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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

عن حمّمد بن م�صلم ، قال : �ساألت اأبا عبداهلل ) عليه ال�سالم ( عن قول اهلل ) ولقد اآتيناك �سبعاً 
من املثاين والقراآن العظيم (  فقال : » فاحتة الكتاب يثّنى فيها القول ، قال : ر�سول اهلل ) �سلى 
حيم  حمن الرَّ اهلل عليه واآله ( : اإنَّ اهلل منَّ عليَّ بفاحتة الكتاب من كنز اجلّنة ، فيها ) ب�سم اهلل الرَّ
( الآية اّلتي يقول فيها ) واإذا ذكرت رّبك يف القراآن وحده وّلوا على اأدبارهم نفوراً (  و ) احلمد هلل 
رّب العاملني ( دعوى اأهل اجلّنة حني �سكروا اهلل ح�سن الثواب و ) مالك يوم الّدين ( قال جربئيل : 
قه اهلل واأهل �سماواته : ) اإّياك نعبد ( اإخال�ص العبادة ) واإّياك ن�ستعني  ما قالها م�سلم قط اإّل �سدَّ
( اأف�سل ما طلب به العباد حوائجهم ) اهدنا ال�سراط امل�ستقيم ( �سراط الأنبياء ، وهم اّلذين 
اّلني ( الن�سارى « ـ تف�سري العيا�سي 1  اأنعم اهلل عليهم ) غري املغ�سوب عليهم ( اليهود و ) ول ال�سّ

: 22 / 17 ، وعنه يف البحار 92 : 238 / 40.

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِب�ْسِم اهلّلِ الرَّ

ِحيِم ْحمِن الرَّ ْمُد هلّلِ َربِّ اْلَعامَلنَِي {الفاحتة/2} الرَّ ِ{الفاحتة/1}احْلَ

اَك َن�ْسَتِعنُي  اَك َنْعُبُد واإِيَّ يِن {الفاحتة/4} اإِيَّ {الفاحتة/3} َمِلِك َيْوِم الدِّ

َراَط الَِّذيَن  َراَط املُ�سَتِقيَم {الفاحتة/6} �سِ {الفاحتة/5} اهِدَنا ال�سِّ

الِّنَي {الفاحتة/7} وِب َعلَيِهْم َوَل ال�سَّ اأَنَعمَت َعلَيِهْم َغرِي املَغ�سُ

�سدق اهلل العلي العظيم



رئي�س �لتحرير 

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
ا�ستخدام  هو  ال�سريعة  حماذير  احد  اإن 
ا�سرتداد  يف  وال�سرعي  ال�سحيح  الأ�سلوب 
اإرجاعها  واأردنا  منا  �سلبت  ما  اإذا  احلقوق 
 ، لنا  م�سروع  حق  وهذا  عنها  نتنازل  مل  اإذا 
خماطر  من  يخلفه  ملا  جاء  هذا  والتحذير 
قد تقلب احلق باطال ويعود بال�سلبيات على 
وتختلف   . املدان  هو  وي�سبح  احلق  �ساحب 
منها  والبع�ص  احلقوق  ا�سرتداد  طريقة 
عن  والعفو  عنه  التنازل  ل�ساحبه  ميكن 
املق�سر وهذا اأف�سل درجات احِللم والإح�سان 
التي يو�سي بها ديننا احلنيف ولكن عندما 
يف  احلق  فالأ�سحابها  مهمة  احلقوق  تكون 

املطالبة بها ومن هنا جاءت املحاذير .
نتائج  خّلف  باطل  اىل  انقلب  حق  من  فكم 
اخلاطئ  الأ�سلوب  ا�ستخدام  نتيجة  �سلبية 
عندما  اأذهاننا  عن  يغرب  ول  ا�سرتداده  يف 
يكون هنالك مت�سيدون يف املاء العكر خللط 
املحادثة  ولعل  الإ�سالم  من  والنيل  الأوراق 
التي جرت بني الإمام علي عليه ال�سالم واأبي 
اأمري  على  �سفيان  اأبو  عر�ص  عندما  �سفيان 
بالرجال  ميده  بان  ال�سالم  عليه  املوؤمنني 
انه  اإل  اخلالفة  ا�سرتداد  لغر�ص  واخليل 
بنوايا  لعلمه  املدد  هذا  رف�ص  ال�سالم  عليه 
اأبي �سفيان وما �سيرتتب عليها من املطالبة 
بحقوقه من �سلبيات يوؤول احلق اىل باطل . 
وما منر به من ظروف اليوم يف العراق قد 
وقد  العراقي  املواطن  على  الأمور  تلتب�ص 
يختلط عليه احلق بالباطل فقد ي�سيع حقه 
اإذا طالب بحقه  اإذا �سكت وقد ي�ساب باأذى  
اأن يتاأنى يف اتخاذ القرار احلا�سم يف  وعليه 
اإتاحة  غري  من  بحقوقه  مطالبته  كيفية 
من  بناوؤه  مت  ما  هدم  يف  للعابثني  الفر�سة 
يف  الأف�سل  وناأمل  الدميقراطي  ال�سرح 
العراقية  احلكومة  تكون  اأن  على  امل�ستقبل، 
هي العون يف حتقيق مطالب املواطن العراقي 
واإعادة حقوقه له وت�سخي�ص ال�سلبيات التي 
رافقت اأداءها لالأعوام املن�سرمة ومعاجلتها 

معاجلة جذرية . 

ال�ستلهاُم من �سرية نبينا)�سلى اهلل عليه واآله( واأئمتنا)عليهم ال�سالم( لإدارة �سوؤون الأمة
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السيُد الصايف يؤكد على ضرورة متتني الثقة بني املواطن واملسؤول لوضع احللول 
الناجعة للمشاكل اليت نعاني منها

�خُلطبة �لثانية من �صالة �جُلُمعة
�خلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف الأ�سرف

 �سماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف.
�ملكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف.

�لزمان: 21 ربيع الأول 1432هـ املوافق 25-2-2011م 

تناول خطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة  امل�ساكل 
حيث  العراق  ول�سيما  املنطقة  منها  تعاين  التي 
الناجعة  احللول  و�سع  من  لبد  باأزمات  مير 
وامليدانية لها بعد ت�سخي�سها، واأ�ساف: اإن العراق 
مّر بادوار كثرية وهذه الأدوار  ولّدت حالة فقدان 
الثقة بني امل�سوؤول احلكومي والنا�ص .. وكلما كان 
ج�سر الثقة بني الطرفني ممتداً كلما كانت هناك 
عندها  ترتبك  ل  حتى  النا�ص  عند  اإي�ساحات 
اإبقاء اجلماهري  اإن  اإىل  م�سريا  واملعاين،  الأفكار 
اأ�سرية مل�ساألة راأي من هنا وراأي من هناك واإعالم 
موافق اأو اإعالم م�ساد �سيزيد من حالة الإرباك 
نف�سية  يف  ال�سبابية  عملية  و�ستبقى  والرتباك 

الإن�سان.
واأكد �سماحته: نحن نوؤمن ب�سكل اأو باآخر اإن م�ساألة 
احلوار من امل�سائل املهمة واحل�سارية والتي ترفع 

اأي اإ�سكال مع تبني فكرة ال�سراحة التي تقت�سي 
خ�سو�ساً  املواطن  مع  �سريحاً  امل�سوؤول  يكون  اأن 
يف الوزارات اخلدمية والوزارات التي لها عالقة 
مبا�سرة مع املواطنني حتى ن�ستطيع حل جزء من 
�ستتفاقم  �سريحاً  امل�سوؤول  يكن  مل  واإذا  امل�سكلة، 
مفرغة  بحلقة  ندور  و�سنبقى  كانت  اأيا  امل�سكلة 
من  وزير  كل  يفرد  اأن  وطالب  تنتهي.  ول  تبداأ 

كافياً يف كل �سهر ولو مرة واحدة  الوزارات وقتاً 
واأمام الف�سائيات ويبني ما هي �سيا�سته يف الوزارة 
؟ وما هي خطته الإ�سالحية ؟ ما هي م�ساريعه 
اأمامه ؟  امل�ستقبلية ؟ ما هي املعوقات التي تقف 
الربملان؟!  ي�سمع  حتى  ت�سريعي  معّوق  هي  هل 
معّوق  هي  هل 
حتى  تنفيذي 
رئي�ص  ي�سمع 
هل  ؟!  الوزراء 
هي معّوق من كيانات اأخرى حتى ي�سمع الآخرون 
؟! بعد ذلك يبداأ لقاء مفتوح مع النا�ص عن طريق 
�سرناقب  ونحن  اجلل�سة  هذه  وتدّون  الهاتف 
نتابع  ..ونبداأ  الطريقة  بهذه  الفالين  الوزير 
ما  نرى  حتى  �سهر  كل  الوزير  واأعمال  اجنازات 
هو عمل هذه الوزارة .. وهذه الطريقة ل ت�سيء 
لأحد وجتعل النا�ص اأمام روؤية وا�سحة ب�سرط اأن 

يكون الوزير �سريحاً ووا�سحاً وواقعيا.
الأخبار  بع�ص  هناك  تكون  قد  بقوله:  وعقب 
هناك  اإن  ب�سبب  الوزير  اإىل  ت�سل  ل  والأمور 
الوزارية  الت�سكيلة  يف  اخلا�سة  املجاميع  بع�ص 
العامة،  امل�سلحة  على  ال�سخ�سية  امل�سلحة  تقّدم 
اإن  مع  جيد  غري  اأداء  على  �سنح�سل  وبالنتيجة 
الوزير يقول الأداء جيد، و�سيكون هناك ت�ساد ما 
بني راأي النا�ص وما بني راأي الوزير اإىل اأن تنتهي 
مل  وزارته  اإن  نف�سه  الوزير  يكت�سف  واإذا  الدورة 
له  قيل  التي  الكبرية  امللفات  وهذه  �سيئاً  تنجز 
اإنها اأجنزت مل تكن منجزة واإمنا كانت عبارة عن 

فكرة م�ساريع!.
وتابع:  اإن هذه الطريقة اطرحها اأمام امل�سوؤولني 
�سوؤاله  ووجه  التاأمل،  من  مزيد  اإىل  حتتاج  ول 
عليك  تتكلم  النا�ص  جتعل  ل  قائال:  للم�سوؤول 
ب�سبب جمامالت �سخ�سية؟! ارفق بنف�سك وتكلم 

�سماحته ي�جه �س�ؤاال للم�س�ؤول: ال جتعْل 
اأحدا يتكلم عليك ب�سبب جمامالت 

�سخ�سية؟! اأرفق بنف�سك وتكلم ب�سكل 
�سريح اأمام النا�س 

ال�سعُب عنده بع�س املطالب وه� بحاجة اإىل و�سع احلل�ل الناجعة لها، اأما بالن�سبة اإىل عملية 
الف��سى التي يريد اأن ي�ستغلها البع�س فاإنها حتتاج اإىل مزيد من االنتباه واليقظة  

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



ب�سكل �سريح اأمام النا�ص.
وعزا اإن بع�ص امل�ساكل قد حتتاج حللها �سهرين 
اأو �ستة اأ�سهر وهذا بح�سب نوعية امل�سكلة، بيد 
هذه  اإىل  حتتاج  ل  قد  م�ساكل  ثمة  هناك  اإن 
الكبرية  الفجوة  قبيل  من  الزمنية  الفرتة 
الدولة  موظفي  لكبار  املالية  املخ�س�سات  بني 
والربملان  اجلمعية  لأع�ساء  التقاعد  وم�ساألة 
اإىل  حتتاج  ل  م�سكلة  هذه  النا�ص،  �سائر  وبني 
فورية،  حلول  اإىل  حتتاج  وهذه  زمنية  فرتة 
الأمر  فهذا  ال�سكنية  الأرا�سي  م�ساألة  كذلك 
يحتاج  واإمنا  مالية  تخ�سي�سات  اإىل  يحتاج  ل 
اإعطاء كل عراقي تعدى  اإىل قرار فقط ! يتم 
لكل  يحق  األ  وت�ساءل  ار�ص،  قطعة  عاماً   18
هذا  ار�ص؟!  قطعة  ميلك  اأن  عراقي  مواطن 
اإجراء ل يكلف الدولة �سيئاً، ومن غري املعقول 
اإن ال�سعب عندما يطالب مبا ي�ستحق نحن ل 

ن�سغي له. 
الآن  ال�سارع  حديث  هي  التي  املظاهرات  وعن 
تطرق �سماحته اىل اإن املواطن عندما يتظاهر 
تتجمع  عندما  والنا�ص  ل�سبب  يتظاهر  اإمنا 
كفل  والد�ستور  تتظاهر  اأن  تريد  اإنها  وتعلن 
يعرّب  والذي  العراقيني  جلميع  احلق  هذا 
امل�سوؤول  ت�سمع  لكي  ال�سلمي  بالتظاهر  عنه 
وع�سري  جداً  مهم  الأمر  وهذا  مبطاليبها، 
التظاهر  على  دائماً  النا�ص  تثقيف  من  ولبد 
وهذا  املظلومية  اإي�سال  من  نوع  لأنه  ال�سلمي 
حق، وهذه التظاهرات لبد اأن تبقى حمافظة 

تلبية  على  وحمافظة  وقوتها  قدا�ستها  على 
حتافظ  واأن  اأجلها  من  خرجت  التي  املطالب 
العامة واخلا�سة وحتافظ على  املمتلكات  على 
من   للم�سوؤولني  لبد  فحينئذ  النا�ص،  اأرواح 

التفاعل معها وتلبية مطاليبها امل�سروعة. 
من جانب اآخر بني :  اإن النا�ص عندما تنتخب 
موؤ�س�سات  من  يتكون  نظام  يتاأ�س�ص  اأن  تريد 
والغر�ص منها خدمة  الدولة  وقوانني  الدولة 
ال�سلمي  املتظاهر  يتحول  وعندما  املواطن، 
اإىل عبث بهذه   - املظلوم ويجر - ل �سمح اهلل 
ما ل  هذا  اإىل �سرر وقطعاً  �سيتحول  املوؤ�س�سة 

يريده املتظاهرون. 
وعلى  النا�ص  �سوت  ي�سمع  اأن  لبد  اإنه  واأكدك 
ال�سخ�ص  هذا  ي�سجع  وان  يتفاعل  اأن  امل�سوؤول 
املتظاهر �سلمياً لأنه اخربه بامل�سكلة التي عنده، 
ولبد اأن يركز املتظاهر على مطالبه امل�سروعة 
امل�سوؤول  وتنّبه  ومهمة  ح�سارية  م�ساألة  وهذه 
اىل اإن ال�سعب عنده بع�ص املطالب وهو بحاجة 
اإىل و�سع احللول الناجعة لها. اأما بالن�سبة اإىل 
عملية الفو�سى التي يريد اأن ي�ستغلها البع�ص 
واليقظة.  النتباه  من  مزيد  اإىل  حتتاج  فاإنها 
اإن  ال�سايف  ال�سيد  �سماحة  قال  اخلتام  ويف 
ال�سعب  النتخابات هو  الذي خرج اىل  ال�سعب 
الذي يتظاهر فهو �سعب متح�سر .. هذا الأمر 
ويف  عليه  ن�سجع  الذي  احل�ساري  الأمر  هو 
كالم  ذلك  خالف  كالم  كل  فاإن  نف�سه  الوقت 

غري من�سبط وغري �سحيح.

وز�رة ُ �ملالية تطلق 30% من تخ�صي�صات �القاليم
اأعلنت وزارة املالية عن اإطالق ما ن�سبته 30% من تخ�سي�سات تنمية 

الأقاليم للعام اجلاري .
وقال الناطق با�سم الوزارة عدنان اجلبوري يف بيان تلقت وكالة انباء 
اأوعز  العي�ساوي  رافع  د.  املالية   اإن وزير  الدولية ن�سخة منه   بغداد 
اإىل دائرة املحا�سبة يف الوزارة باإطالق ما ن�سبته 30% من تخ�سي�سات 
البناء  م�سرية  دعم  اجل  من  كافة  للمحافظات  الأقاليم  تنمية 
ل�سمان  املبالغ  باإطالق  با�سرت  املوازنة  دائرة  منوها" باأن  والإعمار 

و�سولها اإىل املحافظات باأ�سرع وقت .
وزيُر �لنقل : عملية ��صتمالك �الأر��صي ت�صكل عائقا �مام 

تنفيذ م�صاريع �لوز�رة يف كربالء
ك�سف وزير النقل هادي العامري عن وجود بع�ص امل�ساكل يف عملية 
وقال   . الوزراة  م�ساريع  لتنفيذ  كربالء  يف  الرا�سي  ا�ستمالك 
بع�ص  ان  املحافظة:"  مبنى  يف  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  العامري 
ميتد  التي  الأرا�سي  ا�ستمالك  عملية  يف  الوزارة  واجهت  امل�ساكل 
عليها م�سروع �سكة حديد كربالء – امل�سيب " .واأ�ساف :" اإن املطالب 
بها  مير  التي  الزراعية  الأرا�سي  ا�سحاب  بها  تقدم  التي  القانونية 
مع�سلة  ت�سكل  املنا�سبة  بالأموال  لتعوي�سهم  احلديد  �سكة  م�سروع 
 ": .واو�سح   " المر  لهذا  الكافية  الموال  لمتلك  كونها  للوزارة 
التي  الكافية  امليزانية  للوزارة  تخ�س�ص  مل  الحتادية  احلكومة  اإن 
متكنها من �سراء اآلف الهكتارات من الأرا�سي الزراعية وقد ت�ستغرق 

العملية وقتا طويال ".
نائٌب عر�قي : �لربملان يعتزم تخفي�س رو�تب �مل�صوؤولني 

و�على ر�تب يف �لدولة �صيكون 17 مليونا 
قال ع�سو يف جمل�ص النواب عن التحالف الوطني ان الربملان األغى 
التفاق على  اىل  ا�سافة  الثالث  للرئا�سات  الجتماعية  املنافع  كافة 
من  ابتداء   اخلا�سة  والدرجات  العليا  للدرجات  الرواتب  حتديد 
علي  واو�سح   . عام  مدير  من  اعلى  هو  من  اىل  اجلمهورية  رئا�سة 
كردي احل�سيني يف موؤمتر �سحفي مبكتب جمل�ص النواب العراقي " 
مل يكن بعد اإقرار هذا القانون فارق يف الرواتب بني موظفي الدولة 
كثريا  �ستنخف�ص  حيث  الرواتب   ل�سلم  �سيخ�سعون  اجلميع  وان   ،
اخلا�سة  والدرجات  والوكالء  والوزراء  وامل�ست�سارين  النواب  رواتب 
وهي كانت متثل عبئا ماليا" . واأ�ساف " ان هذا القانون مل تكن فيه 
رواتب عالية واإمنا طبيعية جدا ، اي تخفي�ص ) 50 – 80 ( باملائة يف 
بع�ص الدرجات وان الرواتب �ستكون طبيعية جدا   حيث �سيكون اعلى 
راتب 17 مليون دينار لرئا�سة اجلمهورية على �سبيل املثال وهو كان 
اأ�سعاف هذا الرقم يف ال�سابق " ، م�ستدركا ان هذا القانون مل يقرَّ اىل 
الجتماعية  ل�سبكة احلماية  دعم  "وجود  اىل  .وا�سار احل�سيني  الآن 
قانون  �سي�سدر  قريبا   " موؤكدا   ،  " لها  ا�سافية  موارد  وتخ�سي�ص 
ويراعي  املجتمع  طبقات  كافة  �سرياعي  حيث   ، الجتماعي  ال�سمان 

ظروفهم ماديا و�سريتقي بهم اىل م�ساف الدول املتقدمة " .

اهمُّ ماجاَء يف اخُلطبة 

�أخباٌر  ذ�ت عالقة

1- على �مل�صوؤول �أن يكون �صريحًا مع �ملو�طنني و�ن يفرد وقتًا ولو مرة يف كل �صهر 

�لتي  للوز�رة  �مل�صتقبلية  و�مل�صاريع  ما هي �الجناز�ت  ويبني  �لف�صائيات  ويظهر على 

يخت�س بها.

2- �لرتكيز على حل �مل�صاكل وخ�صو�صًا �مل�صاكل �لتي ال حتتاج �ىل تخ�صي�صات مالية 

و�منا حتتاج �ىل قر�ر فقط.

�ل�صخ�س  هذ�  ي�صجع  و�ن  �ملتظاهرين  وم�صاكل  ملطالب  �الإ�صغاء  �مل�صوؤولني  على   -3

�ملتظاهر �صلميًا الأنه �خربه بامل�صكلة �لتي عنده . 
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�ال�ستلهاُم من �سرية نبينا)�سلى �لله عليه و�آله(
 و�أئمتنا)عليهم �ل�سالم( الإد�رة �سوؤون �الأمة

م�ستقاة ٌ من اخلطبة الأوىل 
ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي 
الكربالئي يف 14ربيع الأول 
1432املوافق 2011/2/18  

يطّل علينا هذه الأيام عيٌد من اأعياد الإ�سالم، ويوم من اأيامه 
الأكرم  الر�سول  النور الأعظم، وميالد  اإ�سراق  املباركة، يوم ُ 
اأخرى،  منا�سبة  مع  بالتزامن  و�سلم(  واله  عليه  اهلل  )�سلى 
قد �ساعفت من �سرف هذا اليوم والعيد ، وزادت نوره، ومّدت 
بركته، وهي ميالد حفيده �ساد�ص الأئمة اأبي عبد اهلل جعفر 
ال�سالم(، فينبغي الهتمام بهذه  ال�سادق )عليه  ابن حممد 
وتقّوي  واأئمتها،  بنبيها  الأمة  �سلة  جتدد  كونها  الأعياد، 
احلا�سر  الوقت  يف  متّر  واإنها  بهما..ل�سيما  ارتباطها 
والداخلية،  اخلارجية  واملخاطر  التحديات  من  مبجموعة 
ون�ستلهم من ولدة النبي الأكرم )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( 
اإدارة �سوؤون الأمة، ومواجهة  ومنهجه و�سريته و�سيا�سته يف 
التحديات ولكي نعيد لالإ�سالم اأ�سالته وجوهره وروحه، واأود 
هنا اأن اأبني طبيعة املخاطر، واملقرتحات ملواجهة التحديات:
التحديات واملخاطر اخلارجية، هي تلك ال�سورة  من جملة 
املتطرف  الفكر  اأ�سحاب  الإ�سالم  عن  عك�سها  التي  امل�سوهة 
الأعمى  والعنف  العملي  ومنهجهم  مبمار�ساتهم  التكفريي، 
فكيف  وغريها،  الإ�سالمية  ال�سعوب  �سد  ا�ستخدموه  الذي 
خالل  من  لالإ�سالم؟  النا�سعة  ال�سورة  نر�سم  اأن  ن�ستطيع 
النبي  ينتهجه  كان  الذي  العملي  واملنهج  املمار�سات  تلك 
الأمة  وقادة  الأطهار،  والأئمة  و�سلم(  واله  عليه  اهلل  )�سلى 

الإ�سالحيون؟
هنا لبد للعلماء واملثقفني واملوؤ�س�سات الإعالمية والثقافية، 
املبنية  اجل عك�ص �سورة م�سرقة لالإ�سالم،  ين�سطوا من  اأن 
الهادئ  احلوار  على  واملعتمدة  الآخرين،  فكر  احرتام  على 
وعدم  والربهان،  والدليل  احلجة  على  واملبني  واملنطقي 
اإق�ساء الآخر واإن كان الآخر يخالفنا يف ديننا، فنحن �سعوب 
واجتماعية  دينية  اأ�س�ص  من  ولبد  العامل،  هذا  يف  نتعاي�ص 
هذا  دعائم  اإر�ساء  خاللها  من  ن�ستطيع  قومية،  واأخالقية 

التعاي�ص ال�سلمي. 
اإذن، لننظر كيف تعامل النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( 

بذلك  قومه  اأو�سى  وكيف  الأخرى؟  الديانات  اأ�سحاب  مع 
يدخلوا  اأن  امل�سلمون  ي�ستطيع  خالله  من  الذي  التعاي�ص 
ا�ستخدم  قد  الإ�سالم  اإن  الأخرى، ومل جند  الديانات  قلوب 
اأ�سلوب الت�سامح لإقناع الآخرين  العنف ابتداء، بل ا�ستخدم 
والدليل  احلجة  اإقامة  خالل  ومن  ومعتقده،  وراأيه  بفكره 

والربهان واملنطق العقلي ال�سليم.
اأهمية  اإن التحدي الآخر، هو التحدي احل�ساري با�ست�سعار 
اإن  باعتبار  والرتبوي،  والأخالقي  والروحي  العلمي  البناء 
ال�سعوب الأخرى غري امل�سلمة قد تقدمت كثرياً يف املجالت 
وامل�سلمني،  الإ�سالم  على  يوؤخذ  وقد  واحل�سارية،  العلمية 

باأنهم هم من يتخلفون عن ركب احل�سارة.
ملخططات  والوعي  النتباه  عدم  وهو  اآخر،  حتٍد  وهناك 
يتم  وماكرة،  خبيثة  اأ�ساليب  وا�ستخدامهم  الإ�سالم،  اأعداء 
التخطيط من خاللها لإثارة التفرقة والختالف بني اأبناء 
اأن  كم�سلمني  جميعاً  علينا  لبد  لذلك   .. الإ�سالمية  الأمة 
ننتبه اإىل خطورة هذه املخططات، فالأئمة )عليهم ال�سالم( 
وعماًل،  قول ً  انتهجوا  لذا  الأمر،  هذا  على  يركزون  كانوا 
الإ�سالمية،  الأمة  وحدة  على  خاللها  من  حافظوا  �سيا�سة 
واملذهب..اأما  املعتقد  يف  يخالفهم  كان  من  وجود  رغم 

التحديات الداخلية فتتمثل يف:
املذهبية  اخلالفات  على  البع�ص  قبل  من  الرتكيز   -1
والطعن  والفرتاء  البهتان  اأ�سلوب  وا�ستخدام  وت�سخيمها، 
يف الآخرين، وحماولة اإق�ساء الآخر عن ال�ساحة الإ�سالمية 
متر  التي  والأزمات  املخاطر  فان   ، وعمال ً ومنهجاً  فكراً 
تطرح  اأن  احلا�سر  الوقت  يف  تق�سي  الإ�سالمية،  الأمة  بها 
ر�سني،  علمي  باأ�سلوب  والفكرية  العقائدية  اخل�سو�سيات 
مبني على احلجة والدليل والربهان، والبتعاد عن ا�ستخدام 
الآخرين  ت�سقيط  من  القراآن  عنها  نهى  التي  الأ�ساليب 
وتكفريهم وتف�سيقهم، بل لبد من الرتكيز على امل�سرتكات 
الإ�سالمية بني اأ�سحاب املذاهب، والعمل على توثيق اأوا�سر 

امل�ساحنات  عن  بعيداً  املتبادل،  والحرتام  واملودة  املحبة 
اأي  بوجه  الوقوف  من  حينئذ  ولبد  الطائفية،  واملهاترات 
وتوعية  ي�سدر،  اأي جهة  ومن  مت�سّنج  فكر متطرف، وطرح 
املواطنني بخطر ال�ستماع والن�سياق ملثل هذه الأطروحات.

اأ�سحاب  بني  ال�سلمي  التعاي�ص  باأهمية  التوعية  �سرورة   -2
التقدير  اأ�سا�ص  على  القائمة  املختلفة،  الإ�سالمية  املذاهب 
اأ�سحاب  مع  احل�سنة  الجتماعية  واملعا�سرة  والحرتام، 
املذاهب الأخرى .. بل مع اأ�سحاب الديانات الأخرى، فقد اأكد 
اأئمة اأهل البيت ) عليهم ال�سالم( على اإن ذلك من ال�سروري 
ومن الأهمية مبكان، كون التعدد املذهبي اأمرا واقعا معا�سا 
يف ال�سعوب الإ�سالمية، والختالف املذهبي ل ميكن جتاوزه، 

واإن هذه ال�سرورة نابعة من عدة اأ�سباب اأهمها :
1- اإن املجتمع الإن�ساين من اجل تكامله، و�سري �سوؤون حياته 
وان  الآخر،  البع�ص  مع  بع�ص  تعاون  اإىل  بحاجة  بانتظام؛ 
البع�ص منعزل ً ومنطوياً، بل لبد  اأن يعي�ص  من اخلطورة 
اإىل  باملجتمع  توؤدي  اجتماعية،  معايري  وفق  الختالط  من 

التعاون فيما بينهم لتحقيق احتياجات اجلميع.
جتاه  الجتماعية  مب�سوؤوليته  الإن�سان  �سعور  �سرورة   -2
الجتماعية  اللتزامات  بهذه  وفائه  و�سرورة  جمتمعه، 
والعاطفية والأخالقية، فان هذه اللتزام �سيوؤدي اإىل وحدة 

املجتمع وقوته وقدرته على مواجهة امل�سكالت.
وتكامله من خالل  املجتمع  امل�ساهمة يف تطوير  3- �سرورة 
واحل�ساري،  الأخالقي  ال�سلوك  طريق  ايجابيا ًعن  التاأثري 

واملعاملة الطيبة والقدوة والأ�سوة احل�سنة.
املفاهيم   على  بالتاأكيد  ال�سالم(  عليهم   ( الأئمة  يكتف  ومل 
بل  املجتمع،  اأفراد  بقية  مع  التعامل  يف  الأخالقية  والقيم 
ولقد  والتزاماتهم،  �سلوكهم  يف  عملياً  ذلك  مار�سوا  اإنهم 
ال�سيا�سة دور كبري يف حفظ وحدة  ال�سلوك وهذه  كان لهذا 

امل�سلمني .
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هل �ملالئكة ُ �سجدت
 لله عز وجل �أم الآدَم عليه �ل�سالم ؟

ال�سوؤاُل: بالن�سبة للم�سعى اجلديد هل يجزي ال�سعي فيه مع العلم انه 
مينع الدخول لل�سعي يف امل�سعى القدمي؟

اجلواب: يجب البدء من ال�سفا الأ�سلي فان منع احلاج من ال�سعي يف 
امل�سعى القدمي جاز له ا�ستمرار ال�سعي يف اجلديد وليقرتب من القدمي 

حيث يقال اإن بع�ص اجلديد من القدمي.
ال�سوؤال: هناك الكثري من احلجاج مل يلتزم بالرمي على و�سط اجلمرات 

واإمنا يختار افرغ مكان ويرمي؟
اجلواب: ل يجزي على الحوط.

الثالث  اجلمرات  مع  الرمي  حيث  من  التعامل  كيفية  ما  ال�سوؤال: 
وطوابقها امل�ستحدثة موؤخرا؟

اجلواب: ل يجوز على الحوط الرمي يف غري الطابق الأر�سي ول يجوز 
على الحوط رمي غري ما يحاذي العمود ال�سابق والظاهر انه الو�سط .

ال�سوؤال: هل يجوز جمع احل�سى من مكة ولي�ص من املزدلفة؟
اجلواب: نعم يجوز ذلك.

ال�سوؤال: ذبح هدي يوم العيد ووجه اإىل القبلة وذبح بدون اأن ي�سمي عليه 
لفظياً وكان ينوي اأن ي�سمي ولكنه ن�سي اأن ي�سمي وقت الذبح فما حكم 

الهدي وحكم اأكله؟
اجلواب: ل يحرم يف فر�ص الن�سيان.

ال�سوؤال: من الأمور املحرمة يف الذبيحة )النخاع( هل هو احلبل املوجود 
يف العمود الفقري اأم ي�سمل النخاع املوجود بالعظام؟

اجلواب: هو احلبل الأ�سغر املوجود يف العمود الفقري ل مخ العظام.
للج�سم  املنج�سات  ال�سمك هو من  اأو  اللحم  اأو  الدجاج  دم  ال�سوؤال: هل 

والطهارة واملالب�ص؟
اجلواب: دم ال�سمك طاهر والدم الذي يخرج من حلم الدجاج والغنم 

ونحوه بعد الذبح طاهر اأي�سا واأما الدم اخلارج وقت الذبح فهو جن�ص.
ال�سوؤال: ذكرمت يف املنا�سك اأن من خرج من مكة للعود اإىل منى فجاوز 
فلو  منى،  اإىل  ي�سل  اأن  قبل  الطريق  ينام يف  اأن  له  جاز  املدنيني  عقبة 
كان احلاج ي�سكن يف منطقة العزيزية اأو ال�سي�سة وهما تقعان بعد عقبة 
منزله  يف  ينام  اأن  القدمية  مكة  من  خرج  اإذا  له  يجوز  فهل  املدنيني 

اختياراً ؟ ول يذهب اإىل منى؟
اجلواب: ل يجوز له ذلك.

يف  والتمام  الق�سر  بني  خمري  للمكلف  ال�سالة  حدود  هي  ما  ال�سوؤال: 
فقط  هل  التخيري،  حدود  هي  فما  النبوي،  وامل�سجد  احلرام  امل�سجد 
ي�سمل  اأم  القدمي  واملدينة  مكة  اأم  احلرام  وامل�سجد  النبوي  امل�سجد 

التخيري املدينة ومكة اجلديدة؟
احلديثة  املناطق  حتى  املقد�ستني  املدينتني  ي�سمل  احلكم  اجلواب: 

منهما.

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
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ال�سجود  واإمّنا   ، �سركاً  يعد  ال�سجود  مطلق  لي�ص 
الذي يت�سمن معنى العتقاد  ال�سجود  ال�سركي هو 
القراآن  اآيات  من  ظاهر  وهو  والربوبية،  بالألوهية 
وبياناته اأو ال�سجود الذي ياأتي النهي بخ�سو�سه من 
ال�سريعة، ولزيادة الفائدة ننقل لكم ما قاله ال�سيد 
تف�سري  يف  )البيان  كتابه  يف  اهلل(  اخلوئي)رحمه 
القراآن �ص475( عن هذا املو�سوع: اإذ قال يف مو�سوع 

ال�سجود لغري اهلل :
ال�سريعة  يف  عنه  نهي  اإذا  خملوق  لي  اخل�سوع  ان 
، واإن مل يكن على نحو التاأله ، ومن  مل يجز فعله 
هذا القبيل ال�سجود لغري اهلل ، فقد اأجمع امل�سلمون 
على حرمة ال�سجود لغري اهلل ، قال عز من قائل: )) 
الَّذي  هللَّ  َوا�سجدوا  للَقَمر  َول  م�ص  لل�سَّ َت�سجدوا  ل 

اه َتعبدوَن (( )ف�سلت: 37(. َخلََقهنَّ اإن كنتم اإيَّ
فاإن امل�ستفاد منه اأن ال�سجود مما يخت�ص باخلالق ، 
ول يجوز للمخلوق وقال تعاىل : )) َواأَنَّ امْلَ�َساجَد هللَّ 

َفال َتْدعو َمَع اهللَّ اأََحداً (( )اجلـن:18( .
ودللة هذه الية الكرمية على املق�سود مبنية على 
الع�ساء  ، وهي  ال�سبعة  امل�ساجد  بامل�ساجد  املراد  اأن 
وهذا  �سجوده  الر�ص يف  الن�سان على  ي�سعها  التي 
هو الظاهر ، ويدل عليه املاأثور، وكيف كان فال ريب 
اأو و�سي  يف هذا احلكم واأنه ل يجوز ال�سجود لنبي 

ف�سال عن غريهما .
بقي  �سره(:  )قد�ص  اخلوئي  ال�سيد  يقول  اأن  اإىل 
الكالم يف �سجود املالئكة لآدم ، وكيف جاز ذلك ؟ مع 
العلماء  اأجاب  ، وقد  اهلل  ال�سجود ل يجوز لغري  اأن 

عن ذلك بوجوه:
الراأي الول : اإن �سجود املالئكة هنا مبعنى اخل�سوع 

، ولي�ص مبعنى ال�سجود املعهود .
فال   ، اللفظ  من  الظاهر  خالف  ذلك  اإن   : ويرده 
دلت  الروايات قد  واإن   ، اإليه من غري قرينة  ي�سار 
وبكى  اإبلي�ص  �سجر  لربه  �سجد  اإذا  اآدم  ابن  اإن  على 
، وهي دالة على اإن �سجود املالئكة الذي اأمرهم اهلل 
 ، املعهود  املعنى  بهذا  كان  اإبلي�ص  عنه  وا�ستكرب   ، به 

اآدم  ابن  اإطاعة  من  ويبكي  اإبلي�ص  ي�سجر  ولذلك 
لالأمر وع�سيانه هو من قبل .

الراأي الثاين : اإن �سجود املالئكة كان هلل ، واإمنا كان 
اآدم قبلة لهم ، كما يقال : �سلى للقبلة اأي اإليها . وقد 
اأمرهم اهلل بالتوجه اإىل اآدم يف �سجودهم تكرميا له 

وتعظيما ل�ساأنه .
والروايات  الآيات  ظاهر  ينافيه  تاأويل  اأنه   : ويرده 
اإمنا  اإبلي�ص  فاإن   . املباركة  الية  ينافيه �سريح  بل   ،
اأبى عن ال�سجود بادعاء اأنه اأ�سرف من اآدم ، فلو كان 
 ((  : لقوله  كان  ملا  له  قبلة  اآدم  وكان   ، ال�سجود هلل 
اأَ�سجد ملَن َخلَقَت طيناً (( )ال�سراء: من الآية61( . 
معنى جلواز اأن يكون ال�ساجد اأ�سرف مما ي�ستقبله .

الراأي الثالث : اإن ال�سجود لآدم حيث كان باأمر من 
اهلل تعاىل فهو يف احلقيقة خ�سوع هلل و�سجود له .

الق�سوى  الغاية  هو  ال�سجود  اإن   : ذلك  وبيان 
 ، بنف�سه  اهلل  خ�سه  قد  ولذلك   ، واخل�سوع  للتذلل 
ومل يرخ�ص عباده اأن ي�سجدوا لغريه ، واإن مل يكن 
والربوبية   ، ال�ساجد  من  العبودية  بعنوان  ال�سجود 

للم�سجود له .
اهلل  من  باأمر  كان  اإذا  اهلل  لغري  ال�سجود  اأن  غري 
كان يف احلقيقة عبادة له وتقربا اإليه ، لنه امتثال 
لمره ، وانقياد حلكمه ، واإن كان يف ال�سورة تذلال 

للمخلوق .
الأمر  هذا  عن  املتمرد  عقاب  ي�سح  ذلك  اأجل  ومن 
ول   ، للمخلوق  يتذلل  ل  باأنه  اعتذاره  ي�سمع  ول   ،

يخ�سع لغري الأمر.
ل  اأن  يجب  العبد  فاإن   : ال�سحيح  الوجه  هو  وهذا 
موله  يطيع  بل   ، اأموره  يف  ا�ستقالل  لنف�سه  يرى 
باخل�سوع  اأمره  فاإذا   . وي�ستهي  يهوى  حيث  من 
لأحد وجب عليه اأن ميتثله ، وكان خ�سوعه حينئذ 

خ�سوعا ملوله الذي اأمره به.
يتقرب  عمل  كل  يف  بد  ل  اأنه   : قدمناه  ما  ونتيجة 
اأن يكون ماأمورا به من قبله  اإىل ربه من  العبد  به 

بدليل خا�ص اأو عام.
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�أزمة �لكهرباء �صتنتهي ب�صكل كامل يف �لعر�ق عام 2013

�لعتبة ُ�لعلوية �ملقد�صة تقيم معر�صا دوليا للكتاب مب�صاركة دور ن�صر حملية ودولية  

��صتعادة 1.6 تريليون دينار من عمليات ف�صاد

توزيُع 200 د�ر و�طئة �لكلفة على �لعو�ئل �ملتعففة 

�خلطابي : �حلكومات �ملحلية ما ز�لت ال متلك �الأدو�ت �لالزمة الإد�رة ملف �لبطاقة 

ك�ســـف نائـــب رئي�ص الـــوزراء ل�ســـوؤون الطاقـــة الدكتور 
ح�ســـني ال�سهر�ســـتاين، عن حـــوارات مع تركيـــا لتزويد 
العـــراق بالكهربـــاء اعتبارا من �ســـهر اآذار املقبل، مبينا 
اإن م�ســـكلة الكهربـــاء لـــن حتـــل قبل عامني مـــع دخول 
املحطات التي مت التعاقد على اجنازها للخدمة باإنتاج 
13 األـــف ميكاواط ما �ســـينهي م�ســـكلة الكهرباء ب�ســـكل 

كامل عام 2013.

نظمـــت الأمانـــة العامـــة للعتبـــة العلويـــة املقد�ســـة معر�ـــص 
الكتاب الدويل الرابع على �ساحة م�سقف ال�سحن احليدري 
ال�ســـريف مبنا�ســـبة ولدة النبـــي الأعظـــم حممد �ســـلى اهلل 
عليه واله و�ســـلم، املعر�ص �سارك فيه نحو مئة وع�سرين دار 
ن�ســـر حملية ودولية ف�ســـال عن العتبات املقد�ســـة التي كان 
للعتبتني احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني ح�سور فاعل من 

خالل اإ�سداراتها الفكرية والثقافية والدينية . 

ك�ســـفت هيئـــة النزاهـــة عـــن ا�ســـتعادة مـــا يزيـــد علـــى  
متهمـــا   2844 واإحالـــة  دينـــار  مليـــار  و600  تريليـــون 
بالف�ســـاد اىل املحاكم املخت�ســـة و�ســـبطت 237 متلب�سا 
بجرائم ف�ســـاد خالل العام املا�ســـي. وقـــال مدير هيئة 

النزاهة يف كربالء املحامي م�سرق الغزايل اإن الق�سايا 
التي ك�سفتها الهيئة خالل العام 2010 ت�ساعفت ثالث 
مـــرات عـــن العام 2009 بف�ســـل تنامي قـــدرات حمققي 

الهيئة يف مالحقة الف�ساد والإيقاع باملتلب�سني.

العراقـــي  الأحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  وزعـــت 
فـــرع كربـــالء مائتـــي دار واطئـــة الكلفة على 
العوائـــل املتعففـــة والفقـــرية يف املحافظـــة يف 
ناحيـــة احلـــر ، حفـــل التوزيـــع الذي ح�ســـره 

م�ســـوؤولون يف احلكومة املحلية وامل�ستفيدون 
اأمـــام  وجـــاء بعـــد قرعـــة نظمتهـــا اجلمعيـــة 
املتقدمـــني مت فيه متليك تلـــك الدور جمانا 

اىل هذه العوائل.. 

قـــال نائـــب رئي�ـــص جمل�ـــص حمافظـــة كربالء ن�ســـيف 
املحليـــة مازالـــت ل  ان احلكومـــات  جا�ســـم اخلطابـــي 
متلك الأدوات الالزمة لإدارة ملف البطاقة التموينية 
كمختربات ال�سيطرة النوعية واملخازن وغريها فكيف 
ت�ســـتطيع اأن جتـــري عقـــودا جتارية كبـــرية، مبينا بان 

الدولـــة لديهـــا ملحقـــات جتاريـــة ولديهـــا موؤ�س�ســـات 
كبـــرية �ســـخمة ت�ســـتطيع مـــن خاللها ال�ســـيطرة على 
هـــذا المـــر، موؤكدا ان هذا املو�ســـوع يحتاج اىل تدريج 
كي ت�ســـتطيع احلكومـــات املحلية التعاون مع احلكومة 

الحتادية يف اإمتام هذا املو�سوع.

وزارة  ت�سكيالت   من  واحدة  التامني  اعادة  �سركة 
ان  ينبغي  واآليات عمل  ، ومن هنا تعنى مبهام  املالية 
ت�سيف امواًل وا�ستثمارات لوزارة تعنى بالعراق كله ، 
هذه ال�سركة تعر�ست مثل غريها من �سركات الدولة   
اىل هزات وتغيريات ، كما عا�ست حالت التعقيد التي 
�سركة  عام  مدير  الحتالل..يتحدث   بعد  ما  رافقت 

اعادة التاأمني عبد اهلل رحمه قائال:
تعد �سركة اعادة التاأمني العراقية احدى الت�سكيالت 
القانون  مبوجب  تاأ�س�ست  حيث  املالية  لوزارة  املهمة 
اعمالها يف عام 1961  ل�سنة 1960 وبا�سرت  رقم )21( 
�سوق  خلق  ومنها  عملها  خالل  من  ال�سركة  وتهدف 
ال�سوق  يف  العمل  واي�ساً  التاأمني  لعادة  وطنية 
التامني. اعادة  مبجال  متخ�س�سة  ك�سركة  الدويل 

 2005 ل�سنة   )10( رقم  قانون  هو  منه  نعاين  ما  ابرز 
املبا�سرة                                                             التاأمني  ل�سركات  احلق  اعطى  والذي 
بالقيام باآليات اعادة التاأمني دون الرجوع اىل ال�سركة 
الدولة  جهاز  هي  انها  مع  التامني  لعادة  العراقية 
كادر  ولها   1960 عام  منذ  التامني  باعادة  املتخ�س�ص 
متمكن وخربة يف دول املنطقة. لذا يجب اعادة النظر 
اإما  نقدمهما:  مقرتحني  خالل  من  القانون  بهذا 
لعادة  العراقية  بال�سركة  التامني  اعادة  عملية  ربط 
العراقية  التاأمني  ل�سوق  القائد  املعيد  كونها  التامني 
العودة اىل العادة  او  ولديها عالقات خارجية جيدة 
اللزامية اىل �سركة اعادة التامني العراقية والتي كان 
يعمل بها منذ عام 1960 اىل 1989 وذلك بتخ�سي�ص 
ن�سبة مئوية الزامية والفائ�ص يعر�ص مبوجب اعادة 

التامني.

�صركُة �عادة �لتاأمني 
و�برز معاناتها
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ك�سَف معاون املفت�ص العام يف وزارة ال�سحة احمد رحيم 
ال�ساعدي عن خطة الكرتونية ل�سبط م�سرتيات وزارة 
ال�سحة ومنع التالعب يف ال�سعار حيث قال : مت و�سع 
قائمـــة با�ســـعار مـــواد عامة ي�ســـل عددهـــا اىل اكرث من 
8000  فقرة جلميع الدوات املمكن ان يتم �ســـراوؤها من 
قبل املوؤ�س�ســـات ال�ســـحية با�ســـعار خمتلفة مـــع زيادة يف 
ال�ســـعر ل يزيد عن 10% مت تعميمهـــا على جميع دوائر 
ال�ســـحة دون ذكر ال�ســـعار لتتمكن من درج م�سرتياتها 
لـــكل �ســـهر مـــع ا�ســـعارها فيقـــوم الربنامـــج مـــن خـــالل 
املقارنـــة اللكرتونيـــة فرز جمع الفقـــرات التي تزيد يف 
�ســـعرها عـــن ن�ســـبة الزيادة املو�ســـوعة من قبـــل الوزارة 
البالغة 10% ليكون الجراء بعد ذلك هو ارجاع القائمة 
للدوائـــر مـــع طلب التحقيق فيها، موؤكدا ح�ســـول ذلك 
وخف�ص ن�سبة التالعب يف ا�سعار امل�سرتيات العامة مبا 
يقرب من ن�ســـبة 60% فتحقق بذلك الهدف املرجو من 

هذا الربنامج ، م�ســـيفا: اإن هـــذه التجربة مت تعميمها 
علـــى مكاتـــب جميـــع املفت�ســـني العامـــني من قبـــل هيئة 
النزاهـــة بعـــد اأن مت اطـــالع رئي�ـــص هيئـــة النزاهـــة على 

جتربة ال�سحة يف هذا المر.
هل �سيتم حتديث ا�سعار هذه املواد؟

نعـــم حتدث ال�ســـعار كل ثالثة ا�ســـهر مـــع الخذ بنظر 

العتبـــار ن�ســـبة الزيـــادة والنخفا�ـــص مبعـــدل ي�ســـمح 
مبعرفـــة النـــواع التـــي قـــد ل تكـــون حقيقيـــة مقارنـــة 
علـــى  الربنامـــج  هـــذا  بتطبيـــق  بداأنـــا  كمـــا  ب�ســـعرها، 
م�ســـرتيات الدويـــة وكذلك يف ال�ســـيطرة علـــى املخازن 
العامة ونحن الن ب�سدد و�سع قاعدة الكرتونية لعمل 

مكاتب املفت�سني العامني يف  باقي الوزارات.

بجمهرة املئات وم�ساركة امل�سوؤولني من جمل�ص املحافظة 
و�سيوخ ع�سائر كربالء املقد�سة تظاهرت ح�سود كربالئية 
غفرية م�ســــاء يوم الأربعــــاء املوافق 2011/2/23 مل�ســــاندة 
ودعــــم موقــــف بع�ــــص الإخــــوة العــــرب املنتف�ســــني �ســــد 
حكامهم، وبداأت التظاهرة من منطقة املخيم احل�ســــيني 
اأحد اأطراف مدينة كربالء القدمية و�ســــارت باجتاه باب 
قبلة الإمام احل�ســــني )عليه ال�سالم( اىل منطقة ما بني 
احلرمــــني ال�ســــريفني حيــــث جتمهــــر املتظاهــــرون هناك 
وهتفــــوا موؤيديــــن مطاليــــب الخــــوة املنتف�ســــني العرب، 

وكف الأذى عن اأبناء �سعوبهم..
وقال ال�ســــيخ )عماد الأ�ســــدي( "بادر اأبناء مدينة كربالء 
املقد�ســــة مــــن جــــوار اأبي الأحــــرار الإمام احل�ســــني )عليه 
ال�سالم( بتظاهرة �سلمية تنت�سر لإخوانهم امل�سطهدين 
يف م�سر واليمن والبحرين وتون�ص وليبيا واجلزائر ويف 
كل مــــكان يكــــون فيــــه مظلوم"، م�ســــيفا اإنهــــم "عون لكل 
مظلوم وللظامل خ�سم   وما خروج مئات املتظاهرين اإل 
ليعربوا  عن �ســــجبهم  وا�ســــتنكارهم  ملــــا يجري من ظلم 
جائــــر بحــــق اأبنــــاء العرب مــــن قبــــل الطواغيــــت واحلكام 

اأذناب ال�سيطان واجلربوت".
على �سعيد مت�سل اأبدى احلاج )فا�سل عوز( من وجهاء 
املدينــــة "عن ت�ســــامن اأبنــــاء مدينة كربالء املقد�ســــة مع 

جميــــع ال�ســــعوب العربية الذين نالوا مــــا نالوه  من ظلم 
وحيف وا�سطهاد من احلكام املف�سدين، منددا بالأعمال 
الإجرامية التي تتعر�ص لها ال�سعوب العربية امل�سطهدة، 
مطالبــــا كافــــة احلــــكام بالتنحي لإف�ســــاح املجــــال للحرية 

والدميقراطية مكان ال�ستغالل والديكتاتورية".  
فيمــــا اأكــــد )علــــي البــــاوي( م�ســــوؤول وحدة اإعــــالم ما بني 
احلرمني ال�ســــريفني، ما "خرج  املئــــات من اأبناء كربالء 
اإل ليوؤكــــدوا  �ســــدق م�ســــاعرهم مبواطنــــة وحقــــوق اأبناء 
العــــرب �ســــواء كانوا  بحرينيــــني اأو  ليبيني اأو  مينيني  اأو 
م�ســــريني"، م�ســــيفا "اإن املتظاهريــــن اآزروا النتفا�ســــة 
البحرينيــــة والليبيــــة وهــــم يوؤكــــدون على نبــــذ الطائفية 

التي ت�سعى اىل هدم �سفوف امل�سلمني".

مــــن جهتــــه بني املواطن )قا�ســــم فا�ســــل اخلفاجــــي( اإن " 
الثورات والنتفا�سات التي بداأت تزداد وتريتها يف الونة 
الخــــرية هــــي دليل علــــى املظلومية التــــي حلقت بهم من 
قبــــل حكامهــــم، ويف نف�ــــص الوقــــت يجــــب اأن يتعظ جميع 

ال�سا�سة واحلكام من امل�سري الذي حلق بالطواغيت ".
وقد �ســــهدت ال�ســــاحة العربية عدة تظاهرات جماهريية 
ادت اثنتــــان منهمــــا اىل تنحــــي حكامهمــــا همــــا م�ســــر و 
تون�ــــص امــــا البقيــــة فانهــــا مازالــــت تــــزداد يومــــا بعــــد يوم 
عازمــــة علــــى درء اخلطــــر واحليــــف الذي حلــــق بهم منذ 
عقود من ال�سنني ، هذه التظاهرات جعلت احلكام العرب   
لي�ســــوا مباأمن من ثورات �سعوبهم اذاما  متادوا يف غيهم 

وطغيانهم.   

وز�رة ُ�ل�صحة ت�صبط م�صرتياتها �لكرتونيا 

مئات �ملتظاهرين يف كربالء يعربون عن م�صاندة �أخو�نهم �لعرب يف حتقيق مطالبهم

تقرير: ح�صني �لنعمة
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اأمام هذا امل�ســـهد ، يفقد املو�ســـوع قيمته ال�سا�ســـية يف العمل 
الفنـــي الإ�ســـالمي ويتحول اإىل املبـــداأ مع قيمة ال�ســـكل بدل 
مـــن ال�ســـكل وامل�ســـمون او املو�ســـوع هـــو اجلمـــال يف الفنـــون 
الإ�ســـالمية  التـــي تتميز بتفردها بتلك اللم�ســـات الروحانية 
التي ترتاح اليها النفو�ص وتتماهى مع تعابريها وتوريقاتها 
الالمتناهيـــة ، لتوحـــي ب�ســـعور النتمـــاء اىل عـــوامل كونيـــة 

بعيـــدة متد الـــروح القلقة فيها ب�ســـالمها وطماأنينتها . حتى 
اعتـــربت الزخرفـــة نوعا مـــن الطقو�ـــص املقد�ســـة واملنمنمات 
متثـــل ل نهائيـــة احلياة . حيث يقول )مار�ســـيه( : ) يف كتاب 
الفن ال�ســـالمي ( ) ان وحدة الرق�سة الزخرفية بغري بداية 
او نهايـــة ، فهـــي �ســـرمدية ا�ســـتوحت قواعدهـــا مـــن القواعد 
الريا�سية وتكرار املو�سوع والرغبة يف حل معادلة الالنهاية 

. )
ويك�ســـف الفـــن ال�ســـالمي  مبيـــزة هـــي ) الـــذات حمجوبـــة 
بال�سفات ، وال�سفات حمجوبة بالفعال ، والفعال حمجوبة 
بالكوان والثار ، فمن جتلت عليه ال�ســـفات بارتفاع حجبت 
الفعال ، ر�ســـي و�ســـلم ، ومـــن جتلت عليه ال�ســـفات ، فني يف 
الوحـــدة ، ف�ســـار موحـــدا مطلقـــا ، فتوحيـــد الفعـــال مقـــدم 
علـــى توحيد ال�ســـفات ، وتوحيد ال�ســـفات مقدم على توحيد 

الذات(  .
مـــن هنـــا تغيـــب الـــذات يف الفن ال�ســـالمي ، وت�ســـمحل امام 
عظمـــة اخلالـــق ، ولتظهـــر ال يف �ســـمات ذلـــك الفن اجلمعي 
، الـــذي يعيـــد عزفا ا�ســـالميا جماعيا ، فيغيب الفنان امل�ســـلم 

بينما  اذ يتجلى الفن ال�سالمي يف ابهى �سوره .
كمـــا تنعك�ـــص �ســـفة املطلـــق من خـــالل ذلك التكـــرار الذي ل 
ينتهـــي يف انت�ســـار الزخرفـــة باجتاهـــات متعـــددة ل تنتهـــي او 

تتوقف امنا تتوالد ب�ســـورة م�ســـتمرة . وهكذا ينمو الفن من 
نقطـــة واحدة ترتاكم بنظامية هند�ســـية ريا�ســـية ، او تتكرر 
ح�ســـب نظام كلي فت�ســـري خطاً واخلط يكون ا�ســـكال مربعة 
، دائرة ، خمم�ص ، م�ســـد�ص ، م�ســـبع ، مثمن .... الخ ثم تدور 

هذه ال�سكال حول مراكزها .
اجمد حميد

الزخرفة ُ يف جدران و�سقوف
 العتبة احل�سينية املقد�سة  مبداأ للجمال

�سعيد ر�سيد زميزم
دخل الإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( اىل قلب كل اإن�سان 
من�ســـف ومتنور حيث حتدث عنه وعن افكاره ال�سديدة 
وجهاده اخلالد ومبادئ ثورته اجلبارة املئات بل الآلف 
مـــن ال�ســـعراء والأدبـــاء واملفكريـــن وكان هـــوؤلء ينتمون 
اىل قوميـــات واديـــان ومذاهـــب متعـــددة ال اأن القا�ســـم 
امل�ســـرتك الـــذي جمعهـــم هـــو تاأثرهم بالنهج احل�ســـيني 
العظيم وبالأخ�ص املبادئ ال�سامية التي نادى بها الإمام 
) عليه ال�ســـالم( وهو يتحدى احلـــكام الطغاة كان ممن 
تاأثـــر بالنهج اخلالد لرمزنا و�ســـموخنا الإمام احل�ســـني 
) عليـــه ال�ســـالم( ال�ســـاعر الألبـــاين ) داليب فرا�ســـري( 
مما جعله اأن ي�ســـمم على اجناز ملحمة �ســـعرية خالدة 

يتحـــدث فيهـــا عن تلـــك الوقفة ال�ســـجاعة التـــي وقفها 
الإمام )عليه ال�ســـالم( واأ�ســـحابه الأبرار ) ر�سوان اهلل 
عليهم( �ســـد احلكام امل�ســـتبدين الذين حكموا �سعوبهم 

باحلديد والنار وعن تاريخ كربالء املجيد ..
بلغـــت اأبيات هذه امللحمة الرائعة بــــ )65( األف بيت وقد 
ق�ســـى هـــذا ال�ســـاعر املثابـــر بحـــدود )10( �ســـنوات وهـــو 
ينظـــم رائعتـــه تلـــك التـــي جعلهـــا بــــ 10 ف�ســـول واليـــك 
عزيزي القارئ الكرمي بع�ســـا مما قاله �ســـاعرنا الكبري 

يف الإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( وكربالء ..
ذلك املكان 

اختاره جناب املنان 
فقد اراد بنف�سه 

ان يزج به يف ذلك امليدان 
ما عانى منه امللك 

يف ذلك امليدان 
ل ميكن لأي اإن�سان ان يعرب عنه 

مهما اأوتي من بيان 
نزلت اآية 

 يا ح�سني يا �سبور 
امل�سادر:

فاجعة كربالء يف ال�سمري العاملي – �ص287-286
الثقافة اللبانية يف البجدية العربية – �ص91

الإمام احل�ســـني ) عليه ال�ســـالم( يف ال�ســـعر الألباين – 
�ص167.

اكرُب ملحمٍة �سعريٍة يف العامل عن الإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( تبلغ 
اأبياتها )65( األف بيت ل�ساعر األباين
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احل�سينية  للعتبتني  العامتان  الأمانتان  اأقامت 
والعبا�سية املقد�ستني مهرجان ربيع الر�سالة الثقايف 
لل�سنة اخلام�سة على التوايل، الأ�سبوع املا�سي، و�سط 
اأكادميي وجماهريي  وفنية وح�سور  فعاليات فكرية 

من داخل كربالء وخارجها.
وت�سّمن مهرجان ربيع الر�سالة الذي يقام مبنا�سبة 
وحفيده  واآله  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول  ولدة 
الفعاليات  من  عدداً  ال�سالم(،  )عليه  ال�سادق  الإمام 
القراآنية  والأم�سيات  الأكادمييني  موؤمتر  ومنها 
ومعر�ص الفّن الت�سكيلي، وجاء هذا العام حتت �سعار 

)الر�سول الأعظم  مثل اأعلى ور�سالة معطاء(.
ربيع  من   17 املوافق  الثالثاء  يوم  املهرجان  وافتتح 
الأول، واأو�سح �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 
املقد�ستني  للعتبتني  العامتني  الأمانتني  خالل كلمة 
طالب  بناء  اإىل  بحاجة  »اليوم  باأّنه  الفتتاح  حلفل 
اأن  نبني جمتمعنا وموؤ�س�ساتنا ويجب  اجلامعة حتى 
توؤطر درا�سة هذا الطالب بتلك الإطارات واملحددات 
للدولة  بناة  جنعلهم  اأن  خاللها  من  ن�ستطيع  التي 

وغري هادمني لها، وكذلك بالن�سبة لل�سرائح الأخرى 
بناة  وهم  للخريجني  بحاجة  فنحن  املجتمع  من 
الدولة وامل�ستقبل اأن تكون �سخ�سياتهم قد بنيت البناء 
العلمي والأخالقي والديني املتني والذي يحّول هذا 

الر�سيد العلمي اإىل بناء املجتمع والدولة«.
اآفاق  فتح  اإىل  بحاجة  »اننا  اإىل  �سماحته،  واأ�ساف 
واأن  واحلوزوية،  الأكادميية  العلوم  بني  التعاون  
نبحث عن املنافذ والآفاق للتعاون يف هذا املجال لكي 
اإن�ساناً  اجلامعات  خريجي  من  ن�سنع  اأن  ن�ستطيع 
العلمية وال�سوابط الأخالقية  ميتلك هذه املح�سلة 
والإميانية التي جتعل منه اأحد بناة املجتمع والدولة، 
من  الكثري  نعالج  اأن  ن�ستطيع  ل  ذلك  دون  ومن 

الظواهر املنت�سرة يف جمتمعنا والتي متخر فيه«. 
الر�سيد  نقل  اآلية  و�سع  املعنيني  »على  باأن  وبنّي 
ال�سريفة  العلمية  احلوزة  من  والإمياين  العلمي 
وهو  الآخر  الطرف  قبل  وكذلك من  اجلامعات،  اإىل 
ونتاجها  العلمي  ر�سيدها  جتعل  وكيف  اجلامعة 
مهم  اأمر  وهذا  العلمية  احلوزة  خدمة  يف  الفكري 

قبل  من  ي�سعدنا  تعاونا  هنالك  باأن  نرى  ونحن 
يف  ال�سريفة  العلمية  احلوزة  مع  العراقية  اجلامعات 
خمتلف املجالت ومن جملتها مهرجان ربيع الر�سالة 

الثقايف«.
وزارة  يف  والتطوير  البحث  مدير  اأ�سار  جانبه  من 
التعليم    الدكتور حممد ال�سّراج اإىل اإّن »منا�سبة املولد 
م�ستوى  على  عاملياً  حدثاً  تكون  اأن  ت�ستحّق  النبوّي 
الر�سول  مولد  اإن  اإذ  والب�سرية،  الإ�سالمية  الأمة 
الكتفاء  ينبغي  ول  اأجمع،  العامل  مولد  هو  الأكرم 
تتحول هذه  اأن  واإمنا  ال�سكلية فح�سب،  بالحتفالت 

الذكرى اإىل انعطاف مهم يف تاريخ العامل«.
واملوؤمترات  الندوات  اإقامة   »يجب   : ال�سراج  واأ�ساف 
النبوية  و�سريته  دعوته  واأ�س�ص  الر�سول  عن  العاملية 
والتطوير  البحث  مدير  وحمل  وتعاليمها«،  بقيمها 
عدة مقرتحات  منها »طبع الكتب والن�سرات مبختلف 
والتعاليم  الر�سول  ر�سالة  عن  تتحدث  والتي  اللغات 
اإقامة  عن  ف�ساًل  الأ�سعدة،  كافة  على  الإ�سالمية 
املهرجانات الكربى التي جتمع امل�سلمني من كل بقاع 

مبنا�سبِة ولدة الر�سول الأعظم وحفيده الإمام جعفر ال�سادق..
�الأمانتان �لعامتان للعتبتني �حل�صينية و�لعبا�صية �ملقد�صتني تقيمان مهرجان ربيع 

�لر�صالة �لثقايف �خلام�س و�صط م�صاركة و��صعة وفعاليات متنّوعة
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الر�سول  مدينة  يف  املهرجان  عقد  لو  وحبذا  العامل، 
وعند قربه، بالإ�سافة اىل  اإقامة الدرا�سات ور�سالت 
املاج�ستري والدكتوراه حول �سخ�سية الر�سول الأكرم 
مع  وريادية،  معرفية  جوانب  يف  ال�سريفة  و�سريته 
العمل على اإنتاج امل�سرحيات اجلادة التي تتحدث عن 
وطبع  ال�سريفة؛  �سريته  خالل  من  الأكرم  الر�سول 
اأنحاء  كل  بلغات خمتلفة يف  وتوزيعه  الكرمي  القراآن 

العامل«.
للمهرجان  التح�سريية  اللجنة  ع�سو  اأو�سح  بينما 
باأّن  )الأحرار(  لـ  حديثه  يف  اليا�سري  عقيل  ال�سيد 
والعبا�سية  احل�سينية  للعتبتني  العامتني  »الأمانتني 
املقد�ستني ت�سعيان اإىل ت�سليط ال�سوء على �سخ�سية 
وحياة الر�سول الأعظم حممد )�سلى اهلل عليه واآله( 
والأدباء  والباحثني  املفكرين  ا�ستقطاب  خالل  من 
والذي  الثقايف  الر�سالة  ربيع  مهرجان  يف  وجمعهم 
املولد  مبنا�سبة  التوايل  على  اخلام�سة  للمرة  يقام 

ال�سريف«.
موؤمتر  اإقامة  املهرجان  »يت�سمن  اليا�سري،  واأ�ساف 
بحثي مب�ساركة 20 بحثاً اأكادميياً ودينياً تتحدث عن 
النبي الكرمي وحفيده الإمام جعفر ال�سادق، ف�ساًل 
القراآنية  والأم�سيات  الت�سكيلي  املعر�ص  اإقامة  عن 
و�سي�ستمر املهرجان ملدة ثالثة اأيام متوا�سلة و�ستقام 
ما  ومنطقة  املقد�ستني  العتبتني  يف  الفعاليات  هذه 

بني احلرمني مبركز املدينة«.
الثقايف  الر�سالة  ربيع  مهرجان  فعاليات  واختتمت 
الأمانتني  بكلمة  اخلتامية  اجلل�سة  يف  اخلام�ص 
ليث  ال�سيد  قراأها  املقد�ستني  للعتبتني  العامتني 
العبا�سية  العتبة  يف  الإعالم  ق�سم  م�سوؤول  املو�سوي 
والتي  الأكادمييني  الباحثني  كلمة  تبعتها  املطهرة، 
جامعة  رئي�ص  احللي  جودي  عبود  الدكتور  قراأها 
موؤمتر  تو�سيات  جاءت  وبعدها  بكربالء،  البيت  اأهل 
الأكادمييني وق�سائد �سعرية ومن ثم توزيع اجلوائز 
املهرجان  يف  امل�ساركني  على  التقديرية  وال�سهادات 
والفائزين يف معر�ص الفن الت�سكيلي حيث مت اختيار 

ع�سرة اأعمال متميزة من �سمن )90( عماًل فنياً.
)20( بحثًا �أكادمييًا عن �صرية �لر�صول 

�الأعظم ت�صارك يف مهرجان ربيع �لر�صالة 
�لثقايف

الثقايف  الر�سالة  ربيع  مهرجان  فعاليات  �سمن 
الباحثني  من  لعدد  بحثاً   )20( �سارَك  اخلام�ص، 
الأكادمييني من اجلامعات العراقية وذلك على قاعة 

خامت الأنبياء بالعتبة احل�سينية.
وجاء موؤمتر البحوث الأكادميية على خم�ص جل�سات، 

تناول فيه الباحثون حياة و�سخ�سية النبي وحماولة 
وقدّمها  احلايل،  الواقع  على  لعك�سها  �سريته  اقتفاء 
والدكتور  العابدين جعفر  زين  الدكتور  لهم كل من 

اأجمد التميمي من جامعة كربالء.
بحثاً   )20( م�ساركة  الأكادمييني  موؤمتر  و�سم 
بـ  املو�سوم  احلربي  خليل  حممد  الدكتور  بحث  منها 
)مراتب اخلطاب القراآين للر�سول حممد )�سلى 
الثاين  البحث  جاء  فيما  و�سلم((؛  واآله  عليه  اهلل 
عليه  اهلل  )�سلى  الأكرم  الر�سول  )�سخ�سية  عن 
واآله و�سلم( عند مفكري ال�سرق والغرب( للدكتور 
جاء  بينما  بغداد،  جامعة  اأ�ستاذ  احل�سيني  ق�سي 
امل�سلمة  املراأة  )مكانة  عنوان  حتت  الثالث  البحث 
العكيلي  عهود  للدكتورة  الأنبياء(  خامت  �سرية  يف 
اأ�ستاذة جامعة بغداد، اإ�سافة اإىل بحث عن )عاملية 
احل�سارة  عوملة  عن  بدياًل  والر�سالة  الر�سول 
الأ�سدي  الغني  عبد  ح�سن  للدكتور  الغربية( 
وعدم  )الإن�سان  عن  وبحث  كربالء،  جامعة  من 
الأعظم(  الر�سول  �سرية  يف  الجتماعي  التحيز 
كربالء،  �سحة  دائرة  من  اجلوهر  �سليم  للدكتور 
وكذلك بحث بعنوان )النبي �سلى اهلل عليه واآله   
للدكتور  الإ�سالمي(  امل�ستقبلي  الفكر  وتاأ�سي�ص 
امل�ستن�سرية،  اجلامعة  من  ال�ساعدي  رحيم 
للتعاي�ص  اجتماعي  عقد  )املوؤاخاة  بعنوان  وبحث 
والعدالة( للدكتورة فاطمة البحراين من جامعة 
بغداد، اأما الباحث الدكتور عالء جرب من اجلامعة 
واأثرها يف  امل�ستن�سرية فقد تناول بحثه )القيادة 
واآله(  النبي ) �سلى اهلل عليه  الإن�ساين،  ال�سلوك 

مثاًل(.
)90( عماًل فنيًا ت�صارك  يف �ملعر�س 

�لت�صكيلي ملهرجان ربيع �لر�صالة �خلام�س
الذي  الت�سكيلي  املعر�ص  يف  فنياً  عماًل   90 �سارَك 
مدينة  مبركز  احلرمني  بني  ما  مبنطقة  افتتح 

الر�سالة  ربيع  مهرجان  فعاليات  �سمن  كربالء 
الثقايف  الذي تقيمه العتبتان احل�سينية والعبا�سية 

املقد�ستان للمرة اخلام�سة على التوايل.
والزخرفة  واخلط  الر�سم  فنون  الأعمال  و�سّمت 
وال�سور الفوتوغرافية والنحت لفنانني عراقيني 
وطلبة واأ�ساتذة كليات ومعاهد الفنون اجلميلة يف 

العراق.
وقال الفنان  كمال البا�سا ع�سو اللجنة التح�سريية 
املعر�ص  »يعد  )الأحرار(:  لـ  الت�سكيلي  للمعر�ص 
الثقايف  الر�سالة  ربيع  مهرجان   فعاليات  اأحد 
النبي  ولدة  مبنا�سبة  اخلام�سة  للمرة  يقام  الذي 
يف  الت�سكيليني  للفنانني  دعوة  وقدمت  الكرمي، 
العراق وكذلك الطلبة والأكادمييني يف اجلامعات 
واملعاهد ملحافظات الب�سرة وبابل وبغداد ومتخ�ص 
تراوحت  متنوعاً  فنياً  عماًل   90 م�ساركة  عنهم 
والتجريب  الأكادميية  بني  امل�ساركني  اأعمال 
النبي  ولدة  عن  جميعها  وحتدثت  والواقعيات، 

الكرمي وارتباطه بالإن�سانية جمعاء«.
امل�سلمني  على  تقت�سر  مل  امل�ساركة  اإن  اإىل  واأ�سار 
ديانات  من  م�ساركات  هنالك  كانت  واإمنا  فح�سب 
اأن تكون هنالك  ومذاهب اأخرى، وكان من املقرر 
الأحداث  اإن  اإل  العراق  خارج  من  فنية  اأعمال 
اجلارية يف بلدانهم حّدت من احل�سور اإىل كربالء 

وامل�ساركة يف املهرجان«.
وتابع : »يف ختام املهرجان الذي ي�ستمر ملدة خم�سة 
اأيام �ستقوم اللجنة امل�سرفة على املعر�ص الت�سكيلي 
باختيار 10 اأعمال فنية متميزة و�ستكون لها جوائز 
كربالء  »مدينة  اإّن  اإىل  البا�سا  ولفَت  نقدية«.  
�ست�سبح عا�سمة للفن الت�سكيلي يف العراق اإ�سافة 
عرب  واإبداعياً  فكرياً  ومركزاً  عا�سمة  كونها  اإىل 
الفكرية وامل�سرحية  املهرجانات والفعاليات  اإقامة 
والفنية«.                                                                                                             
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تقرير: ح�سني النعمة

�أو�صت جلنتا �الأوقاف و�ملالية يف جمل�س 
�لنو�ب �لعر�قي باالإجماع باال�صتحقاق 

�ملايل للعتبات �ملقد�صة و�ملز�ر�ت �ل�صيعية 
�ل�صريفة بح�صب ع�صو جمل�س �إد�رة 

�لعتبة �حل�صينية و�مل�صت�صار �ملايل فيها 
، فيما �أكد رئي�س ق�صم �ل�صوؤون �ملالية 

بالعتبة �ملقد�صة "�إن �لعتبات �ملقد�صة 
لديها �لتز�مات مالية لتنفيذ �مل�صاريع �لتي 

ت�صب يف خدمة ز�ئري هذه �ملر�قد �مل�صرفة 
وتقدر بـ )276( مليار دينار خالل عام 

2011م وح�صب �لتفا�صيل �ملقدمة لوز�رة 
�ملالية مبوجب مو�زنة عام 2011 ". 

وقال الأ�ســــتاذ )ح�ســــن ر�ســــيد( امل�ســــاور املايل وع�سو 
جمل�ــــص اإدارة العتبــــة احل�ســــينية املقد�ســــة، "بح�ســــب 
توجيــــه  الأمــــني العــــام للعتبــــة احل�ســــينية املقد�ســــة 
�ســــماحة ال�ســــيخ عبد املهــــدي الكربالئي، مت ت�ســــكيل 
وفد من امل�ساور ورئي�ص ق�سم ال�سوؤون املالية ورئي�ص 
ق�سم ال�سوؤون القانونية يف العتبة احل�سينية املطهرة، 
ملقابلــــة جلنــــة الأوقــــاف واللجنــــة املاليــــة للبحــــث يف 
مو�ســــوع ا�ســــتحقاقات العتبــــات املقد�ســــة"، مو�ســــحا 

اإنــــه "مثــــل ونــــاب عن كافــــة العتبات املقد�ســــة، وبحث 
مو�ســــوعات التخ�سي�ســــات املالية اخلا�ســــة بها، من 
نفقات ا�ســــتثمارية لتنفيذ امل�ساريع الكبرية املفتوحة 
حاليــــاً داخل وخارج العتبات والتي رتبت ذمما مالية 
م�ســــتحقة وواجبة الت�سديد اىل املقاولني خالل عام 
2011"، لفتــــا اىل اإنــــه "مت طــــرح م�ســــاألة اأن العتبات 
املقد�ســــة لهــــا م�ســــتحقات اأوجبهــــا الد�ســــتور ح�ســــب 
املــــادة الثامنة منه فيجب دعمها اأو و�ســــع الإمكانات 
ملــــا  املقد�ســــة،  العتبــــات  خلدمــــة  وجتنيدهــــا  املاليــــة 
متثلــــه مــــن مرتكز اقت�ســــادي وطني، ناهيــــك عن اإن 
اأكــــرث اخلدمــــات التي تقدمها العتبــــات جمانية اأمام 
احل�ســــيلة ال�ســــنوية التي يقدر عدد وافديها بـ )50( 
مليــــون زائــــر �ســــنويا فقــــط اىل كربــــالء املقد�ســــة"، 
م�سريا اىل  اإنه "مت مفاحتة جلنة الأوقاف وتفهموا 
الأمــــر، فــــكان لنــــا لقــــاء اآخــــر مــــع اللجنــــة املاليــــة يف 
املو�ســــوعي  الطــــرح  علــــى  وبنــــاًء  النــــواب،  جمل�ــــص 
بح�ســــب  طلباتنــــا  وبينــــا  الــــوايف  الرقمــــي  وال�ســــرح 
والتــــي تفاجاأنــــا  املاليــــة  مــــن وزارة  املقــــرة  امليزانيــــة 
بهــــا اإثــــر  رفعهــــا مــــن جمل�ــــص الــــوزراء اىل جمل�ــــص 
النــــواب قــــد مت قطــــع ن�ســــبة كبــــرية ت�ســــل اىل %75 
ويف احلقيقــــة اأثــــرت هذه على النفقات ال�ســــتثمارية 
للعتبــــات اأي الأعمــــال وامل�ســــاريع املفتوحــــة خلدمــــة 
الزائريــــن والتــــي هي قيــــد التنفيذ"، مو�ســــحا اإنهم 
"ا�سطحبوا امللفات والوثائق والك�سوفات القانونية 
فتيقنــــوا بتوفــــري اإمكانــــات العتبــــة وت�ســــخريها اىل 
التخ�سي�ســــات  "قيمــــة  اإن  موؤكــــدا  العتبــــات"،  زوار 
املعدة لعام 2011 لتنفيذ امل�ساريع املفتوحة يف العتبة 
احل�ســــينية املقد�ســــة تقــــدر بـــــ )56( مليــــار دينــــار، يف 
حــــني كان التخ�ســــي�ص مليارين ون�ســــف املليار وهي 
ميزانيــــة ت�ســــع العتبات املقد�ســــة اأمام حــــرج كبري يف 
ت�ســــديد ا�ســــتحقاق اجلهات املنفذة للم�ساريع خا�سة 
اإن الزيــــارات املليونية اأ�ســــبحت ت�ســــكل رافــــداً حيوياً 
لالقت�ســــاد الوطنــــي اجتاه �ســــمعة العتبات املقد�ســــة، 
علمــــا اإن العتبــــات املقد�ســــة اليوم تعترب موؤ�ســــرا على 

جناح الدولة اقت�ساديا واأمنيا".
واأ�ســــاف ر�سيد "تباحثنا مع جلنتي الأوقاف واملالية 
بالتفــــاوؤل  مفعمــــة  اأجــــواء  ويف  النــــواب  جمل�ــــص  يف 

واإيجابية النقا�ص حقق الوفد نتائج طيبة من خالل 
تفهم هاتــــني اللجنتــــني النيابيتني عن ا�ســــتحقاقية 
هــــذه العتبات فكانــــت ال�ســــتجابة ملتطلباتنــــا واأكدوا 
على حتقيقها �ســــمن املوازنة التكميليــــة"، مبيناً انه 
"ووفقاً للد�ستور العراقي الذي يلزم الدولة حماية 
ورعاية العتبات املقد�سة فقد تو�سلنا اىل اإ�سافة فقرة 
للمــــادة )25( مــــن قانــــون املوازنة املقــــدم اىل جمل�ص 
النواب باإقرار النفقات ال�ســــتثمارية امل�ستحقة لهذه 
ال�ســــنة واملقدمــــة مــــن وزارة املاليــــة ولكافــــة العتبــــات 
املقد�ســــة اإ�ســــافة اىل ا�ســــتعادة كافــــة مبالــــغ الرواتب 
للمنت�ســــبني العاملــــني يف تلــــك العتبــــات التي ت�ســــمل 
)العتبتــــني احل�ســــينية والعبا�ســــية والعتبــــة العلويــــة 
والكاظمية املقد�سات واملزارات ال�سيعية ال�سريفة(".  
مــــن جانبه قــــال )جالوي نعمــــة ال�ســــيالوي( رئي�ص 
ق�سم ال�سوؤون املالية بالعتبة املقد�سة انه "نظراً لعدم 
توفــــر هــــذا املبلــــغ والبالغ بـــــ )276( مليــــار حالياً من 
املوازنة فــــان اللجنتني املذكورتني اأقرت با�ســــتحقاق 
واأو�ســــت  ال�ســــريفة  واملــــزارات  املقد�ســــة  العتبــــات 
وباإجمــــاع اأع�ســــائها مبناقلة مبلــــغ )90( مليار دينار 
حالياً.. لت�سديد التزامات العتبات املقد�سة واملزارات 
ال�ســــريفة للمقاولني واملجهزين على اأن يتم ت�سديد 
بقيــــة املبلــــغ يف الن�ســــف الثــــاين مــــن �ســــنة 2011 )يف 
املوازنــــة التكميليــــة("، م�ســــيفا اإن "املنحــــة املقدمــــة 
مــــن العتبات اىل وزارة املالية لعام 2011 ت�ســــمل %80 
منها لتنفيذ امل�ساريع اخلدمية التي ت�سب يف خدمة 
زائري املراقد  ال�ســـريفة و20% ي�سمل بقية النفقات 

الت�سغيلية وخدمات الزائرين".

امل�ست�ساُر  املايلُّ  يف العتبة احل�سينية املقد�سة:
جمل�س �لنو�ب ي�صتجيب ملتطلبات �لعتبات �ملقد�صة بخ�صو�س �ملو�زنة �ل�صنوية
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تقرير: �سفاء ال�سعدي

حر�ســـاً منهـــا على ن�ســـر ثقافـــة الديـــن الإ�ســـالمي احلنيف 
املتمثل بالتعاليم ال�ســـماوية ال�سمحاء وزيادة الوعي الديني 
بـــني فئـــات املجتمـــع العراقـــي، وجـــه الأمـــني العـــام للعتبـــة 
احل�ســـينية املقد�ســـة �ســـماحة ال�ســـيخ عبد املهدي الكربالئي 
علـــى �ســـرورة النفتـــاح علـــى كافـــة فئـــات املجتمـــع  وزيـــادة 
التبليـــغ الدينـــي بني عموم الأفراد �ســـمن جلان �ســـكلت من 
ق�ســـم ال�ســـوؤون الدينيـــة يف العتبـــة احل�ســـينية لغر�ـــص زيارة 
�ســـجن الإ�ســـالح يف النا�ســـرية عـــرب زيـــارات متكـــررة لهـــذا 
ال�ساأن، وت�سكلت اللجنة من ال�سيد عبا�ص الالوندي وال�سيخ 
عبا�ص العكاي�سي وال�سيخ كرمي خميف وال�سيخ علي ال�سدي 

وال�سيد عالء تكليف العوادي.
وقال ال�سيخ "عبا�ص العكاي�سي" يف ت�سريح خ�سه )الأحرار(؛ 
ان عمـــل اللجنـــة جـــاء بعـــد توجيه ممثـــل املرجعيـــة الدينية 
العمـــل كان موجـــودا  ان  بهـــذا اخل�سو�ص،ل�ســـيما   العليـــا 
منـــذ فرتة لي�ســـت بقليلة مع ال�ســـيد مدير ال�ســـجن و�ســـعبة 
التبليـــغ واإقامتهم دورات لبيان الأحكام ال�ســـرعية وامل�ســـائل 
العقائديـــة الأخالقية، كما متكنا من اإقامة دورات يف اأحكام 
تالوة القراآن الكرمي، وكذلك اإي�سال علوم اآل البيت  عليهم 

ال�سالم   اىل كل فرد موجود داخل ال�سجون ."
وتابـــع العكاي�ســـي: كما مت تعليم النـــزلء املوجودين القراءة 
والكتابة للذين ل يح�ســـنونها وقد مت اإن�ســـاء مكتبة جديدة 
حتـــوي علـــى جمموعـــة من الكتـــب داخل �ســـجن النا�ســـرية 
متت بالتعاون مع املكتبة املوجودة يف العتبة احل�سينية وهذا 
مـــن اجـــل اأن ي�ســـتمروا يف القراءة والطالع علـــى مناهج اآل 

البيت ) عليهم ال�سالم(."
م�ســـرياًاىل  اإن العتبة احل�سينية قد وجهت دعوة خا�سة اىل 

اإدارة �سجن الإ�ســـالح يف النا�سرية لزيارة العتبة احل�سينية 
املقد�ســـة والطالع على اجنازاتها، كما قامت اللجنة بزيارة 
ثانيـــة اىل �ســـجن اإ�ســـالح املثنـــى ومت خاللها اللقـــاء مبدير 
ال�ســـجن ومعاونيه الإداري والفني حيث كان  التعاون كبريا 
ووا�ســـحا واأبـــدت اإدارة ال�ســـجن ا�ســـتعدادها لإقامة الدرو�ص 
املخ�س�ســـة  والأخالقيـــة  والعقائديـــة  ال�ســـرعية  واملناهـــج 

للنزلء ."

اأجنزت الكوادر الفنية يف ور�ســـة الرثيات 
بالعتبـــة احل�ســـينية املطهـــرة ن�ســـب ثريا 
احلـــرم احل�ســـيني ال�ســـريف، والتـــي تعـــد 
)مـــاري  نـــوع  مـــن  بالعـــامل  ثريـــا  اأكـــرب 
ترييزا(، و�ســـنعت خ�سي�ساً ملرقد الإمام 
م�ســـنع  يف  ال�ســـالم(  )عليـــه  احل�ســـني 

)BCL( بجمهورية الت�سيك.
ور�ســـة  م�ســـوؤول  خـــريي  عـــالء  وذكـــر 
الرثيات لـ )الأحرار( باأّن "الرثيا ن�سبت 
بـــدًل من الرثيا ال�ســـابقة املعلقـــة بالقبة 
الطاهـــر،  احل�ســـيني  للحـــرم  ال�ســـريفة 
الإمـــام  ملرقـــد  خ�سي�ســـاً  �ســـنعت  وقـــد 
احل�ســـني )عليـــه ال�ســـالم( لتكـــون اأكـــرب 
ثريـــا بالعـــامل مـــن هـــذا النوع، واأ�ســـرفت 
عليهـــا كـــوادر متخ�س�ســـة وهي خا�ســـعة 

النوعيـــة وقامـــت  للتقيي�ـــص وال�ســـيطرة 
كوادرنا الفنية بن�سبها خالل ع�سرة اأيام 

متوا�سلة".
�ســـنعت  "الرثيـــا  بـــاأّن  التميمـــي،  وتابـــع 
مبوا�ســـفات عاليـــة، وهـــي بطـــول )6 م( 
 )444( علـــى  وحتتـــوي  م(   4( وعر�ـــص 
م�سباحا، وم�سنعة من الكري�ستال الذي 
يحتـــوي علـــى )30 %( مـــن مـــادة اأك�ســـيد 
الر�سا�ص )pbo(، واأجزاوؤها الداخلية 
من م�ســـاطر الكري�ستال املرتبطة بهيكل 
الـــذي يحتـــوي علـــى  الرثيـــا احلديـــدي 
ن�سبة )11 %( من مادة اأك�سيد الر�سا�ص، 
اأما املاعون والفنجان فيحتوي على ن�سبة 
)24 %( من الأك�ســـيد، وبالن�سبة ل�سل�سلة 

التعليق فهي مطلية بالذهب".

�لعتبُة �حل�صينيُة �ملقد�صُة تو��صل ن�صر تعاليم �الإ�صالم يف �صجن �إ�صالح �لنا�صرية

�صعبُة �لرثيات بالعتبة �حل�صينية تنتهي من ن�صب ثريا �حلرم �حل�صيني �ل�صريف 
�لتي تعد �الأكرب من نوعها بالعامل

جملة �الحر�ر �ال�سبوعية 15

�لعطاء �حل�سيني



�ســـعياً منهـــا لرفـــد املجتمـــع الإ�ســـالمي بـــكل ما هو 
للتطـــور  ومواكبـــة   القـــراآين   املجـــال  يف  جديـــد 
العتبـــة  الكـــرمي يف  القـــراآن  بـــادرت دار  احل�ســـاري 
احل�سينية املقد�سة اىل اإعادة تاأهيل املكتبة القراآنية 
وتطويرهـــا وتو�ســـيعها مـــن خـــالل رفدهـــا باأجهزة 
الن�سخ احلديثة والقراءات النادرة كما  اأ�سيف اإليها 
اأقرا�ص القراءات املختلفة لقراء العتبة احل�ســـينية 
املقد�سة ف�سال عن جتهيز املكتبة بامل�سحف الناطق 
وبع�ص امل�ساحف املختلفة وجملة امل�سباح القراآنية 

ون�سرة احلفيظ .

�ملبا�صرة بتاأهيل �ملكتبة �لقر�آنية �لتخ�ص�صية للعتبة �حل�صينية �ملطهرة

�النتهاُء من مرحلة قلع �ملرمر �لقدمي و�صب �الر�صية متهيد� الك�صائها 
باملرمر �لفاخر الأر�صية �ل�صحن �حل�صيني �ملطهر

تتوا�ســـل عمليـــة ا�ســـتبدال املرمـــر القـــدمي باملرمر 
احلديـــث والنتهاء مـــن املرحلـــة الوىل من عملية 
قلـــع املرمـــر القـــدمي �ســـارفت علـــى النتهـــاء ، ففي 
اآخـــر جـــزء من ار�ســـية ال�ســـحن احل�ســـيني املقد�ص 
واملح�ســـور  بني باب القبلة ابتداء من دار ال�سيافة  
وباب ال�سهداء انتهاء بقاعة خامت النبياء حيث  مت 
قلـــع املرمـــر القدمي منهـــا ورفع النقا�ـــص املرتتبة 

مـــن عمليـــة احلفـــر حيـــث كانـــت هنالـــك تخ�ســـفات 
وفجـــوات مت على اثرها ازالت الطبقة اخلرا�ســـانية 
القدميـــة ومن ثم دفنهـــا مبادة ال�ســـبي�ص وحدلها. 
بطريقـــة  واملـــاء  املجـــاري  انابيـــب  ن�ســـب  اعقبهـــا 
هند�ســـية علمية وبا�ســـراف كوادر العتبة احل�سينية 
املقد�ســـة املتمثلة بق�ســـم امل�ســـاريع الهند�ســـية اعقب 
تلك املرحلة مرحلة ت�ســـليح الر�سية ل�سبها باملواد 

اخلر�ســـانية وبهذه املرحلـــة تكون اعمال قلع املرمر 
القـــدمي لكل ار�ســـية ال�ســـحن احل�ســـيني ال�ســـريف 
قد انتهت وح�ســـب ما خطط له على ان تبداأ لحقا 
عمليـــة التغليـــف باملرمـــر احلديـــث الذي �سي�ســـفي 
جمالية على ار�ســـية ال�ســـحن ا�ســـافة اىل جمالية 

املكان الروحية والعمارية . 
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مدر�صة �ل�صيدة خديجة �لكربى )عليها �ل�صالم( لالأيتام
�ملدر�صة �لثانية لالأيتام

�سيتم البدء بتنفيذ امل�سروع قريبا باذنه تعاىل ..
امل�ساريع ال�سابقة: مدر�سة ال�سيدة رقية عليها ال�سالم لالأيتام..

من م�صاريع ممثلية 
مكتب �ملرجع �لديني 

�الأعلى   �صماحة 
�ل�صيد علي �حل�صيني 
�ل�صي�صتاين )د�م ظله 
�لو�رف(  يف كربالء 

�ملقد�صة 
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ت�سحية ُ اأم
حكاية ق�سرية جداً

 
�ساحب ال�سيباين

�إىل �صيدي �أبي عبد �هلل �حل�صني )عليه �ل�صالم(
ن�شيُد اخللود

زماين الرزايا وثوبي املـــحْن

ـــد�ء ـــه ـــص ـــ� ـــدي �أبـــــــــا �ل ـــي ـــص ـــ� ـــــك ن ـــــي �إل
ــــــيَّ �لــــ�ــــصــــطــــور ـــــــــــاإن غــــــابــــــت عــــــل ف
ــــمــــوخ �لـــعـــظـــيـــم  ــــص ــــ� ــــك �ل ـــــــــه فــــي الأن
يـــ�ـــصـــتـــقـــي ــــــد  ــــــج �مل ذرى  ــــــك  ــــــن وم
ـــس ـــو� ـــف ـــن ـــــــــــر�ك تــــطــــيــــب �ل ومــــــــن َث

 *       *     *
ـــــق �لــــقــــبــــاب ـــــري يــــ�ــــصــــر �لـــــعـــــيـــــون ب
ــــد ــــري ـــــــــــــاذ� ت فــــــهــــــم َعـــــــــرفـــــــــو� م
ـــس ـــ� ـــي ـــص ـــ� �حل يف  ــــم  ــــه ــــظ ح ــــــو�  ــــــق ل
ـــهـــيـــد �لـــ�ـــص �حلــــ�ــــصــــني  كـــــانـــــت  الن 

 *    *     *
ـــم يـــعـــمـــهـــون ـــه ـــان ـــي ـــغ ـــط ـــــــــــــاءو� ب وج
ـــاب �لــ�ــصــعــري  ـــح ـــص فــــويــــاًل و�ـــصـــحـــقـــًا الأ�
ــفــيــع �ــص ـــــن  م �ــــصــــيــــدي  لــــنــــا  فـــلـــيـــ�ـــس َ 

ــــــي املـــحن  ــــــا وثوب ــــــاين الرزاي زم

ــــــاب احل�سيــن  ــــــان اأ�سـ ــــــم الزم ف�سه

ــــــط البقيــــــــع  ــــــد و�سـ ــــــن املو�س فاأي

ــــــني اللحــــــــــود  ــــــن ب ــــــن املكف واأي

ــــــن القريــــــب  ــــــب واأي ــــــن الغري واأي

ــــــن الإلـــــــــــــه  ــــــم لدي ــــــن املقي واأي

ــــــد ال�ســــــالم ــــــدي كي تعي فقم �سي

الظــــالم ــــــت  لوق ــــــيء  ن�ست�س ــــــن  مب

الو�ســْن ــــــا  عليـــه ــــــرام  ح ــــــي  وعين

احلـ�سْن ــــــاب  اأ�س ــــــني  احل�س ــــــل  وقـب

وطــــــْن ــــــى  باأق�سـ ــــــد  البعي ــــــن  واأي

ــــــْن ــــــد دون الكــــــفــــ ــــــن امللح واأي

الزمــــــْن ــــــول  ط ــــــرد  امل� ــــــن  واأي

ــــــن الوثــْن ــــــق قد بان دي ففي الأف

ــــــنـــــْن  ــــــيعت من �س ــــــم بعدكم �س فك

ــــــي مبـــــــْن ــــــاب اأجبن ــــــدر غ اإذا الب

ـــي مــــطــــَلــــُع ـــت ـــل ـــق ــــــن م ــــُب م ــــت ــــك ــــُي ــــصَ �
ـــــــــع ــــــــًا وعـــــيـــــنـــــي لـــــهـــــا �أدم حــــــــروف
ــــع  ــــص ــــر� ــــــــة ت ــــــــر�م ــــــــك وفــــــــيــــــــك �ل
يـــــ�ـــــصـــــتـــــمـــــِرع ريــــــــا�ــــــــصــــــــك  ويف 
وبــــــالــــــقــــــرب مــــــن قــــــــربك تــخــ�ــصــع

 *       *      *        
ـــــمـــــع ــــــــا تـــــل ــــــــه ــــــــان ــــــــع ــــــــــــــــــن مل وم
ـــــــن يـــ�ـــصـــمـــعـــو� ــــــوه ول ــــــوج فــــــولــــــو� �ل
و�أنـــــــــــــــــت �لــــــعــــــلــــــى بـــــــــك ُتــــــرفــــــع
ــــع ــــب ــــن ـــــط �لــــــر�ــــــصــــــالــــــة و�مل ـــــب ـــــص و�

 *        *        *    
يـــنـــفـــع ال  ـــــة  ـــــالل ـــــ�ـــــص �ل َوطـــــــــبـــــــــُع 
ــــبــــع تــــ�ــــص ال  ــــــم  ــــــن ــــــه ج ونــــــــــــــــــار 
ـــفـــُع ـــص تـــ� لـــــنـــــا  و�أنـــــــــــــت  �ـــــــصـــــــو�ك َ 

يروي اأحد رجال الدفاع املدين قائاًل: و�سلنا اإىل 
بيٍت قد ا�ستعلت فيه النريان ، وكان يف البيت اأٌم 
مع اأطفالها الثالثة ال�سغار، وقد بداأ احلريق يف 
اأحد الغرف فحاولت الأم اخلروج من الأبواب، اإل 
اإنها كانت مغلقة ، ثم �سعدت �سريعاً مع اأطفالها 
فوجدته  بابه  من  تخرج  لكي  املنزل  �سطح  اإىل 
ا�ستطاعت  فما  تفتحه  اأن  حاولت   ، اأي�ساً  مغلقاً 
يف  الدخان  تعاىل  ثم   ، التكرار  فاأعياها  رت  كرَّ  ،
�سغارها  احت�سنت  ي�سعب،  النََّف�ْص  وبداأ  املنزل، 
اإىل �سدرها وهم على الأر�ص  تهم  .. �سمَّ اأخرياً 
واإن  ، حتى  اإليهم  الدخان اخلاِنق  حتى ل ي�سل 

ا�ستن�سـقته هي ..
املنزل  اإىل  املدين  الدفاع  فرق  و�سلت  وعندما 
فاإذا  رفعوها  بطنها،  على  ملقاًة  الأم  وجدت   ،
كاأنها طرٌي يحُنو  اأموات  الثالثة حتتها  باأبنائها 
الرجل  يقول  اخلطر.  ُيجنِّبهم  اأفراِخـه،  على 
 ، مة  ُمه�سَّ يدها  اأ�سابع  اأطراف  وجدنا  واهلل   :
واأظافرها مقطوعة، فقد كانت حتاول فتح الباب 
مرة تلو اأخرى دون جدوى، ثم تعود اإىل اأطفالها 
لتحميهم من لهيب النار وَخَنِق الدخان .. حتى 
 .. واحلنان  الت�سحية  روعة  ْد  �سِّ جُتَ وهَي  ماتت 

والعطف والرحمة .  
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ووالٍد وما َولد

من  بقيت  التي  اخلواطر  طرائف  ومن 
حياة املحقق احللي ما جرت من حماور 
فقهية بينه وبني اخلواجة ن�سري الدين 
ح�سر  قد  انه  يروى  حيث  الطو�سي، 
در�ص  حلقة  يف  يوما  الطو�سي  املحقق 
املحقق  فقطع  احللة،  يف  احللي  املحقق 
للمحقق  واإكبارا  اإجالل  در�سه  احللي 
مكانته  وجاللة  قدره  لعظم  الطو�سي 
اإكمال  احللي  من  الطو�سي  فطلب 
م�ساألة  بحث  اإىل  احللي  فو�سل  الدر�ص، 
بالعراق،  للم�سلي  التيا�سر  ا�ستحباب 
لوجه  باأنه  قائال:  الطو�سي  فاعرت�ص 
لهذا ال�ستحباب، لأن التيا�سر اإن كان من 
واإن  حرام،  فهو  القبلة  غري  اإىل  القبلة 
كان من غريها اإليها، فهو واجب، فاأجاب 
املحقق، باأنه من القبلة اإىل القبلة، ف�سكت 

اخلواجة ن�سري الدين الطو�سي.

كتب ال�شيد نعمة اهلل احل�شيني : 
�شمعت ال�شيد ح�شني القا�شي ينقل عن ال�شيد اخلوئي قوله : ـ

مفاجاأة!! 

عند  الكلمة، مطاعاً  نافذ  الأ�سرف،  النجف  العلوم وجيهاً يف  ال�سيد ح�سني بحر  الفقيه  العامل  كان 
روؤ�ساء القبائل النجفية.. وقد اأ�سيب بفقد ب�سره �سنني، ثم �سافر اإىل اإيران �سنة )1284( الهجرية، 

بعد اأن يئ�ص من املعاجلة عرب الأطباء.
فجاء اإىل زيارة الإمام الر�سا )عليه ال�سالم( م�ستجرياً به، ومل ي�ستغرق الأمر طوياًل حتى عاد اإليه 
ب�سره مببا�سرة ب�سيطة، وكرامة وا�سحة من اأهل بيت النبوة )عليهم ال�سالم(، فرجع بعد ذلك اإىل 

النجف الأ�سرف �سنة )1287 هـ(. �سيماء ال�ساحلني/208.

يف اإحدى الليايل راأى املريزا علي جنل املرحوم ال�سيخ عبا�ص القمي اأباه يف الروؤيا، فقال له ال�سيخ: 
اإن اأحد التجار �سيدعوك لتقراأ له التعزية )احل�سينية( يف جمل�ص له، فال جُتبه، لأن اأمواله مورد 
�سبهة.. ولكن �سياأتيك رجل من عامة النا�ص لتقراأ له، فاأجبه اإىل ما يريد، مع اأنه لن يدفع لك اأكرث 

من ع�سرة توامني.
وبعد الروؤيا جاء تاجر معروف ليدعوه، فحكى له املريزا علي ماراآه يف املنام.. عندها تغريت حالة 
الرجل وتاب اإىل اهلل مما كان يعمله. مقدمة كتاب �سفينة البحار، طبعة جممع البحوث الإ�سالمية 

يف م�سهد املقد�سة.

العظمى  اهلل  اآية  من  �ساع  احلج  �سني  اأحد  يف 
متاعه  بع�ص  ال�سبزواري  الأعلى  عبد  ال�سيد 
ونقود،  مال  من  يحمله  كان  وما  �سفره،  وجواز 

وكان ملفوفاً يف قطعة قما�ص.
فذهب اإىل بيت اهلل احلرام مبا�سرة، وقام ي�سلي 
�سالة احلبوة – وهي �سالة جعفر الطيار ر�سي 
اهلل عنه- وتو�سل اإىل اهلل تعاىل طالباً منه احلّل 
لهذه امل�سكلة، وبينما هو كذلك، واإذا ُيفاجاأ ب�ساب 
ال�سيد  با�سمه:  يناديه  اإليه  اأقبل  الوجه  نوراين 

عبد الأعلى، هذا ما تبحث عنه؟!..
املحتويات  تلك  وفيه  امللفوف  القما�ص  فاأعطاه 
ير  مل  ده�سته  من  ال�سيد  انتبه  وعندما  كلها، 
اأثراً لذلك ال�سخ�ص!..جذوة مقتب�سة من حياة 

املرجع ال�سبزواري/ �ص24.

كرامة من الإمام الر�شا )عليه ال�شالم(

احلليُّ والطو�شيُّ 
) قد�س �شرهما (

والأوراد  وال�سنن  بالآداب  ملتزماً  كنت   ، الدينية  العلوم  بتح�سيل  م�سغوًل  النجف  يف  كنت  عندما 
اأحيانا املجال�ص الأخالقية املباركة للمرحوم ال�سيد علي القا�سي ) قده (،  اأح�سر  والأذكار ، وكنت 
واأنتفع من اأنفا�سه القد�سية ، اإىل اأن قلت له يوماً :     علمني �سيئاً ) والكالم لل�سيد اخلوئي ( اأعمل به 
، فاأعطاين عماًل وقال التزم به اأربعني يوماً ، فواظبت على اأدائه ، ويف اليوم الأربعني ح�سلت يل حالة 
در�ساً،  اأعطي  املنرب  نف�سي على  وراأيت   ، وكيفية حياتي وم�ستقبلي  فراأيت جميع احلوادث  مكا�سفة 
وراأيت نف�سي جال�ساً يف املنزل والنا�ص ترتدد علي ، وراأيت اإمامتي ل�سالة اجلماعة ، ومراجعات النا�ص 
يل ، وحالت خمتلفة ، راأيت كل ذلك كمراآة ت�سري اأمامي حتى و�سلت اإىل مكان �سمعت فيه �سوتاً من 
اأعلى منارة حرم اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم يقول:  اإنا هلل واإنا اإليه راجعون ، انتقل اإىل جوار ربه 

الكرمي اآية اهلل ال�سيد اخلوئي ، ثم ارتفعت تلك احلالة عني ، ورجعت اإىل حالتي العادية . ـ
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هذا احل�سنُي )عليه ال�سالم(

�سلطان اهلل يوؤتيه 
الرب والفاجر

بدون عنوان
قال  قال:  الب�سري  عقيل  بن  اإبراهيم  عن 
معاوية يوما وعنده �سع�سعة وكان قدم عليه 
بكتاب علي وعنده وجوه النا�ص: الأر�ص هلل، 
واأنا خليفة اهلل، فما اآخذ من مال اهلل فهو يل 
وما تركت منه كان جائزا يل فقال �سع�سعة:
معاوي  جهال  يكون      ل  ما  نف�سك  متنيك 

ل تاأثم
الكالم.  تعلمت  �سع�سعة!  يا  معاوية:  فقال 
قال، العلم بالتعلم، ومن ل يعلم يجهل قال 
وبال  اأذيقك  اأن  اإىل  اأحوجك  ما  معاوية: 
اأمرك. قال، لي�ص ذلك بيدك ذلك بيد الذي 
ل يوؤخر نف�سا اإذا جاء اأجلها، قال، ومن يحول 
املرء  بني  يحول  الذي  قال:  وبينك؟  بيني 
وقلبه. قال معاوية: ات�سع بطنك للكالم كما 
ات�سع بطن البعري لل�سعري. قال: ات�سع بطن 
من ل ي�سبع ودعا عليه من ل يجمع . ــ مروج 

الذهب 2: 79.

عن ربيعة ال�سعدي قال : ملا اختلف النا�ص يف التف�سيل 
رحلت راحلتي واأخذت زادي وخرجت حتى دخلت املدينة 
فدخلت على حذيفة بن اليمان ، فقال يل : من الرجل 
؟ قلت : من اأهل العراق . فقال يل : من اأي العراق ؟ 
قال : قلت : رجل من اأهل الكوفة . قال : مرحبا بكم 
اختلف   : قلت   : قال  ؟    بك  جاء  ما  الكوفة    اأهل  يا 
 . ذلك  عن  ل�ساألك  فجئت  التف�سيل  يف  علينا  النا�ص 
اأحدثك  ل  اين  اأما   ، �سقطت  اخلبري  على   : يل  فقال 
 : عيناي  واأب�سرته  قلبي  ووعاه  اأذناي  �سمعته  ما  اإل 
خرج علينا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كاأين اأنظر 
علي  بن  احل�سني  حامال  ال�ساعة  اليك  اأنظر  كما  اإليه 
وا�سعها على  الطيبة   كفه  اإىل  اأنظر  كاأين  على عاتقه 
لعرفن  النا�ص  اأيها  يا   : فقال  ب�سدره  يل�سقها  قدمه 
ما اختلفتم يف اخليار بعدي هذا احل�سني بن علي خري 
النا�ص جدا وخري النا�ص جدة ، جده حممد ر�سول اهلل 

ن�ساء  �سابقة  بنت خويلد  النبيني وجدته خديجة  �سيد 
بن  احل�سني  هذا   ، ور�سوله  باهلل  الميان  اإىل  العاملني 
علي خري النا�ص اأبا وخري النا�ص اما ، اأبوه علي بن اأبي 
طالب اأخو ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ووزيره وابن 
 ، اإىل الميان باهلل ور�سوله  العاملني  عمه و�سابق رجال 

هذا   . العاملني  ن�ساء  �سيدة  حممد  بنت  فاطمة  وامه 
 ، النا�ص عمة  النا�ص عما وخري  احل�سني بن علي خري 
عمه جعفر بن اأبي طالب املزين باجلناحني يطري بهما 
اأبي طالب  بنت  ام هانئ  ، وعمته  ي�ساء  يف اجلنة حيث 
النا�ص  النا�ص خال وخري  بن علي خري  .هذا احل�سني 
خالة ، خاله القا�سم بن حممد ر�سول اهلل  وخالته زينب 

بنت حممد ر�سول اهلل .
ثم و�سعه عن عاتقه فدرج بني يديه وحبا .

جده  علي  بن  احل�سني  هذا  النا�ص  اأيها  يا   : قال  ثم 
وجدته يف اجلنة ، واأبوه وامه يف اجلنة ، وعمه وعمته يف 
اجلنة ، وخاله وخالته يف اجلنة ، وهو  واأخوه يف اجلنة 
، انه مل يوؤت اأحد من ذرية النبيني ما اأوتي احل�سني بن 
علي ماخال يو�سف بن يعقوب ـ ترجمة المام احل�سني 

) عليه ال�سالم ( - ابن ع�ساكر �ص 194.

قال الأ�سود بن يزيد: قلت لعائ�سة: األ تعجبني 
ر�سول  اأ�سحاب  ينازع  الطلقاء  من  لرجل 
اخلالفة؟  يف  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
فقالت: وما تعجب من ذلك؟ هو �سلطان اهلل 
اأهل  فرعون  ملك  وقد  والفاجر،  الرب  يوؤتيه 
م�سر اأربعمائة �سنة، وكذلك غريه من الكفار.
اأبو  اأخرجه  ابن كثري 8 �ص 131 قال:  ــ تاريخ 

داود الطيال�سي وابن ع�ساكر.

)عليه  ال�سادق  الإمام  اأ�سحاب  من  وهو  املف�سل  مر 
ال�سالم( على رجلني يت�ساجران يف املرياث فوقف عندهما 
بينهما  فاأ�سلح  فاأتياه  املنزل،  اإىل  تعالوا  لهما:  قال  ثم 
باأربعمائة درهم فدفعها اإليهما من عنده، حتى اإذا انتهى 
ال�سجار وترا�سيا باملرياث ومبا دفعه اإليهما املف�سل قال: 
اأما اإنها لي�ست من مايل ولكن اأبو عبد اهلل )عليه ال�سالم( 
�سيء  ال�سيعة  يف  اأ�سحابنا.  تنازع رجالن من  اإذا  اأمرين 
اأن اأ�سلح بينهما باملال، فهذا من مال اأبي عبد اهلل )عليه 

ال�سالم(.

�ل�صلح مبال �الإمام �بي عبد 
�هلل �ل�صادق عليه �ل�صالم
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النهر ُ الغازاينُّ

�سورة من اجلو عام 1928 م

ملوك  من  واخلام�ص  جنكيز  اآل  من  هو  خان  غازان 
اأ�سقطوا اخلالفة  اأن  الترت الذين حكموا العراق بعد 
العبا�سية . قطع عليه المري نوروز عهداـ  اأحد المراء 
العر�ص  ت�سنمه  قبيل  ـ  خرا�سان  اأقليم  ووايل  الكبار 
ولكن  اخلالفة  �سدة  لرتقاء  ويع�سده  اأزره  ي�سد  باأن 
غازان  فاأعلن   . الإ�سالمي  الدين  يعتنق  اأن  ب�سرط 
اأن متهد له المر مع  اعتناقه للدين الإ�سالمي بعد 
و�ستمائة  وت�سعني  اأربع  ل�سنة  املغول  من  اتبعوه  من 
للهجرة . وعلى اأثر ) روؤياه ( بعد اإ�سالمه اأخذ يعطف 
واأمر   . اإكرامهم  يف  ويبالغ  ويتفقدهم  العلويني  على 
على  لإيوائهم  دور  ببناء  اململكة  اأنحاء  كافة  يف  لهم 
اأطلق   . ال�سوفية  وخانقاه  املجاهدين  اأربطة  غرار 
عليها ا�سم دار ال�سيادة ف�سال عما اأبداه من الهتمام 
ب�سوؤون امل�ساهد امل�سرفة وتعاهد زيارتها . يقول موؤلف 
) احلوادث اجلامعة لبن الفوطي �ص 497( : يف �سنة 
اىل  غازان  ال�سلطان  توجه  و�ستمائة  وت�سعني  ثمان 
احللة . وق�سد زيارة امل�ساهد ال�سريفة . واأمر للعلويني 
اأعلى  من  نهر  بحفر  اأمر  ثم   . كثري  مبال  واملقيمني 
�سم�ص  ذلك  وتوىل   . الغازاين  و�سمي  فحفر   . احللة 

الدين �سواب اخلادم ال�سكورجي وغر�ص الدولة .
املغول  تاريخ  موؤلف  اهلل  ف�سل  بن  اهلل  عبد  ويقول 
يوم  بالن�سر  املوؤيد  امللكي  اللواء  اهتز   :401 �ص  يف  

الطريق  على  الفرات  طف  اجتياز  وانتهز  اخلمي�ص 
 . الغازانية  الدولة  اأيام  م�ستحدثات  من  هو  الذي 
و�سياعه املوات فيما م�سى كان يطلق عليه بالعلقمي   
خ�سرته  لن�سارة  فيه  الفرات  وجريان  ول�ستحداثه 
طغى نطاق الفكر يف التقدير جرى الوادي فطم على 
القرى وحاز اللواء امللكي زيارة حائر احل�سني املقد�ص 

. ثم اجته على طريق الفرات اىل النبار وهيت .
 ) غازان  اأ�سالف   ( الوثنيون  املغول  ملوك  اجتاح 
واأحالوا ن�سارة  والدمار  بها اخلراب  العراق فحلوا 
واأخليت  جرداء  قاحلة  فيايف  اىل  اخل�سر  مروجها 
معاملها من املتعاهدين الذين اأبادتهم بربرية املغول   
منظومة  وتركت  حني    بعد  اأثرا  العمران  واأ�سبح 
الري واأهملت املجاري لعدم وجود من يبذل اجلهود 
ويهمه ا�ستمرار بقائها لإرواء املدن العط�سى . وعلى 
لذلك   . جمراه  لطول  العلقمي  نهر  ملثل  الأخ�ص 
ماأخذه  وتقريب  العلقمي  نهر  بتجديد  غازان  اأمر 
واأو�سلوا  النهر  اأعايل جمرى  الفرات فحفروا  من 
فرات  من  غازان  حفره  الذي  بالنهر  الآخر  الق�سم 
هذا  على  العلقمي  ا�سم  بقاء  ي�ست�سيغوا  ومل  احللة 
التغيري  من  الكثري  عليه  طراأ  وقد  �سيما  ل  النهر 
تخليدا   ) الغازاين   ( ا�سم  عليه  فاأطلقوا  والتبديل 

لذكرى حافره غازان .  

من تاريخ اإعمار العتبة احل�شينية املقد�شة 

افتتاح ثالثة ابواب جديدة لل�شحن 
احل�شيني ال�شريف

ترميم اجلبهة ال�سرقية من ال�سحن
يف �سنة 1948 مبنا�سبة فتح �سارع احلائر املحيط 
كربالء  مت�سرف  قبل  من   ، ال�سريف  بال�سحن 
جلنة  ت�سكلت   ، اخلال�سي  الر�سول  عبد  ال�سيد 
ال�سيد عبد  ال�سالح  ال�سيد عبد  ال�سادن  برئا�سة 
احل�سني الكليدار وع�سوية  كل من ال�سيد حممد 
العبا�سية  الرو�سة  �سادن  الدين  �سياء  ح�سن 
وال�سيد ح�سن نقيب اأ�سراف كربالء وال�سيد عبد 
الرزاق الوهاب ، واحلاج حممود القنرب وال�سيد 
علي    ال�سيخ  حممد  واحلاج  الر�سدي  ويف  اأحمد 
جلمع تربعات مببلغ 20000 دينار لغر�ص تو�سيع 
الأمالك  ب�سم   ، ال�سرقية  اجلهة  من  ال�سحن 

ال�سريف  ال�سحن  اىل  البلدية  ا�ستملكتها  التي 
ب�سعر بدل ال�ستمالك ، وقد مت ذلك فعال نتيجة 

للجهود وامل�ساعي احلميدة التي بذلها املت�سرف 
اآنف الذكر لهذه الغاية .

يف �سنة 1948 م فتح ثالثة اأبواب جديدة لل�سحن 
احل�سيني ال�سريف هي :

الزينبية  باب  بني  ويقع  ال�سريف:  الراأ�ص  باب 
وباب ال�سلطانية يف ال�سلع الغربي من ال�سحن 
ال�سريف  ويبلغ ارتفاعه حوايل 15 مرتا وطول 
قاعدته ال�سفلى 8 م وعر�سها 5 م وهناك �ساعة 

دقاقة كبرية فوق برج الباب .
ال�سمالية  الزاوية  يف    يقع   : الكرامة  باب   
معقودة  وهي  ال�سريف  ال�سحن  من  ال�سرقية 

بالقا�ساين اجلميل اأي�سا . 
من  اجلنوبية  الزاوية  يف  ويقع   : الرجاء  باب   

ال�سحن ال�سري�سف .
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�الإماُم جعفٌر �ل�صادُق عليه �ل�صالم
مع�صوم هوية 

كيَف كاَن �ل�صلُح �حل�صنيُّ ممهد� للنه�صة �حل�صينية؟ 

�ل�صيخ �صالح �لكربا�صي 

اأبـــي �ســـفيان تواقـــة اإىل احلكـــم  كانـــت نف�ـــص معاويـــة بـــن 
وال�ســـلطان والرتبُّع على كر�ســـي اخلالفة واأخذ زمام اأمور 
الأمة الإ�سالمية بيده حتى يتمكن من الو�سول اإىل اأهدافه 
و ملذاتـــه الدنيويـــة، ولكنـــه يف نف�ص الوقت مل يكن �ســـاذجاً 
بل كان معروفاً بالدهاء و ال�سيا�ســـة، فكان يعرف جيداً باأن 
و�سوله اإىل مبتغاه يحتاج اإىل تخطيط دقيق و�سرب كثري، 
وعليـــه اأن يتجاوز الكثري من املراحل والأزمات حتى تتوفر 
الأجواء املنا�ســـبة املوؤدية اإىل قبول امل�ســـلمني بالأمر الواقع 

الذي كان يريده لهم.
وكان معاويـــة يعـــرف جيـــداً باأنـــه اإن اأراد الو�ســـول اإىل هذه 
النتيجة فال بد له اأن يت�سرتَّ بعباءة الدين وعليه اأن يخفي 
نواياه وكذلك اأعماله التي ل تن�سجم مع الدين الإ�سالمي 
وتعاليمه واأحكامه، فكان حري�ســـاً علـــى التظاهر باللتزام 
الدينـــي واحلر�ـــص على م�ســـلحة الأمـــة الإ�ســـالمية. و مل 
يخطـــئ معاويـــة يف تقييمـــه للظـــروف فكانـــت النتيجـــة اأن 
جماعـــات كبـــرية مـــن امل�ســـلمني مل يتمكنـــوا مـــن معرفـــة 
معاويـــة علـــى حقيقتـــه فلـــم يتمكنوا مـــن متييـــز احلق من 
الباطل خالل فرتة خروجه على الإمام اأمري املوؤمنني علي 
بن اأبي طالب ) عليه ال�ســـالم ( يف حرب �ســـفني وبعدها يف 

املواجهـــات التـــي دارت بينـــه وبني الإمام احل�ســـن بن علي ) 
عليه ال�سالم ( فكان ما كان.

اأن جي�ســـه  راأى  ملـــا   ) ال�ســـالم  عليـــه   ( الإمـــام احل�ســـن  اإن 
ـــر هـــو الآخـــر بالت�ســـليالت الإعالميـــة التـــي كان  قـــد تاأثَّ
م�ســـدرها اجلهاز ال�سيا�ســـي والإعالمي ملعاويـــة ـ طبعاً بعد 
اأن اأقـــام احلجة على امل�ســـلمني مبخالفته ملعاوية من خالل 
مواجهته الع�ســـكرية له ـ مل يجد بدا من قبول ال�ســـلح مع 
معاوية، ولكنه ) عليه ال�ســـالم ( برع يف ت�ســـجيل ن�سر كبري 
ـ مل يفطـــن لـــه معاوية رغم دهائـــه و مكرهـ  من خالل بنود 
مذكـــرة ال�ســـلح، حيـــث اأراد الإمام احل�ســـن ) عليه ال�ســـالم 
( اأن يثبـــت للم�ســـلمني يف ذلـــك الع�ســـر بـــل للتاريخ زيف ما 
كان يدعيـــه معاويـــة، ويبـــنيِّ كذبـــه وتزويـــره للحقائق، كما 
اأراد اإزاحـــة عباءة الدين عن معاوية، تلك التي طاملا ت�ســـرت 
بهـــا معاويـــة، وبالفعل فقد ا�ســـتطاع الإمام احل�ســـن ) عليه 
ال�سالم ( بعد فرتة وجيزة من تعرية معاوية وك�سفه ك�سفاً 

كاماًل اأمام امل�سلمني.
لقد جنح الإمام احل�سن ) عليه ال�سالم ( يف حتقيق اأهداف 
ال�سلح، فبعد م�سي اأيام على توقيع معاهدة ال�سلح اأ�سقط 
معاوية القناع عن وجهه فبداأ يعرتف بنواياه و يقول: اإِينِّ 
وا َو َل  ـــوُموا َو َل ِلَتِحجُّ ِ َما َقاَتْلُتُكْم ِلُت�َســـلُّوا َو َل ِلَت�سُ َو اهللَّ
َر َعلَْيُكْم،  َتاأَمَّ ـــوا، اإِنَُّكْم َلَتْفَعُلوَن َذِلَك، َو َلِكنِّي َقاَتْلُتُكْم ِلأَ ِلُتَزكُّ
ُ َذِلـــَك َو اأَْنُتْم َلـــُه َكاِرُهـــوَن، اأََل َو اإِينِّ ُكْنُت  َو َقـــْد اأَْعَطـــايِن اهللَّ

ـــَت َقَدَميَّ َل  �ْســـَياَء َو َجِميُعَها حَتْ ْعَطْيُتـــُه اأَ �َســـَن َو اأَ ْيـــُت احْلَ َمنَّ
اأَيِف ِب�َســـيْ ٍء ِمْنَها َله  ]بحار الأنوار للعالمة املجل�ســـي: 44 / 
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وهكذا مكَّن الإمام احل�ســـن ) عليه ال�ســـالم ( امل�ســـلمنَي من 
اإكت�ســـاف حقائـــق مهمـــة و احل�ســـول علـــى جتربة �سيا�ســـية 
عظيمـــة مهـــدت لتجربة اأخـــرى اأكرب. لذا فان هنـــاك فرقاً 
كبـــرياً جـــداً بني املواجهتـــني، اأي مواجهة الإمام احل�ســـن ) 
عليـــه ال�ســـالم ( ملعاويـــة، و مواجهة الإمام احل�ســـني ) عليه 
ال�ســـالم ( ليزيد بن معاوية، حيث مل تكن الأمور ملتب�ســـة 
علـــى النا�ـــص اأيـــام حكومـــة يزيـــد كمـــا كانـــت ملتب�ســـة اأيـــام 

حكومة معاوية.

ال�سنة  يف  املوؤرخون  اختلف  الولدة:  تاريخ 
التي ُولد فيها الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( 
اإنه ُولد باملدينة املنورة �سنة ) 80  فمن قائل 
هـ (. وقال اآخرون اإنه ُولد �سنة ) 83 هـ ( يوم 
ليلة  ع�سرة  لثالث  الثنني  يوم  اأو  اجلمعة 

بقيت من �سهر ربيع الأول.
وقال ثالث اإنه ُولد �سنة ) 86 هـ(

حمل الولدة: املدينة
تاريخ ال�ست�سهاد: 25 �سوال �سنة 148 للهجرة

حمل ال�ست�سهاد: املدينة
حمل الدفن: املدينة )البقيع(

الهدى  اأئمة  من  اخلام�ص  الإمام  والده: 
الباقر )عليه ال�سالم(.

بن  حممد  بن  القا�سم  بنت  فاطمة  والدته: 
اأبي بكر وتكنى )اأم فروة(.

عدة   ) ال�سالم  عليه   ( ال�سادق  الإمام  تزوج 
بن  احل�سني   بنت  فاطمة  منهن  زوجات 
وحميدة  طالب  اأبي  بن  علي  بن  احل�سن 
الرببرية والدة الإمام مو�سى الكاظم )عليه 

ال�سالم(.
وولد له من الأولد اأحد ع�سر ولداً �سبعة من 
الذكور واأربع اإناث فاأما الذكور فهم : الإمام 
مو�سى بن جعفر )عليه ال�سالم( ،واإ�سماعيل ، 
وعبداهلل الفطح ، واإ�سحاق ، وحممد ، وعلي 
، والعبا�ص ، واأما الإناث فهن فاطمة واأ�سماء 

وفاطمة ال�سغرى ، واأم فروة .
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لول التقية ُ لهلك امل�سلمون ولن الإمامية والتزاما منها بتو�سيات الأئمة الطهار عليهم ال�سالم يلتزمون ويحثون عليها لن فيها �سالمة اأنف�سنا 
مع عقائدنا .

ويف اجلانب الآخر هنالك حديث من راأى منكم منكرا فليغريه والذي يحثنا اي�سا على تغيري املنكر والأمر باملعروف فكيف ال�سبيل اىل التوافق فيما 
بينهما ؟

حيث ح�سل اخللط لدى البع�ص من امل�سلمني مع ح�سن النية اإل اإن لها اآثارا �سلبية يقول الإمام الر�سا عليه ال�سالم معاتبا لبع�ص اأ�سحابه الذين 
�سحبهم : » اإنكم تتقون حيث ل جتب التقية وترتكون حيث لبد من التقية «. وهذا الأمر يحتاج اىل م�ساحة كتابية اكرب من هذا احلقل اإل اإن املهم 
اإن التقية يجب اأن تكون بح�سن النية مع الإميان املطلق مبا اعتقد وعدم وجود اآثار �سلبية م�ستقبلية على ديننا اإذا ما ركنا اىل التقية وكذلك من 
�سروطها حفظ النف�ص لنا ولغرينا والتاريخ يحدثنا عن كثري من ال�سحابة ممن مار�ص التقية ويف نف�ص الوقت يحدثنا عن الت�سحية فعمار بن يا�سر 

مار�ص التقية وحجر بن عدي مار�ص الت�سحية والثنان مكانهما يف اجلنة .
ومن هذا املنطلق ل يجب ان نركن اىل التقية عندما نرى امل�سا�ص بديننا واأخالقياتنا ونحن قادرون على الردع الرتبوي او اجلهادي . 

قلمي �ملتو��صع

الــعــدد:
التاريخ: 

ميزاُن التقية ِ

23
270

 27/ ربيع الأول 1432هـ 
املوافق 3/  اآذار 2011م م /�ي�صاٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

بقلم: د. ح�صان �ملالح

تعترب الكتابة باأ�سكالها املختلفة و�سيلة تعبريية ذات 
اأم قا�ساً  كان  �ساعراً  والكاتب  وظائف نف�سية مفيدة، 
املجال  يف  ومتفوقة  متميزة  قدرات  لديه  روائياً  اأم 
وتطويعها  الكلمات  ت�سكيل  على  قدرة  وله  اللغوي، 

ب�سكل يفوق الإن�سان العادي. 
ال�ساعر  عند  الفطرية  املوهبة  جانب  جند  وحيثما 
اأو الفنان، والتي تتلخ�ص بوجود ح�سا�سية خا�سة يف 
والكالم  اللغة  منطقة  يف  ول�سيما  الع�سبي،  اجلهاز 
اأ�سا�سي يف الف�ص ال�سدغي من  والتي تتمركز ب�سكل 
يف  واجلمايل  الفني  التذوق  لقدرات  اإ�سافة  الدماغ، 
اأن  الفائقة  لهذه  الأخرى، وميكن  الدماغية  املناطق 
تكون وراثية، ومن املوؤكد اإن التدريب له دور كبري يف 

�سقل املوهبة الأدبية وتطويرها.
�سناعة  يكون  اأن  ميكنه  ل  ال�سعري  الإنتاج  ولعل 
لفظية متعمدة اإل يف حالت ال�سعر الهابط، لذا يجد 

ال�ساعر املبدع نف�سه متفاعاًل ومتاأثرا مبو�سوع معني 
الكلمات  �سياغة  ي�ستدعي  خا�ساً  توتراً  يخلق  مما 
ال�سعرية التي متتثل يف ذهنه اأو ل�سانه اأو قلمه وتلح 

على الظهور ب�سكل تلقائي.
من  يرافقها  وما  الإبداعي  التوتر  حالة  فاإن  وهكذا 
اأ�سا�سي،  ب�سكل  ل�سعورية  عوامل  فيها  تتحكم  اإبداع 
وياأتي دور التفكري واملراقبة والوعي مكماًل ومتابعاً 
تت�سمن  والتي  ال�ساعرية  اللغوية  للدفقة  وموجهاً 
الذهنية  وال�سور  النفعالت  من  مزيجاً  بنيتها  يف 
ويف  ال�ساعر  �سخ�سية  يف  تتفاعل  التي  والأفكار 
اأن  ميكننا  التحليالت  اأب�سط  ويف  وتكوينه،  اأع�سابه 
نقول اإن التوتر الإبداعي هو حالة من اأحوال النف�ص 
واحلركة  الإثارة  من  حالة  اأو  متناق�سات،  وفيها 
ت�ستدعي احلل والتوازن وحتتاج اىل الأجواء املنا�سبة 
الزمان  اختيار  مثل  الطبيعية  غري  اأو  الطبيعية 
تثري  التي  املحيطة  والأ�سياء  والأ�سخا�ص  واملكان 
يوؤدي  مما  الإبداعية،  التوترية  احلالت  هذه  مثل 

اإعادة  اإىل  توؤدي  معينة  بطريقة  الكلمات  ت�سكل  اإىل 
بالطبع  وهي  النف�سية،  للحالة  والن�سباط  التوازن 

لي�ست حالة مر�سية. 

�أثر �الأدب على �حلياة �لنف�صية
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لل�صّم و�لبكم
بها  مير  التي  املنا�سبات  هي  جدا  كثرية 
بلدنا ا�سافة اىل �سخونة ال�سارع العراقي 
ا�سحاب  على  حتم  وهذا  جمالته  كل  يف 
واليافطات  الإعالنات  ا�ستخدام  العالقة 
الإعالنات  هذه  ان  ر�سدناها  والتي 
واليافطات التي تعلق يف ال�سوارع و تكون 
ذات مكانة مميزة فيها  �سادرة من جهات 
والإمالئية  اللغوية  الأخطاء  من  كثري 
على  �سلبية  �سورة  تعك�ص  انها  بحيث 
دائرة  او  فردا  كان  �سواء  الإعالن  �ساحب 
العربية   اللغة  جتيد  ل  باأنها  حكومية 
حرج  ول  فحدث  الإعالم  و�سائل  يف  واأما 
وخ�سو�سا "التايتل"  ا�سفل ال�سا�سة فانه 

مليء بالأخطاء .

�تقنو� �للغة َ ح7
�لعربيَة 

اجعلي ل�سانك �سفرياً 
لعواطفك النبيلة ل ناطقاً 

عن غرائزك امل�سوبة 
باحل�سا�سيات واعلمي ان ل�سان 
املراأة اإما هو حبل متني يربط 
النا�ص بع�سهم ببع�ص باملحبة 

او هو خنجر م�سموم يقطع 
ما امر اهلل به ان يو�سل 

بالبغ�ساء.

هم�سة..

هم�سة..

م�سة..
ه

ن�سائُح خفيفٌة ملطبخك 
بيكاروبنات  من  �سغرية  معلقة  اأ�سيفي   •
الفا�سوليا  نقع  خالل  ماء  لرت  اىل  ال�سوديوم 

ل�سرعة الطهي.
يف  �سعيها  والليمون  الربتقال  ع�سر  • لت�سهيل 

ماء �ساخن ملدة 10دقائق.
تق�سريه  عند  الب�سل  من  التدميع  لتفادى   •

قومي بتق�سريه حتت ماء جاٍر.
الوقاية  املعدة وي�ساعد على  • الثوم لطيف على 

من بع�ص الأمرا�ص مثل القرحة.
احلديد. cومن  فيتامني   من  مالئمة  كمية  به  • البقدون�ص 

cوبوتا�سيوم  املواد الغذائية مثل فيتامنيb  وفيتامني    • الب�سل مفيد جدا لن فيه العديد من 
وبع�ص املعادن.

حّمام خل التفاح لل�سحة واجلمال  
وجد اأن خل التفاح له قيمة �سحية عظيمة ي�سيد بها خرباء الطب الطبيعي.. واإذا اأ�سيف ملاء احلمام 
) حوايل ملعقتني كبريتني ( فاإنه يبعث الن�ساط يف اجل�سم ، ويزيد من مناعته للمر�ص ، ويخل�ص 

اجللد من الروا�سب وال�سموم ، وُيجّمله بوجه عام.
وي�ستخدم اخلل واإكليل الغار لتجديد الن�ساط واحليوية ،واملكونات هي :

ـ 8 مالعق كبرية من اأوراق اإكليل الغار املفرومة.
ـ 570 مل ماء مغلي.

ـ 570 مل خل التفاح.
التح�سري وال�ستعمال :

تو�سع الأوراق يف اإناء وُي�سّب فوقها املاء املغلي ثم ُيغلق الإناء ، ويرتك ملدة 30 دقيقة للح�سول على 
منقوع مركز.. ثم ي�ساف لالإناء خل التفاح.. ثم ي�سفى امل�ستح�سر ، ويعباأ يف زجاجة.

ي�ساف من امل�ستح�سر 570 مل اإىل ماء احلمام ، وترتاوح مدة احلمام من 15 ـ 20 دقيقة.
يعمل هذا احلمام على زوال الإجهاد والإرهاق وجتديد الن�ساط واحليوية.
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كتب اآية اهلل ال�سّيد علّي بن احل�سني العلوي:   
، هو مو�سوع  املقّد�ص  ال�سارع  املهّمة يف  املوا�سيع  من 
املفكرين  اقلق  قد  الذي  املو�سوع  وهذا   ، النفقة 
اأن يجعلوا النفقة  ، فانهم كلما يحاولون  الع�سرينّي 
يرون  قانونا  ال�سدد  بهذا  ويقننوا   ، عاتقه  على  كاًل 
اأّي  فان   ، اليه  يرمون  فيما  بارزين  والنق�ص  العيب 
ويبان   ، مرجوحة  الأخرى  تبقى  يرجحونها  كفة 
اخللل يف د�ستورهم ، فال مفر اّل اىل امل�سّرع اخلالق ، 
ول منا�ص اّل اللتجاء اىل ما �سّنه هو جّلت عظمته 

فلن جتد ل�سنة اهلل تبديال .
 ( قال   ، وال�سالم  ال�سالة  عليه  اهلل  عبد  اأبي  عن  ـ   1

حريز ( قلت من الذي اأجرب عليه وتلزمني نفقته : 
 ... والزوجة   ، الولد   ، الوالدين   : ال�سالم  عليه  قال 

اخل�سال ، باب الربعة ، �ص201 ، احلديث 109.
اأبو عبداهلل عليه ال�سالم : خم�سة ل يعطون  ـ قال   2
من الزكاة ، الولد. والوالدين. واملراأة. واململوك. لأّنه 
يجرب )) الرجل (( على النفقة عليهم .... اخل�سال ، 

باب اخلم�سة ، �ص 234 ، احلديث 45.
خري  من  اأنفقتم  ما  قل  ينفقون  ماذا  )ي�سئلونك  ـ   3
وابن  وامل�ساكني  واليتامى  والأقربني  فللوالدين 
 (  ) عليم  به  اهلل  فان  خري  من  تفعلوا  وما  ال�سبيل 

البقرة ـ 215 (.

عليه  علّي  عن   ، ال�سالم  عليه  ادق  ال�سّ عن 
ال�سالم ، قال : ما اأكرث �سعر رجل قط اإّل قّلت 

�سهوته ـ البحار : ج104�ص87ح52
عن اأبي عبداهلل عليه ال�سالم ، قال : قال ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه واآله : التمر الربنّى يقّوي 
ج104   : البحار  ـ  املجامعة  يف  ويزيد  الّظهر 

�ص82 ح30
قال اأبواحل�سن عليه ال�سالم : من اأكل البي�ص 
اأكل  ومن   ، جماعه  يف  زاد  والزيت  والب�سل 
اللحم بالبي�ص كرب عظم ولده ـ البحار : ج104 

�ص84 ح41

احاديث للرجال

ربط الطفل بالقدوة احل�سنة

النفقة على الوالد 

يحاول  املرحلة  هذه  من  املتاأخرة  الأعوام  يف  الطفل 
فاعلية  والأ�سد  حيوية  الأكرث  بالأ�سخا�ص  الت�سبه 
املحاكاة  مفهوم  النف�ص  علماء  ويطلق   ، املجتمع  يف 
ينتهي  الذي  ال�سريع  الفجائي  الت�سبه  عن  للتعبري 
عبارة  ويطلقون  اآين  ت�سبه  فهو   ، املوؤثر  بانتهاء 
القتبا�ص على الت�سبه البطيء )علم الجتماع نقول 
احلّداد : 86(الذي ي�ستحكم يف العقل والعاطفة ومن 

من  العالية  والنماذج   ، والقتداء  التقليد  م�ساديقه 
الكرامة  فاأهل   ، الت�سبه  يف  املوؤثرة  هي  ال�سخ�سية 
الذين  ويبجلهم وهم  ال�سعب  يكرمهم  القدوة  واأهل 
 )140  : الجتماع  )علم  ال�سعب(  عامة  بهم  )يقتدي 
روحي  �سلطان  لهم  مبن  يت�سبه  ما  غالباً  والطفل 
ونف�سي على النا�ص ومنهم امللوك واحلكام ، والفائزون 
والناجحون يف احلياة ، وكّل من له تاأثري على النا�ص 

كاملعلم وعامل الدين.
املثل  ت�سور  اإىل  احلاجة  النف�ص  علماء  بع�ص  ويرى 
�سليبا  جميل  النف�ص  )علم  ان�سان  كل  لدى  الأعلى 
راأي  يف  العلى  واملثل   ، �سرورية  حاجة  728(وهي   :
ويتبدل   ، النا�ص  باختالف  يختلف  العلماء  هوؤلء 
 ، والجتماعية  والنف�سية  املادية  ظروفهم  بتبدل 
املعنوية  القيم  يف  متج�سداً  الأعلى  املثل  ويعتربون 
بهذا  الأعلى  واملثل  احلياة.  يف  املتوخاة  والأهداف 
الطفل  وخ�سو�ساً  ان�سان  لكلِّ  جداً  �سروري  املفهوم 
املثل  ولكّن   ، املرحلة  هذه  من  املتاأخرة  الأعوام  يف 
واإىل  امل�سداق  اإىل  املفهوم  ان مل يتحول من  العلى 
من تتج�سد فيه قيم هذا املثل العلى يبقى حمدوداً 
الت�سبه  اإىل  بحاجة  فالطفل   ، الت�سورات  حدود  يف 
 ، املو�سوعي  الواقع  يف  ملمو�ص  هو  مبا  والقتداء 
وخري من يتج�سد به املثل العلى هو النموذج العلى 

لل�سخ�سية الن�سانية.
بالطبقة  القتداء  من  )اأكرث  بالأ�سالف  والقتداء 

العليا(
هي  القتداء  يف  احلاكمة  فال�سرورة  هنا  ومن 
والأئمة من  الأنبياء  ال�سالح وهم  بال�سلف  القتداء 
 ، والتابعني  ال�سحابة  من  وال�ساحلون   ، البيت  اأهل 
الف�سائل  ، فهم قمم يف  الدين  واملا�سون من علماء 
واملكارم واملواقف النبيلة ، ومّما ي�ساعد على الت�سّبه 
والقتداء بهم تاأثريهم الروحي على خمتلف طبقات 

النا�ص الذين يكّنون لهم التبجيل والتقدي�ص.
التي  واملكارم  القيم  بجميع  مليئة  ال�ساحلني  وحياة 
الذي  هو  والقتداء  بها.  التم�سك  الن�سان  يريد 
بهم  يقتدي  ملن  تبعاً  عظيماً  اإن�سانا  الطفل  يجعل 
و�سعف  احلياة  جذوة  جمدت  القتداء  فقد  واإذا   ،
والقتداء  للتعلق  م�ساره  عن  وانحرف  الطموح 
بالهام�سيني من اَل�سخا�ص العاديني. فالواجب على 
وعواطفه  واأفكاره  الطفل  اأنظار  توجيه  الوالدين 
من  ابتداًء  النموذجية  ال�سخ�سيات  نحو  ومواقفه 
اآدم وانتهاًء بالعظماء املعا�سرين ، ولكلِّ نبي اأو اإمام 
والقيم  املكارم  بجميع  تاريخ حافل  الهدى  اأئمة  من 
لها  ال�ساحلة  والقدوة  احلياة.  يف  ال�سائدة  واملواقف 
تاأثري ومواقف م�سّرفة يف كلِّ زاوية من زوايا احلياة 
جوانب  جميع  على  اآثاره  تنعك�ص  بها  والقتداء   ،
 ، وال�سلوكية  والعقلية  العاطفية  الطفل  �سخ�سّية 
العالية  املقامات  اإىل  للو�سول  ال�سخ�سية  فتندفع 

التي و�سلها ال�ساحلون املقتدى بهم.
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قطرة ماء!!
مكربة  واحدة  ماء  قطرة  هذه 
، لقد اودع اهلل  املرات  ع�رشات 
التوتر  قوة  ت�سمى  قوة  املاء  يف 
القوة  هذه  لول   ، ال�سطحي 
ومل  القطرة  هذه  تتما�سك  مل 
ولن  يتبخر  ان  املاء  ي�ستطع 
احلياة  توجد  ولن  املطر  ينزل 
ا�سال. ولكن العجيب ان العلماء 
اجلزيئات  عدد  اح�سوا  عندما 
يف  وجدوا  واحدة  ماء  قطرة  يف 
كل قطرة �سغرية هنالك خم�سة 

الف مليون جزيء ماء ..
قال تعاىل:)وجلعنا من املاء كل 

�سيء حّي(. �سدق اهلل العلي العظيم

هنالك �سفحات تاريخية م�سرقة لالنتفا�سة ال�سعبانية عام 1991 
م ناأمل ممن لديه وثائق و�سور تظهر بطولة املنتف�سني واإجرام 

البعث اأن يزودنا بها ولو بن�سخة م�سورة 
ال�سوء  وت�سليط  ن�سرها  ميكننا  حتى 

عليها اكرر موثقة لأنها تكون �سادقة ومبكن 
اقناع الغري بها .

�ىل �الخوة �لذين يبعثون لنا بق�صائدهم 
الولئية  كاتبيها  م�ساعر  عن  تعرب  ق�سائد  تاأتينا  جدا  كثرية 
زحمة  الول  اأمرين  اأمام  نكون  ولكننا  والرقيقة  واجلميلة 
امل�ساركات وهذا ي�سبب تاأخري ن�سر ال�سالح منها والثاين اإن كثريا 
لنا  �سببت  بل وقد  ت�سبب  ال�سعرية مما  للبحور  منها مل تخ�سع 
حرجا بع�ص الق�سائد التي ن�سرناها حيث انتقدنا لعدم �سالمة 
اأوزانها ، لذا نرجو العتذار اإذا ما تاأخرنا او مل نن�سر ما و�سلنا 
من الق�سائد . كما نتمنى عليكم ان تكون الق�سيدة ذات املنا�سبة 
ان تقدم الينا قبل املنا�سبة باأ�سبوعني على اقل تقدير  كي ميكننا 

فح�سها ون�سرها . 

دم�سق  يحكم  ملك  هناك  كان  اجلاهلية  اأيام  يف 
ولدان  له  وكان  دم�سق  قبل  اآخر  اأ�سم  لها  وكان 
احلكم  على  الولدان  ت�ساجر  امللك  تويف  وعندما 
وهو  الأكرب  الأخ  وهو  �سق  ا�سمه  الولدين  واأحد 
الأحق باحلكم ولكن اأخاه الأ�سغر كان اأقوى منه 
يف ال�سجار وقتله وعندما خرج الدم من اأخيه �سق 
قبل اأن ميوت اأ�سبح النا�ص يقولون " اإنظروا لقد 
خرج الدم من �سق اإنه دم �سق اإنه دم �سق " ، ولأن 
قتل  الذي  �سق  اأخي  بت�سرف  ير�َص   مل  ال�سعب 
املدينة  بت�سمية  ال�سعب  قرر  احلكم  لياأخذ  اأخاه 
اإىل الأبد رغم  اأ�سم �سق خالداً  دم�سق حتى يظل 

اأنف اأخيه امللك ، اإذاً دم�سق = دم �سق .

من اين جاءت ت�شمية دم�شَق
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

�جلمع بني �ملقامني
اخللق  بحوائج  ي�ستغل  َمن  َمَثل  اإن 
 ( اإىل  التفات  دون  من  اإر�سادهم  و 
 ، ربه  وبني  بينه  اخلا�سة   ) العالقة 
كمثل من يعمل يف ح�سرة ال�سلطان 
ا�ستغل  وان   ، اإليه  التفات  دون  من 
ال�سلطان   ذلك  عبيد  حوائج  بق�ساء 
فان ِمْثل هذا العبد قد يكون ماأجورا 
 ،  ) جوارحه  ل�ستغال   ( موله  عند 
اخلا�سة  العناية  اأنه حمروم من  اإل 
املبذولة لذاكريه يف كل اآن ، وذلك ) 
ُيعطى  ما  ..فاإن   ) لن�سغال جوانحه 
يف الذكر الدائم ، ل ُيعطى يف خدمة 
اخللق حال الذهول عن احلق املتعال 
يف  يتجلى  املقامني  بني  ..واجلمع 
الطعام  ويطعمون   ( تعاىل:  قوله 
على حبه م�سكينا ويتيما واأ�سريا اإمنا 
منكم  نريد  ل  اهلل  لوجه  نطعمكم 
جزاء ول �سكورا ( ، فهو اإطعام للخلق 
ُيتوقع  ل  الذي  احلق  لوجه  ولكنه 

معه �سكٌر ول جزاء. 

م�صطلحات فقهية

قالت الفال�سفة..  معلومة طبية

املذكور  احلكم  اإن  :اأي  كذ�  �مل�صهور 
اإحتياط وجوبي.

على  التي  واملف�سدة  امل�سلحة   : �ملالك 
اأ�سا�سها ُت�سّرع الأحكام.

املو�سيقى املنا�سبة ملجال�ص اللهو والطرب :   
ما يتعارف عزفه  يف جمال�ص اللهو.

�لن�صوز :   عدم رعاية حّق الغري  ويطلق 
غالباً فيما بني الزوجني.

حافظ على ب�سرك ...
ولكن  وراثي  �سببه  الرديء  الب�سر 
ال�ستعمال اخلاطئ للعيون اأي�ساً ي�سبب 
امل�ستمر يف  التحديق  الب�سر مثل  �سعف 
هذه  من  وللتخفيف  احلا�سوب،  �سا�سات 
التمرين  بهذا  القيام  ميكنك  امل�سكلة 
باأخذ  قم  �ساعة،  كل  بعد   . الب�سيط 
انفخ  ثم  عيونك،  واأغلق  عميق،  نف�ص 
الهواء واأرِخ  جميع ع�سالتك، كرر  هذا 
على  ال�سغط  باأن  و�ست�سعر  التمرين 

عيونك قد خف.

على  نار  تبغ  لفافة  �ل�صيجارة:  
الطرف  على  واأحمق  طرفيها،  اأحد 

الآخر.
التي  الأخطاء  عدد  هي  �خلربة: 

ارتكبتها يف حياتك ال�سابقة.
قبل  يدك  يهز  رجل  �ل�صيا�صي: 

النتخابات، وثقتك بعدها.
عندما  متاأخرا  ياأتي  رجل  �ملدير: 
عندما  باكرا  وياأتي  باكرا،  تكون 

تكون متاأخرا.

الطب،  عامل  يف  جراحية  عمليات  هناك  اإن 
املفتوح.. ويف عامل القلب  ت�سمى بجراحة القلب 
اأي�ساً عمليات جراحية:  الباطني هلل -عز وجل- 
منها املفتوحة تارة، وغري املفتوحة تارة اأخرى.. 
اأي اأن هنالك قلوباً يتدخل رب العاملني يف تغيري 
�سماماتها، ويف عالجها عالجا جذرياً.. يف بع�ص 
بال�سدمات  امليت  القلب  الأطباء  يعالج  احلالت 
ال�سابق..  نب�سه  اإىل  يعود  حتى  الكهربائية، 
وكذلك فاإن اإحياء قلب املوؤمن من موته الروحي، 
عامل  مع  يتفاعل  كي  خا�سة  �سدمة  اإىل  يحتاج 
يعني:  الغيب  عامل  مع  والتفاعل  الغيب.. 
التفاعل يف املناجاة مع رب العاملني، والتاأثر على 
والفرح يف  ال�سالم-  البيت -عليهم  اأهل  م�سائب 
مواليدهم، والرفقة على املخلوقني؛ كل هذه من 
العبد  ي�سل  قد  ونب�سه..  القلب  حياة  عالمات 
ميوت  اأن  اإىل  الإدبار  مراحل  من  مرحلة  بعد 
حتى  وجل-  -عز  اهلل  بذكر  يلتذ  ل  فرتاه  قلبه، 
بل  القدر،  ليلة  اإحياء  يف  اأو  امل�سجد،  يف  كان  واإن 
يف  ويفكر  وال�سرحان،  الذهول  حالة  يعي�ص  اأنه 

طعامه و�سرابه.. بل اأكرث من ذلك، لعل البع�ص 
ويعي�ص  حياته،  يف  حمرمة  �سوراً  ي�ستذكر 
الت�سافل الأر�سي.. بينما الآخرون يعي�سون حالة 
التحليق الروحي، ف�ستان بني هذا وذاك!.. فهذا 
القلب قلب ميت، فاإذا ما ا�ستغفر وتاب اهلل عليه؛ 
و�سل اإىل الهدى.. اأما ذاك القلب الذي ختم اهلل 
اجتمع  فلو  ِبَها{،  َيْفَقُهوَن  لَّ  ُقُلوٌب  }َلُهْم  عليه 
اأنبياء اهلل على اإحيائه؛ فلن تنفع �سفاعتهم يقول 
ْم مَلْ ُتنِذْرُهْم َل  تعاىل: }َو�َسَواء َعلَْيِهْم اأَاأَنَذْرَتُهْم اأَ

ُيوؤِْمُنوَن{.

جر�حة ُ �لقلب!
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عد�صة: ر�صول �لعو�دي


