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رئي�ص التحرير 

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗِ حمامة ُال�صالم

ال�صيخ حبيب الكاظمي

بهاء خالد الربيعي

ر�صا اخلفاجي

يف هذا العدد:
العراقي  ال�سعب  بها  مير  التي  املرحلة  اإن 
املعتدل  اخلطاب  اىل  احلاجة  باأم�سِّ  هي 
والذي كان له ح�سور عندما كانت العمليات 
االإرهابية يف ذروتها فاإن اخلريين من رجال 
الدين واملثقفني ا�ستطاعوا اأن يرتكوا اأثرا 
من  العراقي  املجتمع  اأو�ساط  بني  طيبا 

خالل خطابهم املعتدل .
واإحدى و�سائل تفعيل اخلطاب املعتدل هو 
ما اأقدمت عليه جمموعة خرية من رجال 
واالأعراق  االأطياف  خمتلف  من  الدين 
م�ستقل  وطني  اإ�سالمي  جتمع  بتاأ�سي�س 
وال�سيعة  ال�ُسنة  من  الدين  علماء  ي�سم 
وم�سايخ الِفرق ال�سوفية وم�سايخ الع�سائر 
واملثقفني من كافة اأنحاء حمافظات العراق، 
ومت تاأ�سي�سه عام 2004م"،يقوم هذا التجمع  
مبتابعة اأ�سحاب اخلطابات املعتدلة املوؤثر 
اأثرا ايجابيا باملجتمع العراقي وتكرميه يف 
وتعترب  اليها  احلاجة  باأم�سِّ  نحن  خطوة 

من املحفزات نحو ال�سالم واملحبة .
ال�سيخ  �سماحة  هو  التكرمي  نال  من  واآخر 
عبد املهدي الكربالئي ، هذا التكرمي جاء 
ومبادرة  اوال  اجلمعة  خطب  متابعة  بعد 
خمتلف  بني  التزاور  ب�سرورة  �سماحته 
اأطياف ال�سعب العراقي ثانيا ، وقد ت�سرفت 
خمتلف  ومن  كثرية  و�سخ�سيات  وفود 
االإمام  مرقدي  بزيارة  العراق  مناطق 
احل�سني واأخيه اأبي الف�سل العبا�س عليهما 
وطمرت  ردمت  الزيارات  هذه   ، ال�سالم 
اإحداثها  االإرهابيون  حاول  التي  الفجوة 
 ، العراقي  ال�سعب  اأطياف  خمتلف  بني 
قد  التي  الكوابي�س  من  كثريا  م�سحت  بل 
يعتقد �سخ�س ما اإن هنالك تنابذا او تنابزا 
بني ال�سيعة وال�ُسنة  او بني العرب واالأكراد 

او امل�سيحيني وامل�سلمني .   

حقُّ اجلوانح واجلوارح ا�ستعماُلها يف املعروف
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السيُد الصافي: 

يطالب مبحاربة املفسدين يف مؤسسات الدولة وبإطالق اخلدمات ويدعو  املتصدين يف الدول 

العربية إىل الرضوخ ملطالب الشعوب

اخلطبة الثانية من �شالة اجُلمعة
العليــا يف النجــف  ممثــل املرجعيــة الدينيــة  اخلطيــب: 

الأ�شرف �شماحة ال�شيد احمد ال�شايف.
املكان: ال�شحن احل�شيني ال�شريف.

الزمان: 7 ربيع الول 1432هـ املوافق 11-2-2011م

اإىل  املقد�سة  كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  تطرق 
م�سكلة   اأ�سبحت  التي  التموينية  البطاقة  م�ساألة 
واالأمن،  والكهرباء  اخلدمات  م�ساكل  اإىل  ت�ساف 
بات  التموينية  البطاقة  مفردات  توفري  اإن  حيث 
من االأمور ال�سرورية للمعي�سة يف تلك الظروف 

ال�سعبة التي مير بها البلد.
توفري  اأ�سعب  اأيهما  قائال:  �سماحته  وت�ساءل 
ال�سناعات  تلك  اأم  التموينية  البطاقة  مفردات 
الهائلة التي ن�ساهدها يف العامل؟! وملاذا نعجز اإىل 
يومنا هذا عن حل هذه امل�سكلة؟! وكيف تنتهي؟!! 
ح�سول  وهو  االأحالم  من  االأمر  هذا  اأ�سبح  وهل 
مبا  التموينية  البطاقة  مفردات  على  املواطن 
اإنه  يتنا�سب مع جودة غذائه؟!. وعقب على ذلك 
مل يظفر على جواب �ساٍف لتلك االأ�سئلة اأبدا، وكل 

ما قيل من اأجوبة فاإنها غري مقنعة.
وتابع: اإن هناك �سرا دفينا، لكن يحاول البع�س اأن 
يغفل هذا ال�سر ويواريه عن االأنظار، حتى اأ�سبحت 

املادة الغذائية للعوائل املحتاجة من االأحالم!
واأ�ساف: اإن امل�سكلة تقع بني ل�سو�س وبني حيتان 
واحلوت يلتهم وال ي�سبع، وهذا ناجت كله من عدم 
ُتل  اأن  البد  م�ساألة  وهي  بامل�سوؤولية،  ال�سعور 

وتتاج اإىل جراأة يف حلها.
واعرت�س �سماحته على بع�س االأخبار التي تطرق 
تاأتي  �سوف  باأنه  واالأخرى  الفرتة  بني  م�سامعنا 
ولكن  االأمور،  من  ذلك  وغري  الفالنية  الباخرة 
يكون  االأحيان  بع�س  بل يف  هو  كما  يبقى  الو�سع 
بع�س  اإرادة من  هناك  كاأن  واأ�ساف:  االأ�سواأ،  نحو 
املنتفعني عندما ي�سمع الكالم مل�سلحة النا�س يعاهد 

نف�سه على اأن يوؤذي النا�س، هناك حفنة من النا�س 
التي تتاجر بقوت النا�س، وت�ساءل اأال ي�ستحق هذا 
ال�سعب الكرمي النبيل اأن ينعم مبفردات البطاقة 
ودوران  ولف  عجز  هناك  االآن  اإىل  التموينية؟! 
هذه  بنف�س  تربيرات  ن�سمع  يوم  وكل  وتربيرات، 
ي�ستحي  اأال   .. بالنا�س  ا�ستهزاء  وكاأنه  الطريقة 
م�سوؤول عندما يتكلم بكالم ويعلم اإن كالمه غري 

�سادق ... اأال تتبدل النفو�س؟!.  
فلو  قليلة  املر�سودة  امليزانية  اإن  �سمعنا  وتابع: 
جهزوا  كالتايل:  تل  امل�ساألة  فاإن  ذلك  �سدقنا 
اإىل  والثاين  االأول  لل�سهر  املتوفر  باملبلغ  البطاقة 
... ال�ساد�س مثال ً وقولوا انتهى املبلغ حتى يعرف 
اإىل  يحتاج  فعال ً  اجليد  احلجم  هذا  اإن  النا�س 
البطاقة  اإن  اأخرى  مرة  و�سمعنا  اأخرى.  ميزانية 
اأ�سحاب  االأفراد  بع�س  عن  ُمنعت  قد  التموينية 
العالية وهذا ممكن وجيد، ولكن هوؤالء  الرواتب 
كم ي�سكلون اإزاء الـ 30 مليوَن �سخ�س يف العراق!!.

املعني  امل�سوؤول  ال�سايف  ال�سيد  �سماحة  وطالب 
النا�س وان ي�سع  مع  باأن يكون �سريحاً  بالق�سية 
االإخوة  بع�س  اإن  اإىل  واأ�سار  هي،  كما  احلقائق 
وي�ساراً  ميينا  يلتفتون  وهم  اإلينا  ياأتون  عندما 
حقائق  عن  ن�ساألهم  وعندما  يخافون  وكاأنهم 
االأمور فيقولون كذا وكذا وكذا .. وحقيقة االأمر 
قوت  متت�س  اأن  تاول  املعنى  بهذا  ع�سابات  ثمة 
النا�س ولي�ست هناك جراأة حقيقية على مكافحة 

هذا الداء الع�سال!!.
واأكد اإنه �سيبقى يتحدث عن البطاقة  التموينية 
حجم  امل�سوؤول  ويتح�س�س  ال�سارق  يتح�س�س  حتى 
هذا الف�ساد الذي عمله، م�سريا اإىل بع�س تقارير 
اأرقام مرعبة حيث  جلنة هيئة النزاهة التي فيها 
يوجد يف عام 2010 م اأكرث من 4000 ق�سية تال 
بعنوان  منهم   150 من  اأكرث  ولعله  النزاهة،  اإىل 
مدير عام !!! ووجه كالمه اإىل املخل�سني ال�سرفاء 
الل�سو�س  ملحق  قوية  اإرادة  من  البد  اإنه  االأعزاء 

م�شكلة تلكوؤ توفري مفردات البطاقة التموينية 
تقع بني ل�شو�ص وحيتان، وهذا ناجت كله من 
عدم ال�شعور بامل�شوؤولية، وهي م�شاألة البد اأن 

ل وحتتاج اإىل جراأة يف حلها حتحُ

4جملة الحرار ال�صبوعية

نداء اجلمعة



وحموهم اأ�سال ال�سيما اأولئك الذين يحاولون 
�سرقة قوت ال�سعب. 

وعن م�ساألة الت�سريعات التي فيها منفعة لعامة 
امل�ساألة  هذه  اإن  عن  �سماحته  تدث  املواطنني 
اإذا مل  اإنه  ال�سخ�سنة، حيث  اإبعادها عن  ينبغي 
يكن ال�سخ�س الذي ي�سغل م�سوؤولية يف الدولة 
وظيفته  يوؤدي  اأن  ميكن  ال  متجرداً  العراقية 
يوؤدي  اأن  ميكن  ال  اأباً  يكن  مل  واإذا  بالتزام 
وظيفته ب�سكل جيد، والذي يعطل اإرادة االأبوة يف 
موؤ�س�سات الدولة هي اإرادة نف�سية �سيقة االأفق، 
خلفية قد تبدو خلفية نف�سية اجتماعية طائفية 
فكرية لكن بالنتيجة ال�سخ�س عندما يتبواأ اأية 
م�سوؤولية بهذه النف�سية فاملن�سب �سي�سبح ملكاً 
له والأبيه ولع�سريته وبالنتيجة يحرم االآخرين 

منها .. 
وا�ستطرد �سماحته لقد اآل الو�سع بنا اإن تكري�س 
العنوان  هو  اأ�سبح  للم�سوؤول  ال�سخ�سي  الو�سع 
االأهم الذي يجب اأن يقاتل ال�سيا�سي من اجله، 
وامل�ساكل  العام  والو�سع  العامة  اخلدمة  اأما 
احلقيقية كيف تعالج! هذا ما مل نقف عنده؟!! 
اإليه ؟!! كم م�سكلة  كم ت�سريعا اإىل االآن نفتقر 
ذلك  على  وكمثال  منها؟!!  نعاين  امل�ساكل  من 
املطر رحمة يف معظم بلدان العامل لكنه اأ�سبح 
حلواًل  اأعطونا   !! كارثة  مناطقنا  بع�س  يف 
حقيقية ؟! ولي�ست حلواًل �سنفعل كذا وكذا ؟!! 

موجودة  العالج  جرعات  اإن  �سماحته:  وقال 
اإىل همة وجهد واىل ميدانية، كم مرة  وتتاج 
ي�سغي  ال  ملاذا  امل�سوؤول؟!!  مبيدانية  تكلمنا 

امل�سوؤول اإىل ذلك اأ ي�ستنكف عن ذلك ؟! يا اأخي 
يلمعون  الذين  ت�سديق جمموعة من  ال ميكن 
فهذه الطريقة غري جمدية!! وامل�ساكل ال تل 
بكلمة واإمنا تل بواقعية وبجد، واالإن�سان عليه 
التي  احلقيقية  للم�ساكل  حلول  عن  يفت�س  اأن 
غني  فالبلد  ممكنة  واحللول  البلد،  بها  مير 
اأين؟!  امل�سكلة  البلد متوفر ولكن  �سيء يف  وكل 
املكان  يف  املنا�سب  الرجل  و�سع  يف  تكمن  اإنها 
قبل  من  يحارب  وال  امل�سوؤولية  يتحمل  املنا�سب 

املف�سدين.
بع�س  يف  االآن  يحدث  ما  اإىل  �سماحته  وتطرق 
فيها  البلدان  بع�س  اإن  وقال:  العربية  البالد 
ت�سر  ال  نتائج  فيها  والتي  ال�سعوب  اإرادة  جتاوز 
ي�سغى  اأن  البد  ال�سعوب  واإرادة  احلال،  بطبيعة 
اأن  البد  الواقع  �سميم  من  املنبثق  والكالم  لها 
ويف  لالأمور.  يت�سدى  من  ح�سابات  يف  يو�سع 
اخلتام طالب احلكام بالر�سوخ ملطالب ال�سعوب 
م�ستحيل،  حقها  يف  املوؤامرة  احتمال  اإن  واأكد 
اأمر  ال�سعوب  اإرادة  على  التجاوز  اإن  اإىل  واأ�سار 
وكل  ايجابية،  نتيجة  له  ولي�ست  ح�سن  غري 
تلك  اإىل  بايجابية  ي�سمع  اأن  عليه  م�سوؤول 
املطالب وعدم االإ�سغاء اإىل بطانات ال�سوء، حيث 
ال�سورة  ب�سبب  يعلمون  ال  املت�سدين  بع�س  اإن 
امل�ستفيدة  غري الواقعية التي تعر�سها البطانة 
على  ذاك  اأو  هذا  وجود  من  �سخ�سية  ا�ستفادة 

ح�ساب فئات ال�سعب.

مقرتح تخويل املحافظات توفري  مفردات 
البطاقة التموينية ايجابي

تخويل  مقرتح  الكناين  غازي  االقت�سادي  اخلبري  عد 
التموينية  البطاقة  مفردات  توفري  املحلية  احلكومات 

بانه خطوة ايجابية.
املحافظات  جمال�س  تميل  من  الكناين:" البد  وقال 
التجارة  وزارة  على  العبء  لتخفيف  امل�سوؤولية  هذه 
النقل  حيث  من  عليها  ال�سغط  حجم  من  وللتقليل 
خطوة  انها  اىل  م�سرياً  وغريها،  الرقابة  وفر�س 

ايجابية و�سحيحة.
جمال�س  على  �سارمة  رقابة  فر�س  اىل   الكناين  ودعا 
املحافظات يف حال مت ت�سليمهم البطاقة التمونية ملنع 

الف�ساد املايل و الوزاري.

البدء بتوزيع ح�ش�ص ا�شافية من مواد البطاقة 
التموينية خالل الفرتة املقبلة

مكتبه  يف  اجتماعا  املالكي  نوري  الوزراء  رئي�س  تراأ�س 
نوري  روز  وكالة  التجارة  وزير  من  كال  �سم  الر�سمي 
ال�سركة  عام  ومدير  التجارة  وزير  ووكيلي  �ساوي�س 
الغذائية  املواد  عام  ومدير  احلبوب  لتجارة  العامة 
ال�سركات  روؤ�ساء  بغداد، ف�سال عن عدد من  وحمافظ 

العراقية املجهزة لوزارة التجارة.
املواد  من  �سهرية  ح�س�س  ثالث  بتوزيع  املالكي  ووجه 
لبقية  وح�ستني  الفقرية  العوائل  على  التموينية 
طن  األف   190 ا�سترياد  على  التعاقد  اإىل  و  العوائل، 
االأ�سبوعني  املواطنني خالل  لتوزيعها على  ال�سكر  من 

املقبلني �سمن مفردات البطاقة التموينية. 
احلكومة  طالبت  قد  عديدة  �سعبية  مطالب  وكانت 
وتوفري  التموينية  بالبطاقة  االهتمام  ب�سرورة 
ال�سعب  من  االغلب  عليها  يعتمد  التي  مفرداتها 

العراقي .

التحالف الوطني يدعو حلجب مفردات 
البطاقة التموينية عن غري م�شتحقيها

البطاقة  مفردات  حجب  اإىل  الوطني،  التحالف  دعا 
التموينية عن غري املحتاجني لها، كا�سفاً عن �سالحيات 
اإطار  للتعاقد يف  التجارة  الوزراء لوزارة  منحها رئي�س 
توفري امل�ستلزمات ال�سرورية، ف�ساًل عن اإر�سال كميات 

من مادتي ال�سكر والطحني اإىل عدد من املحافظات.

اهمُّ ماجاَء يف اخلحُطبة 

اأخباٌر  ذات عالقة

تلك  يف  للمعي�سة  ال�سرورية  االأمور  من  بات  التموينية  البطاقة  مفردات  توفري  اإن   •
الظروف ال�سعبة التي مير بها البلد.

اأ�سال  وحموهم  الل�سو�س  ملحق  قوية  اإرادة  من  البد  اإنه  االأعزاء  ال�سرفاء  املخل�سني  • اإىل 
ال�سيما اأولئك الذين يحاولون �سرقة قوت ال�سعب. 

•الذي يعطل اإرادة االأبوة يف موؤ�س�سات الدولة هي اإرادة نف�سية �سيقة االأفق، خلفية قد تبدو 
م�سوؤولية  اأية  يتبواأ  عندما  ال�سخ�س  بالنتيجة  لكن  فكرية  طائفية  اجتماعية  نف�سية  خلفية 
بهذه النف�سية فاملن�سب �سي�سبح ملكاً له والأبيه ولع�سريته .. وبالنتيجة يحرم االآخرين منها.

ايجابية، وكل م�سوؤول عليه  نتيجة  له  اأمر غري ح�سن ولي�ست  ال�سعوب  اإرادة  • التجاوز على 
اأن ي�سمع بايجابية اإىل تلك املطالب وعدم االإ�سغاء اإىل بطانات ال�سوء.
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حقُّ اجلوانح واجلوارح ا�صتعمالُها يف املعروف
م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل 
ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي 

الكربالئي يف 2011/2/4

�شبق لنا اأن تناولنا من ر�شالة احلقوق، احلق 
االأول وهو حق اهلل تعاىل، الذي بّينه االإمام 
علي بن احل�شني ال�شجاد )عليهما ال�شالم(، 

و�شنحاول االآن تناول بقية احلقوق، وبالتحديد 
حق االأع�شاء، حيث يقول االإمام ال�شجاد 

)عليه ال�شالم( يف هذه الر�شالة:
)واأما حق نف�شك عليك فاأن ت�شتوفيها يف 

طاعة اهلل عز وجل فتوؤدي اإىل ل�شانك حقه، 
واإىل �شمعك حقه واإىل ب�شرك حقه واإىل يدك 

حقها واإىل رجلك حقها واإىل بطنك حقه واإىل 
فرجك حقه، وت�شتعني باهلل على ذلك( 

خلق  تعاىل  اهلل  اإن 
جوانح  لالإن�سان 
وكل  وجوارح، 
قد  منها،  واحدة 
جزء  الأداء  ُخِلقت 

من املهمة، وهي العبودية هلل تعاىل، واالإميان اإمنا 
ي�ستكمل من خالل عملها جميعاً، فالقلب للمعرفة 
والر�سا،  واالإذعان  والت�سليم  واالإقرار  واالعتقاد 
املطلوبة  واالأفعال  ال�ساحلة،  لالأعمال  واجلوارح 
حق  اأداء  واإن  وجمتمعه...   خالقه  جتاه  العبد  من 

خلق  اجلها  من  التي  الغاية  على  يتوقف  النف�س؛ 
اهلل تعاىل هذه النف�س، وبالتايل عّظم هذا املخلوق، 
اآيات  اإي�سال  فالأجل  خليفة..  االأر�س  يف  وجعله 
اأحكامه  وكذلك  النا�س،  اإىل  وتبليغها  تعاىل،  اهلل 
يف  االإن�سان  يحتاجه  ما  وكل  و�سرائعه،  ومناهجه 
هذا  لالإن�سان  تعاىل  اهلل  خلق  اليومية؛  حياته 
وبني  بينه  فيما  �سامية،  غايات  ليوؤدي  الل�سان، 
املجتمعات، ويقيم معها العالقات، من خالل تبادل 
خلق  كما  والتجارب،  واالأفكار  والعلوم  اخلربات 
امل�ساعر والعواطف  الل�سان  للتعبري عن  اهلل تعاىل 
واالإرادة.  كما خلق له ال�سمع لي�سمع ما يقراأ، ويتلى 
عليه من اآيات واأحكام وعلوم نافعة، ومواعظ وحكم، 
وما يود االآخرون اأن يعربوا عنه من اإرادة وم�ساعر 
اآيات  ليب�سر  الب�سر  له  وخلق  ورغبات.   وعواطف 

واإتقان  اإبداع  من  و�سنعه  خلقه،  يف  تعاىل  اهلل 
ولينظر  واالإن�سان،  واحلياة  الوجود  وجمال يف هذا 
اأعماله،  ممار�سة  من  ليتمكن  حوله،  من  االأ�سياء 
ومهام حياته اليومية . كما خلق له اليد؛ ليوؤدي بها 
وظائف ومهاما واأفعاال، يحّقق بها حاجاته وماآربه 

واالإعانة   االآخرين،  وم�ساعدة  تعاىل،  هلل  وعبوديته 
االأر�س،  واعمار  تعاىل،  �سبيل اهلل  لهم، واجلهاد يف 

وخدمة االآخرين.
ولكي  االأر�س،  يف  بها  لي�سعى  الرجل؛  له  وخلق 
تعاىل  اهلل  اآيات  ويب�سر  لريى  يتنّقل  اأن  ي�ستطيع 
ويق�سي  الوجود،  هذا  يف  �سنيعه  وعظيم  خلقه  يف 
االآخرين  ويعني  االأر�س،  ويعّمر  وماآربه،  حاجاته 

ويخدمهم .
النف�س فيما  اإعفاء  اأن ي�ستويف  اأخرياً، على االإن�سان 
خلقت له، وال ي�ستعملها فيما يع�سي اهلل تعاىل بها، 
ال�سقاء  له  يجلب  ثم  ومن  �سخ�سياً،  ي�سره  ومبا 
الدعوة  يف  مثاًل،  ل�سانه  ي�ستعمل  فال   .. والتعا�سة 
اإىل باطل، اأو الرتويج اإىل باطل و�ساللة، اأو فاح�س 
من الكالم، اأو بهتان، اأو افرتاء، اأو �سب اأو �ستم. وال 
ي�ستعمل �سمعه فيما ي�سّره من �سماع للمع�سية، اأو 
باطل، اأو لهو، اأو غناء، اأو كالم حمرم . وال ي�ستعمل 
ب�سره يف النظر اإىل حمرم، اأو ا�ستخدامه فيما ي�سر 
االآخرين، وال ي�ستعمل يده يف االعتداء، اأو املنكر، اأو 
االإيذاء . كما ال ي�ستعمل رجله للم�سي اإىل باطل، اأو 
النهاية  . ويف  اأو قتل، ونحو ذلك  اعتداء،  اأو  منكر، 
عليه من اجل اأن ي�ستويف ا�ستعمال هذه اجلوارح يف 
هو  الأنه  تعاىل،  باهلل  اال�ستعانة  الأجله..  خلقت  ما 
ره بذلك، ويوفر له التوفيق والتاأييد  الذي يب�سِّ

والت�سديد، والع�سمة من الوقوع يف املحارم.

على االإن�شان اأن ي�شتويف اإعفاء النف�ص فيما خلقت له، وال 
ي�شتعملها فيما يع�شي اهلل تعاىل بها، ومبا ي�شره �شخ�شيا
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مْن هو النا�صبيُّ ؟ ال�سوؤاُل: اإذا ذبح الهدي وجاء باملنا�سك الالحقة له ثم تبني 
له اأنه مل يكن قد بلغ ال�سن املعترب فيه فماذا ي�سنع؟

اجلواب: اإذا كان ذلك قبل م�سي اأيام الت�سريق اأعاد الذبح وال 
اإعادة الذبح  �سيء عليه، واإن كان بعده فاالأحوط اجلمع بني 

وبني ال�سوم بداًل عن الهدي.
اأّن به  اإذا ا�سرتى هدياً فتبني له قبل ت�سديد ثمنه  ال�سوؤال: 

عيباً فهل يجوز له االجتزاء به؟
اجلواب: ال يجتزي به على االأظهر .

ال�سوؤال: هل يجوز للمح�سر احلاج من الطواف وال�سعي باأن 
اأن  وال�سعي  املطاف  اإىل  الو�سول  من  نحوه  اأو  املر�س  منعه 

ي�ستنيب؟
منعه  باأن  وال�سعي،  الطواف  من  احلاج  اأح�سر  اإذا  اجلواب: 
املر�س اأو نحوه من الو�سول اإىل املطاف وامل�سعى، جاز له اأن 

ي�ستنيب لهما وياأتي هو ب�سالة الطواف بعد طواف النائب.
ال�سوؤال: هل يجوز احللق ملن اح�سر فبعث هديه ثم اآذاه راأ�سه 

قبل اأن يبلغ الهدي حمّله؟
قبل  راأ�سه  اآذاه  ثم  بهديه،  فبعث  الرجل  اأح�سر  اإذا  اجلواب: 
اأن يبلغ الهدي حمله، جاز له اأن يحلق، فاإذا حلق وجب عليه 
�ستة  يطعم  اأو  اأيام  ثالثة  ي�سوم  اأو  حمله  يف  �ساة  يذبح  اأن 

م�ساكني، لكل م�سكني ُمدان.
اليوم احلادي ع�سر  املبيت يف احلرم يف  ال�سوؤال: ما هو حكم 

بدل املبيت يف منى؟
اجلواب: يجوز اإىل الفجر.

ال�سوؤال: املبيت يف مزدلفة هل يجزي املبيت �سطرا من الليل 
كن�سف �ساعة اأو �ساعة ثم التوجه اإىل منى بعد منت�سف الليل 
دون  ال�سغري  وابنه  زوجته  عن  م�سوؤوال  ال�سخ�س  كان  اإذا 
الثالث ؟ اأم االأف�سل البقاء حلني طلوع ال�سم�س ثم التوجه 

للرمي؟
ت�ستغني  ال  الزوجة  كانت  اإذا  معهما  الذهاب  يجوز  اجلواب: 

عنه وميكنها اأن ترمي ليال ولكنه يرمي نهارا.
ال�سوؤال: يف يوم النفرة، تركنا عند الزوال، ولكن لعدم توفر 
املتعهد با�سات تنقلنا اإىل املنطقة �سكننا، مكثنا يف حدود منى 

اإىل ما بعد الغروب، ما هو احلكم ال�سرعي لذلك؟
اجلواب: اإذا غربت عليكم ال�سم�س وانتم يف منى وجب عليكم 
املبيت فيها متام الليل ورمي اجلمار �سبيحة ذلك اليوم على 

االحوط فان مل تبيتوا وجبت عليكم الكفارة وهي �ساة.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة

W  W  W  .S  I  S  T  A  N  I  .  O  R  G

ƞøøøƽƴøøøǢøøøǮøøøǩƗ Ǭøøøøøøǡ ǔøøøøøǡǸøøøøøǭ

اإن  االإمامية  كتب  يف  ذكرت  روايات  هنالك 
وقفة  ت�ستحق  االأحاديث  هذه  كفار،  النوا�سب 
فهمها  يف  �سوء  هناك  او  حمرفة  تكون  قد  فاإما 
اىل  معناها  بتاأويل  املحرفني  بع�س  فيقوم 
بني  فتنة  اإ�سعال  �سبيل  يف  يبغونها  اأغرا�س 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  ف�سنة   ، امل�سلمني 
ويف  االإ�سناد  طريق  عن  اأحاديثها  نقلت  و�سلم( 
رجاله رمبا كان من ال تقبل روايته ورمبا املنت 
احلديث  الأن  تعاىل  اهلل  لكتاب  معار�ساً  يكون 
اأباطيل،  فيه  لدخيل  تعّر�س  ال�سريف  النبوي 
وغريهما  وم�سلم  البخاري  �سحيح  بخالف 
كتاب  بعد  كتاب  اأ�سح  البخاري))انه  فقالوا عن 
البن  ال�ساري/  )هدى  تراجع  اأن  وعليك  اهلل(( 
حجر لتجد يف ج1 �س22 و23 / تقيق اإبراهيم 
عطوة عو�س املدر�س باالأزهر ال�سريف(ما يقول 
فيه  املتكلم  ان  يقول  حيث  البخاري  رجال  عن 
بال�سعف من رجال البخاري ثمانون رجاًل وعند 
م�سلم �سعف ذلك. وراجع )ج2 / 143 اىل �س229 
فيه  طعن  من  ا�سماء  �سياق  يف  التا�سع  /الف�سل 

من رجال البخاري( .
ن�سفهم  الذين  النوا�سب  هم  من  هنا  وال�سوؤال 
بالكفار ؟ نذكر لكم جملة اأحاديث نبوية مذكورة 

يف م�سادرها ال�سنية:
ال�سحيحني  على  )امل�ستدرك  يف  احلاكم  اأخرج 
ر�سول  )اإن  عبا�س  ابن  عن  باإ�سناده   )148  / ج3 
بني  يا  قال:  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل 
اأن يثبت  �ساألت اهلل لكم ثالثاً،  اإين  املطلب  عبد 
جاهلكم،  يعلم  واأن  �سالكم،  يهدي  واأن  قائمكم، 
رحماء،  جنداء  جوداء  يجعلكم  اأن  اهلل  و�ساألت 
اهلل  لقي  ثم  و�سام  ف�سلى  �سفن  رجاًل  اأن  فلو 
النار(.  دخل  حممد  بيت  الأهل  مبغ�س  وهو 
على  �سحيح  ح�سن  حديث  هذا  احلاكم:  قال 
�سرط م�سلم. وهذا رواه املتقي الهندي يف )كنز 
واحلاكم  الطرباين  اأخرجه  قال:  ثم  العمال( 

عن ابن عبا�س، ورواه ابن حجر يف )ال�سواعق / 
140( ورواه املحب الطربي خمت�سراً يف )ذخائر 
ويف  ال�سري،  ابن  اأخرجه  وقال:   )18  / العقبى 

�س15 قال اأخرجه املال يف �سريته.
�سلوا  وان  كفاراً  النوا�سب  عّد  كان  هذا  فعلى 

و�ساموا كما مر يف االأحاديث اعاله
يف  ال�سالم(  االإمام)عليه  بغ�س  هو  فامليزان  اإذن 
عالمة الن�سب، فاأينما مبغ�س فهو نا�سبي، وهو 
كافر بن�س ما �سبق يف احلديث: )اأال ومن مات 
هو  النا�سبي  كافراً(  مات  حممد  اآل  بغ�س  على 
 ) ال�سالم  عليهم   ( البيت  الأهل  عداوؤه  ثبت  من 

بالقول اأو الفعل ، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر .
الفقهّية  طريقتهم  يّتبع  ومل  وّدهم  من  اأما 
والعقائدّية ، ولكن ال يظهر لهم العداء ال يعترب 
نا�سبّياً باال�سطالح ، وحتى من يرى اإن اخلليفة 
االأول والثاين اأحق باخلالفة فهذا ال يعد نا�سبيا 
اأما احمد بن حنبل قد وثق الكثري من النوا�سب 
)عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  ببغ�س  املجاهرين 
اأولئك:  ومن  بع�سهم،  عن  وروى  بل  ال�سالم( 
�سميع  بن  واإ�سماعيل  العدوي  �سويد  بن  اإ�سحاق 
وزاد فروى يف م�سنده عن �سمر بن ذي اجلو�سن 

لعنه اهلل قاتل االإمام احل�سني عليه ال�سالم.
وعن اجلوزجاين فهنالك من يراه لي�س بنا�سبي 
احلاذق  فاإّن   (( الع�سقالين:  حجر  ابن  يقول 
الأهل  اجلوزجاين  اإ�سحاق  اأبي  ثلب  تاأّمل  اإذا 
يف  انحرافه  ل�سدة  وذلك  العجب  راأي  الكوفة 
باب  ومن  امليزان،16/1(  )ل�سان  الن�سب،...(( 
املثال نذكر ما قاله اجلوزجاين يف ترجمة )اأبو 
ال�سلت  اأبو   ((  : اهلل(  رحمه  الهروي  ال�سلت 
الهروي: كان زائغاً عن احلق، مائاًل عن الق�سد، 
�سمعت من حدثني عن بع�س االأئمة اأنه قال فيه 
الدّجال، وكان قدمياً  اأكذب من َروث حمار  :هو 
متلوثاً يف االأقذار (( )اأحوال الرجال،205( وبهذا 

يتبني �ساأن اجلوزجاين.
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الوقف ال�شيعي يف ذي قار ينجز 85 % من م�شاريعه ويبا�شر قريبا بتنفيذ 4 م�شاريع

موؤ�ش�شة بحر العلوم ومعهد العلمني للدرا�شات العليا يف النجف متنح النجيفي درعا تذكاريا

جمل�ص الوزراء يبحث عملية التحول اىل اقت�شاد ال�شوق دون ترك اثار  اجتماعية �شلبية

ذي  حمافظة  يف  ال�سيعي  الوقف  ديوان  اأعلن 
قار اإن امل�ساريع اخلا�سة لعام 2010 �سوف تنهي 
خالل االأ�سهر القادمة وان ن�سب االجناز و�سلت 

اإىل %85 .
�سرح بذلك مدير ديوان الوقف ال�سيعي يف ذي 
اإن  " حيث قال  الطائي  " باقر فاخر وليد  قار 
م�ساريع العام 2010 البالغة 34 م�سروعا و�سلت 
اإىل  االجناز  ن�سب  بلغت  وقد  العمل  نهاية  اإىل 
جامع  م�سروع  يف  امل�ساريع  هذه  وتتوزع   %85
احلوائج_  املحراب_وباب  و�سهيد  النور- 
وجامع ال�سيد احلكيم _ واجلوادين يف مدينة 
�سفا   18 مدر�سة  اإكمال  وم�سروع  النا�سرية 
وح�سينية  ال�سيوخ  �سوق  يف  تراب  اأبو  وجامع 
وجامع  �سعيد  بني  كرمة  ناحية  يف  الزهراء 
وجامع  البطحاء  ناحية  يف  البتول  الزهراء 
الزهراء واأهل البيت وح�سينية العقيلة زينب يف 

ال�سطرة ، وكذلك مدر�سة املتقني وجامع االإمام 
يف  تتوزع  التي  امل�ساريع  من  والكثري  احل�سني 

االق�سية والنواحي .
مليارات   10 هي  امل�ساريع  هذه  قيمة  اإن  ميبنا 
الوقف  ديوان  تخ�سي�سات  �سمن  من  دينار 

ال�سيعي يف بغداد ملحافظة ذي قار .

يف بادرة تعد االأوىل من نوعها منذ توليه مهام من�سبه 
العلوم  بحر  حممد  ال�سيد  العالمة  �سماحة  وبرعاية 
العلمني  ومعهد  اخلريية  العلوم  بحر  موؤ�س�سة  كرمت 
للدرا�سات ال�سيا�سية يف حمافظة النجف اال�سرف رئي�س 

الربملان ا�سامة عبد العزيز النجيفي بدرع تذكاري وذلك 
اأع�ساء  من  عدد  ح�سره  باملنا�سبة  اأقيم  حفل  خالل 
جمل�س النواب واأع�ساء جمل�س حمافظة النجف و�سيوخ 

ع�سائر واأكادمييني وجمع من اأبناء املحافظة .

الوزراء  جمل�س  يف  االقت�سادي  اال�سالح  فريق  بحث 
اخلطوات االأ�سا�سية لعملية التحول اإىل اقت�ساد ال�سوق 

دون ترك اآثار اجتماعية �سلبية. 
ونقل املركز الوطني لالعالم لوكالة ال�سحافة امل�ستقلة 
د.  النواب،  جمل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزير  عن   ) اإيبا   (
اإن  قوله:  االإجتماع  راأ�س  الذي  ال�سايف  الدين  �سفاء 
ال�سركات  اأ�ساليب عمل  هناك حاجة حقيقية الإ�سالح 
اململوكة للدولة من خالل خلق ت�سريعات حيوية ت�سهم 
يف رفد القطاعات املراد اإجراء عمليات االإ�سالح فيها.. 

اململوكة  ال�سركات  يف  امل�ستثمر  اإن  ال�سايف:  واأ�ساف 
مما  للعاملني،  الكبري  بالعدد  عادة  ي�سطدم  للدولة 
اإن  مبينا  ال�سركة  داخل  اال�ستثمار  يف  رغبته  يعرقل 
القطاع  اإىل  احلكومي  القطاع  من  املوظف  انتقال 
ت�سمن  اأن  �سريطة  اال�ستثمار  فر�س  يو�سع  اخلا�س 
�سنوات  ثالث  اإىل  �سنتني  راتب  للموظف  احلكومة 
على  املرتتب  االجتماعي  االأثر  امت�سا�س  اأجل  من 
تبديل مكان املوظف من القطاع احلكومي اإىل القطاع 

اخلا�س.. 

�شرورُة الت�شريعات

من  باتت  العراقي  الو�سع  ان 
الوا�سح حاجته املا�سة اىل ت�سريعات 
التي طراأت  املتغريات  جديدة ت�ساير 
ان  حتى  بل  العراقية  ال�ساحة  على 
امل�سوؤولني على �سنع القرار هم على 
قناعة تامة بان ا�ستحداث ت�سريعات 
ن�ستطيع  ما�سة  حاجة  بات  جديدة 
التي  االزمات  جتاوز  خاللها  من 
وعلى  العراق  يف  التنمية  تعرت�س 
نقولها  لال�سف   ، جماالتها  خمتلف 
ا�ستحداث  يف  بطئا  هنالك  نالحظ 
هذه الت�سريعات بل ان البع�س منها 
قيد  الربملان  طاولة  على  زال  ال 
 ، �سروريتها  من  بالرغم  الدرا�سة 
املجال  يف�سح  الذي  هو  البطء  وهذا 
باأن  ولالإيحابي  يظهر  باأن  لل�سلبي 

يطمر .
مرت  التي  الزمنية  الفرتة  ان 
الطاغية  �سقوط  منذ  العراق  على 
لك�سب  كافية  فرتة  تعد  اليوم  واىل 
ت�سريع  ودرا�سة  ا�سا�سيات  يف  اخلربة 
وال  املهمة  القوانني  من  ال�سروري 
بع�س  طرحت  ما  اذا  العذر  يقبل 

املعوقات للت�سريعات اجلديدة .
اإما الحتواء  الت�سريع هو  الغاية من 
والغايتان  ايجابي  البتكار  او  �سلبي 
ناأمل  واننا  العام  ال�سالح  يف  ت�سبان 
اال�سراع يف هذه الت�سريعات بدال من 
الدوران يف حلقة مفرغة من التربير 

غري املقنع.
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رئي�ص التجمع ال�شناعي: تاأجيل تطبيق التعرفة الكمركية اجلديدة اىل وقت غري حمدد

18890 عراقيًا عادوا اإىل البالد خالل ال�شنوات ال�شت الأخرية غالبيتهم من اأوروبا

العراق يخطط ملد خط �شكك حديد مع ايران

الب�شرة تزود الكهرباء للمواطنني عن طريق ال�شتثمار

احل�سن  عبد  العراق  ال�سناعي  التجمع  رئي�س  ك�سف 
ال�سمري عن قيام وزارة املالية بتاأجيل قانون التعرفة 

الكمركية اىل وقت غري حمدد.
قانون  تاأجيل  اقرت  املالية  وزارة  ان  ال�سمري:  وقال 
الكمركية اىل وقت غري حمدد على الرغم  التعرفة 
من انها اعلنت تطبيقه يف ال�ساد�س من ال�سهر القادم 
جلنة  بت�سكيل  قامت  الوزارة  ان  ال�سمري  واو�سح 
وا�سدرت تو�سية بعدم تطبيق هذا القانون اىل اجل 
غري م�سمى، عادا هذا التاأجيل بانه من  اكرب الكوارث 

التي �ستلحق باالقت�ساد العراقي.

على  احلكم  معناه  القرار  هذا  ان  ال�سمري:  وقال 
االقت�ساد العراقي باالعدام النه التوجد اية دولة يف 

العامل من دون قانون التعرفة الكمركية .

اأكدت منظمة الهجرة الدولية عودة 18890 
الطوعية  العودة  برنامج  �سمن  عراقياً 

والتوطني بني العامني 2003 و 2010.
يف  العراقي  امللف  عن  امل�سوؤول  ذلك  ذكر 
خالل  كرافيانو  نيكوال  الدولية  املنظمة 

الطوعية  العودة  موؤمتر  يف  األقاها  كلمة 
املدّعمة، والذي ُعقد يف العا�سمة الفنلندية 
هل�سنكي، با�سراف املنظمة الدولية للهجرة 
االوربي  االتاد  �سندوق  مع  وبالتعاون 

للعودة.

�ستطرح من  اإنها  العراقية   النقل  وزارة  اأعلنت 
خالل جولة الرتاخي�س االأوىل لتطوير ال�سكك 
احلديدة، م�سروعا لربط العراق مع اإيران من 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  تعزيز  اأجل 

اجلارين.

العراقية يف  النقل  وزارة  اأن تطرح  املوؤمل  ومن 
ني�سان املقبل م�سروع تطوير ال�سكك احلديدية 
لال�ستثمار، ويت�سمن تاأهيل ال�سكك احلديدية 
املحافظات  لربط  اأخرى  واإن�ساء  القدمية، 

العراقية.

املياح  عبود  �سلتاغ  الدكتور  الب�سرة  حمافظ  قال 
كهربائية  مبولدات  �ستزود  املحافظة  مناطق  اإن 
اإنتاج  للم�ساهمة يف دميومة  االأهلية  املولدات  ت�ساند 
بعد  ذلك  اأو�سح    للمواطنني.  الكهربائية  الطاقة 
النفطية  الدوائر  اإنتاج وتوزيع  دوائر  لقائه   مدراء 
املولدات  نظام  ا�ستحداث  اإىل  توجهنا  قائال:  والغاز 
احد  خالل  من  املناطق  على  وتوزيعها  الكهربائية 

الكهربائي  التيار  بقاء  يف  �سي�ساهم  ما   امل�ستثمرين 
الدفعة  �ستكون  واأ�ساف:  الوطني.  للتيار  وم�ساندة 
االأوىل من املولدات مائة مولدة و�ستوزع على املناطق 
ال�سعبية وبطاقة 1 ميغا واط للمولدة الواحدة، مبيناً 
الكهربائية  املولدات  بت�سغيل  يقوم  الذي  الوقود  اإن 

�سيكون مدعوماً من الدولة وبتجهيز م�ستمر.

ال�شوُط الرادع لغالء ا�شعار 
املواد الغذائية هي البطاقة 

التموينية 

ا�سبحت م�سكلة املواطن العراقي هي مفردات 
القلة  من  باتت  والتي  التموينية  البطاقة 
 ، الغذائية  حاجته  من   %10 ت�سد  ال  بحيث 
امام  امل�سكلة  ا�سبحت  الوقت  نف�س  يف  وهي 
احلكومة يف كيفية توفريها مع وجود معوقات 
عدة  ذكرت  وقد  العراقي  املواطن  تقلق  باتت 
اقرتاحات بخ�سو�س �سمانة املواد ال�سرورية 
املحلية  ان تتكفل احلكومات  ، منها  للمواطن 
الت�ساوؤل  على  تبعث  اخلطوة  وهذه  بتوفريها 
كيف ميكن للحكومات املحلية توفريها وعجز 

احلكومة املركزية  عن ذلك ؟ 
قدره  مبلغا  العراقي  املواطن  منح  قرار  واما 
الناق�سة  املواد  عن  كتعوي�س  دينار  الف   15
ا�سعار  الن  امل�سكلة  يعالج  ال  هذا  ان  فاعتقد 
قيمة  من  اكرث  تلتهب  �سوف  الغذائية  املواد 

التعوي�س .
الف�ساد  هو  امل�سكلة  لهذه  الرئي�سي  ال�سبب  ان 
االداري واملايل واال هنالك الكثري من احللول 
ا�سواقا  احلكومة  تفتتح  كاأن  امل�سكلة  لهذه 
اال�سا�سية  الغذائية  املواد  فيها  تبيع  تعاونية 
ترتتب  التي  ال�سلبيات  ان  اال  مدعوم  ب�سعر 
انتعا�س  منها  جدا  كثرية  خطوة  هكذا  على 
بع�س  ان  نالحظ  اننا  حتى  ال�سوداء  ال�سوق 
العوائل كانت تبيع الفائ�س لديها من احل�سة 

التموينية من ال�سكر والطحني .
وهي  اال  مهمة  نتيجة  اىل  ن�سل  هنا  ومن 
ايجابيات  من  لها  ملا  التموينية  الغاء  �سعوبة 
يبدو  ما  على  وكذلك  الغالء  جماح  كبح  على 
�سعوبة الق�ساء على الف�ساد االداري النه ا�سُّ 

امل�ساكل التي تدث يف العراق .

جملة الحرار ال�صبوعية 9

اأخباروتقارير



حاوره : ح�شني النعمة
تخ�س�سية  جلان  ت�سكيل  الرتبية   وزارة  اأكدت 
اعتماد مناهج تربوية جديدة يدرج  تعمل على 
فيها تعاليم وفكر العرتة املحمدية املطهرة وفق 
ذلك  اأكد  والتاريخ،  االإ�سالمية  الرتبية  مادتي 
وكيل وزارة الرتبية لل�سوؤون الفنية مو�سحا اإن 
»الوزارة تعمل على اأن تكون املناهج من الناحية 
العلمية واملو�سوعية بامل�ستوى العايل واملطلوب، 
ناحية  من  جديدة  مناهج  اعتماد  و�سيتم 
تعاليم  من  امل�ستمد  الديني  باجلانب  ارتباطها 
خا�سة  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  وعقائد 
اأن  على  والتاريخ،  االإ�سالمية  الرتبية  مبادتي 
واملو�سوعية  العلمية  الناحية  املناهج من  تكون 

مقبولة من قبل اجلميع«.
وقال االأ�ستاذ عدنان اإبراهيم حم�سن يف ت�سريح 
للرتبية  »بالن�سبة  )االأحرار(،  ملجلة  خ�سه 
االإ�سالمية يجب اإن تكون مثل ما تذكر املذاهب 
االأخرى التي كان معموال بها �سابقاً تذكر املذهب 
ملو�سوعاته  ذكر  هناك  يكن  مل  الذي  ال�سيعي 
وتفا�سيله �سواء يف الفكر اأو العقيدة اأو ما �سابه 
من مناهج اأخرى«، مو�سحا اإن »الرتبية ت�سعى 
اإن يكون املنهج من الناحية العلمية واملو�سوعية 
وفق مبداأ العدالة �سواء على التاريخ اأو الرتبية 
ويربي  احلاجة  يلبي  الذي  بال�سكل  االإ�سالمية 
مقبوال  يكون  واأي�سا  ال�سحيح  بال�سكل  اأبناءنا 
بهذه  جادة  »الرتبية  اإن  موؤكدا  اجلميع«،  لدى 
�سكلت جلانا على م�ستوى عاٍل من  البادرة لذا 
م�ستمرة  واللجان  واالخت�سا�سيني،  الدكاترة 
مل  التغيريات  اإن  رغم  التغيري  على  بالعمل 
ت�سل حلد االآن«، م�سريا اىل »انتخاب الرتبية 
وفق  مت  وخمت�سني  دكاترة  من  اللجان  لكوادر 
ا�سرتاط اأن يكون الكادر معتدال من الطائفتني«، 
موعزا »ذلك لتحقيق هدف الرتبية من تقدمي 

املادة التي تربي جيال �ساحلا«.
واأ�سار حم�سن اىل  اإن »الوزارة تعمل على تعميق 

اأبناء  بني  امل�سركة  الروابط  وتقوية  االإميان 
ال�سعب الواحد، وتعمل على اإقناعهم وتربيتهم 
والتعاليم  االأ�سيل  املحمدي  الفكر  وتعليمهم 
دار�سة  الرتبية  »لوزارة  اإن  �سارحا  ال�سمحاء«، 
�ستعمد  القادم  للمنهج  بالن�سبة  نظر  ووجهات 
�سرتاعي  »الوزارة  اإن  مزمعا  تطبيقها«،  على 
وتبتعد  فقط  والفقهية  التعليمية  امل�سرتكات 
عن ذكر املوارد التي فيها اختالف، م�سريا اىل 
امل�سرتكات  جمع  على  يعمل  اأخر  راأي  »وجود 
اخلالفية  للم�سائل  نظر  وجهة  عليها  ي�ساف 
لل�سيعي  الو�سوء  �سورة  ن�سع  الو�سوء  فمثال ً 
اأعتمد كل منهما هذه  ملا  لل�سني، ونبني  واأي�سا 

الطريقة«.
وعلق حم�سن ب�ساأن عدم متكن الوزارة ال�سابقة 
»بذل  فقال،  عليها  معوال  كان  ما  تقدمي  من 
على  وعمل  جهوده  للرتبية  ال�سابق  الوزير 
كبرية  كانت  وامل�سكالت  الرتكة  ولكن  املمكن؛ 
جداً والذي مل ي�ستطع حله كان وا�سحاً نتيجة 
اخللل، والتقدم الذي ح�سل ولكنه لي�س بن�سبة 
كبرية ونحن ناأمل يف املرحلة القادمة اأن نحقق 

اأكرث مما حققناه يف املرحلة املا�سية«.

اإ�شراُك خريجي الآداب والعلوم 
يف التعيينات القادمة 

ذكر وكيل وزارة الرتبية اإن »التعيني يف ال�سابق 
كان ح�سريا خلريجي كلية الرتبية باعتبار اإن 
االآداب  خريجو  اأما  بتعيينهم،  مكلفة  الرتبية 
و�سن�سركهما  االأمر  هذا  ناق�سنا  فقد  والعلوم 
كلية  خلريجي  ح�سة  هناك  و�ستكون  اأي�سا، 
باخت�سا�ساتهم اىل جانب  االآداب  العلوم وكلية 
»بالن�سبة  اإنه  م�سيفا  الرتبية«،  كلية  خريجي 
التعيني  �سيكون  االأهلية  الكليات  خلريجي 

بح�سب احلاجة اإليهم« ...

لبناء  خطط  تبني  على  الوزارة  قدرة  ولعدم 
املتاحة  وباإمكانياتها  مبفردها  جديدة  مدار�س 
وكيل  ذكر  املطلوبة،  احلاجة  ل�سد  واملحدودة 
»اإح�ساءات  اإن  الفنية  لل�سوؤون  الرتبية  وزارة 
الوزارة  يف  املخت�سة  الدوائر  اأجرتها  ودرا�سات 
�سبعة  اىل  الفعلية  العراق  حاجة  توؤكد  موؤخراً 
اآالف بناية مدر�سية ذات مو�سفات جيدة وت�سم 
�سفوفاً كبرية ونظامية لل�سنتني املقبلتني كحد 
اأدنى، من اأجل فك االزدواج يف الدوام اأو الدوام 
الثالثي املتبع يف العراق منذ عقود من الزمن، 
وهي ظاهرة موروثة عن النظام ال�سابق«. واأ�سار 
مزج  عملية  اىل  اللجوء  »�سبب  اىل  الوكيل 
�سري  اأعاق  الذي  االأمر  واحدة،  ببناية  املدار�س 
العمر االفرتا�سي  الرتبوية وقلل من  العملية 
»هذا  اإن  اىل  الوكيل  ولفت  املدر�سية.   للبناية 
الوزارة،  االأمر ميثل م�سكلة كبرية تعاين منها 
وان درا�سات نف�سية و�سحية قدمت اىل جمل�س 
الوزراء لتبني خطة عملية �سريعة تق�سي ببناء 
مدار�س يف اأ�سرع وقت، لكن جمل�س الوزراء اقر 
تنفذ  مل  اأنها  اإال  عامني،  منذ  اخلطة  م�سروع 
ب�سبب االأزمة االقت�سادية العاملية يف عام 2008 
مل�ساريع  املخ�س�سة  الدولة  ميزانية  وانخفا�س 

البناء«.

التربيةُ  تشكل لجانا تخصصية 
العتماد منهج أهل البيت )عليهم السالم(  في المناهج الدراسية المقررة
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تقرير: �شفاء ال�شعدي
اأ�سقاع  كل  اىل  لت�سل  االإ�سالم  رقعة  ات�سعت 
االإ�سالم يف طياتِه من حب  الدنيا مع يحمله 
لالإن�سانية وت�سامح بني الب�سرية وعلم ينتفع 
البيت  اآل  مذهب  والن  منه،  بالتزود  رغب  به 
الذي  االأ�سيل  املحمدي  االإ�سالم  ركيزة  هو 
االآالف  بل  املئات  توافد  يوم  بعد  يوماً  ي�سهد 
اعتناقه  اىل  امل�سلمني  وغري  امل�سلمني  من 
عليه  اهلل  )�سلى  حممد  فكر  من  يحمله  ملا 
قال  الذين  الطاهرين  بيته  واآل  و�سلم(  واله 
فيهم اهلل تعاىل) اإمنا يريد اهلل ليذهب عنكم 

الرج�س اأهل البيت ويطهركم تطهرياً (.
بداأت وفادة مواكب اال�ستب�سار بالتزايد متجهة 
اىل حرم االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( لتغرف 
من عطائه اجلزيل متاأ�سية ب�سهادته العظيمة  
اذ وفَد اىل العتبة احل�سينية املقد�سة وفد من 
امل�ستب�سر من تركيا بذكرى وفاة  ال�سباب  من 
حيث  و�سلم(  واله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول 
املرجعية  مبمثل  لقاوؤهم  الزيارة  خالل  مت 
املهدي  عبد  ال�سيخ  كربالء  يف  العليا  الدينية 
الكربالئي الذي بنّي لهم مدى اأهمية وعظمة  
االنتماء ملذهب اآل البيت والتم�سك مبنهجهم؛ 
وقال �سماحته ان  دعواتنا للتم�سك بهم جاءت 
التي  ال�سريفة  النبوية  االأحاديث  خالل  من 

رويت يف كتب اخواننا من ابناء ال�سنة وكذلك 
ال�ساللة  بعدم  الهداية  ربطت  ال�سيعة،والتي 
من خالل التم�سك مبذهب اآل البيت )عليهم 
خالل  من  اكدت  ال�ساللة  عدم  وان  ال�سالم( 
البيت)عليهم  واآل  الكرمي  بالقراآن  التم�سك 
ال�سالم( كما ورد يف قول النبي)�سلى اهلل عليه 
كتاب  الثقلني  فيكم  تارك  )اين  و�سلم(  واله 
بهما  مت�سكتم  ان  ما  بيتي  اأهل  وعرتتي  اهلل 
لن ت�سلوا بعدي ابدا(." م�سريا اىل ان النجاة 
البيت  اآل  بخط  بالتم�سك  مرهون   النار  من 
النعم التي منَّ اهلل تعاىل بها  اأعظم  وهي من 
علينا وان االإمام ال�سادق)عليه ال�سالم( بنّي ان 
ال�سيعي ال�سادق هو من اأمن النا�س ل�سانه وهو 
من لديه التقوى وطاعة اهلل تعاىل يف �سومه 
واأداء  احلديث  و�سدق  اأخالقه  ويف  و�سيامه 
االجتماعي  والتكافل  الوالدين  وبر  االأمانة 
قدوة  ال�سالم(  البيت)عليهم  اآل  اأتباع  ليكون 

�سماحته؛ان  واأ�ساف  مكان."  كل  يف  للنا�س 
مهم  جانب  هو  البيت  اأهل  فكر  على  التعرف 
وعلينا ان نحر�س على هذا اجلانب من خالل 
وتطبيق مفرداتها على  العزاء  اإقامة جمال�س 
يحكموا  كي  اليومية  حياتنا  يف  الواقع  ار�س 
علينا بحق اأننا من اأتباع اآل الر�سول واأهل بيته 

)عليهم ال�سالم(."
ال�سيخ  الرتكي  الوفد  رئي�س  بني  جهته  من 
باأعيننا  الحظنا  لقد  االآمودي(؛  )حممد 
والم�سنا بروحنا وقلوبنا حجم التاأثري املعنوي 
وهذا  اليومية  اأعمالنا  يف  �سينعك�س  الذي 
بف�سل الزيارة،وان املتاأثر بفكر احل�سني)عليه 
ال�سالم( جتده يعمل اخلري وي�ساهم فيه ويكون 
م�سدراً لالأمانة لدى النا�س وهذا ما اأح�س�سناه 
و�سعرنا به يف اأنف�سنا عند زيارة احل�سني )عليه 

ال�سالم(." 
احل�سني)عليه  حلرم  ان  االآمودي؛  وتابع 
دليل  وهذا  بالقلوب  خا�سة  جاذبية  ال�سالم( 
يف  االأطهار  االأئمة  لزيارة  تركيا  من  قدومنا 
ال�سالم(  احل�سني)عليه  لزيارة  وان  العراق 
حرارة يف قلوب املوؤمنني لن تنطفئ اأبدا وهذا 
رغم قتل املئات من �سيعة اآل البيت، لكنك جتد 
توافد املاليني للح�سني)عليه ال�سالم( حلبهم 
له  ون�سيانهم ما ميكن ان ي�سيبهم يف طريق 

احل�سني)عليه ال�سالم( من اأذى وعذاب  ."

مستبصروَن أتراكٌ: 
المتأثر بفكر الحسين)عليه السالم( تجده يعمل الخير ويساهم فيه

ويكون مصدرًا لألمانة لدى الناس
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ُم بدرع حمامة ال�شالم لعام 2010 ممثُل املرجعية العليا يف كربالء ُيكرَّ
تقرير : ح�شني النعمة

التجمع  اأقامها  اإميانية  احتفاٍل  اأجواء  و�سط 
االإ�سالمي  التجمع  عام  اأمني  اأهدى  االإ�سالمي 
املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  وال�سالم  لالإ�سالح 
للعام  كربالء  يف  العليا  املرجعية  ممثل  الكربالئي 
حمامة  درع   2011/2/7 املوافق  االثنني  يوم  املا�سي 
ال�سالم لعام 2010 على قاعة دار ال�سيافة يف ال�سحن 
الوافرة  جلهودِه  تكرميه  وجاء  ال�سريف،  احل�سيني 
يف ن�سر ال�سالم وهدي املجتمع االإ�سالمي ب�سكل عام 
بال�سالح  وملطالبته  خا�س  ب�سكل  العراقي  واملجتمع 
من خالل منرب اجلمعة ونبذه با�ستمرار ملبداأ العنف 

والتع�سف و�سيا�سات االإرهاب والتخريب..
التجمع  عام  اأمني  اخلفاجي(  )علي  ال�سيخ  وقال 
االإ�سالمي يف ت�سريح خ�سه ملجلة )االأحرار( "قدمنا 
لالإ�سالح  االإ�سالمي  جتمعنا  يف  ال�سليمانية  من 
وال�سالم لنقف اأمام باب عظيم من اأبواب حمبة اهلل 
وهو  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  ور�سوله  تعاىل  
من  وُحبَّ  فاأحبَّه  ح�سينا  اأحب  اأين  "اللهم  القائل 
ومباركا  �ساهدا  املقد�سة  الباحة  هذه  لتكون  ه"،  يحبُّ
الكربالئي  ال�سيخ  ل�سماحة  التجمع  تكرمي  على 
جلهوده املتوا�سلة يف ن�سر ال�سالم وال�سالح يف االأمة 

االإ�سالمية. 
اإن  قائال  االإ�سالمي  بتجمعه  اخلفاجي  وعرف 
"التجمع اإ�سالمي وطني م�ستقل ي�سم علماء الدين 
من ال�ُسنة وال�سيعة وم�سايخ الِفرق ال�سوفية وم�سايخ 
الع�سائر واملثقفني من كافة اأنحاء حمافظات العراق، 
ومت تاأ�سي�سه عام 2004م"، م�سريا اىل "�سبب تاأ�سي�س 
هذا التجمع اىل ما جرى بالعراق من حمن وكروب 

نتعاون  اأن  ونامو�سنا  و�سرفنا  ديننا  علينا  فاأخذ   ،
الوعي  ون�سر  وال�سالح  االإ�سالم  خلدمة  ونتكاتف 

والت�سامح واملحبة بني اأفراد املجتمع العراقي".
اأ�سار اخلفاجي اىل اإنه "مت تكرمي عدد من الرجاالت 
�سابقا كرئي�س اجلمهورية جالل  طالباين، ورئي�س 
ورئي�س  �سالح،  برهم  كرد�ستان  اإقليم   حكومة  
اأعطيت  كما  اجلعفري  اإبراهيم  د.  ال�سابق  الوزراء 
والر�سالة  الدين  خدمت  كثرية  �سخ�سيات  اىل 
حممد  بن  اأحمد  العالمة  ال�سيخ  منها  املحمدية 
املالكي من  عائلة  �سوفية ذات علم وح�سب و�سليلة 
و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  الر�سول  من 
للفكر  وت�سدوا  العلم  ن�سروا  حيث  املكرمة  مكة  يف 

اللجنة  "اأع�ساء  اإن  موؤكدا  وال�سال"،  التكفريي 
اأجمعوا على منح هذه اجلائزة  التجمع  املخت�سة يف 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  العالمة  �سماحة  اىل 
ممثل املرجعية العليا يف كربالء الأنه ممن داأب على 
خدمة االإ�سالم وامل�سلمني وحارب الطائفية البغي�سة 
و�سعى  اىل  ملِّ ال�سمل ودعا اىل االإخوة واملحبة تت 
)عليه  احل�سني  اهلل  عبد  اأبي  وموالنا  �سيدنا  ظل 

ال�سالم(".
"التجمع  اإن  العالق(  )حممد  ال�سيد  اأ�ساف  فيما 
ونبذ  الوطنية  اللحمة  العمل على  اأهمها  اأهداف  له 
توجيهات  وفق  ال�سف  ور�س  والطائفية  التفرقة 
من  فكان  االأ�سرف،  النجف  يف  الر�سيدة  املرجعية 
الأف�سل  منح جائزة  نتاج 
وطنية  �سخ�سية 
وعملنا  �سنويا،  ودينية 
بع�س  تكرمي  على 
ال�سخ�سيات التي لها دور  
ريادي  واأ�سا�سي  يف املجتمع". من جهته عرب ال�سيخ 
"ما  اإن  التكرمي، مبينا  الكربالئي عن اعتزازه لهذا 
للواجب  وفقا  جاء  ال�سابقة  الفرتة  طيلة  قدمه 
الديني والوطني الذي يقع على عاتقه"، م�سريا اىل 
اإن "لرجال الدين والف�سيلة م�سوؤولية م�ساعفة يف 
الوقت احلا�سر الن الوظيفة التي تقع على عاتقهم 
اأقد�س الوظائف وا�سرف املهام كونها متثل  تعد من 
امتدادا ملهمة النبي �سلى اهلل عليه واله كما ورد يف 

علي اخلفاجي:
 ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي رجل ال�شالم لعام 2010
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الشيخُ  الكربالئيُّ..
 يكرم القائمين على المؤتمر الدولي عن السيد الخوئي )قدس سره الشريف(  

العام  االأمني  الكربالئي  املهدي  ال�سيخ عبد  كرم 
املوافق  الثالثاء  يوم  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة 
ال�سحن  يف  ال�سيافة  دار  قاعة  على   2011/2/8
احل�سيني املقد�س عددا من االأ�ساتذة واالأكادمييني 
الذين كانت لهم م�ساركة فاعلة يف املوؤمتر الدويل 
اأبي القا�سم اخلوئي  ال�سيد  اآية اهلل العظمى  عن 
كربالء  جامعتا  اأقامته  والذي  �سره(  )قد�س 
والكوفة يف املنت�سف من �سهر كانون الثاين لعام 
اخلوئي  القا�سم  اأبو  )االإمام  �سعار  وحمل   2010
مرجع الطائفة واأ�ستاذ املجتهدين( بح�سور عدد 

من الباحثني من دول العامل.
وقال �سماحة ال�سيخ الكربالئي اإن "التكرمي جاء 
تثمينا للدور الكبري الذي قام به كل من اأ�ساتذة 
اجلامعتني الإحيائهما تراث احد ابرز �سخ�سيات 
احلوزة العلمية"، مبينا اإن "على اجلامعات اليوم 
البارزين  العلماء  تراث  باإحياء  العمل  موا�سلة 
واإخراجها  العلمية  عطاءاتهم  من  واال�ستفادة 
الرث  العلمي  حمتواها  من  لال�ستفادة  ون�سرها 

مع باِقي العلماء االأجالء". 
الدكتور  كربالء  جامعة  رئي�س  اأثنى  جهته  من 
قامت  التي  "املبادرة  على  الغامني  عودة  ح�سن 
اىل  جاءت  اأنها  خ�سو�سا  املقد�سة  العتبة  بها 
احل�سني  االإمام  ال�سهداء  �سيد  مرقد  جوار 
"اجلامعة  اإن  ال�سالم(". واأ�ساف الغامني  )عليه 

و�سعت خطة للتوا�سل باإحياء الرموز العمالقة 
خدمة  يف  كبريا  جهدا  بذلت  التي  والكبرية 
"املوؤمتر افرز عددا من  اإن  الطائفة"، مو�سحا 
خا�سة  مبجلة  اإ�سدارها  �سيتم  التي  البحوث 
اإر�سالها  اىل  اإ�سافة  كربالء  جامعة  اأعدتها 
يف  �سره"  "قد�س  اخلوئي  ال�سيد  موؤ�س�سة  اىل 

لندن". 
فيما قال الدكتور عميد كلية العلوم االإ�سالمية 
الفقه  كلية  �سراكة  "جاءت  كربالء  جامعة  يف 
يف  االإ�سالمية  العلوم  وكلية  الكوفة  جامعة  يف 
الكبرية  املعطيات  ال�ستعرا�س  كربالء  جامعة 
التي قدمها زعيم الطائفة االإمامية ال�سيد اأبو 
القا�سم اخلوئي الذي حفظ يف اأخاديد التاأريخ 
لوحة من اأربعمئة جمتهٍد يف الدين ن�سرهم يف 
جميع اأنحاء العامل االإ�سالمي جميعهم جمازون 
"مت  اإنه  مبينا  ال�سريف("  �سره  )قد�س  منه 
�سخ�سيته  الدولية عن  املوؤمترات  ع�سرات  عقد 
الوارف"  عطائه  في�س  اأح�ست  ما  املعطاءة 
�سره  ال�سيد اخلوئي قد�س  "حفاظ  م�سريا اىل 
تتعر�س  كانت  وقت  يف  الدينية  احلوزة  على 
كاال�ستئ�سال  ال�سر�سة  الهجمات  من  للعديد 
يحافظ  اأن  ا�ستطاع  وحكمته  باأ�سلوبه  لكن 
اأن  كاٍف  وحده  "هذا  اإن  معربا  احلوزة"  على 
يكون �سببا الإقامة موؤمترات دولية وعاملية عن 

�سخ�سه قد�س �سره ال�سريف"..  
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 حوار: �سفاء ال�سعدي

تعد اندوني�شيا رابع بلد  يف العامل من حيث ال�شكان 
ويبلغ تعدادها )230( مليون ن�شمة تقريبًا وامل�شلمون 

هم الغالبية فيها ويحتل ال�شيعة موقعًا جيدًا فيها، 
ومبنا�شبة عا�شوراء ا�شتقبلت العتبة احل�شينية املقد�شة 
وفدًا رفيع امل�شتوى من علماء ومثقفي اندوني�شيا بناًء 
على دعوة وجهت لهم من قبل االأمانة العامة للعتبة 

احل�شينية املقد�شة لزيارة العتبات املقد�شة واالطالع عن 
كثب على واقع الثقافة القراآنية يف العراق. 

وللوقوف على جمريات الزيارة وما حتقق خاللها من 
اتفاقيات ت�شب يف خدمة االإ�شالم وامل�شلمني ، وكذلك 

للتعرف على اأهم ما يواجهه االإ�شالم  من حتديات يف 
اندوني�شيا،وماهو حال الدعوات التبليغية والتعليم 

لديهم، جميعها اأ�شئلة وحماور طرحت على رئي�ص 
الوفد الزائر الدكتور)حميي الدين جنيدي( اأ�شتاذ 

العلوم ال�شيا�شية واالجتماعية،ورئي�ص جمل�ص العلماء 
االندوني�شي ورئي�ص مكتب العالقات اخلارجية والدعم 

الدويل يف اجلمعية املحمدية املركزية باندوني�شيا.

قدمتم  التي  الزيارة  طبيعة  عن  تخربنا  اأن  لك  هل   •
من  امل�ستوى  رفيع  وفداً  تراأ�سون  وانتم  كربالء  اىل  بها 
علماء اإ�سالميني ومثقفني، ومن ثم لقائكم برجال دين 
، وهل هذه هي  املقد�سة  العتبة احل�سينية  وم�سوؤولني يف 

الزيارة االوىل ؟
- اإن هذه الزيارة هي الثانية بالن�سبة يل وان االأوىل كانت 
لزيارة  الفر�سة  يل  تتح  مل  وحينها  عاماً  ع�سرين  قبل 
كاٍف  هو  ما  ميتلكون  العراق  اأهل  ان  الحظنا  كربالء،اإذ 
من  عرفناه  ما  خالف  وهذا  والرفاهية  اال�ستقرار  من 
االإعالم الدويل حيث و�سف العراق باأنه يعاين من حروب 
و�سراعات داخلية، ولكن بعد لقائنا بالعلماء والقادة راأينا 

ان ال�سورة خمتلفة كثرية ونحن على يقني باأنه �سيكون 
جاءت  الزيارة  هذه  كون  وملمو�س  كبري  تعاون  هناك 
بدعوة ر�سمية من العتبة احل�سينية املقد�سة، وان جميع 
ماكان يردنا من اأخبار عن العراق هي اأخبار غري دقيقة 

وان و�سع العراق جيد واآمن.
• كيف ت�سف م�ساعرك وانت تقف بجوار �سريح االإمام 
اإمام  زيارة  مرا�سيم  وتوؤدي  ال�سالم(  احل�سني)عليه 

عظيم وخالد يف قلوب حمبيه ؟
هذه  دخويل  عند  وانده�ست  ا�ستغربت  لقد  حقيقًة   -
اكن  الزائرين ومل  الكبري من  العدد  املدينة وم�ساهدتي 
ات�سور من قبل ان هذه املدينة يق�سدها هذا العدد الكبري 
من الزائرين وقد ظهر اين على خطاأ ب�ساأن هذا الت�سور 
ال �سيما بعد زيارة املراقد املطهرة واملراكز اال�سالمية وان 
يف  تققت  قد  وعمالقة  وا�سعة  اجنازات  على  يدل  هذا 
العراق وخا�سة يف املجاالت الدينية، باالإ�سافة لذلك كان 
هناك اتفاق مع العتبة احل�سينية املقد�سة وجمل�س علماء 
اندوني�سيا من اجل التعاون يف املجال الثقايف واالجتماعي 
وباالأخ�س يف جمال القران الكرمي ودرا�سة علوم القران 
عرب اإر�سال جمموعة من حفظة القران وقراءه للم�ساركة 
التي من  امل�سابقات والدرو�س  اإقامة  اندوني�سيا خالل  يف 
�ساأنها ان تطور البلدين وان ت�ساهم يف دعم العالقات بني 

امل�سلمني .
بني  العالقات  لتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  هي  ما  براأيك   •
االإ�سالم  باأخوة  ي�سرتكان  اللذين  امل�سلمني  ال�سعبني 
عرب  �سن�سهدها  التي  الثقافية  االأخوة  قبل  هي  والتي 

االتفاقات؟
يتعلق  فيما  م�سكلة  هناك  لي�س  انه  علم  على  نحن   -
غريها  او  ال�ُسنة  او  ال�سيعة  بني  كانت  �سواء  باملذاهب 
هناك  اإن   اإال  واآخر  احد  بني  فرق  ال  انه  نعلم  ونحن 
ت�سويه  االإ�سالم وهم يريدون  اأعداء  دعائية من  حمالت 
دون  معينة  اإ�سالمية  فرقة  وي�سايقون  االإ�سالم  �سورة 
رغبة  هناك  دامت  ما  عليهم  �سعباً  �سيكون  وهذا  غريها 
تنفيذ  �سيتم  انه  �سيما  ال  وتطويرها  العالقات  تعزيز  يف 
الننا  قريب  وقت  يف  وعلومه  القراآن  مبجال  التعاون 
االتهامات  الإزالة  العراق  يف  اإخواننا  مب�ساعدة  نرغب 

واالفرتاءات الكاذبة بحقه، وال�سبب اإن العامل االإ�سالمي 
ال ميتلك اأعالما دوليا متطورا وان جميع ما موجود هو 
واالفرتاءات  االتهامات  مواجهة  على  قادر  وغري  حملي 
كافة  لتوفري  م�ستعدون  فنحن  بنا  يتعلق  فيما  اأما 
االتفاقيات مع  ولتطبيق  العالقات  لتح�سني  الت�سهيالت 

العتبة احل�سينية املقد�سة.
من  وهو  اندوني�سيا  علماء  جمل�س  رئي�س  ب�سفتك   •
هو  وهل  اأعمالكم  طبيعة  هي  ما  النا�سطة  املنظمات 
العامل  م�ستوى  على  هو  ام  فقط  باندوني�سيا  خمت�س 

اجمع؟
ومنذ  عام)1975(  تاأ�س�س  اندوني�سيا  علماء  جمل�س  ان   -
التوعية  جمال  يف  كبريا  دوراً  لعب  االن   وحلد  تاأ�سي�سه 
كافة  يف  فروع  ولديه  االندوني�سي  لل�سعب  االإ�سالمية 
اأقاليم اندوني�سيا يف)33( حمافظة وي�سم اأكرث من)76( 
اإ�سالمية  برامج  اأ�سالمية،وميتلك  وجمعية  منظمة 
االإ�سالمية  الدعوة  مكثفة خا�سة ونحن نعمل يف جمال 
م�سلمون  اندوني�سيا  �سكان  جميع  ان  رغم  واالجتماعية 
وهي  م�سلمني  غري  �سكانها  من  هناك)%9.6(  ولكن 
متتاز بد�ستور خمتلف عن ماليزيا وبريطانيا من ناحية 
اعتنائها بجميع االأديان �سواء ال�سماوية اأو االأر�سية، اأما 
لدولتها  ر�سمية  ديانة  تعتمد  فهي  وبريطانيا  ماليزيا 
بكافة  تتمتع  اندوني�سيا  املوجودة يف  االأديان  وان  و�سعبها 
وال  وعاداتها  وطقو�سها  تقاليدها  وممار�سة  حقوقها 

ن�ستطيع ان نحد من هذه االأن�سطة.
اندوني�سيا  يف  املتاحة  الدينية  احلرية  ان  تعتقد  هل   •

يف حوار خا�س مع "االحرار" 

رئيس مجلس علماء اندونيسيا :

نحن على استعداد  لزيادة تبادل ثقافة القرآن الكريم مع العتبة الحسينية المقدسة  
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والتي كفلها الد�ستور كافية متاماً اأمام امل�سلمني ملمار�سة 
فعاليتهم ون�ساطاتهم الدينية ؟

املواد  تنفيذ  يف  املتعلقة  املعّوقات  بع�س  هناك    -
بني  الديني  بالت�سامح  املعنية  والقوانني  الد�ستورية 
امل�سلمني يف اندوني�سيا رغم ان امل�سلمني ميثلون االأغلبية 
من  اأكرث  هو  ما  تطالب  االأخرى  الديانات  بع�س  ولكن 
ومنهم  التدين  يف  احلرية  مببادئ  واملتعلقة  الالزم 
 6.3( ن�سبة  ميثلون  وهم  امل�سيحيون)الربوت�ستانتيون( 
على  ح�سلوا  اأنهم  رغم  الهندو�س،  هم  البقية  %(بينما 
يف  يبالغون  زالوا  ما  ولكنهم  ِقبلنا  من  الذاتي  احلكم 
طلباتهم املتعلقة بعدم تنفيذ اأي عمل يف يوم عيدهم)عيد 
الهندو�س( مت�سببني بتعطيل املطارات واالعمال االأخرى 
نحن  بينما  لقراراتهم  خا�سعاً  الكل  يكون  ان  اجل  من 
امل�سلمني رغم كرثة منا�سباتنا ال نقوم باأي عمل م�سابه ملا 
يقوم به الهندو�س وهذا ب�سبب معرفتهم اننا نقيم مبادئ 
ديننا باأف�سل وجه رغم اإننا اأغلبية يف اندوني�سيا وهذا هو 
ال�سيء املزعج بالن�سبة لهم علماً ان امل�سلمني قد ت�ساحموا 
مع االأقليات وعندما كنا اأقلية ا�سطهدنا وظلمنا اإ�سافة 
اىل ذلك فان االقت�ساد بيد امل�ستثمر االأجنبي الذي يراد 

منه االإ�سرار باالإ�سالم وامل�سلمني.  
يف  م�سلمني  كعلماء  قدمتموه  الذي  الدور  ما   •

اندوني�سيا اإزاء هذه املواقف املعادية للم�سلمني ؟
-  لقد طالبنا احلكومة املركزية ووزير ال�سوؤون الدينية 
ي�سدروا  بان  واخلارجية  الداخلية  ال�سوؤون  ووزيري 
قراراً يتفق عليه من كافة االأطراف يلزمهم بتطبيق ما 
ين�س عليه الد�ستور والقانون وقد �سدر القرار ولكنهم 
بع�س  وقد حدثت  �سيئاً  منه  ينفذوا  به ومل  يلتزموا  مل 
يف  كنائ�س  بنوا  الذين  الن�سارى  وهناك  العنف  حاالت 
على  تن�س  قرارات  وجود  رغم  واالحياء  املنازل  و�سط 
ال�سكان كونهم يعملون على  الكنائ�س يف و�سط  عدم بناء 
ي�ستلمون  وهم  امل�سلمني  لتن�سري  التب�سريية  احلركات 
وخا�سة  العامل  اأطراف  خمتلف  من  املالية  امل�ساعدات 
ال�سرقية  اندوني�سيا  يف  وهذا  الدويل  الكنائ�س  جمل�س 
التي هي ذات اأغلبية غري م�سلمة، لذلك جتد املن�سرين 
�سغرية  مطارات  ميتلكون  وهم  اليها  يفدون  واملب�سرين 
الدعم  لنقل  والعمل  تتيح لهم احلركة  وطائرات خا�سة 

املايل اخلا�س لتنفيذ م�ساريعهم التب�سريية.
اأنف�سهم  امل�سلمني  بني  العالقات  طبيعة  عن  ماذا   •

وغري امل�سلمني وهل هناك حاالت عنف حدثت ؟
قد  امل�سلمني  غري  الن  العنف  من  حاالت  حدثت   -
باإبراز مقدراتهم  قاموا  وانهم  والد�ستور  النظام  خالفوا 

مت�ساحمون  امل�سلمني  اإن  رغم  امل�سلمني  الإر�ساء  املالية 
ومتحابون فقد اأ�سبح هوؤالء م�سدراً للعنف يف اندوني�سيا 
االأموال  على  للح�سول  احلوادث  ي�ستغلون  انهم  كما 
امل�سلمني  قبل  من  م�ستهدفون  انهم  بحجة  وامل�ساعدات 
امل�سلمني  يخ�س  ما  اما   ، يح�سل  ما  خالف  على  وهو 
فلديهم تعاي�س �سلمي وموحد ومتوا�سل بني اجلمعيات 
تابعة ملجل�س  كلها  اندوني�سيا وهي  امل�سلمة يف  واملنظمات 
االإ�سالم  اجل  من  نتعاون  ونحن  اندوني�سيا  علماء 
امل�سلمني مل  اإن هناك عددا من  امل�سكلة  وامل�سلمني ولكن 
يتمتعوا بالرتبية اجليدة وهم يعي�سون تت خط الفقر 
اإ�سافة اىل ظلم احلكام وهي تديات تواجه امل�سلمني يف 
التي  االخرى  هي  املنت�سرة  الر�ساوى  وكذلك  اندوني�سيا 
العلماء  وهناك  االإ�سالمية  الدعوة  انت�سار  من  تعطل 
واملثقفون الذين ال يقولون احلق كي ال يفقدوا مراكزهم 
واي�ساً االأعداء الذين هم متفوقون يف �سناعة االتهامات 
قبل  من  واملوجه  املخادع  االإعالم  وهناك  واالفرتاءات 
امل�سلمني العلمانيني وهم لي�سوا م�سلمني حقيقيني النهم 
م�سلحة  يهمهم  وال  فقط  اخلا�سة  بامل�سالح  يتاأثرون 

اال�سالم وامل�سلمني.
• ما هي اهم اال�ساليب والو�سائل التي يجب اتباعها من 
اندوني�سيا  يف  امل�سلمني  او�ساع  النقاذ  الدين  علماء  قبل 
م�سلمة  كاأغلبية  اأدوارهم  ليوؤدوا  البلدان  من  غريها  او 

؟
ت�سمح  التي  االتفاقات  من  الكثري  على  احل�سول  مت   -
موؤمترات  عرب  وهذا  امل�سلمني  حقوق  على  باحل�سول 
التوعية  ن�سر  وغايتها  اندوني�سيا  يف  عقدت  وندوات 
لالأمة  االقت�سادي  القطاع  وت�سني   االإ�سالمية 
االبواب  فتحت  عندما  ولكن  اندوني�سيا  يف  االإ�سالمية 
االأجنبي  امل�ستثمر  ودخول  لال�ستثمار  م�سراعيها  على 
الذي هو غري م�سلم ويتاآمر على امل�سلمني ومييزونهم يف 

العمل والتوظيف حيث ال يحظى امل�سلم بعمل م�سريف او 
كموظف يف اأي من امل�ساريع اال�ستثمارية وهو على عك�س 

ما كان متوقعاً.
واأهدافها  ن�ساطها  هو  ما  املركزية  املحمدية  • اجلمعية 

وهل هناك من خطط م�ستقبلية لكم فيها ؟
-  يف اندوني�سيا توجد جمعيتان كبريتان ولديهما اكرث 
من)80(مليون ع�سو اأولهما اجلمعية  املحمدية والثانية 
تاأ�س�ست  املحمدية  اجلمعية  العلماء(،  نه�سة  )جمعية 
واكرث  ومعهدا  جامعة   )178( ولديها   )1912( عام  يف 
اأتباعها  وعدد  امل�ستويات  كافة  يف  مدر�سة  األف  من)17( 
اكرث من) 40(مليون ن�سمة وهدفها هو ت�سني امل�ستوى 
العقائدية  الأنه ال ميكن ت�سني  اندوني�سيا  الرتبوي يف 
الرتبوي الن  امل�ستوى  اال من خالل ت�سني  والرفاهية 
م�سكلتنا منذ القدم هي الرتبية وال�سبب اأن امل�ستعمرين 
الدرا�سات  األغوا  وقد  م�ستقل  تربوي  بنظام  جاءوا  قد 
االآن  حلد  هي  والتي  عليها  العلمية  وقدموا  االإ�سالمية 
احلكومية  واملعاهد  اجلامعات  وباالأخ�س  الهيمنة  تت 
االإ�سالمية  املدار�س  وجود  �سرورة  نرى  نحن  لذلك 
يوؤدي  وهذا  درو�سها  العلمية يف  العلوم  ولكنها ال متتلك 
بعد  املتخرجني منها على فر�س عمل  اىل عدم ح�سول 

تخرجهم من املدار�س االإ�سالمية .
وجود  مع  االإ�سالم  على  االإقبال  هو  كيف  براأيك   •

احلركات التب�سريية يف اندوني�سيا ؟
- ان عدد املهتدين يزداد بني عام واآخر وب�سكل هائل رغم 
الذي ميتلك خمططات  الدويل  الكنائ�س  وجود جمل�س 
لتن�سري اندوني�سيا وقد اأنفقوا اأمواال طائلة لهذا ال�سيء 
لكنهم ف�سلوا ب�سبب ت�سامننا يف جمال الدعوة االإ�سالمية 
وهناك عمل م�سرتك يف جمال الدعوات االإ�سالمية بكل 
االإ�سالم  يحققه  فيما  متفائلون  ونحن  والقرى  املدن 

وامل�سلمون من انت�سار وا�سع يف العامل.
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كربالء  مدينة  اإىل  الزائرين  ماليني  توافد  زيادة  مع 
املقد�سة على مدار العام، فقد دعت احلاجة املا�سة اإىل 
وتعمل  الغفرية،  احل�سود  هذه  ل�سم  التو�سعة  عملية 
املطهرة  احل�سينية  العتبة  يف  العقارات  �سراء  جلنة 
واالأبنية  العقارات  با�ستمالك  عملها  يف  التوا�سل  على 
املطهر �سمن م�سروعها يف  للمرقد احل�سيني  املجاورة 
تو�سعة احلائر احل�سيني. وذكر م�سوؤول ق�سم القانونية 
لـ  ت�سريحه  يف  احلكيم  حممد  احل�سينية  العتبة  يف 
)االأحرار( باأّن “عملية ا�ستمالك العقارات من مالكيها 
اأو�ساط قانونية وا�سحة ووفق قرار جمل�س  جترى يف 
على  ن�س  والذي   2009 ل�سنة   )315  ( املرقم  الوزراء 
للعتبتني  املجاورة  العقارات  ا�ستمالك  مهمة  اإناطة 
مت  اأثرها  وعلى  ذاتها  العتبات  اإدارة  اىل  املقد�ستني 

تخ�سي�س مبالغ مالية لهذا الغر�س، وا�ستناداً للقانون 
العراقي  اال�ستمالك  قانون  1981 من  ل�سنة   12 املرقم 
قامت اإدارة العتبتني املقد�ستني باجراء اال�ستمالك من 
“قام  واأ�ساف،  اأ�سحابها”.  من  املبا�سر  �سرائها  خالل 
ق�سم ال�سوؤون القانونية يف العتبة املقد�سة مبا يزيد الـ 
املجاورة من  االأرا�سي  ا�ستمالكية ال�ستمالك  70 دعوة 
دعوة”.   64 منها  ُح�سم  وقد  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
قبل  من  لال�ستمالك  املقررة  “امل�ساحة  اإن  اإىل  ولفَت 
جلنة مت ت�سكيلها من العتبة احل�سينية وبالتن�سيق مع 
على  والتي  كربالء  يف  العمراين  التخطيط  مديرية 
اأثرها ُحددت امل�ساحة املطلوبة لال�ستمالك”. وبالرغم 
ال�سوابط  وفق  جتري  اال�ستمالك  عملية  اأن  من 
وهذا  امل�ساعب،  من  تخلو  ال  فهي  املحددة  القانونية 

عمل  يعرقل  ما  جملة  “من  باأّن  احلكيم  اأو�سحه  ما 
جدي  ب�سكل  االأمالك  اأ�سحاب  تعاون  عدم  التو�سعة 
بهذا االأمر، اإ�سافة اىل م�ساكل اأخرى يف دائرة البلدية 
م�ساألة  تعرقل  �سروط  عدة  هنالك  حيث  واالأوقاف 
ا�ستمالك االأرا�سي التابعة لها”، م�سرياً اىل اإّن “بع�س 
واال�ستمالك  التو�سعة  منطقة  �سمن  الواقعة  الدور 
والبع�س  التجديد  الإجراءات  خا�سعة  وهي  مرتوكة 
لديها م�ساكل يف هيئة حل النزاعات امللكية”. من جهته 
بنّي ع�سو جلنة �سراء العقارات احلاج عبد الواحد البري 
�سم  يف  كبرية  اأهمية  امل�سروع  »لهذا  باأّن  )االأحرار(  لـ 
وباأّن  املقد�سة،  املدينة  اإىل  الوافدين  الزائرين  ماليني 
لدى العتبة احل�سينية نية يف ربط املخيم احل�سيني مع 
التل الزينبي وهي املنطقة االأكرث ازدحاماً يف اغلب اأيام 

والعتبة احل�سينية تدعو مالكي العقارات اإىل اإبداء التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاون خدمًة لزائري �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(
معوقاٌت �شخ�شيٌة وقانونيٌة مل�شـــــــــــــــــروع تو�شعة احلائر احل�شيني

قام ق�شم ال�شوؤون القانونية يف العتبة املقد�شة مبا يزيد الـ 70 
العتبة  من  املجاورة  االأرا�شي  ال�شتمالك  ا�شتمالكية  دعوة 

�شم منها 64 دعوة”.. احل�شينية املقد�شة وقد ححُ
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االأ�سبوع خا�سة يف اأوقات ال�سالة والزيارة«.
�سراء  يف  �ست�ستمر  ال�سراء  »جلنة  باأّن  البري  واأكد 
بالتخ�سي�سات  الوزراء  جمل�س  تزويد  بعد  العقارات 
ا�ستمالك  مت  وقد  التو�سعة،  مب�سروع  اخلا�سة  املالية 
باأن  مبيناً  مربع«،  مرت   9000 مب�ساحة  عقاراً   )75(
بتقييم  وذلك  ق�سائية  ولي�ست  ر�سائية  ال�سراء  عملية 
العقار كل ح�سب موقعه من احلائر احل�سيني ومن ثم 
تقدر الدرجة العمرانية من ناحية مواد بنائه«. واأو�سح 
الطرفني  بني  االتفاق  بعد  تتم  ال�سراء  عملية  باأّن 
يف  ق�سائية  دعوة  رفع  ويتم  املطهرة(،  والعتبة  )املالك 
العتبة  با�سم  العقار  لت�سجيل  كربالء  بداءة  حمكمة 
احل�سينية والتي تقوم بدورها بدفع مبلغ العقار كاماًل 

اإىل املحكمة وتقوم االأخرية بت�سليمه اإىل البائع«.

فقد  التو�سعة،  م�سروع  تعرت�س  التي  امل�سكالت  وعن 
لفت البري اإىل اإّن »بع�س عائدات العقارات تعيق عملية 
ان  حيث  للم�سفرين  العائدة  العقارات  ومنها  التو�سعة 
ومتاأخرة  حم�سومة  غري  امللكية  نزاعات  دعاوى  اأكرث 
العقارات  اغلب  ان  اىل  بالن�سبة  وكذلك  االآن  لغاية 
اإر�ساوؤهم  الورثة في�سعب علينا  العديد من  يكون لها 

جميعاً«.
وطالب ع�سو جلنة �سراء العقارات يف العتبة احل�سينية 

االأبنية،  ا�ستمالك  عملية  يف  التعاون  باإبداء  »املالكني 
�سخم  م�سروع  »هو  و�سفه  وبح�سب  امل�سروع  هذا  الأن 
بالدرجة  ليلبي  ينفذ  كي  اجلميع  تعاون  اىل  ويحتاج 
)عليه  احل�سني  االمام  لزائري  اخلدمة  تقدمي  االوىل 
تريد  ال  احل�سينية  »العتبة  اإن  اإىل  م�سرياً  ال�سالم(«، 
ال�سرر للمالكني وما موجود من �سائعات بقطع التيار 
الكهربائي اأو املاء عن العقارات التي مل يتم ا�ستمالكها 

فهي عارية عن ال�سحة«. 

والعتبة احل�سينية تدعو مالكي العقارات اإىل اإبداء التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاون خدمًة لزائري �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(
معوقاٌت �شخ�شيٌة وقانونيٌة مل�شـــــــــــــــــروع تو�شعة احلائر احل�شيني

اإن عملية ال�شراء ر�شائية ولي�شت 
ق�شائية وذلك بتقييم العقار كل 

ح�شب موقعه من احلائر احل�شيني 
ومن ثم تقدر الدرجة العمرانية من 

ناحية مواد بنائه
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م�سابيح الدجى ...
! الرحمن  "والآلئ" �ساغها 

على العر�س منذ ا�ستوى 
ريا�س جنات ن�سرة

وعيونا �سل�سبيال .. كالبحار الزاخرة !
بكتاب اهلل ناطقة 

وب�سنن حممد �سادقة
تالأالأ منها ح�سينا "

جنما" رغم اخلطوب ما هوى :
فحل املنايا اإذ �ساح �سائحها 

على نوا�سبها ..
�سق الظالم وانربى 

ليث الوغى .. رحما "ها�سميا"
على الظلم ما انزوى !

والدم امل�سفوح يف كربالئها
ذاك دمي 

والراأ�س القطيع ..
ذاك راأ�س امة 

لالآن ت�سرخ ح�سينا
بدل الدموع نبكيك دما!

كان البهلول وعلى عادته مي�سي يوماً يف اأزقة بغداد، 
فلقيه رجل تاجر فقال لبهلول: اأريد ا�ست�سارتك يف 
اأمر التجارة ..قال بهلول وكان بيده خيزران �سرب بها 
كفه االأخرى بهدوء : وما الذي عدل بك عن العقالء 
حتى اخرتتني دونهم؟ ثم مكث هنيئة فقال: ح�سناً 
ومل  التاجر  قــال  فــيــه؟؟  اإ�ست�سارتي  اأردت  الــذي  مــا 
يزل يرفع عينيه من يدي بهلول : اإن عملي التجارة 
فاأردت �سراء متاع اأحتكره ثم اأبعه ملن يدفع يل فيه 
باهظاً �سحك البهلول حتى بان �سر�ساه وقال  ثمناً 
: اإن اأردت الربح يف جتارتك فا�سرِت  حديداً وفحماً. 
�سكره التاجر على ذلك وانطلق اإىل ال�سوق ثم فكر 
يف كالم بهلول جيداً فراأى اأن من االف�سل اأن ياأخذ 
بكالمه فاإ�سرتى حديداً وفحماً واأودعهما يف املخزن 
حتى م�ست عليها مدة مديدة وال زال على حاليهما 
يف املخزن وملا اإحتاج اإىل ثمنهما وكان قد ارتفع تلك 
عليهما  وربــح  ثمن  باأف�سل  باعهما  �سعرهما،  االأيــام 
ربحاً كثرياً .. لكن اأثرت هذه الرثوة على �سلوك رجل .

اإغــــرت بنف�سه ومــالــه غــــروراً   وهــكــذا الــتــاجــر فــقــد 
واأخــذ يتحدث  عجيباً حتى مل يكد يعد للنا�س وزنــاً 

هنا وهناك عن عقله وذكائه وفطنته. وذات يوم مر 
التاجر ببهلول لكن التاجر مل يعر هذه املرة بهلول 
اأثار  بل  اأ�سار عليه �سابقاً  اأهمية ومل ي�سكره على ما 
اأيها املجنون  الغبار و�سخر منه وقــال:  بوجه بهلول 
الــــذي ا�ــســرتي واأحــتــكــر لــيــعــود عــلــي بالربح؟..  مــا 
واأودعهما  وب�ساًل  ا�سرت ِ ثوماً  �سحك بهلول وقال: 
اإىل بهلول  التاجر خطوات ثم رجع  يف املخزن خطا 
اأن تفخر  عــلــيــك  والـــعـــجـــب:  الــــغــــرور  بــلــغــة  وقـــــال 
مبــ�ــســورة تــاجــر مــوفــق مــثــلــي و�ــســهــري مــثــلــي اإيـــاك 
التاجر  وبـــهـــت جلــهــل  بــ�ــســيء  بــهــلــول  يــجــبــه  .. مل 
والب�سل  الـــثـــوم  لــ�ــســراء  الــتــاجــر  ر�ـــســـد  وغـــــــروره. 
ــبــاح الـــغـــد اإىل  كــلــمــا ميــلــك مـــن اأمـــــــوال وذهـــــب �ــس
ببيعهما.  الكبري  الربح  اأمــل  على  ل�سرائهما  ال�سوق 
وبــعــد اأ�ــســهــر مــ�ــســت عــلــى الــبــ�ــســل والـــثـــوم وهــمــا يف 
املخزن، جاء التاجر وفتح اأبواب املخزن وهو ال يعلم 
ما ينتظره من خ�سران مبني، فوجد الثوم والب�سل 
يديه  بكلتا  الــتــاجــر  �ــســرب  حينها  ونــتــنــا،  تعفنا  قــد 
مل  ياللخ�سران....  ياللخيبة   : و�ساح  راأ�سه  اأم  على 
والثوم  الب�سل  هــذا  �ــســراء مثل  يرغب يف  اأحــد  يكن 

العفنني بل ال بد من رميه يف املزابل الأن رائحتهما 
النتنة انت�سرت يف كل مكان .. مما ا�سطر التاجر اأن 
اإىل  الفا�سد  املــتــاع  هــذا  ليحملوا  نـفر  عــدة  ي�ستاجر 
خارج املدينة ويدفنوه يف االأر�س. امتع�س التاجر من 
بهلول وازداد حمقاً عليه وغ�سباً الأنه فقد راأ�سماله 
حتى  مكان  كــل  يف  عنه  يبحث  فــاأخــذ  بهلول،  ب�سبب 
عرث عليه فلما راآه اأخذ التاجر بتالبيبه وقال: اأيها 
اأجل�ستني  لقد  علي  به  اأ�ــســرت  الــذي  ماهذا  املجنون 
على ب�ساط الذل وامل�سكنة ..خل�س بهلول نف�سه من 
التاجر وقال: ماذا حدث ؟؟ ق�س التاجر على بهلول 
 . لــه  الغ�سب ممــاجــرى  �ــســدة  و�ــســوتــه يرتع�س مــن 
�سكت بهلول عن التاجر هنيئة وهو يعلم عما يتحدث 
لقد  لــه:  قــال  ثــم  عنه  الغ�سب  �سكت  حتى  الــتــاجــر 
اإ�ست�سرتني اأواًل فخاطبتني بخطاب العقالء فاأ�سرت 
عليك مبا ي�سريون ، لكنك ملا اأردت اإ�ست�سارتي ثانيًة 
خاطبتني بخطاب املجانني فاأ�سرت عليك مب�سورتهم 
اإن  ل�سانك  ونفعك خمبواآن تت  اإن �سرك  فاعلم   ،
خرياً فخري واإن �سراً ف�سر. اأطرق التاجر اإىل االأر�س 
وهو مل يعرف جواباً ، فرتكه بهلول وان�سرف عنه . 

بهلوُلٌ و التاجر

اأنواُر الهدى

حكاية ق�سرية

ال�شاعر احل�شيني:ر�شا اخلفاجي بهاء خالد الربيعي
يوم ح�شري

36
اأنا من طني جتلى ، بالهدى اأغني وجوده 

وفوؤادي ظّل يرقى برتاتيل جميده 
واإذا ما لقلب اأ�سحى ُمغرما ً يعلو ن�سيده 

اأدرك االإميان حقا ً وجتلى يوم َ ح�سر ِ 

37
كربالئي والئي ، للذي اأحيا اإبائي 

اأنا طول الدهر اأبقى   خُمل�سا ً يعلو ِندائي 
وُهيامي ال ُي�ساهى بح�سنيٍ  ، وانتمائي 

و�َسنا العا�ِسِر يبقى ، يف �سمريي ، يوم َ ح�سري 
38

يف يقيني وكياين  اأمل ٌ ُيغري ِل�ساين 
يبتغي ِمني ثباتا ً    ودليال ً لبياين 

فيبوح ُ القلب ُ حتى   ترتوي ِمنه ُ جناين 
فاأرى نف�سي كاأيّن �سامق يف يوم ِ ح�سري 

39
ها هي االأفواج ُ ترتى   ُكّلُهم يحمل زاده 
زادُنا ُحبُّ ح�سنيٍ     وبه ِ ت�سمو العباده 
قد ع�سقناه ُ واإنا نرجتي درب َ ال�سهادة

هو درب الفوز ِ َحتما ً   والُهدى يف يوم ِ ح�سر ِ 
                    

40
ِحكمة الرحمن ِ �ساءت اأن يرى للَخلق ِ ِفعال 

فتجلى يف ُعاله واهبا ً روحا ً وعقال 
وا�ستفاق اخللق ُ ملّا  اأمر الروح َ ِلئاّل

ينكر االإن�سان ِفعله  وهو يرنو ، يوم ح�سري 
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ال�شيُد جواد العاملي �شاحب )مفتاح الكرامة(

�شدقة ال�شر

وكلُّ اإناء بالذي فيه ين�شح
اأهمية املوعظة

تناول ال�سيد االأمني يف )اأعيان ال�سيعة( اجلد وال�سعي 
)مفتاح  �ــســاحــب  الــعــامــلــي  جــــواد  لل�سيد  املــتــوا�ــســل 
الكرامة( قائاًل: كان م�سغواًل بالبحوث العلمية حتى 
القدر من �سهر رم�سان، وملا  االأعياد وليايل  اأيــام  يف 

�سئل: ما هي اأف�سل اأعمال ليلة القدر؟
اال�ستغال بطلب  االإمامية هو  باإجماع علماء  اأجــاب: 

العلم.
الــوهــابــيــة بني  اأيـــام حمــا�ــســرة النجف مــن قبل  ويف 
االأهايل  مع  العلماء  كــان  1336هــــ(  و   1331( �سنوات 
كان  الــذي  الوقت  ويف  املدينة،  عن  بالدفاع  يقومون 
 ، املدينة  على  واملحافظة  اجلهاد  يف  العلماء  ي�سارك 
تراه ال يفرت قلمه عن التاأليف والتدري�س، فقد كتب 
يف تلك اللحظات ر�سالة يف وجوب الدفاع عن النجف، 

كما ا�ستمر يف كتابة بع�س جملدات )مفتاح الكرامة( 
مثل: جملد ال�سمان وال�سفعة والوكالة وكان له من 

العمر حدود ال�سبعني.
واإحــــد االأمــثــلــة عــلــى ا�ــســتــمــراريــة اجلـــد واجلــهــد يف 
الليل والنهار هي: اأنه يف نهاية العديد من جملدات 
الــفــراغ منه  الــكــرامــة( تــراه يكتب: )قــد مت  )مفتاح 
الــوقــف )قــريــب منت�سف  ليلة كــذا( وذكــر يف جملد 
الليل(، واملجلد الثاين من الطهارة )يف الربع االأخري 
الليل(  منت�سف  )بــعــد  الــوكــالــة  وجمــلــد  الليل(  مــن 
املجلدات  وبع�س  الليل(  )يف  ال�سفعة  من  وجملدين 

االأخرى )يف ليلة القدر( اأو )ليلة عيد الفطر(.
قال:  ح�سن  ال�سيد  ابــن  جـــواد  ال�سيد  حفيده  ونــقــل 
جليلة  �سيدة  الــكــرامــة(  )مفتاح  �ساحب  ابــنــة  كــانــت 

القدر وم�سهورة بالتقوى والعبادة وكانت قد عا�ست 
تعاين من  اأن  دون  العمر،  من  عاماً  وت�سعني  خم�سة 
اأو عــدم الــقــدرة، وكــانــت تــقــول: اإن  �سعف احلــوا�ــس 
اإال قلياًل من الوقت، ومل  الليل  والــدي ما كان ينام 
على  م�ستيقظاً  كان  بل  نائم  وهو  راأيته  اأن  يل  يتفق 

الغالب م�سغواًل باملطالعة والكتابة.
وكـــان مــعــروفــاً بــني الــعــلــمــاء يف زمــانــه وحــتــى موته 
بالدقة وال�سبط و�سفاء الذات، وكان يرجع اإليه كبار 
اجلواب  منه  فياأخذون  امل�سكلة  امل�سائل  حلل  العلماء 
كتبه  تاأليف  وكــان  ذلــك،  يف  تاأليفاً  منه  يطلبون  اأو 
الغطاء،  كا�سف  جعفر  كال�سيخ  اأ�ساتذته:  بالتما�س 

وال�سيد �ساحب الريا�س.

نــقــاًل عـــن اآيــــة اهلل حــجــت رحــمــه اهلل قــــال: كـــان يف 
كربالء طالب ا�سمه )ال�سيد علي االأ�سفهاين( يذهب 
اإىل النجف االأ�سرف للزيارة، ولكنه يتاأخر �سهرين اأو 

ثالثة اأ�سهر.
ف�ساألته مرة: ملاذا تتاأخر؟.. اأال تفكر يف درو�سك؟..

االأ�سفهاين،  احل�سن  اأبــي  ال�سيد  حب  يجذبني  قــال: 
هذا املجتهد الورع الكبري، وما تدري كم هذا الرجل 

عظيم؟!..
قلت: وهل وجدت منه ما يدعوك لهذا االإعجاب؟..

قال: كان يخرج عند بداية الفجر اإىل حرم االإمام اأمري 
مع  وكنت  ال�سبح،  لي�سلي  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني 
بع�س مرافقيه اأم�سي خلفه.وذات يوم، تاأخر ال�سيد يف 
اخلروج من املنزل، ومل يكن اأحد من مرافقيه اأي�ساً 
اأن ال  اأخربهم من قبل  ال�سيد  قد ح�سر، ورمبا كان 
ياأتوا ذلك اليوم، واأنا ما كنت اأعلم بذلك الأين ل�ست 

من مرافقيه املقّربني الثابتني.
فــانــتــظــرتــه كــثــرياً وكــــاد الــيــاأ�ــس يــتــ�ــســرب اإىل كياين 
لوحدي،  احلــرم  اإىل  بالذهاب  فهممت  باالن�سراف، 

خلفه  فم�سيت  وحـــيـــداً،  ميــ�ــســي  خـــرج  بــالــ�ــســيــد  واإذا 
مب�سافة، ومل يكن يدري اأو يتوقع اأحداً مي�سي وراءه، 
يحن..  مل  بعد  ال�سبح  واأذان  مظلمة  ال�سماء  وكانت 
 - اأدخــل ظرفاً  راأيته  العظيم حتى  املرجع  م�سى هذا 
ويبدو فيه نقود - من طرف باب منزل اأحد الفقراء، 

ثم وا�سل م�سيه.
ميار�سها  الــتــي  ال�سر(  )�سدقة  على  اطلعت  هنالك 
االأولياء بعيداً عن الرياء.. فازددت اجنذاباً ل�سخ�سية 

هذا املرجع الكرمي.

املعتمدين:  الثقات  جمّلي  بن  اهلل  ن�سر  ال�سيخ  ذكر 
اإين راأيت يف املنام اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب 

)عليه ال�سالم(، فقلت له: 
يا اأمري املوؤمنني!.. لقد فتحتم مكة، واأعلنتم االأمان 
ملن يدخل بيت اأبي �سفيان، ولكن يوم عا�سوراء وردت 
من اآل اأبي �سفيان على اأبي عبد اهلل احل�سني ون�سائه 

واأطفاله واأن�ساره م�سائب ترتق لها القلوب؟!..
فقال اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(: هل قراأت اأبيات 

ابن ال�سيفي بهذا اخل�سو�س؟..
قلت: ال مل اأ�سمعها.

تلك  ال�سيفي  ابـــن  ا�ستعلم  املــوؤمــنــني:  اأمـــري  فــقــال 
االأبيات.

النوم،  اأن قمت من  ن�سر اهلل: مبجّرد  ال�سيخ  يقول 

ذهــبــت مــ�ــســرعــاً اإىل مــنــزل ابـــن الــ�ــســيــفــي، وهـــو من 
روؤياي،  اإليه  ونقلت  به،  فالتقيت  املعروفني  ال�سعراء 
فما اأن �سمع ذلك حتى �سهق �سهقة وبكى بكاء عالياً، 
ثم اأق�سم باهلل وقال: حتى هذه ال�ساعة مل يّطلع اأي 
اأن�ساأتها يف  اأبياتي، ولقد  اأحد على كلمة واحــدة من 
ذات الليلة التي راأيت االإمام عليا  يف منامك، ثم اأن�سد 

يل االأبيات قائاًل:
ملكنا، فكان العفو منا �سجية 

                                      فلما ملكتم �سال بالدم اأبطح
وحللتم قتل االأ�سارى وطاملا

                              غدونا على االأ�سرى نعفُّ ون�سفح
فح�سبكم هذا التفاوت بيننا 

                                         وكل اإناٍء بالذي فيه ين�سح

الــ�ــســيــخ مرت�سى  الــكــبــري  املـــرجـــع  خـــرج 
االإمام  االأنــ�ــســاري رحمه اهلل، مــن حــرم 
احلــ�ــســني )عــلــيــه الـــ�ـــســـالم( يـــحـــوط به 
ــاتــذة حوزة  تــالمــذتــه مــن الــعــلــمــاء واأ�ــس
كــربــالء املــقــد�ــســة.. فــقــال لــهــم: لنذهب 
جعفر  الــ�ــســيــخ  ملـــواعـــظ  اال�ــســتــمــاع  اإىل 
ال�سو�سرتي ون�ستفيد من �سماحته، فاإن 
ال�سيخ  وكان  الق�ساوة.  اإىل  مالت  قلوبنا 
مرت�سى االأن�ساري يريد بذلك اأن يعلم 
الوعظ،  جمال�س  يف  الــرغــبــة  تــالمــذتــه 
ويقول لهم: اإن العامل لي�س بعلمه، اإمنا 

بالرتبية الروحية املداومة اأي�ساً.
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هذا  كان   . وحيدا ً  �سالح  رجل  عا�س  ما  مكان  يف 
وال�سوم  ال�سالة  يف  وقته  معظم  يق�سي  الرجل 
ال�سويعات  كانت  باخت�سار.   . �سبحانه  اهلل  وت�سبيح 
للتاأمل  مكر�سة  م�ستقيظاً  الرجل  فيه  يكون  الذي 
الروحي  االرتقاء  بهذا  �سعيداً  وكان  والعبادة 
و�ساو�س  اأية  عقله  الت�ساور  حيث  له  يجري  الذي 
ويف  املحرمة.  املغريات  قلبه  تخالج  وال  �سيطانية 
احدى الليايل راوده حلم كان نوعا ً ما حلما ً مفزعا 
ً راأى ان �ساحب املتجر الذي يف البلدة كان قد و�سل 
ان يق�سده  مرتبة روحية متقدمة عنه وانه يجب 
روحية  حلياة  ال�سحيحة  القواعد  منه  يتعلم  لكي 
كي  ال�سالح  الرجل  ذهب  ال�سباح  ويف  �سحيحة. 
يجد �ساحب املتجر وعندما و�سل اليه وجده وقد 
ويقب�س  الب�سائع  يبيع   ، زبائنه  مع  م�سغواًل  كان 
املال بوجه م�ستب�سر . جل�س الرجل يف احدى زوايا 
املتجر  �ساحب  اىل  بامعان  يتطلع  واخذ  املتجر 
حياة  على  تدل  عالمة  اأي  توجد  " ال  لنف�سه  قال 
روحية" قد يكون حلم الرجل غري �سحيح غري انه 
الحظ ان الرجل قد اختفى لبع�س الوقت كي يوؤدي 
املتجر  بامور  ان�سغاله  عاود  رجع  وعندما  �سالته 

" عندها الحظ �ساحب املتجر جلو�س  مرة اخرى 
 " قائاًل  ف�ساأله  الزوايا  احدى  يف  ال�سالح  الرجل 

ال�سالم عليكم ، هل تتاج �سيئا ً ما ايها االخ ؟"
فاجابه الرجل ال�سالح : " وعليكم ال�سالم" اأاأاأاأاأ ، 
اأي  ابتياع  يف  ارغب  ال  انا  احلقيقة  يف   ، كال   ، كال 
�سيء غري اين اريد ان اطرح عليك �سوؤاال ً " وبعد 

ان ق�ّس عليه روؤياه يف املنام .
اجاب �ساحب املتجر : " ح�سنا ً ، يف الواقع ان هذا 
�سيئا ً  تفعل  ان  عليك  لكن   ، تف�سريه  ي�سهل  االمر 

من اجلي قبل ان اجيب عن �سوؤالك "
الرجل  اأجاب   ، مني  تطلبه  �سيء  اأي  افعل  �سوف 

ال�سالح.
�سيء  فيه   ، ال�سغري  ال�سحن  هذا  خذ  اذاً  " ح�سنا 
من  االخر  الطرف  اىل  به  اذهب   ، الزئبق  من 
�ساعة  ن�سف  غ�سون  يف  ب�سرعة  به  عد  ثم  ال�سارع 
ال�سحن فلن  الزئبق من  �سال  اذا  اما   ، الوقت  من 

اكلمك باي كالم وانطلق اىل هناك االآن "
ان  كاد  وقد  باجلري  وبداأ  ال�سحن  الرجل  اخذ 
ا�ستطاع  انه  غري  ال�سحن  من  الزئبق  يتهاوى 
قلياًل  بابطاأ  املنا�سب  الوقت  يف  نف�سه  يتمالك  ان 

ان يعود يف غ�سون  ان عليه  لكنه �سرعان ما تذكر 
ن�سف �ساعة فاو�سع اخلطى مرة اخرى وبعد عناء 
رجع الرجل وهو يلتقط انفا�سه ب�سعوبة وخاطب 

�ساحب املتجر قائال ً : 
، واالن  �ساملا ً  اياه  الزئبق الذي اعطيتني  " ها هو 
ال�سحيح  التف�سري  عن  لتخربين  الوقت  حان 

حللمي"
ال�سالح  الرجل  اىل  املتجر  �ساحب  نظر  عندها 

والذي بدا �سجراً و�ساأله : 
عن  تخربين  ان  لك  هل   ، �سديقي  يا  ح�سنا ً   "
اىل  ذهابك  عند  اهلل  بها  تذكرت  التي  املرات  عدد 

الطرف االخر من ال�سارع ورجوعك ؟"
فاأجاب الرجل ال�سالح با�ستغراب : " تذكرت اهلل ! ، 
انا مل اذكره مطلقاً فقد كنت قلقاً جدا ً على الزئبق 

الذي يف ال�سحن"
الوقت  كل  اتذكره  " لكني  املتجر:  فاجاب �ساحب 
اكون كمن يحمل �سحنا ً  ازاول عملي  فانا عندما 
�سغريا ً فيه زئبق. انا عادل و�سادق مع زبائني وال 
اتعامل  عندما  مطلقا ً  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ان�سى 

مع زبائني"

الرجُل ال�صالُح و�صاحب املتجر
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خاُن الربـــــــِع

اأق�سام  ثالثة  من  كربالء  يف  العامة  احلمامات  تتاألف 
وهي :

الق�سم االأول: املنزع ، وهو مكان ف�سيح اأ�سبه   
 ، مالب�سهم  النا�س  فيه  يخلع  مدفاأ  غري  كبرية  بقاعة 
للجلو�س.  رخامية  اأو  خ�سبية  م�ساطب  على  ويحتوي 

ويعرف املنزع حملياً بـ)الرباين(.
ينتقل  املنزع  ومن   : الثاين  الق�سم   
هو  كبري  مكان  اإىل  يف�سي  دهليز  عرب  امل�ستحمون 
اأكرث  يف  دائرة  اأو  مربع  �سكل  على  يكون  الذي  احلمام 
االأحيان.ويحتوي على اأركان )خلوات( ، ويوجد يف كل 
البارد  للماء  واحدة   ، وحنفيتان  �سغري  حو�س  خلوة 
واأخرى للماء احلار وكذلك دو�س ، وي�سمى هذا الق�سم 
معظم  يف  الق�سم  هذا  ويعلو   . )اجلواين(  احلمام  من 
كروية  �سغرية  قباب  اأو  كبرية  كروية  قبة  احلمامات 
الزجاج  فيها  ثبت  �سغرية  فتحات  فيها  تتوزع  ال�سكل 
امللون الإدخال النور. اأما اأر�سية هذا الق�سم فكانت تبلط 

بالطابوق )االآجر( امل�سطح )الفر�سي( امل�سخرج . 
وت�سمى   ، اخلزينة  غرفة  الثالث:  الق�سم   

عن  عبارة  وهي  البخار.  غرفة  اأو  احلرارة  بيت  اأي�ساً 
غرفة يتو�سطها حو�س كبري مُياًل باملاء احلار. واأحياناً 
الق�سم  �سمن  احلار(  املاء  )حو�س  اأو  اخلزينة  تكون 
احلمامات  بع�س  ويف   ، اأركانه  من  ركن  ويف  اجلواين 

يوجد اأكرث من خزينة واحدة.
اأما ماء احلمام فكان ي�سخن يف خزانات كبرية توجد يف 
مو�سع بجوار احلمام يطلق عليه حملياً اأ�سم )الطمة( 
والبغال  واحلمري  اخليل  ف�سالت  ا�ستعملت  وقدمياً 

الياب�سة كوقود لهذا الغر�س.
ومن اأ�سهر احلمامات ال�سعبية يف مدينة كربالء:

ـ حمام املالح
يعترب هذا احلمام اأحد اأقدم واأ�سهر احلمامات العامة يف 
مدينة كربالء ويقع يف حملة باب الطاق ، ويعرف اليوم 
بحمام االإمام مو�سى بن جعفر )عليه ال�سالم( . ويرجع 

تاريخ بناء حمام املالح اإىل القرن العا�سر الهجري
ـ حمام الكبي�س 

ع�سرية  اإىل  ن�سبة  اال�سم  بهذا  احلمام  هذا  عرف 
من  جزء  وهي  الكبي�س  حملة  قطنت  التي  الكبي�سات 

حملة باب الطاق. �سيد هذا احلمام �سنة 989هـ )1581م 
واملوقوف  االأفيهي  حممد  عي�سى  اخلواجه  اأوقفه   .  )
ال�سادة  احلمام  هذا  يتوىل  وكان   ، اجللبي  يحيى  عليه 

من اآل الوهاب واآل جلوخان وبع�س االأ�سر العلوية.
ـ حمام ال�ساخه

من  فرع  على  الغربية  العبا�سية  حملة  يف  موقعه  كان 
ح�سني  قبل  من  �سيد  بال�ساخه.  ويعرف  الهندية  نهر 
ع�سكر �سنة 1309هـ )1892م( ، على عهد ال�سيد ح�سني 
اإىل  انتقل  ثم   ، اآنذاك  كربالء  بلدية  رئي�س  ال�سندري 
ولده حممد علي. وقد تهدم اأثر تو�سعه �سارع العبا�س 
بـ)حمام كربالء  اليوم  ، وي�سمى  واأعيد ما تبقى منه   ،

احلديث( ويقع بالقرب منه حمام للن�ساء. 
ـ حمام اليهودي

الزقاق  يف  العالوي  �سوق  نهاية  يف  احلمام  هذا  يقع 
اأوائل  يف  العثماين  العهد  يف  اليهود  يقطنه  كان  الذي 
القرن التا�سع ع�سر امليالدي ، �سيد هذا احلمام من قبل 

يعقوب �سكر اهلل اأحد املالكني اليهود امل�سهورين.

يقع هذا اخلان بالقرب من الب�ساتني املو�سلة بني النجف وكربالء كما 
يقع بالقرب منها فرع من نهر الفرات. يطلق على خان النخيلة ا�سم 
امل�سافة  خان الربع بالن�سبة الأهايل كربالء حيث ان موقعه ميثل ربع 
املقطوعة من كربالء اىل النجف )حيث يبعد خان النخيلة عن كربالء 
واحدا وع�سرين كيلومرتاً(. خان النخيلة الذي يتاألف من ثالثة خانات 

اأن  و�ست مقاهٍ  واآبار عذبة للماء وعدد من االأكواخ الب�سيطة من دون 
تكون فيه بيوت، اأما عن ال�سخ�س الذي تربع ببنائه فلدينا راأيان:

الراأي االول:)�سيد خان النخيلة احد الهنود(.
الراأي الثاين: )خان النخيلة ي�سمى خان الربع بن�سبة القادم من كربالء 
وقد بنته اأ�سرة اآل �سم�سة النجفية وتولت االإ�سراف عليه وترميمه وقد 

تعر�س االآن للهدم.

و�صُف احلماماِت العامة
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هو االإمام املع�سوم الرابع: علي ابن االإمام احل�سني 
املطلب بن  اأبي طالب بن عبد  االإمام علي بن  ابن 

ها�سم بن عبد مناف. 
اأ�سراف  من  اأمه  اإن  على  الروايات  اتفقت  اأمه: 
الفر�س هي: �ساه زنان بنت يزدجرد بن �سهريار بن 

�سريويه بن ك�سرى. 
�سهر   من  اخلام�س  يف  الروايات  اقوى  والدته: 
من  وثالثني  �سبع  اأو  وثالثني  ثمان  �سنة  �سعبان 

الهجرة.
اأوالده  اإن  املفيد  ال�سيخ  روى  فقد  اأوالده:  اما 
اأحد  واأنثى.  ذكر  بني  ع�سر  خم�سة  ال�ّسالم(  )عليه 
االإمام  وقدراً  �سناً  اأكربهم  بنات.  واأربع  ذكراً  ع�سر 

حممد بن علي امللقب بـ)الباقر(. اأمه فاطمة بنت 
اأربعة  له  اأولدت  ال�ّسالم(  )عليه  احل�سن  االإمام 
اهلل  وعبد  الباقر  وحممد  واحل�سني  احل�سن  هم: 
 ، اأم ولد  واأمهما  زيد وعمر  اأي�ساً  الذكور  ،وله من 
واحل�سني االأ�سغر. وعبد الرحمن و�سليمان اأمهما 
اأم ولد، وحممد االأ�سغر وعلي االأ�سغر وكان اأ�سغر 
اأوالده الذكور، وخديجة وفاطمة وعلّية واأم كلثوم 
علي  فهم  ال�سالم  عليه  اخوته  اما  ولد.  اأم  اأمهن 
اأختان  فله  اأخواته  اما  الر�سيع.  االأكرب، وعبد اهلل 
بنت  الرباب  اأمها  ف�سكينة  وفاطمة،  �سكينة  اأي�ساً: 
بنت  ا�سحاق  اأم  فاأمها  فاطمة  واأما  القي�س،  امرئ 

طلحة بن عبيد اهلل.

الإماُم عليُّ بُن احل�شنِي عليه ال�شالم
مع�شوم هوية 

حسن الهاشمي .........................

اإىل  االإن�سان  بيد  تاأخذ  التي  هي  الدمثة  االأخالق 
املجتمع،  يف  الفاعل  والتاأثري  الطيب  الذكر  م�ساف 
النا�س،  معا�سرة  ح�سن  على  تبعث  حالة  اخللق  فح�سن 
املداراة،  ولطف  القول،  وطيب  بالب�سا�سة،  وجماملتهم 
كما عّرفه االإمام ال�سادق عليه ال�سالم حينما �ُسئل عن 
حّده فقال: تلني جناحك، وتطيب كالمك، وتلقى اأخاك 
بب�سر ح�سن. من االأماين واالآمال التي يطمح اإليها كل 
اأن  ك�سبها وتقيقها،  يف  وي�سعى جاهداً  عاقل ح�سيف، 
يكون ذا �سخ�سية جّذابة، ومكانة مرموقة، حمبباً لدى 
النا�س، عزيزاً عليهم. واإنها الأمنية غالية، وهدف �سام، 
توؤهلهم  التي  واخل�سائ�س  الف�سائل  ذوو  اإال  يناله  ال 
واالأريحية  كالعلم  اأهدافها،  ونيل  لبلوغها،  كفاءاتهم 
كان  لقد  الكرمية.  اخلالل  من  ونحوها  وال�سجاعة 
�سيد املر�سلني �سلى اهلّل عليه واآله املثل االأعلى يف ح�سن 
اخللق، وغريه من كرائم الف�سائل واخِلالل، وا�ستطاع 
وا�ستحق  والعقول،  القلوب  ميلك  اأن  املثالية  باأخالقه 
بذلك ثناء اهلّل تعاىل عليه بقوله عز من قائل: )واإّنك 

لعلى خلق عظيم(.
قال اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم وهو ي�سور اأخالق 
كفاً،  النا�س  اأجود  كان  واآله:  اهلّل عليه  اهلّل �سّلى  ر�سول 
واأوفاهم  لهجة،  النا�س  واأ�سدق  �سدراً،  النا�س  واأجراأ 

بديهة  راآه  من  ع�سرة،  واأكرمهم  عريكة،  واألينهم  ذمة، 
وال  قبله  مثله  اأَر  مل  اأحّبه،  فعرفه  خالطه  ومن  هابه، 

بعده.
وح�سبنا اأن نذكر ما اأ�سابه من قري�س، فقد تاألبت عليه، 
مغادرة  اإىل  ا�سطرته  حتى  الغ�س�س،  األوان  وجّرعته 
بهم، مل  واأظفره  عليهم،  اهلّل  ن�سره  فلما  وبالده،  اأهله 
ي�سّكوا اأّنه �سيثاأر منهم، وينّكل بهم، فما زاد اأن قال لهم: 
ما تقولون اإين فاعل بكم؟! قالوا: خرياً، اأخ كرمي وابن 
اأخي يو�سف: ال ترثيب  اأقول كما قال  اأخ كرمي، فقال: 

عليكم، اذهبوا فاأنتم الطلقاء.
وجاء عن اأن�س قال: كنت مع النبي �سلى اهلّل عليه واآله، 
وعليه برد غليظ احلا�سية، فجذبه اأعرابي بردائه جذبة 
اأثرت حا�سية الرُبد يف �سفحة عاتقه، ثم  �سديدة، حتى 
مال  من  هذين  بعريّي  علي  يل  اإحمل  حممد  يا  قال: 
وال  مالك،  من  يل  تمل  ال  فاإنك  عندك،  الذي  اهلّل 
اأبيك، ف�سكت  النبي �سلى اهلّل عليه واآله ثم قال:  مال 
املال مال اهلّل، واأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا اأعرابي 
؟ قال: الّنك ال تكافئ  ما فعلت بي؟! قال: ال. قال: مِلَ
له  يحمل  اأن  اأمر  ثم  النبي،  ف�سحك  ال�سيئة،  بال�سيئة 

على بعري �سعرياً، وعلى االآخر متراً.
وطاملا ذكر لنا التاريخ وحمل بني طياته ق�س�سا تكي 
عن ارتقاء العظماء مراتب عالية من ح�سن التعامل مع 

كافة �سرائح املجتمع، فكان الر�سول االأعظم يوؤثـّر حتى 
الدمثة  باأخالقه  االإ�سالم  اإىل  على خمالفيه فيجذبهم 
مبا  قاطبة  االإن�سانية  ي�سحر  الذي  اللطيف  وتعامله 
يحمل من ت�سامح وعفو وحلم عظيم ال جتد له مثيال 
يف العامل، وكيف ال وكان الر�سول طبيبا دوارا بطبه؟! 
احلقد  غوائل  منها  وينتزع  واالأرواح  العقول  يطبب 
والكراهية والبغ�ساء ويزرع مكانها براعم املحبة واالألفة 
والتعاون على الرب واالإح�سان، وطبابة الروح اأعظم من 
طبابة اجل�سم، حيث اإن تاأثريات اجل�سم حمدودة بينما 
تاأثريات الروح تبقى خالدة على مر الزمن، وتاأثرياتها 
تبقى اأبدا بني ظهراين ال�سعوب التواقة اإىل التحرر من 

اإ�سار املادة وال�سهوات اإىل عامل الروح واملعنويات.
وال�سوؤدد  والكرامة  العزة  اأراد  ما  اإذا  بامل�سلم  وحري   
)واأنك  تعاىل  ب�ساأنه  قال  من  خطى  على  ي�سري  اأن 
املادية  احلياة  تعقيدات  مع  ال�سيما  عظيم(،  خلق  لعلى 
واآل  حممد  اأخالق  اإىل  احلاجة  باأم�س  فنحن  الرتيبة 
حممد عليهم ال�سالم، فليكن �سعار كل واحد منا ح�سن 
الزوج  جميعا:  ولنطبقه  واعد،  عملي  منهاج  اخللق... 
مع زوجته والطبيب مع مري�سه والرئي�س مع مروؤو�سه 
و�ساحب العمل مع عماله واملوظف مع مراجعيه وهكذا 
ي�سرب  اأمة  ونكّون  م�ساكلنا  على  نتغلب  ريثما  دواليك 

بها املثل االأعلى يف التعامل االإن�ساين الرائد.

املثُل الأعلى يف ُح�شن اخُللق 
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عندما تكون هنالك ظاهرة ما غري �سليمة يعاين منها املجتمع فان اأف�سل و�سيلة ميكن اأن نحتوي هذه الظاهرة هو اأن نبداأ باأنف�سنا ، مثال الف�ساد االإداري 
واملايل الذي نعاين منه وان بداأ بالتقل�س اإال انه بطيء وال يلبي الطموح فاأحد و�سائل معاجلته هو اأن يهذب نف�سه املواطن واملوظف من خالل التوعية 
االأخالقية التي يحث عليها ديننا احلنيف ، وال ننكر اإن الثغرات والعرثات التي تعرت�س �سري املعاملة جتعل البع�س منهم يلجاأ اىل طرق غري �سليمة 
للح�سول على مراده اإال اإن هذا ال مينعنا وال يربر لنا القيام باخلطاأ فالبد من الت�سحية وال�سرب حتى ميكن لنا احتواء هذه الظاهرة ، فعندما يكون 
املوظف مقتنعا مبا يح�سل عليه من راتب وغري ذلك يعترب غري �سرعي فانه يوؤدي عمله بانتظام ، كما انه لو جعل نف�سه بدال من املواطن فهل ير�سى اأن 
يعامل مثلما يعامل النا�س هو ؟ وكذلك املواطن فانه يجب اأن ي�سعر باأن القانون فوق اجلميع واحد بنود القانون هو رف�س الف�ساد االإداري واملايل فاإذا ما 

طلب منه موظف ما ر�سوة او عرقل معاملته فانه ي�ستطيع االت�سال باجلهات امل�سوؤولة وحتى اإن مل ي�ستطع فيجب اأن ال يلبي مطالب هذا املوظف .

قلمي املتوا�شع

الــعــدد:
التاريخ:

ابداأ بنف�ِسَك
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اإىل / القارِئ الكرمِي

او  كنا  فيه حكماء  نقع  ان  بد  ال  ب�سري  �سلوك  اخلطاأ 
�سغرياً  اخلطاأ  يكون  اأن  املعقول  من  ..ولي�س  جهالء 
اخلطاأ  معاجلة  من  والبد  ون�سخمه..   .. فنكربه 
وقت  بني  نحتاج  فاإننا  االأمر  كان  واأياً  وروية  بحكمة 
 .. االأخطاء  معاجلة  يف  اأ�ساليبنا  مراجعة  اإىل  واآخر 
يقوم على عدة   .. بذاته  االأخطاء فن خا�س  وملعاجلة 

قواعد .. اأرجو منكم اأن تقراأوها معي بتمعن ..
1- اللوم للمخطئ ال ياأتي بخري غالباً ، تذكر اأن اللوم 
تتجنبه  اأن  فحاول  الغالب  يف  اإيجابية  بنتائج  ياأتي  ال 
ترده  حتى  ينطلق  اأن  ما  القاتل  ال�سهم  مثل  فاللوم 
يحطم  اللوم  اأن  ذلك  فيوؤذيه  �ساحبه  على   الريح 
اأحد يحب  اأنه لي�س يف الدنيا  كربياء النف�س ويكفيك 

اللوم ..
، املخطئ  اأبعد احلاجز ال�سبابي عن عني املخطئ   -2
لوما  له  نوجه  فكيف  خمطئ  اأنه  ي�سعر  ال  اأحيانا 
مبا�سرا وعتابا قا�سيا وهو يرى اأنه م�سيب اإذاً ال بد اأن 

نزيل الغ�ساوة عن عينيه ليعلم اأنه على خطاأ .
،اإنا  اخلطاأ  اإ�سالح  يف  اللطيفة  العبارات  ا�ستخدام   -3
كلنا ندرك اإن من البيان �سحراً فلماذا ال ن�ستخدم هذا 

ال�سحر احلالل يف معاجلة االأخطاء ..
لكان  كذا  فعلت  )لو  للمخطئ  نقول  حينما  فمثاًل 
وجهة  ما  كذا..  تفعل  اأن  اقرتح  )اأنا  او   اأف�سل..( 

نظرك(.

يف  اجلدال  جتنب   ، اإقناعاً  اأكرث  اجلدال  ترك   -4
اخلطاأ  من  اأثراً  اأعمق  و  اأكرث  فهي  االأخطاء  معاجلة 
نف�سه وتذكر ..اأنك باجلدال قد تخ�سر ..الأن املخطئ 
قد يربط اخلطاأ بكرامته فيدافع عن اخلطاأ بكرامته 
عن  الرجوع  عليه  ي�سعب  و  مت�سعاً  اجلدال  يف  فيجد 
مفتوحة   ولنجعلها  االأبواب  عليه  نغلق  فال  اخلطاأ 

لي�سهل عليه الرجوع .
احلل  عن  ابحث  ثم  املخطئ  مو�سع  نف�سك  �سع   -5
وفكر يف اخليارات املمكنة التي ميكن اأن يتقبلها واخرت 

منها ما ينا�سبه.
 .. نك�سب  زانه..بالرفق  اإال  �سيء  يف  الرفق  كان  ما   -6
ون�سلح اخلطاأ .. ونحافظ على كرامة املخطئ .. وكلنا 
يذكر ق�سة االأعرابي الذي بال يف امل�سجد كيف عاجلها 
علم  ..حتى  بالرفق  و�سلم  واله  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

االأعرابي اأنه على خطاأ..
يخطئ  لفكرتك..عندما  يتو�سلوا  االآخرين  دع   -7
اأن  االإن�سان فقد يكون من املنا�سب يف ت�سحيح اخلطاأ 
جتعله يكت�سف اخلطاأ بنف�سه ثم جتعله يكت�سف احلل 
يكت�سف  ثم  اخلطاأ  يكت�سف  عندما  واالإن�سان  بنف�سه 
الأنه  حما�ساً  اأكرث  يكون  اأنه  �سك  فال  وال�سواب  احلل 

ي�سعر اإن الفكرة فكرته هو ..
يتقبل  ال�سواب..حتى  جوانب  اذكر  تنتقد  عندما   -8
االآخرون نقدك املهذب و ت�سحيحك باخلطاأ اأ�سعرهم 

ولكن  قد يخطئ  ..فاالإن�سان  نقدك  باالإن�ساف خالل 
قد يكون يف عمله ن�سبة من ال�سحة ملاذا نغفلها..

ت�سحح  اأن  اخلفية..حاول  االأخطاء  عن  تفت�س  ال   -9
اخلفية  االأخطاء  عن  تفت�س  وال  الظاهرة  االأخطاء 
الأنك بذلك تف�سد القلوب ..والأن اهلل �سبحانه وتعاىل 

نهى عن تتبع عورات امل�سلمني.
الظن..عندما  اإح�سان  مع  اخلطاأ  عن  ا�ستف�سر   -10
عنه  وا�ستف�سر  منه  فتثبت  ان�سان  عن  خطاأ  يبلغك 
و  باالحرتام  ت�سعره  بذلك  فاأنت  به  الظن  ح�سن  مع 
التقدير كما ي�سعر هو باخلجل وان هذا اخلطاأ ال يليق 

مبثله.
املمدوح  من  يكرث  ال�سواب  قليل  على  امدح   -11

ال�سواب ..
فدربه  جميداً  كاتباً  ليكون  ابنك  تربي  عندما  مثاًل 
فاإنه  ال�سواب  جوانب  واذكر  عليه  اأثن  و  الكتابة  على 

�سي�ستمر باإذن اهلل ..
12- تذكر اإن الكلمة القا�سية يف العتاب لها كلمة طيبة 

مرادفة توؤدي املعنى نف�سه..
النف�س  الثقة يف  وابن  وي�سرياً  13- اجعل اخلطاأ هيناً 

الإ�سالحه ..
االعتدال �ُسنة يف الكون اأجمع وحني يقع اخلطاأ فلي�س 
ذلك مربراً يف املبالغة يف  ت�سوير حجمه ….تذكر..

اإن النا�س يتعاملون بعواطفهم اأكرث من عقولهم.

اأدُب معاجلِة اخلطاأ
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لل�شّم البكم
اأبجدية الأ�شابع الإ�شارية العربية

االحوال  دائرة  عليها  اقدمت  رائعة  خطوة 
جمموعة  بتكليف  قامت  عندما  اجلن�سية 
مدار�س  على  بجولة  للقيام  موظفيها  من 
اللوازم  كل  معهم  م�ست�سحبني  االعدادية 
ال�سرورية لغر�س اجناز معاملة ا�سدار �سهادة 
اجلن�سية العراقية وت�سليمها اىل الطالب من 
غري ان يتكفل عناء اجلهد يف مراجعة الدائرة 
تعمل  التي  التقدم  مظاهر  من  ظاهرة  وهذه 
يف  ت�سهم  انها  كما   ، املتطورة  البلدان  بها 
واملايل  االداري  الف�ساد  حاالت  على  الق�ساء 
ونتمنى على بقية الدوائر ان تفعل عملها مع 
املواطن بخ�سو�س ا�سدار الهويات التي يكون 
بام�سِّ احلاجة اليها كاأن يكون ا�سدار بطاقة 
املوظفون  بها  يقوم  جولة  خالل  من  ال�سكن 
على املناطق ال�سكنية حتى تكون اوثق يف �سدق 

املعلومات عند منح بطاقة ال�سكن .

من املدار�ص ُت�شدر ح5
�شهادة اجلن�شية

�صاٌي اأخ�رُض بالنعناع

احذروا ع�صة َ الثلج يف الطق�س البارد 
ع�سة الثلج هي حالة جتمد ت�سيب اأ�سابع اليدين، اأ�سابع 
القدم اأو اأي اأجزاء اأخرى من اجل�سم تتعر�س اإىل درجات 
ثلج،  لع�سة  تعر�ست  باأّنك  �سككت  اإذا  جداً.  باردة  حرارة 
املناطق  تبدو  فوراً.  طبيَة  رعاية  على  احل�سول  فحاول 
مع  بي�ساء  اأو  رمادية  اأو  �سمعية  الثلج  بع�سة  امل�سابة 
�سعور باخلدر، والتجّمد اأو �سعبة احلركة. ومن العوامل 
ارتداء  الثلج:عدم  لع�سة  التعر�س  من خطر  تزيد  التي 
البارد.  الطق�س  من  للحماية  منا�سبة  دافئة  مالب�س 
لفرتات  جداً  باردة  حرارة  درجات  يف  والبقاء  اخلروج 
البارد.  الطق�س  يف  املالب�س  لبلل  التعر�س  اأو  طويلة، 
لالإ�سابة  اأكرب  خطر  يف  ال�سن  وكبار  ال�سغار  االأطفال 

امل�سابني  خا�سة  الدم،  توزيع  يف  م�ساكل  وجود  بالربد. 
امل�سبقة  االإ�سابة  ال�سرايني.  وت�سلب  ال�سكري  مبر�س 
اأو ع�سة ثلج. تناول بع�س االأدوية )مثل مانعات  بالربد 

البيتا(، اإ�ستعمال منتجات النيكوتني.
تدفئة  تاول  اأن  فيجب  فورا،  امل�ساعدة  تتلق  مل  اإذا    
با�ستعمال  قم  االأعلى.  اإىل  رفعها  مع  امل�سابة،  املناطق 
ت�ستعمل  ال  )اأَبداً  الدافئ  باملاء  م�سبعة  دافئة  من�سفة 
ي�سّبب  اأن  ميكن  الذي  احلرارة  امل�سدر  اأو  ال�ساخن  املاء 
 30 ملدة  االأقل  على  الدافئة  املن�سفة  ا�ستعمل  االحرتاق( 
املناطق  تفرك  ال  االإح�سا�س.  يعود  حتى  دقيقة    45 اإىل 

امل�سابَة وقم بو�سع مرهم مطهر ومعالج للبثور.

و  اأخ�سر  �ساهي  عن  عبارة  هو  و  ال�سهرية  املغربية  امل�سروبات  من 
النعناع و املاء ال�ساخن و ي�ساف ال�سكر ح�سب الرغبة

املقادير
* 5 غرام من ال�ساي االأخ�سر

* 2 كوب من املاء
* 4 اأعواد من النعناع الطازج

* 4 مالعق �سغرية من ال�سكر )ح�سب الرغبة(

الطريقة
1. ي�سخن املاء حتى يغلي ثم يغ�سل ال�ساي باملاء ال�ساخن

2. ي�ساف املاء اإىل ال�ساي يف االإبريق اخلا�س بال�ساي
3. ي�ساف النعناع ثم يغطى االإبريق و يرتك ملدة 5 دقائق

4. ي�ساف ال�سكر يف االأكواب ح�سب الرغبة ثم ي�ساف ال�ساي و يقلب ثم يقدم يف احلال.

ع�صة الثلج
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م�شابقُة العدد 268
جيري السحب لكل اربعة اعداد ومتنح جوائز للعشرة األوائل.    

   مكان التسليم: استعالمات قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة

�ص1/ ما عدد الزيارات املخ�شو�شة للح�شني عليه ال�شالم ؟
�ص2/من هو ال�شحابي الذي انكر ابن زياد عندما �شرب ثنايا 

احل�شني عليه ال�شالم ؟
�ص3/�شعار  نادى به امل�شلمون يف الكوفة ملا اعتقل هانئ بن عروة،   

نف�شه ناَدوا به يوم بدر  ماهو ؟

�صبب اجلوع

اأ�صْف ملعلوماتك
االأمريكية املتحدة  الواليات  �سكان  من  اأكرث  ال�سني  يف  االإجنليزية  يتحدثون  • الذين 

قدميها يف  الفرا�سات  لدى  التذوق  • حا�سة 

تت�سمم عندما  االأمين  جانبها  على  دائما  النملة  • ت�سقط 

�سنوات ثالث  ملدة  ينام  ان  للحلزون  • ميكن 

منها. مرتبة  اأعلى  فهو  الفطنة  متام  الذكاء  اأن  والفطنة  الذكاء  بني  • الفرق 

لي�س للجوع اية عالقة باملعدة الفارغة كما يعتقد 
االن�سان  يعر�س  عندما  فمثاًل  النا�س  معظم 
ي�سعر  ال  ولكنه  فارغة  معدته  تكون  باحلمى 

باجلوع.
يبداأ اجلوع عندما تفقد بع�س املواد الغذائية يف 
املواد  هذه  الدموية  االوعية  تفقد  وعندما  الدم 
الدماغ ي�سمى  تر�سل عندها ر�سالة اىل جزء من 
ب�سكل  الدماغ هذا  " مركز اجلوع" ويعمل مركز 
مملوءا  الدم  دام  وما  واالمعاء  املعدة  على  كابح 
بالغذاء الكايف  فان مركز اجلوع يبطئ عمل املعدة 
يجعل  الدم  يف  الغذاء  يفقد  وعندما  واالمعاء 
مركز اجلوع يف املعدة واالمعاء اكرث ن�ساطاً وهذا 

هو �سبب تقرقر املعدة لدى ال�سخ�س اجلائع.
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بدون تعليق..

مراكز لتوزيع ال�شدارات
ملاذا ال يكون هنالك مراكز لتوزيع اإ�سدارات العتبة يف املحافظات حتى ميكننا 

مراجعتها للح�سول على هذه االإ�سدارات فانا 
من متابعي "االأحرار" واذا �سادف اين مل ازر 

اح�سل  فلن  اخلمي�س  يوم  ال�سالم  عليه  احل�سني 
فياحبذا  االأعداد  بكل  احتفظ  انا  االإ�سدار علما  على 

املحافظات.    يف  االإ�سدارات  لتوزيع  مراكز  لكم  يكون  لو 
املواطن حممد كاظم اجلبوري/ النا�سرية

يت�سنى  تهيئة هكذا مراكز حتى  نعمل على  نامل ذلك ونحن   : االأحرار 
للجميع احل�سول على االإ�سدارات ايل ت�سدرها العتبة .

�شعوبة الت�شال بكادر الحرار من خالل 
الهاتف النقال او الربيد اللكرتوين 

احد االخوة املواطنني ذكر يف ر�سالته انه يجد �سعوبة يف االت�سال باملجلة 
يكون  االت�سال من خالله  عند  باالإعالم  اخلا�س  النقال  الهاتف  اإن  حيث 
هنالك تاأخري يف االإجابة ريثما يعلمون ال�سخ�س املطلوب على الهاتف كما 

ان الربيد االلكرتوين لـ )االأحرار( غري فعال .
االأحرار : �سنطلب من االخوة املعنيني بالربيد االلكرتوين تفعيل الربيد 
كما ان هنالك نقاال خم�س�سا ملجلة "االحرار"  �سنعلن عن رقمه م�ستقبال 

ان �ساء اهلل .

هنالك  كانت  اال�سم،  بهذا  )الديوانية(  ت�سمية  يخ�س  فيما 
االأقرع،  وقبيلة  )خزاعة(  اخلزاعل  ع�سائر  بني  نزاعات 
اأ�سده،  بينها  ما  يف  اخل�سام  بلغ  اإن  وجليحة،  عفك  وقبيلتي 
احلني  بني  العنيفة  وال�سوالت  الغارات  ت�سن  كانت  حيث 
واالآخر، مما حدا بقبيلة االأقرع ا�سطرارا الن تن�سئ لها قلعة 
على اجلانب االأي�سر من نهر الفرات )�سط احللة(، وللدافع 
ذاته، فقد اأمر حمد اآل حمود �سيخ ع�سائر اخلزاعل ببناء قلعة 
الديوانية  الع�سكرية يف مركز مدينة  الثكنة  )موقعها حاليا 
املكان  مبثابة  لتكون  الديوانية،  لنهر  االأمين  اجلانب  على 
اأتباعه،  من  جماعة  حولها  ي�سكن  باأن  واأمر  لهم،  املح�سن 
وبنى لهم م�سيفا او دار �سيافة )ديوانية( يجتمع ويحل فيه 
ال�سرائب،  وكيل جباية  فيه  وليقيم  اخلزاعل  ع�سائر  روؤ�ساء 
وهكذا اأطلق على دار ال�سيافة اخلزاعية هذه ا�سم )ديوانية( 
( فعرفت  اآل حمد )1610م-1847م  اأيام م�سيخة حمد  وذلك 
امل�ساكن  واأن�سئت  ال�سكان  جتمع  اأن  وبعد  خزاعة،  بديوانية 
منت  فقد  القلعة،  حول  فالبيوت(  فاالأكواخ  )ال�سرائف 
وات�سعت دائرتها وكرث ارتياد النا�س اليها، وكرث اإطالق ا�سم 

الديوانية جمردة.

ملاذا �شميت املحافظة بالديوانية؟
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• الشيخ حبيب الكاظمي

 القلُب ال�شليُم
 ، ال�سليم  بالقلب  املوىل  اإتيان  اإن 
الطاعات  االأمنيات وغاية  اأمنية  يعد 
مركز  وهو  القلب  ميّيز  ..والذي 
مركز  وهو  الفكر  عن  )امليل( 
 ( اآلة  وهو  اجل�سد  عن  )االإدراك( 
مركزاً  ميثل  القلب  اأن   :) التنفيذ 
الذي ينقدح منه االجنذاب  للتفاعل 
ال�سديد نحو ما هو مطلوب وحمبوب 
، �سواء كان حقا اأو باطال ..فال الفكر 
وال البدن يقاوم - عادة - رغبة القلب 
فيما تقق منه امليل ال�سديد ..ولذا 
نرى هذا التفاين نحو املراد عند من 
فيهم  ينفع  وال  اإليه،  ميلهم  ي�ستد 
حتى  والو�سايا  املواعظ  من  �سيء 
ورد  ..وقد  العاملني  رب  من  ال�سادرة 
ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  االإمام  عن 
ربهم  )و�سقاهم  تعاىل  قوله  ذيل  يف 
كل  عن  يطهرهم   ( طهورا(:  �سرابا 
من  طاهر  ال  ..اإذ  اهلل  �سوى  �سيء 
 ) اهلل  اإال  االأكوان  من  ب�سيء  تدن�س 

جممع البيان-ج 10 �س 623. 

 اأوقف نزيف الدم من الأنف  
اأغلق انفك وارجع راأ�س للخلف،

بالطبع اإذا كنت تريد االختناق بدمك.
اأما الطريقة ال�سائبة فهي و�سع قطن على
لثتك العليا التي تقع اأ�سفل االأنف وا�سغط

عليه بقوة.
ملاذا؟

ياأتي اأكرث النزف من جبهة احلاجز،
جدار الغ�سروف الذي يق�سم االأنف،

وال�سغط عليها يوقف النزيف.

معلومة طبية

ــت ــي مم خــــطــــر   
الــــتــــدخــــن

جمموعة ورقات الربيدية
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من م�شاريع مكتب ممثلية املرجع الديني الأعلى   �شماحة ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(  يف كربالء املقد�شة 


