
اأن  فراأى   ، �ساعة  ن�سف  من  اأكرث  در�سه  حني 
ل  الوقت ال يت�سع للذهاب اإىل البيت ، ولذا ف�سّ

اأن يجل�س يف امل�سجد بانتظار موعد الدر�س، دخل 
امل�سجد ومل يكن قد ح�سر اأحد من طالبه ، راأى 
يف زاوية امل�سجد �سيخاً عادياً جداً جال�ساً مع عدة 
ح�سني  ال�سيد  املرحوم  ا�ستمع  يدر�سهم،  طالب 
اإىل در�سه .. ومبنتهى الغرابة راأى اأن هذا ال�سيخ 
العادي قمة يف التحقيق،حمله ذلك على اأن ياأتي 
يف اليوم التايل مبكراً عمداً وي�ستمع اإىل در�سه ، 
جاء وا�ستمع فازداد اقتناعاً بانطباعه الذي كونه 
اأيام، فح�سل  يف اليوم املا�سي، وتكرر ذلك لعدة 
ال�سيخ  هذا  باأن  اليقني  ال�سيد ح�سني  للمرحوم 
اأعلم منه، واأنه ي�ستفيد من در�سه، واأنه اإذا ح�سر 
تالمذته در�س هذا ال�سيخ ف�سي�ستفيدون اأكرث..

هنا راأى نف�سه خمرياً بني الت�سليم والعناد، بني 
االإميان والكفر، بني االآخرة والدنيا، ويف اليوم 

التايل عندما جاء طالبه اجتمعوا قال:
�سيئاً  لكم  اأقول  اأن  اليوم  اأريد  االأحبة!..  اأيها 
جديداً: هذا ال�سيخ اجلال�س يف ذلك اجلانب مع 
اأ�ستفيد  واأنا  بالتدري�س،  مني  اأحق  طالب  عدة 
منه، واالآن نذهب كلنا اإىل در�سه، والتحق بحلقة 
اآثار  در�س ال�سيخ العادي امل�ست�سعف الذي كانت 
اللبا�س هو  ال�سيخ الرث  الفقر بادية عليه، هذا 
مرت�سى  ال�سيخ  با�سم  بعد  فيما  عرف  الذي 

االأن�ساري الدزفويل )ا�ستاذ املتاأخرين(.

اإنَّ مدينتـَكم هذه كاجلّنة!
الغطاء  كا�سف  جعفر  ال�سيخ  التقي  الواعظ  قدم 
اإيران فمّر  اإىل  العراق  �سنة 1228 هـ( من  )املتوفى 
باإحدى املدن ال�سمالية اجلميلة والتي كان قد ظهر 
اأن ي�سّلي  املوؤمنون  الف�ساد، فطلب منه  فيها بع�س 
كبرياً  ح�سوراً  يتوّقعون  كانوا  فحيث  جماعة،  بهم 
اأقاموا  ت�سع،  مل  اآنذاك  املدينة  تلك  يف  وامل�ساجد 
ال�سالة يف �ساحة املدينة وطلبوا من �سماحة ال�سيخ 
اأن يحّدثهم بعد ال�سالة. فاعتذر لهم ب�سعف لغته 
املنرب  فارتقى  اأ�سّروا،  املوؤمنني  ولكن  الفار�سية. 
اأي�ساً  وال�سيخ  متوتون،  كلكم  النا�س  اأّيها  وقال: 
اأن  النا�س..  اأّيها  االآخرة.  يوم  يف  فّكروا  اإذن  ميوت، 
ويف  ق�سورا  اجلنة  يف  الأن  كاجلنة،  هذه  مدينتكم 
ويف  وحدائق،  ب�ساتني  اجلنة  ويف  ق�سورا،  مدينتكم 
مدينتكم اأي�ساً ب�ساتني وحدائق، يف اجلنة ال �سالة 

وال �سيام وال عبادة، ويف مدينتكم االأمر كذلك!
بهذا االأ�سلوب الّلبق فتح ال�سيخ كا�سف الغطاء اآفاقاً 
النا�س  ودعا  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  يف 
بال�سالة  االأكرب  وااللتزام  االنتباه  اإىل  واملوؤمنني 

وال�سيام.

العامُل الذي اأ�سلم وجهه هلل
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يف )معاين االأخبار(  عن �سعد عن الربقي عن حممد بن علي الكويف عن الدهقان عن در�ست عن اإبراهيم بن عبد احلميد عن اأبي احل�سن مو�سى 
)عليه ال�سالم ( قال جاء رجل اإىل النبي )�سلى اهلل عليه واآله( فقال يا ر�سول اهلل قد علمت ابني هذا الكتاب ففي اأي �سي ء اأ�سلمه فقال �سلمه هلل 
اأبوك و ال ت�سلمه يف خم�س ال ت�سلمه �سياء و ال �سائغا و ال ق�سابا و ال حناطا و ال نخا�سا فقال يا ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( و ما ال�سياء قال 
الذي يبيع االأكفان و يتمنى موت اأمتي و للمولود من اأمتي اأحب اإيل مما طلعت عليه ال�سم�س و اأما ال�سائغ فاإنه يعالج غنب اأمتي فاأما الق�ساب فاإنه 
يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه و اأما احلناط فاإنه يحتكر الطعام على اأمتي و الأن يلقى اهلل العبد �سارقا اأحب اإيل من اأن يلقاه قد احتكر طعاما 

اأربعني يوما و اأما النخا�س فاإنه اأتاين جربئيل عليه ال�سالم فقال يا حممد اإن �سرار اأمتك الذين يبيعون النا�س.

ال�شنائُع املكروهة

اإِيتاِء  َو  الِة  ال�سَّ اإِقاِم  َو   ِ اهللَّ ِذْكِر  َعْن  َبْيٌع  ال  َو  جِتاَرٌة  ُتْلِهيِهْم  ال  ِرجاٌل   (: النور 
الُة َفاْنَت�ِسُروا يِف ااْلأَْر�ِس  َيِت ال�سَّ كاِة اجلمعة َفاإِذا ُق�سِ الزَّ

َ َكِثرياً َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن( ِ َو اْذُكُروا اهللَّ ِل اهللَّ َو اْبَتُغوا ِمْن َف�سْ
بن حممد  ال�سكوين عن جعفر  عن  العيا�سي(  1- يف)تف�سري 

ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  قال  قال   ) ال�سالم  اأبيه )عليه  عن 
يِهْم َو َلُهْم  واآله( ثالثة ال َيْنُظُر اهلل اإَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقياَمِة َو ال ُيَزكِّ
َعذاٌب اأَِليٌم املرخي ذيله من العظمة و املزكي �سلعته بالكذب و 
رجل ا�ستقبلك بود �سدره فيواري و قلبه ممتلئ غ�سا.2- يف، 

عليه  اهلل  )�سلى  النبي  عن  ذر  اأبي  عن  العيا�سي(  )تف�سري 
يِهْم  ُ َيْوَم اْلِقياَمِة َو ال ُيَزكِّ واآله( اأنه قال ثالثة ال ُيَكلُِّمُهُم اهللَّ

الكاذب  �سلعته باحللف  املنفق  و  املنان  و  امل�سبل  اأَِليٌم قلت من هم خابوا و خ�سروا قال  َعذاٌب  َلُهْم  َو 
اأعادها ثالثا   3- وكذلك يف )تف�سري العيا�سي(  عن �سلمان قال ثالثة ال َيْنُظُر اهلل اإَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقياَمِة 
االأ�سمط الزان و رجل مفل�س مرخ خمتال و رجل اتخذ ميينه ب�ساعة فال ي�سرتي اإال بيمني و ال يبيع 

اإال بيمني.

امر الطاغية ها�سم بن عبد ملك عامله 
وملا  دم�سق  اإىل  االإمام  بحمل  يرثب  على 
دم�سق،  اإىل  ال�سالم(  االإمام)عليه  و�سل 
حا�سيته  اإىل  فاأوعز  بقدومه  ه�سام  وعلم 
على  االإمام  ودخل  بالتوهني،  يقابلوه  اأن 
عليه  ي�سلم  ومل  قوم  على  ف�سلم  ه�سام 
باخلالفة، فا�ست�ساط غ�سبا، واقبل على 
االإمام)عليه ال�سالم( فقال له: ياحممد 
�سق  قد  منكم  الرجل  يزال  ال  علي  ابن 
ع�سا امل�سلمني، ودعا اإىل نف�سه، وزعم انه 

االإمام �سفها وقلة علم، ف�سكت ه�سام وبداأ 
وي�سخرون  االإمام  من  ينالون  عمالوؤه 

منه. 
اأيها  ال�سالم(:  )عليه  االإمام  لهم  فقال 
بكم؟  يراد  واأين  تذهبون؟  اأين  النا�س: 
اآخركم،  يختم  وبنا  اأولكم  اهلل  هدى  بنا 
لنا ملكا  فان  لكم ملك معجل،  يكن  فان 
موؤجال، ولي�س بعد ملكنا ملك، النا اأهل 

العاقبة، والعاقبة للمتقني.

الغ�ُس واليمني الكاذب يف التجارة

ق�شٌة عن االإمام الباقر )عليه ال�شالم(

اآداُب ا�ستقبال الزائر 
بعد عودته       

عن معلى بن خني�س قال �سمعت اأبا عبد 
ان�سرف  اإذا  يقول   ) ال�سالم  )عليه  اهلل 
اأو  زيارتنا  من  اإخوانكم  من  الرجل 
عليه  �سلموا  و  فا�ستقبلوه  قبورنا  زيارة 
و هنئوه مبا وهب اهلل له فاإن لكم مثل 
من  ثوابه  مثل  ثواب  يغ�ساكم  و  ثوابه 
اأو  اإنه ما من رجل يزورنا  رحمة اهلل و 
يزور قبورنا اإال غ�سيته الرحمة و غفرت 

له ذنوبه.
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اخلان : مبنى وا�سع يحوي غرفًا لإيواء 
بع�س العوائل الفقرية والزائرين ، 
اأو ينزل به امل�سافرون ا�سافة اىل 

وجود خمازن فيه خلزن التمور واملواد 
الخرى جمعه )خانات( . واخلان اأي�سًا 

ما تو�سع يف الب�سائع وال�سلع التجارية 
املحلية واملجلوبة وي�ستاأجر التجار 

فيه حجر اأعمالهم . وقد كان ي�ستعمل 
مربطًا للدواب اأي�سًا . كما ي�سمى بـ 

)ال�سيف( وكانت لهذه اخلانات مثيل 
يف الغرب لنف�س الغر�س ويطلق عليها 

INN ومن هذه اخلانات التي تنت�سر يف 
مناطق وحمالت كربالء هي :

 ، الدهن  خان   ، الدده  خان   ، البا�سا  خان 
حاج  خان   ، ال�سامي  االمري  عبد  �سيد  خان 
البارودي  ابراهيم  حاج  خان   ، الدهان  حميد 

عبا�س  ، خان حاج  ال�سامي  �سيد ح�سن  ، خان 
 ، ع�سفور  خان   ، هذال  ابن  خان   ، ال�سكرجي 
خان حاج جواد جنكانه )خان نا�سر الدوركي 
حالياً( ، خان حاج �سالح االنباري ، خان حاج 
 ، الكمرب  اأحمد  خان   ، علي  ال�سيخ  حممد 
خان الفحامة ، خان مال نا�سر ابو هر ، خان 
مهدي اجلواد ، خان �سيد مرزا الوكيل ، خان 
املخ�سر القدمي ، خان املخ�سر اجلديد ، خان 
البغدادي ، خان حممد ر�سيد ال�سايف اجللبي 
، خان اجلم�س ، خان ال�سرطة ، خان الهتيمي 
، خان  ، خان حاج هادي  اهلل  نور  . خان حاج 
النقيب ، خان العربنچية ، خان القطب )خان 
خان   ، املخ  خان   ، حالياً(  و�ساح  اأحمد  حاج 
الرزاق  عبد  خان   ، الدولة  ركن  خان   ، ثابت 
 ، مال مو�سى خان مرزا �سالح ، خان النواب 
خان الهنود )خان مرزا باقر الراجة حالياً( 
، خان حاج عبد  ، خان عفته  بابا  ، خان علي 
الكلكاوي  الرزاق  ، خان عبد  دكه  ابو  االمري 
، خان  ، خان حاج حممد مهدي االطرقجي 
حاج عبا�س الوكيل ، خان عجيل العلي ، خان 
�سيد مهدي الهندي ، خان حاج جميل ال�سايف 
، خان �سعد قندي ، خان خمزن التبوغ ، خان 
، خان مهدي ال�سالح  ابو اجللود  حاج وهاب 
عويد ، خان حاج ح�سني اجل�سا�س ، خان اأبو 
بال�س ، خان دبو ، خان الدباغية ، خان حاج 

�سليم ال�سايف ، خان حاج هادي الدخيل .

القي�سرية : حمل جتاري يحتوي على غرف 
لبيع املواد اال�ستهالكية وخزنها .

ومن هذه القي�سريات يف كربالء هي :
حاج  قي�سرية   ، الوكيل  علي  حاج  قي�سرية 
كاظم ، قي�سرية حاج مهدي العطار ، قي�سرية 
ر�سا  حاج  قي�سرية   ، اهلل  ن�سر  ح�سن  �سيد 
ال�سحاف ، قي�سرية حاج ح�سون طابورغا�سي 
، قي�سرية كمبوري ، قي�سرية تخته ، قي�سرية 
ح�سان �سعيب ، قي�سرية حاج تقي اأبو معا�س ، 
�سيخ  ، قي�سرية  العزيز  قي�سرية حممد عبد 

ال�سريعة ، قي�سرية االخبارية .

الن�سُب  التذكاري
و�سط  يف  اأقيم  قيماً  اأثراً  الن�سب  هذا  كان 
القانون  ن�سر  لذكر  تخليداً  القدمي  امليدان 
اال�سا�سي للبالد ، وقد �سيد من قبل احلكومة 
 10 منه  جانب  على  كتب  حيث   ، العثمانية 
ال�سلطان  انقالب  لذكرى  تخليداً  متوز 
االأربع   جهاته  على  كتب  كما   ، احلميد  عبد 
م�ساوات   ، )اأخّوت  العثمانية  �سعار احلكومة 
، حرّيت ، عدالت( . وكانت تقام بالقرب منه 
معامالت البيع وال�سراء باملازاد . وقد اأقيمت 
على انقا�س هذا الن�سب بناية البلدية فيما 

بعد ، وهي التي عرفت بـ )بالقّرات خانه(

اخلاناُت والقي�سرياُت
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بنت  فاطمة  اأمه  الها�سمي  طالب  ابي  بن  علي  بن  احل�سني 
حممد بن عبد اهلل الها�سمي �سلوات اهلل عليهم اجمعني 

يف  باملدينة  ولد  ال�سالم(  )عليه  اأّنه  املوؤّرخني  اأغلب  اأّكد 
الثالث من �سعبان يف ال�سنة الرابعة من الهجرة)اُ�سد الغابة 

: 2 / 18، واالإر�ساد : 18(.
وثّمة موؤّرخون اأ�ساروا اىل اإّن والدته )عليه ال�سالم( كانت يف 

ال�سنة الثالثة)اُ�سول الكايف : 1 / 463(.
اما زوجاته فعلى اغلب امل�سادر هن :

اأم  وهي   - ك�سرى  �سهريار  بن  جرد  يزد  بنت  بانويه  �سهر 
االإمام زين العابدين علي بن احل�سني عليه ال�سالم.

القريتني  عظيم   - الثقفي  عروة  بن  مرة  اأبي  بنت  ليلى 
الذي قالت قري�س فيه)لوال اأُنزل هذا القراآن على رجل من 
وليلى   . والطائف  مكة  بالقريتني  وعنوا  عظيم(  القريتني 

يدي  بني  بالطف  املقتول  احل�سني  بن  االأكرب  علي  اأم  هي 
اأبيه. 

الرباب بنت امرئ القي�س بن عدي، الكلبية، وهي ام عبد اهلل 
الر�سيع بن احل�سني، و�سكينة بنت احل�سني.

ام  فاطمة  اأم  التيمية،  اهلل  عبد  بن  طلحة  بنت  اإ�سحاق  ام 
احل�سن وكانت اأوال عند االإمام احل�سن عليه ال�سالم، واإمنا 

تزوجها احل�سني بو�سية من احل�سن اذ قال له عند موته :
عنها.  را�س  واين   ، بيتكم  من  املراأة  هذه  تخرج  ان  اأريد  ال 

ولدت  فاطمة التي هي نف�سها رقية.
حياة  يف  مات  وقد  احل�سني  بن  جعفر  اأم  وهي  الق�ساعية 

اأبيه.
تاريخ ا�ست�سهاد احل�سني عليه ال�سالم هو العا�سر من حمرم 

احلرام �سنة 61 للهجرة وكان عمره ال�سريف 57 �سنة.

الإمام احل�سني بن علي عليهما ال�سالم
مع�سوم هوية 

مقرونا  يكون  االإن�سان  عليه  يقدم  الذي  العمل  قيمة 
باليقني الذي يف قلبه فاإذا كان اليقني قويا و�سلبا يكون 
اأما  ال�سدة واملحنة  العمل قويا و�سلبا وتخترب قوته عند 
يقني  ال  فانه  كالببغاء  ما  عمل  على  االن�سان  يقدم  اأن 
االأفكار  مواجهة  ي�ستطيع  وال  ال�سقوط  ه�س  ويكون  له 
االإميان  على  حتث  التي  البيت  اأهل  مدر�سة   . االإحلادية 
ذات  واأفعالهم  اأقوالهم  تكون  ما  كثريا  والقلبي  العقلي 
داللة عملية اآنية عند ال�سدور وم�ستقبلية اىل اأبد الدهور 
االإمام  ومدر�سة  الع�سور  من  م�سى  ما  عن  وتعريفية 
مل  الطف  قبل  املعريف  اجلانب  يف  ال�سالم  عليه  احل�سني 
واأل�سنة  التاريخ  �سفحات  على  جتعلها  التي  احلظوة  تنل 
قارئيه حتى يفهم من ال اطالع له عن حياة احل�سني عليه 

ال�سالم اإال الطف .
اأنوار  لها  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإمام  عن  الرواية  هذه 
على ح�ساب  العقلي  االميان  ب�سرورة  يقينا  نزداد  جتعلنا 
االميان التعبدي يقول ال�سيخ ال�سدوق : عن اأبي عبد اهلل 
اأيها  ، فقال :  اأ�سحابه  قال : خرج احل�سني بن علي على 
النا�س ! اإن اهلل جل ذكره ما خلق العباد اإال ليعرفوه ، فاإذا 
عرفوه عبدوه ، فاإذا عبدوه ا�ستغنوا بعبادته عن عبادة ما 
�سواه . فقال له رجل : يا بن ر�سول اهلل ! باأبي اأنت واأمي ، 
فما معرفة اهلل ؟ قال : معرفة اأهل كل زمان اإمامهم الذي 

يجب عليهم طاعته .

اإال  الأ�سحابه  وجه خطابه  ال�سالم  عليه  احل�سني  ان  اوال 
اإن  طاملا  انه  اال  الرواية  تظهره  ال  ؟  ذلك  كان  متى  انه 
عقله  اختلط  يعني ممن هم  فهذا  ا�سحابه  اىل  اخلطاب 
يوجه  الذي  املحيط  يعرف  ان  يجب  هنا  باالإميان  وقلبه 
اىل  موجه  الكالم  ان  فطاملا  الكالم  وطبيعة  الكالم  له 
اأ�سحابه فانه خلق منهم قوة اإميانية عقلية تعجز االأقالم 
خطاب   . حمرم  من  العا�سر  يوم  يف  ماهيتهم  و�سف  عن 
احل�سني عليه ال�سالم هو التاأكيد على معرفة اهلل عز وجل 
قبل العبادة فالعبادة بعد املعرفة ال تعد بالعبادة املطلوبة 
بل البد من املعرفة قبل العبادة وقد ق�سم اأمري املوؤمنني 
عليه ال�سالم العبادة اىل ثالثة اأنواع عبادة التجار وعبادة 
العبيد وعبادة االأحرار فالتجار من يطمع باجلنة والعبيد 
من يخ�سى النار واالأحرار من وجد اإن اهلل عز وجل اأهل 
اأهل  للعبادة هو معرفته كما جاء تاأكيد   ، للعبادة فعبده 
احل�سني عليه ال�سالم  ومن خطاب احل�سني هذا ا�ستطاع 
اأبلت بالء ح�سنا معه  ال�سحابة  يوجد  جمموعة من  ان 

يف يوم الطف .
اإمام  ليوؤكد ال�سحابه ماهية  ال�سالم  يعود احل�سني عليه 
زمانه الذي من خالله يعرف اهلل عز وجل اهلل الذي ال 
ي�ستطيع الب�سر و�سفه او تخيله او قد تلتب�س عليه االأمور 
اإن  حتى  وجل  عز  اهلل  كنه  يف  تفكر  اأن  االأحيان  بع�س  يف 
 ، اأحلد  كثريا  وجل  عز  باهلل  تفكر  من  القائل  احلديث 
الن العقل يقف اأمام ذهول يف مرحلة معينة من مراحل 

ينفعه من معرفة  ما  االن�سان  ياأخذ  ان  اأراد  واإذا  التفكري 
فانه  زمانه  باإمام  التم�سك  اإال  عليه  فما  وجل  عز  اهلل 
اإذن   ، اهلل  �سخط  ويجنبه  القيامة  يوم  ينجيه  ما  مينحه 
املنزلة التي يتمتع بها االإمام جعلت مقرونة مبعرفة اهلل 
جهلوا  اإذا  للعباد  احل�ساب  يوم  بنتيجة  ثم  ومن  وجل  عز 
احل�سني  حديث  اإ�سارة   . زمانهم  اإمام  هو  من  علموا  او 
عليه ال�سالم اىل ما فات حيث ان حديثه مل يحدد الفرتة 
كائن  فاهلل  حديثه  ال�سالم  عليه  فيه  قال  الذي  الزمنية 
قبل اأن يكون والباقي بعد فناء كل االأ�سياء فمعرفة اهلل عز 
وجل قبل والدة احل�سني مقرونة مبعرفة اإمام الزمان اأال 
وهو احل�سن وقبله اأبوه االإمام علي عليهما ال�سالم وقبله 
اأف�سل ال�سلوات ال�سالم عليه وحتى قبلهم االأنبياء  جده 

عليهم ال�سالم.
دليال  ويكون احلديث  فال�سل�سلة معروفة  بعده  واأما من 
قويا على زماننا هذا الذي نعي�سه ونحن ملزمون بعبادة 
نعلم  اأن  منا  يتطلب  وهذا  معرفية  عبادة  وجل  عز  اهلل 
زماننا  واإمام  �سحيحة  عبادتنا  تكون  حتى  زماننا  اإمام 
املعروفني  بالعلماء  بااللتزام  علينا  ا�سار  ن�سله  ال  الذي 
رفيعة  مبنزلة  خ�سهم  والذين  والورع  والتقوى  بالعلم 
حديث  اذن   . علينا  له  حجة  ليكونوا  اليهم  القلوب  تقود 
الذين  لالئمة  تثبيت  هو  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإمام 
االإمام احلجة عجل  قائمهم  واآخرهم  بعده  والذين  قبله 

اهلل تعاىل فرجه ال�سريف .

احل�سني يوؤكد على املعرفة قبل العبادة وي�سري اىل الإمام احلجة عليهما ال�سالم
رعد خ�سر عبا�ش
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لكل عمل نقدم عليه البد له ان يكون اآثار معنوية او مادية اي �سعورية او ملمو�سة او االثنان معا ،وفيما عدا ذلك تعترب اعماال ال يرجتى منها خري وقد 
تنقلب على �ساحبه وباال، خم�س مرات ن�سلي يوميا هذه ال�سالة تعترب احدى ال�سور االميانية للم�سلم اجتاه اهلل عز وجل ولكن االآثار املرجوة منها ماهي 
؟ قول عن ائمتنا املع�سومني عليهم ال�سالم ان ال�سالة تنهى  عن الفح�ساء واملنكر ، فاذا ما اراد �سخ�س ما ادى �سالته ان يعلم اآثارها على ت�سرفاته فعليه 
ان يفح�س نف�سه عندما حتيط بها الفح�ساء واملنكر ، الفح�ساء واملنكر هو قول وفعل ، القول هو كل ما ي�سب يف �سخط اهلل عز وجل من منيمة وغيبة وكذب 
وافرتاء والعياذ باهلل من هكذا اقوال ، واما االفعال فهي الغ�س والدجل وال�سرقة والتجاوز على حقوق الغري اياً كان م�سلم او غري م�سلم ، فاذا ما وقع 
امل�سلي يف هكذا بركة من الفواح�س واملنكرات وا�ستطاع ان يتجاوزها من غري ارتكابها فان �سالته تكون قد ادت غاياتها ، فعلينا يوميا وقبل النوم ليال ان 

منح�س افعالنا واقوالنا ون�سعها امام �سالتنا لنخترب �سالتنا ، فال�سالة النابعة من القلب والعقل تكون حاجزا قويا اما النف�س ال�سعيفة .

قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ:

اخترْب  �سالَتك
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 6/ ربيع االأول 1432هـ 
املوافق 10/  �سباط 2011م

م /اي�ساٌح
اإىل / القارِئ الكرمِي

ال�سعوب  بها  متتاز  وتقاليد  عادات  هنالك 
خاللها  من  التي  العالمة  وت�سبح  واالمم 
تعرف هوية �ساحبها فاإذا ما جتولت يف �سوارع 
اي دولة اأوربية و�ساهدت رجال يرتدي العقال 
والي�سماغ تعلم انه عربي ، واإذا ما وجد يف حي 
ما جامع �ستعلم ان هذا احلي يقطنه امل�سلمون 
ت�ستطيع  فانك  دخلت يف هذا اجلامع  ما  واإذا 
اأدائهم  طريقة  خالل  من  امل�سلني  متيز  ان 

لل�سالة .
ولكن هنا املهم كيف ت�ستطيع اأن متيز احل�سيني 
عن غريه ؟ العالمة الوحيدة  والبارزة والتي 
فاذا  ال�سعائر احل�سينية  كال�سم�س هي  ت�سيء 
ال�ساكن  اإن  فاعلم  حمرم  يف  ال�سواد  راأيت  ما 
هنا ح�سيني ،  واإذا ما راأيت  طابورا من قدور 
�ساحبها  اإن  فاعلم  الطعام  وموائد  الطبخ 
متاألقة  وهي  التكايا  راأيت  ما  واإذا  ح�سيني 
اإن  فاعلم  واالأ�سواء  وال�سمعدان  بالقناديل 
االأيام عا�سورائية واذا ما راأيت الطبول و�سوت 
الرواديد فاعلم اإن احلا�سرين هم ح�سينيون.

ال�سعائر احل�سينية هي احدى الوجوه امل�سرقة 
اجمع  العامل  يعلم  وحتى  احل�سينية  للق�سية 

من�سف  اطلع  كلما  تزايد  يف  احل�سينيني  اإن 
�سيكون  عقال  فانه  احل�سينية  الق�سية  على 
ح�سينيا فيجب اأن تو�سع الدالالت والعالمات 
يف كل مكان يرتاده او يقطنه ح�سيني حتى وان 

كانت بحجم ب�سيط الن الق�سية عاملية .
هذه  تهذيب  على  نوؤكد  الوقت  نف�س  ويف 
ال�سلبي حتى  واجتناب  ال�سوائب  ال�سعائر من 
من  يعلم  ال  من  جتعل  �سورة  باأبهى  تظهر 
ال�سعائر  عن  ي�ساأل  ال�سالم  عليه  احل�سني  هو 
ال�سعائر  اإقامة  من  البد  انه  كما   ، و�ساحبها 
تقام  الذي  الو�سط  عقول  ا�ستيعاب  وحجم 
تفكريهم  وم�ستوى  تتما�سى  بحيث  فيه 
االخرى  ال�سور  اىل  تدريجيا  واالنتقال 
اأن تكون ن�سو�س  للق�سية احل�سينية ، وناأمل 
الق�سائد التي تقراأ يف عا�سوراء م�ستوحاة من 
�سميم الواقعة وبعيدا عن اخليال املبالغ فيه 
او املحرف . تكثري ال�سواد له مدلوالته فاإذا ما 
اأقيمت ال�سعائر احل�سينية يف كل بقعة يقطنها 
احل�سينيون وان ال ي�ست�سغروا ن�ساطهم الأنها 
كبرية عند امل�سطفى واآله عليهم ال�سالم كما 
عليه  احل�سني  يجهل  من  انتباه  �ستلفت  اإنها 
ال�سالم ويف نف�س الوقت تثبت عاملية الق�سية.    

كيف تعرف هوية احل�سيني ؟ 
�سامي جو�د
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لل�سّم البكم
�سكى لفيف من املواطنني ممن قام بالت�سجيل 
باالق�ساط  �سيارات  ببيع  املعنية  اجلهات  لدى 
الالزم  باجراء  قاموا  انهم  حيث  للمواطنني 
املطلوبة  وامل�ستم�سكات  املعامالت  من 
والذي  الرافدين  م�سرف  اىل  وتقدميها 
تلك  اىل  ال�سيارة  ثمن  بتحويل  قام  بدوره 
االق�ساط  با�ستقطاع  امل�سرف  وبداأ  اجلهة 
وبعد  انهم  و�سكواهم  املواطنني  من  ال�سهرية 
مرور اكرث من �ستة ا�سهر مل ي�ستلموا ال�سيارة 
عن  امل�سوؤول  هو  فمن  جارية  واال�ستقطاعات 
لهم  يقولون  اال�ستف�سار  ؟وعند  التاخري  هذا 
ان االنواع التي تريدونها بحاجة اليها دوائر 
الدولة فعندما ي�ستلمونها يقومون بت�سليمها 
اىل دوائر الدولة وانتم عليكم االنتظار حلني 
هذه  من  الدولة  دوائر  احتياجات  تغطية 

ال�سيارات .  

ح4
�سياراٌت بالق�ساط!!! 

الثوُم النيئ مفيد للقلب
االأمرا�س  من  القلب  يحمي  الثوم  اأن  اأمريكيون  باحثون  اأكد 
يفقده  طهيه  اأن  اإىل  واأ�ساروا  هر�سه،  بعد  نيئاً  تناوله  �سرط 

حديثاً  واملهرو�س  النيئ  الثوم  اأن  خ�سائ�سه  من  الكثري 
عملية  خالل  من  الكربيتيد  هيدروجني  من  كمية  يولد 

تفاعل كيميائية. ا�سافة اإىل اأنه على الرغم من اأن هذه املادة 
)هيدروجني الكربيتيد( معروفة بروائحها الكريهة، اإال اأنها تعمل كناقل 

الثوم  طهي  اما  فيها.  الدم  من  اأكرب  كميات  بتدفق  وت�سمح  ال�سرايني  فرتيح  اجل�سم،  يف  كيميائي 
فيفقده قدرته على توليد هيدروجني الكربيتيد.

الهتماُم بالطفل اليتيم 
اليتيم بعد فقد والده اأو والدته اأو كليهما ي�سعر باحلرمان 
والروحية  العاطفية  حاجاته  اإ�سباع  من  حرمان   ، املطلق 
املاأكل  اإىل  كاحلاجة  املادية  حاجاته  اإ�سباع  من  وحرمان   ،
وامل�سرب وامللب�س ، فتنتابه الهواج�س واملخاوف ، ويخّيم عليه 
القلق واال�سطراب ، فال�سعور باحلرمان من العطف واحلنان 
له تاأثرياتها ال�سلبية على كيان الطفل وعلى بناء ال�سخ�سية 
، ومن خالل متابعة الواقع االجتماعي جند ان اأغلب ااَليتام 
الذين مل يجدوا العناية واالهتمام من قبل االآخرين كانوا 
م�سطربي ال�سخ�سية تنتابهم العقد النف�سية و�سوء التوافق 
مع املجتمع الذي حرمهم من العناية واالهتمام ، لذا اأو�سى 
ااِل�سالم برعاية اليتيم رعاية خا�سة ال تقل ان مل َتِزْد على 
ا�سباع  على  فاأكدَّ   ، االآخرين  لالطفال  املمنوحة  الرعاية 
القراآنية  االآيات  وكانت   ، والروحية  املادية  جميع حاجاتهم 
بعموم  املخت�سة  االآيات  من  اأكرث  االيتام  برعاية  املخت�سة 
االطفال واأول احلاجات التي اأكّد ااِل�سالم على ا�سباعها هي 
احلاجات املادية.قال �سبحانه وتعاىل : ) ويطعمون الطعام 
 )8  :  76 )ااِلن�سان   )  .. واأ�سرياً  ويتيماً  م�سكيناً  حّبه  على 

امل�سلمني ) واعلموا  اأموال  وجعل اهلل تعاىل لليتيم حقاً يف 
اأمّنا غنمتم من �سيء فانَّ هلل ُخم�سه وللر�سول ولذي القربى 

واليتامى وامل�ساكني ... ( )االنفال 8 : 41(
بال�سورة  اإاّل  اليتيم  باموال  الت�سّرف  عن  تعاىل  ونهى 
مال  تقربوا  وال   ( وربحاً  نفعاً  له  جتدي  التي  االح�سن 
 6 )االنعام   ) اأ�سّده  يبلغ  حتى  اأح�سن  هي  بالتي  اإاّل  اليتيم 
: 152( وقال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم : » من كفل يتيماً 
من امل�سلمني فاأدخله اإىل طعامه و�سرابه ، اأدخله اهلل اجلّنة 
اأن يعمل ذنباً ال يغفر « )م�ستدرك الو�سائل 1 :  اإاّل   ، البتة 
خرُي   «  : و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وقال   )148
بيٍت من امل�سلمني بيٌت فيه يتيم ُيح�سن اإليه ، و�سّر بيٍت من 
 :  3 البي�ساء  )املحجة   » اليه  ي�ساء  يتيم  فيه  بيٌت  امل�سلمني 
403( و�سّجع ااِلمام ال�سادق عليه ال�سالم على التعامل مع 
اليتيم بحنان ورحمة فقال : » ما من عبد مي�سح َيَده على 
نوراً  �سعرة  بكلِّ  تعاىل  اهلل  اعطاه  اإاّل  له  ترحّماً  يتيم  راأ�س 
يوم القيامة « )املحجة البي�ساء 3 : 403( ومن رعاية اليتيم 
معاجلة امل�ساكل التي تواجهه والتي ت�سبب له ااَلمل والقلق 

واال�سطراب ، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم : » 
اليتيم اهتّز العر�س على بكائه فيقول اهلل تعاىل :  اذا بكى 
يامالئكتي ا�سهدوا علّي اأنَّ من اأ�سكته وا�سرت�ساه اأر�سيته يف 
يوم القيامة « )م�ستدرك الو�سائل 2 : 623( عنه �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم : » اذا بكى اليتيُم يف االر�س يقول اهلل من 
اّن  اأباه يف الرتاب فوعزتي وجاليل  اأبكى عبدي واأنا غّيبت 
من اأر�ساه ب�سطر كلمة اأدخلته اجلّنة « )نف�س امل�سدر( ومن 
االهتمام والعناية باليتيم هو القيام برتبيته تربية �ساحلة 

قال الر�ش�ل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم :

 » من كفل يتيماً من امل�شلمني فاأدخله اإىل طعامه 

و�رسابه ، اأدخله اهلل اجلّنة البتة ، اإاّل اأن يعمل 

ذنباً ال يغفر « )م�شتدرك ال��شائل 1 : 148( 
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م�سابقُة العدد 267
جيري السحب لكل اربعة اعداد ومتنح جوائز للعشرة األوائل.    

   مكان التسليم: استعالمات قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة

�س1/من هو اكرب اإمام عندما ا�ستلم الإمامة ؟

�س2/مْن مَن الئمة ُولَد حفيده املع�سوم بعد وفاته؟

�س3/اذكر ثالثة ممن كاتبوا احل�سني عليه ال�سالم ثم نكثوا؟

كثافة  لزيادة  اخلروع  وزيت  البي�س  و�سفة 
ال�سعر وتطويله..

زيت  ملعقتني   + بي�سات   4 �سفار  املكونات: 
خروع

زيت  مع  البي�س  �سفار  يخلط  الطريقة: 
اخلروع جيداً، ثم يو�سع على ال�سعر ملدة يوم 
كامل؛ ي�ساعد هذا اخلليط على زيادة كثافة 

ال�سعر وحيويته.

و�سفاٌت �سهلة وطبيعية 
لكثافة ال�سعر

اأمري  قال   ، املجتمع  يف  �ساحلاً  عن�سراً  يكون  الن  واإعداده 
املوؤمنني علّي عليه ال�سالم : » اّدب

باب   8  /  47  :  6 )الكايف   »  ... ولدك  منه  توؤّدب  اليتيم مبا 
والرعاية  العناية  على  يح�سل  الذي  اليتيم  الولد(  تاأديب 
واحلب واحلنان ي�سعر بالراحة والطماأنينة ويعي�س �سّوياً يف 
عواطفه ويف �سخ�سيته ، اّما يف حالة احلرمان فاّنه ال ي�سبح 
الوجهة غري  املنحرفني فيوجهه  بع�س  يلتقطه  وقد  �سوّياً 

ال�ساحلة في�سبح عن�سراً �ساراً يف املجتمع.

ُامُّ اأبي ن�سر
اُم اأبي ن�سر هبة اهلل بن حمّمد الكاتب .

اأبوجعفر حمّمد بن عثمان بن  ـ  اُّمها  اأبو  ـ  جّدها 
�سعيد العمرّي .

عاملة ، فا�سلة ، ُموّثقة ، موؤمنة ، راوية للحديث
حمّمد  بن  اهلل  هبة  اأبون�سر  ابنها  عنها  روى 

الكاتب .
وروت هي عن اُمها اُم كلثوم بنت اأبي جعفر حمّمد 
بع�س  يف  كما   ، العمرّي  �سعيد  بن  عثمان  بن 

اأحاديث الَغيبة لل�سيخ الطو�سي ، منها :

قالت : حّدثتني اُم كلثوم بنت اأبي جعفر ر�سي اهلل 
عنه ، قالت :

عنه  اهلل  ر�سي  روح  بن  احل�سني  اأبوالقا�سم  كان 
 ، كثرية  �سنني  عنه  اهلل  ر�سي  جعفر  الأبي  وكياًل 
الروؤ�ساء من  باأ�سراره  اأمالكه ويلقى  ينظر له يف 
اأّنه كان يحّدثه  به حتى  ي�ساً  ، وكان خ�سّ ال�سيعة 
مبا يجري بينه وبني جواريه ؛ لقربه منه واأن�سه 
. الت : وكان يدفع اإليه يف كّل �سهر ثالثني ديناراً 
رزقاً له ، غري ما ي�سل اإليه من الوزراء والروؤ�ساء 

جلاهه  ؛  وغريهم  فرات  اآل  مثل  ال�سيعة  من 
وملو�سعه وجاللة حمّله عندهم ، فح�سل يف اأنف�س 
ال�سيعة حم�ساًل جلياًل ملعرفتهم باخت�سا�س اأبي 
وما   ، ودينه  ف�سله  ون�سر   ، عندهم  وتوثيقه  اإياه 
احلال  له  فمّهدت   ، االأمر  هذه  من  يحتمله  كان 
اإليه  الو�سية  انتهت  اأن  اإىل   ، اأبي  حياة  طول  يف 
ي�سّك  ومل   ، اأمره  يف  يختلف  فلم   ، عليه  بالن�ّس 
ل�سُت  ما  مع   ، اأّواًل  اأبي  باأمر  جاهل  اإاّل  اأحد  فيه 

اأعلم اأّن اأحداً من ال�سيعة �سّك فيه .

من له�ؤالء االأيتام
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اإن احلجاب هو تغطية  الن�سوة  قد تعتقد بع�س 
الوجه  باإظهار  وي�سمح  فقط  واجل�سد  الراأ�س 
والكفني ، وهذا تعريف عام للحجاب والتحجب 
هذا  تخد�س  قد  اخرى  تفا�سيل  هنالك  ولكن 
االلتفاف  يحاولن  منهن  والبع�س  بل  التعريف 
امل�سلمني  بع�س  كما هو حال  الت�سريع  على هذا 

يف ابتكار حيل وجعلها �سرعية .
احلجاب  يرتدين  االأخوات  من  العديد  هنالك 
معينة  مناطق  على  بنق�سات  واملنقو�س  امللون 
او  جدا  خفيفا  يكون  وحتى  بل  ج�سدها  من 
 ، تتحدد  كلها  ج�سمها  مفاتن  اإن  لدرجة  �سيقا 
والبع�س منهن يرتكن اأزرار احلجاب ) اجلبة ( 
مفتوحة فاإذا ما ظهرت مالب�سها ال تبايل على 
ا�ستخدام  ناهيك عن  ، هذا  انها حمجبة  اعتبار 
ال�سرعية  غري  التجميل  ومواد  الوجه  م�ساحيق 
ان  امل�سلمة  االخت  ولتعلم   ، النظر  تلفت  الذي 
من يلتفت اليها هو من نق�س اإميانه الن املوؤمن 
النظر على عر�سه ال  الذي ال يرت�سي  والغيور 
ينظر اىل اأعرا�س النا�س ، وكل من لها غري هذا 
الراأي فاإنها ت�ستطيع ان ترتدي ما �ساءت ولكن 

بعيدا عن كربالء املقد�سة .

فن الت�سوير..

نوعية احلجاب م�سكلة 

من ابداعات
 فن الت�ش�ير 
الف�ت�غرايف

للتو�سعة  االوىل  املرحلة  حتديد  امكانية  عن  كربالء  مواطني  بع�س  ي�ستف�سر 
اخلا�سة باحلرمني حيث انهم يالحظون اعالنات خا�سة بالعتبة يف بع�س االماكن 

كالزينبية تعلن وتطلب فيها من ا�سحاب االمالك مراجعة العتبة لغر�س ا�ستمالك 
هذه العقارات والتفاو�س معها حول �سعر البيع ل�سمها �سمن التو�سعة .

ماليني  تدفق  بعد  جدا  �سرورية  ا�سبحت  التو�سعة  م�ساألة  ان  املعلوم  "االحرار"  : 
الزائرين على كربالء اما م�ساألة حتديد املرحلة االوىل من التو�سعة فاملرحلة االوىل 
هي ا�ستمالك املناطق املحيطة باحلرمني �سواء من جهة الزينبية او غريها من املناطق 

االخرى لغر�س �سمها اىل التو�سعة ومن كل جهات احلرمني ال�سريفني . 

مرا�سل يف كل حمافظة 

التو�سعة وال�ستمالك

ان جملة "االحرار"  ا�سبح لها ح�سور قوي يف كثري 
من املحافظات غري كربالء ولنا رجاء واقرتاح ان 

تكون احدى �سفحاتها خا�سة باملحافظات من خالل 
ذكر خرب مهم او تقرير او حدث له تاثريه على العراق 

االعالمي  اخلطاب  يكون  حتى  املحافظة  تلك  خالل  من 
موجها اىل الكل بدال من اقت�ساره على حمافظة كربالء .

املر�سل : عبا�س حممد االعرجي
الذين  املرا�سلني  وتهيئة  ترتيب  بعد  ذلك  لكم  �سيكون  اهلل  �ساء  ان  "االحرار" : 

يرفدوننا بكل ما هو جديد يف املحافظات .
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• الشيخ حبيب الكاظمي

 الإحتفاف بال�سهوات وال�سبهات
اأن عامل القلب حمفوف ) بال�سهوات ( التي  كما 
عامل  فكذلك   ، اإرادته  فت�سلبه  القلب  على  تخّيم 
حول  حتوم  التي   ) بال�سبهات   ( حمفوف  الفكر 
يف  دور  ..ولل�سيطان  ب�سريته  فت�سلبه  الفكر 
مبقت�سى  للقلب  ال�سهوات  فيزّين   ، معاً  العاملني 
االأر�س  لهم يف  الأزينن   ( تعاىل:  قوله  ورد يف  ما 
مبقت�سى  للفكر  القول  زخرف  يزين  كما   ،  )
بع�س زخرف  اإىل  بع�سهم  ) يوحي  تعاىل:  قوله 
القول غرورا ( ..وال يبعد اأن تكون بع�س املذاهب 
مر  على  ب�سرية  اأجياال  حّرفت  التي  الفكرية 
هذا  مثل  وليدة   ، مثاًل  كال�سيوعية  الع�سور 
الباطلة  االأفكار  هذه  لقادة  ال�سيطاين  االإيحاء 
املذاهب  تلك  ن�سرة  يف  املتفانني  الأتباعهم  بل   ،
..والقراآن الكرمي ي�سري اإىل حقيقة هذا االإيحاء 
ال�سياطني  واإن   ( بقوله:  املوؤمنني  جمادلة  عند 
..واإال   ) ليجادلوكم  اأوليائهم  اإىل  ليوحون 
فكيف نف�سر ) ن�سوء ( مذاهب مببادئها وقادتها 
واأن�سارها وا�ستمرارها قرونا طواال ، وكاأن هناك 
يداً ) واحدة ( هي امل�سيطرة على جمرى االأحداث 
؟!..ومن هنا يعلم اأي�ساً �سرورة اال�ستعاذة اجلادة 
باحلق ، �سواء يف جمال دفع ال�سهوات عن القلب 
، اأو دفع ال�سبهات عن الفكر ، لئال يتحول العبد 
االأئمة  من  اإمام  اإىل   ، ال�سياطني  خطوات  باإتباع 

الذين يدعون اإىل النار . 

احللة: بك�سر احلاء املهملة وت�سديد الالم، تقال على عدة اأ�سياء:
القوم النزول وفيهم كرثة، وكذلك تعني �سجرا �سائكا اأ�سغر من العو�سج، كما انها علم لعدة اأماكن منها :

1-  حلة "بني قيل" ب�سارع مي�سان بني وا�سط والب�سرة.) قد ذكرت بكتاب )تقومي البلدان( بحلة بني �سلد، راجع ريا�س 
العلماء 370/1(

2-  حلة "بني دبي�س بن عفيف اال�سدي"، قرب احلويزة بني وا�سط والب�سرة واالهواز.
3-  قرية كبرية قرب املو�سل ت�سمى حلة بني الرزاق.) امل�سدر ال�سابق(

4-  حلة "بني مزيد"، وهي املق�سودة بالبحث هنا وكانت ت�سمى اجلامعني.
قال احلموي يف كتاب )معجم البلدان( ما ملخ�سه: اإن احللة مدينة كبرية بني الكوفة وبغداد كانت ت�سمى اجلامعني، وكان 
اأول من عّمرها ونزلها �سيف الدولة �سدقة بن من�سور بن دبي�س بن علي بن مزيد)ورد ا�سمه يف امل�سدر ال�سابق موؤيد( 
اال�سدي وذلك يف حمرم �سنة 495 هـ وكانت اأجمة تاأوي اليها ال�سباع فنزل بها باأهله وع�ساكره وبنى بها امل�ساكن اجلليلة 
والدور الفاخرة وتاأنق اأ�سحابه يف مثل ذلك ف�سارت ملجاأً وقد ق�سدها التجار ف�سارت اأفخر بالد العراق واأح�سنها مدة 

حياة �سيف الدولة.) انظر: تاريخ احللة ج1/ �س1، كذلك �سفينة البحار ط، ح، ج2/ �س299(.

من  وانتقلي  املعايل  يف  وتدرجي  املجد  �سالمل  ت�سلقي 
�سغري )االأنا( املع�سورة اىل �سمري ) نحن( الوا�سعة 

وانتقلي من �سمري )نحن( اىل �سمري )هم( ومن 
من  واخرجي  هو(   ( �سمري  اىل   ) هم   ( �سمري 
قوقعة الذات ) االنا( اىل ف�سحة اجلماعة ) نحن( 

هم(   ( االمة  اآفاق  اىل  اجلماعة  ف�سحة  ومن 
ومعراج  اهلل  ملكوت  اىل  االمة  اآفاق  ومن 
الروح )هو( واعلمي انه ال يبقى يف النهاية 
اال وجه ربك ذي  اجلالل واالكرام فطوبى 
ملن اآمن به وعمل يف �سبيله واكت�سب ر�ساه.

الفرقاُن 
كلمة الفرقان وردت على اربعة معانٍ  

ْمَعاِن َواهلّلُ َعلَى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر  املعنى االول : جاءت مبعنى يوم بدر كما يف قوله تعاىل )َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اجْلَ
)االأنفال/41( (

َها الَِّذيَن اآَمُنواْ اإَن َتتَُّقواْ اهلّلَ  املعنى الثاين : جاءت مبعنى النور الذي يفرق بني احلالل واحلرام كما يف قوله )ِيا اأَيُّ
ِل اْلَعِظيِم(  االأنفال/29  َئاِتُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهلّلُ ُذو اْلَف�سْ ْر َعنُكْم �َسيِّ ُكْم ُفْرَقاناً َوُيَكفِّ َيْجَعل لَّ

) َتْهَتُدوَن  َلَعلَُّكْم  َواْلُفْرَقاَن  اْلِكَتاَب  ُمو�َسى  اآَتْيَنا  )َواإِْذ  تعاىل  قوله  يف  كما  احلجة  مبعنى  جاءت   : الثالث  املعنى 
البقرة/53 .  

َل اْلُفْرَقاَن َعلَى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْلَعامَلنَِي َنِذيًرا  املعنى الرابع جاءت مبعنى القراآن كما يف قوله تعاىل ) َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ
(الفرقان/1  (

لقطة من تاريخ احللة 

ــــراآن ــــق وجــــــــوُه ال

معلومة طبية
 خفف وخز االأمل يف جانبك االأمين  
هل ت�سعر بوخز موؤمل عندما ترك�س،هذا 

الأنك تخرج الهواء "تزفر" بينما ت�سرب 

قدمك اليمنى االأر�س مما ي�سع �سغطاً على 

كبدك )املوجود على اجلانب االأمين من 

اجل�سم(،وي�سبب �سداً للحجاب احلاجز الذي 

ير�سل اإ�سارة بوخز جانبي. بب�ساطة تعلم اأن 

تزفر عندما ت�سرب قدمك الي�سرى االأر�س.

هم�سة..هم�شة.. م�سة..
ه
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