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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

�ُسْوَرة اْلَبَقَرة:
�سورة  اأّول  وهي  الوداع  ة  َحجَّ يف  مبنى  نزلت   281 الآية  اإّل  مدنّيٌة   •
كعب  بن  ُابي  عن   : البيان  جممع  يف  الطرب�سي  ــ  • ف�سلها  باملدينة.  نزلت 
ف�سلوات اهلل عليه  » من قراأها   : قال   ) واآله  �سلى اهلل عليه   ( النبّي  عن 
ورحمته ، وُاعطي من الأجر كاملرابط يف �سبيل اهلل �سنة ل ت�سكن روعته «.  
وقال يل : » يا ُابي ُمر امل�سلمني اأن يتعّلموا �سورة ) البقرة ( فاإّن تعّلمها بركة 
وتركها ح�سرة  ول ي�ستطيعها البطلة « قلت : يا ر�سول اهلل ما البطلة ؟ قال 

: » ال�سحرة «.

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اللهّ

ْلُمتَِّقنَي  امل {البقرة/1} َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّ
ا  الَة َوِمَّ {البقرة/2} الَِّذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن ال�سَّ

ا اأُنِزَل اإَِلْيَك  َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن {البقرة/3} والَِّذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِبَ
َوَما اأُنِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباالآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن {البقرة/4} اأُْوَلِئَك 

بِِّهْم َواأُْوَلِئَك ُهُم اْلُْفِلُحوَن {البقرة/5} ن رَّ َعلَى ُهًدى مِّ



رئي�ص التحرير 

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
ظروفها  ولكن  �ساحبها  باإرادة  هي  االإ�ستقالة 
اما  تقاعديا  راتبا  ي�ستحق  وال�ستقيل  تختلف 
االعلى  ال�سلطة  �ساحب  باإرادة  فانها  االإقالة 
الذي  ال�سخ�س  على  القانوين  التخويل  مع 
يقال وال�سبب هو لتق�سري م�ستحق االإقالة وال 

يتمتع باإ�ستحقاقات تقاعدية عند االإقالة.
هاتان الظاهرتان كرث احلديث عنهما يف االيام 
القليلة الا�سية فكم من م�سوؤول ا�ستقال واآخر 
اأُقيل وعند البحث عن اال�سباب جندها موؤ�سرا 
�سلبيا على العملية ال�سيا�سية برمتها يف العراق 
العمول  االنتخابي  النظام  هو  عبئها  ويتحمل 
مي�ِس  مل  وزير  وكيل  فمثال   ، العراق  يف  به 
منه  يطلب  �سهرين  من  اكرث  تن�سيبه  على 
اال�ستقالة او يقال رغما عنه ب�سبب ت�سرف ما 
فهذا لهو خري دليل على الثغرات التي تخللت 
اىل  لتمتد  ووكالئهم  الوزراء  تر�سيح  عملية 
يبعث  وهذا  العامني  الدراء  وحتى  الحافظني 
اختيارهم  كيفية  عن  والت�ساوؤل  احلرية  على 
لهذه النا�سب ؟ والظاهر لنا انهم جاوؤوا عرب 
ولكن   ، عليه  غبار  ال  وهذا  االقرتاع  �سناديق 

اآلية اختيارهم هي التي فيها اخللل.
ان  ال�سوؤول  يرى  عندما  ب�سرف  اال�ستقالة 
ان  ي�ستطيع  وال  تعرت�سه  معوقات  هنالك 
يتجاوزها فعندما ي�ستقيل يكون قد ابراأ ذمته 
من تبعات اال�ستمرار بعمل حمفوف بالعوقات 
والخاطر ، ولكننا ناأ�سف حلاالت اال�ستقالة التي 
من  عر�ست  والتي  االخرية  االآونة  يف  ح�سلت 
على و�سائل االإعالم لتعطي دليال وا�سحا عن 
التعامل  وكيفية  ال�سيا�سية  العملية  يف  اخللل  

مع هذا اخللل الذي هو االآخر خلل.
الل  اآية  بيان  اإن  نقول  ان  ن�ستطيع  واخريا 
ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد  العظمى 
االخرية  التطورات  بخ�سو�س  ظله"  "دام 
التعامل  النقاط فوق احلروف وكيفية  وو�سع 
بواقع  للنهو�س  م�ستقبال  الراهن  الو�سع  مع 
ت�ستطيع  عمل  دليل  بانه  والعراق  العراقيني 
احلكومة العراقية  اعتماده يف  اتخاذ  االجراءات 
التي  االحباطات  لتجاوز  م�ستقبال  الالزمة 

رافقت اداء احلكومة العراقية. 

معايرُي ربح االإن�سان وخ�سارِته يف الوازيِن االإلهية

ُمدراُء نواحي حُمافظات الو�سط واجلنوب..
يتعاهدون حتت قبة احل�سني)عليه ال�سالم( على تقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني 

بعد اجنازه العديد من ال�ساريع الثقافية واخلدمية يف الكثري من بلدان العامل
�سيخ العمارة االإ�سالمية ال�سيد حممد علي ال�سهر�ستاين يف ذمة اخللود
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: مسؤولية اإلصالح وحتسني اخلدمات وحماربة الفساد مسؤولية تضامنية  الشيُخ الكربالئيُّ

يتحملها مجيع املسؤولني يف السلطتني التنفيذية والتشريعية والكتل السياسية 

اخُلطبة الثانية من �سالة اجُلُمعة
اخلطيب: مثل الرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�سرف

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

الزمان: 28 / ربيع االأول / 1432هـ الوافق 4-3-2011م 

ال�سعب  اأبناء  يطرحها  التي  ال�سروعة  الطالب  �سوء  على 
العراقي يف جمال حت�سني اخلدمات وتوفري مواد البطاقة 
كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  طرح  ذلك،  ونحو  التموينية 
الهام  اأداء  ت�سهيل  تنفع يف  لعلهّها  القرتحات  بع�س  القد�سة 

الطلوبة من ال�سوؤولني، ومنها:
1- �سرورة قيام كبار ال�سوؤولني والوزراء بالتابعة اليدانية 
وخا�سة  ومديرياتها  الوزارات  لربامج  اليداين  واالإ�سراف 
واللقاء  العوقات  على  البا�سر  واالطالع  منها  اخلدمية 
تكون  اأن  على  ومديرية،  وزارة  كل  يف  العنيني  بال�سوؤولني 
اللقاءات وذلك بتخ�سي�س  تهيئة مربجمة ومنظمة لهذه 
والوزراء  ال�سوؤولني  كبار  لزيارة  االأ�سبوع  من  االأيام  بع�س 
على  واالطالع   .. لها  التابعة  والديريات  العنية  للوزارة 
م�سوؤويل  مع  ذلك  ومناق�سة  عملها  قات  ومعوهّ براجمها 
قات واالطالع  الوزارة والديريات لو�سع حلهّ للم�ساكل والعوهّ

لها  تابعة  ومديرية  وزارة  كل  عمل  يف  االإخفاقات  على 
كالكهرباء     .. اخلدمية  الوزارات  على  اجلهد  تركيز  مع 

والتجارة والبلديات وغري ذلك.
2- زيارة احلكومات الحلية من قبل كبار ال�سوؤولني والوزراء 
اأ�سبوع بع�س االأيام لحافظة معينة  بحيث يخ�س�س يف كل 
لالطالع على برنامج عملهم ومعوقات العمل واالإخفاقات 
والتق�سري والق�سور يف ميادين العمل واإعطاء التوجيهات 

النا�سبة .
والنواب  اللجان  وروؤ�ساء  النواب  جمل�س  رئا�سة  زيارة   -3
و�سع  عملهم  م�سمار  يكون  اأن  على  الحافظات  لجال�س 

اليدان  النواب يف  اخت�سا�س جمل�س  احللول �سمن جمال 
على  التعرف  حماولة  ذلك  ومن  والرقابي  الت�سريعي 
قات القانونية وما يتعلق بالت�سريعات والتعليمات التي  العوهّ
يف  للت�سريع  الدولة  ودوائر  الحافظات  جمال�س  حتتاجها 

اجناز اأعمالها ومهامها واخلدمات التي تقدمها.

خالل  من  والزيارات  اللقاءات  بع�س  ل  ت�سجهّ لو  حبهّذا   -4
العمل  م�ساكل  اللقاءات  هذه  يف  وتطرح  االإعالم  و�سائل 
ومديرية  وزارة  كل  برامج  هي  وما  ومعوقاته  وظروفه 
ما ً ويبني يف كل وزارة  على اأن يكون الطرح مربجماً ومنظهّ
الواطنون  ليطلع  عملها  قات  ومعوهّ واإمكاناتها  براجمها 
ويطلع  وحقائقها  االأمور  بجريات  الوعي  لديهم  ويكون 
الدوائر  ال�سوؤولني االآخرين من لهم عالقة بهذه  جميع 

على هذه االأمور.
ال�سدر   ب�سعة  جميعا ً ال�سوؤولون  يتحلى  اأن  ناأمل   -5

مطالب  من  الواطنون  يطرحه  لا  والتفهم  ل  والتحمهّ
وم�ساكل واحتياجات وان يبذلوا كل ما بو�سعهم حلل هذه 

ال�ساكل والعوقات.
الهمة  االأمور  من  اإن  الكربالئي:   ال�سيخ  �سماحة  واأكد 
وزارة  كل  ويف  جميعا ً  ال�سوؤولني  هوؤالء  لقاء  �سرورة 
انتخابهم  يتم  الواطنني  من  بجموعات  وحمافظة 
لي�ستمعوا اإىل مطالبهم وم�ساكلهم واحتياجاتهم واآرائهم، 
منها،  ومكن  معقول  هو  ما  لتحقيق  ال�سعي  ويحاولوا 
من  الكثري  فيها  اليدانية  والزيارات  اجلوالت  هذه  وان 

االيجابيات منها:
اقرب  العمل تكون  روؤية لظروف  البا�سر يوفر  اأ - االطالع 
اللقاء  خالل  من  والعوقات  ال�ساكل  على  والوقوف  للواقع 

البا�سر وعدم االعتماد على نقل االآخرين.
الدوائر  يف  والعاملني  والوظف  االأدنى  ال�سوؤول  �سعور  ب - 
هناك  لي�ست  وانه  منهم  االأعلى  ال�سوؤول  بقرب  والوزارات 
حواجز حتول بينهم وبينه فيكون ذلك دافعا ً لهم للمزيد 

من الهمة واالإتقان يف العمل.
من  الزيد  على  واالطالع  االآراء  لتبادل  فر�سة  توفري  ت - 
اإىل  اإ�سافة  للعمل  ودقيقة  نا�سجة  روؤية  توفر  التي  االآراء 
كون اآراء التواجدين يف اليدان اأقرب من ت�سخي�س الواقع 

الإخفاق يتحمّله اجلميع ولكن بن�سب متفاوتة 
يخ�سع مبقدار التحمل للم�س�ؤولية بح�سب مقدار 

وحجم ال�سالحيات والإمكانات املتاحة، وكذلك 
النجاح ي�سرتك فيه اجلميع بح�سب ذلك اأي�سا

لقد عمل العراقي�ن بجميع انتماءاتهم الدينية واملذهبية والق�مية على حماية وحدة بلدهم و�سيانته من 
الحرتاب الطائفي، نطالبهم باأن ل يعط�ا الفر�سة لأي �س�ت يريد اإعادة العراق اإىل املربع الأول

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



قات من ال�سوؤولني الذين هم حبي�سو مكاتبهم.  والعوهّ
الظروف  يف  االإ�سالح  م�سوؤولية  اإن  �سماحته:  واأ�ساف 
الف�ساد  وحماربة  واالأداء  اخلدمات  وحت�سني  الراهنة 
لل�سعب  ال�سروعة  الطالب  بقية  واالإداري وحتقيق  الايل 
يف  ال�سوؤولني  جميع  يتحملها  ت�سامنية  م�سوؤولية 
ال�سيا�سية  والكتل  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني 
ووكالء  والنواب  الوزراء  اإىل  ال�سوؤولني  كبار  من  ابتداًء 

الوزراء والدراء العامني وغريهم.
ال�سوؤولية  قدر وحجم  ولكن  بقوله:  �سماحته  وا�ستدرك 
�سالحيات  من  له  ما  بح�سب  ال�سوؤول  يتحملهّها  التي 
قدراً  ل  يتحمهّ االأعلى  فال�سوؤول  واإمكانات،  و�سلطات 
االأدنى  ال�سوؤول  يعفي  ال  هذا  ولكن  ال�سوؤولية  من  اأكرب 
من  قدرا ً  ل  يتحمهّ التنفيذي  وال�سوؤول  ال�سوؤولية،  من 
من  اآخر  قدرا  معه  ل  يتحمهّ النائب  ولكن  ال�سوؤولية 

ال�سوؤولية وهكذا الوزير  ووكيله والدير العام.
فاالإخفاق يتحملهّه اجلميع ولكن بن�سب متفاوتة يخ�سع 
وحجم  مقدار  بح�سب  للم�سوؤولية  التحمل  بقدار 
ال�سالحيات واالإمكانات التاحة، وكذلك النجاح ي�سرتك 
فيه اجلميع بحيث يكون لكل م�سوؤول ن�سيب من ح�سن 

االأداء والنجاح بح�سب ال�سالحية واالإمكانية اأي�سا.
اأو  للم�سوؤولية  اأداء  اأي  الن  بقوله:  ذلك  �سماحته  وعلل 
اخلدمة اأو اجناز العمل وال�سروع ال ميكن مطلقا ً اأن يتم 
وينجز ويكتمل من خالل دائرة واحدة اأو م�سوؤول واحد 
وهذا وا�سح للجميع وبالتايل ال يتحقق ما هو مطلوب 
اأداء ال�سوؤولية، وال  اإال من خالل الت�سامن والتكافل يف 
بع�س  اأو  اجلهات  بع�س  اأو  معينة  جهة  حتميل  ي�سح 

ال�سوؤولني دون البع�س االآخر م�سوؤولية االإخفاق.
– اأي  ذلك  �سوء  على  اجلميع  على  اإن  �سماحته:  وقال 

الواحد  الفريق  بروح  – اأن يعمل  الت�سامنية  ال�سوؤولية 
من  وذلك  م�سوؤولون  اإنهم  اأطرافه  جميع  ي�سعر  الذي 
ل ق�سطاً  خالل ا�ست�سعار كل واحد من الفرقاء انه يتحمهّ
من ال�سوؤولية، على اأن يراعى يف ذلك البادئ الد�ستورية 
والقوانني النافذة والتي البد من مراعاتها لكي تنتظم 
من  البد  انه  كما  الفو�سى،  عن  ونبتعد  البالد  اأمور 
بن�سب ال  التي ح�سلت  االأمنية  الكت�سبات  الحافظة على 
قد  حماولة  اأي  من  احلذر  من  البد  وبالتايل  بها،  باأ�س 
ت�سعف اجلانب االأمني يف بع�س هذه الدن القد�سة والتي 

يعترب اأمنها امنا  جلميع البالد.
بجميع  العراقيني  العليا  الدينية  الرجعية  مثل  وحث 
حماية  على  والقومية  والذهبية  الدينية  انتماءاتهم 
وحدة بلدهم و�سيانته من االحرتاب الطائفي والتناحر 
هّر بان العراقيني قد عا�سوا اأياما �سعبة جداً  ق وذكـ والتمزهّ
للعراق  االحتالل  اأعقبت  التي  ال�سنوات  بع�س  خالل 
حينما حاول البع�س اإدخال العراق يف اأتون حرب طائفية، 
ولقد دفع ال�سعب العراقي من اجل حماية وحدة بلدهم 
الكثري من الدماء والت�سحيات وخ�سر الكثري من فر�س 

م واالزدهار. التقدهّ
ويف ختام اخلطبة اأهاب �سماحة ال�سيخ الكربالئي باأبناء 
وال�سيما  القد�سة،  الدن  بع�س  وخا�سة  العراقي  ال�سعب 
العقالء واأهل احلكمة من اأهايل تلك الدن اأن ال يعطوا 
اإعادة العراق  الفر�سة الأي �سوت يعلو هنا وهناك يريد 
اإىل الربع االأول، وذلك بعدم  وبع�س هذه الدن القد�سة 
احل�سا�سية  تثري  �سعارات  يرفع  من  للبع�س  ال�سماح 
مطالب  هناك  كانت  واإذا  الواحد،  ال�سعب  اأبناء  بني 
ال�سوؤولني  فيمكن بحثها بهدوء ومن خالل احلوار بني 

والخت�سني لو�سع حلول منا�سبة لها.

الرئي�سان طالباين واملالكي  :
  التظاهر حق مكفول وحممي د�ستوريا ، 
�سرط اأن ليخرج عن ال�سوابط القانونية

اإ�ستقبل دولة رئي�س الوزراء  ال�سيد نوري كامل 
الالكي بكتبه الر�سمي  رئي�س اجلمهورية ال�سيد 
اآخر  اللقاء بحث  جالل طالباين، وجرى خالل 
واإ�ستكمال   ، ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  ال�ستجدات 
ما تبقى من الت�سكيلة الوزارية حلكومة ال�سراكة 
البناء واالعمار  الوطنية، وجهود ت�سريع عملية 

وتقدمي اخلدمات.
من جانبه قال رئي�س اجلمهورية : اإن اللقاء مع 
اإنتهى باالإتفاق على جممل  الوزراء  دولة رئي�س 
االأمنية  الوزارات  مو�سوع  ومناق�سة   ، الق�سايا 
وتوفري   ، واالإعمار  البناء  عملية  يف  وال�سي   ،

اخلدمات جلميع اأبناء ال�سعب.
التظاهر  اإن  على  طالباين  جالل   ال�سيد  واأكد 
حق جلميع الواطنني ، وهو اأمر مكفول وحممي 
د�ستوريا ، لكن ب�سرط اأن اليخرج عن ال�سوابط 

القانونية.
الذي  اللقاء  اإن   : الوزراء  رئي�س  قال  فيما 
اإىل  تطرق  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  مع  جرى 
م�ستجدات الو�سع ال�سيا�سي يف العراق والنطقة 
مو�سوع  ح�سم  يف  االإ�سراع  بحث  اإىل  اإ�سافة   ،
الوزراء االأمنيني ، واإ�ستكمال عملية بناء الدولة، 
 ، الواطنني  اإحتياجات  بتوفري  يتعلق  ما  وكل 
واإمتام عملية البناء واالإعمار وتوفري اخلدمات 

بوجب القدرات التي حددتها الوازنة العامة.
العملية  ان  اإىل  الوزراء  رئي�س  ال�سيد  واأ�سار 
كبريين  واإ�سناد  دعم  اإىل  بحاجة  ال�سيا�سية 
على  التاأكيد  �سيادته  وجدد  اجلميع.  قبل  من 
حق  ومن   ، الد�ستور  كفله  حق  التظاهرات  اأن 
ي�سمعه  لكي  �سوته  ويرفع  يتظاهر  اأن  الواطن 

الوزراء وال�سوؤولون يف الدولة.

اهمُّ ماجاَء يف اخُلطبة 

اأخباٌر  ذات عالقة

1- الزيارات امليدانية للوزراء وامل�سوؤولني وال�سراف املبا�سر على الربامج التي و�سعتها موؤ�س�ساتهم 

قيد التنفيذ ، وقد ا�سار �سماحة ال�سيخ الكربالئي اىل كيفية تنظيم هذه الزيارات واىل النقاط 

اليجابية املرتتبة على هذه الزيارات .

2- اإن م�سوؤولية الإ�سالح يف الظروف الراهنة وحت�سني اخلدمات والأداء وحماربة الف�ساد املايل 

والإداري وحتقيق بقية املطالب امل�سروعة لل�سعب م�سوؤولية ت�سامنية يتحملها جميع امل�سوؤولني يف 

ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية والكتل ال�سيا�سية ابتداء من كبار امل�سوؤولني اإىل الوزراء والنواب 

ووكالء الوزراء واملدراء العامني وغريهم ، وتتنا�سب حجم امل�سوؤولية مع حجم من�سب امل�سوؤول .

ال�سعب  اطياف  كافة  وحث  حتققت  التي  المنية  املكت�سبات  على  املحافظة  �سرورة  اىل  ا�سار   -3

العراقي على املحافظة على وحدة البلد و�سيانته من الحرتاب الطائفي. 
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معايريُ ربح �الإن�سان وخ�سارِته يف �ملو�زيِن �الإلهية
م�ستقاة ٌ من اخُلطبة االأوىل 
ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 

يف 2011/2/25 

طالب  اأبي  بن  علي  الوؤمنني  اأمرُي  االإمام  يقوُل 
)عليه ال�سالم( يف كلمة له:  َمْن َحا�َسَب َنْف�َسُه َرِبَح، 
َوَمْن َغَفَل َعْنَها َخ�ِسَر، َوَمْن َخاَف اأَِمَن، َوَمِن اْعَترَبَ 

ْب�َسَر َفِهَم، َوَمْن َفِهَم َعِلَم . اأَْب�َسر، َوَمْن اأَ
واعظ  له  كان  اإذا  التوفيق؛  اأمت  يوفق  االإن�سان  اإن 
من نف�سه، مثلما يحتاج اأن يحا�سبها، ويجل�س معها 
ت�سرفاته،  مالحظة  اأجل  من  �ساعات،  اأو  �ساعة 
بهذا  جاءت  اأين  ومن  اكت�سب؟  ماذا  وجوارحه، 
ولاذا؟  ؟  ولاذا  الال؟  هذا  لها  اأين  ومن  الفعل؟ 
لكي يبداأ بعملية احل�ساب والحا�سبة وكما جاء يف 

الفقرة:)من حا�سب نف�سه ربح(.
فالذي يحا�سب نف�سه بهذه الطريقة لغر�س اإيجاد 
فانه  االعوجاج؛  بعد  االإ�سالح  حاالت  من  حالة 
انه  فريبح  الدنيا  يف  ..اأما  الرابحني  من  �سيكون 
بفعله،  ح�سلت  التي  ال�ساكل  كل  ب  يذوهّ اأن  يحاول 
وال  اآدم،  بني  تبعات  بال  فيذهب  االآخرة،  يف  واأما 
ويذهب  بالل-   والعياذ   - ال�سيطان  اأعمال  تبعات 
تعاىل  الل  رحمة  يف  يدخل  اأن  يف  موؤهل  وهو 

وجنته.
ال�سالم(:) ومن غفل عنها خ�سر  ثم يقول )عليه 
ال�سكلة  لعل  عندنا،  الغفلة  حاالت  اأكرث  وما   )
التي  الغفلة  م�ساحة  فاإن  حقيقة  فيها،  تكمن 
يتحرك فيها النا�س – لالأ�سف- اأو�سع من م�ساحة 
احل�ساب، فالنا�س الغافلون اأكرث من النا�س الذين 
يحا�سبون اأنف�سهم .. وبالتايل فاإن الغفلة تاأتي من 
مواطن كثرية جداً..نحن ال نعلم يف اأي �ساعة يحلهّ 
م�ستعدا  يكون   اأن  عليه  االإن�سان  لكن  االأجل؟  بنا 
اجلديد،  بالوليد  يحلهّ  الوت  نرى  حينما  له، 

وال�سيخ  وبالكهل  بال�ساب  ويحل  بال�سبي،  ويحل 
واالإن�سان   - الوت يدركنا - ال حمالة  بالنتيجة   ..
زلت  ال  له:  ويقول  ال�سيطان  ياأتي  حينما  يغفل 
ُتب  ذلك  وبعد  الدنيا،  زخرف  من  فتمتع  �ساباً؛ 
اإىل الل! فاالإن�سان يف غفلة وال يعرف كيف يربح 
الدنيا  �سريبح  اإنه  زعمه  ويف  واالآخرة؟  الدنيا 
واالآخرة، وهو بالنتيجة ال يربح الدنيا وال االآخرة. 
اأما الدنيا في�ستحيل على االإن�سان اأن يح�سل عليها 
مع  جتتمع  اأن  النادر  فمن  االآخرة  واأما  جميعها، 
الدنيا، حيث اإن االإن�سان اإذا خ�سَر نف�سه؛ من الذي 

يعزيه وينقذه من حالة اخل�سران هذه ؟! 
(هنا  اأِمن  خاف  ومن  ال�سالم(:)  يقول)عليه  ثم 
خاَف من؟ اأكيد انه خاف من الل  اأو من عاقبته، 
واالإن�سان يخاف الل تعاىل، ويخاف من هذا الوجود 
تعتدوها،  فال  حدوداً  حدد  تعاىل  والل  االإلهي، 
وهذا التعدي يف مقابله نار جهنم، فاالإن�سان يخاف 
وهو يخاف من جهة فعال ً، وتولهّد عنده اخلوف، 
ازداد  فكلما  النا�س،  عند  تتفاوت  ال�ساألة  وهذه 
.. الن ب�سريته  االإن�سان اإمياناً كلما كان خوفه اأ�سدهّ
الل  عن  االإن�سان  ابتعد  وكلما  حقائق،  مع  تتعامل 
تعاىل كان خوفه �سعيفا جداً، بل الل  تعاىل يبتليه 
نفعاً.  وال  لنف�سها �سراً  بخوف من جهة ال متلك 
اإن الذي يخاف الل تعاىل يجعل يف قلبه ال�سكينة 
�سيئا  يرى  الدنيا ال  فهو يف  واالأمان،  واالطمئنان 
اإال الل تعاىل، وكل هذه االأ�سياء م�سريها اإىل زوال 
الرهيبة  اللحظات  لتلك  اعدهّ  فانه  االآخرة  واأما   ..
عمال ً �ساحلا ً، وبالتجربة وبالعلم جتد اإن الوؤمن 
اأكرث ا�ستقراراً يف الدنيا، يعرف اإن هذه قنطرة اإىل 

�سيء اآخر.
اعترب  ال�سالم(:)ومن  )عليه  بقوله  يكمل  ثم 
وميكن  علم(  فهم  ومن  فهم،  اأب�سر  ومن  اأب�سر، 
العلم  م�ساألة  كاأن  مرتبة،  االأ�سياء  هذه  مالحظة 
اأو  االإن�سان  كمال  العلم  الأن  اأما  بنف�سها،  مطلوبة 
بعلم،  يعمل  واالإن�سان  للعمل،  طريق  العلم  الأن 
فهذا هو الطلوب، اأما االإن�سان يعمل بال علم؛ فانه 

يرتطم بال�سبهات وبالحرمات واىل اآخره ِ.
ع  ي�سجهّ دائماً  القراآن  اإن  يعترب؟  االإن�سان  كيف 
االإن�سان على اأن يفكر، وينتبه، وان ال متر احلوادث 
اأمامه بال مراجعة وفهم، ويجب على االإن�سان اأن 
يعترب، ومن جملة االعتبار هو)الوت ( فالوت هو 
احلقيقة الوجدانية التي البد اأن ن�ست�سعرها دائماً، 
االعتبار  فم�ساحة  بالوت  يعترب  مل  اإذا  واالإن�سان 
واإذا  يب�سر  فانه  اعترب؛  اإذا  �ستقل..واالإن�سان  عنه 
اأو بب�سره مثال ً،  اأب�سر، اما بعني اليقني يف قلبه 
اأقول اإذا اأب�سر فانه يفهم، ومن فهم فانه علم، وما 
بعد العلم �سيء ..فاالإن�سان اإذا انك�سفت له االأمور 

واحلقائق ال يحتاج بعد ذلك اإىل العمل.
اأخرياً فاإن االإمام )عليه ال�سالم( يقول: العلم هو 
الطلب، ومن جملة ما يح�سل االإن�سان من العلم، 
هو االعتبار، واالعتبار يولد الب�سرية، والب�سرية 
احلقائق  العلم..هذه  يولد  والفهم  الفهم،  تولهّد 
يح�سن  وان  االإن�سان،  حت�سني  هو  منها  الغر�س 
وهذا  بالعمل،  نف�سه  يهيئ  وان  البالء،  من  نف�سه 
العمل ي�ستوجب اإن الل تعاىل اأن ي�سمله برحمته، 
والعربة هو يف تنفيذ هذا الكالم وان يوجد ا�ستعداد 

نف�سي حقيقي على تنفيذه. 
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�لبالُء عقوبة ٌ �م �متحاٌن ؟
اأن  )االوىل،  ن�سه  ما  النا�سك  )290( من  م�سالة  ذكرمت يف  ال�سوؤاُل: 
يكون حي�سها حني اإحرامها اأو قبل اأن حترم ففي هذه ال�سورة ينقلب 
حجها اىل االإفراد وبعد الفراغ من احلج جتب عليها العمرة اإذا متكنت 
منها(. الفهوم من هذه العبارة اإن موقع العمرة بعد الفراغ من احلج، 
فماذا  الطواف،  يتاأخر عن  وما  تطوف  اأن  قبل  للعمرة  اأحرمت  فلو 
حكم عمرتها وحجها وما عليها اإذا التفتت بعد الفراغ من العمرة اأو 

اإذا التفتت قبل االإتيان باأعمال العمرة كلها اأو بع�سها؟
اجلواب: حجها �سحيح مع االإتيان با تبقى من اأعماله ولكن اإحرام 
فان  احلج  اإحرام  من  االإحالل  قبل  لوقوعه  باطل  الفردة  عمرتها 
علمت باحلال قبل اإكمال منا�سك العمرة لزمها اال�ستيناف وان علمت 

بعده فاحلكم بلزوم اال�ستيناف مبني على االحتياط اللزومي.
ال�سوؤال: حاج ذهب اىل منى قبل اأن يحرم بحج التمتع ما حكمه؟

اجلواب: يرجع اىل مكة لالإحرام منها وان مل يتمكن ل�سيق الوقت 
اأو لعذر اآخر يحرم من الو�سع الذي هو فيه، هذا اإذا كان جاهاًل اأو 
نا�سياً واأما التعمد فيبطل حجه اإال اأن يعود ويحرم من مكة ويدرك 

الوقوف االختياري يف عرفات.
ال�سوؤال: هل يجزي احللق والتق�سري يف احلج يف ليلة احلادي ع�سر 

اأو الليايل الالحقة؟
اجلواب: نعم يجزي.

ال�سوؤال: اإذا اأخر الذبح متعمداً فهل يجوز له احللق قبله؟
اجلواب: اإذا كان بعد حت�سيل الهدي بنى جاز له احللق واأما قبله 

فال يجوز على االأحوط.
ال�سوؤال: ما حكم من ترك التق�سري يف عمرة التمتع عن جهل؟

اجلواب: تبطل عمرته وينقلب حجه اىل االإفراد كما هو حكم العامل 
العامة.

ال�سوؤال: اإذا حلق االإن�سان حليته اأو بع�سها بعد التق�سري واالإحالل 
من عمرة التمتع وقبل االإحرام للحج فهل عليه الكفارة اأم يكون اآثماً 

فقط؟
اجلواب: االأظهر جواز احللق بعد االإحالل من اإحرام عمرة التمتع 
وان كان االحوط تركه بعد م�سي ثالثني يوماً من يوم عيد اال�سحى 

ولو فعله عن علم وعمد فاالحوط االوىل التكفري عن ذلك بدم.
قبل  الفردة  العمرة  يف  الن�ساء  بطواف  ال�سخ�س  اأتى  اإذا  ال�سوؤال: 

التق�سري جهاًل اأو ن�سياناً فما هو تكليفه؟
اجلواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التق�سري على االأحوط لزوماً.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة
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من  الدنيا  دار  يف  واالمتحان  االبتالء  مو�سوع  اإن 
اأ�س�س واقعية  الو�سوعات الدقيقة التي تبتنى على 
وحكم قومية تبلغ اىل مرتبة االأ�سرار االإلهية التي 
من  بلغت  مهما  الب�سر  عقول  تدركها  اأن  ميكن  ال 

العظمة واأوتيت من اال�سباب.
وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  ورد  ما  ال�ستفاد  اأن  اإال 
اظهار حقيقة  الأجل  هو  اإمنا  االبتالء  اأن  ال�سريفة 
ه الل  اأعدهّ الذي  الوعود  االن�سان لي�سل اىل اجلزاء 
تعاىل يف الدار االآخرة، فلم يكن االبتالء واالمتحان 
اأو  دنيوية  ميزة  الأجل  القراآين  النظور  بح�سب 
االفراد  بع�س  يف  اإال  دنيوي  جزاء  على  احل�سول 
فالفقر  �سراً،  اأو  كان  خرياً  عليها  الن�س  ورد  التي 
ها االن�سان  والر�س والحن واالآالم وغريها ما يعدهّ
ابتالءات، اإما اأن تكون �سباًل للو�سول اىل القامات 
الراقية يف  الواقعية والدرجات  الرفيعة والكماالت 
ودرجات  الكمال  �سالمل  احلقيقة  يف  فهي  االآخرة، 
عن  الوانع  رفع  يف  �سبباً  تكون  اأو  والقرب،  الرفعة 
القت�سى  لزيادة  هي  فاإما  باالآخرة،  االن�سان  طريق 
ال  فهي  والعقبات  الوانع  الإزالة  اأو  الكماالت  لنيل 
تعدهّ بهذا النظور ابتالًء يف الواقع، فالفقر والر�س 
الكمال،  لنيل  بل �سبباً  القيا�س ال تكون حمناً  بهذا 
الدنيا فتكون  الرتبة يف  القيا�س هي  يكون  نعم قد 
الدنيوية  الظاهر  اىل  بالن�سبة  والحن  االبتالءات 
النعم  تكون  فربا  االأمر  فيختلط  وحظوظها 
والحن بل مطلق االبتالء ترجع اىل بع�س االأعمال 
يف  ترتكز  التي  ال�سفات  اأو  ال�سخ�س  من  ال�سادرة 
االأمور  تكون  توؤثر يف اخللف وحينئذ ال  اأو  النف�س 
احلا�سلة بالن�سبة اىل االأفراد دون �سبب فهي تابعة 

الأ�سباب اأو اأمور دقيقة واقعية.
الذين  النا�س  من  هنالك  هل  ي�ساأل  �سائل  ولرب 
ابتلوا بهذه االبتالءات ال يعرفون الل وال يعرفون 
فيلجوؤون  وجل  عز  الل  قبل  من  متحنون  انهم 
اىل ال�سرقة وما�سابه ذلك لنيل احتياجاتهم فماذا 
يعي�سون يف  الذين  النا�س  باال�سافة اىل  عنهم هذا 

وحتى  ون�ساء  اطفال  مثل  اإفريقيا  يف  فقرية  دول 
رجال ال ي�ستطيعون الهجرة وال يعلمون عن الدين 
�سيئا ان اأمثال هوؤالء الذين ال يعرفون الل �سي�سدر 
منهم الع�سيان يف كل حال ميرون به فاإذا كانوا يف 
والظلم  بالطغيان  ف�سيبتلون  والبطر  الغنى  حال 
الفقر ف�سيبتلون  اأ�سبه ذلك وان كانوا يف حال  وما 
�سد  اجل  من  االآخرين  حقوق  على  بالتجاوز 
وقوعهم  هو  ع�سيانهم  يف  ال�سبب  ولي�س  حاجاتهم 
معرفتهم  عدم  هو  ال�سبب  بل  الغنى  اأو  الفقر  يف 
تلك  عن  وغفلتهم  تنا�سيهم  اأو  االآخر  واليوم  بالل 
العرفة ففي اأي حال �سيكونون عليه �سي�سدر منهم 
والتوبة  الل  اإىل  بالرجوع  يكون  والعالج  الع�سيان 

اإليه.
نعم قد يكون بع�س النا�س معذورين يف �سدور بع�س 
االأفعال عنهم الأنهم مل تتم احلجة عليهم بو�سول 

االأديان اإليهم اأو مل ي�سل اإليهم الدين احلق.
�سوؤال اآخر ماهي الفا�سلة وال�سابطة للباليا التي 

تكون من ذنوب العبد ؟
ال�سابطة هي معرفة االإن�سان بقربه او ابتعاده عن 
الل ، فلالإن�سان على نف�سه ب�سرية ولو األقى معاذيره، 
يعرف نف�سه جيداً يف ق�سايا الطاعة والع�سية، وال 
يوجد اإن�سان يجهل العا�سي جهاًل مطبقاً بحيث ال 

يعرف اأنه ع�سى اإذا ارتكب مع�سيته...
اغلب  وان   ، الل  باأنه قريب من  االإن�سان  �سعر  فاإذا 
بعد  علم  الطاعات  باب  يف  تدخل  واأقواله  اأفعاله 
عنده  درجته  لرفع  ابتالء  هو  ي�سيبه  ما  اإن  ذلك 

�سبحانه.
الباليا  به  ونزلت  العا�سي  اأهل  من  كان  اإذا  واأما 
جاء  وقد  الدرجة  لرفع  ولي�س  عقوبة  اأنها  فليعلم 
قوله:  ال�سالم(  احل�سني)عليه  بن  علي  االإمام  عن 
اللهوف،  اإغاثة  ترك  البالء:  تنزل  التي  )الذنوب 
بالعروف  االأمر  وت�سييع  الظلوم،  معاونة  وترك 
والنهي عن النكر( )و�سائل ال�سيعة 16: 281 الباب 4 

من اأبواب االأمر بالعروف ح8( .
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جامعة كربالء حتتفل بعيد تاأ�سي�سها التا�سع 

ا�ستمالك الأرا�سي يعيق تنفيذ م�سروع �سكة احلديد كربالء -امل�سيب  

العراق بحاجة اإىل مليوين وحدة �سكنية 

�سخ�سيات دينية واأكادميية من باري�ص تزور مدينتي النجف ال�سرف وكربالء املقد�سة

اختتام فعاليات املهرجان امل�سرحي ال�سنوي الأول لفرق الرتبية 

املالكي يوجه وزير املالية بتقدمي مقرتحات حول كيفية اطفاء الديون املرتتبة بذمة املواطن للدولة

احتفلــــت جامعة كربالء يوم الثالثاء ال�سادف االول من اذار 
اجلاري بعيد تاأ�سي�سها التا�سع على حدائق اجلامعة ، وح�سر 
احلفــــل الذي من القرر اأن يت�سمــــن فعاليات ثقافية وعلمية 
منوعــــة لــــدة ا�سبوع تــــربز اأهمية اجلامعة ودورهــــا يف  تطوير 
الواقع العلمي ، ح�سره وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
علي االأديب وعدد من عمداء واأ�ساتذة الكليات وم�سئولون  يف 

احلكومة الحلية  وجمع من الطلبة ..

ك�سف وزير النقل هادي العامري خالل زيارته 
يف  م�ساكل  وجود  عن  القد�سة  كربالء  مدينة 
عملية ا�ستمالك االأرا�سي يف الحافظة لتنفيذ 

احلديد  �سكة  م�سروع  منها  الوزارة  م�ساريع 
ال�سيب  مدينتي  بني  اإن�ساوؤها  القرر  من  التي 

وكربالء.

اإن  الدراجي  حممد  واالأعمار  االإ�سكان  وزير  اأكد 
�سمن  �سكنية  وحدة  مليوين  اإىل  بحاجة  العراقيني 
لقناة  ت�سريح  يف  داعيا  للوزارة،  اخلم�سية  اخلطة 

كربالء الف�سائية اأع�ساء الربلان واحلكومة الركزية 
للنهو�س  اال�ستثمارية  وال�ساريع  الوزارة  دعم  اإىل 

بواقع االإ�سكان يف البالد.

واأكادميية  دينية  �سخ�سيات  عدة  �سم  وفد  زار 
النجف  مدينتي  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  من 
الذي  الوفد  وعرب   ، القد�سة  وكربالء  اال�سرف 
وم�سجد  باري�س  يف  الكاثوليكية  اجلامعة  مثل 

 ، الدين  علماء  من  عددا  والتقى  الكبري  باري�س 
عن اعجابه بواقع هاتني الدينتني العلمي ، معربا 
الزيارات  هذه  بتكرار  امله  عن  نف�سه  الوقت  يف 

م�ستقبال . 

االأول  ال�سنوي  ال�سرحي  الهرجان  فعاليات  اختتمت 
العامة للرتبية  الديرية  اأقامته  الذي  الرتبية  لفرق 
يف  الرتبية  وزارة  يف  الدر�سي  والن�ساط  الريا�سية 
كربالء على مدى ع�سرة ايام ب�ساركة مديريات تربية 

الهرجان   ، كرد�ستان  اإقليم  عدا  العراق  حمافظات 
الذي �سهد عر�س نحو ع�سرين عمال م�سرحيا ، اكد 
ال�ساركون فيه على اهمية تنظيم مهرجانات ماثلة 

من اجل دعم ال�سهد الثقايف العراقي ..

رافع  الالية  وزير   ، الالكي  نوري  الوزراء  رئي�س  وجه 
اطفاء  كيفية  حول  مقرتحات  بتقدمي  العي�ساوي 
الدولة  لوؤ�س�سات  الواطن  بذمة  الرتتبة  الديون 

�سريحة  على  الرتتبة  االعباء  تخفيف  يف  للم�ساهمة 
منهم  الحدود  الدخل  وا�سحاب  الجتمع  من  وا�سعة 

الثقافية ب�سكل خا�س . الثقافة / دائرة العالقات  اإيبا (.. اقامت وزارة  بغاد ) 
على قاعة التنبي يف دائرة العالقات الثقافية يوم االثنني 7/ 3/ 

2011 احتفالية يوم اللغة العربية . 
وقال م�سدر يف وزارة الثقافة ان االحتفالية تاأتي ا�ستنادا اىل ما 
اقره موؤمتر الوزراء وال�سوؤولني عن ال�سوؤون الثقافية يف الوطن 
ت�سرين  يف  بالدوحة  النعقد  ع�سرة   ال�سابعة  دورته  يف  العربي 

االول العام الا�سي .

العايل  التعليم  وزير  اأعلن 
والبحث العلمي علي االأديب، 
اإن الوزارة عازمة على افتتاح 
عدد من اجلامعات والكليات 
وو�سطها  البالد  �سمال  يف 
حجر  وو�سع  وجنوبها 

اال�سا�س جلامعات اأخرى خالل العام 2011.
جامعة  اأقامتها  التي  االحتفالية  ح�سوره  خالل  االأديب  وقال   
كربالء يف الذكرى ال�سنوية التا�سعة لتاأ�سي�سها، اإن وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي �ستقوم خالل هذا العام بافتتاح جامعات 

جديدة يف عدد من حمافظات �سمال وو�سط وجنوب العراق. 

تعد وزارة البلديات واال�سغال العامة مقرتحاً �سيقدم اىل جمل�س 
الوزراء ل�سمول �سرائح اخرى بقطع االرا�سي ال�سكنية .

اعلن ذلك الهند�س عادل مهودر وزير البلديات واال�سغال العامة  
من  الواطنني  �سريحة  ل�سمول  مقرتحاً  تعد  الوزارة  :ان  قائال 
غري الوظفني بتوزيع قطع االرا�سي ال�سكنية ا�سافة اىل �سرائح 
ال�سجناء ال�سيا�سيني والهجرين والهاجرين وال�سهداء والوظفني 
و�سهداء االرهاب واجلرحى الذين ا�سيبوا بعجز ي�سل اىل 60 % 

وال�سحفيني .

وزارة الثقافة حتتفي بيوم 
اللغة العربية

وزير التعليم العايل : عام 2011 
�سي�سهد افتتاح عدد من اجلامعات 

يف �سمال وو�سط وجنوب البالد

وزارة البلديات تعمل على توزيع 
قطع ارا�صٍ �سكنية
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الو�سط  حمافظات  نواحي  مدراء  �سم  وفد  زاَر 
واجلنوب العتبة احل�سينية القد�سة والتقى اأمينها 
وجاءت  الكربالئي،  الهدي  عبد  ال�سيخ  العام 
النواحي  لدراء  اجتماع  انعقاد  بعد  الزيارة  هذه 
بالحافظات  اخلا�س  القانون  لناق�سة  كربالء  يف 
باأنه  اغلبه  و�سف  الذي  باإقليم  الرتبطة  غري 
ي�سوب بع�س مواده الكثري من الغمو�س واالإبهام، 
قبة  حتت  يجتمعوا  اأن  النواحي  مدراء  قرر  لذا 
االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( ويتعاهدوا خلدمة 

الواطن العراقي.
عدة  اإىل  الكربالئي  الهدي  عبد  ال�سيخ  واأ�سار 
و�سايا لدراء النواحي من خالل كلمته التي األقاها 
عليهم اأثناء اللقاء ، اإن و�سول الكثري من االأخوة 
ال�سوؤولني هو عن طريق االنتخاب وهذا دليل على 
اآمال ال�سعب العراقي قد و�سعت على عاتقكم  اإن 
لتحقيقها عن طريق بذل ما يف و�سعكم من اجل 

تقدمي اخلدمات لهم.
وا�ساف: عليكم اأوال م�سوؤولية وطنية جتاه البلد 
الأنكم ن�ساأمت به وتربيتم على اأر�سه ونحن بحاجة 
اىل ا�ست�سعار ال�سوؤولية جتاه بلدنا و�سعبنا واأي�سا 
جتاه العملية ال�سيا�سية التي نعي�سها فهي بحاجة 
اإىل تدعيمها بحيث يبقى النهج ال�سيا�سي هو الذي 
طموحاتهم  لهم  يحقق  الأنه  الواطنون  به  يثق 
اأن  منا  واحد  كل  يكون  اأن  البد  وبتايل  واآمالهم، 
ي�ست�سرع يف داخله اإن البع�س يت�سور ان ال�سوؤولية 
التي ترتبت على عاتقه هي م�سوؤولية اإدارية فقط 
ولكن االأمر لي�س كذلك الن علينا م�سوؤولية �سرعية 

اأعمالنا  على  القيامة  يوم  �سنحا�سب  اإننا  حيث 
اأن ن�ست�سعر بها ونبذل ما يف و�سعنا  فيجب علينا 
نوظف  اأن  ونحاول  واإمكانات  وطاقات  جهد  من 
اخلدمات  تقدمي  �سبيل  يف  اإمكانات  من  لدينا  ما 
علينا  واجب  اخلدمة  هذه  ان  ون�سعر  للمواطنني 
ولي�ست هي منة او ف�سال منا على الواطنني الأننا 
حينما نق�سي حوائج النا�س لنا اجر وثواب وف�سل 

كبري عند الل �سبحانه وتعاىل.
تعاىل  بالل  ن�ستعني  ان  اىل  نحتاج  واي�سا  وتابع: 
�سبحانه  الل  يعيننا  كي  ال�سوؤولية  هذه  الأداء 
نحتاج  كب�سر  الأننا  اخلدمة  تقدمي  على  وتعاىل 
االأماكن  يف  وخ�سو�سا  تعاىل  الل  من  نطلب  اأن 
ال�سرفة وندعوه كي يعيننا يف �سبيل حت�سيل االأجر 
االأعمال  �سداد  �سبيل  يف  خطانا  وي�سدد  والثواب 
لنا حبا  و�سيولد هذا  عباديا  �سيكون عملنا  وبهذا 
وال�سمود  والتوفيق  النجاح  لكم  ويكتب  للخدمة 

وال�سرب جتاه ال�ساعب.
ناحية  مدير  رزاق(  )حممد  قال  جانبه  من 
اإدارية  نلتقي كروؤ�ساء وحدات  ان  ارتاأينا  الدغارة، 
ونعقد اجتماعا اوليا الذي يعترب حت�سرييا لوؤمتر 
�سيعقد يف بغداد من اجل ان ن�سع التو�سيات با 
النتظمة  غري  الحافظات  قانون  تعديل  يخ�س 
حاليا  الذي  الواقع  يالئم  ان  اجل  من  باإقليم 
م�ستوى  على  لنا  اجتماع  اول  هذا  منه.  نعاين 
القانونية  الن�سو�س  تعديل  من  نواحي  مدراء 
الت�سريعية  ال�سلطة  مابني  ال�سالحيات  كتداخل 
الدرجات  بع�س  تعديل  اىل  ا�سافة  والتنفيذية 

االإدارية  الوحدات  روؤ�ساء  يخ�س  فيما  الوظيفية 
وبع�س الواد البهمة مابني الد�ستور والقانون.

م�سروع  ناحية  مدير  ال�سعدي(  )علي  وا�ساف 
راأ�س  اول  هو  الناحية  مدير  ان  الكبري،  ال�سيب 
الواطن،  التنفيذي وهو بتما�س مبا�سر مع  الهرم 
ان قانون الحافظات غري النتظمة باقليم )رقم21 
ولالأ�سف  م�ستعجلة  ب�سورة  اعد   )2008 ل�سنة 
ب�سيطة  ا�سارة  فيه  حيث  ال�سريحة،  هذه  اهمل 
كبري  ف�سل  وهناك  قائممقام  او  الناحية  لدير 
بني مدير الناحية و�سالحياته والهام اللقاة على 
النواحي  اإن عدد مدراء  وكذلك حقوقهم.  عاتقه 
ولالأ�سف  ناحية  مدير   300 اىل  ي�سل  العراق  يف 
االآن  لغاية  النواب  جمل�س  يف  االأخوان  ال�سديد 
منافعه  عن  يبحث  والكل  بعملنا  ي�سعرون  ال 
ال�سخ�سية ويف القابل مطلوب منا اخلدمات التي 

تقدم للمواطن.

ُمدراُء نواحي حُمافظات الو�سط واجلنوب..
يتعاهدون حتت قبة احل�سني)عليه ال�سالم( على تقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني 

حممد رزاق

علي ال�سعدي

تقرير: تي�سري عبد عذاب
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)وما ار�سلناك اال رحمة للعاملني( علي  حممد  ال�سيخ  احل�سيني  اخلطيب  يل  روى 
الظالي قال : ت 1991 زرت مرة العامل الديني ال�سيد 
اخلرية  ياأخذ  بانه  العروف  الك�سمريي  الكرمي  عبد 
حدث  مهم  الأمر  خرية  اأخذ  منه  وطلبت   ، بالقراآن 
معي، فاأح�سر ال�سيد القراآن وقال : االمر مهم جداً 

و�سيق�سى اإن �ساء الل ..
وكان  نف�سه  ال�سيد  رزت  �سنوات  ع�سر  مرور  وبعد 
قربه جماعة يطلبون اأخذ اخلرية لهم ف�سلمت عليه 

وام�سك بيدي قائال ً : هل ق�سيت حاجتك ؟
�سنوات مع  فهو يحفظ وجهي ومالحمي بعد ع�سر  

كرثة زائريه ..

بعث لنا االأخ ح�سن عرب هذه الق�سيدة ول�سغر ال�ساحة الخ�س�سة اخرتنا هذا القطع منها    

ح�سن الظاملي

ُهـــــــدى  لـــــلـــــدنـــــيـــــا  ، قـــــــد جـــــئـــــت  يـــــــا مـــــــــولـــــــــداً 
بـــــــــــولـــــــــــد  لـــــــــــــــنـــــــــــــــا  الل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  اأمتهّ
عـــــلـــــى نـــــــــــــــــــور   : لــــــــــــولــــــــــــدٍ   فـــــــــــمـــــــــــولـــــــــــٌد 

ومـــــــــنـــــــــهـــــــــمـــــــــا كـــــــــــــــواكـــــــــــــــب تـــــــ�ـــــــســـــــلـــــــ�ـــــــســـــــت ْ
ـــــــــكـــــــــوكـــــــــب الــــــــــــــــــــــــدريهّ يــــــبــــــقــــــى قــــــائــــــمــــــاً  وال

مـــــــــيـــــــــالده ُ ذا  �ــــــســــــعــــــبــــــان  مـــــــــن  الــــــنــــــ�ــــــســــــف 
قـــــــــــــــــادر ربٌّ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــاأذن  ان  حلـــــــــــــــــني 
فــــــــيــــــــمــــــــالأ االر�ــــــــــــــــــــــــس بــــــــــــعــــــــــــدٍل بــــــعــــــدمــــــا

حمــــــــمــــــــداً اآمــــــــــــــــنــــــــــــــــٌة(   ( اجنــــــــــبــــــــــت  ُمــــــــــــــــذ 
ولــــــــــدا نـــــــطـــــــقـــــــاً  ـــــــــــــقـــــــــــــراآن  ال الــــــكــــــعــــــبــــــة  يف 
واحتـــــــــــــــــدا فــــــــــاقــــــــــرتنــــــــــا   ، لـــــــــنـــــــــا  نـــــــــــــــــورٍ  
قــــــــــد فـــــــــــــاز مــــــــــن بــــــــنــــــــورهــــــــم قــــــــــد اهـــــــتـــــــدى
هـــــــــدى االر�ـــــــــــــــــــــــــس  عـــــــــلـــــــــى  الل  ـــــــــة  بـــــــــقـــــــــيهّ
كـــــــــي يـــــكـــــمـــــن الـــــــــعـــــــــدل مـــــــــع الـــــــــنـــــــــور مــــــدى
وقــــــــــــائــــــــــــدا نـــــــــــــا�ـــــــــــــســـــــــــــراً  خـــــــــــــــــــرٌي  والل 
قـــــــــد ُمــــــلــــــئــــــت جــــــــــــــــــوراً وظـــــــلـــــــمـــــــاً �ـــــســـــائـــــدا

عنها  نتج  والتي  بها  وال�ستبه  العالقة  التاريخ  اأحداث 
من  جدال  االكرث  فدك  ق�سية  وتبقى  كثرية  هي  خالفات 
بني تلك االحداث اال انها متتاز عن كل تلك االحداث انها 
ما اثريت قط عقب ا�ست�سهاد الزهراء عليها ال�سالم �ساحبة 
بينهم  فيما  اخللفاء  ان  بل  احلق  ا�سحاب  قبل  من  احلق 
اغت�سابها  يكرر  االآخر  والبع�س  ترقيعها  البع�س  يحاول 
و�ساطعة  وا�سحة  حقيقة  تتجلى  اجلدليات  هذه  كل  ومن 
ك�سطوع ال�سم�س و�سط النهار ان فدك فاطمية اغت�سبت . 
بينهم  فيما  والفكرين  العلماء  اأ�سبحت حديث حتى  فدك 
العتزيل  احلديد  ابي  ابن  هو  وها  مذاهبهم  خمتلف  ومن 
يحاور اأ�ستاذه ابا جعفر بعدما نقل له خرب  ابي العا�س بن 
ر�سول الل )�سلى الل  ربيبة  اأٍخ خلديجة وزوج  ابن  الربيع 
الوحي  نزول  بعد  م�سركا  بقي  والذي   ، زينب  واآله(  عليه 

وانطالق البعثة .
وحاول  اهل مكة التاأثري على اأ�سهار ر�سول الل)�سلى الل 
عليه واآله( فطلبوا منهم ان يطلقوا بناته  فجاءوا اىل اأبي 
العا�س وقالوا له:طلق بنت حممد! فقال: ابو العا�س:انا ال 
اأر�سى بذلك وال اأف�سل امراأة من ن�ساء قري�س على زوجتي، 
نعم  عنه:اإنه  واآله(  عليه  الل  الل)�سلى  ر�سول  قال  لذلك 
ال�سهر. عندما هاجر ر�سول الل )�سلى الل عليه واآله( اىل 
الدينة بقيت زينب مع ابي العا�س ، ولا جاءت قري�س لقتال 
ره  اأ�سَّ العا�س معهم فكان من جملة من  ابو  كان  ال�سلمني 

ال�سلمون.
جاءوا باالأ�سرى اىل ر�سول الل )�سلى الل عليه واآله( وكان 
ابو العا�س معهم.فار�سلت قري�س فدية الأ�سراها ومن بينها 
كانت زينب قد اأر�سلت قالدة اأهدتها لها اأمها خديجة ليلة 

راأى  العا�س.فلما  اأبي  زوجها  �سراح  اإطالق  مقابل  زفافها 
ر�سول الل )�سلى الل عليه ةاآله( تلك القالدة رق قلبه حلال 
ُتطِلقوا  ان  �سالحاً  راأيتم  للم�سلمني:اإذا  فقال  زينب  ابنته 
ال�سلمون عن  فا�ستجاب  اأموالها.  لها  وارجعوا  زينب  اأ�سري 
رغبة لراد ر�سول الل )�سلى الل عليه واآله( وقالوا:يار�سول 
واالموال  العا�س  ابا  واأنف�سنا.وارجعوا  اأموالنا  فداك  الل! 

التي ار�سلتها زينب....... انتهى
يل  قال  الرواية   لهذه  نقلي  بعد  احلديد  اأبي  ابن  يقول 
بكر( و)عمر( مل يكونا  )ابا  اأن  اأنظن   : ابو جعفر  اأ�ستاذي 

مع ر�سول الل )�سلى الل عليه واآله( يف هذه االأحداث؟
)عليها  الزهراء  لفاطمة  واالإح�سان  االحرتام  يقت�سي  اال 
ال�سالم( ان ي�ستوهب لها فدك من ال�سلمني؟ ام كان مقامها 
دون مقام اأختها زينب كيف وهي �سيدة ن�ساء العالني؟ هذا 
اذا مل يكن لها حق يف فدك ومل ت�سلها ارثاً عن ر�سول الل 

)�سلى الل عليه واآله(.
يقول ابن ابي احلديد: قلت الأ�ستاذي: بناًء على رواية اأبي 

بكر عن ر�سول الل )�سلى الل عليه واآله( ان فدك حق عام 
للم�سلمني وال يحق الأبي بكر اأن يت�سرف بها؟

كانت  اي�سا  العا�س  ابي  جوابي:فدية  يف  اال�ستاذ  فقال 
الل  )�سلى  الل  ر�سول  ا�سرت�ساهم  ذلك  ومع  للم�سلمني 
الل  ر�سول  اأما  زينب.قلت:  البنته  واأرجعها  واآله(  عليه 
نافذ  واأمره  ال�سريعة  واآله( فكان �ساحب  )�سلى الل عليه 

اأما ابو بكر فلي�س كذلك.
من  غ�سباً  بكر  ابو  ياأخذها  مل  مِلَ  اقل  مل  االأ�ستاذ:  قال 
قلت:  بل  ال�سالم(  )عليها  لفاطمة  ويعطيها  ال�سلمني 
لاذا مل ي�سنع كما �سنع ر�سول الل )�سلى الل عليه واآله( 
اأبا بكر لو كان  اإن  وي�ستوهبها لها من ال�سلمني؟ هل تظن 
قد قال لهم: يا اأيها ال�سلمون هذه فاطمة بنت ر�سول الل 
تهبونها  فهل  بفدك  تطالب  جاءت  واآله(  عليه  الل  )�سلى 

لها؟ اأتظن اأن ال�سلمني ال يهبونها لها؟......انتهى
بعد كل هذا هل هنالك �سك يف اأحقية فاطمة وبعلها وبنيها 

عليهم ال�سالم بفدك ؟ 

فدُك... احلقُّ ال ي�سقط بالتقادم

الذاكرة القوية
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لو كان احُل�ْسن �سخ�سا ً لكان فاطمة بل هي اأعظم
انطوان بارا

فاطمة الزهراء البتول احلرة ، اأم اأبيها ، اأم احل�سنني ، 
اأم االأئمة النجباء . 

كان  " والذي  اأبيها  " اأم  اللقب  بهذا  قليال  ولنتمعن 
يناديها  واآله(  عليه  الل  )�سلى  حممد  الل  ر�سول 
هذه  يف  والبالغية  ال�سمولية  معانيه  ولنتفكر   ، به 
بنات  رابعة  فاطمة  ميالد  فيها  نتذكر  التي  الندوة 
بيئة  يف  جاءت  التي  واآله(  عليه  الل  )�سلى  الر�سول 
فاقرتن  �سنوات  بخم�س  البعث  قبل  بالبنني  مفتونة 
وارت�ست  رعته قري�س  الذي  باحلادث اجللل  مولدها 
فيه حممدا ً حكما فيما �سجر بينها من خالف على 
و�سع احلجر االأ�سود بعد جتديد بناء الكعبة الكرمة 
مل  احتفاال ً  بها  واحتفال  بولدها  اأبواها  فا�ستب�سر 
لي�س  اأخوات  ثالث  �سبقتها  اأنثى  مولد  يف  مكة  تاألفه 
بينهن ولد . وكما هو العروف يف ل�سان القراآن الكرمي 
اأن كلمة " اأم " هي االأ�سل حيث و�سفت مكة الكرمة بـ 
" اأم القرى " فكانت قطب الرحى لبقية القرى ، فكيف 
ج العنى من هذا اللفظ اإذا كان يدور عن فاطمة  يخرَّ
، وما معنى اأن يناديها الر�سول الكرمي بـ " اأم اأبيها"؟ 
اجلواب يف كون الزهراء م�سدر ذرية ر�سول الل )�سلى 
" عليها ال�سالم  الل عليه واآله( ومنبع ن�سله ، وكانت 
" تقوم بداراة اأبيها ورعايته اأف�سل ما تكون الراعاة 
من اأم لولدها ، وكان ر�سول الل )�سلى الل عليه واآله( 
ي�ستب�سر خريا ً براآها وهي مقبلة اإىل جمل�سه فكان 

يقابلها ها�سا ً با�سا ً بقوله : " مرحبا باأم اأبيها " ويقوم 
لها اإجالاًل وياأخذ يدها ويقبلها ويجل�سها اإىل جانبه ، 

وكان اإذا يقبلها يقول : اأ�ستم منها رائحة اجلنة . 
ال�ساللة  اأم  لقد كرم ر�سول الل حبيبته فاطمة الأنها 
واأوالدهم  الع�سومني  االأئمة  ذرية  واأم  النبوية 
للنبوة  ا�ستمرارا   هي  االإمامة  كون   ، الطاهرين 
هي  النبوة  اأن  وكما   ، الحمدية  للر�سالة  وحافظة 
بهذا  واجبة  االإمامة  فكذلك  االإلهي  باللطف  واجبة 
ي�ساء  للنبوة من  اأن  الل تعاىل يختار  ، وكما  اللطف 
ال�ستمرار  لالإمامة  ت�ساء  من  عزته  تختار  فكذلك 
العقيدة نا�سعة متالألئة  يف كل زمان ومكان ، لذا فاإن 
فاطمة هي اأم للمع�سومني بتكري�س اأبيها )�سلى الل 

عليه واآله( لها لهذه الرتبة . 
ولو تطرقنا اإىل روؤية االإ�سالم التوازنة للمراأة.. ؟  اإنا 
واجدون و�سع الراأة قبل االإ�سالم حيث مل تكن تعطى 
جعلت  الحمدية  الر�سالة  نزلت  وحينما   ، قيمة  اأية 
للمراأة كيانها التكامل وكرامتها اأميا تكرمي مثل قوله 
ذكر  ) من عمل �ساحلا من   : النحل  �سورة  تعاىل يف 

اأنثى وهو موؤمن فلنحيينه حياة طيبة ( لقد بعث  اأو 
ر�سول الل حممد )�سلى الل عليه واآله( بر�سالة اإىل 
الب�سرية ب�سرورة رفع الراأة اإىل مكانة تليق بها يف كل 
ما تفوه واأعلنه ومار�سه الأن االإ�سالم اأراد لهذا الخلوق 
الذي حتمل خ�سائ�سه الرحمة والرقة اأن تكرم فهي 
االأم الروؤوم والزوجة احلنون واالبنة الحبوبة واالأخت 
الكرمية ، لذا فقد قال �سلوات الل عليه :"اإمنا اأنا ابن 
" ف�سما باالأمومة اإىل  امراأة من قري�س تاأكل القديد 
ذلك  وملوك  اأباطرة  وجاه  وغنى  ترف  ي�سله  ال  اأفق 
الزمان ، وحينما قال )�سلى الل عليه واآله( : اجلنة 
حتت اأقدام االأمهات .. تهاوت اآخر ح�سون اال�ستهانة 
يف  الف�سل  احلكم  هي  العبارة  هذه  وكانت  بالراأة 

تكرميها . 
هذه �سذرات قليلة من �سرية فاطمة الزهراء العطرة 
الذي  القام  وهذا  العجالة  هذه  يف  حقها  تفيها  ال 
فم�سريتها   ، باال�سالم  ف�سلها  عارفو  به  �سيتحدث 

حميط  ال حدود الت�ساعه وال غور الأعماقه.

احمد مو�سى عبد / بكلوريو�س تاريخ عام

اخلط هو جتويد ر�سم احلروف باأ�سكال خمتلفة وهو فن 
عن  للتعبري  منفذاً  ال�سلمون  به  وجد  خال�س،  اإ�سالمي 
عن  التعبري  كان  حني  وتذوقه  اجلمال  اإبداع  يف  رغبتهم 
ذلك بالت�سوير ومتثيل الكائنات احلية اأمراً مكروها ً من 
التدينني ، وبداأ جتويد اخلط يف الكوفة خ�سو�ساً اإذا علمنا 
اإن اأبا االأ�سود الدوؤيل، وهو ظامل بن عمرو بن جندل من 
البدريني ويعد  التابعني وقيل من  كبار  ، وهو من  كنانة 
وا�سع علم النحو، كان اأول من و�سع النقاط على احلروف 
ثم  ومن  ال�سالم(  عليه   ( الوؤمنني  اأمري  عن  اإياها  اآخذا 

انه  اإال  العربي  اخلط  بتجويد  تهتم  وم�سر  ال�سام  اأخذت 
الثالث  القرن  ياأت  فلم  الهجري  الثاين  القرن  يف  ازدهر 
حتى اأ�سبح اأ�سرف من يرغب فيه ، ويذكر لنا القلق�سندي 

عن تاريخ اخلط ووا�سعي حروفه عندما يقول : ) اإن اأول 
من و�سع اخلط واحلروف الهجائية العربية �ستة نفر من 
اأدد  بن  نزواًل عند عدنان  كانوا  البائدة  العرب  ط�سم من 
اأ�سماوؤهم : اأبجد ، هوز ، حطي، كلمن ، �سعف�س ،  فكانت 

قر�ست ، فو�سعوا اخلط على اأ�سمائهم(.
وتغري  احلاجة  و�سرورات  الكتاب  تفنن  مع  ظهرت  وقد 
 : منها  لنا  بقي  العربي  اخلط  من  خمتلفة  اأنواع  الزمن 
والديواين  والرقعي  والن�سخي   باأنواعه  والكويف  الثلث 
باأنواعه والفار�سي ) التعليق( ولكل نوع من هذه االأنواع 
قواعده واأ�سلوبه ون�سبه واآدابه وقد بلغت الغاية يف الدقة 

واالإحكام.

اخلطُّ العربيُّ يف نظمه وفروعه
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َما  َدُقواْ  �سَ ِرَجاٌل  اْلُوؤِْمِننَي  َن  )مِّ

ى  َق�سَ ن  مَّ َفِمْنُهْم  َعلَْيِه   َ اللَّ َعاَهُدواْ 

ُلواْ  َبدَّ َوَما  َينَتِظُر  ن  مَّ َوِمْنُهْم  َنْحَبُه 

َتْبِدياًل(
�سدق الل العلي العظيم

ال�سيد  الدكتور  والعامل اجلاد  ال�سالح  الرجل  بفقد 
حممد علي ال�سهر�ستاين الذي وافاه االأجل وهو  يف 
خ�سم العمل واجلهاد، فقدنا عاماًل خمل�ساً، وفقده 
خ�سارة لالإ�سالم والعراق ولدر�سة اأهل البيت )عليهم 
قل  واالأمانة  وال�سدق  للوعي  مثااًل  وكان  ال�سالم( 

نظريه. 
و�سائل  ويبتكر  يعمل  الهجر  يف  الل  رحمه  كان 
لالإ�سالم  خدمة  طاقته  يف  ما  كل  ويبذل  العمل 
والذراع  والنفذ  الخطط  الل  فكان رحمه  وال�سلمني، 
يف  الدينية  للمرجعية  واليد  والعني  ال�ساحلات  يف 
يف  العامل  مناطق  خمتلف  يف  االإ�سالمية  م�ساريعها 

ال�سرق والغرب ويف كل مكان.
يف  هام  دور  والف�سائيات  لالإعالم  اأ�سبح  فحني 
كان  الخل�سني،  وجوه  يف  واأغلقت  الب�سرية،  ال�ساحة 
)قناة  اإ�سالمية  قناة  لتاأ�سي�س  البادر  ال�سهر�ستاين 
القائم يف لندن( وحني ا�ستدت احلاجة اإىل موؤ�س�سات 
االإ�سالمية  اجلامعة  بتاأ�سي�س  الل  رحمُه  قام  علمية 
يف  االأهلي  التعليم  يف  ريادي  م�سروع  وهو  العالية 
العربية  البلدان  من  الكثري  يف  فروعها  ومد  لندن 

ال�سلمون يف  واالإ�سالمية وغريها من يتواجد فيها 
العامل،  وكان ال�سهر�ستاين من الوؤ�س�سني  لهرجانات 
الغدير الكربى التي عقدت يف بريطانيا عام 1990م، 
باأمريكا  �سيكاغو  يف  اإ�سالمية  م�ساريع   له  وكانت 
وال�سيما  التنامية  االإ�سالمية  ال�سحوة  ال�ستيعاب 
ومدر�سة  االإ�سالم  امُتحن  وحني  اأمريكا،  زنوج  عند  

اأهل البيت )عليهم ال�سالم( يف الهند والعامل حتركت 
الرجعية الدينية عن طريقه لبناء الوؤ�س�سات والدار�س 
االإ�سالمية والقرى وم�ساكن لفقراء االأمة، وكانت له 
العراق  يف  كبرية  وخدمات  مهمة  هند�سية  اجنازات 

وال�سعودية وبريطانيا ومدينة م�سهد باإيران.
وحني اأزاح الل النظام ال�سدامي الارق عن العراق كان 
الهيئات  مع  وبادر  العراق  اإىل  للعودة  ال�سارعني  من 
والكاظمية  القد�سة يف كربالء  العتبات  على  ال�سرفة 
قرون  طيلة  الف�سدون  اأف�سدُه  ما  فاأ�سلح  القد�ستني، 
فكرة  �ساحب  وهو  والتهمي�س،  الظلم  من  متمادية 
ال�سحن احل�سيني  الثاين يف  الطابق  واإن�ساء  ت�سقيف 
يف  الزائرين  اأمواج  ال�ستقبال  وتو�سيعه  ال�سريف 
بالطابق  البدء  يف  بو�سر  والذي  الليونية،  ال�سريات 
عام  الت�سقيف  واأعقبه  2005م  عام  يف  فعاًل  الثاين  
2007م وقد �سارف على االنتهاء حاليا،  وعندما قام 

بعد اجنازه العديد من ال�ساريع الثقافية واخلدمية والهند�سية يف الكثري من بلدان العامل
�سيخ العمارة الإ�سالمية ال�سيد حممد علي ال�سهر�ستاين يف ذمة اخللود
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�سامراء  يف  الع�سكريني  م�سهد  بتفجري  االرهابيون  
عام 2006 م كان البادر والهاجر ل�سامراء الإعادة بناء 
حممد  الدكتور  االأ�ستاذ  ويعترب  الع�سكريني،  مرقد 

الهتمة  اليون�سكو  لنظمة  مثال  ال�سهر�ستاين  علي 
باالآثار التابعة لالأمم التحدة، هو الثقة عند العلماء 
يف  الطهرة  والراقد  ال�ساجد  الإعمار  المولني  وعند 

العراق وخارجه. 
الفاعل   الدور  الل   رحمه  ال�سهر�ستاين  لل�سيد  وكان 
يف ا�ستنها�س منظمات حقوق االإن�سان واالآثار حلفظ 

العتبات القد�سة من همجية النظام الباد.
ووفاء له لا قدمه من اإجنازات متعددة �سيع   اأهايل 
يف  االإ�سالمية  العمارة  �سيخ  جثمان  القد�سة  كربالء 
العامل حممد علي ال�سهر�ستاين ت�سييعا مهيبا، حيث 
اإن الراحل قد وافته النية يوم االثنني 2011/2/28م 
يف اإحدى م�ست�سفيات طهران اثر مر�س ع�سال، ووري 
الرثى يوم االأربعاء 2011/3/2م يف ال�سحن احل�سيني 

ال�سريف.

اأ.د. حميد جميد هّدو
ال  ولكن  النون  يد  تخرمته  اذا  ُينعى  ان  لالن�سان  يكون  قد 
النية  اكفان  يف  اجل�سد  يدرج  وقد  وماآثره.  تاريخه  ُينعى 
�سورة ال تفتاأ ان تبلى على مدى ال�سنني ولكن تاريخه يحلهّق 
يف �سماء اخللود بالقدر الذي �سنعه لنف�سه رائده وهو ميالأ 

الدنيا ب�سورة الجد الذي ي�ستع�سي على الن�سيان ..
بهذه الفكرة انعى اىل العامل كل العامل ج�سد الدكتور ال�سيد 

حممد علي ال�سهر�ستاين ال روحه .. 
انعى توقف العطاء والف�سل واالبداع برحيله ، واي عطاء ، 
واي ابداع ا�ستطيع ان اعر�س للقارئ او ال�سامع اعظم من :

ال�سرقية  1- تو�سعة حرم االإمامني الكاظمني من اجلهتني 
والغربية .

احل�سني  االإمام  �سحن  وت�سقيف  الثاين  الطابق  بناء   -2
)عليه ال�سالم( .

من  ال�سمالية  اجلهة  يف  جديد  �سحن  وان�ساء  ت�سميم   -3
ال�سحن الكاظمي وبوا�سفات معمارية ا�سالمية عالية .

واحدة  وتنفيذ  للزائرين يف كربالء  4- ت�سميم ثالث مدن 
منها على طريق كربالء – النجف.

5- اعادة بناء م�سهد االإمامني الع�سكريني  يف �سامراء .
اما املنجزات ال�سابقة فهي كثرية منها :

اال�سالمية  اجلامعة  با�سم:  لندن  يف  جامعة  تا�سي�س   -1
العالية .

مدينة  يف  ال�سالم(  )عليه  الر�سا  االإمام  حرم  تو�سعة   -2
م�سهد.

3- ان�ساء خزانات الياه العمالقة يف ال�ساعر القد�سة يف مكة 
الكرمة .

4- بناء مركز االإمام اخلوئي يف مدينة مومبي بالهند على 
غرار تاج حمل .

5- معمل ال�سلب يف طهران.
6- �سبكة اجل�سور لل�سكك احلديد يف ايران.

/منظمة  اال�سالمية  للحركة  بريوت  يف  االوزاعي  ميناء   -7
اأمل .

8- ال�ساركة مع العلوية ال�سيدة رباب ال�سدر ) �سقيقة االإمام 
مو�سى ال�سدر( يف بناء موؤ�س�سات ثقافية واجتماعية وتربوية 
لال�سمنت  ومعامل  للحبوب  �سوامع  ان�ساء   -9 لبنان.   يف 
 – ناهيك عن م�ساريعه  العامل  اماكن عديدة من  كبرية يف 
رحمه الل – يف اندوني�سيا و�ساحل العاج وال�سنغال وغريها 
واجلوائز  والدروع  االو�سمة  من  عدداً  نال  البلدان.  من 
تراثية  معمارية  موؤ�س�سات  ومن  باري�س  يف  اليون�سكو  من 
وعربية  عراقية  عريقة  جامعات  ومن  التحدة  الواليات  يف 

اول موؤمتر عقده الفقيد بخ�سو�س الت�سقيف

وداعًا يا رجل العلم
 والعمل والف�سل

العامل  يف  العماريني  كبار  جهوده  على  اثنى  كما  واجنبية 
للم�ساهد  مه  قدهّ لا  والراجع  الدين  علماء  ثناء  عن  ناهيك 

القد�سة من خدمات وم�ساعيه للخري وخدمة الجتمع .
الدنيا  هذه  من  وخرج  الذاتية  النفعية  ال�سلحة  يتوخَّ  مل 
قدم  بل  عقاراً  وال  ذهباً  وال  مااًل  ميلك  ال  الوفا�س  خايل 

الآخرته جتارة لن تبور وزاداً ان�سانياً لن ين�ساه التاريخ . 
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زار وفد من موؤ�س�سة البيان لتعليم 
القراآن دار القراآن يف العتبة 
احل�سينية املقد�سة لالطالع على 
الدرو�ص التي تدر�ص يف هذا الدار 
وفتح باب التعاون وامل�ساركة 
يف م�سروع الألف حافظ الذي 
تتبناه العتبة احل�سينية املقد�سة 
على م�ستوى حمافظات العراق 
بالإ�سافة اىل كربالء

ويف هذا اخل�سو�س قال ال�سيخ ح�سن الن�سوري 
مدير دار القراآن الكرمي:  تتبنى الدار م�ساريع 
الطلبة  مواهب  و�سقل  لتنمية  كثرية  قراآنية 
القراآن  حفظ  يف  يرغبون  الذين  والطالبات 

الكرمي ..
م�سروع  القد�سة  احل�سينية  العتبة  اأولت  وقد 
وجعلته  بالغا  اهتماما  للقراآن  حافظ  االألف 
الأنه  القراآن  دار  م�ساريع  يف  االأ�سا�سي  ال�سروع 
يهدف اىل اإعداد جيل من حفظة القراآن الكرمي 
وهكذا  لالآخرين  معلما  �سيكون  هوؤالء  من  وكل 

ثقافة  بن�سر  القد�سة  احل�سينية  العتبة  ت�ساهم 
القراآن الكرمي من خالل دار القراآن الكرمي ..

الكرمي  القراآن  دار  فتحت    : الن�سوري  واأ�ساف 
الباب للكثري من الوؤ�س�سات والكثريين  من الذين 
قراءته  وتعلم  الكرمي  القراآن  بحفظ  يرغبون 
وتالوته وتف�سريه وكل ما يتعلق ب�سوؤون القراآن 
الكرمي، وزيارة موؤ�س�سة البيان اليوم التي تعترب 
من الوؤ�س�سات الرئي�سة يف منطقة ال�ساحلية يف 
ل هذا العمل من  بغداد ، ونحن ن�سعى اىل ان نفعهّ
خالل هذه الوؤ�س�سة يف العا�سمة ونعمل على ن�سر 
كثري من الدورات فيها باعتبارها مدينة مركزية 
متتلك ن�سبة �سكانية تفوق الكثري من الحافظات 
فوجب علينا الرتكيز على هذه الدينة وان نعمل 
كثري  مع  بالتعاون  الوؤ�س�سة  هذه  اىل  باالإ�سافة 

من الوؤ�س�سات الهتمة ب�سوؤون القراآن الكرمي.
حمافظات  ع�سر  يف  دوراتها  الدار  تقيم  وتابع: 

موؤ�س�سات  هناك  تكون  ان  دوما  ون�سعى  عراقية 
التعاون  يتم  كي  العراق  مناطق  جميع  يف  ثانية 
معها لتفعيل م�ساريع العتبة احل�سينية القد�سة 
بنهاج  وتثقيفه  اجليل  تن�سئة  يف  الهادفة 
قال  جانبه  من  ال�سالم(.  )عليهم  البيت  اأهل 
لتعليم  البيان  معهد  مدير  م�سلم  ح�سني  خليل 
يخت�س  بغداد:   يف  االإ�سالمية  والعارف  القراآن 
قراآن  قراء  واإعداد  القراآن  حفظة  باإعداد  العهد 
ي�ستطيعون القراءة بال�سكل ال�سحيح وفق اأحكام 
ومر�سدين  مبلغني  باإعداد  وكذلك  التجويد 
الدرا�سة  خالل  من  االإ�سالمية،  الثقافة  يف 
اأربعة �سفوف )�سفا لرحلة  العهد  حيث ميتلك 
و�سفا  التو�سطة  لرحلة  و�سفني  االبتدائية 
بطبيعة  العهد  يتميز  حيث  االإعدادية(،  لرحلة 
الربنامج الثقايف الُعد فهو برنامج معد خ�سي�ساً 
 ) ال�سالم  عليهم   ( البيت  اأهل  مذهب  خلدمة 
خادما  يكون  واحلفاظ  القراء  من  جيل  واإعداد 
لهذا الذهب ومتخلقا باأخالق هذا الذهب وقارئا 
االإ�سالمية  بالعلوم  ومتخلقا  ومتفهما  موؤدبا 
لوجود  جاءت  الزيارة  هذه  بان  حديثه  ..خامتا 
رغبة للتعاون مع دار القراآن يف العتبة احل�سينية 
القد�سة يف اإعداد م�سروع االلف حافظ يف العراق 
يف  ي�سب  واحد  واإخال�س  واحد  هدف  ..فلدينا 
الرجعية  توجيهات  خالل  من  الذهب  خدمة 

الر�سيدة ...

موؤ�س�ساٌت دينيةٌ   
تبدي رغبتها يف ال�ساركة يف م�سروع االألف حافظ
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اكرث من )300( فنان م�سرحي عراقي يجتمعون 
يف العتبة احل�سينية املقد�سة

تقرير: تي�سري عبد عذاب

على  القد�سة  احل�سينية  العتبة  ا�ستقبلت 
قاعة خامت االنبياء يف ال�سحن احل�سيني 
من  م�سرحي   )300( من  اكرث  ال�سريف 
فناين العراق من كافة الحافظات  وكان 
ال�سامي  ال�سيد اف�سل  ا�ستقبال الوفد  يف 
احل�سينية  للعتبة  العام  االأمني  نائب 

القد�سة .
وا�سار ال�سامي يف كلمته التي األقاها على 
اي�سال  يف  الــفــن  دور  اىل  الــزائــر  الــوفــد 
و�سائل  خــالل  مــن  الجتمع  اىل  ر�سالته 
ال�سرح  يــعــتــرب  الــتــي  الختلفة  االتــ�ــســال 
الــو�ــســائــل، وان اهـــم عن�سر  احـــدى هـــذه 
حقيقي  ب�سكل  الــر�ــســالــة  هـــذه  الإيــ�ــســال 
بكامل  االإنــ�ــســان  يتمتع  ان  حــر  وبــ�ــســكــل 
حريته للتعبري عن هذه الر�سالة، وب�سبب 
ر�سالته  اي�سال  االن�سان ومنعه من  تُقيد 
ب�سكل وا�سح يف العهد ال�سابق نرى ان كل 
الت�سطيح  من  عانت  الثقافية  الن�ساطات 
الي�ستطيع  االنـــ�ـــســـان  وا�ـــســـبـــح  الــكــبــري 
 .. وا�ــســح  ب�سكل  داخــلــه  يف  عما  يعرب  ان 
وبــالــنــتــيــجــة فــقــد الــجــتــمــع الــكــثــري من 
م�سوهة  ت�سل  الر�سالة  وا�سبحت  القيم 
او  وا�سبح االدب وال�سرح يف خدمة نظام 

معني  �ــســخــ�ــس 
لنتيجة  با و
فـــــــــــــقـــــــــــــدت 
الــــقــــ�ــــســــيــــة 
م�سداقيتها

واأ�ـــــــســـــــاف : 
عــــــــلــــــــى كــــل 
يعمل  ان�سان 

يف هذا الجال ان ينه�س بكل ما يــراه يف 
خــدمــة الـــوطـــن والــجــتــمــع الــــذي يعي�س 
بناء  اىل  كــبــرية  بحاجة  فمجتمعنا  فيه 
فقدها،  عراقية  وثقافة  اجتماعية  بنية 
حقيقية  نه�سة  تــكــون   ان  يجب  فلذلك 
عما  للتعبري  امــكــانــات  مــن  منتلكه  بــا 
يجول يف خاطرنا ب�سكل اكرب وبكل حرية  
لبناء  الفر�سة  هــذه  ن�ستغل  ان  ونتمنى 

وطننا الظلوم.
وتابع: مار�ست العتبة احل�سينية القد�سة 
الثقافية  الجاالت  يف  كثرية  ن�ساطات 
واذاعة  ف�سائية  قناة  بناء  على  وعملت 
و�سائل  وهذه  متعددة  جمالت  وا�سدار 
ب�سكل  ت�ستخدم  ان  يجب  التي  االت�سال 
العتبة  توا�سل  خالل  من  �سحيح، 
الجتمع  اطياف  كافة  مع  القد�سة 
احل�سني  االإمام  الن  توجهاتهم  بختلف 
)عليه ال�سالم( هو ر�سالة للجميع، لذلك 
ناأمل ان تتوا�سلوا مع اإخوانكم يف العتبة 
بال�سكل الذي ي�ساهم يف بناء الوطن وقيم 

اخلري والف�سيلة الأبناء �سعبنا الكرمي.
الخرج  مريان(  )فائز  قال  جانبه  من 
الغاية من هذا  ال�سرحي لـ)االحرار(، ان 
انتاج  وبالتايل  االفكار  بلورة  هو  التجمع 

خطاب م�سرحي جديد الن العامل ا�سبح 
االن�سان  يكت�سف  ان  قرية �سغرية فالبد 
ذاته وي�ساأل نف�سه.. هل تطور ؟ هل بقي ؟ 
هل ارحتل ؟ هل خرج من �سريورة احلياة 
نغمات  او  ا�ساليب  هناك  ام  التقليدية؟ 

جديدة يف العر�س ال�سرحي ؟.
يف  للطاقات  اكت�ساف  هو  التجمع  فهذا 
من  وغريها  واالإنارة  واالخراج  التمثيل 
هو  واي�سا   .. بال�سرح  التعلقة  االمور 
بع�سها  مع  االفكار  تتالقح  ان  فر�سة 
ما  حد  اىل  العراقي  ال�سرح  الن  البع�س 
مغيب لكن من خالل تكرار هذه اللقاءات 
خلق  يف  واقعية  وم�سات  جند  ال�سنوية 

موؤلف جديد.
العراقي  الفنان  ان  مريان:  وا�ساف 
التقنيات  بع�س  امتالك  اىل  يفتقر 
الليزرية  باال�ساءة  اخلا�سة  واالجهزة 
والربوجكرتات وهند�سة ال�سوت وغريها 
من االجهزة التي توؤثر على منجز البدع، 
من  الكثري  حقق  فقد  كله  هذا  وبرغم 
يف  كبرية  اجنازات  العراقيني  ال�سرحيني 
يدل  وهذا  الغربة  وبالد  العربي  الوطن 
على ان العراق هو بلد االبداع والبدعني.
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تقرير: ح�سني النعمة

اأ�سار الأمني العام للعتبة 
احل�سينية املطهرة �سماحة 

ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 
خالل لقائه بوفد ي�سم )45( 

زائرا من اأ�ساتذة جامعتي بغداد 
وامل�ستن�سرية، اإن  على طالب 

العلم ا�ستغالل التقنيات احلديثة 
يف حت�سيله العلمي والبتعاد عن 
كل ما هو حمّرم وما يدفع ال�ساب 

املوؤمن نحو النحراف. 
الهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  وحتدث 
جداً  "ي�سعدنا  قائاًل:  للوفد  الكربالئي 
ونحن نرى هذه الثلة الطيبة من ال�سباب 
الواعي الذين يحر�سون على التوا�سل مع 
االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( لينهلوا من 
عطائه الفكري والروحي، وبالتايل نثق باأن 
لديهم  من  ال�سباب  من  �سريحة  هنالك 
�سناعة  يف  واجلدية  تعاىل  لل  التوجه 

اأنف�سهم ولبلدهم ال�ستقبل الزاهر". 

ال�سباب  يكون  ما  "عادة  �سماحته  وتابع 
واللعب  اللهو  اإىل  مييلون  الفرتة  هذه  يف 
اجلدية  االأمور  لون  يتحمهّ ال  وربا 
وااللتزام، ولذلك فاإن اأكرث مرحلة يحاول 
مرحلة  هي  االإن�سان  اإغواء  ال�سيطان  فيها 
ال�سباب، فمن حيث تدفق الغرائز واالأهواء 
احلياة،  يف  التجربة  قلة  اأخرى  جهة  ومن 
من  اأكرث  ال�سيطان  منه  يتمكن  وربا 
"يجب  واأ�ساف،  والكبري".  البالغ  االإن�سان 
اأن تكون فرتة ال�سباب فرتة حيوية ون�ساط 
ال�ساكل  مواجهة  على  والعمل  واإرادة 
الأن  اغتنامها  يجب  كما  تعرت�سكم،  التي 
ال�سنني تنتهي وال تعود، وهنالك فر�ستان 
واأي�ساً  ككل  العمر  فر�سة  وهما  احلياة  يف 

ت�ستثمروها  اأن  التي يجب  ال�سباب،  فر�سة 
با ينفع الجتمع والبلد". 

"حاولوا  اأن  الوفد  على  الكربالئي  واأ�سار 
التوجه  تتوجهون  التي  الفرتة  هذه  يف 
و�سعبكم،  بلدكم  يخدم  الذي  ال�سحيح 
العريف  ال�سخ�سية  بناء  الوقت  نف�س  ويف 
خالل  من  ال�سحيح  والروحي  والديني 
العلمي  والتح�سيل  بالدرا�سة  االهتمام 
العلمية  الكليات  اإىل  الو�سول  اأجل  من 
الر�سينة وبالتايل خدمة الجتمع، والعمل 
ت�سركم  التي  االأمور  عن  االبتعاد  على 
�سيء  اأخطر  الأنهم  ال�سوء  اأ�سدقاء  خا�سة 

على ال�سباب". 
"�سرورة  على  الكربالئي  ال�سيخ  د  واأكهّ
يف  احلديثة  االت�سال  و�سائل  ا�ستثمار 
منها  واال�ستفادة  العلومات  على  احل�سول 
التي  مات  الحرهّ عن  واالبتعاد  حياتكم،  يف 
ال�ستقبلية،  طموحاتكم  وتف�سل  كم  ت�سرهّ
الوعظ  جمال�س  ح�سور  ال�سباب  على  كما 
حياة  يف  اإيجابية  خطوة  الأنها  واالإر�ساد 
يف  القدوة  اأنتم  تكونوا  اأن  والبد  ال�سباب 
كل مكان وحتاولوا اإر�ساد ال�سباب االآخرين 
واإبعادهم عن االنحراف باالأ�سلوب الطيب"، 
يف  وال�سعادة  العلمي  "التفوق  لهم  متمنياً 

حياتهم". 

 : ال�سيُخ الكربالئيُّ
يجب ا�ستثمار فرتة ال�سباب مبا ينفع املجتمع والبلد
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تقرير: علي اجلبوري

بدعوة من ال�سيخ منا�سل كرمي ال�سبالوي رئي�س 
العراقية،  الع�سائر  �سيوخ  لجال�س  العام  الديون 
�سارك وفد من االأمانة العامة للعتبة احل�سينية 
الطهرة، االأ�سبوع الا�سي، يف الوؤمتر الطارئ الذي 
عقده الديوان على قاعة جامعة الكوفة بالنجف 
ووجهاء  �سيوخ  من  وا�سعة  ب�ساركة  االأ�سرف؛ 

ع�سائر حمافظات الفرات االأو�سط.
اأم دعوة  الوؤمتر حتت عنوان )ثورة غ�سب  وجاء 
الو�سع  درا�سة  اأجل  من  الغ�سب(،  حزب  لعودة 
االأزمة  الحتواء  النا�سبة  احللول  واإيجاد  االأمني 

التي مترهّ  بها البالد.
العتبة  يف  والتن�سيق  احلوار  �سعبة  م�سوؤول  وقال 
"بح�سب  )االأحرار(:  لـ  م�سلح  قا�سم  احل�سينية 
القد�سة  احل�سينية  العتبة  اإىل  القدمة  الدعوة 
من  وفد  ل  ت�سكهّ العامة،  االأمانة  توجيهات  وبعد 
الع�سائر  موؤمتر  يف  للم�ساركة  الطهرة  العتبة 
اإبداء  اأجل  من  االأ�سرف  بالنجف  النعقد 
يف  العراقية  الع�سائر  دور  حول  االقرتاحات 
حفظ اأمن و�سالمة البالد خا�سة خالل الرحلة 

اجلديدة".
للعتبة  العامة  االأمانة  "اأخذت  م�سلح،  واأ�ساف 
احل�سينية على عاتقها فتح احلوار والتفاهم بني 
�سرائح الجتمع العراقي، وتعد الع�سائر العراقية 

االأمانة  عليها  افتتحت  التي  الهمة  ال�سرائح  من 
ووجهائها  �سيوخها  دعوة  عرب  وحاولت  العامة 
االإمام  لزيارة مرقد  العراق  من كافة حمافظات 
م�سروع  دعم  اأجل  من  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
والحبة  االأخوة  ج�سور  ومد  الوطنية  ال�ساحلة 
"الدعم  باأن  مبيناً  الواحد".  الوطن  اأبناء  بني 
التوا�سل للعتبة احل�سينية كان له �سدًى ودور  يف 
احلفاظ على مكت�سبات ال�سعب العراقي وحتقيق 

الوحدة الوطنية".
اإنهّ  اإىل    والتن�سيق  احلوار  �سعبة  م�سوؤول  ولفَت 
مطالب  حتقيق  يف  مهم  العراقية  الع�سائر  "دور 
الرجعية  دعوة   مع  خا�سة  العراقي،  ال�سعب 
التخلي  يف  العراقية  احلكومة  العليا  الدينية 
النا�سب  الغاء  وكذلك  ال�سخ�سية  ال�سالح  عن 
وتثقل    ال�سعب  مطامح  تلبي  ال  التي  والوزارات 

كاهله والعمل على حتقيق مطالبه ال�سروعة".
منا�سل  ال�سيخ  اأ�سار  الوؤمتر،  انعقاد  اأهمية  وعن 
الع�سائر  �سيوخ  جمال�س  ديوان  رئي�س  ال�سبالوي 
والطالب  ال�سلمية  "التظاهرة  اإنهّ  اإىل  العراقية 
القانون  كفله  د�ستوري  حق  اجلماهريية 
بحاجة  ل�سنا  ولكننا  العراق،  يف  والدميقراطية 
االأوراق  وخلط  الفتنة  واإيقاظ  غ�سب  ثورة  اإىل 
لتهيئة اأر�س خ�سبة لالإرهابيني وعبث البعثيني 
ومنهجهم التخريبي الداعي اإىل جر البالد اإىل 

الفتنة  ال�سيا�سية.

يحتاج  وال  حق  اخلدمات  "نق�س  اإنهّ  واأ�ساف؛ 
اإحقاقه اإىل ثورة الغ�سب اأو القتل واالنتقام فتعم 
االأمثل  "احلل  باأنهّ  مبيناً  البالد"،  يف  الفو�سى 
الد�ستور  كفلها  التي  الدميقراطية  لمار�سة 
اأ�سهر وهو انتخابات  اأمامنا م�سروع للتغيري بعد 
االأق�سية والحافظات ومن يطلب التغيري فعليه 

اأن يتهياأ ويغري من خالل االنتخابات القبلة".
الغ�سب  ثورة  عنوان  باأن  يفهم  "العاقل  اإن  اإىل 
البعثيون ما  البع�س ومن ورائهم  الذي يطرحه 
والتالعب ب�ساعر  العكر  بالاء  ت�سيدهم  اإال  هو 
الفقراء والحتاجني حتت عنوان )قلة اخلدمات( 
ذو  و�سيف  النا�س  بعقول  لعب  وهذا  والف�ساد، 

حدين".
ع�سرية  �سيخ  مردان؛  يحيى  ال�سيخ  اأو�سح  بينما 
اخلزاعل بحافظة بابل، يف حديثه لـ )االأحرار( 
للبلد،  االأمان  العراقية هي �سمام  "الع�سائر  باأن 
اأمن  حفظ  يف  الواجبات  من  الكثري  وعليها 
يتعاونوا  اأن  الواطنني  من  ونطلب  البلد،  هذا 
قبل  من  حمايتهم  وكذلك  االأمني  اجلانب  مع 
البالد  ا�ستقرار  حفظ  على  يعملوا  لكي  القانون 
الع�سائر  "تعاون  باأن  مبيناً  �سحيح"،  ب�سكل 
ب  ال�سكلة التي ح�سلت  العراقية فيما بينها �سيذوهّ
موؤخراً وتقف مع احلكومة العراقية يف تقدمي 
يف  اخلروج  غري  من  للمواطنني  اخلدمات 

تظاهرات الغ�سب".

وفٌد من الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املطهرة 
ي�سارك يف موؤمتر الديوان العام لجال�س �سيوخ الع�سائر العراقية بالنجف االأ�سرف

قا�سم م�سلح
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اأ�سرق نور الع�سكريخاطرة

اأي املدامع مقلتي جتريها

الــــ�ــــســــنــــااأمٌة تذبُح  الــــــــكــــــــون  يف  يـــــ�ـــــســـــطـــــُع  اأُتـــــــــــــــــــرى 
اإنــــــــــــــــنــــــــــــــــا نـــــــــــر�ـــــــــــســـــــــــف مــــــــــــــــن اآالئــــــــــــــــــــــه
ــــــــــدهــــــــــر ـــــــــــــــق ثــــــــــــــــــــوب ال كـــــــــلـــــــــمـــــــــا اأخـــــــــــــــل
فــــــتــــــنــــــفــــــ�ــــــســــــنــــــا نـــــــ�ـــــــســـــــيـــــــم الـــــــــكـــــــــربيـــــــــاء 
يــــــــرتــــــــدي �ــــــســــــعــــــبــــــا  اأن  واعــــــــتــــــــقــــــــدنــــــــا 
وعـــــــــــرو�ـــــــــــس الـــــــظـــــــلـــــــم مــــــهــــــمــــــا عــــ�ــــســــفــــت
ــــع  مــــطــــل اإال  الــــــــلــــــــيــــــــل  بــــــــعــــــــد  لـــــــيـــــــ�ـــــــس 
كــــــــــــل �ـــــــســـــــعـــــــب كــــــــــــــــربت اآمــــــــــــــالــــــــــــــه نــــــــال 
الــــــــــــــردى هــــــــــــــاب  مــــــــــن  اإن  ولــــــــعــــــــمــــــــري 
�ـــــســـــعـــــى  حـــــــــــــق  ميـــــــــــــت  مل  ــــــــــعــــــــــمــــــــــري  ول
غـــــــــــمـــــــــــرت كـــــــــــــف عــــــــــطــــــــــايــــــــــاه الـــــــــدنـــــــــى 
مـــــــــــــن درو�ــــــــــــــــــــــــــس �ـــــــســـــــنـــــــعـــــــت مـــــلـــــحـــــمـــــة 
�ــــســــبــــهــــتــــهــــا اإذا  الــــــ�ــــــســــــمــــــ�ــــــس  تــــــخــــــجــــــل 
اأيـــــــــــــــجـــــــــــــــاري الــــــــبــــــــحــــــــر مـــــــــــن لـــــــــــوؤلـــــــــــوؤة 
الـــــــــدجـــــــــى  حمــــــــــــــاريــــــــــــــب  يف  وكــــــــــــــفــــــــــــــاه 
ـــــــى مـــــــــا يــــــرى  تـــــ�ـــــســـــعـــــق الــــــــــــــــــروح كـــــــاأحـــــــل
فــــاقــــتــــبــــ�ــــســــنــــا مــــــنــــــه اأ�ــــــــــــســــــــــــرار الــــــهــــــدى 
�ـــــــــســـــــــادقـــــــــة  ـــــــبـــــــيـــــــحـــــــة  تـــــــ�ـــــــس يف  اإن 
وتـــــــــــقـــــــــــى الـــــــــــــــحـــــــــــــــراب يـــــــــــغـــــــــــدو ثـــــــــــــورة  

بــــــــعــــــــَدمــــــــا اأ�ـــــــــــســـــــــــرق نـــــــــــــور الـــــعـــــ�ـــــســـــكـــــري 
قــــــــطــــــــرة الــــــــــوعــــــــــي ونــــــــهــــــــج الـــــعـــــبـــــقـــــري 
نـــــ�ـــــســـــر  اأهـــــــــــــــــــــــــاب  يف  اإال  اليـــــــــــــبـــــــــــــدو 
وعــــــــــبــــــــــري الــــــــــعــــــــــز طــــــــــــــــول االأعــــــــ�ــــــــســــــــر 
ــــــــــــــــــــوت فــــــبــــــالــــــنــــــ�ــــــســــــر حــــــــري  كــــــــفــــــــن ال
ـــــمـــــر  الـــــث جــــــــنــــــــي  الــــــــ�ــــــــســــــــرب  بــــــــعــــــــد  اإن 
ــــــــد الــــــــفــــــــجــــــــر وبـــــــــ�ـــــــــســـــــــرى الــــــــقــــــــدر  يــــــــل
الـــــــــــزهـــــــــــر  يف  ولــــــــــــــــــــــو  ـــــــــغـــــــــى  ـــــــــب ي مــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــوه بــــــــــــــــــــــــــــــــداد اأحـــــــــــــمـــــــــــــر  ـــــــــــــــب طـــــــــــــــال
احلــــــفــــــر  وقــــــــــعــــــــــر  الــــــــــــــــــــذل  يف  عــــــــــا�ــــــــــس 
ــــــــفــــــــر الــــــعــــــنــــــرب  ــــــــى  الــــــــــجــــــــــد و�ــــــــس لــــــــعــــــــل
ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء فـــــــــــــــــــــــاق �ــــــــــــســــــــــــب الـــــــــطـــــــــر 
بــــــــــــــعــــــــــــــاله فـــــــــــهـــــــــــو لـــــــــــطـــــــــــف الـــــــــــقـــــــــــدر 
الـــــــ�ـــــــســـــــور  كــــــــــنــــــــــوز  �ــــــــســــــــم  يــــــــكــــــــن  اإن 
ـــــكـــــر  الـــــ�ـــــس وذوب  لــــــلــــــعــــــ�ــــــســــــق  قـــــــبـــــــلـــــــة 
ــــــحــــــر  الــــــ�ــــــس بــــــــــــدمــــــــــــع  الل  عــــــــــا�ــــــــــســــــــــق 
وعـــــــــرفـــــــــنـــــــــا الــــــــــــــــــــــدرب نــــــــحــــــــو الـــــظـــــفـــــر 
قــــــــــــــــــــوة تــــــــقــــــــلــــــــب عــــــــــــر�ــــــــــــس الــــــــ�ــــــــســــــــرر 
ـــــف اجلــــــــــــــــور كـــــغـــــمـــــ�ـــــس الــــبــــ�ــــســــر  تـــــنـــــ�ـــــس

اأمة تذبح من ياأخذ بيدها وبع�س اأبنائها م�سرتكون يف دمها 
كيف اخلروج واالأبواب تغلق بيد عدوها من اأمامها 

ومن خلفها تغلق بيد الغدر واخليانة 
اأطفال تتناثر دماوؤها مييناً و�سمااًل 

وب�سدور اأ�سقائهم �سرخات تكتم بقوة احلديد
ماذا حل اأ�ستحلفكم بالل اأي�سبح الدم ماء 

اآهات الثكاىل تدوي يف �سماء الرحمن
 هو من يجيبها وعلى �سفوحها اأج�ساد توؤمن بلقاء ربها

الطري ينادي مالك اأيها االإن�سان ال ترحم 
هناك من يراك وال يغفل  

اأفق اأيامك معدودة وظلمة القرب قادمة 
من يجيب وال�سكون ملء النفو�س

 اأهو �سكون ي�سبق العا�سفة؟ اأم �سكون الذل والهوان
الرحيل من الديار ال ميكن اأن يكون هو اخليار 
فحرمة الدار تطلب الرجال لكي ال يبقى العار 
العيون بها دموع ت�ستحلفنا بالبقاء وعدم االإدبار

 الليل به مناجاة اللك اجلبار من اجل
 الن�سر وعودة االإ�سالم اإىل الديار

 يا من حتبون اللك الرحمن
 ماذا بقى لكي ننام ونتلذذ بطيب االأكل والكالم 

اجلرح اأمده طال واأله ال يغيب ليل نهار
 من له �سوى اللك اجلبار .. ينزف وعيون اأ�سحابه ال تنام

 و�سدورهم حمى حرمة هذه الدار 
الوجوه نا�سرة ومبت�سمة ال تخاف اإرهاب العدو الاكر

 فهناك خري الاكرين  ال ينام 
الطفل حزين على فراق من رباه 

االأر�س ت�سلب اأمام عينيه  اآهات اأمه تخلد يف دنياه 
وربى هذا طفل لن يرتك اجلرح دون مداواة
 من قال...من قال باأن ظلمة الليل لن تزول

الطري اجلريح ال ين�ساه  الرحمن 
فما بال من توكل على الرحمن

يا بن اآدم تراك تنتف�س حني يحوم حول حرمتك خطر ما 
اأين اأنت عندما تنتهك حرمة الل 

اأب�سر اأال ترى الطفل يذبح وهو ي�سرخ يف ح�سن اأبيه 
اأين م�سمعك عندما قال فار�س عودة اأف لكم يا بني �سهيون

 فروى بدمائه االأر�س 
وعلى وجهه ابت�سامة تبكى لها العيون

الجد لكم...الجد لكم ....يا خري اأمة اأخرجت للنا�س 
ما دمتم على ما اأتى به حبيبكم ال�سطفي الختار 

جتــــــريــــــهــــــا  مـــــــقـــــــلـــــــتـــــــي  ـــــــــــــــدامـــــــــــــــع  ال اأي 
واأقـــــــــــــــــــول مـــــــــا عـــــــنـــــــدي ولـــــــ�ـــــــســـــــُت بــــخــــائــــف 
غـــــدا  اإذا  الـــــرخـــــيـــــ�ـــــس  الـــــ�ـــــســـــعـــــر  فــــلــــيــــقــــرب 
يـــــــرى  ال  حـــــــتـــــــى  الـــــــبـــــــهـــــــلـــــــول  ولـــــيـــــ�ـــــســـــنـــــق 
بـــــــــــابـــــــــــا يـــــــــقـــــــــاربـــــــــهـــــــــا الــــــــــنــــــــــبــــــــــيُّ مـــــعـــــظـــــم 
خـــــمـــــارهـــــا   دون  الــــــــــــزهــــــــــــراء  ــــــهــــــا  ب الذت 
فـــ�ـــســـيـــلـــة  واأي  قـــــــــولـــــــــوا  فــــــخــــــرهــــــم  مـــــــــا 
هــــــــل بـــــــاهـــــــل الــــــطــــــهــــــُر الــــــنــــــبــــــي بـــجـــمـــعـــهـــم 
اأتــــــــى   الــــــــــقــــــــــراآن فــــيــــهــــم هــــــــل  هــــــــل كــــــــــان يف 
خـــيـــرب   يف  الــــــــتــــــــي  الــــــعــــــظــــــمــــــى  ــــــــــــرايــــــــــــة  وال
مـــــــــــن كـــــــــــــــان بـــــــالـــــــفـــــــتـــــــح الـــــــــبـــــــــني حمــــطــــم
مــــــــن بـــــــــــات مــــــــن فـــــــــــوق الـــــــفـــــــرا�ـــــــس مـــلـــبـــيـــا  
رجـــــالـــــكـــــم   دون  الـــــــفـــــــقـــــــار  �ــــــســــــاحــــــب  مــــــــن 
نــــ�ــــســــائــــكــــم  دون  ـــــــــــزهـــــــــــراء  ال ـــــــت  كـــــــان مـــــــــن 
اأكــــــــن   ال  حـــــتـــــى  الـــــ�ـــــســـــمـــــت  رفـــــ�ـــــســـــت  اإين 
واأقـــــــــــولـــــــــــهـــــــــــا والـــــــنـــــــا�ـــــــســـــــبـــــــيـــــــة تــــ�ــــســــتــــمــــع
اأ�ـــــــســـــــحـــــــابـــــــكـــــــم عــــــــنــــــــدي كـــــعـــــفـــــطـــــة عـــــنـــــزة
اللجْم(  عــلــى  اخلـــيـــول  )غــ�ــســب  تــغــ�ــســبــوا  اأو 

اأبــــــــديــــــــهــــــــا  زفــــــــــــرتــــــــــــي  خــــــــطــــــــب  والأي   
تـــــالـــــيـــــهـــــا  اأو  االأقــــــــــــــــــــــــــــوام  اأول  مـــــــــــن   
يــــخــــفــــيــــهــــا  اإجــــــــــرامــــــــــكــــــــــم  �ـــــــــســـــــــرتا عـــــــلـــــــى   
ُيـــــبـــــلـــــيـــــهـــــا  ـــــــيـــــــد الأمـــــــــــتـــــــــــي  الـــــــر�ـــــــس  عـــــــهـــــــد 
 وبــــــــــــاآيــــــــــــة الــــــتــــــطــــــهــــــري كــــــــــم يـــــــاأتـــــــيـــــــهـــــــا !
تــــعــــطــــيــــهــــا   �ـــــــــســـــــــون احلــــــــــجــــــــــاب وعـــــــــــــــــربة 
نــــــرويــــــهــــــا  احــــــــمــــــــدٍ   عـــــــــــــرتة  دون  مــــــــــن   
؟ وبــــــنــــــيــــــهــــــا  وبــــــعــــــلــــــهــــــا  الــــــــبــــــــتــــــــول  دون   
 هـــــــــل كــــــــــــان لــــــــالأ�ــــــــســــــــحــــــــاِب ذكـــــــــــــــٌر فـــيـــهـــا 
ـــــــــــن مــــعــــطــــيــــهــــا  ـــــــــــوا ل ــــــطــــــفــــــى قـــــــــــول ــــــ�ــــــس ال
واديــــــــهــــــــا  يف  الـــــــ�ـــــــســـــــرك  اأهـــــــــــــــل  اأوكـــــــــــــــــــــار   
ـــــه يــــفــــديــــهــــا   دعـــــــــــــوى الــــــــر�ــــــــســــــــوِل ونـــــفـــــ�ـــــسَ
 مــــــــن فــــــــار�ــــــــس االإ�ـــــــــــســـــــــــالم مــــــــن حــــامــــيــــهــــا 
مــــــــــــن �ــــــســــــمــــــيــــــت فــــــــــخــــــــــرا بـــــــــــــــــــاأم اأبـــــــيـــــــهـــــــا 
قـــــــالـــــــيـــــــهـــــــا  مـــــــــبـــــــــجـــــــــال  كـــــــــالـــــــــبـــــــــبـــــــــغـــــــــاء   
يــــر�ــــســــيــــهــــا  لــــــــــن  اأدريــــــــــــــــــــــه  واإن  قـــــــــــــويل   
ــــــهــــــا  راعــــــي لـــــــهـــــــا  مـــــــــــــــــــــروان  ـــــــــار  �ـــــــــس اإن   
�ــــســــمــــيــــهــــا  ــــــفــــــتــــــي  لـــــــعـــــــمـــــــرك و�ــــــس  هـــــــــــــذي 
عمــــــــار جبـــــــار خ�سيـــــــــر 
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ال�سيُخ حممد جواد البالغيُّ رجل العلم والبالغة واجلهاد
ون�ساأته: ولد ال�سيخ البالغي  • ولدته 

النجف  مبدينة  1282هـــــ  ــب  رج يف 
الأ�سرف، وينتهي ن�سب اآل البالغي اإىل 
احلجاز،  قبائل  اإحدى  ربيعة،  قبيلة 
ون�ساأ يف عائلة متدّينة معروفة بالعلم 
ال�سيخ  ـــده  وال ــان  ك حيث  والــتــقــوى، 
العلماء املعروفني،  ح�سن البالغي من 
من  كان  البالغي  طالب  ال�سيخ  وجّده 
ال�سيخ  عّمه  اأّمــا  الكرامات،  اأ�سحاب 
الأدباء  من  كان  فقد  البالغي  ح�سني 

وال�سعراء البارزين..

• درا�سته: بقي يف مدينة النجف االأ�سرف 
حتهّى بلغ عمره اأربعاً وع�سرين �سنة، ثمهّ بعد 
�سة  القدهّ الكاظمية  مدينة  اإىل  ذهــب  ذلــك 
حلــ�ــســور حــلــقــات الـــدر�ـــس الــنــعــقــدة هناك 
مرحلة  اأنهى  اأن  وبعد  اأ�ساتذتها،  قبل  من 
االأ�سرف  النجف  مدينة  اإىل  عــاد  مات  القدهّ
اإىل  �سافر  الإكمال درا�سته، ويف عام 1326هـــ 
�سة للح�سور يف درو�س  اء القدهّ مدينة �سامرهّ
وبقي هناك  ال�سريازي،  تقي  د  ال�سيخ حممهّ
عــام 1338هــــ عاد  �سنوات. ويف  حــوايل ع�سر 
اإىل مدينة  �ــســة  الــقــدهّ اء  �ــســامــرهّ مــن مــديــنــة 
التاأليف،  نــحــو  ـــــه  واجتهّ االأ�ــــســــرف،  الــنــجــف 
ال�سبهات،  والرد على  والت�سنيف،  والكتابة، 

حتهّى اآخر حلظة من عمره ال�سريف.

: نذكر منهم ما يلي : • اأ�ساتذته 
د كاظم اخلرا�ساين. 1 ( ال�سيخ حممهّ

2 ( ال�سيهّد ح�سن ال�سدر.

: نذكر منهم ما يلي : • تالمذته 
1 (ال�سيهّد اأبو القا�سم اخلوئي.

د ر�سا الطب�سي النجفي. 2 ( ال�سيخ حممهّ
كان  ـــه  اأنهّ عنه  ينقل   ، توا�سعه  �سفاته  مــن 
يـــذهـــب بــنــفــ�ــســه لـــ�ـــســـراء مـــا يــحــتــاجــه من 
االأ�سواق، ثمهّ يعود حاماًل حاجاته اإىل بيته، 
 "  : ال�سريف  النبوي  احلــديــث  د  يـــردهّ وكـــان 

اِحب ال�سيء اأحقُّ ِبَحمِله"،  �سَ
توا�سعه    : ع�سره  مبقت�سيات  اإحاطته 
ل�سراء  بنف�سه  يذهب  كــان  ـــه  اأنهّ عنه  ينقل   ،
يعود حاماًل  ثــمهّ  االأ�ــســواق،  ما يحتاجه من 
يـــــردهّد احلديث  وكــــان  بــيــتــه،  اإىل  حــاجــاتــه 
اأحقُّ  ال�سيء  اِحب  �سَ  "  : ال�سريف  النبوي 

ِبَحمِله ".

: نقل عنه اأنهّه كان يقول : اإنهّ  • اإخال�سه 
مق�سدي من التاأليف هو الدفاع عن احلق 
�سبحانه  الل  ر�ساء  اإىل  و�سواًل  واحلقيقة، 
ا�سمي على  ُيكَتب  اإن مل  وتعاىل، فال �سري 
اآخر  �سخ�س  ا�سم  يكتب  اأو  الكتاب،  غــالف 
لقول  اً  عمليهّ م�سداقاً  كــان  وهــكــذا  غـــريي، 
العلم  " َثــَمــرة   : ال�سالم  عليه  علي  االإمـــام 

اإخال�س العمل ".
ومـــن مــيــزاتــه االأخـــــرى مــراعــاتــه لــــالآداب، 
وعــلــمــه بــوظــائــفــه الــ�ــســرعــيــة، ودفـــاعـــه عن 
يف  �سبوراً  وكــان  للحق،  ومنا�سرته  الدين، 
مار�سته العمل الدوؤوب، مبتكراً يف اأ�ساليب 

طرحه للفكر االإ�سالمي.

اجلهادية: عندما متَّ احتالل  • مواقفه 
قبل  االأوىل من  العالية  الــعــراق يف احلــرب 
�سد  للجهاد  ال�سيعة  علماء  َهــبَّ  االإجنليز، 
ال�سريازي  ال�سيخ  بــقــيــادة  االحـــتـــالل،  هـــذا 
جملة  مــن  البالغي  �سيخنا  وكـــان  الكبري، 
االأوىل  ال�سفوف  يف  كــانــوا  الــذيــن  العلماء 
للمجاهدين �سد ذلك االحتالل، ومل يهداأ 
لت الدولة العراقية الوؤقتة  له بال حتهّى �ُسكِّ

ال�ستقلهّة، وكان ذلك يف �سنة 1337هـ.

ما  منها  نذكر   : فيه  العلماء  اأقوال   •
مــة االأمــيــنــي: كــان اآيــة الل  يلي: قــال الــعــالهّ
ح�سن  �ساعراً،  اأديباً  فا�ساًل،  عالاً  البالغي 
العا�سرة، �سخي النف�س، اأفنى عمره يف طلب 
العلم، والتاأليف والت�سنيف، واالإجابة على 
االأعداء  مــن  تـــِرُد  التي  االإ�ــســكــاالت  خمتلف 
ة طــويــلــة يف  والــخــالــفــني، وقـــد رافــقــتــه مــــدهّ
االأخالق  اإالهّ  منه  اأَر  ومل  االأ�ــســرف،  النجف 

ال�سامية، والتقوى وال�سفات احلميدة.
انــدفــع الــ�ــســيــخ الــبــالغــي مــنــذ �ــســبــاه نحو 
حتهّى  حياته،  اآخــر  اإىل  فيه  وا�ستمرهّ  االأدب 
�ــســار ُيــوِدُعــه كــثــرياً مــن اآرائـــه يف العقائد. 
ال�سيخ  غ  يتفرهّ ــة، مل  االأمهّ ب�سوؤون  والن�سغاله 
اأدراج  منها  الكثري  فــذهــب  اأ�ــســعــاره،  جلمع 
الته،  وتنقهّ اأ�سفاره  خالل  �سيهّما  ال  ال�سياع، 
لنا  له  �سجهّ الـــذي  القليل  اإالهّ  منه  َيــبــَق  فلم 

ال�سيهّد حم�سن االأمني العامليهّ يف اأعيانه. 
 

ال�سيخ البالغي - قد�س  تــويفهّ   : وفاته   •
الــثــاين والــعــ�ــســريــن مــن �سعبان  �ــســره - يف 
1352هــــ، ودفــن - قد�س �سره - يف ال�سحن 
احليدري ال�سريف لالإمام علي عليه ال�سالم 

يف النجف االأ�سرف.
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ثواُب زيارة قبور 
املوؤمننَي

عاقبة ُ الر�سا 
عن النف�س

اأعرُج عا�سُق اجلنة

علي  الإمــام  اِلُث  الثَّ �َسِن  احْلَ ُبــو  اأَ َقــاَل 

 :) الم  ال�سَّ عليه   ( الهادي  حممد  بن 

اِخُطوَن  ال�سَّ َكرُثَ  َنْف�ِسِه  َعْن  َي  َر�سِ "َمْن 

َعَلْيِه" )بحار الأنوار  : 75 / 368(.

كــان عمرو بــن اجلــمــوح رجــال اأعـــرج فلما كــان يوم 
اأحد و كان له بنون اأربعة ي�سهدون مع النبي ) �سلى 
الل عليه و اآله ( ال�ساهد اأمثال االأ�سد اأراد قومه اأن 
يحب�سوه، و قالوا: اأنت رجل اأعرج و ال حرج عليك، 
وقد ذهب بنوك مع النبي ) �سلى الل عليه و اآله(.

قال: بخ، يذهبون اإىل اجلنة و اأجل�س اأنا عندكم!
فــقــالــت هــنــد بــنــت عــمــرو بــن حـــرام امـــراأتـــه: كاأين 
اأنظر اإليه مولياً قد اأخذ درقته و هو يقول: اللهم 
فــخــرج وحلــقــه بع�س قومه  اأهــلــي،  اإىل  تـــردين  ال 
اإىل ر�ــســول الل )  الــقــعــود، فــاأبــى وجــاء  يكلمونه يف 
�سلى الل عليه و اآله (، فقال: يا ر�سول الل اإن قومي 
الوجه واخلــروج معك،  اأن يحب�سوين هذا  يريدون 

والل اإين الأرجو اأن اأطاأ بعرجتي هذه يف اجلنة.

فقال له: "اأما اأنت فقد عذرك الل وال جهاد عليك" 
فاأبى.

فقال النبي ) �سلى الل عليه و اآله ( لقومه وبنيه: 
اأن ال متنعوه لعل الل يرزقه ال�سهادة". "ال عليكم 

فخلوا عنه، فقتل يومئذ �سهيدا.

قال: فحملته هند بعد �سهادته و ابنها خالدا واأخاها 
عبد الل على بعري، فلما بلغت منقطع احلرة برك 
اإذا  و  بــرك،  الدينة  اإىل  ، فكان كلما توجهه  البعري 
النبي ) �سلى  اإىل  اأ�سرع، فرجعت  اأحد  اإىل  وجهته 

الل عليه و اآله ( فاأخربته بذلك.
فقال ) �سلى الل عليه و اآله (: "اإن اجلمل لاأمور، 

هل قال عمرو �سيئا".
قالت: نعم، اإنه لا توجه اإىل اأحد ا�ستقبل القبلة، ثم 

قال: اللهم ال تردين اإىل اأهلي و ارزقني ال�سهادة.
فقال ) �سلى الل عليه و اآله (: "فلذلك اجلمل ال 
اأق�سم  لو  من  االأن�سار  مع�سر  يا  منكم  اإن  مي�سي، 

على الل الأبره، منهم عمرو بن اجلموح" .

اأيَن املتحابوَن يف اهلل؟

هذه الذنوُب االأربعة تعقبها باليا اأربع  

ِلنَي َو  ُ َعزَّ َوَجلَّ ااْلأَوَّ �َسنْيِ ) عليه ال�سالم ( اإنُه َقاَل : " اإَِذا َجَمَع اللَّ َمايِلِّ َعْن االإمام َعِليِّ ْبِن احْلُ َرَوى اأبو َحْمَزَة الثُّ
ِ ؟ وَن يِف اللَّ ااْلآِخِريَن َقاَم ُمَناٍد َفَناَدى ُي�ْسِمُع النَّا�َس ، َفَيُقوُل : اأَْيَن اْلَُتَحابُّ

نَِّة ِبَغرْيِ ِح�َساٍب . َقاَل : َفَيُقوُم ُعُنٌق ِمَن النَّا�ِس ، َفُيَقاُل َلُهُم اْذَهُبوا اإِىَل اجْلَ
اُهُم اْلاََلِئَكُة ، َفَيُقوُلوَن : اإِىَل اأَْيَن ؟ َقاَل : َفَتلَقَّ

نَِّة ِبَغرْيِ ِح�َساٍب . َفَيُقوُلوَن : اإِىَل اجْلَ
َقاَل : َفَيُقوُلوَن : َفاأَيُّ �َسْرٍب اأَْنُتْم ِمَن النَّا�ِس ؟

ِ ؟ وَن يِف اللَّ َفَيُقوُلوَن : َنْحُن اْلَُتَحابُّ
َقاَل : َفَيُقوُلوَن : واأَيَّ �َسيْ ٍء َكاَنْت اأَْعَماُلُكْم ؟

. ِ ِ وُنْبِغ�ُس يِف اللَّ َقاُلوا : ُكنَّا ُنِحبُّ يِف اللَّ
َقاَل : َفَيُقوُلوَن : ِنْعَم اأَْجُر اْلَعاِمِلنَي "

�سا  الرِّ مو�سى  بــن  علي  االإمــــام  عــن  ُرِوَي 

َتــى َقرْبَ  ــُه َقاَل : " َمْن اأَ )عليه ال�سالم ( اأنَّ

نَّا  ـــَراأَ اإِ ــَع َيــَدُه َعلَى اْلــَقــرْبِ َوَق اأَِخــيــِه ُثــمَّ َو�ــسَ

اٍت اأَِمَن َيْوَم  اأَْنَزْلَناُه يِف َلْيلَِة اْلَقْدِر �َسْبَع َمرَّ

اْلَفَزِع ااْلأَْكرَبِ ـ اأَْو َيْوَم اْلَفَزِع ـ " )الكايف : 3 

. )229 /

ْرَبَعٌة: الم (: اأَنَُّه َقاَل اإَِذا َف�َسْت اأَْرَبَعٌة َظَهَرْت اأَ ُرِوَي عن االإمام جعفر بن حممد ال�سادق ) عليه ال�سَّ

اَلِزُل. َنا َظَهَرِت الزَّ اإَِذا َف�َسا الزِّ

َكاُة َهلََكِت اْلَا�ِسَيُة. َواإَِذا اأُْم�ِسَكِت الزَّ

َماِء. اِء اأُْم�ِسَك اْلَقْطُر ِمَن ال�سَّ اُم يِف اْلَق�سَ كَّ َواإَِذا َجاَر احْلُ

َر اْلُ�ْسِرُكوَن َعلَى اْلُ�ْسِلِمنَي" التهذيب : 3 / 148  ُة ُن�سِ مَّ َواإَِذا ُخِفَرِت الذِّ
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�سورة من اجلو عام 1928 م

العراق  على  مرت  التي  الع�سيبة  االيام  احد  يف 
ومن ار�س كربالء القد�سة بالتحديد وبعد انتهاء 
البطلة دخلت قوات  ال�سعبانية  االنتفا�سة  وقمع 
جي�س الطاغية اىل �سحن مرقد االإمام احل�سني 
عليه ال�سالم يف ذلك اليوم ال�سوؤوم الذي قال فيه 
كالمه  موجها  ال�سهورة  مقولته  كامل  ح�سني 
لقبة االإمام )) انت ح�سني وانا ح�سني ولرنى ما 
الذي ت�ستطيع فعله يل (( وبعد ذلك �سرب القبة 
القد�سة بالدفعية واحدث فجوة كبرية بها دخلت 
هذه القوات اىل ال�سحن ال�سريف لتحا�سر داخل 
ع�سرات  ال�سريفة  احل�سينية  واحل�سرة  ال�سحن 
احل�سرة  داخل  احتموا  الذين  الوؤمنني  من 
جنده  كامل  ح�سني  واأمر  الهمجي  الهجوم  من 
باإح�سار جميع الوؤمنني التواجدين هناك ووقف 
لفت   ، احدهم  انا  اأربعة  عددهم  جمموعة   عند 
له وطلبنا  انتباهه دعاوؤنا وت�سرعنا لل وتقربنا 
عالية  باأ�سوات  ال�سالم  عليه  احل�سني  �سفاعة 
باجتاه  و�سهر م�سد�سه  ذلك  اللعني من  فاغتاظ 
اثنني منا بعد ان اأوقفهم اأمام قبة احل�سني عليه 
فان  ح�سني  وانا  ح�سني  هذا  لهما  وقال  ال�سالم 
كنتم معه ف�ساأقتلكم بيدي وان كنتم معي فتربوؤوا 
منه .فقال احدهم لقد اأمرنا االإمام عليه ال�سالم  
الجرم  فالتفت   ، منه  نترباأ  وال  االأعناق  مند  اأن 
اىل الثاين ليعرف راأيه ، ومل يختلف الثاين عن 
�ساحبه، وقال له وانا ال اترباأ من اإمامي ،،، وبكل 
برود اطلق ح�سني كامل ر�سا�ستني على راأ�س كل 

منهما موديا بحياتيهما .
ثم عاد الينا والتفت ل�ساحبي الثالث وقال له ،،، 

وما تقول انت ؟
اجاب �ساحبي �سارخا بوجه ذلك الكافر ؛اأحلقني 
الدنيا  على  منهما  احر�س  فل�ست  �سبقني  بن 

...ول�ست من يخاف اجلرابيع .
 ،،، فبداأ يطلق عليه الر�سا�س ليودي به �سريعا 

�سهيدا يف �سبيل الل .
ثم نظر اللعني يل فما تقول انت هل تريد اللحاق 

باأ�سحابك ؟
ووجه م�سد�سه اىل راأ�سي ...وقال ها ما راأيك هل 
تريد اللحاق باأ�سحابك ام ترتك اإمامك احل�سني 
ارجتف  بحالة مزرية  وكنت  ؟  اىل جانبي  وتاأتي 
خوفا وابكي بكاء عاليا لا �ساهدته باأم عيني من 
جرمية نكراء فقد قتل وبدم بارد واأع�ساب هادئة 
ثالثة من اعز ا�سدقائي اأمام ناظري باال�سافة 
اىل من اعدم فالتفُت حويل فلم اأجد �سوى الوت 
الطاغية  وجنود  ال�سريف  ال�سحن  يف  منت�سرا 
متالأ الكان وتدن�س االر�س الطاهرة والنايا حتوم 
حويل ،،، فلم اقَو على التحدي ومل ا�ستطع فعل او 
قول �سيء �سوى البكاء ودفنت وجهي بني راحتي 
يرهبني  ان  وا�ستطاع  �سعفت  لقد  نعم   ... يدي 

وي�سفي غليله وير�سي كربياءه ال�سقيم .
فاأبقى على حياتي انا واثنان اآخران معي واعدم 
الباقني يف داخل ال�سحن ، وكان الوقت قد اأم�سى 
كثرية  اأوجاع  من  اأعاين  مرهقا  متعبا  وكنت 
من  تلقيناها  التي  ال�سربات  نتيجة  ج�سدي  يف 
وع�سيبا  طويال  يوما  كان  فقد  الطاغية  جند 
وانا جال�س يف مكاين  نوم عميق  ...ا�ستغرقت يف 

داخل ال�سحن فلم ي�سمح لنا بعد بالتحرك .
بجانبي  ا�سواتا  �سمعت  الزمن  من  برهة  وبعد 
مهيوب  القامة  طويل  برجل  واذا  عيني  ففتحت 

عمامة  راأ�سه  على  وي�سع  عربية  مالب�س  يلب�س 
باأكمله  ال�سحن  لينري  منه  ي�سع  والنور  خ�سراء 
ويلتف حوله رجال كثريون يتنقلون بني ال�سهداء 
داخل ال�سحن ، واإذا بهم ينادونه باحل�سني عليه 

ال�سالم !!!
اأ راأيت ما  ف�سرخت موالي ابا عبد الل احل�سني 

فعلوا بنا ؟
راأيت  نعم  يل  يقول  وكاأنه  راأ�سه  وهز  ايل  التفت 

و�سمعت كل �سيء .
فوقف مع جماعته عند اأ�سحابي الثالثة الذين 
ليغ�سلوا  الرجال  بع�س  واأمر   ، اأمامي  اعدموا 
له  فقلت   ، اوال  اعدموا  الذين  االثنني  ويدفنوا 
الرجلني  هذين  ودفن  بغ�سل  اأمرت  لاذا  موالي 

وتركت الثالث ؟
قال هذان �سحيا بنف�سيهما حبا بي لذلك اأمرت 
مع  �سيكونان  وبعدها  ودفنهما  بغ�سلهما  الالئكة 

اأ�سحابي يف اجلنة .
واأردف قائال ؛ اما هذا فقد راأى اأمامه ما اأ�ساب 
�ساحبيه ومل يخف ومل يرتدد يف الت�سحية فكان 
لذلك  اعلى  ومنزلته  اكرب  فاأجره  �سربا  اكرث 
ف�سوف اغ�سله بيدي وادفنه بنف�سي وغدا يدخل 

اجلنة معي ...

من ذاكرة االنتفا�سة ال�سعبانية
رواية على ل�سان من عا�س هذه الرواية
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الإماُم مو�سى الكاظم عليه ال�سالم
مع�سوم هوية 

ح�سن الها�سمي
كثرية  بادوار  مرهّ  والعراق  2003م  عام  ال�سنم  �سقوط  بعيد 
ال�سوؤول  بني  الثقة  فقدان  حالة  ت  ولدهّ االأدوار   وهذه 
الطرفني  بني  الثقة  ج�سر  كان  وكلما  والنا�س،  احلكومي 
من  له  و�سيانة  العمل  يف  �سفافية  هناك  كانت  كلما  متداً 
يف  النفو�س  �سعاف  قبل  من  طريقه  تعرت�س  التي  االآفات 
الداخل واخلارج، واإن اإبقاء اجلماهري اأ�سرية ل�ساألة راأي من 
اإعالم م�ساد �ستزيد  اأو  هنا وراأي من هناك واإعالم موافق 
يف  ال�سبابية  عملية  و�ستبقى  واالرتباك  االإرباك  حالة  من 
وبرور  وحتويلها  ات�ساعها  اإىل  يوؤدي  ما  الواطن،  نف�سية 
الزمن اإىل عوا�سف عاتية جترف االأخ�سر والياب�س وجتعلها 
الثقة  بني ع�سية و�سحاها قاعا �سف�سفا والت حني مندم. 
التي  االأ�س�س  اأهم  من  هي  وال�سوؤول  الواطن  بني  التبادلة 
تلك  م�ساحة  ومتتد  الدميقراطي،  النظام  عليها  يعتمد 
واإرادة  بالتغيري  الذين يوؤمنون  اأولئك  الثقة لت�سمل جميع 
ال�سعوب يف تقرير م�سريها وحفظ احلقوق والواجبات لكل 

من الواطن وال�سوؤول. 
التغلب  وحماولة  ال�ساكل  تفهم  يف  العادلة  ت�ستقيم  ولكي 
من  به  يتمتع  ما  ح�سب  وكل  موقعه  ح�سب  كل  عليها 
واجتماعية،  وعرفية  ووطنية  ودينية  د�ستورية  �سالحيات 
الكيانات  بني  الثقة  متتني  اإىل  احلاجة  وباأم�س  فاإننا 
ال�سيا�سية الت�ساربة يف اأفكارها وتوجهاتها ومنابعها الفكرية 
والثقافية من جهة وبني تلك الكيانات فيما بينها من جهة 
ثانية وبني الكيانات والواطنني من جهة ثالثة، وهكذا فاإن 

الثقة التبادلة با�ستطاعتها اأن حتل الكثري من ال�ساكل واأن 
ت�سريهّ العملية ال�سيا�سية وفقا لذلك بان�سيابية وا�سحة، اأما 
اأو بع�سها فاإن االأمور  اإذا فقدت الثقة بني جميع االأطراف 
تتجه نحو التاأزمي وال نخرج من م�سكلة حتى ندخل باأعظم 

منها وهكذا دواليك.
االأنظمة  �سقوط  اإن  توؤكد  العالية  التجارب  اإن  �سحيح 
توؤدي  التي  الرتاكمات  من  جملة  وراءه  يخلف  ال�سمولية 
اإن  و�سحيح  والجتمع،  الفرد  على  م�ستمرة  اإخفاقات  اإىل 
احلكومة الدميقراطية النا�سئة تعاين من م�ساكل �سيا�سية 
التي  احلقوق  ومار�سة  التعبري  حرية  ب�سبب  وتقاطعات 
منيت  التي  االإخفاقات  اإن  كذلك  و�سحيح  الد�ستور،  كفلها 
ومن  ال�سحية  الظواهر  من  تعترب  ال�سيا�سية  العملية  بها 
بع�س  اإن  هنا  ننكر  ال  ولكن  ال�سيا�سي،  الوعي  عالمات 
بدون  اأو  بق�سد  عملوا  الكبار  احلكومة  موظفي  اأو  الوزراء 
خالل  من  برمته  الدميقراطي  للنظام  االإ�ساءة  اإىل  ق�سد 
عدم االإيفاء بالوعود التي قطعوها للمواطنني ما اأدى اإىل 
خلق حالة من عدم الر�سا ان�سحبت اإىل الت�سكيك ب�سدقية 

هذا ال�سوؤول وبالتايل زعزعة ثقة الواطن بالنظام.
ال�سيا�سية يف  وحلل تلك الع�سلة التي طالا رافقت العملية 
العراق البد من تبني م�ساألة احلوار وهي من ال�سائل الهمة 
واحل�سارية والتي ترفع اأي اإ�سكال، مع تبني فكرة ال�سراحة 
التي تقت�سي اأن يكون ال�سوؤول �سريحاً مع الواطن خ�سو�ساً 
يف الوزارات اخلدمية والوزارات التي لها عالقة مبا�سرة مع 
الواطنني حتى ن�ستطيع حل جزء من ال�سكلة، واإذا مل يكن 

ندور  و�سنبقى  كانت  اأيا  ال�سكلة  �ستتفاقم  �سريحاً  ال�سوؤول 
بحلقة مفرغة تبداأ وال تنتهي.

�سيا�سته  ما هي  ويبني  كافياً  وقتاً  يفرد  اأن  عليه  وزير  وكل 
م�ساريعه  هي  ما  االإ�سالحية؟  خطته  هي  وما  الوزارة؟  يف 
هي  هل  اأمامه؟  تقف  التي  العوقات  هي  ما  ال�ستقبلية؟ 
حتى  تنفيذية  هي  هل  الربلان؟!  ي�سمع  حتى  ت�سريعية 
حتى  اأخرى  كيانات  من  هي  هل  الوزراء؟!  رئي�س  ي�سمع 
يكون  حتى  واإقليمية  خارجية  هي  وهل  الت�سدون؟!  ي�سمع 
الواطن على بينة من ال�سغوط الداخلية واخلارجية؟! بعد 
ذلك يبداأ لقاء مفتوح مع النا�س عن طريق و�سائل االإعالم 
ن ما  ب�سرط اأن يكون الوزير �سريحاً ووا�سحاً وواقعيا، وتدوهّ
انتقادات  وتكون  ومداخالت،  ووعود  مداوالت  من  فيها  دار 
اأر�سية �سلبة قائمة  اإىل  الواطن ومطاليبه بذلك م�ستندة 
ال�سعارات واالتهامات،  الواقعية واالإمكانات بعيدة عن  على 
وجتعله اأمام روؤية وا�سحة عما يدور حوله من اأمور وظروف 
و�سرائط وقابليات، واإنه ي�سع جميع تلك االأمور باحل�سبان 

قبل اأن يوجه اأ�سابع االتهام الأية جهة. 
من هنا ن�ستطيع القول اإن الرحلة ال�سيا�سية التي مير بها 
ال�سابقة، لذا يجب علينا  الراحل  اليوم تختلف عن  العراق 
جميعا اأن نتغلب على م�سالة عدم الثقة والعمل على البحث 
عن الفر�س التاحة وال�ساعدة يف اخلال�س من هذه ال�سكلة، 
منا�سبة  اأر�سية  خلق  اإىل  بالو�سول  التفكري  ميكن  ال  الأنه 
للعمل ال�سفاف دون حتقيق الثقة بني الواطن وال�سوؤول يف 

النظام الدميقراطي.

ابن  ال�سادق  جعفر  االإمام  ابن  الكاظم  مو�سى  االإماُم  هو 
االإمام حممد الباقر ابن االإمام علي بن زين العابدين ابن 
االإمام احل�سني ابن االإمام علي بن اأبي طالب، و�سيدة ن�ساء 
العالني، ال�سيدة فاطمة الزهراء، بنت �سيدنا وموالنا حممد 
الكاظم  االإمام  اأم  واأما  و�سلم(،  عليه  الل  )�سلى  الل  ر�سول 
فهي ال�سيدة " حميدة " الرببرية. وهناك يف " االأبواء " - 
على مبعدة 50 ميال من الدينة يف الطريق اإىل مكة - حيث 
توفيت ال�سيدة اآمنة، اأم �سيدنا وموالنا ر�سول الل )�سلى الل 
االإمام  ولد  االأبواء،  يف  هناك،  هناك،  ودفنت  و�سلم(،  عليه 
الكاظم يف �سهر �سفر عام 128 هـ )745 م(، وتويف ببغداد يف 

عام 183 هـ )799 م( .
وقال اخلطيب: وكانت والدته يوم الثالثاء، قبل الفجر عام 
�سنة  128 هـ )وقيل 129 هـ(، وتويف خلم�س بقني من رجب 

183 هـ، وقيل 186 هـ ببغداد
وقال ال�سيخ الطرب�سي : كان له �سبعة وثالثون ولداً ذكراً 

واأنثى : علي بن مو�سى الر�سا ) عليه ال�سالم ( ، واإبراهيم 
د  وحممهّ  ، .واأحمد  دة  متعدهّ اأمهات  من  والقا�سم  والعبا�س 
 ، وهارون   ، وجعفر   ، .واإ�سماعيل  واحدة  اأم  من  وحمزة   ،
 ، ، واإ�سحاق ، وعبيد الل  اأم واحدة .وعبد الل  واحل�سن من 

دة . وزيد ، واحل�سن ، والف�سل ، و�سليمان من اأمهات متعدهّ
ية ، واأم  وفاطمة الكربى ، وفاطمة ال�سغرى ، ورقية ، ومكهّ
اأبيها ، ورقية ال�سغرى ، وكلثم ، واأم جعفر ، ولبانة ، وزينب 
، وخديجة ، وعلية ، واآمنة ، وح�سنة ، وبريهة ، وعائ�سة ، واأم 

دة . �سلمة ، وميمونة ، واأم كلثوم من اأمهات متعدهّ
وكانت اإمامة االإمام الكاظم طوال ربع قرن )148 - 183 هـ(

وقد عا�سر من  حكام  بني العبا�س: الهدي )158 - 169 هـ / 
775 - 785 م( ومو�سى الهادي )169 - 170 هـ / 785 - 786 م( 

وهارون العبا�سي )170 - 193 هـ / 786 - 809 م(.

الثقة ُ بنَي التفاهم والتاأزم
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ورد االمر بالعروف والنهي عن النكر يف ثمان اآيات يف القراآن الكرمي ووردت مرة واحدة معكو�سة ن�سبتها اىل حزب ال�سيطان حيث هم من ياأمرون بالنكر 
وينهون عن العروف ، واآلية العمل باالأمر بالعروف والنهي عن النكر تاأتي من خالل خلق جمتمع �سالح ويكون ذلك من اأعمال الرب واخلري التي يقدم عليها 
ال�سلم فهذه االأعمال هي التي تنهى عن النكر ويكون ال مكان للمنكر يف الجتمع فالنف�س األهمها الل فجورها وتقواها فعندما ميلوؤها ال�سلم تقوى يكون ال 
النكر .حزب  النهي عن  الوقت  بالعروف هو يف نف�س  النكر فاالأمر  العروف يكون قد نهى عن  مكان للفجور والجتمع اال�سالمي عندما يحر�س على عمل 
ال�سيطان الذي ياأمر بالنكر وينهى عن العروف ياأتي من خالل خلق اأجواء النكر فالنف�س ال�سعيفة تنقاد لهذا النكر �سواء كان �سرقة او خمرا  او زنا وغري 
ذلك وعندها يكون ال�سيطان قد نهى عن العروف عندما تقدم النف�س ال�سعيفة على النكر، واإال لو اأراد االإن�سان ان يقدم على العروف فما الذي ينهاها غري 

اأجواء النكر التي يو�سو�س بها ال�سيطان له .
قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

املعروُف واملنكُر

24
271

 4/ ربيع الثاين 1432هـ 
الوافق 10/  اآذار 2011م م /اي�ساٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

اعداد: عبد ال�ستار جابر الكعبي
عن االإمام مو�سى بن جعفر ) عليه ال�سالم( قال : قال 
: االإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( ان جميع ما طلعت 
وبحرها  ومغاربها  االر�س  م�سارق  يف  ال�سم�س  عليه 
وبرها و�سهلها وجبلها ، عند ويل من اأولياء الل واهل 
هذه  يدع  حر  اإال   . الظالل  كفيء   ، الل  بحق  العرفة 
اللماظة الأهلها – يعني الدنيا – لي�س الأنف�سكم ثمن 
اإال اجلنة ، فال تبيعوها بغريها ، فانه من ر�سي من 

الل بالدنيا فقد ر�سي باخل�سي�س.
هذه  ويردد  ين�سد  ما  كثرياً  ال�سالم(  عليه   ( وكان 
الزكية الظاهرة على  اأملته عليه نف�سه  االأبيات الذي 
االآخرة  و�سراء  الدنيا  بهجر  الوافرة  مكارمه  ل�سان 

.لئن كانت االأفعال يوماً الأهلها 
                                      وان كانت االأرزاق رزقاً مقدرا

وان كانت الدنيا تعد نفي�سة 
                                 وان كانت االأبدان للموت اأن�سئت

وان كانت االأموال للرتك جمعها 
                               كمااًل فح�سن اخللق اأبهى واأكمل

فقلة جهد الرء يف الك�سب اأجمل
                                         فدار ثواب الل اأعلى واأنبل 

فقتل امرئ بال�سيف يف الل اأف�سل 
                                   فما بال مرتوك به الرء يبخل 

وعندما نزل ) عليه ال�سالم( ار�س كربالء اقبل على 

ا�سحابه فقال :
األ�سنتهم  على  لعق  والدين  الدنيا  عبيد  النا�س 
بالبالء  حم�سوا  فاإذا  معائ�سهم   دارت  ما  يحوطونه 
خطب  كال�سيل  القوم  �سفوف  راأى  ولا  الديانون،  قل 
خلق  الذي  لل  احلمد  ال�سالم(  عليه   ( وقال  فيهم 
حااًل  باأهلها  مت�سرفة  وزوال  فناء  دار  فجعلها  الدنيا 
بعد حال  فالغرور من غرته وال�سقي من فتنه  فال 
الغرور.وما  بالل  يغرنكم  وال  الدنيا  احلياة  تغرنكم 
قاله االإمام ال�سادق ) عليه ال�سالم( ل�سفيان الثوري 
: يا ثوري ما الدنيا ؟ وما ع�سى ان تكون ؟ هل الدنيا 
ان   ، ركبته  او مركب   ، لب�سته  ثوب  او   ، اأكلته  اأكل  اال 
قدوم  ياأمنوا  ومل  الدنيا  يف  يطمئنوا  مل  الوؤمنني 

االآخرة ، ودار الدنيا دار زوال ودار االآخرة دار قرار.
موؤونة  اخف  التقوى  اهل  وان  غفلة  اهل  الدنيا  اهل 
واكرثهم معونة ان ن�سيت ذكروك وان ذكروك اعلموك 
كمال  او  عنه  فارحتلت  نزلته  كمنزل  الدنيا  فانزل 
�سيء  يدك  يف  ولي�س  فا�ستيقظت  منامك  يف  ا�سبته 
منه، فكم حري�س على امر �سقي به حني اتاه وكم من 

تارك المر �سعد به حني اتاه .
وبعد هذا العنى البليغ ايها االن�سان الوؤمن هل للدنيا 
مذمومة  او  مدوحة  تعتقد  وهل  راأيك  يف  معنى 
ت�ساأل  عندما  موجودة  واالجابة  �سوؤال  جمرد  هذا 

نف�سك؟؟؟

َمعنى الدنيا يف راأي االإمام احل�سني ) عليه ال�سالم(
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لل�سّم والبكم
التي  الجتمع  �سرائح  احدى 
لو�سعهم  خا�سة  عناية  ت�ستحق 
وحتديدا  بالعوق  التمثل  اخلا�س 
هنالك  اإن  حيث  والبكم  ال�سم 
الطلبة   بحق  االجحاف  من  نوعا 
لا  درا�ستهم  اكمال  يريدون  الذين 
يتمتعون  به من موهبة قد جتعلهم 
الجتمع  خدمة  يف  فعالة  عنا�سر 
يف   ال�سليمة  االآلية  انعدام  حيث 
احتواء هذه الواهب باإ�سلوب  يتفق 
وعوقهم. ففي بلدان العامل  جهات  
ال�سريحة  خمت�سة يف تطوير هذه 
با  فعالة  عنا�سر  مايجعلهم  اىل 
هو  وكما  الوهوبني،  غري  فيهم 
مالحظ يف الكثري من الف�سائيات 
مرتجم  ال�سا�سة  ا�سفل  يف   يكون 
يف   منهم   اميانا  والبكم  لل�سم 
تثقيف  هذه ال�سريحة حتى تن�سهر 
ت�سعر  وال  الجتمع  افراد  بقية  مع 
بالعزلة  وهذه م�سوؤولية اجلميع . 

مواهب ت�ستحق العناية ح8

قائمة  �سخ�سية  لك  تكون  ان  حاويل 
ان  حتاول  ال  �سخ�سية   : بذاتها 
وال  االأخريات  �سخ�سية  تتقم�س 
حترتم  �سخ�سية  معهن  التنافر  تريد 
وتن�سجم  لنف�سها  باحرتامها  غريها 
ذاتها  مع  بان�سجامها  االأخريات  مع 
هو  الطلوب  ان  تعرف  �سخ�سية 
والتعاون  التعاون  بطن  يف  اال�ستغالل 
ذاتك  انت ِ  كوين  اال�ستقالل  بطن  يف 

وال تلغي ذوات االأخريات.

الطفل كتلة من امل�ساعر والأحا�سي�ص وهو يفوق الإن�سان الكبري يف ذلك.. وهذه الكلمات 
تولد يف �سخ�سيته ال�سعف واجلزع من ال�سيء .. وعدم املحاولة للنجاح والتفوق يف 

جمالت احلياة.. على الوالدين اأن يزرعوا يف اأبنائهم قوة ال�سخ�سية .. حبهم له .. 
وهذه الكلمات املوؤثرة ل تبني �سوى مدى كراهيتهم لهذا.. 

اأنت غبي:
ال تقل هذه الكلمة له اأبداً ،فذلك ينق�س من 

�ساأنه اأمام اأقرانه ،من المكن اأن تن�ساأ عقد 
نف�سية يف راأ�سه حول هذه الكلمة .

كلمات ال�سب اأو اللعن: 
ال تقل ذلك اأمامه ،ال ت�ستم اأحدا اأمامه 

، فتلك الكلمات البذيئة تبني له �سخ�سية 
مهزوزة غري حمرتمة .

متني املوت للطفل:
ال تقل له " لو اأنك ُمت حني ولدتك اأمك " 

اأو ما�سبه ذلك ،ما يعطيه احل�سرة على نف�سه ، وتكرهه 
لذاته،من المكن اأن يدعوه ذلك لالنتحار .

اأنت ك�سالن وال ت�سلح ل�سيء:
فهذه العبارة خطرية جداً ،فاإن قلت للطفل ذلك ف�ستعطيه عدم الوثوق بنف�سه باأنه ي�ستطيع اأن يعمل 

�سيئا او اأن يدر�س ب�سكل اف�سل.
ا�ستخدام " ل " كثريًا:

ال ت�ستخدم هذا التعبري " ال تفعل .. ال تفعل .. ال تفعل كذا وكذا .."
بل ا�ستعمل عبارة اأخرى ، مثل " اأعتقد اأن تلك الطريقة هي االأن�سب واالأح�سن وانت ت�ستطيع ان 

تعملها فذلك �سيدعمه على عمله .

هم�سة..

هم�سة..

م�سة..
ه

خم�ُس عبارات حتطم م�ساعَر الطفل
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من  ق�سطاً  يويل  احلنيف  االإ�سالمي  الدين  اإن 
تنمية  على  فعمل  واجلمال،  احل�سن  ل�ساألة  االأهمية 
واأو�سى معتنقيه  االإن�سان  عاطفة حب اجلمال لدى 
ب�سرورة اال�ستفادة من اجلمال الطبيعي واال�ستمتاع 
اإحدى رغبات  واإ�سباع  اإر�ساء  �ساهم يف  به، وهو بهذا 
عن  الكرمي  القراآن  حتدث  فقد  الطبيعية.  االإن�سان 
ولقد   ( تعاىل:  قال  حيث  والغيوم  ال�سماء  جمال 
جعلنا يف ال�سماء بروجاً وزيناها للناظرين ( وحتدث 
اأي�ساً عن جمال الوجودات على االأر�س فقال تعاىل: 
اأن  حني  يف   ،) لها  زينًة  االأر�س  على  ما  جعلنا  اإنا   (
الكواكب  جمال  اإىل  يلتفتوا  مل  االإ�سالم  قبل  العرب 
االأ�سجار  اإىل  النثور، وال  ال�سماء كاللوؤلوؤ  وهي تزين 
ب�سبب  وذلك  االأر�س،  تزين  التي  اللونة  والورود 

عواطفهم واأحا�سي�سهم اخلامدة، اإىل اأن جاء القراآن 
الكرمي ليوقظ م�ساعرهم وينمي يف وجدانهم عاطفة 

حب اجلمال.
الطبيعي  اجلمال  عن  اأي�ساً  االإ�سالم  وحتدث 
الل  )�سلى  الل  ر�سول  قال  حيث  للب�سر،  وال�سطنع 
الالح واحلدق  بالوجوه  ) عليكم  و�سلم(:  واآله  عليه 
ال�سود ( وقال اأمري الوؤمنني )عليه ال�سالم(: ) ح�سن 
وجه الوؤمن ح�سن عناية الل به ( م�سرياً بذلك اإىل 
اإن جمال الوجه يعترب عاماًل مهماً يزيد من ر�سيد 
التقرب  على  وي�ساعده  الجتمع  يف  الفرد  حمبوبية 
اإىل االآخرين، وعن ر�سول الل )�سلى الل عليه واآله 
و�سلم( اإنه قال: ) اأف�سل ن�ساء اأمتي اأ�سبحهن وجهاً 

واأقلهن مهراً (.
ال�سطنع  اجلمال  اإىل  كذلك  االإ�سالم  تطرق  وقد 
مقايي�س  �سمن  به  واأو�سى  والتزين  والتجمل 
التجمل  اأنواع  بع�س  اأ�سبح  حتى  معينة،  وحدود 
وت�سريح  االأ�سنان  و�سواك  اجلديدة  الالب�س  كارتداء 
وبني  ال�سجد  ويف  العبادات  اأثناء  والتعطر  ال�سعر 
اأفراد االأ�سرة، كل ذلك من ال�ستحبات اليومية لدى 
ال�سلمني، قال تعاىل: ) يا بني اآدم خذوا زينتكم عند 
عماًل  لي�س  االإ�سالم  نظر  فالتجمل يف   ) م�سجد  كل 
الل  عند  حمبب  عمل  هو  بل  فح�سب،  اجتماعياً 

�سبحانه وله قيمة العبادة واأجرها.

الوقاية من االنحراف اجلن�سي

دور الإ�سالم يف تنمية الإح�سا�س باجلمال

االنحرافات  اأنواع  اأخطر  من  اجلن�سي  االنحراف 
التي توؤدي اإىل تدمري الجتمع من جميع النواحي 
، ولهذا  الادية وال�سحية والعاطفية واالخالقية   ،
قبل  منه  بالوقاية  خا�سة  عناية  ااِل�سالم  اأبدى 
على  االطفال  وتربية   ، بعده  وعالجه  احلدوث 
يف  االنحراف  من  الوقاية  ي�ستلزم  وهذا  ة  العفهّ

مرحلة ما قبل البلوغ.
ل بوادر الوقاية اإبعاد الطفل عن االإثارة اجلن�سية  واأوهّ
، وابعاده عن االطالع على �سورتها ، قال ر�سول الل 
�سلى الل عليه واآله و�سلم : » والذي نف�سي بيده لو 
م�ستيقظ  �سبي  البيت  ويف  امراأته  غ�سي  رجاًل  اأنهّ 
يراهما وي�سمع كالمهما ونف�سهما ما اأفلح اأبداً ، ان 

كان غالماً كان زانياً اأو جارية كانت زانية « .

اثناء  ال�سبيان  التفريق بني  الوقاية  اأ�ساليب  ومن 
 ...  «  : ال�سالم  عليه  الوؤمنني  اأمري  قال   ، النوم 
ع�سر  اأبناء  كانوا  اذا  ال�ساجع  يف  بينهم  قوا  وفرهّ

�سنني « 
 ، �سرورة  اأكرث  والن�ساء  ال�سبيان  بني  والتفريق 
 : ال�سالم  عليه  الباقر  علي  بن  حممد  االإمام  قال 
اذا بلغوا  الغلمان والن�ساء يف ال�ساجع  ق بني  » يفرهّ

ع�سر �سنني « 
ونهى االإمام جعفر بن حممد ال�سادق عليه ال�سالم 
عن  تقريب اجلارية من غري اأرحامها اذا بلغت �ست 
�سنني فقال : » اذا اأتى عليها �ست �سنني فال ت�سعها 
على حجرك «  ونهى عن تقبيل ال�سبية فقال : » اإذا 
اأن  ة �ست �سنني فال ينبغي لك  بلغت اجلارية احلرهّ

تقبهّلها «  والق�سود هو عدم التقبيل من قبل الغرباء 
ال ااَلب اأو ااَلم اأو العم اأو حمارمها وقال �سلى الل 
اإذا  الراأة  يقبهّل  ال  والغالم   ...  «  : و�سلم  واآله  عليه 
اجلن�سي  االنحراف  واذا حدث   .  » �سنني  �سبع  جاز 
فيجب ا�ستخدام العقوبة للحدهّ من تكرار المار�سة ، 
�سئل االإمام جعفر بن حممد ال�سادق عليه ال�سالم 
يف غالم �سغري ابن ع�سر �سنني زنى بامراأة ، قال : » 

يجلد الغالم دون احلدهّ « 
ما  كلِّ  عن  ال�سبي  منع  العا�سر  وقتنا  يف  ويجب 
وما  و�سور  وروايات  ق�س�س  من  اإثارته  اإىل  يوؤدي 
مراقبة  ويجب  ة  للعفهّ منافية  اأفالم  من  يعر�س 
ال�سبيان يف خلواتهم ويف عالقاتهم مع االآخرين ، 

للوقاية من االنحراف اجلن�سي.

قاومي الأرق باملوز

من  وغريها  واالإرهاق  بالقلق  �سعورك 
االأدوية  تناول  يعني  ال  التقلبة  االأحا�سي�س 
الكيميائية بختلف اأنواعها كما يقوم البع�س، 
الغذائية  الواد  مع  التعامل  يكفيك  ولكن 
بالوز  االأرق  مقاومة  .باإمكانك  بطبخك 
كما   ، الاء   ب�سرب  مزاجك  وحت�سني  والزبادي، 
باأكل  واالإحباط  اخلمول  علي  التغلب  ميكن 
الرنفزة  من  والتخل�س  والطيور،  االأ�سماك 

والقلق بتناول ع�سل النحل . 
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التدري�ص اخل�سو�سي !!

معلومات طبية

قال الفال�سفة

العرباُت الكهربائية ُ
الكهربائية  ال�سيارات  بخ�سو�س  ال�سن  كبار  من  ر�سائل  وردتنا 

القد�ستني  العتبتني  حول  النت�سرة 
ال�سن  كبار  الزائرين  لنقل  والخ�س�سة 

ال�سباب  من  هنالك  ان  حيث  والعوقني 
بها  يركبون  من  واالطفال  وال�سابات 

ويطالبون بحل هذه ال�سكلة .
الحرار : ان اغلب العربات كتب عليها انها خم�س�سة 

يكون  قد  االحيان  بع�س  يف  ولكن  والعوقني  ال�سن  كبار  لنقل 
هنالك �ساب مري�س ال ي�ستطيع ال�سري هذا من جهة ومن جهة 
اخرى قد ال يوجد كبار �سن وهنالك جمموعة من الزائرين تريد 
الوقت نرجو  ، ويف نف�س  العتبة  بالعربة للو�سول اىل  اال�ستعانة 
العربات  على  الكتوبة  بالتعليمات  االلتزام  الزائرين  االخوة  من 

وانها خم�س�سة بالدرجة االوىل لكبار ال�سن والعوقني .
م�سابقة "زدين علما" 

وردتنا ا�ستف�سارات كثرية بخ�سو�س م�سابقة زدين علما ال�سهرية 
التي اأعلنا عنها يف جملة "االأحرار" واإنها �ستنطلق قريبا و�سنعلن 
وو�سع   ، ال�سابقة  كوبونات  طباعة   اإكمال  حال  انطالقها  عن 
حيث  بال�سابقة  الكلفة  اللجنة  عمل  اآلية  على  االخرية  اللم�سات 
ان موافقة �سماحة  االأمني العام للعتبة احل�سينية القد�سة على 

اإقامتها قد ح�سلت .   

البت�سامُة : انحناءة ت�ستقيم بها كل 
الأمور. 

القنبلة الذرية:  اخرتاع لتدمري كل 
اخرتاع.

ال�سرب: فن اإخفاء نفاد ال�سرب.
الغرور:  هو املخدر الذي يخفف اآلم 

املغفلني.
الك�سل: اأن تعتاد الراحة قبل اأن يحل 

بك التعب..

للحكة اأو الدغدغة يف احلنجرة ...
افرك  احلنجرة،  يف  دغدغة  اأو  حكة  اأ�سابتك  اإذا 

اأذنك!
ملاذا؟

هناك اأع�ساب حمفزة يف االأذن، وعند حك االأذن
تقوم بعمل رد فعل يف احلنجرة ميكن اأن ي�سبب

ت�سنج الع�سلة، هذا الت�سنج يخفف احلكة الزعجة 
اأو الدغدغة.

اأ�سرار الرقم 7
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الكاظمي7 حبيب  • ال�سيخ 

 مواجهة العقيدة الفا�سدة
من  مواجهة  يف  االأمثل  االأ�سلوب  اإن 
اأ�سلوب  اإتباع  ، هو  باطلة  يحمل عقيدة 
 ، الباطل  ذلك  تخلي�سه من  التدرج يف 
يقينه  اأواًل يف   ) الت�سكيك   ( يتمثل يف: 
، ليتزلزل ما هو ثابت  ب�سحة معتقده 
يف نف�سه ، كال�سجرة التي يراد اقتالعها 
 ( ..ثم  مو�سعها  من  اأواًل  ك  فُيحرهّ
بالدليل  ال�سالح  البديل   ) تقدمي 
اأو  جتريح  دون  من   ، ثانياً  والربهان 
�سجرة  كاإنبات   ، عليه  كان  لا  ت�سخيف 
 ( ..ثم  فا�سدة  اأخرى  بجانِب  �ساحلة 
كقلع   ، ثالثاً  عليه  كان  ما  ف�ساد   ) بيان 
بعد  جذورها  من  الفا�سدة  ال�سجرة 
ومنوها  ال�ساحلة  ال�سجرة  ا�ستقرار 
الراحل  هذه  كل  يف  االلتفات  ..وينبغي 
والتذمر  الياأ�س   ) غر�س   ( عدم  اإىل 
تلك  حمل  الذي   ، الخاطب  نف�س  يف 
حياته  من  برهة  يف  الفا�سدة  العقيدة 
تلقاء  الندامة من  ثقل  �سيحمل  الأنه   ،
نف�سه لت�سييع عمره يف �سبيل الباطل. 

م�سطلحات اأخالقية
حتمل  عن  العجز  ملكة  وهو  النف�ص:  �سغر 
خبائث  ومن  اجلنب  نتائج  من  وهو  الواردات، 
الذلة والهانة وعدم االقتحام  ال�سفات، وتلزمه 

يف معايل االأمور.
- كرب النف�ص: وهي ملكة التحمل لا يرد عليه 

كائناً ما كان.
وهو  النف�س،  كرب  من  اأخ�س  وهو  الثبات:   -
وقوة  االأهوال  يف  اخلو�س  على  التحمل  ملكة 

القاومة مع ال�سدائد واالآالم.
- دناءة الهمة: وهو ق�سور النف�س عن طلب 
معايل االأمور وقناعتها بتدانيها، وهو من نتائج 

�سعف النف�س و�سغرها، و�سده علو الهمة.

777
ذاته،  حد  يف  طاقة  ميلك   )7( الرقم  ان  يقال 
وان  والتمعن.  والتفكر  للتدبر  جميل،  مو�سوع 
الوقوف  ي�ستحق  ولكنه  االإعجاز،  اىل  كان مييل 

عنده:
اأبواب النار 7 ، عجائب الدنيا 7 ، روؤيا ملك م�سر 

7 ، الطواف حول الكعبة 7 ، 
 ، ال�سعي بني ال�سفا والروة 7 ، عدد اجلمرات 7 
عدد البحار 7 ، ذكر يف القراآن ال�سماوات ال�سبع ، 
االر�سون �سبع ، ال�سنابل ال�سبع ، البقرات ال�سبع 
تكبرية   ، �سبعة  القراآن  يف  ال�سجود  موا�سع   ،
العيدين  �سبع تكبريات ، يف احلج نطوف 7 مرات 
حول الكعبة...ون�سعى 7 اأ�سواط..ونرمي اجلمار 
وعدد  جمرات   7 نرمي  مرة،  كل  مرات...ويف   7
اأيام االأ�سبوع 7، عدد قارات العامل 7 ، الوان قو�س 

قزح 7 
فاإن �سهادة التوحيد ... عدد كلماتها �سبع ال _ 

اإله _ اإال_ الل ، حممد _ ر�سول _ الل
و�سبعة يظلهم اهلل بظله، يوم ل ظل اإل ظله:

1- اإماٌم عادل
2- �ساب ن�ساأ يف عبادة الل

3- رجل قلبه معلق بال�ساجد
4- رجالن حتابا يف الل... اجتمعا عليه، وافرتقا 

عليه
5- رجل دعته اإمراأة ذات من�سب وجمال، قال اإين 

اأخاف الل
6- رجل ت�سدق ب�سدقه، فاأخفاها .. حتى ال تعلم 

ميينه ما اأنفقت �سماله
7- رجل ذكر الل خاليا، ففا�ست عيناه بالدموع.

كيف يفكر رجال العمال !!!
- ذهب احد رجال االأعمال العروفني اإىل بنك يف مدينة 
 .. البنك  كاإعارة من  نيويورك وطلب مبلغ 5000 دوالر 
يقول انه يريد ال�سفر اإىل اأوروبا لق�ساء بع�س االأعمال.

يعيد  لكي  �سمانات  االأعمال  رجل  من  طلب  البنك   -
الرولزرويز  �سيارته  مفتاح  الرجل  �سلم  فقد  لذا  البلغ، 

اإىل البنك ك�سمان مايل!!
واأوراقها  ال�سيارة  بفح�س  قام  البنك  يف  االأمن  رجل   -
�سيارة  البنك  قبل  وبهذا  �سليمة،  ووجدها  الثبوتية 

الرولزرويز ك�سمان.
 ، الرجل  من  كثريا  �سحكوا  والعاملون  البنك  رئي�س   -
الإيداعه �سيارته الرولزرويز والتي تقدر بقيمة 250000 
دوالر ك�سمان لبلغ م�ستدان وقدره 5000 دوالر. وقام احد 

العاملني باإيقاف ال�سيارة يف مواقف البنك ال�سفلية.
- بعد اأ�سبوعني، عاد الرجل من �سفره وتوجه اإىل البنك 
 15.41 بقيمة  فوائد  مع  5000دوالر  مبلغ  بت�سليم  وقام 

دوالر.

- مدير االإعارات يف البنك قال : �سيدي، نحن م�ستغربون 
ت�ستعري مبلغا قدره 5000  و  اأ�سحاب الاليني!  انت من 

دوالر ؟؟
مكان  هناك  هل  �سيدي،   : يبت�سم  وهو  الرجل  رد   -
�سيارتي  اإيقاف  اأ�ستطيع  الوا�سعة  نيويورك  مدينة  يف 
الرولزرويز باأجرة 15.41 دوالرا دون اأن اأجدها م�سروقة 

بعد جميئي من �سفري؟
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