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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

�ُصْوَرةالبقرة:
من   «  :  ) واآله  عليه  اهلل  �صلى   ( قال   : اللباب  لب  يف  الراوندي  • القطب 
، حتى  ي�صووؤه  �صيئًا  ماله وولده  اآيات مل ير يف  البقرة ع�صر  �صورة  قراأ من 

ي�صبح.  
البقرة    �صورة   تعّلموا   «  : قال   ) واآله  �صلى اهلل عليه   ( بريدة عنه  • عن 

فاإّن اأخذها بركة ، وتركها ح�صرة ، ول �صبيل لل�صحرة عليها «.

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اللهّ

ِمُنوَن  ْم َلْ ُتنِذْرُهْم َل ُيوؤْ اإِنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ �َسَواٌء َعلَْيِهْم اأَاأَنَذْرَتُهْم اأَ
ُ َعلَى ُقُلوِبهْم َوَعلَى �َسْمِعِهْم َوَعلَى اأَْب�َساِرِهْم  {البقرة/6} َخَتَم اللهّ

ِغ�َساَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب عِظيٌم {البقرة/7} َوِمَن النَّا�ِص َمن َيُقوُل 
وؤِْمِننَي {البقرة/8} ُيَخاِدُعوَن  ِ َوِباْلَيْوِم الآِخِر َوَما ُهم ِبُ اآَمنَّا ِباللهّ

َ َوالَِّذيَن اآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن اإِلَّ اأَنُف�َسُهم َوَما َي�ْسُعُروَن  اللهّ
ُ َمَر�ساً َوَلُهم َعَذاٌب }. َر�ٌص َفَزاَدُهُم اللهّ {البقرة/9} يِف ُقُلوِبِهم مَّ



رئي�س التحرير 

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
النفتاح الذي يعي�سه العراق قد يكون فريدا من 
نوعه على م�ستوى العال من خالل �سعة النفتاح 
وعدم �سبطه واخطر اآلة تعك�ص مردودات �سلبية 
اذا اخطئ ا�ستخدامها هي العالم ، وقول الل عز 
ُقُلوِبِهْم  الَِّذيَن يف  ا  وجل بخ�سو�ص التاأويل )َفاأَمَّ
َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َت�َساَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء 
َتاأِْويِلِه ( جاء م�سداقه من خالل و�سائل العالم 
نه�سته  يف  و�سعبه  للعراق  املعادية  الفا�سدة 

الدميقراطية .
حيث  من  وجوه  عدة  يتقبل  الواحد  احلدث 
 ، واحدة  هي  احلقيقة  ان  من  بالرغم  التاأويل 
التي  الخرية  املظاهرات  هي  احلي  و�ساهدنا 
جرت يف العراق والتي تاأخذ عدة وجوه منها حق 
نواياه  باجتاه  احلدث  ي�سوق  وكل  باطل  ومنها 
وهنا ياأتي املحذور ال وهو الدقة يف الت�سريح اذا 
ال�سارع  يهم  ت�سريحا  ما   بارز  م�سوؤول  �سرح  ما 
العراقي ، فعليه اختيار الكلمات الدقيقة التي ل 
املجال للمت�سيدين يف  التاأويل حتى يف�سح  تقبل 
املاء العكر بان ينالوا منه ومن العراق و�سعبه او 
احلدث  تاأويل  يحاول  يعاديها  معينة  طائفة  من 

�سدها .
جمل�ص  رئي�ص  به  �سرح  ما  هو  ذلك  على  واملثال 
 ، دولر    مليار    40 اختفاء  بخ�سو�ص  الربملان 
قبل  اي  �سباط  من   21 يوم  ت�سريحه  جاء  حيث 
اربعة ايام من املظاهرات التي حدثت يف 25 �سباط 
�سكلنا   " هو  النجيفي  ت�سريح  ان  من  وبالرغم 
اليوم جلنتني حتقيقيتني حول مبلغ غائب يقرب 
من 40 مليار دولر  �سحبت من �سندوق التنمية 

العراقي ول نعرف اأين ذهب«.
واأ�ساف النجيفي: "ل توجد ح�سابات ختامية حتى 
الآن، يجب اأن نعرف بدقة ما م�سري هذه الأموال 
احلكومية  املالية  الرقابة  ديوان  مع  بالتعاون 
هي  "بالتاأكيد  قائال:  وا�ستدرك  املالية".  ووزارة 
يف  لدينا  تظهر  ل  لكن  معني،  باجتاه  م�سروفة 
قانونية  يف  �سيحقق  النواب  وجمل�ص  احل�سابات، 
�سرف الأموال " كلمات ال�سيد النجيفي وا�سحة 
جدا عند من ل يحمل يف قلبه اي عداء لي جهة 
كانت  كلماتها  وبع�ص  توقيتها  فاإن  العك�ص  ولكن 

غنيمة ل�سحاب النوايا الفا�سدة .  

حق الل�سان اإكرامه عن الُفح�ص من الكالم

اآية ُالل ال�سريازي..
 يزور حمافظتي كربالَء والنجف الأ�سرف

العتبة احل�سينية املقد�سة..
 تتعاقد لتجهيز املرحلة الثـانية من الجهزة الطبية ملركز �سفري احل�سني اجلراحي 

جيج واأقل احلجيج  ما اأكرث ال�سهّ
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السيُد الصايف: البد من وجود منظومة الثقة والصراحة وخطة العمل والكفاءة 
إلصدار قوانني قادرة على حل مشاكل البلد  

اخُلطبة الثانية من �صالة اجُلُمعة
اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف الأ�سرف

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

الزمان: 5 / ربيع الثاين / 1432هـ املوافق 11-3-2011م 

العليا وخطيب اجلمعة يف  الدينية  املرجعية  دعا ممثل 
جميع  ال�سايف  احمد  ال�سيد  �سماحة  املقد�سة  كربالء 
اجلهود  م�ساعفة  اإىل  ال�سيا�سية  العملية  اأطراف 
ب�سكل دقيق  البلد  التي يعاين منها  امل�ساكل  وت�سخي�ص 

لو�سع احللول الناجعة لها.
نطلع  نحن  طبعاً  م�ساكل  عن  نتكلم  عندما  واأ�ساف: 
عن  الكالم  اإن  عليها  يطلعون  هم  مما  اأكرث  عليها 
مقام  يف  واإمنا  �سخ�سية  ق�سية  مقام  يف  لي�ص  احللول 
و�سع مثل العراق فاإنه قطعاً يحتاج اإىل حلول جذرية، 
ن�سائح  عن  اأذنيه  ي�سمُّ  امل�سوؤول  اإن  املعقول  غري  ومن 

تخدمه بالدرجة الأ�سا�ص وتخدم البلد، واإذا ح�سل ذلك 
فبالنتيجة اإنه وحده  يتحمل اخلطاأ اإن وجد.

اأن  النظم لبد  اإن هناك منظومة من  �سماحته:  وتابع 
تكتمل، نحن بحاجة اإىل جمموعة من النظم مرتابطة 
تنتهي  القرار حتى  ناع  الإخوة �سُ بينها وتبداأ من  فيما 

باجلهات التنفيذية ليقطف ثمارها املواطن الكرمي.
و�سلط �سماحته ال�سوء على ما يجرى من اأحاديث مع 
بع�ص الإخوة امل�سوؤولني  يف جمال�ص خا�سة عن امل�ساكل 
معر�ص  ويف  حلها؟!  يف  نتكاتف  حتى  تواجههم  التي 
على  جنروؤ  ل  لكننا   ! وا�سحة  امل�سكلة  قالوا  اإجابتهم 
اأنها  من  بالرغم  البلد  تعني  التي  الأمور  يف  طرحها 

ب�سيطة! 

ينظر  اأن  الكبري  اخلطاأ  من  بقوله:  �سماحته  وعلق 
الذي  هو  فقط  كيانه  اإن  ال�سيا�سي  الكيان  �ساحب 
ن�ستاأن�ص  اأن  اأردنا  واإذا  يفهمون!  ل  الآخرين  وان  يفهم 
الكثري،  ال�سيء  والكفاءات  الطاقات  من  عندنا  بالآراء 
ويقول  الكثري  الكم  هذا  على  يتحرك  من  امل�سكلة  لكن 
القرار  اأ�سحاب  طبعاً  يتحرك  للخدمة؟!  تف�سل  له 
وبطبيعة احلال جتدهم يف معظم احلالت ل ينفتحون 
ب�سهولة عن طاقات وكفاءات تخدم البلد، ل�سبب اأو لآخر 

وهذا هو مكمن امل�سكلة!
اأما عن ال�سالحيات، اأكد �سماحته اإن الكثري من الإخوة 
يقولون اإنهم ل ميلكون �سالحيات، وت�ساءل قائال: من 
يحدد هذه ال�سالحيات؟!! قطعاً الإن�سان اإذا ل يحدد 
يفكر  التي  امل�ساريع  معظم  فاإن  فبال�سك  ب�سالحيات 

بها ل تنجز وحتى اإذا اأجنزت ف�سيكون م�سريها الف�ساد 
تربية  نعي�ص  اإننا  ذلك  على  عالوة  وال�سياع،  والف�سل 
اإدارية اأ�سهل ما يكون على امل�سوؤول اأن يقول )ل اأوافق(، 
ونتيجة هذه الرتبية اإن ال�سعب ُحرم من م�ساريع مهمة 

ب�سبب قول ) ل ( من م�سوؤول له اأ�سبابه اخلا�سة.
وتناول �سماحته نقاطا اأخرى تعرقل ت�سويب الكثري من 
القرارات ومن بينها عدم الثقة بني الأطراف ال�سيا�سية، 
والقانون الذي يخرج من تلك الأجواء اإما اأن يولد ميتا 

واإما اأن يخرج القانون بطريقة عرجاء.
ولكي ن�سقط كل الأعذار عن اجلهات التنفيذية املكبلة 
ال�سيد  �سماحة  طالب  الزمن،  عليها  عفا  قد  بقوانني 
التي  امل�ساكل  اإن  بقوله:  ال�سعب  ممثلي  الإخوة  ال�سايف 
ب�سبب  ق�سما كبريا منها  اإن  �سك  النا�ص ل  ت�سلكم من 
يف  الإخوة  ملاذا  تعديله؟!!   يتم  ل  ملاذا  القانون  طبيعة 
ل  القوانني؟!!  ت�سريع  يف  يتاأخرون  النواب  جمل�ص 
�سيجيبون ل ندر�سه  ال�سوؤال،  يوجد جواب مقنع لهذا 
اأو   !! الأع�ساء م�سافرون  ملاذا ؟!! بع�ص   .. ب�سكل جيد 

القانوُن الذي يخرج من اأجواء انعدام 
الثقة بني الأطراف ال�سيا�سية اإما اأن يولد 

ميتا واإما اإن يخرج بطريقة عرجاء

اإىل اأع�ساء اللجنة القانونية يف جمل�س النواب: يجُب اأن تت�سدوا وتقولوا للنا�س عندنا الكثري من القوانني 
املعطلة لأ�سباب غري مو�سوعية، ولبد اأن نحيي هذه القوانني وندفعها اإىل ال�سلطة التنفيذية  كي تنفذ

4جملة �لحر�ر �ل�سبوعية

ند�ء �جلمعة



هذا ل نقبل به لأنه جاء من اجلهة الفالنية !! اأو هذا 
القانون اإذا �ُسِرع بع�ص اجلهات قد تتاأل اأو تتاأذى !! 

ورد �سماحته عن هذا كله بقوله: هذا خالف الأمانة 
املجل�ص،  ع�سو  ميتهنها  التي  الت�سريعية  والوظيفة 
فهذا  عملكم  عن  واك�سفوا  اأول ً  اعملوا  وخاطبهم: 
ل  املواطن  كان  واإذا  للمواطن  الثقة  عودة  اإىل  ادعى 

يثق بامل�سوؤول فهذه م�سكلة كبرية ل حتل. 
بع�ص  اإن  حيث  اأخرى  م�سكلة  على  �سماحته  ج  وعرَّ
خالل  من  منا�سبهم  يف  كفوئني  غري  قطعاً  الإخوة 
ا�ستيعابهم  عدم  خالل  ومن  لكالمهم  �سماعنا 
للم�ساكل التي مير بها البلد، هم غري اكفاء، ملاذا اإذا 
ال�سيا�سية لبد  اجلهة  منا�سبهم؟!!  اإبقاوؤهم يف  يتم 

اأن تاأتي باإن�سان مهني حتى هي تنجح قبل غريها..
وقال �سماحته: اإن بع�ص الت�سريعات تهم طبقة كبرية 
الفقراء،  �سريحة  وخ�سو�ساً  الأولوية  لها  فلتكن 
كبرية،  �سرائح  على  كبرية  اآثار  لها  القوانني  وبع�ص 
يعني اأنها ترفع هذه ال�سريحة من و�سع لآخر فليكن 
لهذه القوانني الأولوية حتى تخدم هذه الطبقة هذا  
يف اجلانب الت�سريعي، اأما يف اجلانب التنفيذي فبع�ص 
ال�سخ�سيات تتعامل مع وزارات اأو موؤ�س�سات اأو هيئات 
التي توؤثر على �سريحة كربى، هذه ال�سخ�سيات لبد 
اأن تكون بوا�سفات تتنا�سب مع �سعة الوظيفة التي 
تخدمها، وبع�ص امل�سوؤولني عندما ت�ساأله عن م�سكلة 
يقول ل توجد م�سكلة لأنه لي�ص ميدانيا ً ويخ�سى اأن 
الأمر  وحقيقة  تتفاقم،  امل�سكلة  وتبقى  النا�ص  يواجه 
اإن حل امل�سكلة هو بواجهتها والتعاطي معها بال�سكل 
عليها  الإطالع  عدم  اأو  منها  الفرار  ولي�ص  اجليد، 

اأ�سال.
�سراحة  وجود  من  لبد  بقوله:  امل�سوؤولني  وخاطب 
من  املنظومة  هذه  للعمل،  خطة  ووجود  النا�ص  مع 
واإذا ل ن�سخ�ص   .. اإىل حل  الإدارية حتتاج  القوانني 
امل�سكلة ل حتل، وت�سخي�ص امل�سكلة جزء منها اأن يكون 
امل�سوؤول ميدانيا ً والنا�ص عندما تقول هناك م�سكلة 
ا�سمع هذه امل�سكلة، وقد يعطيك نف�ص املواطن حلها، 
اأن  وبدل  ميداين،  حل  اإىل  حتتاج  امل�ساكل  فبع�ص 
دائرته  موقع  اإىل  فلي�سافر  للخارج  امل�سوؤول  ي�سافر 
ويتفقد النا�ص، نحن ل ميكن اأن ن�سكك بجميع النا�ص 
فهناك نا�ص وطنيون وم�ستعدون لأن يبذلوا كل �سيء 

زون اإىل الإعالم؟!  من اجل هذا البلد ملاذا ل يربهّ
القانونية  اللجنة  اأع�ساء  اإىل  بالذات  كلمه  ووجه 
من  الأ�سا�ص  بالدرجة  اأنتم  قائال  النواب  جمل�ص  يف 
تت�سدوا  اأن  يجب  ذلك  ومعنى  امل�سوؤولية  يتحمل 
املعطلة  القوانني  من  الكثري  عندنا  للنا�ص  وتقولوا 
لأ�سباب غري مو�سوعية، ولبد اأن نحيي هذه القوانني 

وندفعها اإىل ال�سلطة التنفيذية حتى تبداأ بالتنفيذ.
التي  احلالت  ببع�ص  �سماحته  ذكر  اخلتام  ويف 
كثري  يف  انه  متاأكد  اأنا  وقال:  الن�سيحة،  اإىل  حتتاج 
امل�سوؤول  اإىل  الواقعي  الكالم  ي�سل  ل  الأحيان  من 
جميعاً  امل�سوؤولني  الإخوة  وطالب   .. لآخر  اأو  ل�سبب 
خداما  اأنف�سهم  يعتربوا  وان  امل�سوؤولية  يتحملوا  باأن 
خادما  نف�سه  يعترب  اإن�سان  وكل  العراقي،  لل�سعب 
اجل  من  والنفي�ص  الغايل  و�سيبذل  �سيخدم  لل�سعب 

هذا ال�سرف الرفيع.

 ، عقدت  التي  الربعني  بجل�سته  النواب  جمل�ص  ا�ست�ساف 
اخلمي�ص املا�سي ، ال�سيد نوري املالكي رئي�ص جمل�ص الوزراء 
خلفية  على  املحافظات  وتقارير  احلكومي  الربنامج  لبحث 

التظاهرات الخرية . 
ويف بداية اجلل�سة اكد رئي�ص املجل�ص على ان جمل�ص النواب 
الربنامج احلكومي وفق جدول زمني  ينتظر الطالع على 
امل�ساكل من  حمدد لن يكون مفتوحا امام اي م�سوؤول حلل 
اهمية  والبطالة م�سددا على  والكهرباء  التموينية  البطاقة 
ا�ستعداد  مع  برناجمها  لتنفيذ  للحكومة  فر�سة  اعطاء 

املجل�ص ل�سناد احلكومة .
اللجنة  تو�سيات  كنا  يونادم  النائب  تال  اآخر،  جانب  من 
يف  للمواطنني  امل�سرتكة  باملطالب  للنظر  امل�سكلة  النيابية 
جميع املحافظات ،بعدها قدم عدد من اع�ساء اللجنة �سرحا 

عن طبيعة التقرير اخلا�ص بطالب املتظاهرين.
رئي�ص جمل�ص الوزراء اكد على �سرورة ا�سراع جمل�ص النواب 
وحتديد  احلكومة  عن  القيود  تفك  التي  القوانني  بت�سريع 
املا�سة  واحلاجة  الهمية  بح�سب  للت�سريعات  زمني  �سقف 
اليها يف هذه املرحلة للعمل بوجبها مو�سحا ان احلكومة 
الحتالل  و�سلطة  البائد  النظام  بقوانني  الن  لغاية  تعمل 
التي  القيود  ابرز  ميثل  ما  وهو  جديدة  قوانني  اىل  ا�سافة 
الت�سريعي  الدور  بتفعيل  مطالبا  الوزارات  عمل  تعيق 
ومن  التنمية  بتعزيز  ت�سهم  قوانني  ت�سريع  عرب  والرقابي 
وال�سمان  والتقاعد  والحزاب  النتخابات  قوانني  بينها 

الجتماعي وغريها من القوانني.
واو�سح: ان اجلهات املعنية ل ترف�ص منح اجازة اي تظاهرة 
املتظاهرين  حلماية  كانت  املتخذة  المنية  الجراءات  وان 
والمالك العامة من العبث راف�سا التجاوز على املتظاهرين 
اىل  بالعودة  املتعلقة  املطالب  رف�ص  كما  والعالميني 
اجلعفري  ابراهيم  النائب  اكد  وقد   ، الديكتاتورية  اجواء 
العراقي  ال�سعب  رائعة كون  املظاهرات تنطوي على قيم  ان 
يتابع ويراقب ويتكلم من جهته قدم النائب اياد ال�سامرائي 
عدة مالحظات ب�ساأن البطالة وتوفري فر�ص العمل وم�سكلة 
الف�ساد اما النائب �سور�ص حاجي عن كتلة التغيري فقد عرب 
البطاقة  ملفردات  عاجلة  حلول  احلكومة  بتوفري  امله  عن 
التموينية والكهرباء والبطالة والتعيينات ا�سافة اىل حماية 
احلريات العامة وانهاء �سلطة الحزاب على الجهزة المنية 
العبادي  حيدر  النائب  �سدد  كما  العراق  حمافظات  كافة  يف 
واهمية  الوزراء  اداء  لتقييم  للحكومة  فر�سة  اعطاء  على 
النواب  جمل�ص  ي�سع  وان  التعيينات  يف  ال�سفافية  اعتماد 

جدول زمنيا للت�سريعات املطلوب اجنازها .

اهمُّ ماجاَء يف اخُلطبة 

جمل�س النواب يعر�س تو�صياته حول مطالب املتظاهرين 
واملالكي يدعوه اىل ال�صراع باقرار القوانني

من  وتبداأ  بينها  فيما  املرتابطة  النظم  من  جمموعة  اىل  املا�صة  احلاجة   •
املواطن  ثمارها  ليقطف  التنفيذية  باجلهات  تنتهي  حتى  القرار  ناع  �صُ الإخوة 

الكرمي.
يقع  الذي  الكبري  اخلطاأ  واىل  ال�صيا�صية  الكتل  بني  الثقة  انعدام  اىل  • تطرق 

به الكيان ال�صيا�صي عندما يعتقد ان كيانه هو ال�صائب يف اختيار القرار.
من  بدل  امل�صكلة  خلق  يف  ت�صاهم  التي  القوانني  بع�س  طبيعة  اىل  تطرق  • كما 

احتوائها ومثل  هذه القوانني حتتاج اىل درا�صة.
انف�صهم  ويعتربون  الواقع  يعاي�صوا  وان  ميدانيني  يكونوا  بان  امل�صوؤولني  مطالبة 

خدما لل�صعب.
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حقُّ �لل�س�ن ِ�إكر�ُمه عن �لُفح�ِس من �لكالِم
م�ستقاة من اخلطبة الأوىل 
ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي 
الكربالئي يف 28ربيع الأول 
1432هـ املوافق 4 / 2011/3 

احلقوق  ر�سالة  يف  بيان  من  جاء  ما  جملة  من 
ال�سجاد  احل�سني  بن  علي  العابدين  زين  لالإمام 
)عليه ال�سالم( بيانه حلق الل�سان، حيث اإن الإمام 

)عليه ال�سالم( قال:
وتعويده  اخَلنا،  عن  فاإكرامه  الل�سان  حق  )واأما 
اإل  واجمامه  الأدب،  على  وحمله  اخلري،  على 
واإعفاوؤه  والدنيا،  للدين  واملنفعة  احلجة  ملو�سع 
ل  التي  الفائدة،  القليلة  ال�سنعة  الف�سول  عن 
يوؤمن �سررها مع قلة عائدتها وبعد �ساهد العقل 
والدليل عليه، وتزين العاقل بعقله ح�سن �سريته 

يف ل�سانه...(.
ومعنى اخلنا: الُفح�ص، واأخنى يف الكالم، اأي اأفح�ص 
يف الكالم ، واخَلنا الفاح�ص من الكالم . واأما اجمام 
ول  نفع  غري  يف  ا�ستعماله  من  فاإراحته  الل�سان: 
فائدة، ولقد خلقه الل تعاىل لالإن�سان، واأودع فيه 
من احلكمة والإتقان يف �سنعه، والنظام والتزان 
يف عمله، وتعدد وظائفه؛ ما فيه العجب العجاب، 
فهو اآلة للتذوق واآلة للم�سغ والبلع واله�سم، واآلة 
اأهم  واللم�ص، وغري ذلك من مهام، ولعل  للح�ص 
وظائف الل�سان بالن�سبة لالإن�سان كمخلوق عاقل، 
مه الل تعاىل بالعلم واملعرفة، وبعث له الأنبياء  كرهّ
والر�سالت ال�سماوية؛ هو كونه اآلة للتكلم..اإذ اإنه 
ال�سماوية،  الر�سالت  تبلهّغ  التي من خاللها  الآلة 
واآيات القراآن الكرمي، واملناهج املعرفية والثقافية 

والرتبوية والجتماعية وغريها.
وهو اأي�ساً الآلة التي من خاللها يتم نقل جتارب 
الإن�سان ومعارفه اإىل الآخرين، ويعربهّ عن مواقفه 
اأعظم  ..فهو  واأمانيه  وم�ساعره  واحتياجاته 

وبالتايل  واملجتمع،  الفرد  حياة  يف  اآلة  واأخطر 
�سيكون اأعظم الآلت نفعاً وخريا؛ اإن مت ا�ستعماله 
يف  ا�ستعمل  اإن  ودماراً؛  �سراً  واأعظمها  اخلري،  يف 
، ولكل ما يت�سبب بال�سرر لالإن�سان، يف موارد  ال�سرهّ
�سوء  قول  اأو  موقف  اأو  الفكر  يف  �سواء  الباطل، 

ونحو ذلك.
 ، منهجا ً الإ�سالمية  ال�سريعة  و�سعت  هنا  ومن   
واخلطرية،  املهمة  الآلة  هذه  ا�ستعمال  لتنظيم 
من  واملجتمع  الفرد  لي�سلم  عليه؛  قيوداً  وو�سعت 
ه وتبعاته.   ومن جملة ذلك، جعلت  اأ�سراره و�سرِّ
هذا احلق لل�سان والذي ذكره الإمام ال�سجاد )عليه 
ال�سالم( يف ر�سالته، فالل�سان - كما ل يخفى على 
اأحد - من النعم العظيمة التي حبا الل �سبحانه 
وتعاىل بها الإن�سان، لذلك يجب عليه اإن ي�سونه 
ه من خالل حفظه و�سونه من مبتذل  ويعطيه حقهّ
القول، وبذيء الكالم، واأن يجنبه الآفات واملزالق، 
التي تعود عليه وعلى املجتمع بال�سرر واخل�سارة 

الكبرية. 
قول  على  تعويده  من  هذه  واحلال  اإذن  فالبد 
اخلري، ون�سر املعرفة النافعة، وكل ما فيه �سالح 
الوقت  وبذات  اأي�ساً  وهو  واملجتمع،  الفرد  وخري 
نقمة كبرية؛ اإن هو ُتِرك ول يخزن ويحفظ جيداً، 
ال�سرر،  كبري  اإنه  بيد  جرمه،  �سغر  ورغم  فانه 
واملحبة،  والبغ�ص  والإميان،  الكفر  فيه  فرتى 
وال�سر واخلري وغريها، ل ميكن اأن ي�ستبني �سيئا 
ومن  بالل�سان  اإل  املعرفة   حق  يعرف  ول  منها، 
خالله، وبالتايل ل يكبهّ النا�ص على مناخرهم يف 
النار  اإلهّ ح�سائد األ�سنتهم .. فقد قال نبينا الأكرم 

النا�ص  يكبهّ  وهل   : و�سلم(  واله  عليه  الل  )�سلى 
على مناخرهم يف النار اإل ح�سائد األ�سنتهم .

)عليه  ال�سجاد  الإمام  حفيده  عن  جاء  وكذلك 
يوم  كل  يف  ي�سرف  اآدم  ابن  ل�سان  اإن   : ال�سالم( 
على جوارحه كلهّ �سباح ، فيقول : كيف اأ�سبحتم 

فيقولون : بخري اإن تركتنا.
اأي�ساً:  و�سلم(  واله  عليه  الل  )�سلى  النبي  وقال 
من  �سيئاً  به  ب  يعذِّ ل  بعذاب  الل�سان  الل  يعذب 
ب  اجلوارح فيقول : اأي ربِّ عذبتني بعذاب ل تعذِّ
منك  خرجت   : له  فيقال  اجلوارح  من  �سيئاً  به 
بها  ف�سفك  ومغاربها  الأر�ص  م�سارق  بلغت  كلمة 
الدم احلرام وانتهب به املال احلرام ، وانتهك بها 
الفرج احلرام ..وعزتي وجاليل لأعذبنهّك بعذاب 

ل اأعذب به �سيئا ً من جوارحك.
ال�سجاد  الإمام  جعل  الذي  الكالم  من  والفاح�ص 
عن  بتكرميه  فيه  الل�سان  حق  ال�سالم(  )عليه 

جممل اأ�سياء:
وال�ستهزاء  وال�سماتة  ال�سخرية  ي�سمل  عما  1ـ 
اأو  �سفاتهم  اأو  اأفعالهم  اأو  اأقوالهم  يف  بالآخرين 
والتحقري  الإيذاء  فيه  كونه  ُخِلقهم،  اأو  َخلقهم 
ونقائ�سهم  عيوبهم  على  والتنبيه  لالآخرين، 

..وطبعاً منها ال�ستخفاف بالآخرين.
ام �سر النا�ص  2ـ ومن جملتها اأي�ساً، النميمة فالنمهّ
واأخبثهم، وهو ل ينفك عن الغيبة والغدر واخليانة 
والإف�ساد بني  والنفاق واخلديعة،  والغلهّ واحل�سد 

النا�ص.
النا�ص  بعيوب  اخلو�ص  اأي�ساً  جملتها  ومن  3ـ 

وذكرها اأمام الآخرين.
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عن �حل�سد 
وعن �لأقربنَي ب�ملعروف

ال�سوؤاُل: اإذا ق�سر املعتمر قبل اأن ي�سعى عاملاً عامداً اأو عن جهل اأو ن�سيان 
فما هو حكمه؟

كان  اإذا  التقليم  كفارة  فعليه  عامداً  عاملاً  ذلك  فعل  قد  كان  اإذا  اجلواب: 
تق�سريه بالتقليم بناًء على الكتفاء به يف التق�سري، واإما اإن كان تق�سريه 
بق�ص �سيء من �سعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وان كان اآثماً، واأما 
اجلاهل والنا�سي فال �سيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بال�سعي 
ثم التق�سري هذا يف العمرة املفردة، واأما يف عمرة التمتع فاحلكم كذلك اإل 
اإحرامه فاأنه يلزمه  اأي من ن�سى ال�سعي فق�سر لالإحالل من  النا�سي  يف 

التكفري ببقرة على الأحوط ويعيد التق�سري بعد ال�سعي على الأحوط.
امل�سجد  اأر�سية  يف  امل�ستعمل  البالط  على  ال�سجود  يجوز  هل  ال�سوؤال: 
ال�سم�ص ويقال  باأ�سعة  يتاأثر  يتميز بطرده للحرارة فال  اأنه  احلرام علما 

اإنه حجر �سناعي ولي�ص طبيعيا؟
املواد  كانت  اإذا  عليه  ال�سجود  جواز  من  مينع  ل  �سناعيا  كونه  اجلواب: 
امل�ستعملة يف �سناعته مما ي�سح ال�سجود عليها اأو كان اخلليط من غريها 
م�ستهلكا عرفا، هذا يف غري حال التقية واأما يف حال التقية فيجوز ال�سجود 

عليه وان كان م�سنوعا مما ل ي�سح ال�سجود عليه.
باملناطق  يخت�ص  للم�سافر  والتمام  الق�سر  بني  التخيري  هل  ال�سوؤال: 
اجلديدة  المتدادات  ي�سمل  اأم  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  القدمية 

اأي�سا؟
اجلواب: ي�سمل المتدادات احلديثة اأي�سا.

ال�سوؤال: هل يجوز تاأخري كفارة احلج اإىل ال�سنة املقبلة ؟
اجلواب: ل يجوز التاأخري بنحو يعدهّ ت�ساحماً وت�ساهاًل.

مكة  يف  لل�سرب  املخ�س�سة  املربدة  باملياه  الو�سوء  يجوز  هل  ال�سوؤال: 
واملدينة؟

اجلواب: اإذا كانت خم�س�سة لل�سرب ل يجز الو�سوء بها.
ال�سوؤال: امل�سوؤولون عن حمالت احلج واملر�سدون للحجاج الذين ميار�سون 

عملهم �سنويا هل حكمهم الق�سر اأو التمام؟
اجلواب: اإذا كانت فرتة عملهم ق�سرية كثالثة اأ�سابيع كان حكمهم الق�سر 
ال�ستباه  موارد  ويف  التمام  حكمهم  كان  اأ�سهر  كثالثة  طويلة  كانت  وان 
وال�سك يف كونهم من كثري ال�سفر اأم ل فالحوط وجوبا لهم اجلمع بني 

الق�سر والتمام.
ال�سوؤال: ما حكم لب�ص الكمام يف احلج علما باين م�سابة بالتهاب يف ال�سدر 

وعند �سم رائحة الديزل اأ�ساب بالكحة و�سيق النف�ص؟
اجلواب: ل يجوز اإن كان مينع الرائحة بل ل يجوز للمراأة على الحوط 

مطلقا اإل ل�سرورة.
وطلوع  الفجر  طلوع  بني  ما  يف  للمحرم  التظليل  يجوز  هل  ال�سوؤال: 

ال�سم�ص ؟
اجلواب: يجوز اإن ل متطر، واإل فال يجوز على الحوط .

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة
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انبهار  بجرد  احل�سد  يتحقُق  هل 
عمل  هو  ام  الغري؟  بنعم  ال�سخ�ص 
وحركة وكيف ميكن ان يتجنب ال�سخ�ص 

من حالة احل�سد ؟
احل�سد  تف�سري  يف  الأخالق  علماء  قال 
زوال  متني  عن  تعربهّ  نف�سية  حالة  انه 
للحا�سد..  واإعطائها  الغري  من  النعمة 
احلالة  هذه  يتجنب  ان  املوؤمن  فعلى 
لن  عليها،  رقيباً  يكون  وان  نف�سه،  يف 
احل�سد مذموم وقد ورد فيه: اإن احل�سد 
ياأكل احل�سنات كما تاأكل النار احلطب.
الآخر  يغبط  اأن  الن�سان  حق  من  نعم، 
يتمنى  وان  عليه  به  الل  اأنعم  ما  على 
رزق  كما  النعم  هذه  من  الل  يرزقه  ان 
ل  �سحية  نف�سية  حالة  فهذه  غريه.. 

اإ�سكال فيها.
وجتنب حالة احل�سد امنا تكون برتبية 
النف�ص على تقوى الل وان تكون الآخرة 
هي ن�سب عني املوؤمن فال يغرت بالدنيا 
ومكا�سبها فانها ـ مهما كانت ـ فهي اآيلة 
الآية  اليه  ت�سري  املعنى  وهذا  زوال  اىل 
قارون  عن  احلديث  يف  التالية  الكرمية 
زينته  يف  قومه  على  ))فخرج  واأمواله: 
قال الذين يريدون احلياة الدنيا ياليت 
حظ  لذو  اإنه  قارون  اأوتي  ما  مثل  لنا 
ويلكم  العلم  اأوتوا  الذين  وقال  عظيم. 
ثواب الل خري ملن اآمن وعمل �ساحلاً ول 
يلقاها اإل ال�سابرون((  �سورة الق�س�ص 

.  80 ،79 :

باملعروف(  اأوىل  )الأقربوَن  عبارة ُ  هل 
اآية كرمية اأم حديث نبوي �سريف؟

فلم  رواية،  ول  اآية  لي�ست  العبارة  هذه 
نعرث عليها يف كتبنا ويف كتب اأهل ال�سنة، 
 ، اللفظ  بهذا  علمته  ما  ال�سخاوي  قال 
ولكن قال النبي )�سلى الل عليه واآله( 
لأبي طلحة: اأرى اأن جتعلها يف الأقربني، 
اأو  وقف  اإذا  باب  يف  البخاري  رواه  كما 
ك�سف  اأنظر  اأن�ص،  عن  لأقاربه  اأو�سى 
اخلفاء للعجلوين ج1 �ص 161 ويف اأ�سنى 
الأل�سن:الأقربون  على  ا�ستهر  املطالب 
خلفاً  بحديث  ولي�ص  باملعروف،  اأوىل 
ملن زعم لكن ي�سهد له ق�سة اأبي طلحة 
وقوله تعاىل: )) َي�ساأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن 
َفِللَواِلَديِن  َخرٍي  ن  مِّ اأَنَفقُتم  َما  ُقل 

َوالأَقَرِبنَي (( )�سورة البقرة: 215(.
لأحد  العبارة  هذه  اإن  القول  وميكن 
معناها  م�ستخل�ساً  املحدثني  اأو  العلماء 
قوله  مثل  الأحاديث  من  جمموعة  من 
رحم  وذو  �سدقة  )ل  ال�سالم:  عليه 
ذي  على  ال�سدقة  )واأف�سل  حمتاج(، 
ال�سدقة  و)جريان  الكا�سح(،  الرحم 
)عليه  الكاظم  الإمام  وقول  بها(  اأحق 
ال�سالم( يف اإعطاء القرابة امل�ست�سعفني 
غريهم  من  اأف�سل  )هم  الزكاة:  من 
اأعطهم(، وقد ثبت عندنا وجوب النفقة 
والأولد  كالأبوين  الأقارب  بع�ص  على 

وت�ستحب على باقي الورثة. 
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كلية العلوم يف جامعة كربالء تعقد ندوة علمية حول الإعجاز القراآين

دائرة �صحة كربالء حتتفل بالعيد الوطني للمراأة 

ندوة جمتمعية يف كربالء حول اأهمية الفحو�صات الطبية التي ت�صبق الزواج

تطبيق طرق تدري�صية حديثة يف اإحدى مدار�س كربالء بهدف تطوير الواقع الرتبوي 

اأكرث من 10 �صاعات ت�صغيل للمولدات الهلية اعتبارا  من ني�صان املقبل

تنفيذ جدارية بقيمة مليار دينار تتحدث عن تاريخ كربالء. 

عقدت كلية العلوم يف جامعة كربالء ندوة علمية حول 
فيها  ا�ست�سافت  النف�سي  الطب  يف  القراآين  الإعجاز 
والرقمي  العددي  الإعجاز  جمال  يف  املوهوبني  احد 
ح�سورا  �سهدت  التي  الندوة   ، ال�سورية  والذاكرة 

تناولت  اجلامعة  يف  والتدري�سيني  لالأ�ساتذة  مميزا 
�سرحا تف�سيليا عن هذا املحور املهم وبطريقة علمية 

اأثارت اإعجاب احلا�سرين .. 

ل�سحة  وا�ستثمار  لها  حق  املراأة  )�سحة  �سعار  حتت 
حفال  كربالء  �سحة  دائرة  اأقامت  القادمة(  الأجيال 
بنا�سبة اليوم الوطني للمراأة على قاعتها الرئي�سية ، 
احلفل الذي ح�سره عدد من الكوادر الطبية وال�سحية 

تثقيفية  حما�سرات  قراءة  ت�سمن   ، املحافظة  يف 
وطبية بينت �سرورة الهتمام بالواقع ال�سحي للمراأة 

كونها متثل اللبنة الأ�سا�سية للمجتمع.

نظمت كلية الطب يف جامعة كربالء ندوة جمتمعية 
الزواج  ت�سبق  التي  الطبية  الفحو�سات  اأهمية  حول 
الندوة  وناق�ست   ، اجلامعة  يف  الكربى  القاعة  على 
هذا  يف  الخت�سا�ص  الطباء  من  عدد  ح�سرها  التي 

التي قد  والنتقالية  الوراثية  المرا�ص  انواع  املجال 
على  املواطنني  تثقيف  وكيفية  الزواج  بعد  حت�سل 
دون  للحيلولة  الزواج  قبل  الطبي  الفح�ص  �سرورة 

ال�سابة بهذه المرا�ص .. 

ومطورة  حديثة  تدري�سية  طرق  ا�ساعة  اجل  من 
احدى  طبقت  منها  البتدائية  خا�سة  املدار�ص  يف 
الرتبية  وزارة  بالتعاون مع  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 
جتربة املدار�ص الآمنة او ما ي�سمى بالتعليم النا�سط 
امل�سروع  ، وت�سمن  يف خم�ص حمافظات منها كربالء 

الذي طبقته املوؤ�س�سة يف مدر�سة النت�سار البتدائية 
الكوادر  واإدخال  احل�سينية  ناحية  يف  الواقعة  للبنات 
الرتبوية بدورات مكثفة من اجل احل�سول على ن�سب 
يف  التعليمي  الواقع  وتطوير  عام  كل  متقدمة  جناح 

البالد. 

اإن   ، اخلر�سان  ح�سني  كربالء،  نفط  فرع  مدير  قال 
�ساعات الت�سغيل للمولدات الأهلية �ستكون اأكرث من 
ني�سان  �سهر  من  الأول  من  اعتبار  يوميا  �ساعات   10
خالل  يوميا  �ساعات  خم�ص  كانت  اأن  بعد  املقبل 
موافقة  على  "ح�سلنا  مو�سحا   ، املا�سية  الأ�سهر 

كمية  بزيادة  النفطية  للمنتجات  العامة  ال�سركة 
جتهيز  املولدات من 15 لرتا لكل واحد K V اإىل 30 
لرتا لكل واحد K V ، م�سريا اىل اإن �سعر الأمبري 
الواحد �ستحدده احلكومة املحلية خالل اجتماعاتها 

املقبلة.

كبرية  جدارية  تنفيذ  كربالء  يف  املحلية  احلكومة  قررت 
غرار  على  املدينة  تاريخ  عن  تتحدث  دينار  مليار  بكلفة 
جدارية ن�سب احلرية يف بغداد ، اأعلنت ذلك رئي�سة جلنة 
�سلطان  �سليمة  املحافظة  جمل�ص  يف  والإعالم  الثقافة 
الفنانني  اإىل  الدعوة  وجهت  احلكومة  اإن  اإىل  م�سرية   ،

ان  .واأو�سحت  لتنفيذها  والعامليني  والعرب  العراقيني 
الإمام  ثورة  منذ  كربالء  تاريخ  �ستحكي  التي  اجلدارية 
احل�سني عليه ال�سالم عام 61هـ �ستنفذ اأمام متنزه كربالء 
العراقيني  لكل  مزارا  تكون  كي  و�ستكون منطقة خ�سراء 

والعرب والأجانب الذين يتوافدون على املدينة.

الآلية  قريبا  �ستنفذ  اإنها  التجارة  وزارة  اأعلنت 
مفردات  عن  التعوي�سات  بتوزيع  اخلا�سة 
البطاقة التموينية غري امل�ستلمة �سابقا والبالغة 
15 األف دينار لكل فرد. واأو�سحت اإن اآلية التوزيع 
�ستتم من خالل جلان ي�سرف عليها املحافظون 
املبالغ  لتوزيع  امليدانية  اخلطة  باعداد  و�ستقوم 
الآلية  اإن  اإىل  م�سرية  الغر�ص.،  لهذا  املر�سودة 
ب�سبب  املحجوبني  والأفراد  العائالت  ا�ستثنت 
بح�سب   العالية  الدخول  ذوي  من  اأو  ال�سفر 
التخطيط  دائرة  قبل  من  املعدة  اجلرد  قوائم 
واملتابعة يف الوزارة التي زودت املحافظني بن�سخ 

منها.

موؤ�ص�صة ال�صجناء ال�صيا�صيني حتتفي 
مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة

نظمت موؤ�س�سة ال�سجناء ال�سيا�سيني ق�سم �سوؤون املراأة 
بنا�سبة  بكربالء  الوحدة  �سباب  مركز  يف  احتفالية 
اليوم العاملي للمراأة ، احلفل الذي ح�سره وزير ال�سباب 
امل�سوؤولني  وكالة وعدد من  املوؤ�س�سة  رئي�ص  والريا�سة 
بينت  كلمات  قراءة عدة  �سهد  ال�سيا�سيات  وال�سجينات 
 ، البائد  النظام  �سد  العراقية  املراأة  ن�سال  مراحل 

وتكرمي عدد من ال�سجينات املتفوقات درا�سيا ..
احل�سينية  املقد�ستني  العتبتني  ا�ست�سافت  وقد 

والعبا�سية ال�سجينات ال�سيا�سيات بتاريخ  2011/3/9.

تعوي�س نق�س مفردات 
التموينية ل ي�صمل املي�صورين
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اخلمي�ص  يوم  م�ساء  املقد�سة  كربالء  مدينة  زاَر 
علي  حممد  ال�سيد  الل  اآية   2011/3/3 املوافق 
ال�سريازي برفقة وفد قدم  لزيارة الإمام احل�سني 

)عليه ال�سالم(.
�سعبة  م�سوؤول  الفهد(  ح�سن  )اأحمد  وقال 
ملجلة  خ�سه  ت�سريح  يف  اخلارجية  العالقات 
يرتاأ�سه  الذي  الوفد  اإن  الأ�سبوعية،  )الأحرار( 
ال�سريازي  املو�سوي  علي  حممد  ال�سيد  الل  اآية 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  عام  اأمني  التقى 
�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي على قاعة 

دار ال�سيافة يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف".
احلديث  اأطراف  تبادل  "الوفد  اإن  الفهد  وتابع 
ال�سيخ  �سماحة  مع  والجتماعي  الديني 
اىل  توجه  "الوفد  اإن  اىل  م�سريا  الكربالئي"، 
املوافق  ال�سبت  يوم  الأ�سرف  النجف  مدينة 

."2011/3/5
علي  حممد  الل  اآية  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
من  يتخذ  دين  عال  هو  ال�سريازي  املو�سوي 
جنل  وهو  له،  مقرا  الإيرانية  م�سهد  مدينة 
املرجع  و�سقيق  ال�سريازي،  الل  عبد  املرجع 

بدينة  ولد  ال�سريازي،  املو�سوي  باقر  حممد 
النجف بالعراق، ويعد من اأبرز العلماء يف مدينة 
مو�سى  بن  علي  الإمام  مرقد  ت�سم  التي  م�سهد 

الر�سا )عليه ال�سالم(. 
 

اآية ُاهلل ال�صريازي 
 يزور حمافظتي كربالَء والنجف الأ�سرف

بكلفة 85 مليون دينار 
 مديرية ماء كربالء تبادر لإي�سال املاء اخلام اىل منطقة ال�سريعة

بادرت مديرية ماء كربالء ب�سروع اإي�سال املاء اخلام 
بكلفة  احلر  ناحية  الواقعة يف  ال�سريعة  اىل منطقة 

اإجمالية قدرها )85190000( دينار، وملدة 60 يوما.
وقال )زاهد املر�سدي( مدير اإعالم ماء كربالء، لقد 
ال�سريعة  املاء اخلام اىل منطقة  باإي�سال  العمل  "مت 
باإ�سراف مديرية ماء كربالء املقد�سة، وتنفيذ وزارة 
املبا�سر  التنفيذ  دائرة  بالتعاون مع  العامة  البلديات 
املر�سدي  وتابع  يوما"،   60 امده  زمني  �سقف  حتت 
اإنه "و�سعت مديرية ماء كربالء خطوة بديلة لنهر 
الر�سدية لإي�سال املاء اخلام اإىل جممعات ماء احلر 
بداأ  اأن  بعد  الناحية،  لهذه  التابع  الر�سدية  وجممع 
يبداأ  الذي  النهر  الر�سدية وهو  نهر  ينح�سر يف  املاء 
واىل  احلر  بجمعات  مروراً  البوبيات  منطقة  من 
بد  قامت  "املديريًة  اإن  م�سريا  ال�سريعة"،  منطقة 
اأنبوب للماء اخلام من منطقة البوبيات اىل جممعات 

ماء احلر". 
فكرة  بتنفيذ  قامت  "املديرية  اإن  املر�سدي  واأ�ساف 
ماء  اأنبوب  بد  ال�سريعة  جممع  اىل  املاء  اإي�سال 
تكون كميات  وبهذا  بقطر )8(عقدة وبطول )7(كم، 
وجممع  احلر  جممعات  اىل  الوا�سلة  اخلام  املاء 
ال�سريعة م�سيطرا عليها بوا�سطة نهر الر�سدية ويف 
ال�سيطرة على كمية  النهر تكون  املاء يف  �سحة  حالة 

البوبيات  الوا�سلة من منطقة  ال�سبكة  املاء بوا�سطة 
ال�سريعة"،  جممع  اىل  ومنها  احلر  جممعات  اىل 
"مت ن�سب م�سختني للماء ت�سخان كمية  اإنه  مبينا 
220 م3�ساعة على بئر ال�سحب املن�ساأ يف جممعات ماء 
الآن  امل�سروع قد و�سل  "العمل يف  اإن  احلر"، موؤكدا 
اىل مراحله الأخرية وقد ينتهي العمل خالل الأيام 

القليلة القادمة".

تقرير: ح�سني النعمة
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لإبداع  حافال  �سجال  الإ�سالمية  العمارة  تعترب 
امل�سلمني وعنوانا لعبقريتهم، وذاكرة حافظة لقيمهم 
والبناء  احل�سارية.  هويتهم  مقومات  من  ومقوما 
ـ يعد  الإ�سالمي  با له من مظاهر جمالية وفنية 
اإغناء  يف  الإ�سالمية  احل�سارة  به  اأ�سهمت  ما  ثمرة 
الإ�سالمية  العمارة  لبناة  وكان  الإن�ساين.  الرتاث 
الرتاث  ذلك  اإثراء  يف  مكانة  و�سناع  مهند�سني  من 

تخطيطا واإجنازا. 
يف  اليوم،  نراه  فيما  وعبقريتهم  اإبداعهم  وجتلى 
كثري من املباين التي حتدت عاديات الزمن، كالقالع 
والق�سور  واملدار�ص  واملراقد  وامل�ساجد  واحل�سون 
والفنادق... والتي ل تزال �ساهدة على علو  كعبهم  يف 
الإبداع، وعلى رقة ذوقهم يف الخرتاع. فقد ج�سدت   
وعك�ست  الإ�سالمية،  العمارة  تطور  املاآثر  تلك 
الإ�سالم  بالد  ويف   - احلقب  -عرب  خ�سو�سيتها 
الإ�سالمي خا�سة. ول يكن ذلك  الغرب  عامة، ويف 
ول  الإ�سالمية،  العقيدة  �سياق  عن  بناأى  الإبداع 
متطلباته  وفق  الوجود،  يف  الإن�سان  لقيمة  غبطا 
حميطه  ل�سرورات  وا�ستجابة  والروحية،  النف�سية 
البيئي والجتماعي والقت�سادي هذا واليوم ن�سلط 
ال�سوء على املاآذن  وامليزة التي امتازت بها  امل�ساجد 
الأوىل التي بنيت ففي عهد الر�سول �سلى الل عليه 
و اله و�سلم بغري ماآذن، ثم اأ�سيفت اإليها املاآذن لتكون 

مكاناً مرتفعاً ينادي  فيه املوؤذن لل�سالة.
وقد تفنن املعماريون يف  اأ�سكال املاآذن ودوراتها حتى 
والأزمنة،  البلدان   ح�سب  خمتلفة  اأ�سكاًل  اأخذت 
طراز  الإ�سالمية  الأقاليم  من  اإقليم  لكل  واأ�سبح 
اأفريقيا  �سمال  ففي  اإليه  ين�سب  املاآذن  من  خا�ص 
الربج،  �سكل  املاآذن على  انت�سر طراز من  والأندل�ص 

بالقريوان،  "عقبة"  جامع  مئذنة  اأمثلتها  ومن 
ومئذنة جامع قرطبة بالأندل�ص.

امل�سرية  املئذنة  املاآذن،واأخذت  تطورت  م�سر  وفى 
ذات قاعدة  اململوكي وهي  الع�سر  املتميز فى  �سكلها 
�سكاًل  لتاأخذ  العلوية  الأركان  م�سطوفة  مربعة 
مثمناً،ثم جند الدورة الأوىل،ثم ي�ستمر بناء املئذنة 
مثمناً اأي�ساً وجند دورة اأخرى ثم يتحول البناء اإىل 
اأعمدة. على  حممولة  خوذة  يحمل  اأ�سطواين  �سكل 
واأغلب املاآذن يف  م�سر و�سوريا  ذات اأدوار ثالثة:الأول 

مربع والثاين مثمن والثالث اأ�سطواين.
ويف الطراز الرتكي تكون املنارة م�ستديرة ومم�سوقة 
اأمثلتها  مدبب،ومن  بخروط  اأعالها  يف  وتنتهى 

منارة جامع "حممد علي" بالقلعة.
ر�سيقة  اأ�سطوانة  �سكل  فعلى  فار�ص  بالد  ماآذن  اأما 
لي�ص لها دورة للموؤذن لأنها ل تكن ت�ستعمل لالأذان 

،وتنتهى من اأعالها بردهة تقوم على مقرن�سات.
كلما  ت�سيق  اأ�سطوانية  املاآذن  تكون  الهند  وفى 
يف  املاآذن  اأما  وت�سليعات   �سرفات  وتزينها  ارتفعت 
كربالء امتازت بالذهب  و�سكلها ال�سطواين وفيها  
م�سلعة  القبة  راأ�ص  و�سكل  للموؤذن  غرفة   بالأعلى 
املتفردة عن  بهويتها  القبة مميزة  �سكلها من  تاأخذ 
بهذا  نفتخر  ونحن  العال   يف  امل�سيدة  املاآذن  كل 

التفرد.

املاآذُن يف كربالَء تفردت عن كل ماآذن العامل

املرموقني  ورواديدها  ب�سعرائها  النجف  مدينة  تزدهر 
منهم عبد احل�سني ال�سرع وعبد احل�سني ابو �سبع وعبد 
المري املر�سد وغريهم ومن بني ال�سماء برز ا�سم ال�ساعر 

احل�سيني عا�سور عوده الرحيمي ..
مدينة  يف   )1904  ( عام  الرحيمي  عا�سور  ال�سيخ  ولد 
هذه  يف  وترعرع  ون�ساأ  الرباق  طرف  ال�سرف  النجف 
ال�سهداء  �سيد  خدمة  يف  عمره  وق�سى  املقد�سة  املدينة 
واإقامة  احل�سيني  �سعره  خالل  من  الطاهرة  والعرتة 
جمال�ص العزاء احل�سينية الأ�سبوعية كان رحمه الل لكل 
�سعره خال�ص للح�سني )عليه ال�سالم( وعرتته الطاهرة 
وكان �ساعراً فطريا ً ل يقراأ ول يكتب، ولعه وحبه يف اهل 
البيت منذ ال�سغر وكان يعقد املجل�ص يف يوم اخلمي�ص من 
ال�سعراء  مع  ال�سعرية  اجلل�سات  يعقدون  وكانوا  الأ�سبوع 

ال�سحن  لواوين  نوا�ص يف  ابو  عبود غفله وحمزة  امثال 
احليدري ال�سريف ويكون ال�سرع فيما بينهم وكان املرحوم 
يف  الواقع  حمله  يف  احل�سينية  واملواكب  الوفود  ي�ستقبل 
امثال  يق�سدونه  ال�سعراء  وكان  النجف  يف  الكوفة  �سارع 
ال�سرع  احل�سني  عبد  وال�سيد  الق�ساب  هادي  ال�ساعر 
واحلاج معني ال�سباك وحاج بوهان وال�سيخ من�سي وال�سيخ 
احل�سني  عبد  وال�سيخ  الر�سا  عبد  واحلاج  الرادود  وطن 
ابو �سبع وال�سيد خ�سري وكان زميال ً لوالد ال�سيخ احمد 

الوائلي وال�سيخ هادي زين العابدين .. 
يف  الفعال  الثر  له  الذي  واجلميل  املتميز  �سعره  وكان 
حمي  ر�سول  وال�سيخ  الر�سا  عبد  امثال  الآخرين  نفو�ص 
الدين والذي قال اول ق�سيدة  قراأتها لل�سيخ عا�سور حتت 
مرزاب الذهب يف ال�سحن احليدري ال�سريف وقد قراأ له 

ال�سيخ معني ال�سباك وال�سيد خ�سري واحلاج عبد الر�سا 
وال�سيخ حمزة الزغري وكذلك ال�سيخ عبد الكرمي عا�سور 

الرادود واخوه ال�ساعر حممد ال�سيخ عا�سور الرحيمي ..
وقد تويف ال�سيخ عا�سور الرحيمي عام ) 1991( يف النجف 

ال�سرف ودفن فيها رحمه الل وقد�ص روحه ال�سريفة ..

�شاعُر اهل البيت ال�شيخ عا�شور عوده الرحيمي
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م�سروعية زيارة القبور: اإن علماء الإ�سالم اأفتوا 
قبور  خا�سة  ـ  القبور  زيارة  وم�سروعية  بجواز 
ال�ساحلني ـ ا�ستناداً اإىل عدد من الآيات القراآنية 
والأحاديث ال�سريفة ، بل اأنهم اأفتوا با�ستحبابها 
الوهابيني منهم ل يحرموا  واأف�سليتها، وحتى 
الرحال  و�سد  ال�سفر  موا  حرَّ بل  الزيارة  اأ�سل 

لزيارة قبور ال�ساحلني.
َعزَّ  الل  فقول  الكرمي  القراآن  من  الدليل  اأما 
اأََبًدا َوَل  اَت  ْنُهم مَّ اأََحٍد مِّ : { َوَل ُت�َسلِّ َعلَى  وَجلَّ
ِ َوَر�ُسوِلِه َوَماُتواْ  اإِنَُّهْم َكَفُرواْ ِباللهّ ِه  َتُقْم َعلََى َقرْبِ
 ( النبي  متنع  الآية  و   ،   )1  (  { َفا�ِسُقوَن  َوُهْم 
موتى  على  ال�سالة  عن   ) واآله  عليه  الل  �سلى 
املنافقني والقيام على قبورهم، ومفهوم الآية هو 

جواز هذين الأمرين بالن�سبة لغريهم.
واأما الدليل من الأحاديث فهي كثرية منها:

ِزياَرِة  يف  �َص  َرخَّ اللهّ  ر�سول  اإنَّ  عائ�سة:  عن   .1
 ( النبي  اإن  اأي�ساً:  اْلُقُبوِر  )2(  2. وعن عائ�سة 
�سلى الل عليه واآله ( قال: " فاأََمَرين َربِّي اأْن اآتي 

اْلَبقيَع َفاأ�ْسَتْغِفْر َلُهْم " .
قلت: كْيَف اأُقوُل يا َر�ُسوَل اللهّ ؟

ِمَن  ياِر  الدِّ اأْهِل  َعلى  الُم  ال�سَّ  " ُقويل:  قاَل: 
ِمنهّا  امْلُ�ْسَتْقِدمنَي  اللهّ  َيْرَحُم  َوامْلُ�ْسِلمنَي،  امْلُوؤِمننَي 
ا اإْن �ساء اللهّ ِبُكْم لِحُقوَن "  )3   َوامْلُ�ْستاأِخريَن، َواإنهّ

.)

ه،  3. َوَروى م�سلم يف �سحيحه: زاَر النَِّبىُّ َقرْبَ اأُمَّ
َفَبكى َواأَْبكى َمْن َحْوَلُه ... َوقاَل : " ا�ْسَتاأذْنُت َربِّي 
ها، فاأَِذَن يل، َفُزوروا اْلُقُبوَر َفاإنَّها  يف اأْن اأُزوَر َقرْبَ

ُرُكْم امْلَْوَت " )4( . ُتَذكِّ
4. كاَن َر�ُسوُل اللهّ ُيَعلُِّمُهم ـ اإذا َخَرُجوا اإىل امْلَقاِبِر 
ـ  ياِر  الدِّ اأْهِل  َعلى  الُم  ال�سَّ َيُقوُل:  قاِئُلُهْم  َفكان  ـ 
املوؤمننَي  ِمَن  ياِر  الدَّ اأْهَل  َعلَْيُكْم  الُم  ال�سَّ ـ  اأو 
ا اإْن �ساء اللهّ لالِحُقوَن ، اأ�ْساأُل اللهّ  َوامْلُ�ْسِلمنَي، َواإنهّ

َلنا َوَلُكُم اْلعافَية )5( .
م�سروعية التو�سل باأولياء الل: التو�سل لغة من 
ُب  اأتقرهّ عماًل  عملُت  اأي  و�سيلة،  ربهّي  اإىل  و�سلت 
اأي  قرابة،  اأو  بكتاب  اإىل فالن  لت  وتو�سهّ اإليه،  به 

تقربُت به اإليه.
 : واجلمع  الغري،  اإىل  به  ب  يتقرهّ ما  والو�سيلة 

الُو�ُسل والو�سائل.
والتو�سل اإىل الل َعزَّ و َجلَّ يكون باأمور خمتلفة 

منها:
 ِ َولِلهّ  } ذكره:  عزَّ  قال  و�سفاته:  باأ�سمائه   .1
الَِّذيَن  َوَذُرواْ  ِبَها  َفاْدُعوُه  �ْسَنى  احْلُ الأَ�ْسَماء 
َيْعَمُلوَن  َكاُنواْ  َما  �َسُيْجَزْوَن  اأ�سمائه  يِف  ُيْلِحُدوَن 

. )6( {
اأحمد،  الإمام  الكرمي: روى  بالقراآن  التو�سل   .2
 ، عن عمران بن احل�سني، اأنهّه مرهّ على رجل يق�صهّ
�سمعت  راجعون،  اإليه  ا  واإنهّ لل  اإنهّا  عمران:  فقال 
الل  وا�ساألوا  القراآن  " اقراأوا  يقول:  الل  ر�سول 
اأن يجيء قوم ي�ساألون به  تبارك وتعاىل به قبل 

النا�ص " )7( .
َجلَّ  الل  قال  ال�ساحلة:  بالأعمال  التو�سل   .3
َجالُله : { َواإِْذ َيْرَفُع اإِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت 
ِميُع اْلَعِليُم  ْل ِمنَّا اإِنََّك اأَنَت ال�سَّ َواإِ�ْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّ
ًة  اأُمَّ ِتَنا  يَّ ُذرِّ َوِمن  َلَك  ُم�ْسِلَمنْيِ  َواْجَعْلَنا  َربََّنا   *
نَت  اأَ اإِنََّك  َعلَْيَناآ  َوُتْب  َمَنا�ِسَكَنا  َواأَِرَنا  لََّك  �ْسِلَمًة  مُّ
ْنُهْم  ِحيُم * َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َر�ُسوًل مِّ اُب الرَّ التَّوَّ
ْكَمَة  َواحْلِ اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  اآَياِتَك  َعلَْيِهْم  َيْتُلو 

يِهْم اإِنََّك اأَنَت الَعِزيُز احَلِكيُم } )8( . َوُيَزكِّ
و  عليه  الل  �سلى   ( الر�سول  بدعاء  التو�سل   .4
�ُسوٍل  اآله ( : قال الل تعاىل : { َوَما اأَْر�َسْلَنا ِمن رَّ
اأَنُف�َسُهْم  لَُمواْ  ظَّ اإِذ  اأَنَُّهْم  َوَلْو   ِ اللهّ ِباإِْذِن  ِلُيَطاَع  اإِلَّ 
�ُسوُل  الرَّ َلُهُم  َوا�ْسَتْغَفَر   َ اللهّ َفا�ْسَتْغَفُرواْ  َجاآوؤُوَك 

ِحيًما } )9( . اًبا رَّ َ َتوَّ َلَوَجُدواْ اللهّ
 -----------------------------------
، الآية  )1( القراآن الكرمي : �سورة التوبة ) 9 ( 

: 84 ، ال�سفحة : 200 .
)2( �سنن ابن ماجه : 1 / 114 .

عند  يقال  ما  باب   ،  64/3  : م�سلم  �سحيح   )3(
دخول القبور ، ال�سنن للن�سائي : 76/3 .

)4( �سحيح م�سلم : 65/3 ، باب ا�ستئذان النبي 
ه . ربَّه َعزَّ و َجلَّ يف زيارة قرب اأُمهّ

عند  يقال  ما  باب   ،  65/3  : م�سلم  �سحيح   )5(
دخول القرب .

)6( القراآن الكرمي : �سورة الأعراف ) 7 ( ، الآية 
: 180 ، ال�سفحة : 174 .

)7( م�سند الإمام اأحمد : 4 / 445 .
)8( القراآن الكرمي : �سورة البقرة ) 2 ( ، الآيات 

: 127 - 129 ، ال�سفحة : 20 .
)9( القراآن الكرمي : �سورة الن�ساء ) 4 ( ، الآية : 

64 ، ال�سفحة : 88 .

والتو�سُل بالنبيِّ ) �سلى الل عليه و اآله ( 
واأهل بيته والأولياء ال�ساحلني

ال�سيخ �سالح الكربا�سي 

زيارُة القبور 

لة ينبغي مراجعتها ل�ستمالها  لقد كتب العلماء و الفقهاء يف هذين املو�سوعني كتبًا كثرية وُمف�سَّ
على حقائق هامة جداً، لكننا نحاول هنا وباخت�سار بيان م�سروعية زيارة القبور بل رجحانها 

وكذلك ا�ستحباب زيارة قبور الأنبياء ) عليهم ال�سالم ( وخا�سة النبي امل�سطفى ) �سلى اهلل عليه و 
اآله ( والأئمة الطاهرين من اأهل بيته ) عليهم ال�سالم ( وكذلك �سائر اأولياء اهلل.
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والعبا�سية  للعتبتني احل�سينية  العامتان  الأمانتان  اأقامت 
املقد�ستني؛ الأ�سبوع املا�سي  حفاًل بهيجاً بنا�سبة ذكرى 
العراقي  ال�سعب  بها  انتف�ص  التي  ال�سعبانية  النتفا�سة 
�سد نظام �سدام املقبور عام 1991  وذلك يف منطقة ما بني 

احلرمني ال�سريفني.
وح�سر الحتفال نائب الأمني العام للعتبة احل�سينية وعدد 
كبري من رجال الدين والأكادمييني واأهايل املدينة الكرام، 
وت�سمن م�ساركة عدد من ال�سعراء ال�سعبيني من كربالء 
وخارجها، اإ�سافة اإىل افتتاح معر�ص لل�سور الفوتوغرافية 
اأهايل  بحق  الهمجية  البعثي  النظام  اأظهرت جرائم  التي 

كربالء اإبان النتفا�سة ال�سعبانية املباركة.
للعتبة  العام  الأمني  نائب  ال�سامي  اأف�سل  ال�سيد  وقال 
الأيام يف  "يف مثل هذه  الحتفال:  كلمة  احل�سينية خالل 
املدن  حتررت  �سعبان،  �سهر  يف  وافقت  والتي  1991م  عام 
حمافظة  ومنها  الظال،  الطاغوت  اأيدي  من  العراقية 
كربالء املقد�سة خالل النتفا�سة ال�سعبانية املباركة التي 

ت وحطمت عرو�ص النظام ال�سدام". دكهّ
تلك  تعيد  لكي  الذكرى  بهذه  كربالء  "حتتفل  وتابع، 
الربيئة  الدماء  لتلك  وفية  ولتكون  والذكريات  الأيام 
املقبور،  البعثي  للنظام  والهمجية  بالق�سف  ذهبت  التي 
ويف احتفالنا هذا نعتقد باأننا نوؤدي جزءاً من الوفاء لتلك 
التي قدمت يوم النتفا�سة  الدماء الطاهرة والت�سحيات 

ال�سعبانية". 
النتفا�سة من  له  تعر�ست  "ملا  اأ�سفه  ال�سامي عن  واأعرب 
ظلم كبري ك�سابقاتها من اأبناء العرب والعال"، مبيناً باأن 
البلدان  الطغاة يف  انتفا�سات �سدهّ  اليوم من  ن�ساهده  "ما 
العربية، فاإن ال�سعب العراقي قد �سبق اجلميع بثل هذه 
ولكن  للظال،  للت�سدي  و�سبقهم  ال�سعبية  النتفا�سات 
ال�سعبانية  النتفا�سة  �سد  وقف  اجلميع  ال�سديد  لالأ�سف 
العراقي  بال�سعب  ليبط�ص  جديد  من  الظال  يد  وحرر 
واملقابر  والتعذيب  الظلم  اأنواع  �ستى  �سده  وميار�ص 

اجلماعية �ساهدة على ظلم ذلك اليوم".
واأ�ساف ال�سامي، اإن "احلكام الديكتاتوريني ل ي�سعوا اإىل 
اأرادوا توريثها  حكم بلدانهم و�سعوبهم مدى احلياة واإمنا 
بال�سعوب  وال�ستهانة  ال�ستهزاء  وهذا جزء من  لأبنائهم، 
وكرامتهم وحريتهم، حتى اإن جميع ثروات ال�سعب يت�سور 

اإمنا  ل�سعبه  يقدمه  وما  له  ملك  باأنها  بفكره  الطاغوت 
هو ف�سل منه، وكلنا نتذكر اأن اخلدمات التي كانت تقدم 
للمدينة يطلق عليها مكرمة من فالن وكاأنها ف�سل من 

الظال".
اأن  العراقية  احلكومة  يف  امل�سوؤولني  "على  اإن  اإىل  واأ�سار 
يحلموا  ل  واأن  العراقي،  لل�سعب  خدمة  باأنهم  يتذكروا 
�سدام  ميار�سها  كان  التي  الطاغوتية  الأفكار  بتلك 
واأعوانه"، متمنياً يف الوقت "لل�سعوب العربية والإ�سالمية 
اأن مين الل تعاىل عليهم بالأمن وال�سالم ويحررهم من 

كل ظال".
ال�سعراء  من  عدد  بقراءة  احلفل  فعاليات  وا�ستمرت 
ال�سعبيني لق�سائد ا�ستذكرت فيها ظلم ومعاناة العراقيني، 
ال�سالم(  )عليهم  البيت  لأهل  وولئها  بحبها  تغنت  كما 
من  كل  وقراأ  الب�سرية.  والعدالة  احلرية  م�سدر  وهم 
ال�سعراء )�سعيد ال�سايف، اأبو حممد املياحي، اأيهاب املالكي، 
والتي  العي�ساوي(،  واثق  نهاد اخليكاين،  القري�سي،  غ�سان 
قبل  من  كبرياً  ترحاباً  ال�سعرية  و�سورها  بكلماتها  نالت 

احلا�سرين.
ن احلفل اأي�ساً افتتاح معر�ص ال�سور الفوتوغرافية  وت�سمهّ
والوثائق والتي تظهر معاناة وويالت اأهايل كربالء خالل 
والديكتاتورية  الهمجية  ومدى  ال�سعبانية  النتفا�سة 
الكربالئيني  بحق  ا�ستخدمت  التي  والأ�ساليب  البعثية 

والعتبات املقد�سة، وهي ُتن�سر للمرة الأوىل.
ُيذكر ان العراقيني انتف�سوا �سد ديكتاتورية البعث املقبور 
ال�سعبانية(  )النتفا�سة  الكبرية  ال�سعبية  انتفا�ستهم  يف 
ال�سعبية يف  الثورات  اأوىل  والتي عدت  عام 1991م،  اآذار  يف 

املنطقة العربية �سدهّ احلكام الظاملني.

بعَد مروِر ع�صريَن عامًا على ثورة العراقيني �صّد الديكتاتورية..
الأمانتاِن العامتاِن للعتبتني احل�سينية والعبا�سية املطهرتني ت�ستذكران منا�سبة 

النتفا�سة ال�سعبانية �سدهّ النظام البعثي املقبور

تقرير: علي اجلبوري
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تقرير: ح�سني النعمة

املقد�سة  العتبات  مع  التوا�سل  يف  منها  مبادرة 
لرفد طلبتها بكل ما له عالقة بفكر اأهل البيت 
طالبا   )150( ي�سم  وفد   زار  ال�سالم(  )عليهم 
من جامعة بابل كلية الدرا�سات القراآنية العتبة 
بثابة  زيارتهم  وجاءت  املقد�سة،  احل�سينية 
املقد�سة  واملراقد  الطالب  العالقة بني  توا�سل 
على  وال�سري  والأخالقية  الدينية  واملفاهيم  

نهج الأنبياء والر�سل ..
الزيارة  مرا�سيم  اأمت  اأن  بعد  ال�سيف  الوفد 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  عام  اأمني  التقى 
�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي الذي بني 
لهم اأهمية دور طلب العلم بالن�سبة للم�سلمني 

من خالل بع�ص الأحاديث ال�سريفة.. 
العلم،  "طالب  على  ان   اىل  �سماحته  واأ�سار 
وهل  اجلامعة  يف  الدرا�سة  من  الهدف  حتديد 
ال�سهادة  حيازة  على  يقت�سر  الهدف  هذا  اإن 
لتحقيق  الطموح  وينتهي  مدر�سا  اأ�سبح  ثم 
فر�سة عمل وان يكون له مركز عمل مرموق،  
يكون  اأن  بتحقيق  ت�سهم   ل  الأهداف  هذه 
النبي )�سلى الل عليه واآله و�سلم( �سائقه اىل 

اجلنة ودليله و�سوف لن تكون له هذه النتائج 
والثمار" .. 

اأخرى  اأهمية  للوفد  الكربالئي  ال�سيخ  وبني 
طلب  م�ساألة  وهي  مراعاتها  امل�سلم  على  يجب 
ال�سريف  النبوي  احلديث  اىل  م�سريا  العلم 
"اأقرب النا�ص درجة من مرتبة النبوة اأهل العلم 
واجلهاد" فاجلانب الأخالقي وجانب جماهدة 
النف�ص  هذان اجلانبان مقرونان بالعلم هما من 
اأ�سرار توفيق العلماء يف بلوغ مرتبة املرجعية" 
العلم  "طالب  على  ان   اىل  �سماحته   ولفت   ..
لتاأ�سي�ص  للمجتمع  ال�ساحلة  اخلدمة  تقدمي 
اللبنة املوؤمنة"، م�سريا على  "الطالب اأن يجعل 
النف�ص و�سفاء  من جملة الأمور عربة لتزكية 
ودرا�سته  العلم  طلب  يف  الأهمية  ولها  اخللق 
وتطبيقه ح�سب ما جاء يف  احلديث ال�سريف". 
وذكر ال�سيخ الكربالئي بع�ص الأحاديث يف  بيان 
منزلة القراآن الكرمي مو�سحا من خالل ذلك 
ما هو املطلوب من طلبة الدرا�سات القراآنية، كما 
اأداة ل قيمة  اإن املنا�سب جميعها  بني �سماحته 
اإ�سارة  وهي  تعاىل،  الل  ر�سا  يف  كان  ما  اإل  لها 
ر�سا  يحقق  اأن  با�ستطاعته  اإن�سان  كل  ان   اىل 
الل من خالل عمله فينال ويحقق ر�سا املوىل 
اأن  �سبحانه، لذا على طلبة الدرا�سات القراآنية 

اإن  يتقربوا بدرا�ستهم اىل الل عز وجل موؤكدا 
والهمة  الندفاع،  عامل  لديهم  �سيتوفر  مما 
والتوجه  للدرا�سة  ال�سديدة  والرغبة  العالية 
التام بحيث يحقق الربكة والت�سديد الإلهي". 
 " ال�سريف  احلديث  �سماحته  ذكر  خالل  ومن 
الليل"،  واأ�سحاب  القراآن  حملة  اأمتي  اأ�سراف 
"باأنه لفظ احلملة ي�سمن  القراآن  ف�سر حملة 
معنى التكليف والتكليف يتطلب الأداة والعمل، 
وملا للقراآن من مرتبة من القدا�سة فحملته من 
اأ�سراف الأمة، وهم من يقروؤون القراآن ب�سورة 
�سحيحة ويفهمون معنى القراآن ويعملون  به 
اقرتنوا  الذين  الليل  اأ�سحاب  اإليهم  وي�ساف 

بحملة القراآن فاأ�سبحوا من اأ�سراف الأمة".
وبني لهم اأهمية القراآن الكرمي ودوره يف حياة 
الأحاديث  خالل  من  الد�ستور  باأنه  امل�سلمني 
والد�ستور  املنهج  اإنه  ت�سري اىل   التي  ال�سريفة 
وال�سعادة  الكمال  الإن�سان اىل  الذي ي�سل منه 
التي ين�سدها يف حياته وحتديد م�ستقبله تعتمد 
على درا�سة القراآن وتعلمه وتعليمه، وتعلم فكر 

اأهل البيت )عليهم ال�سالم( والعمل به ..
الزائر  الوفد  لقائه  خالل  �سماحته  بني  كما 
جانبا اآخر متمثال ببيان املقومات التي يجب اأن 
العلم كي ي�ستطيع ان يطوي  يتقلد بها طالب 
مراحل درا�سته حتى الو�سول اىل الهدف الذي 
من  جملة  " هنالك  فقال:  م�سرِيِه،  يف  يرومه 
بها  التقلد  العلم  طالب  على  يتطلب  املقومات 
تبداأ من مقوم الإدراك والوعي لقدا�سة الهدف 
العلم  لأن  العلم،  طالب  ين�سدها  التي  والغاية 
وال�سعادة  والب�سرية  تعاىل  الل  ملعرفة  مفتاح 
مفتاح  هي  الوقت  ذات  ويف  لالإن�سان  والكمال 
)حكمت  الدكتور  بنيهّ  فيما  املجتمع"..  ل�سعادة 
الدرا�سات  لعمادة  العلمي  املعاون  اخلفاجي( 
القراآنية اإن "ديدن الطلبة العمل با يتعلمونه 
والتفقه  املقد�سة  العتبات  وزيارة  به،  فيعملون 
والطالع  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  بعلوم 

على ثقافتهم"..

ال�سيُخ  الكربالئيُّ خالل لقائه وفد جامعة بابل:

حملُة القراآِن مْن تعلََّمه وعلََّمه وعمَل به 
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تي�سري عبد عذاب

ت�سم الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة 
اأق�ساما عدة كل ح�سب طبيعة عمله كي يت�سنى  
تقدمي اخلدمات الالزمة للزائرين ،ومن هذه 
الأق�سام املهمة هو ق�سم الآليات الذي يعترب من 
الق�سام الرئي�سة ملا يقوم به من اعمال خدمية 
عديدة ويف خمتلف املجالت وللتعرف اكرث على 
لقاء  لـ)الحرار(  كان  الق�سم  هذا  عمل  طبيعة 
مع رئي�ص الق�سم)ال�سيد عادل املو�سوي( الذي 
بعد  ب�سيطة  لنا  البداية  كانت  قائال:  حدثنا 
اإدارة  الر�سيدة  املرجعية  وتويل  النظام  �سقوط 
بداية  يف  الق�سم  امتلك  حيث  املقد�سة  العتبات 
الأ�سخا�ص  احد  بها  تربع  واحدة  �سيارة  الأمر 
وا�سبحت  تدريجيا  العمل   تطور  ثم  ومن 

ثم  الإدارة  مركبات  �سعبة  با�سم  �سعبة  لدينا 
الدينية  ال�سياحة  افتتح ق�سم بعدها وهو ق�سم 
ميتلك  حيث  اكرث،  ال�سيارات  عدد  واأ�سبح 
الق�سم حاليا اكرث من )250( اآلية تدار بـ)300 
)�سعبة  �سعب   )3( على  موزعني  منت�سب   )
النقل ال�سياحي و�سعبة مركبات الإدارة  و�سعبة 
املعدات الهند�سية والآليات الثقيلة (.. وت�سمل 
هذه الآليات املركبات ال�سغرية الكهربائية التي 
و�سل عددها حتى الآن )30( �سيارة، تنقل هذه 
واملر�سى  ال�سن  كبار  من  الزائرين  ال�سيارات 
وعامة الزائرين يف داخل منطقة بني احلرمني 

واحلائر احل�سيني.
 )5( عددها  فيبلغ  الكان�سات  اما  وا�ساف: 
خا�سة  كاب�سات   )7( اىل  بالإ�سافة  كان�سات 
اطنان،   )5-2( للنفايات خمتلفة احلمولة من 

املاء  لنقل  فت�ستعمل  احلو�سية  ال�سيارات  اما 
ما  منطقة  يف  املنت�سرة  ال�سحية  للمن�ساآت 
اىل  املاء  لنقل  ت�ستخدم  واي�سا  احلرمني  بني 
لغ�سل  وت�ستخدم  املتعددة  العتبة  م�ساريع 
احلرمني،  مابني  ومنطقة  الداخلية  ال�سوارع 
من  متنوعة  �سغرية  �سيارات  اي�سا  وهنالك 
اليومية  العتبة  لأعمال  ت�ستخدم  ركاب   )7-5(
كمراجعة الدوائر والتنقل اىل م�ساريع العتبة 

املنت�سرة يف املحافظة.
املتعددة يف  املو�سوي: وب�سبب القطوعات  وتابع 
املقد�سة  العتبة  امتلكت  القدمية  املدينة  مركز 
 ) تقريبا  راكبا   24 �سعة  كو�سرت)  �سيارة   )55(

املو�سوي: يف الزيارات الكبرية ن�ستنفر 
كافة الآليات لنقل الزائرين جمانا ً.. 

ق�صم الآليات يف العتـــــــــــــــبة احل�صينية املقد�صة
خدمات م�ستــــــــــــــــــــــــــمرة للزائرين
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ق�صم الآليات يف العتـــــــــــــــبة احل�صينية املقد�صة
خدمات م�ستــــــــــــــــــــــــــمرة للزائرين

دورية  ب�سورة  مق�سمة  جمانا  الزائرين  لنقل 
�ساعة   )24( تعمل  بحيث  وجبات  ثالث  على 
�سباحا  الزائرين  الكو�سرتات  تنقل  واي�سا 
وهنالك  املختلفة،  الكراجات  اىل  الفنادق  من 
ت�ستخدم  )البا�سات(  الكبرية  ال�سيارات  اي�سا 
يف  اأما  املليونية  الزيارات  يف  الزائرين  لنقل 
اليام العتيادية فت�ستخدم لنقل الزائرين اىل 
الكاظمية  والعتبة  والكوفة  ال�سرف  النجف 

والعتبة الع�سكرية باأ�سعار منا�سبة.
لأعمال  ت�ستعمل  ومكائن  اآليات  اي�سا  وهنالك 
ال�ساحنات  وت�سمل  املقد�سة  العتبة  وم�ساريع 
 ) و)الرتيالت  البناء  مواد  لنقل  املخ�س�سة 
والبالغ  الإن�سائية  املواد  تنقل  التي  القالبة 
وكذلك  احلمولت  خمتلفة  �ساحنة   16 عددها 
واحجام  باأنواع  وكريدرات  وحادلت  �سفالت 

�سوكية خمتلفة  رافعات  عن   ف�سال   ، خمتلفة 
احلمولة... وعن املكان املخ�س�ص لوقوف هذه 
ثالثة  هنالك  ان  املو�سوي  ال�سيد  ذكر  الآليات 
للمركبات  حبيب  �سارع  يف  )مراأب  وهي  اأماكن 
ي�سم  الذي  طويريج  باب  يف  ومراأب  ال�سغرية 
بغداد  باب  ومراأب  الآليات  وبع�ص  الكو�سرتات 
ال�سياحة  و�سيارات  الهند�سية  الآليات  وي�سمل 
خا�سة  ور�ص  لدينا  مراأب  كل  يف  الدينية، 

ل�سيانة العجالت  .
البري(  الواحد  عبد  )احلاج  حتدث  كما 
العتبة  بان   " العتبة  يف  الإدارية  الهيئة  ع�سو 
ال�سهر  نهاية  يف  العمل  �ستبا�سر  احل�سينية 
اجلاري باإن�ساء م�سروع مراأب العتبة احل�سينية 
ال�سيب وب�ساحة )35(  املوحد يف منطقة هور 
جلميع  املراأب  هذا  و�سيت�سع  مربع،  مرت  الف 

اىل  بالإ�سافة  املقد�سة  العتبة احل�سينية  اآليات 
ال�سيارات  وغ�سل  ولل�سباغة  للت�سليح  ور�ص 
وحمطة   .. باأنواعها  ال�سيارات  كافة  واإدامة 
ال�سيارات  حتمي  وم�سقفات  الوقود  لتزويد 
بفرتة  امل�سروع  و�سينجز  اجلوية  الظروف  من 

قيا�سية ل تتجاوز الـ)8( ا�سهر. 
املهم  الق�سم  هذا  عن  تقريرنا  ختام  ويف 
للزائرين  يقدمها  التي  املجانية  واخلدمات 
الهتمام  املواطنني  املجلة  اأ�سرة  تهيب  الكرام 
العبث  وعدم  التدخني  وعدم  الآليات  بهذه 
واحلفاظ على نظافة ال�سيارات لأنها خ�س�ست 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإمام  زوار  خلدمة 
ا�ستثناء  وبدون  للجميع  خدماتها  وتقدم 
فاملحافظة عليها هو جزء من الهتمام بالدين 

واملمتلكات العامة.
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تقرير:�سفاء ال�سعدي 

وقعت الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة 
)عليه  احل�سني  �سفري  مركز  لتجهيز  عقداً 
ال�سالم( اجلراحي بالأجهزة الطبية مع �سركة 
التكنولوجية  ال�سركة  العلمي" ممثل  " الأ�سد 
لال�ست�سارات التقنية، جاء ذلك بعد جولة من 
املباحثات والتداول مع جمموعة من ال�سركات 
احل�سني  مركز  لتجهيز  املتخ�س�سة  العاملية 
املتمثلة  الأجهزة  باأف�سل  ال�سالم(  )عليه 
واأجهزة  القلب،  تخطيط  واأجهزة  ة،  بـ)الأ�سرهّ
�سالت العمليات( التي من �ساأنها ان جتعل من 
مركز �سفري احل�سني )عليه ال�سالم( اجلراحي 
الأجهزة  من  عددا  لمتالكه  نوعه  من  الأول 
ب�ست�سفيات  وجودها  يندر  التي  املتطورة 

الدولة.
عام  اأمني  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  وقال 
العتبة احل�سينية املقد�سة؛ "ان هذا العقد ياأتي 
�سفري  مركز  لتجهيز  الثانية  املرحلة  �سمن 
باأحدث  اجلراحي  ال�سالم(   )عليه  احل�سني 
تبذله  ما  �سياق  ويف  الطبية  واملعدات  الأجهزة 
اخلدمات  لتطوير  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
الطبية املقدمة للزائرين اول ً واملواطنني ثانياً 
لتجهيز  �سيمنز  �سركة  مع  التعاقد  مت  ان  بعد 
للعمليات  ب�سالتني  املتمثلة  الوىل  املرحلة 
ثابتة  اأ�سعة  واأجهزة  جداً  املتطورة  اجلراحية 
تكنولوجياً  املتطور  النوع  ومن  ومتحركة 

العتبة احل�صينية املقد�صة تتعاقد لتجهيز املرحلة الثـــــــــــــــــانية من الجهزة الطبية ملركز �صفري احل�صني اجلراحي 
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العتبة احل�صينية املقد�صة تتعاقد لتجهيز املرحلة الثـــــــــــــــــانية من الجهزة الطبية ملركز �صفري احل�صني اجلراحي 
وخدماتياً."

واأ�ساف �سماحته خماطباً مدير ال�سركة والكادر 
الهند�سي لها ؛"نحن ناأمل منكم – حيث ان هذا 
الإمام احل�سني ) عليه  زائري  امل�سروع خلدمة 
ال�سالم( وعموم املواطنني ان تختاروا وتقدموا 
اف�سل الأجهزة املتطورة ذات  املن�ساأ العاملي لكي 
يكون لكم م�ساهمة يف هذه اخلدمة لتنالوا من 
خاللها مرتبة من الثواب احلا�سل من خدمة 

الزائرين واملواطنني."
الأ�سد  ل�سركة  املفو�ص  املدير  بني  جانبه  من   
املهدي  "عبد  ال�ست�ساري  املهند�ص  العلمي 
احل�سينية  العتبة  مع  تعاقدنا  ان  �سادق"   
ان  ل�سيما  وقوياً  مهماً  حافزاً  ميثل  املقد�سة 
هذا املركز يخدم زوار احل�سني)عليه ال�سالم(، 
كاأجهزة  متنوعة  عليها  املتعاقد  الأجهزة  وان 
ما  وكل  الأ�سرة  من  واأنواع  القلب  تخطيط 
يتعلق ب�سالت العمليات وان قيمة العقد تبلغ 
"مليارا وخم�سة وثالثني مليون دينار عراقي" 

على ان جتهز وتن�سب خالل اأربعة اأ�سهر."
املتفق  الجهزة  طبيعة  ان   " �سادق؛  واأ�ساف   
عليها هي من منا�سئ و�سركات عاملية معروفة 
بها  ال�سحة  وزارة  جهزنا  ان  و�سبق  وحمرتمة 
مبيناً  وفنلندية،  �سوي�سرية  �سركات  من  وهي 
على  ن�ست  التي  العقد  ب�سروط  ملتزمون  اننا 
�سخ�سا   عددهم)30(  والبالغ  الكوادر  تدريب 
و  الأجهزة  ا�ستخدام  كيفية  على  ليتدربوا  

العمل على ا�سالح العطالت الب�سيطة."
خلف  الرزاق  عبد  الدكتور  بني  ذلك  اىل    
امل�سكلة   الفنية  الطبية  اللجنة  ع�سو  ح�سن 
�سحة  دائرة  قبل  من  م�سكلة  اللجنة  ان"  
العتبة  مع  والتعاون  بالت�ساور  كربالء،تعمل 
مركز  احتياجات  جتهيز  يف  املقد�سة  احل�سينية 
اذ  اجلراحي،  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  �سفري 
قمنا بالطالع على جميع العرو�ص والأجهزة 
واختيار املنا�سئ  ذات اجلودة العالية واملعرتف 
يف  حديثاً  ت�ستعمل  التي  الأجهزة  واختيار  بها 
املوا�سفات  بها  وتتوفر  العاملية  امل�ست�سفيات 
تكون  وان  النرتنيت  ات�سالت  مثل  احلديثة 
اخلدمات  من  متقدمة  ملراحل  للتطوير  قابلة 

الطبية."
وتابع" ان اللجنة  مكونة  من ال�سيد مدير �سحة 
واملهند�ص)ليث  الدكتور عالء حمودي  كربالء 
علوان( وبامل�ساركة وامل�ساورة مع خمتلف الطباء 
�سمن الخت�سا�سات كاطباء الباطنية وال�سعة 
واملختربات وغري ذلك، اذ قمنا بدعوة 7 مكاتب 
علمية معروفة بتقدمي الجهزة الطبية عملنا 
خاللها درا�سة اولية واخرتنا اح�سن 3 عرو�ص 
وطلبنا منهم تو�سيحا اكرث فكان اختيارنا على 
تخللتها  �سهرين  حوايل  بفرتة  ال�سد  مكتب 
ع�سر جل�سات بيننا وبني املكاتب املعنية للتو�سل 

اىل هذا التفاق ."
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اأَمـُة املَهدي –عج-
عط�شاُن يا زهـراُء  انح�صاُر القراءة بني 

الواقع والطموح
دمعِك ـــبـــي  �ـــسُ زهــــــــراء  يــــا  عـــطـــ�ـــســـان 
راً ُمَعفَّ الـــطـــفـــوِف  اأر�ــــــصِ  يف  تـــركـــوُه 
ـــــــاً ــــعــــاً اأ�ـــــــســـــــالوؤُه جَتـــــــري َدَم ــــطهّ ــــَق وُم
بر�سيعِه اأتـــــــى  اإذ  نــفــ�ــســي  والـــــهـــــَف 
َي�ْسـ لأبــــيــــِه  ُمـــعـــانـــقـــاً  ـــمـــاط  الـــِق نــــــزَع 
ـــُه فـــاأجـــاَب ؟  اأ�ــســقــيــتــنــي  مـــا   .. ـــــتـــــاُه  اأَب
ِخياِمِه َحـــــــْرَق  �ـــســـاهـــدِت  لـــو  زهـــــــراُء 
احَلـــوافـــر نحَبُه ــهــم قــ�ــســى حتـــَت  ــْن ِم
اأم اأَمـــــ�ـــــصُّ  ــنِي  ــُحــ�ــس لــل زيــــنــــَب  اأَوداُع 
ِبها اأْعــــِظــــْم  ذي  ــا�ــِص  الــعــبَّ ــُة  وُمــ�ــســيــَب
بالنهّبا ـــمـــاً  ِجـــ�ـــسْ �ـــســـاهـــدِت  لـــو  زهـــــــراُء 
الَقذى وازداَد  مـــ�ـــســـاُء  الـــرَّ ــــــِت  لرجتَّ
مــاِح خ�سيبٌة الــرهّ هــذي الــروؤو�ــُص على 
بالِدما ـــــــواَرت  ت �ــســمــ�ــٌص  َبــْيــنــهــا  ِمــــن 
ما ال�سَّ مــــالأ  ِبــــنــــوِره  ـــنُي  احُلـــ�ـــسَ هــــذا 
؟! ـــبـــطـــه  �ـــسِ اأم  هــــــذه  طــــــَه  ـــــفـــــاُه  اأ�ـــــسِ
ـــرُب مـــولتـــي اإذا َعـــَجـــبـــاً فــكــيــف الـــ�ـــسَّ
ــائــب اأخــــرى لِئْن فــَكــفــى ِبـــذا – وَمــ�ــسَ
ُفـــــوؤا يف  اأودَع  الــ�ــســبــط  هـــــذا  زهــــــــراُء 
؟ ــْم  ــَدُك ــْع َب َمــ�ــســريي  َمــا   .. ُح�َسيناً  اآٍه 
ِلـــرُتَبـــِتـــَك الِفدا ـــْذ ُروحــــي  ــنُي ُخ ــَس اأُحــ�
ِبُطْهرهم الـــذيـــن  يـــا�ـــســـنَي   - َفــــــــَواِل 
ـــاً   ـــن ـــلَ ـــْع عــــهــــٌد لــــُكــــم يـــبـــقـــى نـــــدائـــــي ُم
ـــنـــقـــُذ الأر�ـــــــــصَ التي  ُت نـــ�ـــســـٍر  رايــــــــاُت 
جى الدُّ هــامــاِت  كــلهّ  متحو  وال�سم�ُص 
ثائراً وا   .. غـــائـــبـــاً  وا   .. قـــائـــمـــاً  وا 

الُفراِت احُل�سني بكربال جنب  وا�ْسقي 
الُطغاِة َخــيــل  ــلــوُعــُه  �ــسُ َتــــُر�ــــصُّ  ـــــدٍم  ِب
اإْنـــ�ـــســـبَّ َمــ�ــســُفــوحــاً عــلــى اأر�ـــــصٍ فالِة
ماِة املــــوِت مــن كــاأ�ــِص الرُّ فــ�ــســقــاُه كـــفُّ 

ـــــــاأُلــــــُه بــــــُحــــــْزٍن يف ثـــنـــايـــا بـــا�ـــســـمـــاِت  
الكاِئناِت خـــرُي  َيــ�ــســقــيــَك   : بــدمــوِعــِه 
�سارخاِت بــــَخــــوٍف  جتــــري  وِعــــيــــاُلــــُه 
املُْحَرقاِت اخِلــيــاِم  َهـــوى حتــَت  ِمــْنــهــْم 
ُق�ساة   اأرجــــا�ــــٍص  بــــنَي  الــعــقــيــلــِة  �ـــَســـْبـــُي 
النائحاِت ـــلـــوَب  ُق ــْت  �ــَســقَّ َلــــْوَعــــٍة  ِمـــن 
ا�سياِت الرَّ اجلــبــال  هـــدَّ  جــاً  ــرَّ ُمــ�ــسَ ِل 
ـــــــــوٍع جــــاريــــاِت وانـــ�ـــســـقَّ َنــــهــــٌر مـــــْن ُدُم
راِت املُْع�سِ ُدمـــــوُع  حــتــى  ـــــَرْت  َج َوَلـــهـــا 
الداجياِت ظــــالم  ــَفــت  ــَس ــ� َك َوبـــنـــورهـــا 
ـــفـــاٍه ذابـــــالِت ـــــْن �ـــسِ والــــذكــــُر ُيــلــقــى ِم
ـــفـــاٍه زاكـــــيـــــاِت ! ـــْتـــهـــا مــــن �ـــس ـــلَ كــــم قـــبَّ
ـــِرَبـــت �ــســيــاطــاً بــــنَي اأيـــــٍد فـــاجـــراِت   �ـــسُ
ُمفجعاِت ِمن   – ها  اأُح�سِ ل  اأْعَددُتها 
املماِت حــتــى  ــنــَجــلــي  َت ل  َجــــْمــــرًة  ِدي 
الُطغاِة   اآلف  بــــنَي  اأْحـــيـــا  َكـــْيـــَف  َبـــــْل 
َوفاتي اأو  َعــْيــ�ــســي  هــــمَّ  َمــــا  ــتــي  َجــنهّ يـــا 
َنــ�ــصَّ الــِكــتــاُب – لأْرجَتــــي بــُكــُم جَناتي
الثائراِت ُظـــهـــوِر  حــتــى   – ــُم  ــيــُك لــبهّ  -
ــت ِبــــَجــــوٍر مـــن نــفــو�ــٍص كـــاِفـــراِت غــ�ــسهّ
اأرجــــو يف �سالتي   كــنــُت  مــا  اأرى  ــاً  حــقهّ
ـــوِب املـُـــوَجــــعــــاِت تــبــقــى نـــــــــداءاُت الـــقـــل

الظاهر عبا�ص  •طالب 

القراءة  انح�سار  ظاهرة  يف  اخلو�ص  لعلَّ 
العراقي،وعند  املجتمع  �سرائح  خمتلف  لدى 
الأ�سف  مع  خا�ص-  ب�سكل  منهم  ال�سباب  فئة 
البلد،  م�ستقبل  عماد  ميثلون  كونهم  ال�سديد- 
اإزاء  طبعاً،كوننا  حماذيره  له  احلديث  اإن  اأقول 
ومتعددة  اخلطوط،  حقيقية،�سائكة  م�سكلة 
يف  باأطنابها  الأوجه،�ساربة  الأبعاد،ومتباينة 
اإىل  حتتاج  واملعريف،قد  الثقايف  واقعنا  �سميم 
وال�سرتاتيجيات  امل�سنية  اجلهود  من  الكثري 

الفاعلة، ملعاجلتها يف امل�ستقبل.
اأزمات احلياتي  اأولها: ما هو مرتبط بعطيات 
واملعا�ص من م�ساكل ثقافية واقت�سادية و�سيا�سية 
التغيري-  رغم  مازالت-  م�ساكل  من  وغريها 
تع�سف باإن�ساننا،حتى جعلت من الفعل القرائي 
املهم جداً، ليبدو يف الوعي اجلمعي،وكاأنه نافلة 

حياتية،بل جمرد ترف ذهني فارغ!.
احلروب  اأزمنة  تداعيات  من  يعدهّ  ما  ثانيها: 
املقبور،  الدكتاتور  واحل�سار،وت�سرفات 
وم�سلة،  �سالة  اإعالمية  ملاكينة  وا�ستخدامه 
ثقافياً، من  املتخلفني  واعتماده على جي�ص من 
اأن�ساف اأدباء وكتاب وفنانني،للرتويج ل�سيا�ساته 
املتهورة،واأخرياً الطائفية و املحا�س�سة والإرهاب، 

وتراكم خملفاتها.
حتٍد  من  املعا�سرة،  حياتنا  دخل  عما  ناهيك   
متمثاًل  القراءة،  �سد  الآخر  هو  وقف  جديد 
املعريف،  التح�سيل  موارد  يف  الهائل  التنوع  بهذا 
و�سهولة التعاطي معه، وبثمن بخ�ص، وربا بال 
ثمن اأي�ساً، مقابل ارتفاع اأ�سعار الكتب، بالتزامن 
مع �سعف القوة ال�سرائية لأغلبية النا�ص، واأبرز 
هذه املوارد هي الف�ساءات الوا�سعة، التي اأتاحتها 
وغريهما،  والنرتنيت  الف�سائية  القنوات 
على  تعمل  ومازالت  عملت  املغريات  هذه  كل 
اأن  للقراءة  ميكن  التي  املمكنة  امل�ساحة  ت�سييق 
ت�ستغلها، وللكتاب اأن يحتلها، لنعيد بريق القول 

املاأثور:)خري جلي�ص يف الزمان كتاب(.
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اآية ُاهلل ال�شيد ح�شن اإمامي يف ذمة اهلل
تعاىل  الل  )ر�سوان  اإمامي  فقيه  ح�سن  ال�سيد  الل  اآية  �سماحة  املف�سر  تعاىل  الل  رحمة  اىل  انتقَل 
ة �سهر ربيع الثاين 1432 للهجرة، ومن اجلدير بالذكر اإن ال�سيد  عليه(، �سباح يوم الأحد الأول لغرهّ
ء،  اأ�ساتذتها الأجالهّ اإيران، ومن  اأ�سفهان و�سط  املباركة يف مدينة  العلمية  اإمامي  هو زعيم احلوزة 
ومن كبار الفقهاء والأعالم واملوؤلهّفني، فقد ولد �سنة 1354 للهجرة، وهو جنل املرحوم اآية  الل »عطاء 

الل فقيه  اإمامي« من ابرز �سخ�سيات احلوزة العلمية يف مدينة اأ�سفهان.
ويذكر اإن املرحوم اآية  الل »ال�سيد ح�سن فقيه اإمامي« اأم�سى 34 عاما من عمره يف تدري�ص العلوم 
والدراية،  الرجال  نهج  البالغة،  و�سرح  القراآن  تف�سري  والعقيدة،  الكالم  واحلكمة،  املنطق  الأدبية، 

الفقه والأ�سول وغريها من العلوم الدينية يف حوزة اأ�سفهان العلمية. 

اعداد / احلاج حبيب كماز

ال�سيد حممد مهدي املو�سوي الواعظ  كان عاملنا رحمه الل له مكانة مرموقة بني علماء 
على  وتعلم  ودر�ص  1900م  �سنة  واجداده  ابيه  الكاظمية مدينة  �سماحته يف  ولد  ع�سره 
ايدي عدد من م�ساهري علماء العلوم ال�سالمية يف القراآن الكرمي والتف�سري واحلديث 
وال�سريعة والفقه واللغة وهو من عائلة علمية تويف �سماحته �سنة 1971 وخلف من بعده 
ولده ال�سيد علي املو�سوي الواعظ وهو حل حمل والده من الحرتام وتقدير اجلميع 
خدم  حيث  الواعظ  املو�سوي  مهدي  حممد  ال�سيد  والده  و�سرية  نهج  على  ي�سري  وهو 
الر�سالة ال�سالمية من خالل مواعظه وجمال�سة الفقهاء واملوؤلفني  وله عدد كبري من 
املوؤلفات القيمة وتعترب من امل�سادر املهمة للمهتمني بالفكر ال�سالمي الزاهر وي�سهد 
على درا�ساته كل عاريف  ف�سله العلمي من زائريه ورواد جمال�سه يف ال�سحن الكاظمي او 
يف منزله يف القطانة وكان لعاملنا ال�سيد حممد مهدي الواعظ موؤلفات كثرية مطبوعة 

وخمطوطة منها :
1- اح�سن الوديعة طبع مرتني .

2- معجم القبور ب�ستة جملدات اولها طبع 1939.
3- حتفة اجللي على اإميان زيد بن علي .

كان حمبا لوطنه وملدينته الكاظمية ومن �سدة حبه لها ل يغادرها طيلة حياته حيث 
دفن فيها يف مقربة اآل الواعظ قال ال�ساعر الراحل ال�ستاذ خا�سع الراوي :

 ن�ساأت يف الدين ) مهدياً ( ربيب تقي              فازددت بالل اميانا وعرفانا 
لقد حتدرت من �سلب اوا�سر                       مو�سولة بر�سول الل مولنا 

قال الل تعاىل يف كتابه الكرمي ) ما ِعنَدُكم ينفد وما ِعند 
الل باقٍ ( �سورة النحل -99-

ان طبيعة احلياة يف هذا العال املادي هو الفناء والهالك 
، فاأقوى البنية واكرث احلكومات دوماً وا�سُد الب�سر قدرة 
ل يعدون ان ي�سريوا يف نهاية امرهم اىل ال�سعف فالفناء 

، وكل معر�ص للتلف بال ا�ستثناء يف المر .
على  ارتباطاً  لها  توجد  ان  من  الكائنات  متكنت  لو  اما 
لجلها  تعمل  وتبقى  املقد�سة  اللهية  الذات  مع  ما  نحو 
ويف �سبيلها، فانها واحلال هذه �ست�سطبغ ب�سفة اخللود ، 
لن ذات الل املقد�سة ابدية وازلية وكل من ينت�سب اليها 

يح�سل على �سبغة البدية.
ابدية  حياة  لهم  ال�سهداء  ابدية  ال�ساحلة  فالعمال 
يف  واملجاهدون  املخل�سون  والعلماء  والأئمة  والنبياء 
ونودعها  الفناء،  من  وجودنا  ذخائر  تنفد  ان  الل  �سبيل 
يف �سندوق ل تطاله يد الزمان ول تفنيه الليايل واليام 
فهلموا لنبذل الطاقات يف �سبيل الل ويف خدمة خلق الل 
 ( تعاىل  قوله  م�ساديق  من  لت�سبح  الباري  ر�سا  وك�سب 

عند الل ( ولتكون فيه بقت�سى ) ما عند الل باٍق(.
ونختم احلديث بذكر روايتني :

اآدم  ابن  اذا مات  و�سلم(  واله  عليه  الل  النبي )�سلى  قال 
انقطع عمله اإل عن ثالث : �سدقة جارية ، علم ينتفع به 

وولد �سالح يدعو له ( اإر�ساد الديلمي ج1�ص14.
عمل   : عملني  بني  ما  �ستان  ال�سالم(  )عليه  علي  وقال 
ويبقى  موؤنته  تذهب  وعمل  تبعته،  وتبقى  لذته  تذهب 

اأجره(. 

غيث عبد العبا�ص 

منابُع اخللود علماُء خدموا اال�شالَم
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كّذاب َمن زعم اأّنك من الراف�شة 

جيَج واأقلَّ احلجيَج  ما اأكرَث ال�شّ

)ت�شييع جنازة املوؤمن(  
اأبو  اأنهّه قال : نظر   ،  نقل �ساحب الب�سارة عن يا�سر اخلادم 
)عليه  الر�سا  احل�سن  اأبي  اإىل  هاين(  بن  )احل�سن  نوا�ص 
ال�سالم( ذات يوم ، وقد خرج من عند املاأمون  على بغلة له 
، فدنا منه اأبو نوا�ص يف الدهليز ف�سلهّم عليه ، وقال : يا بن 

ر�سول الل ، قد قلت فيك اأبياتاً فاأُحبُّ اأن ت�سمعها منِّي .
قال )عليه ال�سالم( : ) هات ( .

فاأن�ساأ يقول :
الة عليهم اأينما  ُذكروا رون نـقـيَّات  ثـيابهم ُتتلى  ال�سهّ ُمـطـههّ

اً حني  تن�سبه َمـن  ل يكن علويهّ
هر  ُمفتخر                                            فـما لـه من قدمي الدهّ

والل  لـما بـرى خـلقه  فاأتقنه 

ها  الب�سر                                             �سـفاكم  وا�سطفاكم اأيُّ
فـاأنتم الـمالأ الأعـلى  وعندكم 

ور                                              علم الكتاب وما جاءت به ال�سهّ
فقال الر�سا )عليه ال�سالم( : ) يا ح�سن بن هاين ، قد جئتنا 

باأبيات ما �سبقك اأحد اإليها ، فاأح�سن الل جزاك ( .
ثمهّ قال : ) يا غالم ، هل معك من نفقتنا �سيء ؟ ( .

فقال : ثالثمئة دينار .
اها ( . فقال )عليه ال�سالم( : ) اأعِطه اإيهّ

 /  .  ) البغلة  اإليه  �ِسْق  غالم  يا   ، ا�ستقلهّها  لعلهّه   (  : قال  ثمهّ 
رو�سات اجلنهّات .

بني  واية  الرهّ اختلفت   : قال  الف�سل  بن  حممد  عن 
من  هو  هل   ، الو�سوء  يف  جلني  الرهّ م�سح  يف  اأ�سحابنا 
؟  الأ�سابع  اإىل  الكعبني  من  اأم  الكعبني  اإىل  الأ�سابع 
اأبي احل�سن )الكاظم )عليه  اإىل  وكتب علي بن يقطني 

ال�سالم( ي�ساأله عن ذلك .
فكتب اإليه : ) فهمت ما ذكرت من الختالف يف الو�سوء 
وُتخلِّل  تتم�سم�ص ثالثاً  اأن  ذلك  به يف  اآمرك  والذي   ،
اأُذنيك  ظاهر  ومت�سح   ، به  كلهّه  راأ�سك  ومت�سح   ، حليتك 

ول   ، ثالثاً  الكعبني  اإىل  رجليك  وتغ�سل   ، وباطنهما 
ُتخالف ذلك اإىل غريه ( .

ا ر�سم له فيه ، ثمهّ  ب ممهّ ا و�سل الكتاب اإىل عليٍّ ، تعجهّ فلمهّ
قال : مولي اأعلم با قال ، واأنا اأمتثل اأمره .

فكان يعمل يف و�سوئه على ما اأمره به ، و�ُسِعَي بعليهّ اإىل 
ف�ص ، فقال : قد كرث القول عندي يف رف�سه  �سيد بالرهّ الرهّ
ا  ، فاأمتحنه من حيث ل يعلم بالوقوف على و�سوئه . فلمهّ
وراء حائط احلجرة  الر�سيد  ، وقف  ال�سالة  دخل وقت 

، بحيث يرى عليهّ بن يقطني ول يراه هو ، فدعا باملاء 
نف�سه  الر�سيد  فلم ميلك   ، الإمام  اأمره  ما  اأ على  وتو�سَّ
اب ـ يا علي ـ  حتهّى اأ�سرف عليه بحيث يراه ، ثمهّ ناداه : كذهّ

َمن زعم اأنهّك من الراف�سة . و�سلحت حاله عنده .
وورد كتاب اأبي احل�سن )عليه ال�سالم( : ) ابتدئ من الآن 
اأ كما اأمرك الل ـ وَذَكَر و�سفه  ـ يا علي بن يقطني ـ وتو�سَّ
، ثم قال : ـ فقد زال ما كنت اأخافه عليك ، وال�سالم ( . 

مناقب اآل اأبي طالب .

ب�سري  اأبو  قال   : قال  اأنهّه  ا�سوب  �سهر  ابن  عن 
للباقر )عليه ال�سالم( : ما اأكرث احلجيج واأعظم 

جيج ؟! ال�سهّ
جيج  ال�سهّ اأكرث  ما  بل   (  : ال�سالم(  )عليه  قال 
اأقوله  ما  �سدق  تعلم  اأن  اأحُتبُّ   ، احلجيج  واأقلهّ 

وتراه عياناً ؟ ( .
فعاد   ، بدعوات  ودعا   ، عينيه  على  بيده  فم�سح 
اإىل  ـ  ب�سري  اأبا  يا  ـ  انظر   (  : فقال   ، ب�سرياً 

احلجيج ( .
النهّا�ص قردة وخنازير  اأكرث  ، فاإذا  قال : فنظرت 
لماء  الظهّ يف  الالهّمع  كالكوكب  بينهم  واملوؤمن   ،
اأقلهّ  ما   ، مولي  يا  �سدقت   : ب�سري  اأبو  فقال   ،
جيج . ثمهّ دعا بدعوات فعاد  احلجيج واأكرث ال�سهّ

�سريراً ، فقال له اأبو ب�سري : يف ذلك .

اأبا  يا  عليك  بخلنا  ما   (  : ال�سالم(  )عليه  فقال 
ا  واإمنهّ  ، ظلمك  ما  تعاىل  الل  كان  واإنهّ   ، ب�سري 
اختار لك وخ�سينا فتنة النهّا�ص بنا ، واأن يجهلوا 

 ، الل  دون  من  اأرباباً  ويجعلونا  علينا  الل  ف�سل 
ونحن له عبيد ، ل ن�ستكرب عن عبادته ، ول ن�ساأم 

من طاعته ، ونحن له م�سلمون ( .

• قال اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( 
امليهّت  �سرير  بجوانب  حملت  اإذا   (  :
ولدتك  كما  الذنهّوب  من  خرجت   ،

ك( . / عن الخت�سا�ص . اأمهّ
)عليه  ال�سادق  الإمام  وقال   •
موؤمن  �سيهّع جنازة  َمن   (  : ال�سالم( 
عزهّ  الل  وكلهّ  قربه   يف  ُيدَفن  حتهّى 
من  َملك  األف  �سبعني  به  وجلهّ 
وي�ستغفرون  ُي�سيهّعونه   ، املُ�سيهّعني 

له( . / رو�سة الواعظني.

)مطّهرون نقّيات ثيابهم( 
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�سورة من اجلو عام 1928 م

الل  اآية  اأ�سدره  الذي  البيان  ن�ص  هذا  بداية 
العظمى ال�سيد اخلوئي "قد�ص �سره"

عام  العراق  يف  ال�سعبية  النتفا�سة  بنا�سبة 
1991

ب�سم الل الرحمن الرحيم
الل  و�سلى  ن�ستعني  وبه  العاملني  رب  لل  احلمد 

على حممد واآله الطاهرين. 
برحلة  الأيام  هذه  يف  متر  البالد  فان  وبعد 
ع�سيبة حتتاج فيها اىل حفظ النظام و ا�ستتباب 
الأمن وال�ستقرار والإ�سراف على  الأمور العامة 
من  حتا�سيا  والجتماعية  الدينية  وال�سوؤون 
ال�سحيحة  الإدارة  عن  العامة  امل�سالح  خروج 
اىل الت�سيب و ال�سياع .  من اجل ذلك جند ان 
تعيني  هنا  تقت�سي  للمجتمع  العامة  امل�سلحة 
�سوؤونه  اإدارة  على  بالإ�سراف  تقوم  عليا  جلنة 
عنها  ي�سدر  وما   ، راأينا  راأيها  ميثل  بحيث  كلها 
ي�سدر عنا وقد اخرتنا لذلك نخبة من ا�سحاب 
ممن  اأدناه  ا�سماوؤهم  املذكورة  العلماء  الف�سيلة 
فعلى  تدبريهم،  وح�سن  كفاءتهم  على  نعتمد 
الن�سياع  و  واإطاعتهم  اإتباعهم  املوؤمنني  ابنائنا 
اوامرهم وار�ساداتهم وم�ساعدتهم يف اجناز  اىل 

هذه املهمة.
اخلدمة  لأداء  يوفقهم  ان  عزوجل  الل  ن�سال 
ور�سوله  وتعاىل  �سبحانه  تر�سيه  التي  العامة 

)�سلى الل عليه واآله(.
 ، الوكيل  ونعم  ح�سبنا  وهو  التوفيق  ويل  الل 

وال�سالم عليكم ورحمة الل وبركاته .
1- ال�سيد حميي الدين الغريفي             

2- ال�سيد حممد ر�سا املو�سوي اخللخايل
3- ال�سيد جعفر بحر العلوم                  

4- ال�سيد عز الدين بحر العلوم
5- ال�سيد حممد ر�سا اخلر�سان             

 6- ال�سيد حممد ال�سبزواري
7- ال�سيخ حممد ر�سا �سبيب ال�ساعدي       

8- ال�سيد حممد تقي اخلوئي   
�سعبان  �سهر  من  الع�سرين  يف  ال�سرف  النجف 

املعظم �سنة 1411 هـ
ملحوظة  لقد تقرر ا�سافة ال�سيد حممد �سالح 

اللجنة  اىل  اخلر�سان  الر�سول  عبد  وال�سيد 
املذكورة اعاله .

يف 21 �سعبان 1411 هـ
اخلتم ال�سريف

ذكريات موؤملة ل تن�سى 
بقلم ال�سيد جواد اخلوئي

احلمد لل رب العاملني و ال�سالة و ال�سالم علي 
ا�سرف الأنبياء و املر�سلني حممد واآله الطيبني 

الطاهرين.
عرب  اأحزان  و  اآلم  الإن�سان  علي  بعد،  متر  و 
الن�سيان  يعرتيها  وقد  احلياة،  م�سريته يف هذه 
بفعل تغري احلال و تبدل الظروف التي اأحاطت 
مرجعية  عانتها  التي  املاآ�سي  ذكريات  لكن  به، 
الإمام اخلوئي )قد�ص �سره( ل متحي من ذاكرة 
التنكيل  و  الإرهاب  �سنوف  عانت  فقد  الأجيال، 
املبادئ  و  للقيم  وزناً  يقيم  ل  نظام  قبل  من 

الإ�سالمية و الإن�سانية.
لختفاء  ونظراً  املرير  الواقع  هذا  �سوء  وعلى 
النجف  يف  العلمية  احلوزة  يف  احلية  الرموز 
اإثر  الرهيبة  ال�سجون  غياهب  يف  الأ�سرف 
املباركة  �سعبان  من  ع�سر  اخلام�ص  انتفا�سة 
واملنايف  اجلوار  دول  اإىل  املجاهدين  اأبرز  ونزوح 
البعيدة فقد ظلت فرتة ما بعد النتفا�سة وما 
املرجعية  �سد  مور�ست  �سغوط  من  �ساحبها 
بالإمام  املتمثلة  و  الأ�سرف  النجف  يف  الدينية 
اخلوئي  املو�سوي  القا�سم  اأبو  ال�سيد  الراحل 
غائبة عن اأذهان الكثريين ممن اأ�سبحوا بحكم 
الظروف ال�سعبة م�سطرين اإيل مغادرة الوطن 
بحثاً عن مالذ اآمن، لذا راأيت وبحكم قربي من 
هذه الأحداث املريرة اأن اأكتب عن الأحداث التي 
ع�ستها بعد النتفا�سة ال�سعبانية وما رافقها من 
حمن واآلم ل تغيب عن الذاكرة با حتمله من 
�سور التنكيل والعذاب.اإن احلديث عما جرى بعد 
النتفا�سة حديث موؤل يبعث يف النف�ص الأ�سى 
واحلزن بقدر ما بعث من فرحة غمرت ال�سارع 
اإىل النعتاق من الديكتاتورية  العراقي املتطلع 

البغي�سة.

ذكرياٌت موؤملة ٌ ال تن�شى 
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)الإماُم عليُّ بُن مو�صى الّر�صا )عليه ال�صالم( (
مع�صوم هوية 

اأهل  ة  اأئمهّ ثامن  هو   ، ال�سالم(  )عليه  �سا  الرهّ عليهّ  • الإمام 
البيت )عليهم ال�سالم( .

 ، الفا�سل   ، ال�سادق   ، الويف   ، �سي  الرهّ  ، الر�سا   : األقابه  من 
ب اأي�ساً بغريب الغرباء ، ُمغيث  �سراج الل ، نور الهدى   وُيلقهّ

وار يوم اجلزاء . ال�سيعة والزهّ
والده : الإمام مو�سى الكاظم )عليه ال�سالم( .

ال�سالم(  )عليه  الكاظم  الإمام  اها  و�سمهّ  ، )َتكُتم(   : والدته 
اأف�سل  ومن   ، ال�ساأن  جليلة  جارية  كانت  وقد   ، الطاهرة 

الن�ساء عقاًل وديناً .
رة . مكان ولدته : املدينة املنوهّ

ذي  من  والع�سرون  احلادي   ، اخلمي�ص  يوم   : ولدته  تاريخ 
القعدة ، �سنة )153( للهجرة .

املوؤمنني  اأمهّ  بيت  اأهل  من  وهي   ، )�سبيكة(   : زوجاته  اأ�سَهر 
الل  )�سلهّى  الر�سول  زوجة  عنها  الل  ر�سي  القبطيهّة  مارية 

عليه واآله و�سلهّم( .
اأولده : املعروف عندنا اأنهّه ل يوَلد له )عليه ال�سالم( �سوى 

حممد بن علي اجلواد )عليه ال�سالم( .
اأربع وع�سرون �سنة و�ستهّة  اإليه :  ُعمره عند انتقال الإمامة 

اأ�سهر ، وقيل غري ذلك .
ة اإمامته : ت�سع ع�سرة �سنة ، وقيل غري ذلك . مدَّ

�سنة  �سفر  �سهر  من  ع�سر  ال�سابع  يف  الثهّالثاء  يوم   : وفاته 
)203( للهجرة .

مهّ ، وذلك على يد املاأمون العبا�سي . �سبب وفاته : ال�سهّ
مدفنه : خرا�سان .

ح�سن الها�سمي
التظاهُر ال�سلميُّ احل�ساري مكفول د�ستوريا يف النظام الدميقراطي، �سريطة اأن 
ل  تتعر�ص الأرواح للخطر واملمتلكات العامة واخلا�سة لل�سرر، وهذه الثنائية 
ي�سرتك فيها رجال الأمن باحلفاظ على �سالمة املتظاهرين ما دامت �سلمية، 
وامل�سرتكون يف املظاهرات للمطالبة بحقوقهم ب�سكل �سل�ص وح�ساري وحواري 
دميقراطي  النظام  اإن  طاملا  وتخريب  وتهدمي  عنف  اأعمال  اإىل  اللجوء  دون 
واخلدمات  باحلقوق  للمطالبة  والعت�سام  الحتجاج  يف  الفرد  حرية  يتكفل 

والرفاه والكرامة وهي من اأب�سط حقوق املواطنة يف الأنظمة اجلماهريية.
اأما الذين يت�سيدون باملاء العكر ويتحينون الفر�ص لالنق�سا�ص على املكت�سبات 
ل  ما  فهذا  والنفي�ص،  الغايل  ببذل  ال�سعب  عليها  ح�سل  التي  الدميقراطية 
اأبناء ال�سعب العراقي بجميع انتماءاتهم الدينية  ي�سمح له كل ذي لب، وعلى 
واملذهبية والقومية على حماية وحدة بلدهم و�سيانته من الحرتاب الطائفي 
ق حيث اإن العراقيني قد عا�سوا اأياما �سعبة جداً خالل بع�ص  والتناحر والتمزهّ
اأتون  يف  العراق  اإدخال  البع�ص  حاول  حينما  الحتالل  اأعقبت  التي  ال�سنوات 
حرب طائفية، ولقد دفع ال�سعب العراقي من اجل حماية وحدة بلدهم الكثري 

م والزدهار. من الدماء والت�سحيات وخ�سر الكثري من فر�ص التقدهّ
ظاملة  فا�سدة  �سمولية  اأنظمة  على  تخرج  التي  املظاهرات  بني  �سا�سع  وفرق 
وبني مظاهرات تخرج على اأنظمة �سعبية تتوافد على راأ�ص ال�سلطة عن طريق 
النتخابات! وفرق وا�سح بني من يريد اإ�سقاط النظام وبني من يريد اإ�سالح 
هّن ل لب�ص فيه ول غمو�ص بني من يريد الت�سحيح ومن يريد  النظام! وفرق بيـ
التخريب ولكنه يتخذ من الإ�سالح - كذبا ونفاقا - منطلقا له يف بث �سمومه 
يف  ي�ساركون  الذين  من  احلكمة  واأهل  العقالء  ندعو  لذا  الدنيئة!  واأغرا�سه 
واأرجح  واأوفر حظا  عددا  اأكرث  فيه   �سك  ل  – وهم مما  الإ�سالح  مظاهرات 

عقال - اأن ل يعطوا الفر�سة لأي �سوت يعلو هنا وهناك يريد اإعادة العراق اإىل 
املربع الأول، وذلك بعدم ال�سماح للبع�ص ممن يرفع �سعارات تثري احل�سا�سية 
بني اأبناء ال�سعب الواحد، واإذا كانت هناك مطالب فيمكن بحثها بهدوء ومن 

خالل احلوار بني امل�سوؤولني واملخت�سني لو�سع حلول منا�سبة لها.
على  والق�ساء  م�سرتكة  تفاهمات  اإىل  للو�سول  الطرق  اأق�سر  يعد  فاحلوار 
الفو�سى  بينما  العام،  لل�سالح  خدمة  لها  الناجعة  احللول  وو�سع  امل�ساكل 
والتخريب ل يزيد الطني اإل بلة، ول ي�سع الأمور يف ن�سابها بال�سكل ال�سحيح 
ما يوؤدي اإىل اإ�ساعة الفو�سى يف البلد وهذا ما يريده اأ�سحاب النفو�ص املري�سة، 
فهم ي�سعون اإىل تخريب كل ما هو �سحيح، واإبدال احلرية بالكبت والإذلل، 
نظام  من  ذرعا  �ساق  الذي  العراق  ل�سعب  وهيهات  واخلنوع،  بالذل  والكرامة 
وظلمهم  بنارهم  اإكتوى  قد  وهو  اأذنابه  باأباطيل  ينخدع  اأن  الفا�سي  البعث 
على  قادر  هو  وها  الأغرب،  الزمن  من  عقود  ثالثة  من  اأكرث  طيلة  وحيفهم 
اأن  دون  امل�سرية  ت�سحيح  على  وقادر  الدميقراطية  مكت�سباته  على  احلفاظ 
ت�سيبها من �سم زعافهم الذي يحاولون بثه يف اأو�ساط اجلماهري بني الفينة 

والأخرى ل�سل حركته الإ�سالحية وهيهات لهم ذلك؟!
ومن  وا�سحا  وبات  املزيفة،  واملطاليب  امل�سروعة  املطاليب  بني  وا�سح  الفرق 
الباطل  ثنائي  بها  يقوم  الذي  والبط�ص  والقتل  التخريب  اأعمال  خالل 
العراق  يف  الرائدة  الدميقراطية  التجربة  لإف�سال  ال�سدامي،  التكفريي 
اأن ت�سلب  القليلة تريد  القلة  اأولئك  اإن  وباأجندات داخلية وخارجية مغر�سة، 
تلك  التغيري، ول تنطلي  بعد  العراقيني  ارت�سمت على وجوه  التي  البت�سامة 
املزايدات الرخي�سة - ومنها ا�ستغالل املظاهرات - على �سعبنا الواعي الذي بات 
يفرق جيدا بني الأ�سدقاء والأعداء، ومن يريد اإي�ساله حقا اإىل مرفاأ ال�سعادة، 

ومن يحاول اإبقاءه يف م�ستنقع الظلم والف�ساد والإذلل!!!.  

املظاهراُت وثنائيُة الإ�صالح والتخريب
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�ساأل احد ال�سخا�ص الإمام احل�سني عليه ال�سالم حاجة فقال له الإمام احل�سني عليه ال�سالم: والذي فلق احلبة ، وبراأ  الن�سمة ، وجتلى بالعظمة ما يف ملك ابن بنت نبيك اإل 
مائتا دينار ، فاأعطه اإياها يا غالم ! واإين اأ�ساألك عن ثالث خ�سال اإن اأنت اأجبتني عنها اأمتمتها خم�سمائة دينار واإن ل جتبني اأحلقتك يف من كان قبلي . فقال الأعرابي : اأكل 

ذلك احتياجا اإىل علمي ؟ اأنتم اأهل بيت النبوة ، ومعدن الر�سالة ، وخمتلف املالئكة ! فقال احل�سني : ل ، ولكن �سمعت جدي ر�سول الل يقول : اأعطوا املعروف بقدر املعرفة .
طلب املعروف فيه نوع من الذلة اما طلب العلم فهو العزة بعينها فكم من حمتاج يفكر باملعروف على ح�ساب املعرفة هذا مع العلم ان طريق طلب املعرفة ا�سهل من طريق طلب 
املعروف كما  ان ديننا احلنيف يوؤكد على ثقافة املحتاج ا�سالميا ومدى مت�سكه بعرتة امل�سطفى عليهم ال�سالم وجتنبه حمارم الل وادائه الواجبات ال�سرعية التي اقرها ال�سارع 
املقد�ص ، وهذا ي�ستحق ان يكون دليل عمل للجمعيات اخلريية التي متنح امل�ساعدات فعليها معرفة املعرفة التي يحملها املحتاج وان عدمت فعليها فتح دورات لغر�ص التعليم 

حتى تعلم من هو اهل للمعروف عن عدمه .
قلمي املتوا�صع

الــعــدد:
التاريخ: 

طلب املعروف وطلب املعرفة
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املوافق 17/  اآذار 2011م م /اي�صاٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

عبد الواحد كر�سان 
الدنيا  هذه  يف  احلياة  متطلبات  لكل  ود�ستور  منهج  القراآُن 
الطريق  وهو  الآخرة  يف  الأبدية  ال�سعادة  لتح�سيل  وو�سيلة 
الأخروية؛  الأبدية  وال�سعادة  احلياة  متطلبات  بني  املو�سل 
امل�ساعد  هو  والقراآن  الختبار؛  حمل  هي  الدنيا  فاحلياة 
تكمن  الأبدية  وال�سعادة  الختبار؛  هذا  يف  النجاح  يف  الأول 
علم  ح�سب  على  متفاوتة  النجاح  ودرجات  النجاح؛  هذا  يف 
ومعرفة ال�سخ�ص بالقراآن؛ وبا اأن العلم واملعرفة حملهما 
العقل والعقول متفاوتة؛ فكل اإن�سان يح�سل على ن�سبة من 

ال�سعادة بقدر علمه ومعرفته. 
اجمع امل�سلمون كافة على خمتلف مللهم ونحلهم على اأن هذا 
القراآن هو ما نزل على النبي واأنه ل زيادة فيه ل نق�سان؛ 
وان كل ما جاء فيه من اأحكام �سرعية وغريها مما لها عالقة 
بعقيدة الإن�سان حجة يجب اإتباعها والعمل على وفقها؛ وان 
املكلف غري  يكون  بنحو  املكلف  التكاليف جمعولة على ذمة 
�سواء  والتكاليف  ال�سحيح؛  هو  وهذا  التكاليف  يف  جمبور 
)وكل  القراآن  يف  موجودة  العقيدة  اأو  الأحكام  نطاق  على 
�سيء اأح�سيناه يف اإماٍم مبني()1( قوله تعاىل )ل يعزب عنه 
مثقال ذرة يف ال�سماء ول يف الأر�ص ول ا�سغر من ذلك ول 
اآكرب اإل يف كتاب مبني( )وكل �سئ اأح�سيناه كتابا( وغريها 
الأحكام  هذه  لنا  يبني  من  اإىل  بحاجة  ونحن  الآيات؛  من 
وي�ستنبطها وفق القواعد ال�سليمة؛ بعيدا عن ال�ستح�سانات 

والقيا�سات العقلية التي ما اأنزل الل بها من �سلطان.
الرا�سخون يف العلم يعلمون املت�سابه من القراآن وذلك ملا ورد 

من الأدلة القطعية على ذلك امل�ستفادة من العقل والروايات 
ومن القراآن؛ حتى اإن القائلني بعدم علم الرا�سخني لالآيات 
الل  اإىل  ن�سبوا  اأنهم  حتى  اأي�سا  فيها  تكملوا  فقد  املت�سابهة 
اجل�سمانية والعياذ بالل؛ ف�سروا احلروف املتقطعة مع اأنهم 
يقولون اإنها من الآيات املت�سابهة؛ وما هذا الهروب اإل لكون 
اأن املراد من الرا�سخني هم اأهل بيت النبوة؛ ويا للعجب هل 
اإن اأهل البيت ل ي�ستحقون هذا الإكرام من الل؛ وهم فلذة 
كبد امل�سطفى )�سلى الل عليه واله( اأو لأنهم اأوىل باخلالفة 
من غريهم؛ اأو لأنهم كما تروي كتبهم قال فيهم ر�سول الل 
)�سلى الل عليه واله( حربهم حربي و�سلمهم �سلمي؛ اأو لأن 
النبي اأو�سى بهم دون غريهم حيث قال: الل يف اأهل بيتي؛ 
اأو لأن الل ذكرهم يف كتابه باملدح والثناء  ول يذكر غريهم؛ 
هذا  وما  ذلك؛  على  الدالة  الروايات  و  الآيات  من  وغريها 
الهروب اإل ت�سكيك  يف قول النبي )�سلى الل عليه واله( وان 

ل ي�سرحوا به. 
اأنزل على  اأ�سحاب حممد با  اعلم  عن عائ�سة قالت: علي 
الهاليل  قي�ص  بن  �سليم  واله(؛عن  عليه  الل  حممد)�سلى 
الل  الل)�سلى  ر�سول  على  نزلت  يقول:ما  عليا  �سمعت  قال 
عليه واله( اآية من القراآن اإل اأقرانيها علي فاأكتبها بخطي 
ونا�سخها ومن�سوخها وحمكمها  وتف�سريها  تاأويلها  وعلمني 
ومت�سابهها ودعا الل اأن يعلمني فهمها وحفظها فلم اأن�ص منه 
حرفا واحدا. قال ر�سول الل )�سلى الل عليه واله( لفاطمة: 
زوجتك يا بنية اأعظم النا�ص حلما  واأقدمهم �سلما  واأكرثهم 
علما. عن اأن�ص قال : قال النبي )�سلى الل عليه واله(:علي 

يعلم النا�ص بعدي من تاأويل القراآن ما ل يعلمون.
عليه  الل  )�سلى  النبي  عن  ورد  ما  جمموع  اإىل  نظرنا  اإذا 
لنا  يت�سح  عنهم؛  اأوردناه  ما  خالل  من  واأ�سحابه  واله( 
واأف�سلهم  اأعلمهم  هو  اأبي طالب  بن  علي  اأن  الو�سوح  متام 
واأحلمهم واأقدمهم اإ�سالما  وانه عاملا بتاأويل وتف�سري حمكم 
القراآن ومت�سابهه؛ لكن مع الأ�سف ال�سديد ل يقدروا عليا 
حق قدره كما قدره الل ور�سوله فهناك من يقول اإن النبي 
)�سلى الل عليه واله( ما قال �سيئا  يف علي اإل لأنه ابن عمه؛ 
واآخرون عندما يذكر ر�سول )�سلى الل عليه واله( عليا ت�سود 
وجوههم  هذا كان من فعل بع�ص اأ�سحاب النبي)�سلى الل 
عليه واله(؛ اأما رواة الأحاديث فقد ذهبوا اإىل ت�سعيف من 
كله  العداء  هذا  ومع  اأبي طالب؛  بن  علي  ف�سائل  يروي يف 
اأ�سمه وف�سائله يف قلوب املحبني  اأبي طالب مازال  لعلي بن 

للحق  واملف�سلني من ف�سله الل لي�ص تع�سبا اأو عنادا. 
املدار�ص  عن  خمتلفة  مدر�سة  اأ�س�ص  طالب  اأبي  بن  علي  اإن 
والتوا�سع  واملحبة  املودة  ملوؤها  اإلهية  مدر�سة  الأخرى؛ 
وفرعها  ثابت  اأ�سلها  مدر�سة  الفقراء   وموا�ساة  لالآخرين 
نحو  طالبها  ت�سد  مدر�سة  حني   كل  اأكلها  توؤتي  ال�سماء  يف 
وجل  عز  بالل  العليا  املعرفة  خالل  من  الإلهي  الكمال 
والعبادة احلقيقية حيث قال الإمام علي: ) ما عبدتك خوفا 
للعبادة  اأهال  وجدتك  واإمنا  جنتك  يف  طمعا  ول  نارك  من 
فعبدتك( فالإمام ي�سور لنا يف هذه العبارة- التي قد حتتاج 
اأدنى معرفة لهذه  اإىل  اإىل �سنني طوال حتى ي�سل الإن�سان 

الكلمة- العبادة احلقيقية واملعرفة العظمى بالل عز وجل.

مدر�صة ال�صحابة:الرا�صخون يف العلم هم اأهل البيت )عليهم ال�صالم( 
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نهاية  يف  الفاكهة  تناول  ان  حديثة  طبية  درا�سة  اأكدت 
تدمر  لأنها  ال�سم  من  جرعة  بتناول  اأ�سبه  الطعام 

اأنزمي "بتيالني" وهو اأ�سا�سي لإمتام عملية ه�سم 
الن�سويات.

كما اأن الفاكهة حتتاج اإىل مرور بطيء اإيل املعدة 
عندما  ولكنها  طبيعية.  بطريقة  ته�سم  حتى 

تتحول  وقد  املعدة  يف  تتخمر  باللحوم  تلتقي 
نف�سه  الوقت  ويف  اله�سم.  عملية  يعوق  كحول  اإىل 

ومعه  فيتامينات  من  حتتويه  ما  كل  الفاكهة  تفقد 
ت�سطرب عملية التمثيل الغذائي للربوتني. بالإ�سافة 

اإىل اأن التحلل غري العادي للربوتينات ينتج عنه انتفاخ يف املعدة.

لل�صّم والبكم
مع اقرتاب المتحانات النهائية و�سعي الطالب 
و�ساق  قدم  على  النجاح  لغر�ص  الدرا�سة  يف 
واحدى امل�ساعي هو التدري�ص اخل�سو�سي فهذا 
واخر  للريا�سيات  مدر�ص  عن  يبحث  الطالب 
انا   وبينما  وهكذا  للكيمياء  وثالث  للفيزياء 
ا�ستمع اىل اثنني يتحدثان عن حجز مكان يف 
الدر�ص اخل�سو�سي فقال احدهم اىل الآخر لقد 
ا�ستطعت من حجز مكان لدى مدر�ص الأحياء 
والآخر يقول انا ح�سلت على مكان لدى مدر�ص 
"مقبط"  فهو  الكيمياء  مدر�ص  اما  الفيزياء 
هذا  من  فعجبت  اأجده  فلم  غريه  اىل  وذهبت 
الإقبال املحموم على املدر�ص اخل�سو�سي فقلت 
لهوؤلء الطلبة ملاذا ل ت�ستعدوا لالمتحانات يف 
بداية ال�سنة بدل من التدري�ص اخل�سو�سي يف 
نهاية ال�سنة ؟ ف�سحكوا من قويل وقالوا انهم 
طلبة اخلام�ص علمي وهم الآن يحجزون مكانا 
العلمي  لل�ساد�ص  اخل�سو�سيني  للمدر�سني 
واملدر�ص "مقبط"  والأحياء باقي عنده نفرين 
، األ يعترب هذا موؤ�سرا �سلبيا على �سري العملية 
التدري�سية يف البلد هذا ناهيك عن الإ�سكالت 
ال�سرعية التي يقع فيها املدر�ص اخل�سو�سي ؟.

مدر�ُس الفيزياء "مقبط"ح9

منوذجية  مملكة  البيت  من  اجعلي 
لأ�سرتك حتى يجد فيه الزوج والأولد 
بحيث  النف�ص  وراحة  واحلنان  الدفء 
ال  فر�سة  العائلة  من  احد  يرى  ل 
يهرب  ان  من  بدًل  البيت  اىل  ويهرب 
منه فان الن�سان اذا وجد يف بيته امراأة 
يحتاج  و�سفاء  ين�سدها  وراحة  حتبه 
يرى  ف�سوف  عنه  يبحث  وحناناً  اليه 
ل  وحاجة  عنه  بديل  ل  ملجاأً  البيت 

غنى عنها.

هم�شة..

هم�سة..

م�سة..
ه

الطماطم ودورها يف منع اال�شابة بال�رسطان

جنات احل�صناوي

الطماطم ومنتجاتها  دور  الدرا�سات اىل  العديد من  ت�سرُي 
�سر  ويكمن  الربو�ستات.  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  تقليل  يف 
العالية  حمتوياته  يف  ال�سرطان،  �سد  النبات  هذا  فاعلية 
امل�سادة للتاأك�سد، وهي مادة توؤهله لي�ص  من مادة ليكوبني 
للوقاية من �سرطان الربو�ستات فح�سب، اإمنا لتعزيز العالج 

�سده اأي�ساً.

 32 تغذية  على  الطماطم،  حول  درا�سة  يف  الباحثون  وعمل 
املعدة  باملعكرونة،  الدينومي  الربو�ستات  ب�سرطان  م�سابا 
بعجون الطماطم )30 مغم ليكوبني يف اليوم(، واجريت 
ا�ستئ�سال  لعمليات  اإخ�ساعهم  قبل  املر�سى  على  التجربة 
الربو�ستات، وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتيجة مفادها ان ان�سجة 
املوؤك�سدة،  املواد  جتاه  غريها  من  اأكرث  ح�سا�سة  الربو�ستات 
اأكرث تاأثرياً يف الورم ال�سرطاين.  لهذا فاإن ليكوبني كانت 
وعملت الطماطم على رفع ن�سبة مادة ليكوبني يف الن�سيج 
�سر  ويكمن  اجلراحية.  العمليات  اإجراء  قبل  ال�سرطاين 
العالية  حمتوياته  يف  ال�سرطان،  �سد  النبات  هذا  فاعلية 
امل�سادة للتاأك�سد، وهي مادة توؤهله لي�ص  من مادة ليكوبني 
للوقاية من �سرطان الربو�ستات فح�سب، اإمنا لتعزيز العالج 

�سده اأي�ساً.

تناول الفاكهة بعد الطعام اأ�سبه بجرعة من ال�سم 
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من  العديد  اأذهان  ت�سغل  بالنف�ص  الثقة  اإكت�ساب 
ال�سباب يف �سن املراهقة، فالثقة بالنف�ص هي تقدير 
املراهق لذاته واإمكانياته، وحيث اأن املراهق ما زال 
دوره يف احلياة  ي�ستك�سف  زال  �سن حديثة، وما  يف 
وقيمته كاإن�سان، فمن الطبيعي اأن يواجه �سعوبات 
يف طريقه لإكت�ساب ثقته بنف�سه، وهذه ال�سعوبات 
متعلقة بعوامل كالبيئة املحيطة واملظهر اخلارجي 

والآمال والطموحات امل�ستقبلية.
اإليك عزيزي املراهق ن�سائحنا يف هذا املجال:

1. توقف عن نقد نف�سك وجلد ذاتك ب�سكل دائم، 
واعلم اأن اخلطاأ يحدث من اجلميع، لكن امل�سيبة 
هي التمادي يف اخلطاأ، ومن حقك اأن تفكر وتتخذ 
القرار الذي يخ�سك وتتحمل نتائجه بكل �سجاعة، 
لكن بالطبع بعد ا�ستماعك للن�سائح البناءة التي 
وا�ستفادتك  حولك،  من  لك  املحبون  لك  يقدمها 

من التجارب ال�سابقة التي مرت بك وبغريك.
ب�سكل  وال�سعود  الكمال  اإىل  تطمح  اأنك  نعلم   .2
بني  متيز  اأن  الوقت  ذات  يف  عليك  ولكن  �سريع، 
ل  التي  والأ�سياء  فعلها  ت�ستطيع  التي  الأ�سياء 
على  للح�سول  يطمح  فالبع�ص  فعلها،  ت�ستطيع 
بنية  اأو  الأزياء،  عار�سي  قوام  ي�سبه  ر�سيق  قوام 
اأبطال اجل�سم، ولكن هذا الأمر غري  ريا�سية كما 
ممكن يف كثري من الأحيان، ولذا فعلى الإن�سان اأن 
يتبع نظام احلياة ال�سحي املتوازن، واأن ي�سعد با 
وهبه الل تعاىل من منح كال�سحة كالذكاء اأو حب 

النا�ص.
باإيجابية، ومتتع  اإىل الأمور من حولك   3. انظر 
ال�سعيدة  فالعائلة  عليك،  الل  اأنعمها  التي  بالنعم 

اأمور  كلها  والنجاح  واحلب  اجليدة  وال�سحة 
من  وتزيد  اأجمل  بطريقة  احلياة  ترى  جتعلك 
فلن  لالأمور  ال�سلبية  النظرة  اأما  بذاتك،  ثقتك 

تعطيك �سوى التعا�سة والإحباط.
اأهدافك،  4. اجتهد وثابر يف �سبيل احل�سول على 
فاإذا اأردت النجاح عليك باملثابرة على الدرا�سة، واإذا 
اأردت احل�سول على القوام الر�سيق عليك بمار�سة 
الغذائي  بالنظام  والتقيد  الريا�سية  التمارين 

املتوازن وهكذا فاإنه من جد وجد.
الآخرين،  عن  نف�سك  تعزل  ول  اجتماعيا  كن   .5
فاحلياة الجتماعية من �ساأنها اأن ت�سقل خرباتك 

وتعلمك الكثري وتزيد من ثقتك بنف�سك.
مانع  فال  ما  باإجناز  قيامك  عند  نف�سك  كافئ   .6
بع�ص  مع  اخلروج  اأو  برحلة  القيام  من  مثال 
التي  المتحانات،  فرتة  انتهاء  بعد  الأ�سدقاء 

يفرت�ص اأنك قد بذلت جهدك فيها.

ق�شة �شفية نبت  عبد املطلب
تذكر يف التاريخ الإ�سالمي ق�سة �سفية بنت عبد 
للثناء  وقابلة  حما�سية  ق�سة  بو�سفها  املطلب 
يف  ها�سمية،  امراأة  من  يتوقع  الذي  ال�سيء  واإنها 
اأحاط  وقد  امل�سلمون  حو�سر  حيث  اخلندق  حرب 
بهم الكفار، و�سع الر�سول الأكرم الن�ساء يف ملجاأ 
ثابت،  بن  ح�سان  يدعى  رجل  هناك  وكان  خا�ص، 
الإ�سالم  بخدمة  قام  ـ  ومفلق  معروف  �ساعر  وهو 

اجلاهلية  يف  عا�ص  خم�سرم  وهو  كثرياً  بل�سانه 
عند  الأوىل  الطبقة  �سعراء  من  ويعد  والإ�سالم، 
اأكرث ال�سعراء الآخرين والذين  العرب، وهو اأي�ساً 
ميتهنون حرفة الكالم وي�سرفون طاقاتهم فقط 
يف التكلم وي�سعفون يف مقام العمل )كان �سعيفاً يف 
العمل(، فعندما احتدم القتال ترك �ساحة احلرب، 
اأفراد  اأحد  و�سل  اأن  واتفق  الن�ساء،  بني  واختفى 

العدو فعلم باأن هذا مو�سع الن�ساء، وقام بالهجوم 
واحمل  انه�ص  اأن  ح�سان  يف  الن�سوة  فهتفت  عليه 
ال�سيف، فقد جاء العدو ولكنه ل يتحرك، واختفى 
الوقت  يكن  ل  ولكن  بعباءة،  متدثراً  خلفهن 
�سجاعتها  تظهر  ل  اأن  املراأة  على  فيه  ينبغي  وقتاً 
ال�سيف  وحملت  املطلب  عبد  بنت  �سفية  فتقدمت 

وقتلت ذلك الرجل.

تناول الأ�صربين
 يفيد عيون الن�صاء

ك�سفت درا�سة حديثة عن  ان تناول الن�ساء جرعات 
منخف�سة من الأ�سربين من اأجل حماية قلوبهن 

قد يكون مفيداً اأي�ساً لعيونهن.
عقار  ان  اإىل  التح�س�ص،  هذا  يف  باحثون  واأ�سار 
الأ�سربين مينع ال�سمور البقعي الناجت عن التقدم 
تعذر  يف  احلالة  هذه  عوار�ص  وتكمن  العمر،  يف 
وجوه  متييز  على  القدرة  وعدم  القراءة،  عملية 
هذه  على  الدموية  الأوعية  تاأثري  ب�سبب  النا�ص 
البقعة، اأو اجلزء من ال�سبكية الذي يتيح الرتكيز 

خالل النظر اإىل الأ�سياء.
بني  جدل  حمور  مازال  الأ�سربين  عقار  اأن  يذكر 
العلماء اإذ يوؤكد البع�ص اأنه م�سيل للدم، وبالتايل 
حني  يف  العيون،  يف  الدموية  لل�سعريات  مفيد 
الدم  يجعل  اإنه  متوقعني  ذلك  اآخرون  يعار�ص 
اإىل  يوؤدي  ما  للعينني  اخللفية  املنطقة  يف  ي�سيل 

فقدان �سريع للب�سر.

ن�صائح للمراهقني لإكت�صاب الثقة بالنف�س
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الدرا�صة اثناء العمل..!!

نكرُر ما نقوله ب�صدد امل�صاركات 
م�ساركات  هنالك  ان  نكرر  ونبقى 

تاأتينا عن روايات واأحاديث لالئمة 

ن�ستطيع  ال�سالم  عليهم  الأطهار 

املكتبة  او  النرتنيت  من  انتقاءها 

عملية  عن  ناهيكم  هذا  وب�سهولة  اللكرتونية 

تدقيق الأحاديث التي تبعث الينا والتي فيها اإ�سكالت يف 

�سندها او متنها وهذه العملية تاأخذ جهدا منا يف تنقيحها 

اليها  التطرق  او  جديدة  امل�ساركات  تكون  اأن  ناأمل  لذا   ،

هنالك  ان  .كما  ال�سابق  يف  مثيالتها  عن  يختلف  ب�سكل 

مقالت تتناول موا�سيع تطرقنا اليها كثريا او انها كتبت 

بطريقة ركيكة ل ت�سمح للن�سر .

اأعداد �سابقة ل�سنا ملزمني  ونحب ان نكرر ما ذكرناه يف 

باإعادة امل�ساركات اىل اأ�سحابها يف حال ن�سرها او عدمه .

معلومة طبية

تنفع  ول  املزمن  الأنف  احتقان  من  تعاين  هل 
واأ�سرع  اأرخ�ص  طريقة  اليك  الأدوية،  معك 
بدفع  قم  اجليوب  �سغط  من  للتخفيف  واأ�سهل 
ل�سانك �سد �سقف فمك بالتناوب، ثم ا�سغط بني 

حواجبك باإ�سبع واحد.
عرب  متر  التي  فومر  عظمة  هز  ي�سبب  هذا 
ت�سبب  الهزات  وهذه  الفم،  اإىل  الأنفية  املمرات 
باأن  �ست�سعر  ثانية  بعد20  الحتقان،  حترك 

الحتقان بدء بالتحلل.

 تخفيف احتقان الأنف  

العهدة على القائل ولي�س الناقل 
من  ولكن  ال�سلم  البقرة  ت�سعد  ان  املمكن  •من 

امل�ستحيل ان تنزل
الرمال  اأكرث من عدد   .. الكون  النجوم يف  عدد 

يف العال.
من  اأكرث  يبني  الع�سافري  من  نوع  •هناك 

ع�ص.. ثم تاأتي زوجته وتختار واحدا.
ل  زوجته  اليمامة  فاإن  اليمامة  ذكر  مات  •اإذا 
اأن  اإىل  عليه  وتنوح  غريه….  باأحد  ترتبط 

متوت.

اجمل �سورة و�سلتنا حلد 
الن رغم كل الظروف 
وامل�سائب ما يزال هذا 

الطفل يقراأ ويكتب 
واجباته وهو يزاول عمله  

..ان �ساء الل العراق 
يبقى بخري وي�ستعيد 

عافيته اذ يوجد فيه مثل 
هوؤلء الطفال ..ار�سح 

هذه ال�سورة لنيل جائزة 
عاملية وان تكون �سعارا 

للعراقيني.
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 معا�صرة ال�صلحاء
قد يوفق العبد ملعا�سرة �سالٍح من العباد 
با  ال�سالح  ذلك  بذات  ين�سغل  اأنه  اإل   ،
اإذ   ، ربه  وبني  بينه   ) حجاباً   ( يجعله 
ي�ستغرق يف حبه ، وي�سعى جللب ر�ساه واإن 
ل يكن بحق ، كما ي�ستوح�ص من اإعرا�سه 
، ويرى  كان لنحراف مزاج  ولو  وغ�سبه 
كل  م�سدر  عن  ابتعاد  كاأنه  عنه  البتعاد 
خري ..وعندئٍذ يكون �ساأنه ك�ساأن من ينظر 
اإىل املراآة في�ستح�سنها وي�ستغرق يف التاأمل 
فيها ، ل �ساأن من ينظر بها لي�ستك�سف من 
نف�سه عيوبها وما ف�سد من اأمرها ..ولطاملا 
ت�سول له نف�سه ، فريى ارتياحاً ملعا�سرته 
ال�ساحلة  بلكاته  وجوداً  به  احتد  وكاأنه 
ب�ستاٍن  يف  ي�سري  من  كَمَثل  َمَثله  فيكون   ،
 ، فيها  با  ملكها  قد  اأنه  فيظن  متنـزهاً 
ليعود  قليل  بعد  �سيفارقها  اأنه  واحلال 
جمرد  فاإن  وعليه   ، املوح�سة  خلوته  اإىل 
بنف�سه  يكفي  ل  ال�سلحاء   ) م�ساحبة   (
على  وال�ساهد   ، ال�ساحلني  درجات  لرقيهّ 
�سحبة  من  الكثريين  ا�ستفادة  عدم  ذلك 
اأوتي  - با  واآله(  عليه  الل  النبي )�سلى 
كاملنافقني  التاأثري-  درجات  اأعظم  من 

والغافلني من الأعراب واأ�سباههم. 

كيف تتم �صناعة الغباء؟

ذرات اللقاح التي تتطاير يف هذا الوقت بني ال�سجار لغر�ص التلقيح بطريقة 
جلت قدرته الل عز وجل على خلقه ، بحيث ان كل ذرة تلقح نف�ص �سنفها من 

الأ�سجار ، وتتجلى عظمة الباري عز وجل عندما تعلم �سكل هذه الذرات هي كما 
يف هذه ال�سورة التي نعر�ص من خاللها �سورة ذرات اللقاح. 

جمموعة من العلماء و �سعوا )خم�سة( قرود يف قف�ص 
ال�سلم  اأعلى  واحد ويف و�سط القف�ص يوجد �سلم و يف 
القرود لأخذ  اأحد  املوز يف كل مرة يطلع  هناك بع�ص 
املوز ير�ص العلماء باقي القرود باملاء البارد بعد فرتة 
ب�سيطة اأ�سبح كل قرد يطلع لأخذ املوز، يقوم الباقون 
بعد مدة  البارد  باملاء  ير�سوا   و �سربه حتى ل  بنعه 
ال�سلم لأخذ  اأي قرد على �سعود  من الوقت ل يجروؤ 
املوز على الرغم من كل الإغراءات خوفا من ال�سرب.  
القرود  اأحد  بتبديل  يقوموا  اأن  العلماء  قرر  بعدها 
اخلم�سة و ي�سعوا مكانه قردا جديدا فاأول �سيء يقوم 
ولكن  املوز  لياأخذ  ال�سلم  ي�سعد  اأنه  القرد اجلديد  به 
فورا الأربعة الباقون ي�سربونه ويجربونه على النزول 
باأن  اجلديد  القرد  يفهم  ال�سرب  من  مرات  عدة  بعد 

عليه اأن ل ي�سعد ال�سلم مع اأنه ل يدري ما ال�سبب.
بقرد  القدامى  القرود  اأحد  بتبديل  اأي�سا  العلماء  قام 
اأن  الأول حتى  البديل  بالقرد  به ما حل  جديد و حل 
هو  و  بال�سرب  زمالءه  �سارك  الأول  البديل  القرد 
جميع  تبديل  مت  حتى  هكذا  و  ي�سرب  ملاذا  ليدري 
يف  �سار  حتى  جديدة  بقرود  الأوائل  اخلم�سة  القرود 
و  اأبدا  بارد  القف�ص خم�سة قرود ل ير�ص عليهم ماء 
مع ذلك ي�سربون اأي قرد ت�سول له نف�سه �سعود ال�سلم 

بدون اأن يعرفوا ما ال�سبب.
لو فر�سنا .. و �ساألنا القرود ملاذا ي�سربون القرد الذي 

ي�سعد ال�سلم؟
اآباءنا  وجدنا  ولكن  ندري  ل   : اجلواب  �سيكون  اأكيد 

واأجدادنا له �ساربني..
 هناك �سيئان ل حدود لهما ... العاَل وغباء الإن�سان 

هكذا قال اأين�ستاين.

اأيهما اأنفع للعبد الت�شبيح
 اأم اال�شتغفار؟

اأم  الت�سبيح  للعبد  اأنفع  :اأيهما  �سيخ  �سئل 
الإ�ستغفار؟

فاأجاب:اإذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء 
الورد اأنفع له

وان كان جن�سا فال�سابون واملاء احلار اأنفع 
له

الأ�سفياء...والإ�ستغفار  بخور  فالت�سبيح 
�سابون الع�ساة...!

من  تطهريها  من  اأنف�سنا  نحرم  فال 
الذنوب بالإ�ستغفار

ول من تعطريها بالت�سبيح.
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