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رئي�ش التحرير 

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗبكالوريو�ٌس يف هذا العدد:
الذي  االإك�سري  هو  يعترب  الذي  النجاُح 
ي�ستخدمه االإن�سان للو�سول اىل االأمل الذي 
النجاحات  لكل  امل�سرتك  والقا�سم  يرجوه 
واإحدى  العلم  هو  االإن�سان  يبغيها  التي 
الدرا�سة  هي  العلم  على  احل�سول  و�سائل 
فنجد اإن االأطفال منذ اأن يلتحقوا باملدار�س 
االبتدائية واأهاليهم يحثونهم على الدرا�سة 
والنجاح بتفوق ور�سم امل�ستقبل املوعود الذي 
يتمنونه اإذا ما اأرادوا اأن يح�سلوا على مكانة 
مرموقة يف املجتمع فنجد املتابعة م�ستمرة 
هذه  لتحقيق  واالأمهات  االآباء  قبل  من 

الغاية .
و�سعت  العراق  بها  مير  ظروف  هنالك 
النجاح واحل�سول على  اأمام طريق  املطبات 
ال�سهادة واهم هذه املطبات هو عدم توظيف 
حملة ال�سهادات اجلامعية بحيث اإن اخلريج 
يعمل اأي عمل حتى ولو كان خارج اخت�سا�سه 
يف �سبيل ان يعي�س وعندما ي�ساأل عن ال�سهادة 
بداأت  احلالة  هذه  تنفعني،  مل  اإنها  فيقول 
لهم  قيل  ما  واإذا  االأعزاء  طلبتنا  على  توؤثر 
ادر�سوا حتى حت�سلوا على �سهادة فاإننا جند 
كثري  اأ�سماء  بذكر  يرددوننا    التي  االأمثلة 
من اخلريجني وهم ي�ستغلون يف مهن حرة 
ال تتنا�سب وم�ستواهم العلمي . عندما كان 
نافذا   الع�سكرية  االإلزامية  اخلدمة  قانون 
ولي�س  الدرا�سة  لتكملة  الدافع  هو  كان 
االأعم  االأغلب  الن  ال�سهادة  على  للح�سول 
مر  التي  املحن  نتيجة  اخت�سا�سه  ن�سي 
واليوم  الطاغية  اأيام  العراقي  ال�سعب  بها 
ولكن  املحنة  بنف�س  ال�سهادات  اأ�سحاب  مير 
ح�سب  توظيفهم  عدم  وهو  اأال  اآخر  ب�سكل 
ملليارات  الدولة  خ�سارة  مع  اخت�سا�سهم 
تركن  واأخريا  تعليمهم  اجل  من  الدنانري 

البكالوريو�س على الرف.  

حاجة ُاالإن�سان ِ الفطرية ُ لالرتباط بالغيب  

الرادوُد احل�سينيُّ املال اأبو ب�سري النجفي:
مل اأقراأ يف االأ�ستوديو وكثري من اأطوار املن�سدين املحدثني ال متثل �سلوكا ح�سينيا

مبنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�سريف..
وفد من اأهايل حمافظتي املو�سل و�سالح الدين يت�سرف بزيارة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 

فاتتني قافلة ُ امل�ستغفرين

قب�سات  اإميانية :

لقاءات:
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الشيُخ الكربالئيُّ يناشد الكتل السياسية بإختاذ خطوات جادة لطمأنة املواطن 
وحلِّ األزمات وختفيف املعاناة 

اخُلطبة الثانية من �سالة اجُلُمعة
اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�سرف

 �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي.
املكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف.

الزمان: الرابع ع�سر من ربيع االأول 1432هـ املوافق 2011/2/18 م.

ب�ساأن التظاهرات التي ت�سهدها بع�س مدن بالدنا احلبيبة 
ورفع  العمل  فر�س  وتوفري  اخلدمات  بتح�سني  واملطالبة 
يف  اجلمعة  خطيب  بنينّ  للمواطنني،  املعي�سي  امل�ستوى 
كربالء املقد�سة: اإن من حق املواطنني االحتجاج والتظاهر 
) وهو حق د�ستوري وم�سروع كفله الد�ستور ( وان من حقهم 
اأي�سا املطالبة بتوفري االحتياجات االأ�سا�سية حلياتهم ورفع 
�سماحته  ه  ووجنّ معاناتهم،  وتخفيف  املعي�سي  م�ستواهم 
بلدنا  مواطني  لعموم  احداهما   : و�سيتني  ال�ساأن  هذا  يف 

احلبيب والثانية للكتل ال�سيا�سية وامل�سوؤولني يف الدولة.
حق  اإن  على  د  نوؤكنّ الذي  الوقت  يف  �سماحته:  واأ�ساف 
اأن  التاأكد  من  البد  ولكن  للمواطنني،  م�سروع  االحتجاج 
وتفويت  العامة  باملمتلكات  االإ�سرار  اإىل  ذلك  يوؤدي  ال 
باآلية  ت�سرُّ  باأعمال  للقيام  املند�سني  بع�س  على  الفر�سة 
املتظاهرين  هة عن  ال�سلمي وتعطي �سورة م�سونّ االحتجاج 

واملحتجني.
االأمنية  االأجهزة  وقادة  امل�سوؤولني  االإخوة  اأو�سى  كما  

على  اجلاد  والعمل  املواطنني  ملطالب  اال�ستماع  ب�سرورة 
اإىل  �سيوؤدي  ذلك  الن  بالعنف  معها  التعامل  وعدم  حلنّها 
ويوؤزنّم   – املناطق  بع�س  يف  ح�سل  كما   - الدماء  اإراقة 

االأو�ساع اأكرث.
ال�سروري  من  باأن  ال�سيا�سية  الكتل  يف  االإخوة  ونا�سد 
لطماأنة  و�سريعة  وعملية  جادة  خطوات  التخاذ  تبادر  اأن 
وتخفيف  االأزمات  هذه  حلِّ  على  �ستعمل  باأنها  املواطن 

معاناتهم ومن جملة ذلك:

كبار  رواتب  لتخفي�س  االإجراءات  باتخاذ  فوراً  1-البدء 
اإلغاء  وحتى  بل  وغريهم  والنواب  والوزراء  امل�سوؤولني 
االمتيازات التي ُمِنحْت يف االأوقات ال�سابقة لكبار امل�سوؤولني 

والنواب وكذلك تخفي�س الرواتب التقاعدية لهم.
وتداعيات  خماطر  اإىل  ال�سيا�سية  الكتل  تتنبنّه  2-اأن 
املعاناة  هذه  بقاء 
ب�سبب  للمواطنني 
اخلدمات  نق�س 
املواد  توفر  وعدم 
والبد  جزئي  ولو  حل  دون  من  املعي�سية  حلياته  االأ�سا�سية 
داخلها  باإ�سالح من  ال�سيا�سية  الكتل  بدء   – حينئذ- من 

يتمثل باالإ�سالح ال�سيا�سي واالإ�سالح القيمي. 
3-العمل على الوفاء بالوعود التي يقطعها امل�سوؤولون الأبناء 
بالكهرباء  يتعلق  ما  ب�ساأن رفع معاناتهم خ�سو�ساً  ال�سعب 
وحت�سني مفردات البطاقة التموينية وتوفريها يف موعدها 
من  الوعود  اإعطاء  اإن  حيث  املحددة،  وبكمياتها  املحدد 
امل�سوؤولني من دون اأن يالحظ املواطن اإن هناك �سعيا جادا 

من اجلميع للوفاء بهذه الوعود �سيفِقد ثقة املواطن بهم.
وتابع �سماحته: اإن مثل هذه االإجراءات �ستوؤدي اإىل اإ�سعار 
وال  هدفهم  لي�س  انتخبهم  الذين  بان  وطماأنته  املواطن 
ي�سعون من خالل مواقعهم التي و�سلوا اإليها باالنتخابات 
املالية  املكا�سب  وحتقيق  ال�سخ�سية  املنافع  ،حت�سيل 
واالمتيازات اخلا�سة، اإ�سافة اإىل تقليل الفوارق يف  امل�ستوى 
ذلك  و�سيوؤدي  املواطنني،  وعموم  امل�سوؤولني  بني  املعي�سي 
والظلم  الطبقي  بالتمايز  املواطن  لدى  ال�سعور  رفع  اإىل 
والتنعم يف  االمتيازات  الكبري يف  الفرق  ب�سبب  االجتماعي 
احلياة، كما �سيوؤدي اإىل تخفيف وطاأة املعاناة التي مير بها 

املواطن ب�سبب الفقر واحلرمان والعوز الذي يعي�سه.
واأ�سار �سماحته اىل  اإن االإ�سالح ال�سيا�سي يتمثل باالبتعاد 
ال�سعب  متثيل  وان  وال�سلطة،  املنا�سب  على  التكالب  عن 
اإمنا  ال�سلطة  يف  االأخرى  واملواقع  الوزارية  املقاعد  وتبووؤ  
حت�سيل  اأجل  من  ولي�س  ال�سعب  هذا  خدمة  اجل  من  هو 
جملة  ومن  �سيقة،  �سيا�سية  مكا�سب  اأو  خا�سة  مكا�سب 
االإ�سالح ال�سيا�سي اتخاذ الو�سائل اجلادة والعملية ملحاربة 

متثيل ال�شعب �تبو�ؤ  املقاعد الوزارية يف 
ال�شلطة اإمنا هو من اجل خدمة ال�شعب �لي�س 
من اأجل حت�شيل مكا�شب خا�شة اأ� مكا�شب 

�شيا�شية �شيقة

ما قام به اأبناء �شامراء من تقدمي اخلدمات لز�ار مرقد الع�شكريني يعبرّ عن مدى التالحم 
الوطني �ال�شعور باملواطنة بني اأبناء الطائفتني ال�شيعية �ال�ُشنية يف العراق

4جملة االحرار اال�شبوعية

نداء اجلمعة



اأي  ومن  يح�سل  موقع  اأي  ومن  واالإداري  املايل  الف�ساد 
م�سوؤول ي�سدر.

واأكد �سماحته:  اإنه قد الحظنا خالل االأيام املا�سية كيف 
�سغلوا  النواب  وجمل�س  وامل�سوؤولني  ال�سيا�سية  الكتل  اإن 
الكثري من وقتهم وجهودهم حول ا�ستحداث موقع نائب 
لت  �ُسكِّ حينما  اإنهم  وكيف   .. اجلمهورية  لرئي�س  رابع 
من  ذلك  كل  دولة،  وزارة   ع�سرة   احدى  جعلوا  الوزارة 
ال�سعب  ار�ساء  من  وبدال ً  ال�سيا�سية  الكتل  اإر�ساء  اجل 
والعمل على معاجلة الرتهل الذي يح�سل يف الوزارات، 
وهمية  منا�سب  ا�ستحـداث  حتاول  الكتل  بهذه  واإذا 
و�سرفية ال يحتاج اإليها البلد، بل ترهق كاهل ميزانية 
ال  باأمور  وم�سوؤوليها  الدولة  موؤ�س�سات  وت�سغل  الدولة 

يحتاجها البلد وال ال�سعب يف الوقت احلا�سر.
يتمثل  اإنه  �سماحته:  قال  القيمي  االإ�سالح  عن  واأما 
وتفهم  االآخرين  مبعاناة  وال�سعور  الذات  بنكران 
مطالبهم امل�سروعة واالبتعاد عن التكالب على ال�سلطة 
واملنا�سب، وان متثيل ال�سعب اإمنا هو من اجل حتقيق 
اال�ستقرار ال�سيا�سي والتداول ال�سلمي لل�سلطة والقيام 
يحاول  وان  االأ�سا�سية  احتياجاته  وتوفري  بخدمته 
يفوق  ال  مب�ستوى  معي�سته  م�ستوى  يكون  اأن  امل�سوؤول 
هناك  يكون  ال  بحيث  املواطنني  اغلب  م�ستوى  كثرياً 
املواطنني  لعموم  املعي�سة  م�ستوى  بني  فاح�س  فارق 
ى  عزنّ خطبته  من  اآخر  جانب  ويف  امل�سوؤولني.  وعموم 
الذين  ال�سهداء  عوائل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
�سقطوا ب�سبب التفجري االإرهابي الذي ح�سل يف زيارة 
اهلل  �سائال   ) ال�سالم  )عليهما  الع�سكريني  االإمامني 
تعاىل اأن ي�سكنهم ف�سيح جناته وان مين على اجلرحى 
بال�سفاء العاجل، م�سريا اإىل اإن طريق الوالء الأهل البيت 

) عليهم ال�سالم( طريق معبنّد بدماء ال�سهادة والت�سحية  
وهذه الت�سحيات هي التي حتفظ للفكر وللكيان املوايل 

الأهل البيت ) عليهم ال�سالم( قوته ومنعته وعزته.
الذين    �سامراء  الأهايل  بال�سكر  توجه  نف�سه  الوقت  ويف 
ن�سب  خالل  من  للزائرين  اخلدمات  بتقدمي  قاموا 
املرقدين  لزوار  واالإيواء  الطعام  خدمة  وتقدمي  اخليم 
الوطني  التالحم  مدى  عن  يعربنّ  وهذا  ال�سريفني، 
وال�سعور باملواطنة بني اأبناء الطائفتني ال�سيعية وال�ُسنية 
يف العراق .. ولعل البع�س يحاول اأن يوؤجج نار الفتنة يف 
هذه املدينة من خالل هذه التفجريات .. وطالب اجلميع 
باأن يلتفتوا اإىل خماطر االن�سياق وراء هذه املحاوالت اأو 
الفتنة  اإثارة  حتاول  التي  االأبواق  بع�س  اإىل  اال�ستماع 
الطائفية من جديد، موؤكدا اإننا على ثقة اإن اأبناء بلدنا 
بهذه  تام  وعي  على  �سامراء  اأهايل  ومن  الزائرين  من 
االأعداء  هوؤالء  على  الفر�سة  و�سيفوتون  املخططات 
يتعلق  وفيما  ال�سابقة.   حماوالتهم  يف  خابوا  اأن  بعد 
بع�س  تعم  التي  ال�سعبية  والتظاهرات  باالحتجاجات 
الكربالئي  ال�سيخ  �سماحة  نا�سد  منطقتنا  يف  البلدان 
باأنها  املطالب  هذه  اإىل  تنظر  باأن  الدول  هذه  حكومات 
لها  اال�ستجابة  على  تعمل  وان  م�سروعة،  مطالب 
وتفهمها وعدم ا�ستخدام العنف وعدم ا�ستخدام الو�سائل 
اإن هناك تعامال  ُت�سِعر مواطني بع�س هذه الدول  التي 
هذه  وا�ستخدام   العنف  فا�ستخدام  معهم.  طائفيا 
الدماء  اإراقة  املزيد من  اإىل  اإال  يوؤدي  �سوف ال  الو�سائل 
البد  لذلك   .. اأكرث  االأو�ساع  وتاأزمي  العنف  من  واملزيد 
وتعمل  �سعوبها  مطالب  تتفهم  اأن  ال�سعوب  هذه  حلكام 
على حتقيقها وا�ستخدام احلوار واتخاذ اخلطوات اجلادنّة 

حلل اأزمات �سعوبها.

املالكي: لن ن�سمح بالتظاهر من دون اجازة ر�سمية
ت�سمح  لن  حكومته  ان  املالكي  نوري  الوزراء  رئي�س  اكد 

بالتظاهر من دون احل�سول على اجازة ر�سمية.
املالكي يف موؤمتر �سحفي عقده يوم اخلمي�س" ان  وقال 
لكنها  التعبري،  وحرية  التظاهر  �سد  لي�ست  احلكومة 
وحرق  تخريب  عمليات  اىل  التظاهرات  تتحول  ان  �سد 
للممتلكات العامة " م�سيفا انه لي�س قلقا من التظاهر، 
بل بالعك�س فانه فرح الن النا�س بداأوا يعربون عن راأيهم 
ظل  يف  اآرائهم  عن  التعبري  من  يخافون  كانوا  ان  بعد 

النظام ال�سابق.

املالكي يدعو الجهزة المنية اىل التعامل بحذر 
مع التظاهرات ال�سلمية

خالل  القاها  كلمة  يف  املالكي  نوري  الوزراء  رئي�س  دعا 
و�سلها  التي  وا�سط  مدينة  يف  عقده  �سحفي  موؤمتر 
مع  بحذر  التعامل  اىل  االمنية  االجهزة  اجلمعة 
تظاهرة  يقود  من  كل  ان  موؤكدا  ال�سلمية،  التظاهرات 
ذاته  الوقت  �سغب مطالبا يف  اعمال  م�سوؤول عن حدوث 
الوزراء اىل اخلروج اىل ال�سوارع لالطالع عن قرب على 
الق�سور  مكامن  ومعاجلة  املواطنني  ومطالب  هموم 

وحماربة الف�ساد .
التغلب  العراقي متكن من  ال�سعب  ان  اىل  املالكي  وا�سار 
خالل الفرتات ال�سابقة على ظروف �سعبة وهو مقبل على 
حتقيق تطلعاته واهدافه يف التطور والنمو االقت�سادي ، 
الت�سريعية  ال�سلطات  بني  التعاون  من  املزيد  اىل  داعيا 
والتنفيذية والق�سائية ملعاجلة امل�ساكل اخلدمية وق�سايا 

الف�ساد االداري .

تخفي�ش 59 مليار دينار من ميزانية جمل�ش 
الق�ساء و20 مليارا اخرى من ميزانية الربملان

ال�سيا�سية  الكتل  ان  اجلمعة،  مطلع،  برملاين  م�سدر  اكد 
اتفقت على تخفي�س 59 مليار دينار من ميزانية جمل�س 
الق�ساء االأعلى، ونحو ع�سرين ملياراً من ميزانية جمل�س 

النواب.
"روؤ�ساء  اإن  نيوز"،  لـ"ال�سومرية  حديث  يف  امل�سدر  وقال 
مع  اليوم،  اجتماعهم  خالل  اتفقوا  ال�سيا�سية،  الكتل 
مبلغ  تخفي�س  على  النجيفي،  ا�سامة  الربملان  رئي�س 
االأعلى،  الق�ساء  جمل�س  ميزانية  من  دينار  مليار   59
وتخفي�س نحو ع�سرين مليار دينار تقريباً من ميزانية 

جمل�س النواب".
 ال�سومرية نيوز/ بغداد

اهمُّ ماجاَء يف اخُلطبة 

اأخباٌر  ذات عالقة

• اإن حق الحتجاج م�سروع للمواطنني، ولكن لبد من التاأكد اأن ل يوؤدي ذلك اإىل 
باأعمال  للقيام  املند�سني  بع�ش  على  الفر�سة  وتفويت  العامة  باملمتلكات  الإ�سرار 

ت�سرُّ باآلية الحتجاج ال�سلمي وتعطي �سورة م�سّوهة عن املتظاهرين واملحتجني.
ملطالب  ال�ستماع  ب�سرورة  الأمنية  الأجهزة  وقادة  امل�سوؤولني  الإخوة  اأو�سي   •
�سيوؤدي  ذلك  لن  بالعنف  معها  التعامل  وعدم  حّلها  على  اجلاد  والعمل  املواطنني 

اإىل اإراقة الدماء - كما ح�سل يف بع�ش املناطق – ويوؤّزم الأو�ساع اأكرث.
• الإ�سالح القيمي يتمثل بنكران الذات وال�سعور مبعاناة الآخرين وتفهم مطالبهم 

امل�سروعة والبتعاد عن التكالب على ال�سلطة واملنا�سب.
• لبد حلكام �سعوب املنطقة من اأن يتفهموا مطالب �سعوبهم ويعملوا  على حتقيقها 

وا�ستخدام احلوار واتخاذ اخلطوات اجلاّدة حلل الأزمات.
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حاجة ُاالإن�شان ِ الفطرية ُ لالرتباط بالغيب
 م�ستقاٌة من اخلطبة االأوىل 
ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 

يف 2011/2/11 

االإمام  ا�ست�سهاد  ذكرى  مرور  منا�سبة  املنا�سبة،  بهذه  اأودُّ 
قد  مو�سوع  ا�ستثمار  ال�سالم(  )عليه  الع�سكري  احل�سن 
من  ال�سالم(  )عليه  متكنه  وهو  كثرياً،اإال  املوؤرخون  ذكره 
غاية  يف  اإنها  اعتقد  امل�ساألة  وهذه  املغينّبات،  عن  االإخبار 
االأهمية، بل ومن �سميم االعتقاد، كون الغيب وما يرتبط 
يف  تعاىل،  باهلل  املعتقدين  متفردات  من  هي  به،م�ساألة 
عاملا  هناك  اإن  اإذ  باحل�س،  وال�سهادة  ال�سهود،  عامل  مقابل 
عامل  عنه  يقال  الغيب،وقد  عامل  وهو  احلوا�س  وراء  ما 
الرا�سخ  االعتقاد  هو  بالغيب  العقلية..واالإميان  املدركات 
عند االإن�سان، فبع�سهم يقول الغيب، اهلل تعاىل، وبع�سهم 
واإجمااًل  االآخرة،  الدنيا..يعني  احلياة  هذه  وراء  ما  يقول 

فالغيب غري ال�سهادة،اأي غري احل�س.
عندما يعلن النبي) �سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأمام املالأ، 
ي�سدقوا،  ال  اأو  ي�سدقوا  اأن  فاأما  تعاىل،  اهلل  ر�سول  باأنه 
والذي يبحث عن احلقيقة ويريدها عن ب�سرية؛ باإمكانه 

اهلل  �سوؤاله)�سلى 
و�سلم(:  واآله  عليه 
على  الدليل  هو  ما 
اإىل  االنتماء  هذا 
فالنبوة  تعاىل؟  اهلل 

�سفارة من اهلل تعاىل لعباده، فما هو دليلها؟
اإن اهلل تعاىل قد اأعطى النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
العباد،  على  حجة  تكون  اأن  ت�سلح  التي  البينات  االآيات 
اهلل  كاأمره )�سلى  واملعاجز،  للعادات  كان اخلوارق  بع�سها 
اإن  على  بيانه  اأو  تتحرك،  اأن  ل�سجرة  و�سلم(  واله  عليه 
القمر قد ان�سق، ناهيك عن معجزته اخلالدة وهي القراآن. 

وكان االأئمة )عليهم ال�سالم( يف بع�س حياتهم ينبئون عن 
اأ�سياء مل تكن باحل�سابات الطبيعية متي�سرة لكل احد، اإال 
مبقدار ارتباطه باهلل تعاىل، من باب تقوية قلب من يعتقد 
اأ�سال ً باالإميان.. وهذه امل�ساألة ا�ستمرت عند االإمام احل�سن 
زة يحتاج لها االإمام  الع�سكري )عليه ال�سالم(  كحالة مربنّ
)عليه ال�سالم( كثرياً، يف تلك الظروف.. طبعاً فاإن الغيب 
للمعجزة  اإن  رغم  كاملعجزة،  ولي�س  خا�سة،  ح�سابات  فيه 
املعروفة،  الطبيعية  القوانني  خالف  لكنه  قانونا،  اأي�ساً 
عملية  وهي  جهات،  فيها  غيبية  اأ�سياء  اإىل  االإحالة  واإن 
اهلل  )�سلى  النبي  وحقيقة  النبي  عن  باالإخبار  الت�سديق 
عليه واآله و�سلم( واالإمام احل�سن الع�سكري )عليه ال�سالم( 
تعر�س ملجموعة م�ساكل احتاج فيها اأن يبني ارتباطه باهلل 
علمه  اإىل  باالإ�سافة  االخبارات،  بع�س  خالل  من  تعاىل 
وزهده وغريها..فهذه اخل�سي�سة من باب تثبيت العقيدة 

عند زيد اأو عمر، اأو من اأجل تبديل قناعة ما، لدى اآخر.

يف  لكن  الغيب،  اإىل  بحاجتنا  فطري  ارتباط  عندنا  نحن 
بع�س احلاالت ال نوفق يف ا�ستغالل هذا االرتباط بال�سكل 
احلقائق..بع�س  بت�سويه  االرتباط  هذا  ي�ستغل  اأو  اجليد، 
مرتبطة  دعاوي  ومن  َدَجلَة،  اأنا�س  من  تاأتينا  امل�ساكل 
الفطري،  االرتباط  هذا  نتيجة  ت�سدق  النا�س  بالغيب، 
يف  ي�ستغل  االإن�سان  لدى  الغيب  اإىل  االحتياج  هذه  ومثل 

�سبيل االرتزاق، وقد يدعي بع�سهم ارتباطه باهلل وبال�سماء 
وباالإمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف (.

ال�سروي  بن حمزة  ا�سمه حممد  �سخ�س  رواية عن  هناك 
يقول : كتبت على يد اأبي ها�سم اجلعفري،وكان يل موؤاخياً 
بالغنى  يل  اهلل  يدعو  اأن  اأ�ساأله  الع�سكري،  حممد  الأبي 
على  اجلواب  فخرج  الف�سيحة،  وخفت  اأملقت  كنت  وقد 
ابن عمك  تعاىل مات  الغنى من اهلل  اأتاك  اب�سر فقد  يده 
وارثاً  يرتك  ومل  درهم،  األف  مئة  وخلنّف  حمزة  بن  يحيى 
�سواك، وهي واردة اإليك عن قريب..اإن اإخبار االإمام )عليه 
ال�سالم(عن �سخ�س لي�س له عالقة به، واإمنا من عائلة هذا 
)عليه  االإمام  علم  اأين  من  نف�سه  �سي�ساأل  قطعاً  ال�سخ�س 
ال�سالم( بذلك .اأي�ساً هناك رواية اأخرى .. قال اأبو ها�سم 
اجلعفري: �سكوت اإىل اأبي حممد الع�سكري )عليه ال�سالم( 
�سيق احلب�س، و�سدة القيد، فكتب اإيل ت�سلنّي اليوم الظهر 
يف منزلك، قال فاأُخرجت يف وقت الظهر ف�سليت يف منزيل 
..هذه امل�ساألة قطعاً مهمة يف ارتباط االإن�سان بربه، فاهلل 
اأن  واملوؤمن عليه  اأوليائه،  يد  الكرامات على  تعاىل يجري 

مييز بني الكرامة وبني غريها.
�سعب،  ظرف  كل  يف  بالغيب  االإن�سان  ارتباط  فاإن  اأخرياً، 
�سيهدئ من روعه بوجود جهة قادرة على اأن تنقذه مما هو 
فيه، وهذا جميل ومن لطف اهلل تعاىل، انه هدانا اإىل هذا 
ن�سدق،  اأن  البد  احلقيقي  الغيب  ياأتينا  فعندما  اجلانب، 
اأبني من  اأمرنا  اإن  فاالأمر كما قال االإمام )عليه ال�سالم( 
باآداب ال�سالة وال�سوم  اأن يلتزم  ، واالإن�سان عليه  ال�سم�س 
ال�سحيح،  الطريق  على  ومي�سي  العملية،  الر�سائل  ويقراأ 

فهذا هو الذي يو�سله للجنة. 

اإن ارتباط الإن�شان بالغيب يف كل ظرف �شعب  �شيهدئ من 
ر�عه بوجود جهة قادرة على اأن تنقذه مما هو فيه
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عن تف�شرِي الروؤيا 
ال�سوؤاُل: هْل يجب االإحرام من م�سجد ال�سجرة اأم يكفي منطقة امليقات 

يف املدينة ؟
اجلواب: يلزم على االحوط االإحرام من نف�س امل�سجد.

ال�سوؤال: لقد مكثنا يف امليقات منذ و�سولنا يف ال�سباح ومل ندخل حدود 
مكة اإال عند �سروق ال�سم�س يف اليوم الثاين )ول�ست متاأكدا اإن كان بعد 
اأو قبل �سروق ال�سم�س(هل يجب علينا خروج كفارة لو�سولنا عند �سروق 

ال�سم�س؟
اجلواب: تثبت عليكم الكفارة على االحوط اإال اإذا كنتم قد فر�ستم من 

مكة وتاأخر و�سولكم اإىل منى الأمر طارئ كالزحام غري املتوقع.
فهل  امليقات  يبلغ  كان مما  اأو  امليقات  دون  كان خارج احلرم  اإذا  ال�سوؤال: 
للمفردة؟  اأين يحرم  واإذا ال يجوز فمن  التنعيم؟  االإحرام من  له  يجوز 
يبلغه بل كان  اأو مما  امليقات  �ساكنا دون  اإذا مل يكن  وهل يختلف احلال 

مارا اأو م�سافرا؟
اجلواب: اإذا كان يف خارج احلرم فيما دون امليقات فليحرم من اجلعرانة 
اأو احلديبية ونحوهما دون التنعيم الأنه يقع يف الوقت احلا�سر يف مكة 
املكرمة وال يجوز دخولها اإال حمرما وان كان فيما يبلغ امليقات فالبد من 
االإحرام من امليقات واإذا تاأخر يف االإحرام متعمدا حتى بلغ م�سارف مكة 

فلي�س له االإحرام من اأدنى احلل بل عليه الرجوع اإىل احد املواقيت.
�سالة  اأقيمت  اإذا  طوافه  يقطع  اأن  للطائف  يجوز  اأنه  ذكرمت  ال�سوؤال: 
االنتظار  له  يجوز  اأم  اجلماعة  مع  ي�سلي  اأن  عليه  يجب  فهل  اجلماعة 
واقفاً حتى انتهاء ال�سالة ثم يكمل طوافه؟ وما حكمه اإذا كانت ال�سالة 
التي قطعت طوافه هي �سالة الع�سر اأو الع�ساء فهل يجوز له االنتظار 

اإذا كان قد اأتى بها؟
اإنهاء  بعد  ذلك  كان  فاإذا  عليه  يجرب  واإمنا  القطع  يجوز  ال  اجلواب: 
ال�سوط الرابع اأكمل طوافه بعد ذلك وان كان قبله ا�ستاأنف الطواف نعم 
اأكمل  منفردا  اأو  معهم  �سواء  وقتها  اأول  يف  الفري�سة  ب�سالة  ا�ستغل  اإذا 

طوافه اأي�سا.
االإتيان بهما يف الطابقني  بالن�سبة لركعتي الطواف هل يجوز  ال�سوؤال: 

العلويني؟
اجلواب: ال يجوز اإال اإذا مل يتمكن منها خلف املقام ولو بعيدا.

ال�سوؤال: لو �سك فى عدد اأ�سواط الطواف قبل ال�سروع يف ال�سوط االأخري 
ما هو حكمه؟

اجلواب: يبطل الطواف.
ال�سوؤال: حكم االلتفات يف الطواف وال�سعي مع قليل من التف�سيل؟

اجلواب: ال ي�سر االلتفات يف ال�سعي ما دمت متوجها اإىل االأمام وال يجوز 
االلتفات يف الطواف بحيث ال ي�سدق كون الكعبة على ي�سارك بل االحوط 

تركه ب�سفحة الوجه اإىل اخللف بحيث ميكن روؤية �سيء من الوراء.

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

التي  العلوم  من  االأحالم  وتف�سري  الروؤيا  تعبرُي 
ال�سخ�س  لدى  خا�سة  ا�ستعدادات  اإىل  تفتقر 
املت�سدي للتعبري، كالعفة وال�سدق والتقوى، عالوة 
الب�سرية  والطبائع  باالأعراف  تامة  معرفة  على 
واملالب�سات  والظروف  الرائي  حلال  والتفطن 
التي تدور حولها الروؤيا اأو احللم وكذلك الوقت، 
خالل  من  ي�ستك�سف  واحللم  الروؤيا  بني  والفرق 
التاأمل يف جملة اأحوال ال�سخ�س ومعرفة مزاجه، 
اأن  ميكن  ال  التي  ال�سعبة  العلوم  من  العلم  وهذا 
فيه  والغالب  والتعليم  الدرا�سة  خالل  من  تتاأتى 
قبل  من  والت�سديد  ال�سواب  باإلهام  يكون  اأنه 
النف�س  علماء  بع�س  حماوالت  اأما  وجل،  عز  اهلل 
اإليه  ي�سري  وما  احللم  يعرفوا حقيقة  اأن  كفرويد 
علم  من  يعد  فال  النف�سي  التحليل  منهج  عرب 
من  النف�سي  املحلل  ي�ستفيد  ولكن  الروؤيا،  تعبري 
املري�س  نف�سية  بها على  وي�ستدل  االإ�سارات  بع�س 

الأجل العالج النف�سي.
الغالب يف علم تعبري الروؤيا الداللة على امل�ستقبل، 
فيعربنّ عن روؤية اللنب بالعلم مثاًل اإذا اقت�سى حال 
روؤية  عن  ويعرب  العلم،  اأهل  من  يكون  اأن  الرائي 
باملعروف والنهي عن  باالأمر  يوؤذن  االإن�سان نف�سه 
املنكر ملن كان م�سلحاً، ونف�س الروؤيا تعربنّ بال�سرقة 
اأخذاً  ال�سدق  وعدم  الغ�س  يقت�سي  حاله  كان  ملن 
اإِنَُّكم  الِعرُي  ُتَها  اأَيَّ ٌن  ُموؤَذِّ َن  اأَذَّ  (( تعاىل:  قوله  من 

َل�َساِرُقوَن (( )يو�سف: 70(.
الف�سائيات  يف  يظهرون  الذين  االأ�سخا�س  اأما 
لعدم  وذلك  ال�سريف،  العلم  اأهل هذا  فلي�سوا من 
نلفت  اأن  ويجب  لديهم،  التعبري  �سروط  توفر 
النف�س  اأنواع: فمنه حديث  اأن احللم  اإىل  االنتباه 
احللم،  يف  يراه  قد  مهم  باأمر  نف�سه  يحدث  فمن 
ومنه  �سيء،  عليه  يرتتب  وال  له  اأ�سل  ال  وهذا 
يرى  قد  مثاًل  فاملحروق  املزاج  �سوء  عن  م�سبب 
نف�سه يف حو�س املاء، والعط�سان يرى نف�سه ي�سرب، 
وهذا ال اأثر له كذلك، ومنه حتزين من ال�سيطان 

خاطره  تكدير  الأجل  اخلياالت  بع�س  يريه  باأن 
ومنه  خا�سة،  قرائن  خالل  من  ذلك  وي�ستك�سف 
الذي  هو  وهذا  وجل،  عز  اهلل  من  �سحيحة  روؤيا 
الروؤيا.اأما غريه، فنقول: ال  يتعلق به علم تعبري 
اإ�سكال يف كون روؤيا املوؤمن جزءا من �سبعني جزءا 

من النبوة، ولكن االإ�سكال يقع يف اأمور:
1- ثبوت كون ما يراه املوؤمن هو روؤيا ولي�س حلماً، 
فاملوؤمن ميكن اأن يرى اأ�سغاث االأحالم مثلما يرى 
الروؤى ال�ساحلة، وبالتايل فاإن احتمال كون بع�س 

ما يراه املوؤمن لي�س بروؤيا من اهلل اأمر حمتمل.
وال  �ساحبها  على  حجة  تكون  اإمنا  الروؤيا  ان   -2
)عليه  املع�سوم  روؤيا  با�ستثناء  غريه  اإىل  تتعداه 
ال�سالم(، وال ميكن اأن توؤخذ االأحكام ال�سرعية من 
الروؤى الأنها لي�ست من م�سادر الت�سريع التي هي 

)الكتاب وال�سنة(.
3- االإحتجاج بالروؤى يف باب ال�سرعيات م�سكل ويف 
اإىل  تفتقر  العقائد  الأن  اإ�سكااًل،  اأكرث  االإعتقادات 
الروؤى،  من  يتاأتى  ال  والقطع  القاطع،  الربهان 
برهانية  مقدمات  �سياغة  يف  الروؤى  تدخل  وال 
البديهية  الأن عمدة مقدمات الربهان هو االأمور 

والواقعية.
فيمكن  احلد�سيات  باب  يف  الروؤى  دخلت  اذا  نعم، 
�سياغة الربهان منها، الأن املقدمات احلد�سية من 
يف  ما  غاية  الرباهني،  عليها  تبنى  التي  االأوليات 
االأمر يع�سر عد جميع روؤى املوؤمنني حد�ساً، الأنهم 
قوى  من  احلد�س  اإذ  احلد�س  قوة  يف  متفاوتون 
املوؤمن متمتعاً  كون  ينبغي معرفة  العقل وحينئذ 
اإىل  النهاية  يف  االأمر  فريتد  ال،  اأم  القوة  بهذه 
)املوهبة( ال اإىل نف�س الروؤيا.الروؤيا ال�سادقة التي 
عادة  حتدث  ال  املغيبات  بع�س  على  بها  ي�ست�سرف 
ا�سغاث  بخالف  النف�سي  ال�سفاء  من  نوع  مع  اال 
وج�سدية  نف�سية  اخرى  بواعث  لها  فان  االحالم 
وغري  النوم  عند  املعدة  وامتالء  النف�س  كحديث 

ذلك.
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اآية ُ اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين ) دام ظله الوارف ( 
ي�ستقبل وفدا من علماء ال�سافعية

فتح العرو�ش الفنية لل�سركات 
املقدمة جلولة الرتاخي�ش الوىل 

لال�ستثمار يف قطاع الكهرباء

ا�ستقبــــل �سماحــــة اآيــــة اهلل العظمــــى ال�سيــــد علي 
مــــن  وفــــدا  ظلــــه(  )دام  ال�سي�ستــــاين  احل�سينــــي 
مــــن علمــــاء  ال�سافعــــي وعــــددا  االمــــام  موؤ�س�ســــة 
ال�سنــــة. وقــــد  او�ســــح  رئي�ــــس موؤ�س�ســــة االإمــــام 
ال�سافعــــي يف ت�سريــــح لل�سحفيــــني عقــــب لقــــاء 
االإمام ال�سي�ستاين لوفد من علماء اأهل ال�ُسنة:" 
ا�ستقبلنا �سماحــــة املرجع ا�ستقباال مهيبا ورحب 
بنــــا ترحابــــا جميــــال ، وقال انتــــم ل�ستــــم اإخواننا 
فقــــط بل انتم اأنف�سنــــا ، واخذ يوؤكد على الوحدة 
والتما�سك بني الطائفتني ، واكد انه ال فرق بني 
اأبنــــاء ال�ُسنــــة وال�سيعــــة ". و يف املوؤمتر ال�سحفي 
املرجــــع  �سماحــــة  لقائهــــم  بعــــد  عقــــده  الــــذي 
ال�سي�ستــــاين يف النجــــف . اأكــــد عدنــــان الف�سلــــي 
خطيــــب واإمام جامــــع الف�سلية " اليــــوم ت�سرفنا 
بزيــــارة �سماحــــة املرجع ال�سي�ستــــاين وكان اللقاء 
وديــــاً خا�ســــة انــــه جــــاء تزامنــــا مــــع مولــــد النبي 
االأكــــرم  م�سيفــــا: ان  �سماحتــــه اأكــــد علــــى عــــدم 
التفرقة بني امل�سلمني واإمنا كل العراقيني اأخوة 
" �سنبقى م�سلمــــني متوحدين  العــــاين  ".واأكــــد 
رغمــــا علــــى البعثيــــني املجرمني الذيــــن حكمونا 
بيننــــا  فيمــــا  يفرقــــوا  ان  الو�سائــــل  بــــكل  واأرادوا 

وبــــني وحــــدة املجتمــــع العراقــــي اإ�سافــــة اىل اإن 
االأمرييــــكان اأرادوا اأي�ســــا اأن نتقاتــــل بيننــــا وهــــم 
يتفرجــــون علينا لذلك وحدتنــــا قائمة و�ستبقى 
هــــذه الوحــــدة لهذا البلد وال ن�سمــــح ملن يعبث اأو 
يخــــرب بلدنــــا "فيما قال �سدر الديــــن القبنجي 
اإمام جمعة النجف  اإن " ال�سيد ال�سي�ستاين اأ�سار 
اىل ق�سيتني االأوىل  العداء االإ�سرائيلي ل�سعوب 
املنطقة وقال �سماحته  ان " اإ�سرائيل هي وحدها 
فرحــــة مــــن متــــزق �سعوبنــــا "والق�سيــــة الثانيــــة 
اأ�ســــار �سماحته اىل اإن هنالــــك اتهامات ال تخ�س 
ال�سيعة وحدهم  بل علماء ال�ُسنة متهمون اأي�سا 
من عنا�سر اأخرى باأنهم يزورون القبور واالأئمة 
وبــــني اإن االتهامات م�سرتكــــة ". من جهته اتهم 
ال�سيــــخ عدنــــان العاين اإمــــام جامــــع �سرحبيل يف 
بغــــداد النظــــام ال�سابــــق مبحاولــــة تفريــــق وحدة 
املجتمــــع ، واالمــــريكان واليهــــود مبحاولــــة زرع 
الفتنــــة واالقتتــــال بني العراقيــــني ، م�سددا على 
اإن العراقيــــني �سيبقــــون متوحديــــن. هــــذا وتاأتي 
النجــــف  اإىل  ال�ُسنــــة  الديــــن  رجــــال  وفــــد  زيــــارة 
يف اإطــــار امل�ساركــــة يف موؤمتــــر اإ�سالمــــي  يعقــــد يف 

املدينة اإحياًء  لذكرى والدة نبي االإ�سالم.

الفنية  العرو�س  فتح  عن  الكهرباء  وزارة  اعلنت  
لل�سركات املقدمة جلولة الرتاخي�س االوىل لال�ستثمار 
يف قطاع الكهرباء ملحطتي �سط الب�سرة والعمارة، يوم 
املقدمة  ال�سركات  ممثلي  بح�سور  املا�سي  اخلمي�س 

للعرو�س. 
م�سعب  الكهرباء  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال 
بفتح  قامت  متخ�س�سة  فنية  جلنة  ان  املدر�س  �سري 
لكل  وتقييمها  بدرا�ستها  و�ستقوم  الفنية  العرو�س 
فتح  بعدها  يتم  يوماً،   30 وملدة  حدة،  على  حمطة 
فنياً،  �سرت�سح  التي  لل�سركات  التجارية  العرو�س 
بعدها  يتم  ا�سبوعني،  ملدة  العرو�س  هذه  وتدر�س 
عن  ف�سال  حمطة  لكل  الفائزة  ال�سركة  عن  االعالن 
�سركتي  احتياط.  وا�سار اىل ان ال�سركة الفائزة �ستمنح 
مدة ثالثة ا�سهر لتقدمي التعهدات وال�سمانات املالية، 
هذه  انهاء  من  الفائزة  ال�سركة  متكن  عدم  حال  ويف 
ا�ستبعادها ويجري  يتم  املقررة،  املدة  املعامالت خالل 
مدة  اي�ساً  ومتنح  االوىل  االحتياط  ال�سركة  تر�سيح 

ثالثة ا�سهر لتقدمي ال�سمانات املالية املطلوبة. 
بن�سب  �ستقوم  الفائزة  ال�سركة  ان  املدر�س  واو�سح 
جرنال  �سركة  قبل  من  املجهزة  التوليدية  الوحدات 
الكرتيك، ومن ثم ت�سغيلها، وبيع الطاقة الكهربائية 
املنتجة اىل وزارة الكهرباء للمدة التي �ستثبت يف عقد 

اال�ستثمار. 
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النائُب الدكتوُر عبد الهادي احلكيم : العتبات املقد�سة حتتاج اىل و�سع مايل 
خا�ش يتكفل بتاأمني احتياجات زوارها وم�ساريعها

التحالُف الوطنيُّ ير�سح احمد اجللبي ر�سميا لوزارة الداخلية  

جلنة ُ اخلدمات والإعمار تبحث م�سكلة املتجاوزين على الأمالك العامة      

وزارُة حقوق الن�سان ت�سع خطًا �ساخنًا لتلقي �سكاوى املواطنني

عر�ـــس النائـــب الدكتـــور عبـــد الهـــادي احلكيـــم روؤيته 
مناق�ستهـــا  يجـــري  التـــي  االحتاديـــة  املوازنـــة  حـــول 
داخـــل الربملـــان خـــالل جل�سته املنعقـــدة  يـــوم االأربعاء 

. 2011/2/16
اأمـــا مـــا يتعلق بالعتبـــات املقد�سة التي تنفـــرد بها املدن 
املقد�ســـة ، ويزورهـــا مـــا يقـــدر بخم�ســـني مليـــون زائـــر 
�سنويـــا بينهـــم مـــا يقـــدر بحـــوايل ثالثة ماليـــني زائر 

مـــن خارج العـــراق وغريه فهي حتتـــاج اىل و�سع مايل 
خا�ـــس يتكفل بتاأمـــني احتياجات زوارهـــا   وم�ساريعها 
اال�ستثماريـــة الكبـــرية . وتابـــع قائـــال : اأجـــد من غري 
الطبيعـــي اأن ال يتـــم  تخ�سي�ـــس كامـــل مبلـــغ )فيـــزة 
الزيـــارة( املدفـــوع مـــن قبـــل الزائـــر مـــن خـــارج العراق 
لغر�س زيارة العتبات املقد�سة،للعتبات املقد�سة نف�سها، 

كونها املق�سودة بالزيارة ح�سرا.

ذكر املتحدث با�سم حزب املوؤمتر الوطني انه مت 
الداخلية  لوزارة  اجللبي  احمد  ال�سيد  تر�سيح 
التخطيط  لوزارة  قبلها  ر�سح  اأن  بعد  ر�سمياً 
ونائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون الطاقة. واأ�ساف: 
اإن اجللبي ُر�سح لهذا املن�سب من قبل التحالف 
ائتالف  اإىل  اإ�سافة  اإليه  ينتمي  الذي  الوطني 

تاأكد  الذي  الوقت  يف  الكرد�ستانية،  الكتل 
على  ال�سيا�سية  الكتل  اأغلب  موافقة  ح�سول 
هذا الرت�سيح مقابل عدم حتفظ اأو معار�سة اأي 
جهة لذلك، م�سرياً اإىل اإن اأي موافقة اأو رف�س 
ر�سمي ب�ساأن تر�سيح اجللبي مل ترد من املالكي 

اإىل اللحظة.

 بحثت جلنة اخلدمات واالإعمار يوم ال�سبت 2011/2/5  
مـــع ال�سيد حممـــد الدراجي وزيـــر االإ�ســـكان واالعمار 
وكالـــة  العامـــة  واال�سغـــال  البلديـــات  وزيـــر  وال�سيـــد 
وال�سيـــد اإيـــاد ال�ســـايف الوكيـــل الفني لـــوزارة البلديات 
واالأ�سغـــال العامة مو�سوع معاجلة م�سكلة املتجاوزين 
علـــى االأمـــالك العامـــة واخلا�سة و�سبـــل معاجلة هذه 

امل�سكلة.
  هذا وتطرق ال�سيد وزير االإ�سكان واالعمار اىل خطط 
الـــوزارة بهـــذا ال�ســـدد اذ مت مناق�ســـة االآراء املقرتحـــة 
واالآليات من ال�سادة النواب والتي من املمكن ان ت�سهم 
يف حـــل هـــذه امل�سكلـــة كمـــا اتفـــق املجتمعون علـــى عقد 

لقاءات اخرى من اجل تعزيز الدور الرقابي للجنة.

�ساخنا  خطا  االنــ�ــســان  حقوق  وزارة  و�سعت 
حممد  االن�سان  حقوق  وزيــر  مبكتب  خا�سا 
م�ساكل  عــلــى  لـــلـــوقـــوف  ـــوداين  الـــ�ـــس �ــســيــاع 
املعتقلني  بــقــ�ــســايــا  اخلـــا�ـــســـة  املـــواطـــنـــني 
التجاوزات  حــاالت  عن  والتبليغ  واملفقودين 

عــلــى حـــقـــوق االنـــ�ـــســـان. وافــــــاد مـــ�ـــســـدر  يف  
الــوزارة " ان الــوزارة و�سعت اخلط ال�ساخن 
ما  الذين  املواطنني  امــام   )07818306566(
جميع  يخ�س  فيما  معلقة  ق�ساياهم  تــزال 

جماالت حقوق االن�سان.

العراق  الطاغية وح�سول عدة متغريات يف  �سنم  �سقط  ان  منذ 
ب�سبب  اإما  اغلبها  ازمات كان  العربية  العراقية  العالقات  �سهدت 
للتدخل  او  الدول  بع�س  ت�سدر من  التي  املت�سنجة  الت�سريحات 
االرهابي الذي ادى بحياة الكثري من العراقيني ويف حماولة من 
كل االطراف ملعاجلة فتور العالقات العراقية العربية جاء قرار 
بغداد  يف  احلايل   العام  من  اذار  نهاية  يف  العربية  القمة  انعقاد 
لعودة العالقات على �سابق عهدها وب�سفحة جديدة من املوازين 

وبداأت احلكومة العراقية اال�ستعداد للقمة العربية ومع اقرتاب 
موعدها بداأت متغريات جديدة على ال�ساحة العربية منها ثورتا 
تون�س وم�سر اللتني اديتا اىل �سقوط حكاميهما ونف�س االمر بداأ 
يظهر يف دول اخرى منها ليبيا والبحرين ونتيجة لهذه االحداث 
بداأت ثورة الت�سريحات بخ�سو�س انعقاد القمة يف بغداد فقد جاء  
اول ت�سريح بخ�سو�س القمة من الرئي�س الليبي فقد اأعلنت وكالة 
االأنباء الليبية الر�سمية اأن ليبيا بو�سفها الرئي�سة احلالية للقمة 
"قررت تاأجيل انعقاد القمة العربية املقررة يف بغداد يف  العربية 
29 مار�س املقبل، اإىل موعد الحق ب�سبب الظروف التي متر بها 
املنطقة العربية". لكن االأمني العام جلامعة الدول العربية عمرو 
مو�سى اأكد  اإن اأمانة اجلامعة مل تت�سلم اأي طلب ر�سمي لتغيري 
للجدول  وفقا  ي�سري   مازال  املزمع  االجتماع  وان  القمة،  موعد 
هذا  اإن  يو�سف  ه�سام  مكتبه  مدير  قال  كما  املو�سوع.  الزمني 

القرار يجب اأن يتخذ ب�سكل جماعي.
اما وزير اخلارجية العراقي هو�سيار زيباري فقد رد على القرار 
الليبي بالقول :ان قرار القمة العربية اليعود الي بلد عربي وامنا 
تقرر  ان  ليبيا  حق  من  لي�س  بانه  مبينا  جماعي  عربي  قرار  هو 
عقد القمة او تاجيلها.م�سيفا ان القمة العربية �ستعقد يف بغداد 
الناطق  الدولة  وزير  اعلن  ال�سياق  نف�س  ويف  املحدد.  ومبوعدها 
العربي  املوقف  ان  الدباغ  العراقية علي  با�سم احلكومة  الر�سمي 
واالو�ساع العربية االآن ت�ستدعى عقد القمة العربية يف موعدها 
ومكانها املحددين. وقال : ان انعقاد القمة العربية يف بغداد اواخر 

اذار املقبل ا�سبح �سرورة يف ظل امل�ستجدات الراهنة. 
ومن جهة اخرى اكد ع�سو جلنة العالقات اخلارجية الربملانية 
اجلامعة  ان  اجلبار  عبد  رافع  الوطني  التحالف  عن  والنائب 
او  العربية  القمة  تاأجيل  القرار احلا�سم يف  العربية هي �ساحبة 
"العراق" لي�س  انعقادها.موؤكدا ان البلد امل�سيف للقمة العربية 
لديه اية م�سكلة من الناحية االأمنية او املهنية، وم�ستعد الإنعقاد 

القمة.

هل �ستعقُد القمة 
العربية يف بغداد ؟

جملة االحرار اال�شبوعية 9

اأخباروتقارير



منهاج  احل�سينية  املدار�س  بني  لها  كانت  اإن�سادية  مدر�سة 
وال�سعار  الفوؤاد  ومل�س  الدمعة  با�ستقطاب  متيز  واأداء  
بامل�سيبة بلغة كانت اأحلانها ت�ستثري اجلمهور وتوؤثر على 
االأمري  )عبد  املال  هو  احلزين،  واإيقاعها  بنغمها  النفو�س 
ح�سني حممد( املعروف باأبي ب�سري النجفي، تلك املدر�سة 
املتنقلة التي فاحت بنفحات �سداها يف جميع اأرجاء املعمورة، 
فكان ملجلة »االأحرار« حوار  خا�س معه عن م�سرية املنرب 

احل�سيني ومقومات املن�سد اأو الرادود احل�سيني.
االأحرار: متى بداأت مال بالقراءة املنربية؟

بداأت من �سنة الثمانني وحتديدا 1402 هـ يف قم املقد�سة يف 
حرم ال�سيدة املع�سومة )عليها ال�سالم( يف ذكرى ا�ست�سهاد 
لل�ساعر  الق�سيدة  وكانت  ال�سالم(  )عليه  علي  االإمام 

املرحوم ال�سيد عبد احل�سني ال�سرع.
االأحرار: هل اأ�س�ستم مدر�سة بالطريقة التي تن�سدون بها 

الق�سيدة احل�سينية؟
كانت اأول بوادر هذه املدر�سة عند ال�سيدة مع�سومة )عليها 
ال�سالم( يف ليايل اجلمع حيث يتجمع العديد من ال�سباب 
املوايل لينهلوا من كبار القراء واملن�سدين طريقة االإن�ساد 
ال�سحيحة كما اإن اأكرث الراغبني بالتعلم كانوا يداأبون على 
املجال�س احل�سينية، واإن جل�ساتهم ما كانت لغر�س اإقامة اأو 
تاأ�سي�س مدر�سة بقدر ما كانت تهدف لتخريج جيل يرعى 

ويهتم بالطقو�س وال�سعائر واملجال�س احل�سينية.
االأحرار: ممن تعلمت القراءة احل�سينية؟

تعلمت من تلقاء نف�سي اأثر رغبة جتي�ست ب�سريرتي؛ لكنني 
كنت دائما اأ�ستمع واأح�سر جمال�س املال وطن واملال حمزة 
الزغري واملال يا�سني الرميثي )رحمهم اهلل( واملال جا�سم 
املن�سدين  بهوؤالء  تاأثري  فكان عامل  اهلل  النويني يحفظه 
واأرتقي  اأجتراأ  اأن  على  االأكرب  والداعم  احلافز  له  الكبار 

املنرب احل�سيني.
االأحرار: باعتقادك مال ما هي اأهم املقومات التي يجب اأن 

تكون ملكة عند املن�سدين احل�سينيني؟
اأولها االإخال�س ويجب اأن نعي معنى هذه الكلمة، فتحقيق 
اإمامه  للخادم مع  املقوم  الرابط  متامها �سعب جدا، وهو 
عمال  العمل  كان  اإذا  ال�سيما  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
تبليغيا ور�ساليا، فاإنه اأحوج ما يكون اإىل نفحات االإخال�س، 
ولعل االإخال�س له ثوابان: ح�ساد جهد دنيوي واآخر زرع 
من  املزيد  تتطلب  احل�سينية  اخلدمة  تزال  وال  اأخروي، 

النية وكيف ال نخل�س يف خدمته وهو  االإخال�س و�سفاء 
قد اأخل�س هلل بدمه الطاهر؟! الذوبان يف خطه وت�سذيب 
العمل احل�سيني مهما كان من الرياء واملجادلة والتفاخر 
واملتاجرة، هي من موجبات العمل احل�سيني اخلال�س الذي 
ي�سب يف االإخال�س هلل من اأو�سع اأبوابه. وحري باجلميع 

باالإخال�س  يتح�سنوا  اأن 
موهمات  عن  ويبتعدوا 
االأطماع الدنيوية الزائلة، 
فاإن الدنيا زائلة وما يبقى 

هو العمل املخل�س اخلايل من �سوائب النفاق.
القراءة  اىل  دائما  مييل  ب�سري  اأبو  املال  ملاذا  االأحرار: 
بحاجة  هي  احل�سينية  القراءة  اإن  براأيك  وهل  الرتاثية؟ 
التطور  مواكبة  من  اأكرث  االإن�سادي  الرتاث  اإحياء  اىل 

والتجديد؟
هذا  عليها  املعتاد  قراءتي  عن  ي�ساألونني  ممن  الكثري 
ال�سوؤال فاأجيبهم اإن املرجعيات الدينية والر�ساالت العلمية 
من  ويقرتب  يوحي  فانه  مطربا  اللحن  كان  اإن  تقول: 
االأغنية، وهو ال يجوز لذا اأخ�سى الوقوع يف مطب الت�سريع 

ولهذا دائما اأعمل على حترير الدمعة.
االأحرار: هل تخ�سع الق�سائد التي تقروؤها اىل التحقيق 

التاريخي والعقائدي؟
اأن�سده وعدم  كوين من�سدا فاأكرث ما يهمني م�سداقية ما 
ت�ساده مع اأي بعد عقائدي اأو تاريخي لذا اأوؤكد حتى على 
تتحدث  التي  اجلوانب  بع�س  العبارات  مبقا�سري  املنرب 
اأو  الريب  من  �سيء  فيها  ق�سيدة  اأي  لذا  الق�سيدة،  عنها 
عز  الباري  ب�سفات  االأئمة  من  الأي  ال�ساعر  و�سف  ملجرد 
هلل  واحلمد  باالإثم،  الوقوع  خ�سية  اأجتنبها  فاأين  وجل 
وعدم  االتزان  كتاباته  يف  اأجد  اأمني(  )�سباح  ال�ساعر  اإن 
اخلروج بالن�س وجتله بالَعربة والِعربة، وهو ال�سبب الذي 

جعلني اأُكرث من قراءتي له. 

االأحرار: مل ن�سمع ق�سائد م�سجلة ب�سوت املال اأبي الب�سري 
يف االأ�ستوديو ملاذا؟

اأجد  ال  الأنني  االأ�ستوديو  يف  بالقراءة  اأرغب  ال  حقيقة 
الالطم  و�سط اجلمهور  اأجدها  كما  الروح احل�سينية  فيه 
املنرب  على  اإال  القراءة  يف  اأرتاح  ال  والأين  اأقول،  ملا  واملردد 

عالقة  يل  ولي�س  بي  اخلا�سة  نظرتي  وهذه  احل�سيني، 
مبنظور الغري.

االأحرار: ما هي نظرة املال بخ�سو�س االأطوار التي يوؤديها 
اأكرث املن�سدين املحدثني؟

الزغري  حمزة  املال  تراث  من  �سيئا  منها  اأمل�س  ال  اأطوار 
ووطن ويا�سني، وال ميكن اأن اأ�سميها باأطوار بل هي اأحلان 
اأو  متثل  وال  خالقة  وغري  احل�سينية  الق�سية  عن  بعيدة 
اإنها ال تعد موؤ�سرا على الوقار  تن�سئ �سلوكا ح�سينيا، كما 
ال�سلوكي يعود اىل  وهذا ما نتاأ�سف عليه. �سبب االنفالت 
»التحلل الزائف ملن�سد الق�سيدة«، وعلينا االلتفاتة اىل من 
يقراأ وماذا يريد من قراءته واأن يراعي هيبة ومكانة ذكر 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( ويتلوها كما يتلو القراآن فهما 

حبل اهلل املتني الذي يوؤتى ويرجى منه اخلري.
االأحرار: مال حبذا لو  تخربنا ببع�س من تتلمذ مبدر�سة 

النجفي؟ وهل الأبي ب�سري اأن يقراأ ل�سعراء �سباب؟
ال�سبان  وليد  واملال  العظيم  عبد  املال  جنلي  بينهم  من 
�سباب جادون ومتلهفون لتحقيق هدفهم يف  خدمة املنرب 
ال�سعراء  اأما  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  ر�سا  وهو  احل�سيني 
كذلك  الكربالئي  الكعبي  اأحمد  ال�ساعر  فهم  ال�سباب  

ال�ساعر احمد الالمي من اأهايل مي�سان.

اأبو ب�سري النجفي:
ل اأرغب القراءة يف ال�ستوديو واأخ�سى الوقوع يف اللحن املطرب 

حا�ره: ح�شني النعمة 

الخال�ش اهم مقومات املن�سد احل�سيني
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امل�سالح،  على  مبنية  عالقة  كل  اإن  • تذكر 

واملنافع، وال�سهوات واملطامع، تتك�سر يوم 

القيامة.

وحتٍد  اإهانة  فيه  الذنب  ا�ستحقار  اإن  • تذكر 

مبطن هلل ـ �سبحانه ـ.

يع�سي  اأن  املعا�سي  �سور  اأ�سواأ  اإن  • تذكر 

االإن�سان ربه وهو مرتاح.

كل  يحفظ  �ساكر  وجود  املوؤمن  اإن  • تذكر 

جميل وال ين�ساه اأبداً.

ولكن  اجلهاد،  هو  الكمال  طريق  اإن  • تذكر 

االأرقى من جهاد النف�س هو اجلذب االإلهي.

عبداً  اأحب  اإذا  ـ  وجل  عز  ـ  اهلل  اإن  • تذكر 

جعل يف قلبه حب اخلري.

احلياة  يف  متعة  كل  حتول  اأن  على  • احر�س 

اإىل زاٍد يف االآخرة، فاملوؤمن يتزود وغري 

املوؤمن يتمتع.

االإن�سان  حياة  يف  العقل  اآثار  من  اإن  • تذكر 

اأن يرتك الهذر  واللغو من احلديث.

هدى عائد ـ نعمانية

كلمات والئية للح�سني عليه ال�سالم 

بعثت لنا املحبة للح�سني هيفاء �سالح مهدي 

ق�سيدة ترتمن فيها بحب احل�سني عليه ال�سالم 

اخرتنا منها هذين البيتني 

وحتت الك�سا اأنت خام�ٌس   

                              ومن ن�سلك االإمامة والهدى

والأمتك يوم احل�سر خري �سافع 

               وكلكم �سفن جناة لكنها فلكك االأوفى

ذاكرُة ال�سيد حم�سن احلكيم قد�س �رسه

))احلر�ُس على الدنيا(( ••••••••••••

املرجعية  وكيل  الظاملي  جواد  ال�سيخ  عمي  روى 
الدينية يف مدينة البياع لغاية �سنة 1986م قال:

عبد  قبل  من  اال�سرتاكية  القرارات  اإعالن  بعد 
حم�سن  ال�سيد  زرنا   1965 عام  عارف  ال�سالم 
احلكيم )قد�س( الأخذ راأيه وكانت املظاهرات تعم 
مدن العراق تاأييداً للمرجعية، وجل�سنا يف مكتب 
ال�سيد احلكيم وقد غ�سنّ باجلال�سني وكان رجل 
طرف  يف  جال�ساً  والي�سماغ  العقال  يرتدي  �سيخ 
اإىل اخلادم وقال:  ال�سيد احلكيم  فاأوماأ  املجل�س 
يريد  ال�سيد  له  وقل  ال�ساي  ال�سيخ  لذلك  اإعِط 
ال�سيخ  دنا  ال�ساي  انتهاء  بعد  وفعاًل  يراك،  اإن 
ال�سيد  ف�سماه  عليه  و�سلنّم  ال�سيد  من  العجوز 
فقال  واحداً،  واحداً  اخوته  عن  و�ساأل  باإ�سمه 

ال�سيخ: كيف عرفتني يا موالي؟ 
عندما  اأتذكر  اأنا  احلكيم  حم�سن  ال�سيد  فقال 

مع  ال�سعيبة  حرب  يف  1915م  عام  للجهاد  ذهبنا 
اأنت  وكنت  م�سيفكم  يف  نزلنا  احلبوبي  ال�سيد 
فالن  اأخوتك  مع  الطعام  وجتلب  املاء  تعطي 
من  ا�سمي  تعرف  واأنت  ال�سيخ:  قال  وفالن... 
ليلة واحدة ق�سيتها عندنا قبل خم�سني عاماً... 

اهلل اأعلم حيث يجعل ر�سالته.
احلاج ح�سن الظاملي ـ النجف اال�سرف

قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله( من اأ�سرب 
منها  قلبه  التاط  اإليها  وركن  الدنيا  حب  قلبه 
بثالث: �سقاء الينفد وحر�س اليبلغ غناه وامل 
ال�سالم(  )عليه  عي�سى  وقال  منتهاه،  الينتهي 
الدنيا البلي�س مزرعة واأهلها حراث وقال االإمام 
علي ) عليه ال�سالم(:  )ما ا�سف من  دار اأولها 
عناء واآخرها فناء، يف حاللها ح�ساب ويف حرامها 
عقاب من �سح فيها اأمن ومن مر�س فيها ندم 

حزن  فيها  افتقر  ومن  فنت  فيها  ا�ستغنى  ومن 
ومن  واتته  عنها  قعد  ومن  فاتته  �ساعاها  ومن 
وقال  ب�سرته(  بها  نظر  ومن  اأعمته  اإليها  نظر 
الطالب  اإقبال  تقبل  ال  والدنيا  احلكماء  بع�س 
وتدبر اإدبار الهارب وت�سل و�سال امللوك وتفارق 
ق�سري  وعي�سها  ي�سري  بخريها  العجول  فراق 
واإقبالها خديعة واإدبارها فجيعة ولذاتها فانية 
وتبعاتها باقية نف�سك لنف�سك وتزود من يومك 
الدنيا  حتبون  من  يا  لغدك 
الدنيا  حتبون  من  يا  ومالها 
يف  يقا�سمكم   من  ون�سيتم 
وامل�ساكني  الفقراء  من  العي�س 
احلياة  �سلم  يف  و�سلتم  من  يا 
راجعوا  املعدمني  ون�سيتم 
الدنيا  هذه  يف  ح�ساباتكم 
الفانية  لهذه  اعملوا  الزائلة 
�سريى اهلل والر�سول واملوؤمنون 
القادمة  االأجيال  حتى  عملكم 

تذكركم باخلري.
حبيب كماز

)�سيذكر من يخ�سى(

بتول علي 
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العتبة  العبيدي  القادر  الدفاع  عبد  وزير  زار 
االإمام  بزيارة  وت�سرف  املطهرة  احل�سينية 
القادة  من  وفد  مع  ال�سالم(،  )عليه  احل�سني 
الفرات  عمليات  قائد  �سمنهم  من  االأمنيني 

االأو�سط الفريق الركن عثمان الغامني.
العتبات  اليوم بزيارة  "ت�سرفنا  العبيدي  وقال 
االأمنيني  بالقادة  واللقاء  كربالء  يف  املقد�سة 

مع  وحتدثنا  االأو�سط،  الفرات  حمافظات  يف 
قيادة عمليات الفرات االأو�سط حول املظاهرات 
العراقية  املحافظات  يف  حدثت  التي  ال�سعبية 

ومنها وا�سط".
ولفت اإىل اإن "اجلي�س العراقي ي�سري بخطى، 
ولدينا خطة دفاعية �ست�ستمر لغاية عام 2020، 
واأهم هذه اخلطط كانت من 2006 اإىل نهاية 
االأمنية  القوات  بان�سحاب  تنتهي  والتي   2011
على  اليوم  العراقي  واجلي�س  العراق،  من 
كافة  واأكملنا  البالد  حلماية  اال�ستعداد  اأمت 
م�ستوى  على  خ�سو�ساً  الع�سكرية  التجهيزات 
طريان  اإىل  اإ�سافة  والبحرية  الربية  القوات 

اجلي�س، واأخذنا مراحل جيدة يف تهيئة البنى 
التحتية والقاعدة للقوة اجلوية بحيث �ستكون 
الطائرات  اإىل  ل  التحونّ اجلديدة  املرحلة 

املقاتلة".
تاأمني  اإىل  بحاجة  "العراق  باأن  العبيد  واأكد 
جداً  كبرية  وثرواته  وا�سع  فالعراق   ، �سمائه 
ومطلوب اأن تكون هنالك دوريات جوية كجزء 
من الدفاع اجلوي، وكمرحلة اأوىل فاإن القرار 
ال�سيد  امل�سلحة  للقوات  العام  للقائد  يعود 
التموينية  والبطاقة  الغذاء  باأن  املالكي  نوري 
اأهم، ونحن �سعداء جداً بهذا القرار وهو كون  

الغذاء اأف�سل من الطائرات".

تقرير : ح�سني النعمة

العراق  لل�سالم واالإ�سالح يف  االإ�سالمي  التجمع  قدم 
كتاب �سكر وتقدير ملنت�سبي العتبة احل�سينية املقد�سة 
احل�سني  االإمام  زوار  خلدمة  املبذولة  اجلهود  على 
)عليه ال�سالم( ولدورهم الريادي الذي تقدمه العتبة 

املقد�سة على كافة امليادين.
التجمع  عام  اأمني  اخلفاجي(  علي  )ال�سيخ  وقال 
االإ�سالمي لل�سالم واالإ�سالح يف ت�سريح خ�سه   ملجلة 
لل�سالم  االإ�سالمي  التجمع  اأع�ساء  "قدم  االأحرار 
واالإ�سالح كتاب �سكر وتقدير ملنت�سبي العتبة املقد�سة 
ب�سكل عام وق�سم العالقات العامة ب�سكل خا�س للجهود 

املبذولة التي باتت على مراأى للعيان".
وتابع اخلفاجي مت "ت�سيلم كتاب ال�سكر والتقدير اىل 
اإن  اىل  م�سريا  اخلارجية"،  العالقات  �سعبة  م�سوؤول 
"هذا التكرمي جاء تثمينا ملا يقدمه منت�سبو   العتبة 
ومنهجية  ا�ستقبال  وح�سن  �سيافة  وكرم  خدمة  من 

اأداء الواجبات املناطة بهم"،  متناهية وخال�سة هلل يف 
موؤكدا اإن "مبادرة التكرمي هي �سهادة اعتزاز وحمبة 

تقدم اىل منت�سبي العتبة احل�سينية املقد�سة".
�سعبة  م�سوؤول  الفهد(  ح�سن  )احمد  بني  جانبه  من 
العالقات اخلارجية اإن "هذا التكرمي ما هو اإال دليل 
ومراقبته  االإ�سالمي  التجمع  ومتابعة  حر�س  على 
كل  تقدم  التي  العراقية  واملنظمات  املوؤ�س�سات  لعمل 
"ِعظم  على  موؤكدا  البلد"  لهذا  و�سالح  خري  مافيه 

هذه املبادرة التي قام بها التجمع االإ�سالمي وما هي 
اإال بادرة من البوادر الداعية اىل ال�سلم واالإ�سالح يف 

املجتمع االإ�سالمي".
واال�سالح  لل�سالم  اال�سالمي  التجمع  ان  ويذكر 
وال�سنة  ال�سيعة  وادباء  ومثقفي  علماء  من  لفيف  هو 
الدينية  املرجعية  ممثل  كرم  قد  املت�سوفة،  والفرق 
املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  املقد�سة  كربالء  العليا يف 

الكربالئي بدرع حمامة ال�سالم لعام 2010.

وزير الدفاع  من العتبة احل�سينية :  
توفري الغذاء بدًل من الطائرات احلربية

التجمع الإ�سالمي يقدم �سهادة اعتزاز  وحمبة 
ملنت�سبي العتبة احل�سينية املقد�سة
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تقرير: علي اجلبوري
�سارك وفد خدمي وا�سع من العتبة احل�سينية املطهرة 
يف اإحياء زيارة ا�ست�سهاد االإمام احل�سن الع�سكري )عليه 
التي  امل�ساركة  هذه  �سامراء.وتاأتي  مدينة  يف  ال�سالم( 
العامة  االأمانة  من  اإمياناً  اأيام  خم�سة  ملدة  ا�ستمرت 
للزائرين  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  يف  املطهرة  للعتبة 
املحافظات  جميع  يف  واإمنا  فح�سب  كربالء  يف  لي�س 

العراقية التي حتت�سن الزيارات واملنا�سبات الدينية.

الوفد اخلدمي يف  دكة م�سوؤول  اأبو  وقال احلاج حممد 
االأمني  لتوجيهات  "تنفيذاً  )االأحرار(:  لـ  ت�سريحه 
خدمي  وفد  ه  توجنّ املطهرة،  احل�سينية  للعتبة  العام 
لزائري  الالزمة  اخلدمات  لتقدمي  منت�سبا   )58( بـ 
�سامراء القادمني الإحياء زيارة ا�ست�سهاد االإمام احل�سن 

الع�سكري )عليه ال�سالم(".
وتابع، "متنّ اأخذ من�ساآت �سحية حديثة عدد )6( وتناكر 
ماء لتوزيعه على املواكب وكذلك )25( خيمة مت فر�سها 
اإىل  اإ�سافة  بطانية،   )5000( الـ  يقارب  وما  بال�سجاد 
واأجهزة  اإ�سعاف  ب�سيارة  وجمهزة  كاملة  طبية  مفرزة 
لنقل  كو�سرت  �سيارات   )8( عن  ف�ساًل  حديثة،  طبية 
العتبة  اإىل  و�سواًل  القطوعات  مناطق  من  الزائرين 
الوفد  "ا�ستمر  دكة،  اأبو  واأ�ساف  املطهرة".  الع�سكرية 
املقدمة  اخلدمات  القت  وقد  اأيام  خم�سة  ملدة  اخلدمي 
قبل  من  وترحيبا  ا�ستح�سانا  احل�سينية  العتبة  من 
"العتبة  باأن  قوله  وبح�سب  اأكدوا  الذين  الزائرين"، 

اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  على  حتر�س  احل�سينية 
للزائرين يف كربالء وخارجها".

"بع�س  اإننّ  اإىل  احل�سينية  العتبة  وفد  م�سوؤول  ولفَت 
الذين  ال�سهداء  لعوائل  بزيارة  قاموا  الوفد  اأع�ساء 
�سقطوا يف التفجري االإرهابي الذي �سرب املدينة خالل 
الزيارة املباركة، و�ساركوا يف ت�سييعهم وح�سور جمال�س 

العزاء املقامة لهم".
تقدمي  وا�ستطعنا  مليونية  كانت  "الزيارة  باأن  د  واأكنّ
اإدارة  واإن  خا�سة  الكرام،  للزائرين  الالزمة  اخلدمات 
العتبة الع�سكرية وجهت دعوة لنا قبل اأ�سبوع من الزيارة 
من اأجل امل�ساركة يف اإحياء الزيارة املباركة، و�ستكون لنا 
اإىل  و�سن�سعى  القادمة  الزيارات  يف  م�ستمرة  م�ساركات 

تو�سيع اخلدمات املقدمة للزائرين".
"�سكره وامتنانه لقيادة عمليات �سامراء  اأبو دكة  ووجه 
الع�سكرية  العتبة  يف  وللعاملني  االحتادية  وال�سرطة 
لتعاونهم معهم يف ت�سهيل تقدمي اخلدمات للزائرين".

وفٌد خدميٌّ وا�سع من العتبة احل�سينية
 ي�سارك يف اإحياء زيارة ا�ست�سهاد الإمام احل�سن الع�سكري )عليه ال�سالم(

احلاج حممد اأبو دكة
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تقرير: علي اجلبوري

اأ�سار االأمني العام للعتبة احل�سينية املطهرة �سماحة ال�سيخ 
ا�ستغالل  العلم  طالب  على  اإننّ  اإىل  الكربالئي  املهدي  عبد 
التقنيات احلديثة يف حت�سيله العلمي واالبتعاد عن كل ما 
جاء  االنحراف.  نحو  املوؤمن  ال�ساب  يدفع  وما  م  حمرنّ هو 
ذلك خالل لقائه وفدا طالبيا �سمنّ )14( �ساباً من حمافظة 

بغداد، االأ�سبوع املا�سي.
بزيارة  �سعادته  عن  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  واأعرب 
"ي�سعدنا جداً ونحن نرى هذه الثلة الطيبة  الوفد قائاًل: 
مع  التوا�سل  على  يحر�سون  الذين  الواعي  ال�سباب  من 
االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( لينهلوا من عطائه الفكري 
ال�سباب  من  �سريحة  هنالك  باأن  نثق  وبالتايل  والروحي، 
اأنف�سهم  ممن لديهم التوجه هلل تعاىل واجلدية يف �سناعة 

ولبلدهم امل�ستقبل الزاهر".
اإىل  مييلون  الفرتة  هذه  يف  ال�سباب  يكون  ما  "عادة  وتابع، 
االأمور اجلدية وااللتزام،  لون  اللهو واللعب ورمبا ال يتحمنّ
ولذلك فاإن اأكرث مرحلة يحاول فيها ال�سيطان اإغواء االإن�سان 
واالأهواء  الغرائز  تدفق  حيث  فمن  ال�سباب،  مرحلة  هي 
يتمكن  ورمبا  احلياة،  يف  التجربة  قلة  اأخرى  جهة  ومن 
البالغ والكبري". واأ�ساف،  اأكرث من االإن�سان  ال�سيطان  منه 

واإرادة  ون�ساط  حيوية  فرتة  ال�سباب  فرتة  تكون  اأن  "يجب 
يجب  كما  تعرت�سكم،  التي  امل�ساكل  مواجهة  على  والعمل 
اغتنامها الأن ال�سنني تنتهي وال تعود، وهنالك فر�ستان يف 
احلياة وهما فر�سة العمر ككل واأي�ساً فر�سة ال�سباب، التي 

يجب اأن ت�ستثمروها مبا ينفع املجتمع والبلد".
التي  الفرتة  هذه  يف  "حاولوا  اأنه  اإىل  الكربالئي  واأ�سار 
و�سعبكم،  بلدكم  يخدم  الذي  ال�سحيح  التوجه  تتوجهون 
املعريف والديني والروحي  ال�سخ�سية  بناء  الوقت  ويف نف�س 
ال�سحيح من خالل االهتمام بالدرا�سة والتح�سيل العلمي 
وبالتايل  الر�سينة  العلمية  الكليات  اإىل  الو�سول  اأجل  من 
التي  االأمور  عن  االبتعاد  على  والعمل  املجتمع،  خدمة 

على  �سيء  اأخطر  الأنهم  ال�سوء  اأ�سدقاء  خا�سة  ت�سركم 
ال�سباب".

و�سائل  ا�ستثمار  "�سرورة  على  الكربالئي  ال�سيخ  د  واأكنّ
واال�ستفادة  املعلومات  على  احل�سول  يف  احلديثة  االت�سال 
كم وتف�سل  مات التي ت�سرنّ منها يف حياتكم، واالبتعاد عن املحرنّ
جمال�س  ح�سور  ال�سباب  على  كما  امل�ستقبلية،  طموحاتكم 
الوعظ واالإر�ساد الأنها خطوة اإيجابية يف حياة ال�سباب والبد 
اأن تكونوا اأنتم القدوة يف كل مكان وحتاولوا اإر�ساد ال�سباب 
الطيب"،  باالأ�سلوب  االنحراف  عن  واإبعادهم  االآخرين 

متمنياً لهم "التفوق العلمي وال�سعادة يف حياتهم".

تقرير: �سفاء ال�سعدي
مبنا�سبة ذكرى مولد منقذ  الب�سرية الر�سول 
وموحد  واملر�سلني  االنبياء  وخامت  االعظم 
عليه  اهلل  )�سلى  وخامتها  ال�سماوية  االديان 
واآله( املوافق 17من �سهر ربيع االول، وجهت 
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  االمانة 
دعوة ر�سمية ل�سيوخ ع�سائر حمافظتي املو�سل 
و�سالح الدين لزيارة مدينة كربالء املقد�سة 
العراق،وملنع    يف  الوطنية  للم�ساحلة  دعماً 

ال�سيُخ الكربالئيُّ خالل لقائه وفدا من طلبة حمافظة بغداد:
يجب اأن ت�ستثمروا فرتة ال�سباب مبا ينفع جمتمعكم وبلدكم

مبنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�سريف..
وفد من اأهايل حمافظتي املو�سل و�سالح الدين يت�سرف بزيارة الإمام 

احل�سني )عليه ال�سالم( ويوؤكد دعمه للم�ساحلة الوطنية
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من يروم  تفرقة ابناء البلد الواحد .
عدد  الزائر  الوفد  ا�ستقبال  يف  كان  وقد 
والفرات  كربالء  ع�سائر  �سيوخ  من  كبري 
عبد  بال�سيخ  لقاوؤهم  ثم  ،ومن  االو�سط 
املهدي الكربالئي امني عام العتبة احل�سينية 
املقد�سة الذي بني يف كلمته على اهمية بعثة 
جاءت  التي  واله(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي 
وحمبي  امل�سلمني  لعموم  والكرامة  بالعزة 
بها ولوال  التي احيانا اهلل  االن�سانية واخلري 
والدمار  القتل  حاالت  يف  لع�سنا  البعثة  هذه 
 ، الوقت  �سائدا ًيف ذلك  والتناحر وهو ماكان 
فيها  ملا  الر�سالة  تلك  ن�ستذكر  ان  علينا  وان 
من فكر ومعرفة وثقافة وتوحد واذا اردنا ان 
ن�ستعيد لبلدنا تلك العزة والكرامة وال�سرف 
حتت  لل�سري  جميعاً  نتوحد  ان  اال  علينا  فما 
واملتمثلة  واله(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  راية 
بطاعته وتعاليمه التي هي من مناهج القراآن 

الكرمي.«
التي  الظروف  هذه  مثل  يف  �سماحته:  وتابع 
منهاج  من  جنعل  ان  علينا  العراق  يعي�سها 
الأمرين  واله(  عليه  اهلل  الر�سول)�سلى 
من  والعظماء  القادة  ا�ستذكار  هما  مهمني 
نحول  ان  هو  االآخر  واالأمر  االمة،  هذه 
حياتنا   الأمور  ال�سحيح  ونهجهم  م�سريتهم 
الدينية والوطنية  امل�سوؤولية  ا�ست�سعارنا  عرب 
هو  اليه  ماو�سلنا  الن   ، وامتنا  �سعبنا  جتاه 
ل  بف�سل اهلل علينا وبف�سل ال�سعب الذي حتمَّ

الكثري وقدم ت�سحيات وعطاًء كثريا.«

اليوم يعي�س  العراق  »ان   وا�سار �سماحته اىل 
وان  هناك  والدميقراطية  اجواء احلرية  يف 
امور  وهي  املعي�سي  امل�ستوى  يف  كبريا  حت�سناً 
اليلغي  هذا  ولكن   ، بلدنا  بها  ينعم  ايجابية 
ال�سلبية  املوجودة فهناك ملفات مهمة منها 
اخلدمات التي الترتقي اىل م�ستوى الطموح 
والفقر  واالداري  املايل  الف�ساد  وهناك 
ان  علينا  خاطئة  ملفات  وهي  واحلرمان 
ن�سري اليها  وان نعاجلها من خالل التعاون 
اجل  املكت�سبات من  لنحافظ على  بيننا  فيما 
الدول  مب�ساف  ليكون  ال�سعب  بهذا  االرتقاء 

املتقدمة .« 
االخوة  اوا�سر  تعزيز  اىل  بحاجة  اننا  مبيناً 
واملحبة من جديد بني ابناء العراق من و�سطه 
اجتياز  من  متكننا  التي  و�سماله  وجنوبه 
املرحلة ال�سعبة وال�سيما ان   هناك من يريد 
�سعبة  عالقات  العالقات  هذه  من  يجعل  ان 
والوطني  الديني  االلتزام  عرب  يكون  وهذا 

الوطن  وكرامة  �سيادة   على  لنحافظ 
وابنائه.«   

من جانبه بني الدكتور ح�سني اجلبوري وهو 
مبحافظة  القانون  دولة  ائتالف  يف  قيادي 
كبرية  مكانة  املقد�سة  »لكربالء  باأن  املو�سل 
العامل وهذا ما جعل لهذه  يف قلوب م�سلمي 
اإال لنعرب  املدينة منزلة عظيمة وما جميئنا 
والديني  اجلماهريي  تالحمنا  مدى  عن 
واأخرى  ديانة  بني  فرق  ال  اأنه  على  والتاأكيد 
اأهايل كربالء  ا�ستقبال  وهذا ما ظهر خالل 
لنا فقد كان ا�ستقبالهم ر�سميا و�سعبيا وهذا 

�سيء يبعث على الفخر وال�سرور«.  
والتن�سيق  احلوار  �سعبة  م�سوؤول  بنينّ  بدوره 
»من  باأننّ  م�سلح  قا�سم  احل�سينية  بالعتبة 
تبنتها  التي  االأعمال  واأوليات  مهام  �سمن 
مدى  وعلى  املطهرة  احل�سينية  العتبة  اإدارة 
امل�ساحلة  دعم  هي  متوا�سلة  �سنوات  �سبع 
الوطنية يف العراق والدعوة اإىل عدم التفرقة 
حيث  الواحد،  العراقي  ال�سعب  مكونات  بني 
متكننا من دعوة العديد من اأبناء املحافظات 
االأخوة  اأوا�سر  لتعزيز  كربالء  اإىل  العراقية 
هي  البلد  م�سلحة  تكون  اأن  على  والتاأكيد 
فوق كل االعتبارات وترك الطائفية والتوجه 
هيبة  يدعم  ب�سكل  وموؤ�س�ساته  البلد  لبناء 
و�سيادة العراق ليكون عراقاً حرا دميقراطياً 

موحدا لي�سع كل اأبنائه«.

جملة االحرار اال�شبوعية 15

العطاء احل�شيني



لدى  ور�سينة  مهمة  مكانة  القراآن  يحتل 
اإ�سالمي  امل�سلمني عامة ملا يحتويه من فكر 
ال�سادقة  االإلهية  ال�سريعة  ميثل  حممدي 
االإ�سالم،  يف  واملحبة  التاآخي  اىل  الداعية 
والإ�ساعة ثقافة القراآن الكرمي  بني امل�سلمني 
تعليمه  والتاأكيد على �سرورة  وكبارا  �سغاراً 
بالقراآن  خا�سة  تعليمية  مراكز  فتح  عرب 
املرجعية  مكتب  ممثلية  بادرت  الكرمي؛ 
بال�سروع  املقد�سة  كربالء  يف  العليا  الدينية 
مدينة  يف  املهمة  امل�ساريع  من  عدد  ببناء 
الدينية  باملدار�س  واملتعلقة  املقد�سة  كربالء 
االأيتام  لرعاية  ودور  العبادية  واملراكز 
كافة  اىل  خدماتها  لتقدم  طبية  ومراكز 

�سرائح املجتمع العراقي.

امل�سرف  الكرمي  عبد  زهري  احلاج  ويقول 
املرجع  ملكتب  التابعة  القراآنية  املدر�سة  على 
الديني االأعلى �سماحة ال�سيد علي احل�سيني 
كربالء  يف  الوارف(  ظله  )دام  ال�سي�ستاين 
واحدة  هي  القراآنية  "املدر�سة  اإننّ  املقد�سة:  
بتنفيذها  يقوم  التي  الن�ساطات  جملة  من 
على  تقع  والتي  كربالء،  يف  املمثلية  مكتب 
املتربعني  احد  بها  تقدم  م2   )750( م�ساحة 
اخلرائط  اعداد  مت  حيث  اخل�سو�س  لهذا 
بلغت)600(م2  م�ساحة  وعلى  بها  الالزمة 
ح�سينية  لبناء  خ�س�ست  املتبقية  وامل�ساحة 

ومب�ساحة )150( م2 وبواقع طابقني".
يف  املدر�سة  "تقع  الكرمي،  عبد  وي�سيف 
منطقة اجلمعية يف مركز مدينة كربالء واإن 
فيها  االإجناز  و�سلت  وقد  جاٍر  فيها  العمل 
املدر�سة  هذه  اجناز  املوؤمل  ومن   )%75( اإىل 

املدر�سة،  باأن  مبيناً  ا�سهر،  خالل  القراآنية 
عددها  ي�سل  درا�سية  قاعات  على  "حتتوي 
خم�س�سة  قاعة  وهناك  قاعة   )28( اإىل 
اإىل  باالإ�سافة  والندوات  لالجتماعات 
تخ�سي�س اإدارة خا�سة لكل طابق مع توفري 
لغر�س  �سقتني  بناء  ومتنّ  ملحقاتها  كافة 
يفدون  الذين  املحا�سرين  االأ�ساتذة  اإ�سكان 

اإىل املدر�سة مع عوائلهم".
تغليف  "مت  باأنه  بالقول،  حديثه  ويتابع 
من  اأي�ساً  واالنتهاء  باملرمر  املدر�سة  واجهة 
العمل  واإن  فيها،  ال�سحية  املجاميع  عمل 
ت�سليك  م�ساألة  من  االنتهاء  بطور  االآن 
االإنرتنت  ومنظومة  الكهربائية  االأ�سالك 
"املدر�سة  اإن  اإىل  م�سرياً  وال�سوتيات"، 
العمرية  الفئات  لكافة  خم�س�سة  �ستكون 

وبدون ا�ستثناء".

م�ساريُع عمرانيةٌ  واأخرى قراآنية تـقيمها 
ممثلية املرجعية الدينية يف كربالء 

تقرير: �شفاء ال�شعدي
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تقرير : ح�سني النعمة
وللت�سحيات  املوؤمنني،  دروب  يف  مو�سومة  عناوين  للوالء 
على  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  حمبو   ير�سمها  �سور 
البط�س  اأ�سكال  خاللها  قا�سوا  الدنيا،  احلياة  مدار 
�سبيل ق�سيتهم  والتعذيب والت�سريد يف  والقتل  ف  والتع�سنّ
امل�سطفى  بيت  الآل  واإتباعهم  حبهم  يف  غاية  اخلالدة، 
لذكراهم  واإحياًء  اأجمعني(،  عليهم  و�سالمه  اهلل  )�سلوات 
جور  بذلك  ين  ُمتحدنّ وقت،  كل  يف  اأمكنهم  مبا  ال�سنوي 

وا�ستبداد االإرهاب.
اأربعينية االإمام احل�سني )عليه  اإحياء الذكرى لزيارة  ويف 
ال�سالم(، �سهد هوؤالء االأحبة العديد من االأعمال االإرهابية 
خالل هذا العام، من هنا بادرت اإدارتا العتبتني املقد�ستني 
باإيفاد  يف كربالء املقد�سة ومن منطلق واجبها االأخالقي 
م�ست�سفيات حمافظاتهم  لزيارة اجلرحى يف  وفود خا�سة 
حمافظة  يف  االأوىل  حمطتهم  وكانت  ال�سهداء،،  وذوي 

بابل.
احل�سينية  العتبة  وفد  م�سوؤول  عوز(  )فا�سل  احلاج  وقال 
والعبا�سية  احل�سينية  العتبتني  من  وفد  "زار  املقد�سة 
وكانت  االأربعينية  �سهداء  وعوائل  جرحى  املقد�ستني 
بلغ  الذي  امل�ست�سفى  بابل، واىل  االأوىل حمافظة  حمطتنا 
عدد اجلرحى فيه 102 جرحى، متت معاجلة ما يقارب 80 
م�ستمر  لعالج  يحتاجون  الذين  اجلرحى  وبقي   ، م�ساباً 
مثل حاالت احلروق والك�سور ما زالوا راقدين  يف امل�ست�سفى 

ويتلقون العالج الالزم".
احل�سينية  للعتبتني  العامتني  "االأمانتني  اإن  عوز،  واأكد 
�سابقة  تفقدية  جوالت  لهما  كان  املقد�ستني  والعبا�سية 

 ، املا�سي  العام  يف  وقعت  التي  واجلرحى  ال�سهداء  لعوائل 
الهدايا  الوطنية من خالل تقدمي  اللحمة  لتعزيز  وذلك 

املالية للجرحى وذوي  ال�سهداء".
اجلرحى  بتفقد  ا�ستمرت  الوفد  "جولة  اإن  عوز  واأ�ساف 
اجلنوب  وحمافظات  مدن  اىل  ال�سهداء  ذوي  وزيارة 
اأق�سية  �سملت  االأوىل  مرحلتني  وعلى  اأ�سبوع  من  الأكرث 
والب�سرة  وال�سماوة  والديوانية  بابل  حمافظة  ونواحي 
العمارة والكوت والنجف ودياىل"، مبينا اإن "بداية اجلولة 
العتبتني  وفد  بزيارة   2011/1/21 اجلمعة  يوم  يف  كانت 
ملتابعة  املقد�سة  كربالء  حمافظة  يف  احل�سيني  م�ست�سفى 
حالة اجلرحى الراقدين، ثم توجه الوفد يوم ال�سبت اىل 
م�ست�سفى  يف  الراقدين  اجلرحى  لزيارة  بابل  حمافظة 

وحدة  م�سوؤول  الوفد  ا�ستقبال  يف  وكان  التعليمي  احللة 
م�سوؤويل  من  جمموعة  مع  احل�سينية  واملواكب  ال�سعائر 
يف  ال�سهداء  ذوي  لزيارة  توجهنا  ثم  والهيئات،  املواكب  
حمافظة  اىل  توجهنا  بعدها  و�سواحيها،  احللة  مدينة 
ال�سيعي  الوقف  مدير  الوفد  ا�ستقبال  يف  وكان  الديوانية 
احل�سينية  واملواكب  ال�سعائر  وحدة  وم�سوؤول  املحافظة  يف 
مع جمموعة من م�سوؤويل املواكب والهيئات وبعدها توجه 
الوفد ومن معه اإىل م�ست�سفى الديوانية التعليمي لزيارة 

اجلرحى، ومن ثم جولة اىل ذوي ال�سهداء".
وتابع عوز اإن "اجلولة ا�ستمرت فخرجنا يوم االثنني اىل 
علي  ال�سيخ  الوفد  ا�ستقبال  يف  وكان  ال�سماوة  حمافظة 
ال�سماوي وممثل وحدة ال�سعائر واملواكب احل�سينية واالأخ 
�سابط ارتباط االأمور الدينية يف مديرية �سرطة ال�سماوة، 
عقب  االأربعني،  �سهداء  وذوي  اجلرحى  جميع  وتفقدنا 
ذلك كانت لنا زيارة للجرحى واأ�سر ال�سهداء يف حمافظة 
يف  اجلرحى  زيارة  فتمت  ونواحيها  باأق�سيتها  النا�سرية 
و�سوق  واالأهوار  اجلباي�س  )ق�ساء  يف  اإقامتهم  حمال   
ذلك  بعد  �سعيد(،  بني  وكرمة  الرفاعي  وق�ساء  ال�سيوخ 
غادرنا اىل حمافظة الب�سرة وكان ب�سحبة وفد العتبتني 
املقد�ستني ال�سيخ جعفر االإبراهيمي وقمنا بجولة تفقدية 
خور  مناطق  يف  وفواحتهم،  ال�سهداء  وعوائل  للجرحى 
" الوفد  اإن  اىل   الفتا  و�سفوان"،  اخل�سيب  واأبو  الزبري 
وا�سل م�سريته بعد  اإكمال زيارة اجلرحى وعوائل ال�سهداء 
توجه  بعدها  الكوت،  حمافظة  باجتاه  العمارة  مبحافظة 

الوفد اإىل ق�ساء النعمانية وبعدها اإىل ق�ساء العزيزية".

العتبتان احل�سينية والعبا�سية املقد�ستان
 تتفقدان جرحى واأ�سر �سهداء تفجريات الأربعني
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ال�شغيـر  طفله  فراأى  الليل،  يتهجد  عابد  قاَم 
يقوم بجواره ..اأ�شفق عليه ل�شغر �شنه � لبد 
بني  يا  ارقد  له:  فقال  ال�شهر،  م�شقة   � الليل 

فاأمامك ليل طويل.
فقال له الولد: فما بالك اأنت قد قمت؟ 

فقال: يا بني قد طلب مني اأن اأقوم له.
قال الغالم: لقد حفظت فيما انزل اهلل يف كتابه 
الليل  اأدنى من ثلثي  اأنك تقوم  اإن ربك يعلم 
الذين معك ..فمن  �ن�شفه �ثلثه �طائفة من 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  مع  قاموا  الذين  هوؤلء 

�اله ��شلم؟ 
فقال الأب:اإنهم اأ�شحابه .

فقال الغالم :فال حترمني من �شرف �شحبتك 
يف طاعة اهلل.

اأنت  بني  يا  الده�شة،  متلكته  �قد  اأبوه  فقال 
طفل � مل تبلغ احللم بعد !!

فقال الغالم: يا اأبت اإين اأرى اأمي �هي توقد 
النار، تبداأ ب�شغار قطع احلطب لت�شعل كبارها 
! فاأخ�شى اأن يبداأ اهلل بنا يوم القيامة قبل الكبار 

اإن اأهملنا طاعته !
فانتف�س اأبوه من خ�شية اهلل � قال: قم يا بني، 

فاأنت اأ�ىل باهلل من اأبيك.
ف�شبحان اهلل مغري الأحوال اليوم اأطفالنا يف بعد 
عن اهلل ب�شبب الآباء املهملني الذين يعتذر�ن 
"من  فاإن  �احذر�ا  �شغار،  باأنهم  دائما  لهم 

�شب على �شيء �شاب عليه".

عليهما  علينّ  بن  احل�سن  االإمام  ُخطبة  �سماعه  بعد  اجلمل  يوم  اأُحيَحة  بن  َعمرو  • قال 
الم بعد خطبة عبد اهلل بن الزبري: ال�سنّ

ح�َسـَن اخليـر يـا �سبـيـَه اأبيـِه
                                             ُقمـَت فينـا َمقـاَم خيـِر خـطيـِب

قمـَت باخُلـطبـِة التـي �سـَدَع اهلُل
                                               بـهـا عـن اأبيـَك اأهـل الُعيــوب

ـح االأمـــ ـ�سَ ِوكـ�َسْفـَت الِقنـاَع فاتنّ
                                            ُر واأ�سـلحـَت فا�سـداِت القلـوِب

لَـَج فـي القـو ل�ست كابِن الزبيـر جَلْ
                                          ِل.. وطـاأطـا ِعنـان َف�ْسـٍل ُمريـِب

واأَبـى اهلُل اأن يـقــوَم بـمـا قــا
                                         م بـه اآبـُن الو�سـيِّ وابـُن النجيـِب

اإننّ �سخ�سـاً بيـن النبـينّ ـ لـك الـ
                                         ـخرُي ـ وبني الو�سينّ غرُي َم�ُسوِب

ح�َسـَن اخليـر يـا �سبـيـَه اأبيـِه  حكاية ق�سرية

من �شبَّ على �شيٍء 
�شاب عليه

يف ولدِة �لر�شوِل �لأعظم )�شلى �هلل عليه و�آله و�شلم(

احلـــــــــــرمـــــــــــان خـــــــــيـــــــــم  جنـــــــــــــد  اأر�ـــــــــــــــــــــــــس  يف 
ــــة ــــن ــــس وعــــــــــــــبــــــــــــــادة االأ�ــــــــــــســــــــــــنــــــــــــام فـــــــيـــــــهـــــــا �
مــــ�ــــســــرقــــا اجلــــــــــــزيــــــــــــرة  يف  ـــــــــــــور  ن ـــــع  ـــــس ـــــ� فـــــي
مـــــكـــــربا الـــــــ�ـــــــســـــــمـــــــاء  يف  �ـــــــــســـــــــوت  ونــــــــــــــــــــداء 
ـــــهـــــا ـــــعـــــاب ـــــس ـــــ� فـــــــــــــربـــــــــــــوع مـــــــــكـــــــــة هـــــــلـــــــلـــــــت ب
ـــــــم مــــــنــــــهــــــا الــــــــولــــــــيــــــــد فـــــــخـــــــورة ـــــــس ـــــــهـــــــا� ول
ولـــــقـــــيـــــ�ـــــســـــر الـــــــــــــرومـــــــــــــان هـــــــــــــزت عـــــر�ـــــســـــه
وذهـــــــــــــــــول كــــــ�ــــــســــــرى واالأعـــــــــــــاجـــــــــــــم حـــيـــنـــهـــا
ـــــــة ـــــــهـــــــاي وبـــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــــواأد لـــــــــلـــــــــبـــــــــنـــــــــات ن
ور�ـــــــــســـــــــالـــــــــة فــــــيــــــهــــــا الـــــــــعـــــــــدالـــــــــة رفـــــــرفـــــــت
وجلـــــــــــوهـــــــــــر االإ�ـــــــــــــــســـــــــــــــالم بـــــــــاتـــــــــت �ــــــســــــرية
ومـــــــــنـــــــــاهـــــــــج هـــــــــــــــدي االأنــــــــــــــــــــــــــام بـــــــنـــــــورهـــــــا
فــــــــمــــــــحــــــــمــــــــد خــــــــــــــــري الــــــــــــــــربيــــــــــــــــة كــــــلــــــهــــــا
اآيـــــــــــــة مـــــــــنـــــــــا  اهلل  وبــــــــــا�ــــــــــســــــــــم  اإقــــــــــــــــــــــــــــــراأ 
واأنــــــــــــــــــــذر عـــــ�ـــــســـــريتـــــك اإنـــــــــهـــــــــم اأهـــــــــــــــل لـــهـــا
مبــــالــــهــــا فــــــــدتــــــــك  قـــــــــد  فــــــــاطــــــــم  ام  تــــــلــــــك 
ظـــــلـــــهـــــا يف  الـــــــــــتـــــــــــي  اهلل  رحـــــــــــمـــــــــــة  ـــــــــــــا  ي
عــــــــــــــــذرا اأبــــــــــــــــا الـــــــــــــزهـــــــــــــراء جـــــــئـــــــت مــــهــــنــــئــــا
و�ـــــــســـــــورنـــــــا املـــــــنـــــــيـــــــع  احلـــــــ�ـــــــســـــــن  انـــــــــــــك  اذ 
فـــــــيـــــــك اهـــــــتـــــــديـــــــنـــــــا واخلــــــــــــتــــــــــــام اأقـــــــولـــــــهـــــــا

الــــــ�ــــــســــــيــــــطــــــان هـــــــيـــــــمـــــــن  اإذ  و�ـــــــــســـــــــاللـــــــــة 
ــــــهــــــان وكــــــــــــــرامــــــــــــــة االنـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــان حــــــــيــــــــث ت
ـــــــــــــــــــــــــوالدة قـــــــــــــد �ــــــــســــــــاغــــــــهــــــــا الـــــــرحـــــــمـــــــن ل
ــــــــرى تــــــــــــــــزف لــــــيــــــنــــــحــــــر الــــــــقــــــــربــــــــان بــــــــ�ــــــــس
امــــــــــــــان الــــــــــــــــديــــــــــــــــار  ـــــــــك  تـــــــــل يف  لــــــــيــــــــطــــــــل 
فــــــــلــــــــتــــــــزدان االعـــــــــــــــــــــــــــراب  يف  وقـــــــــريـــــــــ�ـــــــــس 
ملـــــــجـــــــو�ـــــــســـــــهـــــــم قـــــــــــــد اطـــــــــفـــــــــئـــــــــت نـــــــــــــريان
يـــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــــــوالدة �ــــــــســــــــقــــــــق االيـــــــــــــــــــــــوان
وكــــــــــــــعــــــــــــــادة قــــــــــــد طــــــــالــــــــهــــــــا الــــــنــــــ�ــــــســــــيــــــان
و�ـــــــــســـــــــعـــــــــارهـــــــــا مـــــــــــا يــــــ�ــــــســــــعــــــد االنــــــــ�ــــــــســــــــان
ــــــــــــظــــــــــــهــــــــــــوره قــــــــــــــــد خـــــــــتـــــــــمـــــــــت اديـــــــــــــــــــــان ب
لــــــــــيــــــــــكــــــــــون اولـــــــــــــــهـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الـــــــــــــــقـــــــــــــــراآن
الــــــ�ــــــســــــلــــــطــــــان هــــــــــــو  �ـــــــســـــــيـــــــدنـــــــا  ان  بــــــــــــل 
ــــــــفــــــــرقــــــــان ــــــــــح ال ـــــــقـــــــة و�ــــــــــس ـــــــي ــــــــر اخلـــــــل ــــــــس �
ــــــــــــــي الــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــوان فــــــــــخــــــــــديــــــــــجــــــــــة وعــــــــــــــل
ـــــــــــدر ثـــــــــبـــــــــت االميــــــــــــــــــان وبــــــــ�ــــــــســــــــيــــــــف حـــــــــــي
جلـــــــــــــــــــــاأت جـــــــــــمـــــــــــوع كـــــــــــــي تـــــــــــثـــــــــــاب جـــــــنـــــــان
عـــــــنـــــــد الــــــــ�ــــــــســــــــعــــــــادة يــــــنــــــطــــــق الــــــــــوجــــــــــدان
ـــــان ـــــ�ـــــس و�ــــــــســــــــفــــــــاعــــــــة يـــــــــــــــوم احلـــــــــ�ـــــــــســـــــــاب ن
ــــــي االحــــــــــــــــــــزان ــــــجــــــل ــــــن ـــــــــــــــــــــــــــوالدة ت يــــــــــــــــوم ال
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�ل�شيُّد �ملرت�شى... عظيم �ملنزلة يف �لعلم و�لدين و�لدنيا

علي  القا�سم،  اأبو  ال�سينّد  ون�سبه:  وكنيته  ا�سمه 
بن  مو�سى  بن  د  حممنّ بن  مو�سى  بن  احل�سني  بن 
اإبراهيم ابن االإمام مو�سى الكاظم)عليه ال�سالم(  

والدته: ولد يف رجب 355ه بالعا�سمة بغداد. 
ابن  عند  الر�سي  ال�سينّد  واأخوه  هو  در�س  درا�سته: 
ال�سيخ  تعليمهما  توىلنّ  ثمنّ  طفالن،  وهما  نباتة 
العلوم  اأبواب  من  لهما  ففتح  �سره(،  املفيد)قد�س 
وهو  الدنيا،  اآفاق  يف  عنهما  ا�ستهر  ما  والف�سائل 

باٍق ما بقي الدهر. 
مكانته العلمية: كان)قد�س �سره( �سريف العراق، 
واملجتهد على االإطالق، وقد نهل من علمه علماء 
و�سننّف  للعلم،  ركناً  وكان  زمان،  كلنّ  يف  االإمامية 
وقالوا  ة،  العامنّ علماء  امتدحه  وقد  كثرية،  كتباً 

عنه: باأننّه اأعلم النا�س بالعربية. 
�سره(:  املو�سوي)قد�س  معد  بن  فخار  ال�سينّد  قال 
منامه  يف  راأى  �سره(  املفيد)قد�س  ال�سيخ  »اإننّ 
اإليه  دخلت  ال�سالم(  الزهراء)عليها  فاطمة  كاأننّ 
احل�سن  ولداها  ومعها  بالكرخ،  م�سجده  يف  وهو 
ف�سلنّمتهما  �سغريين،  ال�سالم(  واحل�سني)عليهما 
باً  "علنّمهما الفقه"، فانتبه متعجنّ اإليه، وقالت له: 
ا تعاىل النهار يف �سبيحة تلك الليلة  من ذلك، فلمنّ

امل�سجد فاطمة  اإليه  الروؤيا، دخلت  راأى فيها  التي 
يديها  بني  ومن  جواريها،  وحولها  النا�سر،  بنت 
�سغريين،  املرت�سى  وعلي  الر�سي  د  حممنّ ابناها 

فقام اإليها و�سلنّم. 
اأح�سرتهما  قد  ولداي  هذان  ال�سيخ،  اأينّها  فقالت: 
املفيد، وق�سنّ  ال�سيخ  الفقه. فبكى  لتعلنّمهما  اإليك 
تعاىل  اهلل  واأنعم  تعليمهما،  وتوىلنّ  املنام،  عليها 
والف�سائل  العلوم  اأبواب  من  لهما  وفتح  عليهما، 
باٍق ما بقى  الدنيا، وهو  اآفاق  ا�ستهر عنهما يف  ما 

الدهر«. 
د بن النعمان  د بن حممنّ من اأ�ساتذته: ال�سيخ حممنّ
علي  بن  د  حممنّ ال�سيخ  املفيد،  بال�سيخ  املعروف 

تالمذته:  من  ال�سدوق،  بال�سيخ  املعروف  ي  القمنّ
د بن احل�سن الطو�سي املعروف بال�سيخ  ال�سيخ حممنّ
الطو�سي، ال�سيخ تقي الدين احللبي املعروف باأبي 

د الكراجكي.   ال�سالح، ال�سيخ اأبو الفتح حممنّ
من موؤلنّفاته: ُغرر الفوائد وُدرر القالئد املعروف 
االأنبياء  تنزيه  االإمامة،  يف  ال�سايف  باالأمايل، 
ة)عليهم ال�سالم(، م�سائل مفردات يف اأُ�سول  واالأئمنّ

الفقه، وموؤلفات اخرى.
والع�سرين  اخلام�س  يف  �سره(  )قد�س  ُتويفنّ وفاته: 
وُدفن  بغداد،  بالعا�سمة  ه   436 ل  االأونّ ربيع  من 
بجوار  عليهما(،  اهلل  واأخيه)ر�سوان  اأبيه  مبقربة 

مرقد االإمام احل�سني)عليه ال�سالم(. 

حممد �أمني جنف 

الطلبة  من  عدة  اإن  االأخبار  الآلئ  يف  جاء 
ذهبوا اإىل دار اأ�ستاذهم لينهلوا من عمله.. 
وملا ح�سروا راأوا االأ�ستاذ يف و�سع ال ُيح�سد 
فراحوا  والنحيب..  البكاء  من  عليه 
 - اأ�ستاذ؟..  يا  حدث  الذي  ما  ي�ساألونه 
منحك اهلل ال�سرب اجلزيل على ما نزل بك 
-، ما الذي ح�سل؟.. هل مات لك اأحد؟.. 
ومتى نذهب معك لدفنه؟.. ومتى �سيقام 

العزاء على روحه؟..
غلبني  باالأم�س  لكم!..  اأقول  ماذا   : فقال 
لقد  الفجر،  اأذان  على  اإال  اأ�سُح  ومل  النوم 
قافلة  ففاتتني  الليل!..  �سالة  فاتتني 

م�سني  لقد  باالأ�سحار!..  امل�ستغفرين 
ال�سر، حيث اأقمت الق�ساء وفاتتني االأداء، 
فاأي م�سيبة اأكرث من هذه!.. وما ذاك اإال 
خالقي!..  من  خويف  وعدم  ذنوبي،  لكرثة 
واأخذ يبكي حتى �سقط على االأر�س مغ�سياً 

عليه.
: قال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه  • فائدة 
 : فقال  اأخربين  ربي  )اإن   :- و�سلم  واآله 
درك  العاملون  اأدرك  ما  وجاليل،  وعزتي 
يف   - لهم  الأبني  واإين  �سيئاً،  عندي  البكاء 
فيه  ي�ساركهم  ال  ق�سراً   - االأعلى  الرفيق 

غريهم(.

فاتتني قافلة ُ �مل�شتغفرين
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التو�سية ُ باإ�سالح النف�س

ه ن�رساينٌّ اأ�سلَم يرب اأمَّ
عن زكريا بن ابراهيم ، قال : كنت ن�سرانيا �سلمت 
عليه  اهلل  عبد  اأبي  على  فدخلت   ، وحججت   ،
ال�سالم ، فقلت : اأين كنت على دين الن�سرانية ، 
واين ا�سلمت ، فقال عليه ال�سالم :واأي �سيء راأيت 
وجلنّ : )) ما كنت  يف اال�سالم ؟ قلت : قول اهلل عزنّ
نورا  جعلناه  ولكن  االميان  وال  الكتاب  ما  تدري 
لقد   : ال�سالم  عليه  فقال   )) ن�ساء  من  به  نهدى 
اللهم   : ال�سالم  عليه  قال  ثم   ، تعاىل  اهلل  هداك 
ا �سئت يا بني ، فقلت : ان اأبي  اأهده ـ ثالثا ـ �سل عمنّ
واأمي على الن�سرانية واأهل بيتي ، واأمي مكفوفة 
فقال  ؟.  اآنيتهم  واآكل يف   ، فاأكون معهم   ، الب�سر 
عليه ال�سالم : ياأكلون حلم اخلنزير ؟. فقلت ال ، 

ونه ، فقال عليه ال�سالم : ال باأ�س ، فانظر  وال مي�سنّ
 ، غريك  اىل  تكلها  فال  ماتت  فاذا   ، ها  فربنّ اأمك 
احدا  تخربننّ  ال  و   ، ب�ساأنها  تقوم  الذي  اأنت  كن 
اأنك اأتيتني ، حتى تاأتيني مبنى ان �ساء اهلل ، قال: 
�سبيان  معلنّم  كاأنه  حوله  والنا�س  مبنى  فاأتيته 
الكوفة  قدمت  فلما   ، ي�ساأله  وهذا  ي�ساأله  هذا   ،
ثوبها  واأفلي   ، اأطعمها  وكنت   ، اأمي  م�سطحبا 
كنت  ما  بني  يا   : فقالت يل   ، واأخدمها   ، وراأ�سها 
ت�سنع بي هذا وانت على ديني فما الذي اأرى منك 
منذ هاجرت فدخلت يف احلنيفية ؟. فقلت : رجل 
من ولد نبينا اأمرين بهذا ، فقالت هذا الرجل هو 
نبي ؟ فقلت : ال ، ولكنه ابن نبنّي ، فقالت : يا بني 

:يا  ، فقلت  االنبياء  ان هذه و�سايا   ، نبينّ  ان هذا 
ابنه  ولكنه   ، نبي  نبينا  بعد  يكون  لي�س  اننّه   ، ه  اأمنّ
 ، اأعر�سه علينّ   ، ، فقالت :يا بننّي دينك خري دين 
 ، وعلمتها  اال�سالم  يف  فدخلت   ، عليها  فعر�سته 
االآخرة  والع�ساء  واملغرب  والع�سر  الظهر  ف�سلنّت 
، ثم عر�س لها عار�س يف الليل ، فقالت :يا بننّي 
ت  فاأقرنّ  ، عليها  فاأعدته   ، علمتني  ما  علينّ  اأعد 
الذين  امل�سلمون  كان  ا�سبحت  ا  فلمنّ  ، ماتت  و  به 
ونزلت   ، عليها  �سليت  الذي  اأنا  وكنت   ، لوها  غ�سنّ
 ، الرب  باب  �س128،   ،  2 ج   ، الكايف   .... قربها  يف 

احلديث 11.

و�ساية ُ حا�سد
حقد �سيخ اأ�سيب على اأحد املقربني من فخر امللك 
َّع فخر امللك  - فو�سى به عنده يف مقال رفعه، فوقـ
على املقال مبا ياأتي : ال�سعاية قبيحة واإن كانت 
الن�سح.  جمرى  اأجريتها  كنت  فاإن  �سحيحة، 
اأن  اهلل  ومعاذ  الربح،  من  اأكرث  فيها  فخ�سرانك 

نقبل من مهتوك يف م�ستور، ولوال اأنك يف خفارة 
�سيبك لقابلتك مبا ي�سبه مقالك، ويردع اأمثالك، 
فاكتم هذا العيب واتق من يعلم الغيب، وال�سالم 

على من ال �سالم عليه.

اليعقوبي : وقف احل�سني بن علي باحل�سن الب�سري 
، واحل�سن ال يعرفه فقال له احل�سني : يا �سيخ ! هل 
تر�سى لنف�سك يوم بعثك ؟ قال : ال ! قال : فتحدث 

نف�سك برتك ما ال تر�ساه لنف�سك من نف�سك يوم 
بعثك ؟ قال : نعم ، بال حقيقة ! قال : فمن اأغ�س 
نف�سك  حتدث  ال  واأنت   ، بعثك  يوم  منك  لنف�سه 

م�سى  ثم  ؟  بحقيقة  لنف�سك  تر�ساه  ال  ما  برتك 
احل�سني ، فقال احل�سن الب�سري : من هذا ؟ فقيل 

له : احل�سني بن علي .

بن  اأحمد  عن   ، اأ�سحابنا  من  عدة   : الكليني 
عن   ، �سابق  بن  �سريف  عن   ، خالد  بن  حممد 
الف�سل بن اأبي قرة ، عن اأبي عبد اهلل قال : كتب 
رجل اإىل احل�سني : عظني بحرفني ! فكتب اإليه 
: من حاول اأمرا مبع�سية اهلل تعاىل كان اأفوت 
ابن عبد   - ! واأ�سرع ملجيء ما يحذر   ، ملا يرجو 
النا�س  اأطاف   ، اجلارف  الطاعون  وقع  ملا   : ربه 
باحل�سني ، فقال : ما اأح�سن ما �سنع بكم ربكم ، 

اأقلع مذنب واأنفق مم�سك .

ثمرة ُ املع�سية
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دخلت مدينة كربالء املقد�سة مرحلة 
عمرانية جديدة بعد ا�ستيالء ال�ساه 
اإ�سماعيل ال�سفوي على العراق �سنة 

914هـ )1508م( ، حيث قام ال�سفويون 
بتعمري وتزيني املراقد املقد�سة واملباين 

الدينية الأخرى. 
وقد تطرق الرحالة الربتغايل بيدرو 
تك�سريا اإىل مباين مدينة كربالء عند 

زيارته لها يف اأوائل �سنة 1013 هـ 
)1604م( وامتدح العمارة اجلميلة فيها 

وقال: اإن املدينة ت�سم حوايل اأربعة 
اآلف بيت بع�سها ذات ت�ساميم جيدة 

ولكن معظمها من البيوت املتاآكلة وبناوؤها 
ب�سيط. وو�سف اأ�سواق كربالء: باأنها 
مبنية من الطابوق )الآجر( وب�سكل 

متقن. وقد اأ�ساب اخلراب مباين كربالء 
عندما دخل الوهابيون املدينة �سنة 

1216هـ )1801م( ، وباخل�سو�ش املراقد 
املقد�سة وامل�ساجد والأ�سواق وتهدمت 
الكثري من البيوت املحيطة باملرقدين 

وهدموا �سور املدينة اأي�سًا.

الهند  ملوك  اأحد  تربع  احلادثة  هذه  وبعد 
فاأخذ   ، الوهابيون  خربه  ما  بناء  باإعادة 
املرجع الكبري اآنذاك ال�سيد علي الطباطبائي 
م�سوؤولية  )1802م(  1217هـ  �سنة  عاتقه  على 
املراقد املقد�سة واالأ�سواق  اإعادة بناء وترميم 
تتوزع  ح�سيناً  �سوراً  للمدينة  و�سيد  والبيوت 
عليه االأبراج واملعاقل ، وجعل لهذا ال�سور �ستة 

اأبواب هي :
1ـ باب اخلان : وقد �ُسمي بهذا االأ�سم لوجود 

خان اأقيم بالقرب من ال�سور.
2ـ باب الطاق: وقد �ُسمي بهذا االإ�سم ن�سبة 
اأحد  الزعفراين  اإبراهيم  )قو�س(  طاق  اإىل 

رجاالت كربالء الذين قاوموا االأتراك.
منه  مير  الذي  الباب  وهو  بغداد:  باب  3ـ 

امل�سافرون اإىل بغداد.
منه  مير  الذي  الباب  النجف:وهو  باب  4ـ 

امل�سافرون اإىل مدينة النجف االأ�سرف.
ن�سبة  االإ�سم  بهذا  �ُسمي   : ال�سالملة  باب  5ـ 
)ال�سالملة(  �سكنتها ع�سرية  التي  املنطقة  اإىل 

فعرف با�سمها.
6ـ باب املخيم: �ُسمي بهذا اال�سم تيمناً بوجود 
املخيم احل�سيني )وهو املوقع الذي خيم فيه 
االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( مع اأهله عند 

و�سوله كربالء(.
من مباين مدينة  ق�سماً  اخلراب  اأ�ساب  وقد 
كربالء على يد قوات الوايل العثماين جنيب 
هـ   1258 �سنة  املدينة  على  حملته  اإثر  با�سا 

)1842م( ، وقد تهدم ق�سم من �سور املدينة.
بعمرانها  واأ�سادوا  كربالء  زاروا  الذين  ومن 
نيكوال  اإيليا  الرو�سي  والرحالة  امل�ست�سرق 
من  الثاين  الن�سف  يف  وذلك  بريزين 
و�سل  حيث   ، امليالدي  ع�سر  التا�سع  القرن 
الب�سرة منت�سف عام 1843م .وتكت�سب زيارة 
كونها  كربى  اأهمية  كربالء  اإىل  )بريزين( 
اأوائل  الدامية  با�سا(  اإثر )حملة جنيب  متت 
عن  نتجت  التي  الواقعة  تلك   ، 1843م  عام 
ال�سلطات  �سد  املقد�سة  املدينة  انتفا�سة 
كربالء  مدينة  عمارة  و�سف  الرتكية.وقد 

عامل االآثار االإنكليزي )لوفت�س( عند زيارته 
هناك  باأن  وقال:  )1853م(  1270هـ  �سنة  لها 
الكثري من االأبنية م�سيدة خارج اأ�سوار املدينة 
، وي�ستدل من ذلك اأن املدينة اأخذت بالتو�سع 
باأنه يوجد عدد  عند زيارته لها.وكذلك ذكر 
من االأكوار املعدة ل�سنع الطابوق )االآجر( يف 
اأن  �سواحي املدينة ، وي�ستدل من ذلك اأي�ساً 
املدينة.  حول  تنت�سر  بداأت  الطابوق  �سناعة 
البيوت قد تهدمت  اأن كثرياً من  اأي�ساً  وذكر 
نتيجة حملة جنيب با�سا على كربالء.وممن 
زاروا مدينة كربالء اأي�ساً الرحالة الربيطاين 
االآثار وع�سو  ، وكان من علماء  اأ�سر(  )جون 
وقد  لندن.  يف  امللكية  اجلغرافية  اجلمعية 
امل�سيب �سنة  و�سل كربالء عن طريق مدينة 
1281هـ )1864م( ، واأعجب بالب�ساتني املمتدة 

على جانبي نهر احل�سينية.
وقد تو�سعت مدينة كربالء عمرانياً يف عهد 
عند  وذلك   ، با�سا  مدحت  العثماين  الوايل 
 ، )1868م(  1285هـ  �سنة  للمدينة  زيارته 
باإ�سافة ق�سم اآخر اإليها �ُسمي مبحلة العبا�سية 
ُيعرفان  ق�سمني  اإىل  بدورها  ق�سمت  التي 
 ، الغربية  والعبا�سية  ال�سرقية  بالعبا�سية 
ويف�سل بينهما �سارع العبا�س ، ويذكر كذلك 
القدمي  الق�سم  الأبنية  املعماري  الطراز  باأن 
من املدينة يختلف عن الق�سم اجلديد واأزقته 

�سيقة وكذلك �سوارعه.

كربالُء خالَل �حلكمني �ل�شفوي و�لعثماين

�سورة من اجلو عام 1928 م

جملة االحرار اال�شبوعية 21

من تاريخ كربالء



العابدين  زين  علي  االإمام  ابن  الباقر  حممد  االإمام  هو 
ابن االإمام احل�سني ابن االإمام علي بن اأبي طالب، و�سيدة 
ن�ساء العاملني، ال�سيدة فاطمة الزهراء، بنت �سيدنا وموالنا 
حممد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(. هذا وقد ولد 
االإمام الباقر يف مدينة املنورة - يف اأحد بيوت النبوة - يف 
الثالث من �سفر عام 57 هـ )676 م( وتويف يف عام 114 هـ 
)732 م(، وقيل يف 117 هـ )735 م(، ويف عمدة الطالب: ولد 
�سنة ت�سع وخم�سني باملدينة يف حياة جده االإمام احل�سني، 
عليه ال�سالم، وتويف يف ربيع االآخر �سنة اأربع ع�سرة ومائة 
اأيام ه�سام بن عبد امللك )105 - 124 هـ / 724 - 743  يف 
م( - اخلليفة االأموي - وهو ابن خم�سني وخم�س �سنوات 
ودفن بالبقيع ، ويف " �سر ال�سل�سلة العلوية " ولد �سنة 58 
هـ، وتويف - كما يف " ح�سن ال�سالم " - عام 113 هـ، يف عهد 

ه�سام بن عبد امللك، وكان عمر اأبيه يوم ولد 17 �سنة، وبذا 
تكون حياته 58 �سنة . اأم االإمام الباقر، فهي ال�سيدة " اأم 
اأبي طالب، فهو  عبد اهلل بنت االإمام احل�سن بن علي بن 

ها�سمي من ها�سميني، علوي من علويني. 
الباقر: جعفر  اأبو جعفر  روى ابن �سعد يف طبقاته: ولد 
" اأم  واأمهما  )ال�سادق( وعبد اهلل بن حممد،  بن حممد 
فروة " بنت القا�سم بن حممد بن اأبي بكر ، واإبراهيم بن 
االأحن�س  بن  املغرية  بن  اأ�سيد  بنت  اأم حكيم  واأمه  حممد، 
الثقفي، وعلي بن حممد، وزينب بنت حممد،  بن �سريق 
واأمهما اأم ولد، واأم �سلمة بنت حممد، واأمها اأم ولد .وقال 
ال�سغرى  وزينب  �سلمة  اأم  ولد   " املجدي   " يف  العمري 
وجعفر ال�سادق، وعبد اهلل - اأولد وانقر�س - وعلي، كانت 

له بنت، وزيد وعبيد اهلل بن الثقفية درج. 

الإماُم حممُد بُن عليٍّ الباقُر عليهما ال�سالم
مع�سوم هوية 

الكلنّي  العنوان  م�ساديق  يف  نبحث  اأن  لنا  بدنّ  ال 
اأهل  باأننّ  العقائد  يف  نقول  عندما  االأمر(.  )اإحياء 
واإننّ  مع�سومون،  مطهرون  ال�سالم  عليهم  البيت 
بالنتيجة  البيت،  اأهل  من  ال�سالم  عليها  الزهراء 
الفقه،  يف  نقول  عندما  مع�سومة.  ة  مطهرنّ هي 
اجلبهة  واإننّ  ال�سبعة،  امل�ساجد  على  ال�سجود  يجب 
من امل�ساجد ال�سبعة، بالنتيجة يجب ال�سجود على 
عنوانا  اأو  ا  كلينّ مفهوما  نطرح  فعندما  اجلبهة. 
عاما بعنوان )اإحياء االأمر(، فما هو الداخل حتت 
مظلنّة اإحياء االأمر وما هو اخلارج منها؟ والغر�س 
باإحياء  نقوم  اأن  هو  واخلارج  الداخل  معرفة  من 
اخلارج  ونرتك  االأمر،  اإحياء  عنوان  حتت  الداخل 
من عنوان اإحياء االأمر. ولكن يف امل�ستقالت النقلية 
)التي لي�س للعقل جمال يف تاأ�سي�سها( يجب علينا 
معار�سة،  بدون  قوله  وقبول  الفقيه  راأي  امتثال 
لكونهما  اآخر  للفقيه من فقيه  املناق�سة  نعم حتقنّ 

ة املوؤمنني  من اأهل الفقاهة واالخت�سا�س. اأما عامنّ
فعلى  فتاواه.  يف  الفقيه  معار�سة  حق  لهم  لي�س 
�سبيل املثال: عندما يفتي فقيه كال�سيخ التربيزي 
اأهل  وفيات  يف  ال�سواد  لب�س  )باأننّ  قربه:  اهلل  ر  نونّ
حمرم  و�سهري  واأحزانهم  ال�سالم  عليهم  البيت 
( فعلى مقلديه االمتثال لي�س  و�سفر اأمر م�ستحبنّ
اإال. نقراأ اأو ن�سمع بروايات تذمنّ لب�س ال�سواد �سواء 

باإطالقه اأو يف ال�سالة، فمبا�سرة اأترك راأي الفقيه 
)يف ا�ستحباب لب�س ال�سواد يف اأحزان حممد واآله( 
فهل  احلكم،  ذلك  تعار�س  التي  الرواية  لوجود 
خمالف  الأنه  ملاذا؟  ال،  قطعا  مكانه؟!  يف  ت�سريف 
ملبداأ التقليد، بل ال فائدة من التقليد عند املخالفة 
اجلنان  يف  اهلل  اأعلى  ر  املظفنّ املحقق  الفقيه.  لراأي 
ف التقليد: )باأنه قبول قول الغري بدون  مثواه يعرنّ
ه  اأقلدنّ الذي  الفقيه  فتوى  اأخالف  فعندما  دليل(. 
الذي  املرجع  اأخالف  فاأناأ  بغريه،  اأو  بدليل  �سواء 
اأرجع اإليه، وبالنتيجة اأخالف ما اأمرين اهلل ور�سوله 
ل  املنتظر عجنّ االإمام  الرواية عن  واأئمتي به. ففي 
اهلل فرجه ال�سريف )والرادنّ عليهم كالرادنّ على اهلل 
مقام  هو  ما  الحظ  �سواء(.  ال�سرك  حدنّ  على  وهو 
الرادنّ على الفقهاء؟ موقع جدا خطري، تعبري ويلنّ 
االأ�سف  �سواء(. ومع  ال�سرك  االأمر )وهو على حدنّ 
كثريا ما يح�سل يف جمتمعنا اليوم من خمالفات 
اجلهل  عن  ناجتة  عقائدية،  وخمالفات  فقهية 
بهذه امل�ساألة وهي خمالفة الفقيه، وقد بيننّا مقام 
وعقاب خمالفة الفقيه  موقع ال نتمننّاه بل نبتعد 
عنه وال نريده جلميع املوؤمنني. وفقنا اهلل ملا يحبه 

وير�ساه واأبعدنا عما يبغ�سه وي�سخطه.

اإحياُء الأمر، مفهوم كلّي

قال الإمام ال�سادق عليه ال�سالم: 
)اأحيوا اأمرنا، رحم اهلل من اأحيا اأمرنا( 

بقلم ح�سني الزاهر
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اإن قبول العذر من كل فرد اإىل الفرد االآخر اأو من طائفة اإىل الطائفة االأخرى اأو من مذهب اإىل املذهب االآخر مهما كانت االأعذار مما يوحد االأمة االإ�سالمية وير�س 
�سفوفها ويرفع عنها البغ�ساء واحلقد وال�سعف اإن اأكرثية امل�ساكل بني املذاهب االإ�سالمية وتكفري البع�س للبع�س االآخر هو عدم قبول عذر من يعتذر للطرف االآخر 
ٍد َعْن اآَباِئِه )عليه  مَّ ويبقى االتهام و�سوء الظن هو �سيد املوقف بينما الروايات اأكدت على قبول عذر املعتذر حتى واإن كان يظن خالفه ففي اخلرب املروي َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَ
�ِسيُّ  رْبِ اِدقاً َكاَن اأَْو َكاِذباً مَلْ َيَنْل �َسَفاَعِتي ( وعن الطَّ ٍل ُعْذراً �سَ ِة النَِّبيِّ )�سلى اهلل عليه واآله( ِلَعِليٍّ )عليه ال�سالم( َقاَل : ) َيا َعِليُّ َمْن مَلْ َيْقَبْل ِمْن ُمَتَن�سِّ يَّ ال�سالم( يِف َو�سِ
اِحِب َمْك�ٍس (االإ�سر : هو القيد الثقيل واملراد هنا  َر �سَ ُ َعلَْيِه اإِ�سْ يِف امْلِ�ْسَكاِة َعِن النَِّبيِّ )�سلى اهلل عليه واآله( اأَنَُّه َقاَل : ) َمِن اْعَتَذَر اإِىَل اأَِخيِه امْلُ�ْسِلِم َفلَْم َيْقَبْل ِمْنُه َجَعَل اهللَّ
ِرْم اأََخاَك َعلَى اْرِتَياٍب  ِة َقاَل : ) اَل َت�سْ َنِفيَّ ِد ْبِن احْلَ ِتِه مِلَُحمَّ يَّ ار اأي الذي ياأخذ اجلمرك وال�سرائب بغري حق .   َوَعْن اأَِمرِي امْلُوؤِْمِننَي )عليه ال�سالم( يِف َو�سِ االإثم.  املاك�س : الع�سَّ
َفاَعُة (. اإن قبول العذر من املعتذر يك�سف عن روح اإميانية �سادقة  اِدقاً َكاَن اأَْو َكاِذباً َفَتَناَلَك ال�سَّ ٍل ُعْذراً �سَ َو اَل َتْقَطْعُه ُدوَن ا�ْسِتْعَتاٍب َلَعلَّ َلُه ُعْذراً َو اأَْنَت َتُلوُم اْقَبْل ِمْن ُمَتَن�سِّ
وم�سئولة ملن يقبل العذر اإن االأ�سخا�س الذين يقبلون االأعذار من االآخرين هم يف احلقيقة رجال االإ�سالح ورجال الوحدة االإ�سالمية ،هذا كله يف االأخطاء ال�سخ�سية 
والتي ترجع اإىل حقوق ال�سخ�س نف�سه فاإن قبول عذره يكون مو�سع مدح وتقدير واأما اإذا كان يرجع اإىل حقوق االآخرين اأو قبول العذر يوؤدي اإىل �سعف االأمة االإ�سالمية 
اأو ذلها فاإن قبول العذر اأو العفو يعد قبيحا يف نظر العقل وال�سرع . واأكدت االأخبار الكثرية على ا�ستحباب قبول العذر واإن ذلك مما يوجب املحبة والود واالإخاء ووحدة 
الكلمة بني اأفراد املجتمع كما رواه ااْلآِمِديُّ يِف اْلُغَرِر، َعْن اأَِمرِي امْلُوؤِْمِننَي عليه ال�سالم اأَنَُّه َقاَل : ) اْقَبْل اأَْعَذاَر النَّا�ِس َت�ْسَتْمِتْع ِباإَِخاِئِهْم ( وقد بالغت بع�س الروايات يف قبول 
�َسِن  ُدوُق يِف ِكَتاِب ااْلإِْخَواِن، َعِن احْلَ العذر حتى واإن كنت تعلم اأنه كاذب اأو احتمال �سدقه �سعيف جدا فينبغي لك اأن ترجح جانب القبول على الرد كما نقل ذلك ال�سيخ ال�سَّ

ُقْل َفاْقَبْل ِمْنُه ( . نَُّهْم �َسِمُعوُه ِمْنُه َفَقاَل مَلْ اأَ ِ )عليه ال�سالم( : ) اإِْن َبلََغَك َعْن اأَِخيَك �َسْيٌء َو�َسِهَد اأَْرَبُعوَن اأَ رٍي َقاَل  َقاَل اأَُبو َعْبِد اهللَّ ِديَث اإِىَل اأَِبي َب�سِ ْبِن َعِليٍّ َرَفَع احْلَ
قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

عذُر املتن�صل
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املوافق 24/  �سباط 2011م م /اي�ساٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

نف�سية ُ امل�سوؤول
عن  املواطنني  لعامة  منفعة  فيها  التي  الت�سريعات  اإبعاد 
�سرورة  الدميقراطي  النظام  يف  واحلزبية  ال�سخ�سنة 
ملحة تفر�سها علينا طبيعة املرحلة التي نعي�سها حاليا، 
م�سوؤولية  ي�سغل  الذي  ال�سخ�س  يكن  مل  اإذا  اإنه  حيث 
وظيفته  يوؤدي  اأن  ميكن  ال  متجرداً  العراقية  الدولة  يف 
بالتزام ومهنية، واإذا مل يكن اأباً ال ميكن اأن يوؤدي وظيفته 
ب�سكل جيد، والنف�سية التي تعطل اإرادة االأبوة يف موؤ�س�سات 
الدولة، اإنها يف حقيقة االأمر نف�سية �سيقة االأفق ال تريد 

اخلري للمجموع بل للفرد، وهذه هي الطامة الكربى. 
باأن يحب ال�سخ�س اخلري  واالأنانية تارة تكون �سخ�سية 
اأو قومية  اأنانية حزبية  واأخرى تكون  �سواه،  لنف�سه دون 
اأو  اأو دينية باأن يحب ال�سخ�س اخلري حلزبه  اأو طائفية 
امل�سوؤول  عند  واالأنانية  لدينه،  اأو  لطائفته  اأو  لقوميته 
ممقوتة يف كلتا احلالتني، واإذا ما اأراد النجاح عليه اأن يوزع 
النظر عن خلفياتهم  بغ�س  املواطنني  خريه على جميع 
العقدية واالجتماعية، ويكون همه االأول واالأخري خدمة 
باأ�س  ال  اخلا�سة  حياته  يف  اأما  مواطن،  اإنه  مبا  املواطن 

اأو  مذهبه  اأو  دينه  اأو  حزبه  اأو  ب�سخ�سيته  املرء  يعتز  اأن 
بخري  فنحن  احلالتني  بني  الف�سل  مت  ما  واإذا  قوميته، 

ونكون قد �سرنا يف الطريق القومي والعك�س بالعك�س.  
واحلزبية  ال�سخ�سية  مبنطلقاته  امل�سوؤول  التزم  وطاملا 
فاإنه ال حمالة �سينحاز ملثيله املزاجي اأو احلزبي يف مت�سية 
معاملته دون �سواه وهذا ما �سيلحق االإجحاف بحق �سرائح 
اأو  ال�سخ�سية  تتفق مع ميوله  املجتمع قد ال  كبرية من 
احلزبية، اأما اإذا ما جترد عن منطلقاته وهو يوؤدي دوره 
الوطني فاإن اجلميع �سينتفع منه رمبا حتى الذي يختلف 
مع ميوله وروؤاه، وهذا ما �سيعزز موقعه وموقفه، و�سيدر 

على املجتمع املنافع ويزيل عنه املطامع. 
ال�سخ�سي  الو�سع  تكري�س  اإىل  بنا  الو�سع  اآل  لقد 
للم�سوؤول يف بع�س مرافق الدولة، وهذا ما نالحظه من 
تلكوؤ يف االأمن واخلدمات يف حياتنا اليومية، اأما اخلدمة 
العامة والو�سع العام وامل�ساكل احلقيقية كيف تعالج! هذا 
ما مل نقف عنده؟!! كم ت�سريعا اإىل االآن نفتقر اإليه؟!! 
من  نعاين  كم  منها؟!!  نعاين  امل�ساكل  من  م�سكلة  كم 
م�ساكل اخلدمات والكهرباء واملاء واملجاري واالأمن؟! كم 

حالة ف�ساد نعاين منها؟! نريد حلواًل حقيقية ؟! ولي�ست 
حلواًل ترقيعية اأو ت�سويفية؟!.

نحن بحاجة اإىل نف�سية وطنية يف جمل�س النواب عندما 
جمل�س  ويف  ينفذ،  عندما  الوزراء  جمل�س  ويف  ي�سرع، 
الق�ساء االأعلى عندما يق�سي، ويف دوائرنا عندما تنجز 
االأمنية عندما حتافظ  القوات  املواطنني، ويف  معامالت 
بحاجة  اإننا  القول  وخال�سة  واال�ستقرار،  االأمن  على 
كافة  ويف  االآخرين  مع  تعاملنا  يف  الوطني  النف�س  اإىل 

امليادين. 
وجهد  همة  اإىل  وبحاجة  موجودة  العالج  جرعات  اإن 
متوفر  فيه  �سيء  وكل  غني  فالبلد  وميدانية،  ومتابعة 
ولكن امل�سكلة اأين؟! اإنها تكمن يف و�سع الرجل املنا�سب يف 
املكان املنا�سب، رجل يتحمل امل�سوؤولية مب�سداقية كاملة 
االأفعال،  ردود  كانوا وال يخ�سى  اأينما  املف�سدين  ويحارب 
الكفاءات  من  املزيد  يحمل  واإنه  بخري  زال  ما  فالبلد 
البلد  يف  العليا  املراكز  تبوءوا  ما  اإذا  الذين  واملخل�سني 
يف  املوؤ�س�سات  دولة  اأ�س�س  الإر�ساء  الكثري  يقدمون  فاإنهم 

بلدنا احلبيب.  

ح�شن الها�شمي
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لل�سّم البكم
وقلة  الطالب  زحمة  ت�ستكي  املدار�س  بع�س 
الواحد  املدر�س  اإن  بحيث  واملعلمني  املدر�سني 
ت�سل جمموع ح�س�سه اىل 25 ح�سة اأ�سبوعيا 
املدر�س  ح�س�س  جمموع  مدار�س  وهنالك 
فيها اقل من ع�سر  وخ�سو�سا التي هي خارج 

كربالء .
ولكننا ر�سدنا مدر�سة غريبة يف عدد طالبها 
ومدر�سيها فعدد طالبها 167 طالبا وال اعلم 
كم هي عدد ال�سفوف فطبقا للرقم ال تتجاوز 
يقارب  ما  كان يف كل �سف  اإذا   اأربعة �سفوف 
من  اأربعني طالبا ولكن الغريب والعجيب يف 
املدر�سني  اإن عدد  املدر�سني فهل تعلمون  عدد 
ما يقارب 154 مدر�سا اي اإن ح�سة كل طالب 
غري  من  طالبا  ع�سر  ثالثة  ويبقى  مدر�س 
مدر�س فهذا يعني اإن فيها نق�سا وحتتاج اىل 

تعيني مدر�سني ل�سد النق�س !!! 

ح6
لكلِّ طالب مدر�ٌش

كيَف تكوننَي ناجحة؟ 

كوين اإبنة االآخرة ال اإبنة الدنيا 
واعملي للباقيات ال�ساحلات 
واهتمي بتزكية النف�س فاإن 

ذلك من اوىل واجبات االن�سان 
وابتعدي عن كل عمل يبعدك عن 

اهلل وقومي بعمل كل ما يقربك 
اليه فان الدنيا مهما كانت فهي 

خريها  ومتر" فال  وت�سر  " تغر 
يدوم وال �سرها يبقى.

عد�ية الهاليل

يختلف  جناح  كلمة  مفهوم  اإن  القول  ميكننا 
اأخرى،  اإىل  ثقافة  ومن  واآخر،  �سخ�س  بني 
اإن النجاح  لكن يف النهاية ميكن اإجمال القول 
تواجهه،  التي  امل�ساعب  االإن�سان  اجتياز  هو 
لنف�سه  و�سعها  التي  االأهداف  اإىل  وو�سوله 
وال�سعور بالن�سر والفرح ملا اأجنزه والتطلع اإىل 

املزيد من النجاح.  
ميكن  احلياة  يف  النجاح  ومبادئ  وخطوات 

اال�سارة اليها كما ياأتي:
تودين  التي  حياتك  باأهداف  قائمة  و�سع   -
روؤيتك  خالل  من  وذلك  اإليها،  الو�سول 

امل�ستقبلية ور�سالتك كما ترينها. 
والتعاون  االأهداف،  لتلك  ال�سليم  التخطيط   -

والت�ساور مع االآخرين و�سواًل اإىل حتقيقها.
التوقف  وعدم  االآخرين  جتارب  من  االفادة   -
حماولة  بل  املرحلي،  الف�سل  حاالت  يف  حتى 

حتقيق املزيد واملزيد من النجاح.
ومع  نف�سك  مع  عالقتك  يف  التوازن  اإيجاد   -

االآخرين.
طموحة،  ونف�س  عالية،  همة  ذات  تكوين  اأن 
العلى،  ادراك  اىل  تواقة  وروح  جميل،  و�سرب 

فاإن ال�سخ�س الناجح:

مرحلة  يف  النجاح  قمة  اإىل  ي�سل  �سخ�س   -1
متقدمة ثم يبداأ يف احلفاظ على هذا امل�ستوى 

من دون ال�سعور باالإرهاق اأو الكلل. 
2- طموح يتعلم من اأخطائه وال يقف متح�سراً 

على ما فات. 
يهتم  وال  اأعماله  يف  التفوق  على  يركز   -3

بالتفوق على مناف�سيه. 
4- يحب عمله ويف الوقت نف�سه يقد�س حياته 
باأ�سدقائه،  ويهتم  بها،  وي�ستمتع  االأ�سرية 

ويعرف اأي�ساً حقوق اهلل فيوؤديها.
يف  ويرى  لها،  حدود  ال  قدراته  اأن  يعرف   -5
حماولة  اإىل  دوماً  وي�سعى  هائلة،  طاقة  داخله 
منها  باالفادة  ليقوم  وقدراته  طاقاته  اكت�ساف 

يف ما يفعله. 
بقي اأن نعلم اأن اأعظم جناح ميكن اأن يحققه اأي 
اإن�سان على وجه االأر�س هو جناحه يف انت�ساره 

على نف�سه. 
اإىل  الك�سل  حتولني  نف�سك  على  فبانت�سارك 
اإىل حب  اأمل، واالأنانية  اإىل  ن�ساط، واالإحباط 

وتعاون.
وبالتايل يتحول الف�سل يف حياتك اإىل جناح.

هم�سة..

هم�سة..

م�سة..
ه
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النعناُع 
وهو نبات اأخ�سر ذو رائحة عطرية خا�سة ال تعلو �سجره 
عن االأر�س اأكرث من 30 �سنتيمرتا وهي ميكن اأن تبقى 
خوا�سها  تفقد  بعدها   ، �سنوات  ثالث  اإىل  االأر�س  يف 
وجتفف  اخل�سراء  اأوراقها  تقطف  وهي   . وفاعليتها 
احلاجة  حني  وت�ستعمل  تنخل  و  ت�سحق  ثم  الظل  يف 
اأخرى   ومواد  املنتول  مادة  مع  طيار  زيت  به  .والنعناع 
م�سكنة للت�سنجات ، وهو يوؤكل طازجا لفتح ال�سهية ومع 
الطعم  لذيذ  وهو  النعناع  �سراب  منه  وي�سنع  ال�سلطة 
ومفيد جدا وذلك باأن تو�سع عدة اأوراق نعناع يف فنجان 
ماء مغلي ويحلى بال�سكر ويرتك دقيقتني وي�سرب �ساخنا 
االأطعمة  بع�س  اإىل  املجفف  النعناع  م�سحوق  وي�ساف   ،

احلمو�سة  تاأثري  من  ويخفف  نكهتها  طيب  يف  فيزيد 
رائعة  غذائية  قيمة  على  النعناع  ويحتوى  اجل�سم  على 
واملغ�س  املعدة  واأوجاع   ، الغثيان  الدم ومينع  فهو يجدد 
النقر�س  الغازات ويخدر ويفيد يف  واحلمو�سة وميت�س 
كان  ال�سكر  معه  و�سع  اإذا  وماوؤه   ، والبوا�سري  واحلكة 
�سراباً قاطعاً الأنواع ال�سداع و�سعف الب�سر واآالم الراأ�س 
اإذا  االأ�سنان  وجع  وي�سكن  البلغم  من  ال�سدر  وينقي 

م�سغت اأوراقه اخل�سراء.

الربُّ  بالأمِّ
كتب اآية اهلل ال�سينّد علينّ بن احل�سني العلوي :    

ولكن  باأبويه  يرب  اأن  هو  الولد  على  يجب  مما 
الأنها  اكرث  االأم  حق  فان   ، واالأب  االأم  بني  فرق 
حملت واأر�سعت وربت و�سهرت الليايل ، كل ذلك 
، و�سار  و�ساب  ، حتى كرب  الولد  راحة  �سبيل  يف 
ي�ستلذ بلذة الوجود ، واالآن حان وقت اأداء احلق ، 

فيجب الرب بها اكرث فاأكرث.
ك  اأمنّ ك  اأمنّ  : ـ قال ر�سول اهلل عليه واآله و�سلنّم   1
 .... فاالأقرب   ! االأقرب  ثم   ! اأباك  ثم   ! ك  اأمنّ

غوايل الدرر ، حرف االلف ، �س 13.
2 ـ قال �سلى اهلل عليه واآله و�سلنّم : اجلننّة حتت 
اأقدام االأمهات .... امل�سدر ال�سابق ، حرف اجليم، 

�س 42.
اهلل  يار�سول   ((: قلت   : قالت   ، عائ�سة  عن  ـ   3
�سلى اهلل عليه واآله و�سلنّم (( فاأي النا�س اعظم 
حقا على الرجل ؟ قال �سلى اهلل عليه اآله و�سلنّم 
: اأمه .... . ذرائع البيان ، االآفة الثامنة ، �س 197 

، نقال عن امل�ستدرك للحاكم.
اأبي  ابن  عن   ، ابيه  عن   ، ابراهيم  بن  علي  ـ   4
عمري ، عن ه�سام بن �سامل عن اأبي عبد اهلل عليه 
 : قال   ، والربكات  والتحيات  وال�سالم  ال�سالة 
و�سلنّم  واآله  عليه  اهلل  النبي �سلى  اىل  جاء رجل 
فقال يا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلنّم من 
 ، اأمك   : اآله  اأبر ؟. قال �سلوات اهلل عليه وعلى 
ك  اأمنّ ؟  من  ثم  قال   ، ك  اأمنّ قال  ؟  من  ثم  قال: 
 ... اأباك   : اآله  ، قال : ثم من ؟. قال �سلى اهلل 

الكايف ، ج 2 ، 127 ، باب الرب ، احلديث 9.
جاء   : قال   ، ال�سالم  عليه  اهلل  عبد  اأبي  عن  ـ   5
رجل و�ساأل النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلنّم عن 
و�سلنّم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  فقال   ، الوالدين  برنّ 
: ابرر اأمك ، اأبرر اأمك ، اأبرر اأمك ، اأبرر اأباك ، 
اأبرر اأباك ، اأبرر اأباك ، وبداأ باالأم قبل االأب.. .. 

الكايف ، ج 2 ، �س 130، باب الرب ، احلديث 17.
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فلينظر الن�سان ممَّ ُخلق!!
املوؤنثة  البوي�سة  هي  هذه 
وتخرتقها  منها،  خلقنا  التي 
وتبداأ  لتلقحها،  مذكرة  نطفة 
القراآن  اكد  لقد  احلياة.  رحلة 
نطفة  من  يخلق  االن�سان  اأن 
تذهب  بينما  فقط،  واحدة 
وال  راجعة  النطاف  ماليني 
لنطفة  اإال  البوي�سة  ت�سمح 
واحدة باخرتاقها هذه النطفة 
اي  مرة   500 من  اكرث  مكربة 

انها ال ُترى بالعني املجردة ..
فهل نعرف حقيقة خلقنا وهل 

ننظر ممَّ ُخلقنا؟؟
)فلينظر الن�شان ممَّ ُخلق(

اأنا خلقناه  الإن�شان  ير  )اأ�مل 
من نطفة(  

�سفحة  لالإعالنات
االإعالنات  ن�سر  اإمكانية  عن  اأ�سحابها  ي�ستف�سر  ر�سائل  وردتنا 

ال�سرعية  اخلدمية  امل�سامني  ذات  التجارية 
اأ�سوة  املجتمع  خدمة  يف  تدخل  والتي 

 ، بذلك  تعمل  التي  واملجالت  ال�سحف  ببقية 
ال�سيما وان مطبوعات العتبة وخ�سو�سا "االحرار"  

لها انت�سار وا�سع بني املواطنني .
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  من�سورات  من  الغاية  ان   : االحرار 

البيت خا�سة لكي ترتقي  واأهل  االإ�سالمية عامة  الثقافة  ن�سر  هي 
بالوعي اال�سالمي الذي يخدم جمتمعنا ، كما ان تخ�سي�س �سفحة يعني 
اإي�ساله للقارئ الكرمي  اإلغاء �سفحة ثقافية وهذا يوؤثر على ما نريد  اإما 
"االحرار"   ان  �سيما  وال  الطباعة  كلفة  من  يزيد  وهذا  �سفحة  اإ�سافة  او 
لالإعالنات  �سفحة  تخ�سي�س  مقرتح  �سندر�س  اإننا   ونعدكم  جمانا  توزع 

م�ستقبال.
الأ�سماء املقد�سة يف جملة "الحرار" 

ن�سرة  يف  املقد�سة  االأ�سماء  ذكر  حتا�سي  اإمكانية  علينا  اقرتح  كثري  جمع 
"االأحرار" جتنبا لالإ�سكاالت التي ترتتب عليها نتيجة و�سع املجلة يف مكان 

غري مالئم باالأ�سماء املقد�سة .
االحرار : اقرتاحكم وجيه ولكننا ال ن�ستطيع جتنب االأ�سماء املقد�سة الأنها 
من �سميم مواد الن�سر ولكننا نهيب باالخوة القراء االعتناء باملجلة وعدم 

اإعطائها لالأطفال حتا�سيا لالإ�سكاالت .

ال�سجن ليده فقط !!

يدافع  املحكمة  يف  املاهرين  املحامني  اأحد  وقف 
عن موكله الل�س ، ثم التفت نحو القا�سي وقال 
له : اأوؤكد لك يا ح�سرة القا�سي اأن هذا الرجل 
، بل وجد ال�سباك مفتوحا  مل يك�سر باب البيت 
، فمد ذراعه وتناول بع�س االأغرا�س ولي�س من 

العدل اأن يجازى على ذنب اقرتفته يده فقط .
فاأجاب القا�سي : اإن دفاعك هذا جدير بالنظر 
وبناء عليه فاإين اأحكم على ذراع الرجل باحلب�س 
ملدة �سنة ، وله اخليار يف مرافقة يده يف ال�سجن 
ال�سارق  اأو نقطعها ونحب�سها لوحدها وهنا فك 
من  وخرج  للقا�سي  وقدمها  اخل�سبية  ذراعه 

املحكمة .
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 حذر امل�سلحني
اإخراج  يروم  الذي  امل�سلح  اإن 
النور  اإىل  الظلمات  من  العباد 
ال�سياطني   ) عداء   ( معر�س  يف 
له ، بل اإثارة اأحقادهم امل�ستلزم ) 
لالنتقام ( منه ، الأنه يروم حترير 
الطاغوت  �سيطرة  من  االآخرين 
له  حتديا  يعترب  بدوره  وهذا   ،
وجلنوده ..ومن هنا كان االأولياء 
يعي�سون حالة االإ�سفاق واخلوف 
�سراك  اإحدى  يف  وقوعهم  من 
ال�سيطان املن�سوبة لهم يف جميع 
ياأمنوا  ..فلم  حياتهم  مراحل 
 ، اإال بف�سله تعاىل  العاقبة  �سوء 
االمتحان   ( مواطن  يف  وخا�سة 
اأو  اجلاه  اأو  املال  يف  الع�سري   )
اأي�سا  تزامن  لو  فيما   ، الدين 
وتكالب   ، والغفلة   ، ال�سعف  مع 

ال�سرور. 

م�سطلحات فقهية
املثقاُل ال�سرييفُّ :   املثقال املتعارف يف ال�سوق، 

ويعرف كميته بائعو الذهب.
مالكه،  يعرف  ال  الذي  املال     : املالك  جمهوُل 

ولكنه لي�س �سائعاً منه.
خطني  افرت�سنا  اإذا     : امليقات  حماذاة 
درجة(،   90( قائمة  زاوية  ي�سكنّالن  متقاطعني 
وكان اأحدهما مبكة املكرمة، واالآخر مير بامليقات، 
م�ستقبال  التقاطع  نقطة  ال�سخ�س يف  فاإذا وقف 
املحاذي لذلك  املكان  واقف يف  املكرمة، فهو  مكة 
وال  العريف،  بال�سدق  هذا  يف  والعربة  امليقات، 

يعترب فيه التدقيق العقلي.

اأراد �سخ�س اأن يتعلم قيادة الطائرة فا�سرتى كتابا عنوانه ) تعلم قيادة الطائرة بدون معلم (
واأخذ يدر�س الكتاب حتى ا�ستوعبه ، ثم ا�ستاجر طائرة وركبها ،وبداأ ينفذ خطوات ت�سغيلها من الكتاب 
، فلم تلبث الطائرة حتى �سعدت يف اجلو واأخذ يقلب �سفحات وينفذ ما فيها ، حتى انتهت �سفحاته 

،وعندما اأراد الهبوط ، قلب اإىل ال�سفحة االأخرية فقراأ عليها عبارة ) البقية يف اجلزء الثاين ( !!

قيادة الطائرة بدون معلم ؟!

ال�سكر االبي�س م�رس بال�سحة
بتول علي

للت�سنيع  اال�سمر  ال�سكر  اخ�ساع  قبل 
مل  خمتلفة  تبيي�س  وعمليات  والتكرير 
ال�سكر  من  نوعني  اال  النا�س  يعرف  يكن 
ال�سكري  البنجر  و�سكر  الق�سب  �سكر  هما 
غنية  ا�سنافاً  النوعان  هذا  ويحوي   ،

بالفيتامينات واالمالح املعدنية .
لكن ال�سركات ال�سناعية والتجار يف بداية 
فكرة  ت�سويق  اىل  عمدوا  الع�سرين  القرن 
ان ال�سكر اال�سمر م�سر بال�سحة وا�ستندوا 
التي  اال�سمر  ال�سكر  تركيبة  اىل  ذلك  يف 
باال�سهال  اال�سابة  خطر  اىل  اآكله  تعر�س 
مفادها  فكرة  اي�ساً  ال�سناعيون  وا�ساف 

ان ال�سكر املنقى او   ال�سكر االبي�س اف�سل 
ا�ستطاعات  الطريقة  وبهذه  لل�سحة 
م�سرية  االبي�س  ال�سكر  تروج  ان  ال�سناعة 
نظيف وم�سر  اال�سمر غري  ال�سكر  ان  اىل 
كلياً  خمتلف  االمر  حقيقة  لكن  بال�سحة 
عما زعمه ال�سناعيون والذي مييز ال�سكر 
يحتوي  انه  االبي�س  ال�سكر  عن  اال�سمر 

على مكونات غذائية عديدة هي :
 )B ( فيتامينات عديدة من عائلة فيتامني
والزنك  خمتلفة  معدنية  وامالح  املركبة 
ال�سكر  ه�سم  ي�سهل  ولهذا   .. والياف 

اال�سمر فيعود على اجل�سم بالفائدة ..
ا�سا�سيا ً  م�سبباً  يعترب  االبي�س  ال�سكر  اما 

لت�سلب ال�سرايني والنوبات القلبية ..
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