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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

�ُضْوَرةالبقرة:
))َقاُلوْا  الإف�ضاد،  يالزم  النفاق  فاإن  الأَْر�ِس((  يِف  ُتْف�ِضُدوْا  ))َل  املنافقني  اأي  َلُهْم((  ِقيَل  •))َواإَِذا 
ِلُحوَن(( فاإنهم يظنون اأن الدعوة اإف�ضاد، واأنهم بوقوفهم �ضدها ي�ضلحون يف الأر�س.  ا َنْحُن ُم�ضْ َ اإِمنمَّ
بالغًا  اإف�ضادًا  مف�ضدين  يكونون  الإ�ضالم  �ضد  النفاقي  بوقوفهم  لأنهم  امْلُْف�ِضُدوَن((  ُهُم  اإِنمَُّهْم  ))اأَل 
اإميانًا  ا�ُس((  النمَّ اآَمَن  َكَما  ))اآِمُنوْا  املنافقني،  اأي  َلُهْم((  ِقيَل  ))َواإَِذا  بذلك،.  َي�ْضُعُروَن((  لمَّ  ))َوَلِكن 
َفَهاء(( يعنون بال�ضفهاء املوؤمنني احلقيقيني ))اأَل اإِنمَُّهْم  ِمُن َكَما اآَمَن ال�ضُّ ل ي�ضوبه نفاق ))َقاُلوْا اأَُنوؤْ
َلُقوْا(( اأي التقى املنافقون بـ: ))المَِّذيَن  اأنهم هم ال�ضفهاء. ))َواإَِذا  َيْعَلُموَن((  َوَلِكن لمَّ  َفَهاء  ُهُم ال�ضُّ
لهم  ))َقاُلوْا((  املنافقني  من  اأ�ضباههم  اأي  �َضَياِطيِنِهْم((  اإَِل  َخَلْوْا  َذا  َواإِ ا  ))اآَمنمَّ لهم  َقاُلوْا((  اآَمُنوْا 
ا َنْحُن ُم�ْضَتْهِزوؤُوَن(( باملوؤمنني يف اإظهار الإميان  َ ))اإِنمَّا َمَعْكْم(( يريدون بذلك اإر�ضاء اجلانبني ))اإِمنمَّ
ُهْم(( اإمداد اهلل �ضبحانه  دُّ ُ َي�ْضَتْهِزىُء ِبِهْم(( اأي ي�ضتهزئ بهم يف الآخرة يف النار ))َومَيُ لهم،. ))اهللهّ
ُطْغَياِنِهْم  ))يِف  ي�ضتاأ�ضلهم  ل  حيث  الطريق  قطاع  ميد  امللك  يقال:  كما  اأيديهم  على  ال�ضرب  بعدم 
لأن  �ضبحانه  اهلل  ميدهم  واإمنا  املتحري،  كال�ضخ�س  املنافق  فاإن  احلد   جتاوز  الطغيان:  َيْعَمُهوَن(( 
اَلَلَة  ال�ضمَّ ُوْا  ا�ْضَتُ ))المَِّذيَن  املنافقون  ))اأُْوَلـِئَك((  اإجلاء.  ول  جرب  فال  وامتحان  اختبار  دار  الدنيا 
ِباْلُهَدى(( فكاأنهم اأعطوا الهداية، واأخذوا مكانها ال�ضاللة، بينما كان الذي ينبغي اأن يعطوا اأنف�ضهم 
اَرُتُهْم(( املعنوية، بل خ�ضروا اأنف�ضهم ))َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِديَن(( يف هذه  َ بدل الهداية، ))َفَما َرِبَحت جتِّ

التجارة.

ِلُحوَن  ا َنْحُن ُم�شْ َ َواإَِذا ِقيَل َلُهْم اَل ُتْف�ِشُدواْ يِف االأَْر�ِص َقاُلواْ اإِنمَّ

}البقرة/11{ اأَال اإِنمَُّهْم ُهُم اْلُْف�ِشُدوَن َوَلِكن المَّ َي�ْشُعُروَن }البقرة/12{ 

َفَهاء  َواإَِذا ِقيَل َلُهْم اآِمُنواْ َكَما اآَمَن النمَّا�ُص َقاُلواْ اأَُنوؤِْمُن َكَما اآَمَن ال�شُّ

َفَهاء َوَلِكن المَّ َيْعلَُموَن }البقرة/13{ َواإَِذا َلُقواْ المَِّذيَن  اأَال اإِنمَُّهْم ُهُم ال�شُّ

ا َنْحُن  َ َذا َخلَْواْ اإَِل �َشَياِطيِنِهْم َقاُلواْ اإِنمَّا َمَعْكْم اإِنمَّ اآَمُنواْ َقاُلواْ اآَمنمَّا َواإِ

ُهْم يِف ُطْغَياِنِهْم  دُّ ُ َي�ْشَتْهِزىُء ِبِهْم َوَيُ وَن }البقرة/14{ اللهّ ُم�ْشَتْهِزوؤُ

اَلَلَة ِباْلُهَدى َفَما  ُواْ ال�شمَّ َيْعَمُهوَن }البقرة/15{ اأُْوَلِئَك المَِّذيَن ا�ْشَتُ

اَرُتُهْم َوَما َكاُنواْ ُمْهَتِديَن }البقرة/16  َ َرِبَحت تجِّ
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. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
عن ابن عبا�ص يف حديث طويل يف وفاة النبي )�شلى 
ال  مر�شه  عند  ال�شحابه  وماقاله  واله(  عليه  الل 
ان قال ثم قال �شلى الل عليه واله : اإن ربي عز وجل 
فنا�شدتكم   ، ظامل  ظلم  يجوزه  ال  اأن  واأق�شم  حكم 
مظلمة  حممد  قبل  من  له  كانت  منكم  رجل  اأي  الَل 
بن  �شوادة  اعرابي يدعى  ، فقام  فليقت�صمَّ منه  قام  اإال 
النبي �شلى الل  ، فقال  يار�شول الل  انا   : قي�ص وقال 
 . تر�شى  فاقت�صمَّ مني حتى  تعال   : و�شلم  واآله  عليه  
 ، الل  ر�شول  يا  بطنك  فاك�شف يل عن   : ال�شيخ  فقال 
فك�شف �شلى الل عليه واآله عن بطنه ال�شريفة ، فقال 
ال�شيخ : باأبي اأنت واأمي يا ر�شول الل ، اأتاأذن يل اأن اأ�شع 
فمي على بطنك ؟ فاأذن له. ر�شول الل خامت االنبياء 
حبيب الل يتثل لطلب اعرابي يف ا�شتداد حقه من 
غري التحقق ما اذا كان االعرابي �شادقا ام ال ، وذلك 
ليعطي در�شا بليغا للحكام اوال وللم�شلمني ثانيا ، فهل 

وعى حكام العرب هذا الدر�ص ؟
من  الرد  كان  كيف  بحقها  تطالب  راية  رفعت  �شعوب 
هذه احلكومات الطاغوتية ؟ دول كانت تعمل بد�شتور 
ظهر اعوجاجه  من خالل مطالبة ال�شعوب بتعديله ، 
هذا االمر بذاته ينطبق على ال�شعب البحريني الذي 
طالب بحقوقه ومل يطالب بتنحي اللك فكان اجلواب 
قا�شيا جدا ، ال�شوؤال هل ان ما اقدمت عليه حكومات 
البحريني قد  طالب بحقه  ال�شعب  اخلليج هو لكون 
ما  على  االطالع  خالل  من  ؟   اخرى  الإعتبارات  ام 
تبثه و�شائل االعالم بخ�شو�ص ما يجري يف البحرين 
وما جرى يف بقية البلدان العربية يظهر لنا االنحياز 
ال�شعوب  اأخرى يف حني كل  نحو حكومات معينة دون 
الثائرة مطلبها واحد اال وهو العدالة واإعادة حقوقها 

ال�شلوبة .
ان الذي يقتل يف ال�شرق ويقبل على هذا القتل من  يف 
الغرب كان ماأثوما على �شكوته وقبوله ، فكيف اليوم 
و�شكوتهم  االمر  يعنيه  من  وكل  الدولية  بالنظمات 
هذا با�شتثناء بع�ص االأخبار اخلجولة عن تلميحات لا 

يجري على ال�شاحة البحرينية ؟
يظهر  بداأ  فكر  من  يظهر  لا  م�شتقبلية  ابعاد  هنالك 
الذي  الفكر  ، هذا  الكلمة من حق  بكل معنى  اأحقيته 
بظهور  يوؤمن  الذي  الفكر   ، االر�ص  طواغيت  يقلق 
ال�شريف الذي يقت�ص  الغائب عجل الل تعال فرجه 
من هذه الطواغيت والالحظ انهم بداأوا وبداأنا نراه 

قريبا جدا .  

خال�شنا يف التزود من الدنيا بزاد االآخرة

ال متى تبقى معاناة الواطن  
من اجل احل�شول على جواز فئة )A(؟

ر" العتبة احل�شينية الطهرة  اع "منوهّ حكايُة ال�شيخ حممد ال�شمهّ
يف بدايات القرن الع�شرين 
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قب�شات  اإيانية :

تقارير:

العطاء احل�شيني:

روايات:

6

9

16

20

21

24

22

26

�ملطالبُة بالعد�لِة 

�سالح نوري اال�سدي

امل�ساركون:

ال�سيخ حبيب الكاظمي

رعد خ�سري عبا�س



: حينما يرفُض مساحُة السيِد – دام ظله - يف الفرتِة األخريِة استقباَل السياسينَي فللتعبرِي عن  الشيُخ الكربالئيُّ

امتعاِضه لألداِء غرِي املقبوِل وانشغاِل الكثرِي منهم باملصاحِل الضيقِة دوَن االهتماِم باملصاحِل العامِة للبلِد والشعِب

اخُلطبة الثانية من �ضالة اجُلُمعة
اخلطيب: ممثل الرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�شرف

 �شماحة ال�شيخ عبد الهدي الكربالئي.
املكان: ال�شحن احل�شيني ال�شريف.

الزمان: 12ربيع الثاين 1432هـ الوافق 18-3-2011 م

بنيهّ خطيب اجلمعة يف كربالء القد�شة اإن بع�ص 
وا�شعة  �شعبية  حتركات  ت�شهد  العربية  الدول 
ال�شعوب  لهذه  م�شروعة  مطالب  عن  للتعبري 
والعدالة  ال�شيا�شي  االإ�شالح  حتقيق  يف  تتمثل 
ال�شديد  القلق  على  يبعث  والذي  االجتماعية، 
هو تعامل حكومات هذه الدول با�شتخدام العنف 
اإل  اأدى  والذي  �شعوبها  �شد  الفرطة  والقوة 

�شقوط الكثري من ال�شحايا.
من  البحرين  ت�شهده  ما  اإن  �شماحته:  وتابع 
البحرينية  احلكومة  وقيام  وا�شع  �شعبي  حترك 
الكثرية  واالعتقاالت  الفرط  العنف  با�شتخدام 
يبعث على قلق اأكرب، فان ما تنقله �شور وكاالت 

من  الكثري  ن�شاهد  حيث  جداً  ب�شع  اأمر  االأنباء 
ل ي�شقطون  ال�شحايا من الواطنني االأبرياء العزهّ
والكثري منهم قد اأ�شيبوا بحروق وجروح �شديدة 
وا�شعة  اعتقاالت  بحملة  االأمنية  القوات  وتقوم 
تداعيات  ويولهّد  تعقيداً  ال�شاألة  يزيد  والذي 
االإقليمية  الدول  بع�ص  قيام  خطرية،  اإقليمية 
قوات  باإر�شال  البحرين  �شوؤون  يف  بالتدخل 
ح�شول  اإل  �شيوؤدي  ذلك  فان  اإليها،  ع�شكرية 

�شيفتح  انه  اإل  اإ�شافة  طائفي  واحتقان  �شحن 
الجال لتدخالت م�شتقبلية من دول اأخرى.

ال�شعب  باأن  الكربالئي  ال�شيخ  �شماحة  ر  وذكهّ

االحتقان  هذا  ب�شبب  الكثري  عانى  قد  العراقي 
العليا  الدينية  الرجعية  عملت  الذي  الطائفي 
واأبناء ال�شعب العراقي الواعي وال�شوؤولون الذين 
ي�شت�شعرون ال�شوؤولية الوطنية على احتواء هذا 
وتاأثريه،  انت�شاره  منع  على  والعمل  االحتقان 
واحلمد لل قد تاوزنا هذه احلالة بعد اأن دفع 
ب�شبب  الت�شحيات  من  الكثري  العراقي  ال�شعب 

ذلك.

التدخل  هذا  ب�شبب  البالغ  قلقه  عن  واأعرب 
الذي �شُيلِهب ال�شاعر الطائفية ويجعل البع�ص 
ي�شعر بالظلم والتنكيل ب�شبب مطالبته بتحقيق 
االإ�شالح ال�شيا�شي، واأ�شاف:   اإنه البد هنا جلميع 
احلكومات اأن ت�شتمع للمتظاهرين وتعمل على 
ال�شيا�شي  االإ�شالح  يف  �شعوبها  مطالب  حتقيق 
وحتقيق العدالة االجتماعية ومعاجلة االأخطاء 
ويف  الراأي،  عن  والتعبري  احلريات  واإطالق 
الوقت نف�شه طالب �شماحته احلكومة العراقية 
مطالب  مع  وال�شادق  واللمو�ص  اجلاد  بالعمل 
اخلدمات  حت�شني  على  والعمل  التظاهرين 
عن  العاناة  ورفع  االجتماعية  العدالة  وحتقيق 
العمل.  وعرب  الفقرية وتوفري فر�ص  الطبقات 
�شماحة ال�شيخ الكربالئي عن ا�شتغرابه ال�شديد 
لقيام جمل�ص النواب بتعطيل اأعماله لع�شرة اأيام 
الدول  يف  يجري  فيما  االحتجاج  عن  للتعبري 

�شماحته يبدي قلقه ال�شديد اإزاء تعامل حكومة 
البحرين با�شتخدام العنف والقوة املفرطة �شد 
�شعبها املطالب بالإ�شالح ال�شيا�شي والعدالة 

الجتماعية واإطالق احلريات

ع من  جمل�س النواب قد م�شى على عقد جل�شاته عدة اأ�شهر ومل ي�شرِّ
القوانني املهمة  التي يحتاجها البلد اإل قانونني فقط!

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



العربية وباخل�شو�ص يف البحرين، م�شريا اإل 
التعطيل  العاذير الأجل  البع�ص يريد خلق  اإن 
يف  يح�شل  – كما  المكن  من  اإن  اإذ  اإال،  لي�ص 
عن  التعبري   – العامل  برلانات  من  الكثري 
ولي�ص  اأكرث  اأو  ل�شاعة  بالتعطيل  االحتجاج 
اإل  ة  ما�شهّ بحاجة  والبلد  اأيام  لعدة  التعطيل 
من  الكثري  اإقرار  يف  النواب  جمل�ص  ي�شرع  اأن 
الت�شريعات والقوانني التي يحتاج اإليها اإ�شافة 

اإل ممار�شة دوره الرقابي.
االإ�شالح  م�شوؤولية  بان  القول  �شماحته  وكرر 
م�شوؤولية  االأف�شل  نحو  والتغيري  العراق  يف 
تتحمل  وال  اجلميع  عاتق  على  تقع  ت�شامنية 
جهة معينة من ال�شلطة ن�شبة كبرية من هذا 
قليلة،  ن�شبة  تتحمل  اأخرى  وجهة  االإ�شالح 
بل ال�شوؤولية م�شتكة على اجلميع، ونبه باأن 
الع�شرة  االأيام  لهذه  الأعماله  الجل�ص  تعطيل 
لجل�ص  والهم  االأ�شا�شي  للدور  تعطيال ً  يثل 

النواب يف الوقت احلا�شر.
قد  النواب  جمل�ص  باأن  �شماحته  وا�شتعر�ص 
ع  م�شى على عقد جل�شاته عدة اأ�شهر ومل ي�شرجِّ
اإال  البلد  يحتاجها  والتي  الهمة  القوانني  من 
الكثري  هناك  اإن  حني  يف   !! فقط  قانونني 
يف  ت�شاهم  التي  والت�شريعات  القوانني  من 
من  الكثري  وحتقيق  وتنميته  البلد  تطوير 
احتياجات الواطنني ما تزال مل تاأخذ ن�شيبها 

من العر�ص للم�شودة والناق�شة واالقتاح ثم 
مذكرا  طوياًل،  وقتاً  يتطلب  وهذا  الت�شويت 
باأننا اأمام اختبار �شعب البد من توفري الهمة 
ال�شيا�شية  للكتل  ال�شلبة  واالإرادة  العالية 
اأع�شاء  وحر�ص  النواب  جمل�ص  يف  المثلة 
الجل�ص على االإ�شراع  يف ت�شريع القوانني لكي 

نخرج بنتيجة طيبة اأمام �شعبنا.
الدينية  الرجعية  ممثل  تناول  اخلتام  ويف 
العراق  يف  الطلوبة  االإ�شالح  م�شرية  العليا 
وقال:  البد اأن تكون �شاملة وم�شتوعبة جلميع 
مطالب  حتقيق  من  نتمكن  حتى  اليادين 
ال�شعب والتظاهرين ومنها االإ�شالح ال�شيا�شي 
وذلك  والتبوي،  واالإداري  والقانوين 
ال�شيا�شية   للكتل  االأداء  حت�شني  خالل  من 
حلجم  ال�شيا�شيني  ال�شوؤولني  وا�شت�شعار 
على  اللقاة  والوطنية  ال�شرعية  ال�شوؤولية 
عاتقهم وتقدمي ال�شالح العليا للبلد وال�شعب 
حينما  اإنه  اإل  واأ�شار  ال�شيقة،  ال�شالح  على 
يرف�ص الرجع الديني االأعلى اآية الل العظمى 
�شماحة ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين – دام 
ظله- يف الفتة االأخرية ا�شتقبال ال�شيا�شيني 
القبول  غري  لالأداء  امتعا�شه  عن  فللتعبري 
بال�شالح  منهم  الكثري  وان�شغال  لل�شيا�شيني 
للبلد  العامة  بال�شالح  االهتمام  دون  ال�شيقة 

وال�شعب.

اخلارجية تدعو ال جتنب ال�ضتخدام املفرط للقوة من 
قبل القوات البحرينية يف التعامل مع املتظاهرين

مبداأ  اعتماد  ال  البحرينية  االطراف  العراقية  اخلارجية  دعت 
تنب  مع   ، اخلارجية  التدخالت  عن  بعيدا  الوطني  احلوار 
مع  التعامل  يف  االمن  قوات  قبل  من  للقوة  الفرط  اال�شتخدام 
التظاهرين.  قالت وزارة اخلارجية يف بيانها الذي ا�شدرته بهذا 
البحرين  درع اجلزيرة ال  اثر دخول قوات  :" على  اخل�شو�ص 
وتطور االحداث يف هذا البلد ال�شقيق ، وتواتر االنباء عن ت�شعيد 
يف الواجهات بني قوات االمن والواطنني الحتجني بال�شكل الذي 
االختالفات بني  ق  ويعمهّ التدهور  ال  االجتماعي  ال�شلم  يعر�ص 
الذي  الثابت  العراق  والتزاما مبوقف   ، الواحد  ال�شعب  مكونات 
يرى يف احلوار الوطني البعيد عن التدخالت اخلارجية ال�شبيل 
ان  نرى  فاننا   ، الدائمني  واالمن  اال�شتقرار  لتحقيق  االمثل 
اال�شتخدام الفرط للقوة من قبل قوات االمن يف البحرين لي�ص 
هو احلل الناجع للتعامل مع التظاهرات الطالبة باال�شالحات يف 
هذا البلد ال�شقيق ، ولي�ص هو الطريق ال�شحيح لعاجلة ال�شاكل 
ان  على  نوؤكد  اننا   ": ".وا�شافت  فيه  واالجتماعية  ال�شيا�شية 
احلوار الوطني الداخلي بني مكونات وفئات ال�شعب يف البحرين 
الكفيل  هو  العام  والنظام  والد�شتورية  القانونية  االطر  و�شمن 

مبعاجلة ال�شاكل وحتقيق اال�شالحات ال�شرورية الطلوبة ".
لغلق  ر�ضمي  طلب  تقدمي  يعتزمون  عراقيون  برملانيون 

�ضفارتي البحرين والإمارات  يف  بغداد
عواد  عدي  الوطني  التحالف  عن  العراقي  الربلان  ع�شو  ك�شف 
ر�شمي  طلب  تقدمي  العراقي  الربلان  اأع�شاء  من  عدد  عزم  عن 
لهيئة رئا�شة الربلان يهدف ال اإ�شدار قرار غلق بحق ال�شفارتني 
البحرينية واالماراتية يف بغداد احتجاجا  لا يتعر�ص له ال�شعب 
الوؤمتر  منظمة  عواد  ودعا  اجلزيرة.  درع  لعنف  البحريني 
دولية وعالية ال  العربية ومنظمات  الدول  االإ�شالمي وجامعة 
التدخل  بوقف  م�شوؤوليتها  وحتمل  االأزمة  هذه  حلل  التدخل 
اخلليجي وما ي�شاحبه من ا�شتهداف للمدنيني الذين عربوا عن 

راأيهم بالطرق ال�شلمية.
مع  ت�ضامنًا  جل�ضته  تعليق  على  ي�ضوت  النواب  جمل�س 

املتظاهرين يف البحرين 
       �شوت جمل�ص النواب يف جل�شته االعتيادية الرابعة واالربعني 
التي عقدت برئا�شة ال�شيد ا�شامة النجيفي رئي�ص جمل�ص النواب 
وبح�شور 196 نائباً يوم الثالثاء 2011/3/17 ،على تعليق جل�شته 
ت�شامنا مع التظاهرين يف دولة البحرين كما مت الت�شويت على 
الكيمياوية  باال�شلحة  بق�شفها  حلبجة  مدينة  جرية  اعتبار 

جرية ابادة جماعية .

اهمُّ ماجاَء يف اخُلطبة 

اأخباٌر  ذات عالقة

فان  اليها  ع�ضكرية  قوات  بار�ضال  البحرين  �ضوؤون  يف  بالتدخل  القليمية  الدول  بع�س  قيام   -1
ذلك يزيد امل�ضاألة تعقيدًا ويولهّد تداعيات اقليمية خطرية و�ضيوؤدي ال ح�ضول �ضحن   واحتقان 

طائفي ا�ضافة ال انه يفتح املجال لتدخالت م�ضتقبلية من دول اخرى . 
2- قيام جمل�س النواب بتعطيل اعماله لع�ضرة ايام  ميثل تعطيال ً للدور ال�ضا�ضي واملهم ملجل�س 
ة  ال ان ي�ضرع جمل�س النواب يف  اإقرار  النواب يف الوقت احلا�ضر ..خ�ضو�ضا ان البلد بحاجة ما�ضهّ

الكثري من الت�ضريعات والقوانني التي يحتاج اليها ا�ضافة ال ممار�ضة دوره الرقابي . 
ال�ضرعية  امل�ضوؤولية  حلجم  ال�ضيا�ضيني  امل�ضوؤولني  وا�ضت�ضعار  ال�ضيا�ضية  للكتل  الداء  حت�ضني   -3

والوطنية امللقاة على عاتقهم وتقدمي امل�ضالح العليا للبلد وال�ضعب على امل�ضالح ال�ضيقة. 
4- رف�س �ضماحة ال�ضيد – دام ظله- يف الفتة الخرية ا�ضتقبال ال�ضيا�ضيني فللتعبري عن امتعا�ضه 
بامل�ضالح  الهتمام  دون  ال�ضيقة  بامل�ضالح  منهم  الكثري  وان�ضغال  لل�ضيا�ضيني  املقبول  غري  لالأداء 

العامة للبلد وال�ضعب . 
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ِد من �لدنيا بز�ِد �الآخرِة خال�ُسنا يف �لتزوُّ
 م�شتقاة من اخلطبة االأول 
ل�شماحة ال�شيد احمد ال�شايف 

يف 2011/3/11 

املوؤمنني  اأمري  لالإمام  بليغ  مقطع  يف 
ال�ضالم(  )عليه  طالب  اأبي  بن  علي 
ب�ضر  منتهى  الدنيا  واإمنا  فيه:)  يقول 
�ضيئًا،  وراءها  مما  يب�ضر  ل  الأعمى، 
اإن  ويعلم  ب�ضره  ينفذها  والب�ضري 
�ضاخ�س،  منها  فالب�ضري  وراءها،  الدار 
منها  والب�ضري  �ضاخ�س،  اإليها  والأعمى 

متزود، والأعمى لها متزود ( 
طبعاً هذا الت�شبيه من االإمام اأمري الوؤمنني 
اإن   ، )عليه ال�شالم( الراد منه عمل ب�شرية 
له  تكون  اأن  توفيقاته،  جملة  من  االإن�شان 
االأ�شياء  يدرك  عقل  له  يكون  وان  ب�شرية، 
على ما هي عليه فينتفع بالعقل والب�شرية، 
الدنيا  عامل  يف  الراحلة  به  ت�شري  وعندما 
 - الطريق  هذا  بان  بيهّنة  على  هو  يكون 
طريق الدنيا - هو الطريق اإل االآخرة وهو 
وال  والخاطر  واللهيات  باللذائذ  حمفوف 

ي�شلم منه اإال من ع�شم الل تعال ..
اأمري الوؤمنني )عليه ال�شالم( يريد اأن ينبهّهنا اإل 
حقيقة؛ اإن لدينا غفلة - كوننا ب�شرا-  ويحذرنا 
لكي  العقل،  رزقنا  قد  تعال  الل  اإن  منها، حيث 
االأ�شياء، نيز بني خريها  اأن نيز  به  ن�شتطيع 
و�شرها، لكن عندما تلفهّ الدنيا االإن�شان بحبائل 
رغباتها واأطماعها، يبقى يف �شراع، وهذا ال�شراع 
لي�ص من ال�شهل اأن ينت�شر فيه االإن�شان ، رغم اإن 
الل تعال زوده باأدوات تعينه على هذا ال�شراع، 
وبالنتيجة ي�شتطيع اأن يقتل ال�شيطان وال�شهوات، 
اأن  اإل  العقبات..  هذه  ويزيل  اللذائذ،  ويحارب 
اإل  يحتاج  ريب  ال  االإن�شان  واإن  اجلنة.  ي�شل 
اأخ  له  يكون  اأن  االإن�شان  توفيقات  ومن  منبهّهات، 

من  وهذه  اأخطائه،  اإل  ينبهه  دائماً  �شديق،  اأو 
النعم، حتى ال ي�شتغرق يف معا�صٍ  حيث ال ينفع 

الندم بعدها. 
)واإنا الدنيا منتهى ب�شر االأعمى، ال يب�شر مما 
اأعمى  ي�شبح  االإن�شان  اإن  مبعنى  �شيئاً(،  وراءها 
ويوجه  الدنيا،  اإال  يرى  ال  حينما  الب�شرية؛ 
مما  يب�شر  ال  الأنه  اإليها،  وطاقته  نظره  اأكرث 
االإن�شان  �شيئا، وحينئذ يتحول مثل هذا  وراءها 
وو�شويل  واأناين  ج�شع  اإن�شان  اإل  تدريجياً، 
من  ينه�ص  اأن  يحاول  الأنه  ومنافق،  وانتهازي 
غريها،  يرى  وال  قوة  من  اأوتي  ما  بكل  الدنيا 
الوحيدة، فالبد  باأن هذه فر�شته  كونه يح�شب 
وجد  هنا  ومن  منها،  ورغباته  لذائذه  ي�شبع  اأن 

الظامل وال�شلطان بغري حق وغري ذلك. 
الدار  اإن  ويعلم  ب�شره  ينفذها  )والب�شري 
وراءها( والب�شري يرى اإن هذه الدنيا �شيء قابل 
اأن ينفذ اإل ما وراءه .. فعندما يب�شر االإن�شان 
بب�شريته ما بعد هذا اجلدار، قطعاً يرتب االأثر، 
اأو  جنان  اإما  الدنيا،  هذه  بعد  ما  اإن  يرى  حيث 
نريان، وبالنتيجة هذا العلم بال�شري االأخروي، 
ل�شوف يكون رادعاً لهوى نف�شه، اإذن فاإن االإن�شان 
دار  هي  حقيقية،  دارا  هناك  بان  يعلم  الب�شري، 
لي�ص  الدنيا  هذه  واإن  الدنيا،  هذه  بعد  اخللود 
اإال مزرعة لالآخرة.. يربح فيها قوم بينما يخ�شر 

اآخرون.
اإليها  والأعمى  �ضاخ�س،  منها  )فالب�ضري 
والأعمى  متزود،  منها  والب�ضري  �ضاخ�س، 
الروعة  التعبري يف غاية  لها متزود ( هذا 
لأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم( عندما ي�ضف 
 .. الآخرة  يطلب  ومن  الدنيا  يطلب  من 

فطالب الدنيا همته تكون حمدودة بحدود 
هذه الدنيا، بينما طالب الآخرة همته غري 
على  يكون  عندما  والإن�ضان  حمدودة.. 
يهتز،  لن  للم�ضاعب  يتعر�س  مهما  ب�ضرية، 
حمل  لي�ضت  فهي  ق�ضوتها  على  الدنيا  كون 
و�ضتتت  الأنبياء،  حاربت  ..فالدنيا  تقييم 
واأتعبت واأحزنت، فتجد الأنبياء يف ابتالء 
ال�ضالم(،  )عليهم  الأئمة  وكذلك  �ضديد 
اإل  الإن�ضان  نظرة  بني  هائل  فرق  هناك 
الدنيا كما هي، وبني اأن ي�ضرف الإن�ضان من 
خاللها على عامل اآخر ..والإن�ضان الب�ضري 
القيامة  يوم  فالإن�ضان  متزود،  الدنيا  من 
يريد عمال فمن اأين ياأتي بهذا العمل؟! اإن 

مل يكن قد تزود يف الدنيا بزاد الآخرة.
غري  �شك-  بال  العارف–  هذه  فاإن  اأخرياً، 
لي�شت  ال�شكلة  اإن  غائبة عن معظمنا، حيث 
بالعرفة ذاتها، بقدر كمونها يف العمل بها..
بيد  يتزود؛  ومهما  يعمل،  مهما  واالإن�شان 
اإنه يبقى على خوف حيث اإن الدنيا متعبة، 
وال اعتقد اإن اأحداً يقول: اأخذت من الدنيا 
ال�شراب  وراء  باجلري  اأ�شبه  �شيء، فهذا  كل 
.. نعم الذي ياأخذ من الدنيا، الذي ي�شي 
على هذه الوازين قال: نعم هذا زادي اأخذته 
الزيد  اآخذ  اأن  اإل  واأ�شعى  اأ�شعى  اأن  اأحاول 
البد  التي  الوقفة  تلك  اإل  االأعمال  من 
لنا من الوقوف فيها جميعا  بني يدي الل 

�شبحانه وتعال.
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ما حكايُة �لطال�سم ِ؟

ال�شوؤاُل: هل جواز التظليل لياًل ي�شمل ما بني الطلوعني؟ وهل ح�شاب ن�شف 
الليل يف ليايل منى يق�شم ما بني الغروب وطلوع الفجر اأم طلوع ال�شم�ص على 

اثنني؟
على  الطر  بها  ويلحق  ال�شم�ص  من  الت�شت  هو  الحرم  على  م  الحرهّ اجلواب: 
االحوط فال مانع من ركوب ال�شيارة ال�شقفة مثاًل فيما بني الطلوعني اإذا مل 
تكن ال�شماء ممطرة وح�شاب ن�شف الليل يف ليايل منى وغريها مبنت�شف ما 

بني غروب ال�شم�ص وطلوع الفجر.
اإل  والدخول  الزدلفة  من  اخلروج  بعد  الحرم  للحاج  يجوز  هل  ال�شوؤال: 
والذبح  الرمي  قبل  ال�شم�شية  ي�شتعمل  اأي  يتظلل  اأن  التق�شري  وقبل  منى 

والتق�شري؟
اجلواب: ال يجوز على االحوط وجوباً.

ال�شوؤال: فيما يخ�ص بالتظليل اجلانبي، فيما لو كنت يف البا�ص غري ال�شقوف 
حال  التظليل  تنب  يجب  وهل  اجلانبي؟  التظليل  تنب  علي  يجب  فهل 

التنقل يف نف�ص الع�شر اأو يف مكة؟
تعر�ص  من  ينع  اإال  ق�شريا  الظل  كان  اإذا  اإال  االحوط  على  يجب  اجلواب: 
الراأ�ص وال�شدر لل�شم�ص واالحوط وجوبا اأي�شا تنب التظليل يف االنتقال يف 

نف�ص الكان كمكة وعرفات.
اال�شتظالل  جواز  يف  بالليل  ملحق  الطلوعني  بني  ما  اإن  هل  ال�شوؤال: 

للمحرم؟
اجلواب: نعم حكمه حكم الليل.

ال�شوؤال: هناك �شابون خا�ص للحجاج فهل يجوز لنا ا�شتخدامه؟
اجلواب: يجوز ما مل يكن له رائحة طيبة.

ال�شوؤال: هل يجوز مت�شيط ال�شعر بعد عقد االإحرام؟
اجلواب: ال يجوز على االحوط الحتمال �شقوط ال�شعر.

وال�شت  للوجه  ال�شالتي  ال�شت  بني  الفرق  ما  للمراأة  بالن�شبة  ال�شوؤال: 
االحرامي، وما هي حدودهما الواجبة بال�شبط ؟

اجلواب: الظاهر انه يكفي للمحرمة اأن تك�شف من وجهها مبقدار ما يجب 
االأجانب فهو  الرجال  ك�شفه مبراأى  للمراأة  واأما ما يجوز  الو�شوء  غ�شله يف 
اأو�شع منه بقليل اأي مبقدار ما ال ي�شته اخلمار عادة مع �شربه على اجليب.

جهال  الفردة  العمرة  اأثناء  رائحة  بدون  عرق  مزيل  ا�شتخدام  هل  ال�شوؤال: 
مبطل لالإحرام؟

اجلواب: يجوز.
احلزام  اأو  االإحرام  ثوب  يف  النقود  وحمفظة  اجلوال  و�شع  حكم  ما  ال�شوؤال: 

لثوب االإحرام؟
اجلواب: ال با�ص به.

وبع�ص  النقود  لو�شع  انه  علما  )خميط(  اخلرج  حمل  يجوز  هل  ال�شوؤال: 
م�شتلزمات احلاج ال�شرورية لل�شري بها من مزدلفة اإل منى )للرجم(؟

اجلواب: يجوز .
والذهاب  التمتع  حلج  العزيزية  يف  ال�شكن  من  االإحرام  يجوز  هل  ال�شوؤال: 

مبا�شرة اإل عرفة؟
اجلواب: يجوز.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة
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ان ما يقراأ يف الكتب عن الطال�شم واالحراز  يكون 
كما  عدمه  او  �شحتها  عن  م�شوؤوال  الكتاب  موؤلف 
ان احلديث الذي يروى عن الع�شوم عليه ال�شالم 
يكون خا�شعا لعايري دقيقة لغر�ص اثبات �شحته .

واما ما ورد عن االإمام الر�شا)عليه ال�شالم( حيث 
قال:" ينظر اإل اأول كوكب يطلع بالع�شي فال حتد 
واأنت  بها  واأدلكه  التاب  من  وتناول  اإليه  نظرك 
تقول: ) با�شم الل وبالل راأيتني ومل اأرك �شوء عود 

ن�شرك الل يخفي اأثرك ارفع ثاآليلي معك (".
 فلو ثبت �شحة ما ن�شب اإليه فاإنه عمل مل نر فيه 
االإن�شان  على  للكواكب  تاأثري  فهناك  م�شكلة،  اأي 
اأثبته العلم احلديث وما ذكره ما هو اال  وهذا ما 

دعاء.
"ب�شم  ال�شالم(  )عليه  �شليمان  عن  ورد  ما  واما 
اأخ  داود  بن  �شليمان  خامت  الرحيم  الرحمن  الل 
وداقوي  واماذا  �شبومار  هبوا  مالئكة  وما�شكه  اأخ 
فرادى مرمي هندنا با�شم الل خامت وبالل اخلامت "، 
تقراأ ذلك ثالثا، فاإنها تقف وتخرج ل�شانها فخذها 
منزلك  احلية  تدخل  ال  اأن  اأردت  واإذا  ذلك.  عند 
اأربع رقاع وتدفن يف زوايا بيتك ) ب�شم الل  تكتب 
الرحمن الرحيم هجه ومهجه ويهوريحيا واطرد 
(. فنحن ال ندري مدى �شحة ما ن�شب اإليه فحتماً 
عليه  �شليمان  الل  نبي  اإل  مت�شل  �شند  يوجد  ال 
ال�شالم ولو �شلمنا ب�شحته فما ورد فيه من كلمات 
�شليمان  بلغة  العربية بل  اللغة  غريبة لعلها بغري 

)عليه ال�شالم(..
وهذا لي�ص من ال�شحر وال الرقى واإنا هو من علم 
ال  ولكن  اأهله،  عند  معروف  علم  وهو  الطل�شمات 

حجة فيه علينا اإال اإذا وردنا ب�شند معترب.
تاأثريا على  للكوكب  ان  العلم احلديث  اثبت  نعم  
تبقى  الك�شوف  حال  يف  الثال  �شبيل  على  االن�شان 
هناك اأ�شعة ت�شدر عن ال�شم�ص ت�شل اإل االإن�شان 
وت�شمى االأ�شعة فوق البنف�شجية وهي التي ت�شبب 

اإل  النظر  اإطالته  عند  االإن�شان  عند  العمى 
الك�شوف فاإذا قال االإمام الر�شا )عليه ال�شالم( باأن 
الع�شي،  عند  الطالع  الكوكب  اإل  نظرك  حتد  ال 
اأ�شعة غري مرئية كالفوق البنف�شجية  فلعل هناك 
العلماء  االإن�شان كما ذكر  �شلبي على  اأثر  التي لها 
تاأثري مواقع القمر على العادة ال�شهرية عند الراأة 
كذلك تاأثريه على الد واجلزر ولرمبا �شائل ي�شاأل  
بها  واالإعتقاد  قراآنية  اآيات  فيها  الطال�شم  هل 
�شحيح، وما هو علم احلروف وهل الطال�شم هي 

من عوامل احلروف: 
واما  الطال�شم،  يف  قراآنية  اآيات  ثمة  لي�ص  اأواًل: 
يف  الكتوبة  واالأوراد  احلرفية  والهياكل  اال�شكال 
بع�ص الكتب ك�شياء ال�شاحلني وغريه، لي�شت هي 
وا�شماء  واأوفاق  اأوراد  هي  واإنا  خال�شة،  طال�شم 
الأوقات  طبقاً  تركيبها  مت  قد  قراآنية  واآيات  اإلهية 
خا�شة وقراءات فلكية، وذلك للح�شول على بع�ص 
لنا  يكن  ال  احلال  وبطبيعة  الروحانية  الثمار 
الثقة بجميع هذه االأ�شكال اأو االأعمال ما مل تاأتنا 
اإل  بها موكولة  الوثوق  بطريق معترب.. فم�شاألة 
ال�شدر الذي اأخذت عنه، مع االأخذ بنظر االأعتبار 
هذه  يف  توفرها  الواجب  ال�شروط  من  كثرياً  اإن 
ال�شتعمل  احلرب  اأهمها  ومن  مفقودة  االأ�شكال 
اأي  وبفقدان  النا�شب...  والبخور  العمل  ووقت 
�شرط من هذه ال�شروط ال تاأتي النتائج الرجوة. 
ثم اإن االآيات القراآنية واالأ�شماء االإلهية ال�شتعملة 
يف هذه االأ�شكال والهياكل احلرفية تبقى من جهة 
ال�شريعة  يف  ورد  لا  تابعة  وعدمه  الما�شة  جواز 

القد�شة، فال يجوز م�شها اإال مع الطهارة.
التي  ال�شريفة  العلوم  من  احلروف  علم  ثانياً: 
عليهم  البيت  اأهل  قبل  من  اإليها  االإ�شارة  وردت 
ال�شالم، ويعتمد علم احلروف على قوانني خا�شة 

ال�شتخراج روحانية احلروف وقواها الباطنة. 

جملة �الحر�ر �ال�سبوعية 7

نهج �ملع�سومني



ال�ضركُة العامُة لتجارة احلبوب تنفي تعر�س احلبوب املخزونة اإل التلف  

اإحالة ُ املتلكئني يف اجناز امل�ضاريع اخلدمية اإل الق�ضاء  

نقابة ُ الأطباء البيطرينَي تطالُب باإيجاد فر�س عمل اأو وظائف لأع�ضائها  

ا�ضتياٌء يف كربالَء من قلة الدرجات الوظيفية املخ�ض�ضة للتبية ، وجمل�س 
املحافظة يطالب بزيادتها 

دائرة ُ البيئة تناق�س ال�ضيد اجلائر والع�ضوائي للطيور والأ�ضماك  

احلبوب  لتجارة  العامة  ال�شركة  عام  مدير  نفى 
اآالف  تعر�ص  اإل  اأ�شارت  التي  ال�شائعات  جبار  مثنى 
ب�شبب  التلف  اإل  والرز  احلنطة  االأطنان من حبوب 
العراق  ان  م�شيفا  احلبوب.  خمازن  يف  اخلزن  �شوء 
لديه خمازن كافية للقيام بعملية خزن منظمة و�شل 
ثمانينيات  منذ  م�شيدة  وهي  خمزناً،   48 ال  عددها 

العالية.  اخلزن  و�شائل  بكل  وتتمتع  الا�شي  القرن 
وتابع جبار: ان احلديث عن وجود تلف لي�ص دقيقاً، 
كون ال�شركة تعمل ب�شكل م�شتمر على تاأهيل و�شيانة 
باخلزن   خرباء  بالعملية  ويقوم  الوجودة،  ال�شايلوات 

اال�شتاتيجي .

الفتي :  اكد وزير الدولة ل�شوؤون الحافظات تورهان 
اإن جمال�ص الحافظات مل تنجز 30 بالائة من ميزانية 
االعوام الا�شية، مبينا انه �شتتم متابعة هذا االمر من 
قبل اللجنة العليا الخت�شة الإحالة التلكئني الذين مل 

ال�شوؤولني  ودعا  الق�شاء   ال  مميزا  منجزا  يقدموا 
التي  ت�شريحاتهم  االأنا يف  واالبتعاد عن  التفع  ال 
تخ�ص الوعود العنية يف اجناز اخلدمات للمواطنني. 

اأقامت نقابة االأطباء البيطريني يف كربالء موؤمترها 
االأول حتت �شعار )النقابات اإحدى ركائز بناء العراق 
االخت�شا�ص  االأطباء  من  عدد  ح�شره  اجلديد( 
واأ�شاتذة وطلبة جامعة كربالء . الوؤمتر الذي هدف 
الوؤ�ش�شات  يف  البيطري  الطب  بواقع  النهو�ص  اإل 

حما�شرات  ت�شمن  العايل  والتعليم  البيطرية 
وكلمات ومطالبات من قبل احل�شور للنهو�ص بواقع 
اأو،وظائف  عمل  فر�ص  وجود  واإمكانية  النقابة  عمل 

الأع�شائها .

عرب عدد من التقدمني للتعيني على الالك الدائم يف 
من  ا�شتيائهم  عن  ومدر�شني  كمعلمني  التبية  وزارة 
عدم  موؤكدين   ، كربالء  اإل  الخ�ش�شة  الدرجات   قلة 
االأمر  . هذا  الدينة  التوزيع خ�شو�شا يف مركز  عدالة 
اأكدته اجلهات التبوية وبينت اإن هذه الدرجات متثل 

درجات عام 2010 فقط ، فيما طالب جمل�ص الحافظة 
بزيادة اعداد الدرجات الخ�ش�شة اإل كربالء مو�شحني 

اأنها ال تتنا�شب مع االحتياج الفعلي لدار�ص الحافظة.
يف  الخ�ش�شة  الوظيفية  الدرجات  عدد  ان  ويذكر 

كربالء 350 درجة

يت�شبب ال�شيد اجلائر والع�شوائي للطيور واالأ�شماك 
خا�شة يف مو�شم التكاثر ال تردي واقع هذه الرثوة 
، االأمر الذي حدا باجلهات ذات  احليوانية يف البالد 
ال�شاألة  هذه  لناق�شة  عدة  موؤمترات  باإقامة  العالقة 
الهمة منها الندوة التي نظمتها  مديرية بيئة كربالء 
الناجعة  احللول  الإيجاد  العنيني  من  عدد  بح�شور 

الإنقاذ هذه الرثوة من واقعها التدي ..

و�شلت ن�شبة اجناز ال�شبح االولبي الدويل الذي تنفذه وزارة 
ن�شبة  من  بالائة  ثمانني  ال  كربالء  يف  والريا�شة  ال�شباب 
ال�شروع  على  القائمون   . االول  للمرحلة  الكلي  االجناز 
تنفيذ  يف  ومطورة  حديثة  اأ�شاليب  اعتمدوا  انهم  بينوا 
القفز  ال�شروع الذي يتكون من م�شبحني احدهما ل�شابقات 
تت�شع  ومدرجات  البعيدة  ال�شافات  ل�شابقات  واالآخر  العايل 
لراقبة  واأنفاق  الن�شطات  عن  الك�شف  وقاعات  متفرج  الألف 

ال�شبحني من اال�شفل..

اأكد ع�شو  قائمة العراقية وع�شو اللجنة القانونية ار�شد ال�شاحلي 
قانون  على  التعديالت  بع�ص  باإجراء  قامت  القانونية  اللجنة  اإن 
اللجنة  ال�شاحلي:"اإن  وقال  الثالث.  الرئا�شات  رواتب  تخفي�ص 
القانونية ا�شتمعت اإل اآراء ووجهات نظر اأع�شاء اللجنة ومت االتفاق 
القانون". م�شروع  فقرات  من  لبع�ص  واإلغاء  وتعديل  اإ�شافة  على 
م�شريا اإل اإن اللجنة القانونية قدمت اقتاحاتها بهذا اخل�شو�ص 
قراءة  لقراءتها  الربلان  اإل  العدلة  القانون  ن�شخة  اإر�شال  و�شيتم 
اأول وبعدها ي�شار اإل الت�شويت عليها" . واأ�شاف ال�شاحلي : يجب 
اأن يكون هناك توازن يف عملية �شرف النافع االجتماعية للرئا�شات 
الثالث .مبينا اإن تخفي�ص مليون اأو اثنني من اأع�شاء الربلان قد ال 
يكون ذا  فائدة نظرا لقلة البالغ الخف�شة من راتب اأع�شاء الربلان     
االجتماعية  النافع  تخفي�ص  على  ين�شب  االهتمام  ان  اإل  منوها 
والعمل على �شمان اأن يتم ا�شتخدام فائ�ص هذه االأموال لال�شتفادة 

منها يف �شبكات احلماية .

ك�شفت هيئة اال�شتثمار الوطنية، عن اال�شتعداد لنح ت�شهيالت 
للم�شتثمرين، اأبرزها منح االأر�ص جماناً للم�شتثمرين يف قطاع 
ال�شتثمر  داعية  القطاعات،  لبقية  رمزية  وباأ�شعار  االإ�شكان 
العراقي اإل اأن يتقدم بجميع طاقاته وي�شتفيد من الت�شهيالت 
هام�ص  على  االأعرجي  �شامي  الهيئة  رئي�ص  وقال  القدمة. 
العراقي يف ح�شور عدد من  الوطني  االأعمال  اجتماع جمل�ص 
رجال االأعمال اإن "رئي�ص  الوزراء نوري الالكي وبعد ا�شتح�شال 
موافقة جمل�ص الوزراء اأمر باإعطاء االأرا�شي الخ�ش�شة الإن�شاء 
قطاع  يف  ال�شتثمرين  قطاع  لت�شجيع  جماناً  �شكنية  جممعات 
"اأ�شعار القطاعات  اإن  اإل  ال�شكن وحتريك االقت�شاد"، م�شرياً 
بن�شب  �شتكون  والتجارية  والتفيهية  والزراعية  ال�شناعية 
ودخول  اال�شتثمار  لت�شجيع  رمزية  تكون  تكاد  اأو  خمف�شة 

ال�شتثمرين يف حلقات خمتلفة من االقت�شاد الوطني".

اجناُز 80% من املرحلة الأول 
مل�ضروع امل�ضبح الوملبي الدويل 

اللجنة القانونية قامت باإ�ضافة وتعديل 
واإلغاء بع�س فقرات م�ضروع قانون 
تخفي�س رواتب الرئا�ضات الثالث

هيئة ال�ضتثمار تك�ضف عن ت�ضهيالت 
ومنح اأرا�ٍس للم�ضتثمرين جمانًا
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مبلغ  تخ�شي�ص  عن  كربالء  حمافظة  جمل�ص  اأعلن 
الكهربائية  ال�شبكة  لتح�شني  دينار  مليار   )70( مقداره 

والطرق يف الحافظة يوم اخلمي�ص الوافق 2011/3/11.
وقال )حممد حميد الو�شوي( رئي�ص الجل�ص، اإن "جمل�ص 
بر�شد  اخلمي�ص  يوم  اجتماع  خالل  قرر  الحافظة 
يف  الكهربائية  ال�شبكة  لتح�شني  دينار  مليار   )35( مبلغ 
التي  الريفية  والناطق  "االأحياء  اإن  الحافظة"، مو�شحا 
تعاين من �شعف ال�شبكة هي من �شتكون �شاحبة احلظ 

االأوفر".
واأ�شاف الو�شوي اإنه "مت تخ�شي�ص خم�شة مليارات دينار   
ل�شراء عاك�شات كهربائية وتوزيعها على الواطنني لواجهة 

اأزمة نق�ص الطاقة يف ف�شل ال�شيف القادم"، موؤكدا اإنه 
اأرا�ص   "�شيتم �شمول اأحياء الب�شتنة )الدور ال�شيدة على 
احلكومة  عزوف  نتيجة  الكهربائية  بال�شبكة  زراعية( 

االحتادية على توزيع قطع االأرا�شي على الواطنني". 
خ�ش�ص  كربالء  حمافظة  "جمل�ص  ان  الو�شوي  واأو�شح 
الطرق  اإن�شاء  اأجل  من  دينار  مليار   )30( مبلغ  اأي�شا 
وتعبيدها، ف�شاًل عن النهو�ص بالواقع البلدي يف بع�ص 
احلكومة  يف  ال�شوؤولون  اأكد  فيما  الحافظة".  مناطق 
الحلية ان التخ�شي�شات الالية لتنمية االأقاليم الر�شودة 
لحافظة كربالء ال تكفي ل�شد االحتياجات الطلوبة التي 

تعاين منها الحافظة.

 تي�شري عبد عذاب
العراقي اجلديد فئة  ان احل�شول على اجلواز  ال�شك 
)A( اأ�شبح امرا �شاقا على الواطن العراقي حيث يقف 
يف طوابري تاركا عمله او وظيفته الكرث من يوم ب�شبب 
التي مازالت م�شتمرة بالرغم من �شرف  االزدحامات 

اجلواز اجلديد يف الحافظة الأكرث من عام.
وبالرغم من هذه ال�شاق التي حتملها الواطن جمبورا 
و�شعه  حت�شن  بعد  العراق  خارج  ال�شفر  لغر�ص 
االإمكانات  لقلة  البالد   خارج  للعالج  او  االقت�شادي 
التاحة يف اجلانب الطبي  تفاجاأ العديد من الواطنني 
بعدم ا�شتالمهم للجواز منذ اكرث من )5( ا�شهر م�شت 
يف  �شادق(  )حممد  يقول  لعامالتهم.  ت�شليمهم  على 
اخلم�شني من عمره اأعاين من مر�ص يف القلب ومنذ 
اأكرث من )4( اأ�شهر واأنا اأراجع مديرية جوازات كربالء 
بال�شوؤوم،  و�شفه  الذي  اجلواز  ا�شتلم  مل  اأالن  ولغاية 
كي  جوازي  ا�شتلم  متى  اأالن  لغاية  اجلواب  اأجد  ومل 
اأعالج وا�شفى من مر�شي، هل كتب يل ان اموت بهذا 
كرثة  من  مللت  فقال:  ح�شني(  )احمد  اما  الر�ص؟. 
مراجعتي مديرية اجلوازات  انا موظف وامنح اجازة 
وقد  اجلوازات  بها  اأراجع  كي  دائرتي  من  ب�شعوبة 
�شلمت معاملتي انا وعائلتي منذ �شهر رم�شان الا�شي 

ولغاية االآن مل ا�شتلم اجلواز االلكتوين.
اجلوازات  منت�شبي  قبل  من  ابلغنا  �شاكر(  )حميد 
الذي  ال�شجل  يف  ا�شمي  و�شجلت  فقدت،  جوازاتنا  بان 
من  موافقة  ح�شول  انتظر  وانا  االمر  لهذا  خ�ش�ص 
احد  به  ابلغني  ما  لغر�ص �شرف جواز يل هذا  بغداد 

ال�شباط يف اجلوازات.
من جانبه قال الواطن )علي ح�شني(، ال اعرف لاذا مت 

ا�شدار هذا اجلواز وان كل �شخ�ص حتى لو كان عمره 
يوم واحد يجب ان يتلك جوازا خا�شا به، واعتقد ان 
هذا ال�شبب الرئي�شي لكرثة ال�شاكل واالزدحامات التي 

مازالت م�شتمرة لغاية االآن.
زارت الـ)االأحرار( مكتب العميد)�شليم عبد احل�شني( 
مدير جوازات كربالء، الذي رد على �شكاوى الواطنني 

وحدثت  جدا  متعب  عمل  اجلوازات  عمل  ان  قائال: 
تعر�ص  حيث  الديرية  يف  خا�شة  ال�شاكل  من  العديد 
مدير اجلوازات يف وقتها ال العديد من ال�شغوطات 
ادت ال تنحيه عن الن�شب، وبعد ذلك زودنا ب�شباط 
ال�شباط  لهوؤالء  اإجازة  اإعطاء  مت  �شهرين  من  وباأقل 
لي�شت  عملهم  طريقة  ولكن  اآخرين  ب�شباط  وزودنا 
من  ق�شم  فقدان  ال  اأدى  مما  الطلوبة  بالدقة 
اخل�شو�ص  بهذا  حتقيقي  جمل�ص  و�شكل  اجلوازات 

واإحالة الق�شرين ال الق�شاء.
واأ�شاف: فقدت هذه اجلوازات ب�شبب تدخل عدة جهات 
يف زمن اآخر مدير جوازات وذلك بدخول البع�ص ال 
اإل  باالإ�شافة  عملها،  بطريقة  والتدخل  الديرية 
اجلديد  اجلواز  منحوا  الذين  الواطنني  اغلب  منع 
ب�شمهم  عدم  ب�شبب  ديارهم  اإل  والعودة  ال�شفر  من 

الب�شمة االلكتونية عند ت�شليم اأو ا�شتالم اجلواز.
جوازات  كمدير  �شهر  من  اقل  منذ  با�شرت  وتابع: 
من  الكثري  ومنحت  موؤقت  ب�شكل  ولكن  كربالء 

ال�شالحيات كالنقل واإقامة جمال�ص حتقيقية وغريها 
االآن  لغاية  ابدت جناحها  معينة  اآلية وخطة  وو�شعت 
تدخل  اي  ومنعت  اأكفاء  ب�شباط  الديرية  وزودت 
خارجي من غري جهات حيث منعت ادخال اي �شخ�ص 
واإقفال  اجلوازات  ت�شليم  �شعبة  ال  رتبته  كانت  مهما 
االأبواب بعد انتهاء الدواء الر�شمي ويكون الفتاح لدي 
فقط، بعد ت�شلم العاملة من الواطن يعطى موعد 10 
يوميا  ت�شتلم  الديرية  ان  علما  اجلواز  ال�شتالم  ايام 

بحدود 450 معاملة.
اجلوازات  م�شوؤولية  اأحتمل  ال  احل�شني  عبد  واكد 
الفقودة التي و�شل عددها )150( جوازا  قبل ت�شلمي 
اكرب  ن�شب  مت  باأنه  نف�شه  الوقت  يف  مبينا  الن�شب، 
به يف  العمل  و�شيتم  لديرية اجلوازات  برج يف كربالء 
االإ�شارة  �شعف  م�شكلة  لتذليل  وذلك  القادم  اال�شبوع 
وتقويتها الن الكل يعرف ان عملنا يف اجلواز اجلديد 
اإن  الكربالئي  الواطن  واعدا  االنتنيت،  طريق  عن 

االأيام القبلة �شتنتهي كافة االزدحامات. 

جمل�س كربالء يخ�ض�س )70( مليار دينار لتح�ضني الكهرباء والنهو�س بالواقع البلدي

ال متى تبقى معاناة املواطن من اجل احل�ضول على جواز فئة )A(؟

مدير اجلوازات:
 فقدان 150 جوازا ب�ضبب تدخل العديد 

من اجلهات يف اآلية عمل املديرية
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يوم  �شباح  القد�شة  كربالء  مدينة  جماهري  خرجت 
اخلمي�ص)17-3-2011( بتظاهرة حا�شدة مالأت منطقة 
ا�شتنكارا  الدينة  و�شط  ال�شريفني  احلرمني  بني  ما 
البحريني من قبل  ال�شعب  الذي يتعر�ص له  للهجوم 
قوات اآل خليفة واآل �شعود والعديد من الرتزقة الذين 
الواطنني  ل�شرب  البحرينية  احلكومة  بهم  ا�شتعانت 

العزل.  
الدينية  االأطراف  جميع  لها  دعت  التي  التظاهرة  ان 
متثل  ال�شيا�شية  والكيانات  واالأحزاب  والر�شمية 
لالعتداء  الراف�شني  القد�شة  كربالء  جماهري 
البحرين  يف  اأخوانهم  له  يتعر�ص  الذي  الوح�شي 
الذين طالبوا بتغيري النظام احلايل واإ�شقاط حكومته 
احلالية بحكومة بديلة تمع كافة االأطراف ال�شيا�شية 

الوجودة يف البحرين.
الل  اآية  االأعلى  الديني  الرجع  وجه  جانبه  من   
ال�شي�شتاين)دام  احل�شيني  علي  ال�شيد  العظمى 
لوقف  البحرينية  " ال�شلطات  ال  عاجال  نداًء  ظله( 
عن  العزل،معرباً  الواطنني  �شد  ال�شتخدم  العنف 
احلكومة  تتبعها  التي  االإجراءات  من  ال�شديد   قلقه 
ت�شريح  بح�شب  االأخرية،  االأيام  خالل  البحرينية 
الناطق الر�شمي للمرجعية الدينية)حامد اخلفاف(."  
مبيناً: ان �شماحة الرجع ال�شي�شتاين اكد على �شرورة 
العالقة يف هذا  ال�شاكل  ال�شلمية حلل  االأ�شاليب  اإتباع 

البلد".  
حمافظة  عن  النواب  جمل�ص  اأع�شاء  �شارك  فيما 
كربالء واحلكومة الحلية وممثلو العتبتني احل�شينية 
والعبا�شية القد�شتني بالتظاهرة الت�شامنية، فقد عرب 
لا  وا�شتيائه  اأ�شفه  عن  اخلفاجي  الهدي  عبد  النائب 

ال�شعب البحريني م�شددا على ان يكون  يحدث الأبناء 
بحق  يحدث  ما  اتاه  �شريح  راأي  العراقي  للربلان 
ال�شعب البحريني االأعزل، م�شرياً ال ان "مايجري يف 
البحرين باالإبادة اجلماعية وعملية لتغيري التكيبة 
بقوات  االول  اإن   " م�شيفا    ." البلد  لهذا  ال�شكانية 
من  وحتريرها  فل�شطني  ال  االتاه  اجلزيرة  درع 
االحتالل االإ�شرائيلي بدال من ان تتدخل هذه القوات 

بني احلكومة البحرينية و�شعبها" . 
وقال اخلفاجي "ان ال�شعب البحريني اعزل وخروجه 
العربية  الدول  يف  �شار  لا  م�شابه  التظاهرات  ال 
الق�شية  ان  على"  م�شدداً  )ليبيا،تون�ص،م�شر("  كــ 
مذهبية وهي قمع للحريات داخل البلد، وان قوات درع 

اجلزيرة حمتلة ويجب ان تخرج با�شرع وقت."
كردي  الوطني)علي  التحالف  ع�شو  ا�شتنكر  كما 
القوات  قبل  من  ال�شالح  قوة  "ا�شتخدام  احل�شيني( 
اخلليجية بحق اأبناء ال�شعب البحريني ال�شلم مطالباً 
يف الوقت نف�شه ال�شعوب العربية واالإ�شالمية بالوقوف 

ال�شروعة."  مطالبه  يف  البحريني  ال�شعب  اأبناء  مع 
ال  التي  االإعالم  و�شائل  بع�ص  ذاته  الوقت  يف  منتقدا 
ثورات  هناك  ان  اإل  م�شريا  ومهنية  بحيادية  تعمل 
الدول  بع�ص  يف  حدثت  قد  ومظاهرات  وانتفا�شات 
العربية اأخذت حيزا وا�شعا على �شا�شات تلك الو�شائل 
ال�شروعة  البحريني  ال�شعب  بينما مطالب  االإعالمية 

مل نلحظ ت�شليط االأ�شواء عليها."
كربالء  حمافظة  جمل�ص  ع�شو  طالب  جهته  من 
النظمات  كافة   " اخلزعلي(  )عقيل  الدكتور  القد�شة 
ال�شعب  الإنقاذ  الفوري  بالتدخل  واالإن�شانية  الدولية 
داخلية  قوى  عليه  تكالبت  الذي  ال�شقيق  البحريني 
بدرع  متمثلة  خارجية  وقوى  البحريني  الداخل  من 
اجلزيرة ا�شافة ال مرتزقة من غري البحرينيني من 
الذي طالب  ال�شعب  ال�شيطرة على مقدرات هذا  اجل 
بحريته بطرق �شلمية متعارف عليها بجميع االأعراف 
الحلية  احلكومة   " ان  ال  م�شرياً    ." االإن�شانية 
اأ�شدرت بيانا ل�شجب ما يتعر�ص له ال�شعب البحريني 
االحتادية  احلكومة  تتبنى  ان  �شرورة  فيه  واأعلنت 
الدبلوما�شية  العالقات  بقطع  يتمثل  �شريحا  موقفا 
مع البحرين."  يذكر ان ال�شعب البحريني قد انتف�ص 
�شد حكومة)حمد بن �شلمان ال خليفة( يف الـ14 من 
فرباير للمطالبة باإجراء اإ�شالحات �شيا�شية حقيقية 
واإطالق احلريات وحل احلكومة  احلالية وحماكمة 
على  النار  اأطالق  اأوامر  وتنفيذ  باإ�شدار  الت�شببني 

التظاهرين. 

كربالء تتظاهر تاأييدًا ملطالب ال�ضعب البحريني ال�ضقيق
الرجعية الدينية: تطالب بوقف العنف ال�شتخدم �شد الواطنني العزل  

�سفاء ال�سعدي
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 رعد خ�شري عبا�ص: 

     القراآن واهل بيت النبوة عليهم ال�شالم ال 
يفتقان وعدم االفتاق هو بكل ما تعنيه 
الكلمة من تف�شري وت�شريع وعلوم قراآنية .

جانبان مهمان نتطرق اليهما وهما ان قول 
الع�شوم هو من �شميم القراآن وانه القراآن 
معان  من  الكلمة  حتمل  ما  بكل  الناطق 
واجلانب االآخر والذي يعترب من الدرا�شات 
التي اخذت حيزا وا�شعا من الدرا�شة واالآراء 

اال وهي االآيات الحكمة والت�شابهة.
اطراف البحث هم االإمام علي عليه ال�شالم 
الكرية  واالآية  ال�شالم  عليه  واحل�شني 
َماِن اْخَت�َشُموا يِف َربجِِّهْم َفالمَِّذيَن  )َهَذاِن َخ�شْ
ن نمَّاٍر ُي�َشبُّ ِمن  ِثَياٌب مجِّ َلُهْم  َعْت  َكَفُروا ُقطجِّ
ِميُم(  احلج/19  واحلديث  َفْوِق ُروؤُو�ِشِهُم احْلَ

النبوي  )علي ق�شيم اجلنة والنار(.
خ�شت  وقد  بدر  يوم  نزلت  الكرية  االآية 
يوم    بدر    حمزة    وعلي    تبارزوا  الذين 
احلارث  من  بن  عبيدة   وعبيدة    اأو    اأبو 
ال�شلمني  و�شيبة بن ربيعة    وعتبة بن ربيعة 
ال�شركني ) �شحيح     والوليد بن عتبة من 

رقم  جهل-  اأبي  قتل   - الغازي  البخاري- 
احلديث : ) 3670 (.

وتاأكيد  لتف�شري  جاءت  االآية  ان  طالا 
منها  ن�شتفيد  ان  لنا  فكيف  تاريخي  حدث 
ل�شان  على  جاءت  اال�شتفادة  ؟  م�شتقبال 
�شئل  عندما  ال�شالم  عليه  احل�شني  االإمام 
؟  ف�شرها  فبماذا  نف�شها  االآية  تف�شري  عن 
قال  مالك  بن  الن�شر  عن  ال�شدوق   عن 
الل    عبد  اأبا  يا  علي:  بن  للح�شني  قلت   :
هذان   (  : وجل  عز  الل  قول  عن  حدثني 

خ�شمان اخت�شموا يف ربهم ( .
قال : نحن وبنو اأمية اخت�شمنا يف الل عز 
وجل ، قلنا ، �شدق الل ، وقالوا : كذب الل . 

فنحن واإياهم اخل�شمان يوم القيامة .
ال�شالم  عليه  عليا  يخا�شم  من  كل  اذن 
واالئمة الع�شومني من ذريته تنطبق عليه 
االآية الكرية ويكونون م�شداقا لتف�شريها 
وخ�شو�شا ال�شطر الثاين من االآية )َفالمَِّذيَن 
ن نمَّاٍر ُي�َشبُّ ِمن  ِثَياٌب مجِّ َلُهْم  َعْت  َكَفُروا ُقطجِّ
عليه  فاحل�شني  ِميُم(  احْلَ ُروؤُو�ِشِهُم  َفْوِق 
ال�شالم مل يف�شر االآية بناء على �شبب نزولها 
بل عممها على زمانه وزمان من بعده وهي 

الهدي  االإمام  يعادون  الذين  على  تنطبق 
)عج( ، كما  ان تف�شري االإمام احل�شني عليه 
ال�شالم جاء ليكون طرفا واقعة الطف هما 
االآخر  اجلانب   . الكرية  لالآية  م�شداقا 
االآية  هذه  بني  الربط  وهو  اال  جدا  والهم 
وحديث علي ق�شيم اجلنة والنار روى ابن 
عليه  علي  97،عن   /67 ال�شافعي  الغازيل 
الل  �شلى  الل  ر�شول  قال:قال  ال�شالم،اأنه 
تقرع  اإنك  و  النار،  ق�شيم  اآله:»اإنك  و  عليه 
باب اجلنة،و تدخلها بغري ح�شاب«، وما ورد 
يف �شحيح البخاري    عن    قي�ص بن عباد    عن 
   علي بن اأبي طالب    ) ر (   اأنه قال    اأنا اأول 
للخ�شومة  الرحمن  يدي  من    يجثو    بني 

يوم القيامة".
اذن االإمام علي عليه ال�شالم اول من يجثو 
ما  وح�شب  للخ�شومة  وجل  عز  الل  امام 
يوم احل�شاب هو  ان  التاريخ  اوردت م�شادر 
ان  حيث  وجل  عز  لل  واحلكم  الف�شل  يوم 
النزاع  ي�شمع  وال  الل  يحكم  اليوم  هذا  يف 
هي  واجلوارح  وااليدي  االرجل  وتكون 
اعمالهم  وتعر�ص  الب�شر  على  ال�شاهدة 
عليهم ومن ثم الق�شا�ص فكون االإمام علي 
عليه ال�شالم هو اول من يجثو للخ�شومة 
من  هم  خ�شومه  ان  الوؤكد  بحكم  بات 
للنار هذا لك وهذا  و�شيقول  للنار  يقادون 

يل كما ورد يف االحاديث اعاله .
ال�شالم  عليه  الوؤمنني  الأمري  خ�شم  وكل 
االإمام  ع�شمة  على  دليل  وهذا  للنار  يقاد 
واقواله  ت�شرفاته  كل  وان  ال�شالم  عليه 
هذا  وي�شتحق  والزلل  اخلطاأ  من  خالية 

بحث مو�شع .  
ال�شالم  عليه  احل�شني  االإمام  تف�شري  ومن 
يف�شر  بام�صجِّ احلاجة لن  نبقى  االآية  لهذه 

لنا القراآن اليوم او غدا.

اخل�صُم يف بدٍر والطفِّ ويوِم الظهوِر  واحٌد
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املالكاُت الفنيُة يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة 
تبداأ بتبديل مرايا م�شجد الرجال يف احلرم القد�ص

 تقرير:�ضفاء ال�ضعدي

الرايا  ور�شة  يف  العاملة  الفنية  الالكات  اأنهْت 
الخ�ش�شة  الزجاج والرايا  اأعمال و�شع  والديكور 
عالية  ولنا�شئ  الطهر  احل�شيني  احلرم  باأبواب 
الخ�ش�شة  الرايا  وتبديل  �شعودي(،  )اأمريكي، 
عام  مئة  منذ  بها  يعمل  مل  التي  الرجال  بجامع 
االأعمال  �شعبة  م�شوؤول  ت�شريح   بح�شب  تقريباً، 

الدنية الهند�ص)حيدر عبد االأمري ال�شعدي(.«
كوادر  عرب  اجنازه  مت  ما  »ان  ال�شعدي؛  واأ�شاف 
االأعمال  لق�شم  التابعة  والديكور  الرايا  ور�شة 
ال�شريح  ال  موؤدية  اأبواب  ثمانية  الدنية 
افتتاحه   مت   ما  االأبواب  هذه  �شمن  القد�ص،من 
اثناء  الزائرين  لت�شهل من دخول وخروج  حديثاً 
الزيارات الليونية ، حيث مت تغليف �شقف كل باب 
بلون من االألوان لت�شيف رونقاً وروحانية اكرث يف 

احلرم الطهر.«
وتابع« اإن من جملة االأعمال التي تنجز حالياً هي 
ال�شريح  داخل  الواقع  الرجال  مب�شجد  التعلقة 
يتم  مل  التي  االأماكن  من  يعترب  والذي  القد�ص 
وعلى  تقريباً  عام  مئة  منذ  �شيانتها  او  اعمارها 
بطريقة  وذلك  ال�شجد  قبة  اخل�شو�ص  وجه 

القرن�ص  و�شع  يتم  قدية  طريقة  وهي  احلبال 
لتعطي  لالأعلى  ت�شحب  وبعدها  فيها  والرايا 
�شكاًل يدل على قدم الكان ويعمل بالحافظة على 
واالأ�شرحة.«  الراقد  يف  التبع  االإ�شالمي  الطراز 
العدنية  هي  ال�شتخدمة  احلبال  ان  »ال  م�شرياً 
من  اكرث  فتة  لتطول  والليفية،  والبال�شتيكية 
الزمن وبا�شتخدام الرايا االأمريكية وال�شعودية.«

من جهته بني م�شوؤول ور�شة الزجاج والرايا)علي 
جا�شم( » االنتهاء من و�شع الرايا القطعة وب�شكل 
احل�شيني  التحف  مدخل  عند  جميل  هند�شي 
تزيني  مت  قد  وانه  ال�شيما  اأهميته  مع  ليتنا�شب 

التي  الذهب  ب�شبائك  للمتحف  الرئي�شي  الدخل 
كانت م�شتخدمة �شابقاً يف منائر العتبة احل�شينية 
يف  واجلمايل  االأثري  الطابع  لتحمل  القد�شة 

الوقت نف�شه .«
عدد  بتنفيذ  م�شتمرة  الور�شة  ان  جا�شم،«  وتابع 
باإ�شالح  والتعلقة  م�شتمر  وب�شكل  االأعمال  من 
ال�شحن  يف  الوجودة  الزجاجيات  من  التالف 
ق�شم  من  االنتهاء  وكذلك  الطهر  احل�شيني 
ال�شياحة الدينية من حيث الديكورات الخ�ش�شة 
له يف مقره اجلديد القابل لباب ال�شدرة من حرم 

احل�شني )عليه ال�شالم(.«   

االإمام  متحف  يف  الفنية  الكوادر  اأنهْت 
من  ن�شخة  اجناز  ال�شالم(  احل�شني)عليه 
فاطمة  ال�شيدة  ال  الن�شوب  ال�شندوق 
الزهراء)�شالم الل عليها( بح�شب م�شوؤول التحف 
الذي ك�شف عن تهيئة غرفة خا�شة اأطلقت عليها 
ا�شتعداداً  ال�شالم(،  )عليها  الزهراء  غرفة  ا�شم 
جلمع ما يتعلق بال�شيدة فاطمة الزهراء )�شالم 

الل عليها(.  
"الكوادر  اإن  الدين(  �شياء  )عالء  ال�شيد  وقال 
من  اجلديدة  الن�شخة  اأجنزت  التي  الفنية 

الزهراء)عليها  لفاطمة  الن�شوب  ال�شندوق 
غري  قيا�شية  وبفتة  اأبدعت  وقد  ال�شالم( 
مقارب  ب�شكل  القطعة  هذه  اجناز  من  متوقعة 
ال حقيقة ال�شندوق الوجود يف متحف )طوب 
قابي( والذي نقل من ال�شجد النبوي عام 1917م 
من احلجاز ال ا�شتانبول مع مقتنيات الر�شول 
)�شلى الل عليه واآله و�شلم ( حيث حفظت هذه 
االأمانات  "غرفة  اأطلق عليها  القتنيات يف غرفة 
القد�شة" وهي غرفة ال�شلطان العثماين يف ق�شر 
طوب قابي الذي حتول ال متحف يف ال�شتينيات 

من القرن الن�شرم". 
متحف  لكادر  كان  "لقد  الدين  �شياء  واأ�شاف 
خا�شة  زيارة  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االإمام 
ال  التي  الباركة  القطعة  هذه  على  لالإطالع 
واحد  يوم  اإال يف  اإليها  الو�شول  الزوار  ي�شتطيع 
رم�شان  �شهر  من  ع�شر  اخلام�ص  وهو  بال�شنة 
من كل عام"، مو�شحا اإن "وفد العتبة احل�شينية 
ا�شتطاع  اأيام  ثالثة  دامت  مفاو�شات  وبعد 
االطالع على ال�شندوق البارك وب�شكل مبا�شر". 
وتابع م�شوؤول متحف االإمام احل�شني اإن "الكوادر 

ن�ضخةٌ ل�ضندوق فاطمَة الــــــــــــــــــــــــزهراِء )عليها ال�ضالم( 
ترى النوَر يف متحف احل�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني )عليه ال�شالم( تقرير: ح�ضني النعمة
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بعث رئي�ص جمل�ص النواب العراقي وفدا برئا�شة مدير مكتب  
فا�شل  عبا�ص  احلقوقي  القد�شة  كربالء  يف  النواب  جمل�ص 
�شماحة  القد�شة  احل�شينية  العتبة  عام  اأمني  لتكرمي  كنرب 
�شعد  ال�شيد  مكتبه  ومدير  الكربالئي  الهدي  عبد  ال�شيخ 
2011/3/15على  الوافق  الثالثاء  يوم  �شباح  البناء  الدين 

ح�شِن ادارة العتبة احل�شينية القد�شة . 
لجلة  كنرب  فا�شل  عبا�ص  احلقوقي  خ�شه  ت�شريح  ويف 
القد�شة  احل�شينية  العتبة  ال  "قدمنا  فيه  قال  )االأحرار( 
بتوجيه من رئي�ص جمل�ص النواب ال�شيد )اأ�شامة النجيفي( 
الإي�شال �شهادة تقديرية ال االأمني العام للعتبة احل�شينية 
جاء القد�شة �شماحة ال�شيخ عبد الهدي الكربالئي وال�شيد مدير  التكرمي  "�شبب  اإن  موؤكدا  البناء"،  الدين  �شعد  مكتبه 

النواب من خدمات  رئي�ص جمل�ص  ال�شيد  ل�شه  ما  اأثر  على 
الزيارة  اثر  القد�شة  احل�شينية  العتبة  توؤديها  متنوعة 

ال�شابقة له ال العتبات القد�شة يف كربالء". 
واالجنازات  الن�شاطات  جممل  البناء  ال�شيد  بني  وقد  هذا 
التي قدمتها العتبة احل�شينية القد�شة وال�شاريع ال�شتقبلية 
اكد    ثانية  جهة  ومن  الكرام،  للزائرين  القدمة  واخلدمات 
النواب    العتبة للتعاون والتن�شيق مع جمل�ص  ادارة  ا�شتعداد 

لا ي�شب يف خدمة العراق العزيز  و�شعبه االأبي.
واأ�شار كنرب ال اإن "العتبة احل�شينية واجهة م�شرقة وحالة 
رئا�شة  ل�شته  لا  العراقيني خ�شو�شا  لكل  ومبعث فخر  اأمل 
العتبة  قدمتها  وكبرية  جليلة  خدمات  من  النواب  جمل�ص 

لا  وكذلك  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االإمام  لزوار  القد�شة 
العرفة  علوم  ن�شر  يف  ت�شهم  ثقافية  م�شاريع  من  توؤديه 
العمورة"،  اأرجاء  يف  ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأهل  وتعاليم 
وا�شفا العتبة القد�شة "بالواحة اخل�شراء التي ينتهل منها 
الربكات والكرامات وال�شعور بالراحة واالطمئنان".متمنيا 
اأن "تقتب�ص عجلة االإعمار يف احلكومة الركزية مما �شوهد 
من  القد�شتان  العتبتان  توؤديه  الذي  االإعمار  اإيجابيات  من 
م�شاريع ثقافية وعمرانية ت�شب يف خدمة ال�شالح العام".. 
الكربالئي غني  الهدي  ال�شيخ عبد  "�شماحة  اإن  ال   الفتا 
رئي�ص  ال�شيد  اأ�شعر  هذا  تكرينا  ولكن  تكرمي؛  اأي  عن 
جمل�ص النواب ب�شرورة تقديه كتعبري عما تقدمه االأمانة 
العامة للعتبة احل�شينية القد�شة من خدمات متنوعة".              

رئي�س جمل�س النواب يكرم الأمانة العامة للعتبة احل�ضينية 
املقد�ضة ب�ضهادة تقديرية

ن�ضخةٌ ل�ضندوق فاطمَة الــــــــــــــــــــــــزهراِء )عليها ال�ضالم( 
ترى النوَر يف متحف احل�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني )عليه ال�شالم(

لتنفيذ  ا�شتعدادهم  عن  اأعلنوا  العراقية  الفنية 
ب�شناعتها  قاموا  وقد  ال�شتن�شخة  الن�شخة  هذه 
باأمت وجه وبتطابق كبري مع الن�شخة االأ�شلية". 
الدين  ال�شيد عالء �شياء  اآخر ك�شف  من جانب 
التحف  قاعة  داخل  خا�شة  غرفة  تهيئة  عن 
)عليها  الزهراء  غرفة  ا�شم  عليها  واأطلقت 
بال�شيدة  يتعلق  ما  جلمع  ا�شتعداداً  ال�شالم( 
ال�شالم(،  )عليها  الزهراء  فاطمة  ال�شديقة 
مو�شحا اأنه "�شيتم عر�ص هذه القطعة الباركة 

�شمن موؤمتر اإعالمي كبري يف وقت الحق".

تقرير: ح�ضني النعمة
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تقرير: ح�ضني النعمة

لدى  كبرية  م�شاحة  من  االإعالم  ي�شغله  لا 
وبث  ال�شعوب  ثقافات  ن�شر  من  الجتمعات 
توجهاته التي يروم اإي�شالها ال الجتمعات، 
االإعالم االإ�شالمي كان البد له من ا�شتغالل 
من  االعالم  لو�شائل  التكنولوجي  التقدم 
والقنوات  العنكبوتية  ال�شبكة  على  مواقع 
الف�شائية لن�شر البادئ اال�شالمية ، ومن بني 
ا�شتخدام  اح�شنت  التي  الف�شائية  الحطات 
ال�شاحة  على  التكنولوجي  التطور  هذا 
االإعالمية هي قناة كربالء الف�شائية النبثقة 
هدفها  والتي  القد�شة  احل�شينية  العتبة  من 
عليهم(  الل  )�شالم  البيت  اأهل  ثقافة  ن�شر 
ال�شامية،  االأهداف  من  جملة  حتقيق  رامية 
وكيفية  القد�شة  العتبات  اأو�شاع  نقل  ومنها 
اإقامة ال�شعائر القد�شة لتي تقام فيها، فنالت 
العتبات  لزيارة  وجذبهم  الكثريين  اهتمام 
مك�شب  ذاته  بحد  وهو  العراق  يف  القد�شة 
القلوب  �شغاف  ل�شت  حيث  و�شياحي،  ديني 
وقربت منال النفو�ص بزيارة الحبوب حبيب 
ر�شول الل )�شلى الل عليه واآله و�شلم (، هذا 
بح�شب ت�شريح الوفد الزائر الذي قدم من 

�شوريا ال العراق بهدف زيارة الول اأبي عبد 
الل احل�شني )عليه ال�شالم(، حيث �شم الوفد 
القد�شة،  العتبات  بزيارة  ت�شرفوا  زائرا   )45(
القد�شة  احل�شينية  العتبة  عام  اأمني  والتقوا 
الكربالئي،  الهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة 
منها  اأمور  عدة  عن  بدوره  حتدث  والذي 
الوالدين  وبر  الكبري  ورعاية  اليتيم  كفالة 
وم�شاعدة ال�شباب الوؤمن يف الزواج وبث روح 
يف  الجتمع  و�شط  والحبة  واالألفة  التعاون 
ال�شلمني يف تفعيل  اأ�شار فيها على دور  كلمة 

م�شاألة التكافل االجتماعي بني اأبناء البلد..
القد�شة  احل�شينية  للعتبة  العام  االأمني 
ا�شتماعه  وبعد  الكربالئي  ال�شيخ  �شماحة 
للوفد ال�شيف اأ�شار من خالل نافلًة االأحاديث 
قائال،  اجلعفري  الذهب  وو�شايا  ال�شريفة 
اأن  اليتيم  كافل  كون  يف  احلكمة  من  "لعل 
ت�شبه منزلته يف دخول اجلنة اأن يكون بالقرب 
من النبي )�شلى الل عليه واأله و�شلم(، وهو 
اأن يقوم بكفالة من ال يعقل اأمر دينه بل، وال 

دنياه، وير�شده، ويعلمه، ويح�شن اأدبه"..
االأحاديث  بع�ص  الكربالئي  ال�شيخ  واأورد 
ومنها  ال�شليم،  الجتمع  بناء  ال  ت�شري  التي 
يف  بناًء  ُبنيمَّ  "فما  ال�شريف  النبوي  احلديث 
التزويج"،  من  تعال  الل  ال  اأحب  االإ�شالم 
م�شاألة  يف  �شن  االإ�شالم  اإن  "كيف  مبينا 
كبرية  مردودات  فيها  اإن  باعتبار  التزويج 
بالن�شبة  وكذلك  الجتمع  يف  الفرد  على 

من  الجتمع  حت�شني  ومنها  الجتمع  ال 
والراأة  الرجل  وحت�شني  والف�شاد  االنحراف 
وتكوين االأ�شرة التي هي البذرة االأ�شا�شية يف 

رفد الجتمع بالعنا�شر ال�شاحلة".
من جهته الوفد ال�شيف عرب عن فرحته حال 
زيارته العتبات القد�شة خ�شو�شا اإن اأكرثهم 
بزيارة  ويت�شرف  مرة  الأول  العراق  يزور 
الراقد القد�شة الآل البيت )عليهم ال�شالم(. 
والدافع  الرغبة  "�شبب  اإن  ال  الوفد  واأ�شار 
يف الزيارة كان لقناة كربالء الف�شائية التي 
على  وتعك�ص  �شوريا  يف  االأول  الرتبة  حتتل 
العتبات  واقع  عن  احلقيقية  ال�شورة  الدوام 
البا�شر  نقلها  خ�شو�شا  العراق  يف  القد�شة 
التي  القد�شة  وال�شعائر  عا�شوراء  لرا�شيم 
اجلمعة  و�شالة  القد�شة  كربالء  يف  توؤدى 
حتفيز  يف  الدور  لها  كان  كلها  واجلماعة 
احل�شني  االإمام  لزيارة  �شوريا  اأهايل  ولهفة 
لقناة  "يكون  اأن  متمنني  ال�شالم("،  )عليه 
كربالء مكتب يف �شوريا ي�شلط بدوره االأنظار 
�شوريا  يف  القد�شة  والقامات  العتبات  على 
التي يفوق عددها خم�شني م�شهدا م�شرفا"، 
واأفرحهم  كربالء  ال  "وفدوا  اإنهم  مبينني 
احل�شينية  العتبتني  خدمة  من  �شاهدوه  ما 
والعبا�شية القد�شتني  من ترحيب وا�شتقبال 
" وا�شفني  الده�شة  عندهم  اأثارت  وخدمات 
اجلاد  للعمل  مثاٍل  "بخري  القد�شة:  العتبة 

والثمر" .  

ال�ضيُخ الكربالئيُّ يلتقي وفدًا �ضوريًا 
والوفد ال�شيف يوؤكد اإن قناة كربالء الف�شائية حتتل الرتبة االأول م�شاهدًة يف �شوريا 
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نظرا للجهود التميزة التي يبذلها مكتب �شماحة ال�شيد 
�شالح احليدري ـ دام عزه ـ  رئي�ص ديوان الوقف ال�شيعي 
والدائرة الهند�شية واالإدارية والالية  يف الوقف، ونظرا لا 
بذلوه وما زالوا من خدمات فنية وهند�شية واإدارية من 
اجل اجناز وت�شريع م�شاريع العتبة احل�شينية التي كان 
لها االأثر  الطيب عند القا�شي والداين من الزائرين 
الكرام والحبني الأهل البيت عليهم ال�شالم، ارتاأت اإدارة 
العتبة احل�شينية القد�شة تكرمي االإخوة العاملني الذين 
�شاهموا يف اجناز العديد من ال�شاريع الهند�شية والتي 
هي قيد االجناز، بالتعاون مع كوادر العتبة احل�شينية 
القد�شة من مهند�شني وفنيني وعاملني، ولوال ت�شافر 
اجلهود اخلرية من عدة جهات لا حتقق االآن ما ن�شاهده 

من اإجنازات هند�شية 
�شخمة  وعمرانية 
خدمة للحرم الطهر 
الكرام،  وزائريه 
منا  ت�شتحق  والتي 
وال�شكر  الثناء  كل 
عند  وما  والعرفان 
خري  �شبحانه  الل 
اإذا  ال�شيما  واأبقى 
ال�شاريع  تلك  �شابت 
لل  اخلال�شة  النية 

واإتقان  احلديث  �شدق  من  عنها  يتمخ�ص  وما  تعال 
العام  االأمني  التقى  فقد  ال�شدد  هذا  ويف  العمل.  
الهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  القد�شة  احل�شينية  للعتبة 
الدائرة  يف  العاملني  االإخوة  من  عددا  الكربالئي 
الهند�شية واالإدارية والالية  يف الوقف ال�شيعي يف مكتبه 
وبح�شور االإخوة ال�شوؤولني يف العتبة وحتدث �شماحته 
االأحاديث  هي  جدا  كثرية  قائال:  االجنازات  هذه  عن 
الواردة التي توؤكد على زيارة الع�شومني عليهم ال�شالم 
االإمام  زيارة  على  خا�شا  تركيزا  هنالك  اإن  اإال  جميعا 
ال�شالم،  عليهم  االأئمة  قبل  ال�شالم من  عليه  احل�شني 
منزلة  لها  ال�شالم  عليهم  االأئمة  اأو  النبي  زيارة  طبعا 
ال�شالم  عليه  احل�شني  زيارة  منزلة  اإن  بيد  الل  عند 
عليهم  االأئمة  �شائر  زيارات  بقية  تفوق  خا�شة  منزلة 
ال�شالم وهذا يعني اإن منزلة زائر احل�شني عليه ال�شالم 

منزلة خا�شة.
حفظ  يف  تاأثري  لها  الزيارة  هذه  اإن  �شماحته:   وتابع 
وجوهر  االإ�شالم  مناهج  وحفظ  االإ�شالمي  الدين 
االإ�شالم، ونالحظ اأي�شا من خالل الزيارات التي تعك�ص 
وحمالت  الحن  نالحظ  ال�شمود،  وهذا  الثبات  هذا 
القمع التي تنهمر على اأتباع اأهل البيت عليهم ال�شالم 
الزائر  بقي  ال�شائب  تلك  كل  ومع  ال�شنني،  مئات  منذ 
متم�شكا بهذا النهج القومي، ذلك الن منهج اأهل البيت 
عليهم ال�شالم منهج احلق اإ�شافة اإل ما ج�شده االأئمة 
منهج  تطبيق  خالل  من  حياتهم  يف  ال�شالم  عليهم 

االإ�شالم ومنهم االإمام احل�شني عليه ال�شالم. 
واأ�شاف: اإنه ومن خالل هذا النطلق فاإن خدمة االإمام 
احل�شني عليه ال�شالم وخدمة زائريه تكون لها منزلة 
خا�شة ومتميزة عند الل تعال، وكثريا ما نالحظ اإن 
العلماء والراجع يغبطون الذين يوفقون خلدمة مرقد 
احل�شني عليه ال�شالم وزواره، فالراجع الذين هم نواب 
عظيمة  مكانة  لهم  الذين  والعلماء  الع�شوم  االإمام 
واإنهم ورثة االأنبياء، واإن مداد العلماء اأف�شل من دماء 
الراجع  بها  يتمتع  التي  النزلة  هذه  فمع  ال�شهداء، 
االإمام  خدمة  يف  يوفق  من  يغبطون  جندهم  والعلماء 
يتاز  رفيع  مقام  فاأي  وزائريه،  ال�شالم  عليه  احل�شني 
االإخوة  اأيها  وانتم  ال�شالم؟!  عليه  احل�شني  خادم  به 
احل�شور بعملكم وجهدكم التجاوب والتنا�شق والتناغم 
انعك�ص  وخدمات  م�شاريع  من  العتبة  تقدمه  ما  مع 

ب�شكل اإيجابي بت�شهيل اجناز هذه ال�شاريع ال�شخمة.
وخل�ص اإل القول اإن تفاعلكم وحر�شكم يف مراجعة هذه 
ال�شاريع �شواء من اجلانب الهند�شي اأو الايل اأو تقدمي 
تتكاتف  فعندما  اجنازها،  �شهل  قد  وتهيئتها  الوافقات 
اجلهود يتم اجناز هذه ال�شاريع باأف�شل وجه، ن�شكركم 
يكتب  اأن  ون�شاأل الل عز وجل  الكبري  على هذا اجلهد 
لكم هذا العمل يف خدمة احل�شني عليه ال�شالم وزواره 
النا�ص  )اأحب  الروايات:  بع�ص  ويف  اأعمالكم،  �شجل  يف 
اإل الل انفعهم للنا�ص( وكل يوم تقومون بعملكم هذا 
فانه يكون يف خدمة الدين ولي�ص الق�شود عملكم مع 

العتبات  �شائر  مع  بل  فقط،  القد�شة  احل�شينية  العتبة 
انطلقوا  ال�شاجد،  وبقية  ال�شريفة  والزارات  االأخرى 
باأعمالكم بنية القربة لل تعال خدمة للدين والذهب 

حتى ت�شجل كل تلك احل�شنات يف �شجل اأعمالكم.
الكربالئي  ال�شيخ  �شماحة  توجه  اخلتام  ويف 
تقديرا للجهود التي بذلوها لل�شالح العام الذي 
والثل  الدين  خدمة  يف  االأمر  حقيقة  يف  ي�شب 
عليه  الذي  القومي  والنهج  واالأخالق  والقيم 
الكتاب العزيز والعتة الطهرة الأهل بيت النبي 
�شلى الل عليه واآله و�شلم، توجه بقوله: نتيجة 
اأن  القد�شة  العتبة احل�شينية  اإدارة  ارتاأت  لذلك 
واالأعمال  الطيبة  اجلهود  هذه  على  ت�شكركم 
العظيم،  ال�شاأن  هذا  يف  بذلتموها  التي  اخلرية 
ال�شتقبل  اأعماال جديدة يف  �شاء الل �شرنى  وان 
نتيجة  االإهمال  من  العتبات  عانت  ما  بعد 

�شيا�شات حكام االأزمنة الغابرة.       

اأثناء لقائه وتكرميه عددًا من الكوادر الهند�ضية والفنية يف ديوان الوقف ال�ضيعي

�شماحة ال�شيخ الكربالئي يبارك اجلهود البذولة ويطالب ب�شدق النية وخدمة النا�ص 
حترير: ح�سن الها�سمي 
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الأحرار/ علي اجلبوري

قبَل اأن تدخل الطاقة الكهربائية مرافق احلياة يف كربالء 
القد�شتني،  والعبا�شية  احل�شينية  العتبتني  يف  وخا�شة 
فقد كانت عملية اإ�شاءتهما تعتمد على اإ�شعال ال�شموع يف 
اأرجاء الرقد ال�شريف باأوقات الفجر وعندما يحل ال�شاء 
على الدينة، وذلك يف العقود االأربعة االأول من القرن 
الا�شي، لكي يت�شنى للزائرين اأداء الزيارة الباركة و�شط 

دة مع �شلوات الزائرين. اأ�شواء ال�شموع التهجهّ
)االأحرار( ق�شة  لـ  اع  ال�شمهّ ويروي احلاج مهدي حممد 
حياة والده الرحوم )ال�شيخ حممد بن مهدي بن �شالح 
رچي(  راً اأو )منوهّ اع اآل كركري( والذي كان يعمل منوهّ ال�شمهّ
يف مرقد االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( خالل حياته يف 

بدايات القرن الع�شرين.
»والده  اإنهّ  اإل  عاماً(   81( ال�شماع  مهدي  احلاج  وي�شري 
الدينة  وجهاء  من  يعد  ال�شماع  حممد  ال�شيخ  الرحوم 
الرقد  من  قريباً  ي�شكن  وكان  القدماء،  و�شاكنيها 
االإمام  خَدمة  من  وهو  ال�شلطانية،  باب  عند  احل�شيني 
يف  اأي�شاً  يعملون  اآباوؤه  وكان  ال�شالم(  )عليه  احل�شني 
خدمة زائري الرقد ال�شريف، واأمه هي ال�شيخة )ملكة( 

كبرية عائلة ال�شادة اآل طعمة بكربالء يف ذلك الوقت«.
اأفراد  الوحيد يف  ال�شيخ حممد هو  »الرحوم  اإن  واأ�شاف 
ت�شكن  العائلة  وكانت  ر،  النوهّ مبهنة  يعمل  كان  عائلته 
يف  كركري(  )اآل  لقب  وحتمل  كربالء  يف  القدم  منذ 
العهد العثماين؛ ونتيجة لعمل الرحوم يف اإيقاد ال�شموع 
اع( والذي اأ�شبح فيما بعد  والتنوير اكت�شب لقب )ال�شمهّ
لقباً الأبنائه واأحفاده«. ويتابع ال�شماع، باأنه »كان هنالك 
اأ�شخا�ص فقط يعملون يف مرقد االإمام احل�شني  خم�شة 
الطلوبة  الوظائف  من  بعدد  ويقومون  ال�شالم(  )عليه 
يتقا�شون  وكانوا  ال�شريف،  والرقد  الزائرين  خدمة  يف 

مرتباً �شهرياً مقداره )ديناران ون�شف الدينار(«. 
حممد(؛  )احلاج  لولده  م�شتمر  واحلديث  والدي،  اأما 
وكانت  احل�شينية  الرو�شة  ر  منوهّ �شفة  يحمل  كان  »فقد 
عملية التنوير تتم عن طريق ا�شتخدام ال�شمع لعدم وجود 
اخلم�شة  هوؤالء  وكان  الع�شرين،  القرن  بداية  يف  الكهرباء 
قريبني  وبقائهم  لبيتهم  ال�شريف  الرقد  يف  غرفاً  يلكون 

من الزائرين والتوا�شل يف تقدمي اخلدمات«. 
ويقول: باأن »عمل النور يبداأ قبل طلوع الفجر حيث يقوم 
والدي باإ�شعال ال�شموع الوجودة يف الرثيات العلقة يف اأرجاء 
الرقد ال�شريف لكي يدخل الزائرين ويقيموا �شالة ال�شبح 
فيه، وبعد طلوع ال�شم�ص يتم اإطفاء ال�شموع واالعتماد على 
�شوء ال�شم�ص، والرحلة الثانية من التنوير تكون عند حلول 

ال�شاء وتبقى ال�شموع موقدة حتى اآخر الليل«.
ال�شموع  بجلب  يقوم  الل(  )رحمه  والدي  »كان  وي�شيف، 
احلرارة،  من  عليها  للمحافظة  بيتنا  �شرداب  يف  وحفظها 
ويقوم بتق�شيم ال�شمعة الواحدة اإل جزءين: �شغري ي�شتخدم 
يف فتة الفجر وكبري يف فتة ال�شاء، ويتمهّ حت�شري ال�شموع 
بقطعة  لفها  وثمهّ  )زنبقة(  ي�شمى  �شغري  اإناء  يف  وو�شعها 
قما�ص رطبة للمحافظة عليها، ومن ثم و�شعها بعد ذلك يف 
ال�شلم  ي�شتخدم  ال�شريف، حيث  الرقد  النت�شرة يف  الرثيات 
اإطفائها  طريقة  اأما  اجلديدة،  بال�شموع  الرثيات  لتعبئة 
حديدي  راأ�ص  ذات  طويلة  خ�شبية  ق�شبة  با�شتخدام  فتتم 

وينفخ الهواء بها الإطفاء ال�شموع«.
ح باأنهّ »كل ثريا تكون مغطاة بقطعة من القما�ص على  ويو�شهّ
)الثوب(  ويكون  االأتربة  من  عليها  للحفاظ  )ثوب(  �شكل 
ال�شموع ومن بعدها  اإ�شعال  مربوطا بحبل يتم �شحبه عند 

يقوم بني  والدي  وكان  اال�شتغناء عنها،  الرثيا عند  تغطية 
بقايا  من  لتنظيفها  الرثيات  هذه  باإنزال  واأخرى  فتة 

ال�شمع با�شتخدام الرمل والاء«.
متميزة  كانت  احل�شينية  »الرو�شة  باأن  ال�شماع  ويبني 
الطاهر،  احلرم  داخل  كبرية  ثريات  ثالث  على  باحتوائها 
وهي حتتاج اإل جهد كبري الإيقاد �شموعها ال�شتخدامها يف 

اإ�شاءة احلرم القد�ص«.
ا�شتبدال  متهّ  الدينة  اإل  الكهرباء  دخول  »بعد  انه  ويذكر 
ال�شريف،  الرقد  الإ�شاءة  الكهربائية  بال�شابيح  ال�شموع 
وترك حينها والدي العمل يف مهنة التنوير وذهب لتقدمي 
اخلدمات االأخرى للزائرين الوافدين للزيارة الباركة حتى 

وفاته، وبقي لقب ال�شماع مت�شاًل به«.
وتويفهّ ال�شيخ حممد ال�شماع اآل كركري يف يوم 26 �شباط 1966 
الرقد  خدمة  يف  يعمل  وبقي  عاماً،   )73( الـ  ناهز  عمر  عن 
احل�شيني وزائريه طوال حياته، ودفن يف ال�شحن ال�شريف، 

وكان معروفاً )رحمه الل( بتقواه والتزامه الديني.

ر" العتبة احل�ضينية املطهرة  اع "منوهّ حكايُة ال�ضيخ حممد ال�ضمهّ
يف بدايات القرن الع�ضرين

�سهادة اجلن�سية العثمانية

ال�ضيخ حممد ال�ضماع
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تي�ضري عبد عذاب

مع  بالتعاون  القد�شة  احل�شينية  العتبة  االأمانة  اأقامْت 
على  طبيا  موؤمترا  كربالء  �شحة  ودائرة  ال�شحة  وزارة 
قاعة خامت االأنبياء يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف وجاء 
االأخذ  اجل  من  الطبية  اخلربات  لتبادل  الوؤمتر  هذا 
م�شت�شفى  الإقامة  واال�شتعدادات  التح�شريات  بكافة 
تخ�ش�شي باأمرا�ص ال�شرطان الذي تنوي العتبة القد�شة 
اإقامته يف كربالء. ح�شر الوؤمتر العديد من االأطباء من 
مدير  حبو  عبا�ص  الدكتور  منهم  العراق  وخارج  داخل 
باالإ�شافة  بريطانيا،  يف  ال�شرطان  اأمرا�ص  لعالج  مركز 
االأجهزة  ب�شناعة  الخت�شة  االألانية  �شيمنز  �شركة  ال 

الطبية.
�شماحة ال�شيخ عبد الهدي الكربالئي االأمني العام للعتبة 
احلا�شرين  على  األقاها  التي  كلمته  يف  اأ�شار  القد�شة 
خمتلف  يف  حاليا  العراق  منها  يعاين  التي  االأزمة  اإل 
ينه�ص  اأن  ي�شتطيع  ال  العراق  اإن  قال:  حيث  الجاالت، 
باالأداء واخلدمة الطلوبة من دون ان يتكاتف وي�شت�شعر 
ان  وعليه  بها  معني  اجلميع  الن  بال�شوؤولية  اجلميع 
و�شالحياته  موقعه  ح�شب  اإن�شان  كل  ولكن  يتحملها 
ووعيه، ولذلك نحتاج ال اأن نعزز الثقة بالنف�ص ونخل�ص 
يف عملنا ال الل �شبحانه وتعال حينئذ نتقدم خطوات 
وارتقائه  العراق  نهو�ص  �شبيل  يف  االأمام  ال  كبرية 

باخلدمات الطلوبة القدمة يف كافة بلدان العامل.
واأ�شاف ال�شيخ الكربالئي : يتدد على العتبة احل�شينية 
من  العديد  ال�شرطان  اأمرا�ص  يف  وخا�شة  القد�شة 
من  العي�ص  لقمة  يلكون  ال  واغلبهم  الفقراء  الر�شى 
امتالك  لعدم  العراق  خارج  عالجهم  يف  ال�شاعدة  اجل 

ومن  الر�ص  هذا  يف  تخ�ش�شية  متطورة  مراكز  العراق 
هذا اجلانب فيجب اأن نعمل على تلبية حاجة النا�ص من 
خالل اإقامة مراكز طبية متطورة تعالج الر�شى يف جميع 
االأمرا�ص، خ�شو�شا ان مدينة كربالء بحاجة ال هكذا 
مراكز النها جاذبة للكثريين للمكانة واخل�شو�شية التي 

تتمتع بها.
التطورة  االأجهزة  بكافة  الركز  تهيز  بعد  وتابع:  
باأمرا�ص  خمت�شا  طبيا  كادرا  نوفر  اأن  فعلينا  واحلديثة 
دورات  الإقامة  ون�شت�شيفهم  العراق  خارج  من  ال�شرطان 
لتلبية  ا�شتعداد  لديهم  االأطباء  واغلب  الطبية  لكوادرنا 
الدعوة واحل�شور العراق وخا�شة ال كربالء، باالإ�شافة 
تكاليف  كافة  لتحمل  م�شتعدة  القد�شة  العتبة  اإن  ال 
من  العراق  خارج  ال  يفدون  الذين  العراقيني  االأطباء 
االأجهزة احلديثة  على هذه  التدريب  تلقي  الراغبني يف 
كي  ال�شرطان،  اأمرا�ص  يف  التخ�ش�شة  الراكز  يف  للعمل 
االآالف  اأرواح  الإنقاذ  الكفاءات  اكرب قدر معني من  نوفر 

من الذين يعانون من هذا الر�ص.
العتبة  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  )فوزي(  الهند�ص  وبني 
احل�شينية القد�شة: ان العتبة الطهرة  قامت منذ فتة 

باأمرا�ص  خا�ص  م�شت�شفى  ل�شروع  الت�شاميم  باإعداد 
ال�شرطان، فوجدنا اإن كربالء حتتاج ال كادر متخ�ش�ص 
على م�شتوى االإدارة واالأجهزة الطبية والواد الداخلة يف 
كافة  ال�شت�شفى  �شيعالج  ال�شرطانية،  االأمرا�ص  معاجلة 
الفتقار  العراق  عموم  يف  ال�شرطانية  االأمرا�ص  اأ�شحاب 

العراق لهكذا مركز.
�شحة  دائرة  مدير  بدير(  حمودي  )عالء  الدكتور  واأكد 
يف  ال�شرطان  باأمرا�ص  االإ�شابة  ن�شب  ارتفاع  كربالء 
خا�ص  م�شروع  وهنالك  وملحوظ،  كبري  ب�شكل  العراق 
الإن�شاء مركز �شرطاين يف ال�شت�شفى التكي ولكن لغاية 
هو  وال�شبب  ال�شت�شفى  هذه  اإن�شاء  يف  تلكوؤ   هنالك  االآن 
اأالن  لغاية  االجناز  ن�شبة  و�شلت  حيث  النفذة   ال�شركة 
من  بدعوة  الوؤمتر  بهذا  �شاركنا  واأ�شاف:  منه.   %10
هذا  باإن�شاء  الهتم  العام  اأمينها  قبل  من  القد�شة  العتبة 
الركز ل�شاعدة الفقراء والحتاجني، �شتقدم هذه ال�شركات 
اإمكاناتها و�شنختار ال�شركة الر�شينة لبناء وتهيز الركز 
اأن   وناأمل  عام  من  باأقل  اجنازه  يتم  اأن  القرر  من  الذي 
البالد   ال�شفر خارج   الري�ص وتكاليف  االأعباء عن  يقلل 

لغر�ص العالج.
واو�شح )حممد اجلبوري( مدير مبيعات الفرات االأو�شط  
ل�شركة االتقان الوكيل احل�شري ل�شركة �شيمنز االألانية، 
ن�شبنا خم�شة مراكز لل�شرطان يف خمتلف العراق يف �شمال 
والنطقة  االأو�شط  الفرات  منطقة  اما   العراق  وو�شط 
�شركة  ان  ال  م�شريا  مركز  لهذا  تفتقر  فهي  اجلنوبية 
�شيمنز االألانية تعترب ال�شركة الوحيدة التي متتلك كادرا 
هند�شيا وطبيا موؤهال لن�شب هذه االأجهزة و�شيجهز هذا 
الركز باأحدث االأجهزة التطورة التي تخت�ص بت�شخي�ص 

االأمرا�ص ال�شرطانية وعالجها.

العتبة احل�ضينيةاملقد�ضة 
تتهياأ الإن�شاء مركز طبي متطور تخ�ش�شي باأمرا�ص ال�شرطان
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احرقـي يف ُغربتي �شفـني
اأحمد مطر

ـني اأَالأَنهّ
اأُق�شيُت عْن اأهلي وعن وطني
لجِّ والَِحـِن وَجرعُت كاأ�َص الذُّ
وتناهَبـْت قلـبي ال�شجـوُن

فُذبُت من �شَجـني
اأالأَنـني

يـِح اأبَحـرُت رغـَم الرهّ
حـِر عن َزَمـني اأبحُث يف دياِر ال�شهّ

واأردُّ ناَر القْهـِر َعـْن زهـري
وَعـْن َفـَنني

لِت اأحالمـي!  عطهّ
واأحرقِت اللقـاَء مبوِقـِد الَِنِ ؟
ما �شاءين اأن اأقَطـَع الفلََواِت

حَممواًل على َكَفني
َجِن م�شتوِح�شـاً يف حوَمـِة االإمـالِق وال�شهّ

دى ما �شاءنـي لْثُم الرهّ
وي�شووؤين

اأْن اأ�شتي �َشْهـَد احليـاِة
بعْلقـِم التهّ�شليِم للوثِن

**
ـِة اأْن اأجـوَد مبا اأُِحـ�صُّ وِمَن البليهّ

فال ُيَح�صُّ مبا اأجـوْد
وتظلُّ تنثاُل احُلـدوُد على ُمناَي

ِبال حـدوْد
وكاأنهّني اإْذ جئُت اأقَطـُع عن َيـديمَّ

على يديِك َيـَد القيـوْد
اأو�شْعـُت �شل�َشلَة القيـوْد !
ولَقـْد َخِطبُت يـَد الفراِق
ـرْبي، كي اأعـوْد ْهـِر �شَ مِبَ

بحـَي االآتـي َثِمـاًل بن�شوِة �شُ
ـَة : لْن تعـوْد فاأرخيِت االأِعنهّ

َفَطفـا على �شـدري النهّ�شيُج!
وذاَب يف �َشَفتي النهّ�شيـْد 

**
مـوِع اأطلقُت اأ�شِرَعـَة الدهّ

ـرهّ والَعلَـِن : على بحـاِر ال�شهّ
اأنـا لن اأعـوَد

فاأحرقـي يف ُغربتي �ُشُفـني

خاطرة احرقـي يف ُغربتي �سفـني

لوحة عنوانها كربالء

ال�شاعر احل�شيني:ر�شا اخلفاجي

اأحمد مطر

يوم ح�سري
41

قد �َشما الفكر االإلهي لريقى باالأنام 

فاأتى جربيل بالب�شرى لكي يحو الَظالم 

رافعا ً راية اأهل العزم ِ بال�شك ِ اخلتام 

حلبيب الل ) طه(  نورنا يف يوم ِ ح�شر ِ 

42

ولقد انزله الباري من نبع جميد 

لب ُ اإبراهيم يبقى واحدا ً يتلو الن�شيد  �شُ

اآية الطهر توالت و�شمت باإ�شم ال�شهيد 

فارتقى فيها ح�شني ٌ ، يوم ح�شِر

43

عامل الربزخ داري بعد �شوطي يف احلياة 

فيه اأحيا وفعايل ، هي مفتاح النجاة 

فيه تقرير م�شريي ، والربايا درجات 

و�شاأبقى فيه حتى وقفتي يف يوم ح�شري 

44

حمنة القرب رهيبة ، عندما اترك وحدي 

ُظلمة ال نور ، ال موؤن�ص ، من يوِقُد حلدي 

عندها تبداأ اأعمايل ، لكي ا�شمن �َشعدي

فاإذا كنت ُ �شقيا ً ، اأ�شطلي يف يوم ِ ح�شري 

45

اأت لكي اأجنو ب�شدقي ولقد كنت تهيهّ

ي ولكي اأ�شمن – بعد الوت- يف م�شعاي ، حقهّ

فتوحدت بُحب االآل ، يف فعلي وُنطقي 

وركبت الركب االأبهى ، الأ�شمو يوم ح�شري 

لوحة بطولة ر�ضمها اإن�ضان موايل من تفكريه احل�ضيني، ينظرها كل املوالني وكل 
احل�ضينيني، فتتجدد اللوحة وتتجدد ذكرياتها وهذه موا�ضفاتها:

موقع اللوحة ......كربالء
�ضخ�ضيات اللوحة ...... اأبطال رفعوا كلمة ل اإله اإل اهلل بدمائهم الطاهرة

لون اللوحة ...... اللون الأحمر
اإطار اللوحة ...... علي الأكرب ، عبد اهلل الر�ضيع ، ال�ضهداء

قلب اللوحة ...... زينب ، العبا�س ، زين العابدين ، ال�ضيدة رقية ، ال�ضيدة �ضكينة
بطل وجمال اللوحة ...... احل�ضني
�ضعر اللوحة ...... دمعة ح�ضينية

مكان بيع اللوحة ...... القلوب احلزينة
فكرة اللوحة ...... جتديد العزاء ، ن�ضرة املظلوم ، اإحياء الفكر احل�ضيني

توقيع الر�ضام ...... يا لثارات احل�ضني
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حممد اأمني جنف

جعفر  القا�شم،  اأبو  ال�شيخ  ون�ضبه:  وكنيته  ا�ضمه 
ابن ال�شيخ احل�شن ابن ال�شيخ يحيى احللهّي العروف 

ق احللهّي.  بالحقهّ
ق احللهّي عام 602ه.  ولدته: ولد الحقهّ

بكفاءات  �شره(  امتاز)قد�ص  العلمية:  مكانته 
هذه  َعلم  لي�شبح  اأته  هيهّ وممتازة،  رفيعة  الت  وموؤههّ
وتربية  الدينية  ن�شاأته  بف�شل  الورع؛  وعالها  ة  االأُمهّ
اأُ�شرته؛ وبف�شل اأ�شاتذته الذين ترعرع على اأيديهم، 
حتهّى قال عنه ال�شيهّد حم�شن االأمني)قد�ص �شره( يف 
ق،  بالحقهّ ا�شتهاره  قدر  جاللة  »كفاه  ال�شيعة:  اأعيان 
كلهّ  االإمامية على كرثتهم يف  ُي�شتهر من علماء  فلم 
�شره(  ن�شاأ)قد�ص  وقد  غريه«.   اللقب  بهذا  ع�شر 
لالأدب  ومن�شداً  ومن�شئاً  لل�شعر،  وناظماً  مولعاً 
واالإن�شاء بغزارة على رغم ان�شغاله يف العلوم الدينية. 
اأُ�شلوب  يف  نبغ  من  ل  اأوهّ باأنهّه  �شره(  اتهّ�شم)قد�ص  كما 
يف  الفقهية  مكانته  برزت  وقد  الفقه،  يف  التحقيق 
اأوجها من خالل م�شنهّفاته، وقد جاء يف كتاب اأعالم 

ق احللهّي اأكرث  العرب: »وبرز يف جمل�ص تدري�ص الحقهّ
من )400( جمتهد وهذا مل يتهّفق الأحٍد قبله«. 

من اأقوال العلماء فيه: 
1ـ قال ال�شيخ ابن داود احللهّي)قد�ص �شره( يف رجاله: 
كان  ع�شره،  واحد  مة،  العالهّ االإمام  ق  الدقهّ ق  »الحقهّ
واأ�شرعهم  ة،  باحلجهّ واأقومهم  زمانه  اأهل  األ�شن 

ا�شتح�شاراً، قراأت عليه وربهّاين �شغرياً...«. 
لبني  اإجازته  يف  �شره(  احللهّي)قد�ص  مة  العالهّ قال  2ـ 
يف  ع�شره  اأهل  اأف�شل  كان  ال�شيخ  »وهذا  زهرة: 

الفقه«. 
»الول  �شره(:  احللهّي)قد�ص  فهد  ابن  ال�شيخ  قال  3ـ 
االأكرم والفقيه االأعظم، عني االأعيان ونادرة الزمان، 
رين، جنم اللهّة  قني واأعظم الفقهاء التبحهّ قدوة الحقهّ

واحلقهّ والدين...«. 
د  حممهّ ال�شيهّد  احل�شن،  ال�شيخ  اأبوه  اأ�ضاتذته:  من 
الو�شوي،  ال�شيهّد فخار بن معد  بن عبد الل احللبي، 

د بن جعفر احللهّي.  ال�شيخ حممهّ
احللهّي  احل�شن  ال�شيخ  اأُخته  ابن  تالمذته:  من 
علي  بن  د  حممهّ ال�شيهّد  احللهّي،  مة  بالعالهّ العروف 
ال�شيخ  ال�شيهّد عبد الكرمي بن طاوو�ص،  بن طاوو�ص، 

�شرايا  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  احللهّي،  داود  بن  ح�شن 
ال�شيخ  الها�شمي،  الكويف  د  حممهّ بن  د  حممهّ احللهّي، 
اح  و�شهّ بن  حمفوظ  ال�شيخ  ال�شامي،  حامت  بن  يو�شف 
د بن علي القا�شي، ال�شيخ علي بن  احللهّي، ال�شيخ حممهّ
يو�شف احللهّي، ال�شيخ احل�شن اليو�شفي االآبي، ال�شيخ 

د بن يحيى احللهّي.  حممهّ
احلالل  م�شائل  يف  االإ�شالم  �شرائع  موؤلهّفاته:  من 
خمت�شر  االأُ�شول،  علم  اإل  الو�شول  نهج  واحلرام، 
النافع يف فقه االإمامية، نكت النهاية لل�شيخ الطو�شي، 
الفقه،  الرا�شم يف  العترب يف �شرح الخت�شر، خمت�شر 
العارج يف اأُ�شول الفقه، ال�شلك يف اأُ�شول الدين، ر�شالة 

يف اأحكام القبلة، النكهة يف النطق، الر�شائل الت�شع. 
ربيع  من  ع�شر  الثالث  يف  �شره(  )قد�ص  ُتويفهّ وفاته: 
الثاين 676ه، وُدفن مبدينة احللهّة يف العراق، وقربه 

معروف ُيزار. 

اإنه من مواليد عام )922هـ( ا�شمه ال�شيخ اأحمد القمي، 
هاجر اإل تايلند وعمره يقارب اخلم�شني عاماً، ومعه 

جمع من التجار االإيرانيني.
يف  ونفذ  التجارية،  عالقاته  خالل  من  ال�شيخ  ن�شط 
للغة  ومعرفته  وذكائه  اأخالقه  بربكة  االأو�شاط  تلك 
النا�ص،  من  الكثري  يده  على  اهتدى  حتى  االأجنبية، 
فتكوا البوذية واعتنقوا االإ�شالم، موالني الهل البيت 
ج ال�شيخ فتاة تايلندية من عائلة  عليهم ال�شالم ، تزوهّ
حمتمة، ولا وجد التجار فيه براعة واأمانة وحكمة 

انتخبوه رئي�شاً وم�شرفاً على قطاعهم التجاري.
اللك  اأ�شند  )نار�شون(  التايلندي  اللك  وفاة  وبعد 
الداخلية  وزارة  )1609م(  �شنة  هام(  )�شونَكـ  اجلديد 
ذاً يف  والتجارة اخلارجية اإل �شديق ال�شيخ، وكان متنفهّ
ل من�شب  ال�شلطة وا�شمه )جاموئن( وهذا بدوره حوهّ

مديرية االأجانب للتجارة اخلارجية اإل ال�شيخ اأحمد 
والتجاري  الديني  عنوانه  اإل  فباالإ�شافة  القمي، 
جناحه  ومع  تايلند،  يف  �شيا�شياً  عنواناً  ال�شيخ  ك�شب 
يف هذا الن�شب ن�شبه اللك بعد فتة وجيزة م�شوؤواًل 
)ق�شم  اخلارجية  والتجارة  واجلمارك  الوانئ  على 
الن�شب يلي من�شب وزير اخلارجية  االأجانب(، وهذا 
يقود  اأخذ  اللك  كون  من  نابعة  واأهميته  والتجارة، 
تقوية  عن  عو�شاً  االقت�شادي  االزدهار  نحو  البالد 
ال�شابق،  اللك  �شيا�شة  كانت  كما  الع�شكرية،  البنية 
ولا تويف �شديق )جومائن( تعني ال�شيخ حمله وزيراً 
الن�شب  هذا  يف  وبقي  اخلارجية،  والتجارة  للداخلية 

الرفيع اإل �شنة )1628م( حتى تقاعد لكرب �شنه.
التجارية  حياته  اجلليل  العامل  هذا  ف  وظهّ ولقد 
والتبليغ  االإ�شالم  لن�شر  واالجتماعية  وال�شيا�شية 

واأ�ش�ص  هناك،  ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأهل  لذهب 
ال�شيخ مراكز تعليمية وبنى م�شاجد ، ون�شر التعاليم 
بوا�شطة  الفار�شية  واللغة  العربي  االإ�شالمية واخلط 

اأتباعه واأوالده واأحفاده.
واإل هذا اليوم ي�شتمر ذلك العطاء واآثاره يف تايلند. 
وقربه يف )كلية تربية العلم( يف مدينة )اآبوديا( مزار 
بخ�شائ�ص  اللون  ذهبية  وقبة  عليه حرم  ُبني  عظيم، 
مقابل  حجر  على  ومكتوب  االإ�شالمية،  العمارية 

القربة باللغة االإنكليزية والتايلندية ما يلي:
ُولد  اآبوديا،  يف  تايلند  وزراء  رئي�ص  اأحمد،  "ال�شيخ 
االإ�شالمي  الركز  قم  مبدينة  �شهر(  )بايني  حملة  يف 
االثني  ال�شيعة  من  وكان  )1543م(،  �شنة  يف  الإيران 
ال�شلطان  زمان  يف  )اآبوديا(  اإل  هاجر  ع�شرية، 

)نار�شون( الكبري".

 ... املحّقُق احللّيُّ
رين قني واأعظم الفقهاء التبحهّ قدوُة الحقهّ

مزاٌر يف تايلند
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تي زينَب اأبكي ل�صبي عمَّ

اخُلم�س

قاَل معاوية لعدي بن حامت : يا عديهّ ، ما فعلت 
 ، وطارفاً   ، طريفاً   ( بنيه  يعني  ؟  الطرفات 

وطرفة ( .
ني ، بني يدي عليهّ بن اأبي  قال : ُقتلوا يوم �شفهّ

طالب )عليه ال�شالم( .
م بنيك  فقال : ما اأن�شفك ابن اأبي طالب ؛ اإذ قدهّ

ر بنيه . واأخهّ

قال : بل ما اأن�شفك عليهّ ؛ اإذ ُقِتل وبقيت بعده 
.

داً  مهدجِّ ـ  وقال   ، عدي  مقال  من  معاوية  فتاأملهّ 
ما  عثمان  دم  من  قطرة  بقي  قد  اإنهّه  اأما  ـ:  له 
يحوها اإالهّ دم �شريف من اأ�شراف اليمن ـ يعني 

اً ـ . عديهّ
فانربى اإليه عدي وهو غري ُمكتث بتهديده ، 

قائاًل له : والل ، اإنهّ قلوبنا التي اأبغ�شناك بها 
بها  قاتلناك  التي  اأ�شيافنا  واإنهّ   ، �شدورنا  لفي 
َلَعلَى عواتقنا ، ولئن اأدنيت اإلينا من الغدر فتاً 
، لُندننيهّ اإليك من ال�شرجِّ �شرباً ، واإنمَّ َحزمَّ احللقوم 
، وح�شرجة احليزوم الأهون علينا من اأن ن�شمع 
يف يا  ال�شاءة يف علي )عليه ال�شالم( ، ف�شلجِّم ال�شمَّ

يف. معاوية لباعث ال�شهّ

اإنهّ الل حيث  * عن االإمام ال�شادق )عليه ال�شالم( : ) 
دقة علينا  م علينا ال�شدقة اأنزل لنا اخلم�ص ، فال�شهّ حرهّ
، والكرامة لنا حالل ( .  ، واخلم�ص لنا فري�شة  حرام 

/ الو�شائل .
: ) ال يحلُّ الأحد  ال�شالم(  الباقر )عليه  االإمام  * عن 
 ) نا  اإلينا حقهّ ي�شل  حتهّى  �شيئاً  ي�شتي من اخلم�ص  اأن 

. / الو�شائل .

* عن اأبي ب�شري ، قال : قلت الأبي جعفر )عليه ال�شالم( 
: اأ�شلحك الل ، ما اأي�شر ما يدخل به العبد النهّار ؟

قال : ) َمن اأكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم 
( . / الُ�شتدرك .

* ويف اخلرب الوارد من الناحية القد�شة : ) َمن اأكل من 
ا ياأكل يف بطنه ناراً ، و�شُي�شلى �شعرياً  اأموالنا �شيئاً فاإنهّ

( . / �شفينة البحار .

فُيمكنك اأن جتعله 
اثنني ؟ 

بنَي عدي ومعاوية َ 

ا�ص َيغ�شى  عن كافور اخلادم ، قال : كان يون�ص النقهّ
 ، ويخدمه  ال�شالم(  )عليه  الهادي  االإمام  �شيهّدنا 
فجاء يوماً يرعد ، فقال : يا �شيهّدي اأُو�شيك باأهلي 

خرياً . فقال )عليه ال�شالم( : ) وما اخلرب ؟ ( .
قال : عزمت على الرحيل .

يا  ومِلَ   (  : ـ  م  يبت�شهّ وهو  ـ  ال�شالم(  )عليه  قال 
يون�ص؟(.

ه اإيلهّ ابن بغٍي بف�صٍّ لي�ص له قيمة فاأقبلت  قال : وجهّ
اأنق�شه ، فك�شرته باثنني ، وموعده غد ، وهو ابن بغي 

ا األف �شوط اأو القتل . ، اإمهّ
اإل غد  اإل منزلك  ام�ص   (  : ال�شالم(  قال )عليه 
الغد  من  كان  ا  فلمهّ  .  ) خري  اإالهّ  يكون  فما   ، فرحاً 
وافاه بكرة يرعد ، فقال : قد جاء الر�شول يلتم�ص 

. الف�صمَّ
اإالهّ  ترى  فلن   ، اإليه  ام�ص   (  : ال�شالم(  )عليه  قال 

خرياً ( .
قال : وما اأقول له ـ يا �شيهّدي ـ ؟

م ، وقال )عليه ال�شالم( : ) ام�ِص اإليه  قال : فتب�شهّ
وا�شمع ما ُيخربك به ، فال يكون اإالهّ خري ( .

 : �شيهّدي  يا  يل  قال   : وقال  وعاد  فم�شى   : قال 
اجلواري اخت�شمن ، فُيمكنك اأن تعله اثنني حتهّى 

ُنغنيك ؟
فقال االإمام )عليه ال�شالم( : ) اللهمهّ ، لك احلمد ؛ 
اً ، فاأيُّ �شيء قلت له؟  . ن يحمدك حقمَّ اإذ جعلتنا مممَّ

ل اأمره ؟ قال : قلت له : اأمهلني حتهّى اأتاأمهّ
فقال )عليه ال�شالم( : ) اأ�شبت ( .

ُنقل عن اخلطيب حممد الهنداوي قوله يف كتابه )جممع 
النتظر  االإمام  راأى  الوؤمنني  من  �شخ�شاً  اإنهّ   : ال�شائب( 
، ف�شاأله عن  الروؤيا  ال�شريف( يف  ل الل تعال فرجه  )عجهّ
رتني الدهور ، وعاقني  قوله يف زيارة الناحية : ) فلئن اأخمَّ
ولَن   ، حمارباً  حاربك  لَن  اأكن  ومل   ، القدور  ُن�شرك  عن 
 ، وم�شاًء  �شباحاً  فالأندبنهّك   ، ُمنا�شباً  العداوة  لك  ن�شب 

موع دماً ( . والأبكنيهّ لك بدل الدهّ
ُم�شيبة  على  ؟  ُم�شيبة  اأيجِّ  على  تبكي   ، �شيهّدي   : قال 

احل�شني ؟
قال )عليه ال�شالم( : ال ، لو كان احل�شني حا�شراً لبكى .

الأنهّه  ؛  العبا�ص  الف�شل  اأبي  ُم�شيبة  على  اأتبكي   ، �شيهّدي 
قطيع اليدين ؟

قال )عليه ال�شالم( : ال ، لو كان العبا�ص حا�شراً لبكى .
�شيدي : اأتبكي على ُم�شيبة عليهّ االأكرب ؟

قال )عليه ال�شالم( : ال لو كان علي االأكرب حا�شراً لبكى .
�شيدي : اأتبكي على ُم�شيبة القا�شم ؟

قال )عليه ال�شالم( : ال ، لو كان القا�شم حا�شراً لبكى .
اإذاً �شيدي : الأيهّ ُم�شيبة تبكي دماً ؟!

تي زينب . قال )عليه ال�شالم( : اأبكي ل�شبي عمجِّ
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�شورة من اجلو عام 1928 م

احللقة الول
  كتب ال�ضيدجواد حممد تقي اخلوئي، 

ذكرياته عن النتفا�ضة ال�ضعبانية:
تقي  حممد   ( الوالد  ال�شيد  الرحوم  كان 
قائاًل:  اخلوئي  ال�شيد  اأخرب  قد   ) اخلوئي 
تو�شاأ فاإن اجلماعة قادمون ) جالوزة �شدام 
�شيارة  يف  وو�شعوه  اأخرجوه  جاءوا  فلما   ،)
 - قمارة  دبل  العراق  يف  ت�شمى   – ع�شكرية 
و  ماأمور  عبد  اأنا  ال�شابط:  له  قال  حيث 

علي تنفيذ االأوامر، وكان بيد ال�شابط ورقة 
و  االأ�شماء  ويقراأ  النزل  الوجودين يف  باأ�شماء 
من ثم يقب�ص عليهم، و لا راأى ال�شيد الوالد 
االإمام الراحل ترجل من ال�شيارة التي و�شع 
له:  قائاًل  ال�شابط  اأتى مهرواًل على  و  فيها، 
اإن الوالد ال ي�شتطيع الركوب يف ال�شيارة الأنها 
اأنتم تولوا  عالية فاإذا اأمكن خذوه ب�شيارته و 
يكن  ال  ال�شابط  له  فقال  ال�شيارة،  قيادة 
ال�شيد  ي�شحبان  اإثنان  فكان  �شياراتنا،  يف  اإال 
ال�شيارة  ل�شيق  يدفعانه  اثنان  و  اخلوئي 
الدين  عز  ال�شيد  معه  وكان  اأركبوه  اأن  اإل 
اخللخايل  ر�شا  حممد  وال�شيد  بحرالعلوم 
كما و�شعوا ال�شيد جعفر بحر العلوم وال�شيد 
�شيارة  يف  اخلوئي  اإبراهيم  وال�شيد  الوالد 
ال�شيد  و  العلوم  بحر  جواد  وال�شيد  اأخرى، 
حممود اليالين يف �شيارة ثالثة، و كل �شيارة 

عليها ثمانية اأفراد من القوات اخلا�شة و هي 
حتمل �شالحا ي�شمى باالأحادية.

اأحد  من  طلب  اخلوئي  ال�شيد  اأن  اأن�شى  وال 
ال�شباط اإبقاء اأحد ال�شادة عند العائلة الأنهم 
لالإمام  وقال  ال�شابط  فقبل  لوحدهم،  بقوا 
الراحل نريد القب�ص عليك اأنت الهم و جنلك 
ال�شيد حممد تقي، و هنا قال ال�شيد اخلوئي 
عند  اأبق َ   اخللخايل  ر�شا  حممد  لل�شيد 
رف�ص  بدوره  اخللخايل  ال�شيد  لكن  العائلة 
وقال كيف اأبقى هنا ويقب�شون عليك م�شرينا 

من م�شريك.  
واالآن اأروي لكم ما �شمعته من الرحوم ال�شيد 
الوالد، قال: اأخذونا اإل فندق ال�شالم )الواقع 
يف طريق كربالء( و ذلك قبل غروب ال�شم�ص 
والع�شاء  الغرب  ل�شالة  االأذان  وقت  فلما حل 
ال�شالة  اإمتام  وبعد  بال�شالة  ال�شادة  اأخذ 

ال�شيد  �شمعت احلر�ص اخلا�ص يقولون: جاء 
�شدام  اأن  �شحيح  هل  ده�شت  وقد  الرئي�ص 
اأفراد  اأحد  يل  قال  عندها  اأتى،  قد  ح�شني 
بانتظارك،  الرئي�ص  ال�شيد  اخلا�ص:  احلر�ص 
يا�شني  طه  الجرم  راأيت  القاعة  دخلت  فلما 
رم�شان جال�شاً اإيل جنب ال�شيد اخلوئي و قد 
فالتفت  فيه،  جل�شت  خا�شاً،  مكاناً  يل  هياأوا 
اإيل  تذهب  �شجاع  اأنت  قائاًل:  ايل  اجلزراوي 
الوا�شح  له: من  فقلت  كربالء خم�ص مرات، 
االأمنية  االأجهزة  يف  اأثرت  قد  االنتفا�شة  اأن 
الأين خرجت مرة واحدة اإل احلرم ال�شريف 
األقيت  و  اأمريالوؤمنني عليه ال�شالم(  )ح�شرة 
كربالء  اإل  اأذهب  مل  و  اخلوئي  ال�شيد  بيان 
القد�شة، فامتع�ص و بدا على وجهه الغ�شب و 
قال يل: ل�شانك طويل ينبغي ق�شه، فقلت له: 
اأتكلم،  فال  ت�شاألني  مل  اإذا  و  اأجيبك  ت�شاألني 
يتكلم  جل�ص اجلزراوي خم�ص دقائق و هو ال 

ثم خرج من القاعة غا�شباً.
بعد دقائق معدودة جاء اأحد ال�شابط و قال: اأين 
حممد تقي اخلوئي؟ فقلت له: اأنا حممد تقي 
اخلوئي، فقال: اأنت و ال�شيد اخلوئي مطلوبان 
ياأتي معنا  باأن  ا�شمح يل  له:  بغداد، فقلت  اإل 
بع�ص ال�شاعدين الأن ال�شيد اخلوئي ال يتمكن 
من احلركة بدونهم، فقال يل: ال يوجد جمال 
�شاعة من  بعد  كان  والوالد، هذا ما  اأنت  فقط 

اأدائنا ل�شالة الغرب و الع�شاء تقريباً.

ق�صة اعتقال ال�صيد اخلوئي) قد�س �رسه( 
يرويها حفيده ال�سيد جواد حممد تقي

قرب ال�سيد ابي القا�سم اخلوئي )قد�س(

ت�سييع جنازة ال�سيد اخلوئي )قد�س(
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يا ترى ال�ضيطان عندما ع�ضى اهلل من كان �ضيطانه ؟!!

 الإماُم حممٌد اجلواُد )عليه ال�ضالم(  
مع�ضوم هوية 

ة اأهل  * االإمام حممد اجلواد )عليه ال�شالم( ، هو تا�شع اأئمهّ
البيت )عليهم ال�شالم( .

 ، الُختار   ، الرت�شى   ، التقي   ، القانع   ، اجلواد   : األقابه  من 
ل ، الُنتجب . الُتوكجِّ

ُكنيته : اأبو جعفر )الثاين( .
والده : االإمام علي الر�شا )عليه ال�شالم( .

اإنهّ  اأي�شاً:  اأمهّ ولد، يقال لها: �شبيكة، نوبية، وقيل   : والدته 
ا�شمها كان خيزران، وروي اأنهّها كانت من اأهل بيت مارية اأمهّ 
اإبراهيم ابن ر�شول الل �شلهّى الل عليه واآله و�شلهّم، وتدعى 
ويقال:  خيزران،  �شا  الرهّ اها  �شـمهّ ثمهّ  ي�شية  مرهّ وكانت  ة  درهّ

ريحانة، وتكنهّى اأمهّ احل�شن وقيل: �شكينة الر�شيهّة.

والدته:
يف  اجلمعة  يوم  وقيل:  اجلمعة  ليلة  رة  النوهّ بالدينة  ولد 
التا�شع ع�شر من رم�شان، ويقال: للن�شف منه وقيل: لع�شر 
خلون من رجب وقيل غري ذلك، �شنة خم�ص وت�شعني ومائة 

للهجرة.
رة . مكان والدته : الدينة النوهّ

اأ�شَهر زوجاته : غزال الغربيهّة ، واأمُّ الف�شل بنت الاأمون .
اأوالده : االإمام علي الهادي )عليه ال�شالم( ، مو�شى ، فاطمة 

، اأمامة .
عمره عند انتقال االإمامة اإليه : �شبع �شنني وثالثة اأ�شُهر ، 

اأو ت�شع �شنني وثالثة اأ�شُهر 
ة اإمامته : �شتمَّ ع�شرة �شنة اأو ثماين ع�شرة . مدهّ

اإنها النف�ص !!
كيف حتارب النف�ص ..؟!

اإن كلمة ) نف�ص ( هي كلمة يف منتهى اخلطورة 
 ، كثرية  اآيات  يف  الكرمي  القراآن  يف  ذكرت  وقد   ،
يقول الل تبارك وتعال يف �شورة ) ق( : ) ولقد 
خلقنا االإن�شان ونعلم ما تو�شو�ص به نف�شه ونحن 

اأقرب اإليه من حبل الوريد (.
بالقليلة  لي�شت  النا�ص  من  جمموعة  هناك  اإن 
 ) ال�شيطان   ( اإ�شمه  جداً  �شعيفا  عدوا  حتارب 
والنا�ص هنا تت�شاءل : نحن نوؤمن بالل عز وجل 
 ، القراآن  ونقراأ   ، ال�شجد  يف  ون�شلي   ، ونذكره   ،
ونت�شدق  و ..و .... وبالرغم من ذلك فما زلنا 

نقع يف العا�شي والذنوب ! ! !
احلقيقي  العدو  تركنا  اأننا  هو  ذلك  يف  وال�شبب 
يف  تعال  الل  يقول   ، �شعيف  عدو  اإل  وذهبنا 
حمكم كتابه : ) اإن كيد ال�شيطان كان �شعيفا (.

اإنا العدو احلقيقي هو ) النف�ص ( ... فالنف�ص 
داخل  يف  الوجود  واللغم   ، الوقوتة  القنبلة  هي 
 ( �شورة  يف  وتعال  تبارك  الل  يقول  االإن�شان، 
االإ�شراء ( ) اقراأ كتابك كفى بنف�شك اليوم عليك 

ح�شيبا (.
وقوله تبارك وتعال يف �شورة ) غافر ( ) اليوم 

تزى كل نف�ص مبا ك�شبت ال ظلم اليوم اإن الل 
�شورة  تبارك وتعال يف  ( وقوله  �شريع احل�شاب 
ونهى  ربه  مقام  خاف  من  واأما   (  ) النازعات   (

النف�ص عن الهوى ( .
 ( كلمة  حول  تدور  ذكرها  ال�شابق  االآيات  ان 

النف�ص ( ، فما هي هذه النف�ص ؟؟!!
من  تعبد  كانت  التي  االآلهة  ان   : العلماء  يقول 
وغريها   ، ومناة   ، والعزى   ، الالت   (( الل  دون 
(( كل هذه االأ�شنام هدمت ماعدا اإلها مزيفا ما 
زال يعبد من دون الل ، ويعبده كثري من النا�ص ، 
يقول الل تبارك وتعال ) اأفراأيت من اتخذ اإلهه 

هواه(. 
من  متكن  اإذا  النف�ص  هوى  ان  ذلك   ومعنى 
االإن�شان فاإنه ال ي�شغي ل�شرع وال لوازع ديني وال 
الآمر وال لناٍه  وال لداعية وال لعامل وال ل�شيخ ، 

لذلك تده يفعل ما يريد.
عندما ت�شاأل اإن�شاناً وقع يف مع�شية ما !!! وبعد 
ذلك ندم وتاب ، ما الذي دعاك لفعل هذا �شوف 
يقول لك : اأغواين ال�شيطان ، وكالمه هذا يوؤدي 
ترى  فيا  �شيطان  وراءه  حمرم  فعل  كل  اأن  اإل 

ال�شيطان عندما ع�شى الل  من كان �شيطانه؟ 
النف�ص  فاإن   ، ال�شيطان  لك  يو�شو�ص  مثلما  اإنه 

اأي�شاً تو�شو�ص لك ، نعم ...
) اإن النف�ص الأمارة بال�شوء (

اإن ال�شبب يف العا�شي والذنوب:
االأمارة  النف�ص  من  واإما   ، ال�شيطان  من  اإما   
بال�شوء، فال�شيطان خطر .. ولكن النف�ص اأخطر 
بكثري ... لذا فاإن مدخل ال�شيطان على االإن�شان 
ومع  والعقاب  الثواب  ين�شيك  فهو  الن�شيان  هو 
 (  : تعال  قوله  يف  كما  الحظور  يف  تقع  ذلك 
اإِالمَّ  وِء  ِبال�شُّ اَرٌة  الأَممَّ النمَّْف�َص  اإِنمَّ  َنْف�ِشي  ىُء  اأَُبرجِّ َوَما 
ِحيٌم( . �شورة يو�شف  َما َرِحَم َربجَِّي اإِنمَّ َربجِّي َغُفوٌر رمَّ

.)53(
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كثريا ما يتدد بني النا�ص ان الهم هي النية وان الل ينح ال�شلم على قدر نيته فاذا ما اخطاأ بعمل معني ق�شد هو خري   فانه ال يبايل حيث ان تطبيقات قاعدة ما على الح�شنني 
من �شبيل ا�شبحت عامة لدرجة ان هنالك من يوقع نف�شه يف ا�شكاالت و�شبهات �شرعية يكن له ان يتفقه او ي�شاأل عنها حتى يتعلم ويتجنب الوقوع يف ال�شبهات يربر عمله بانه 

مل يعلم مبحذورات عمله .
هنالك م�شائل ابتالئية البد للم�شلم من تعلمها حتى ي�شتطيع تاوز احلرام وان ال يركن ال انه ما كان يعلم بهذا احلكم ، وهذا احلديث يجرنا ال حديث اآخر اال وهو 
ابراء الذمة فهنالك البع�ص ممن يتجاوز على حقوق الغري ومن ثم يطلب ممن تاوز عليه ابراء ذمته من هذا التجاوز ، نعم اذا كان للمرة االول ومن غري ق�شد مع التوبة 
ال�شادقة قد يقبل ابراء الذمة ولكن هنالك حقوق �شرعية و�شعها ال�شارع القد�ص فاذا ما اخطاأ احد بحق اآخر وكان اخلطاأ فاح�شا وعاما بحيث ان ال�شلمني علموا به ومن ثم 

تتباراأ الذمة فيما بينهم متجاوزين احلدود ال�شرعية فان حق ال�شارع القد�ص ال ي�شقط اذا ما �شدرت هكذا ت�شرفات تعطي انطباعا �شيئا عن اال�شالم وال�شلمني .
قلمي املتوا�ضعقال االإمام ال�شادق عليه ال�شالم :  تفَقهوا يف دين الل وال تكونوا اأعراباً، فاإنه من مل يتفَقه يف دين الل، مل ينظر الل اإليه يوم القيامة، ومل يزكهّ له عماًل.. 

الــعــدد:
التاريخ: 

ال تكونوا اأعرابًا
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 18/ ربيع الثاين 1432هـ 
الوافق 24/  اآذار 2011م م /اي�ضاٌح

اإل / القارِئ الكرمِي

ثاَر الختار بن اأبي عبيدة الثقفي عام 66هـ  
واقعة  من  �شنوات  خم�ص  بعد  بالكوفة 
كان  التوابني.  ثورة  �شنة من  وبعد  كربالء 
واالنتقام  احل�شني،  لدم  الثاأر  ثورته  هدف 
ال�شاركني  الجرمني  من قتلته ومن جميع 
وانتقامه  ثورته  كانت  وقد  الاأ�شاة.  تلك  يف 

�شبباً الرتياح االأئمة عليهم ال�شالم.
فقد روي عن الباقر عليه ال�شالم اأنه قال: 
"ال ت�شبهّوا الختار، فاإنهّه قد قتل قتلتنا واأخذ 
وخال�شة  االأنوار343:45(،  )بحار  بثاأرنا" 
ثورته –وفقاً لا جاء يف كتاب نف�ص الهموم- 

هي كاالآتي:
االأول  14ربيع  يف  بالكوفة  الختار  ))خرج 
مطيع  بن  عبدالل  منها  واأخرج  66هـ  عام 
ب�شعار  ثورته  بداأ  عليها،  الزبري  ابن  وايل 
احل�شني"،  لثارات  اأَِمْت" و"يا  من�شور  "يا 
واأ�شواق  ة  اأزقهّ يف  عنيفة  ا�شتباكات  ووقعت 
الكوفة، قتل فيها جماعة وا�شت�شلم اآخرون، 
يف  بالنا�ص  وخطب  الق�شر،  الختار  ودخل 
وبعد  الكوفة،  اأ�شراف  وبايعه  التايل،  اليوم 
اأن ا�شتتبهّ له االأمر اأخذ يتتبهّع قتلة احل�شني 
ال�شرايا  وبعث  ويقتلهم،  عليهم  فيقب�ص 
والقب�ص  عليها  لال�شتيالء  االأطراف  اإل 

وا�شتمرت  وقتلهم،  احل�شني  قتلة  على 
هذه االأعمال مدة من الزمن وقع خاللها 
قتال �شديد مع اأن�شار بني اأميهّة، وقد جنح 
الختار يف القب�ص على عمر بن �شعد، وابن 
زياد، وخويل، و�شنان، وحرملة، وحكيم بن 
ورقاء،  بن  وزيد  ة،  مرهّ بن  ومنقذ  طفيل، 
وزياد بن مالك، وعبدالل بن اأ�شيهّد، وعمرو 
اأيديهم  خت  تلطهّ ن  ممهّ وكثري  اج  احلجهّ بن 
واأحرق  وقتلهم  كربالء،  �شهداء  بدماء 
)ملخ�ص  الكالب  اإل  رماها  اأو  اأج�شادهم، 

من كتاب نف�ص الهموم(.
واأر�شل الختار راأ�ص ابن زياد اإل حممد بن 
احلنفية يف الدينة، وبدوره اأر�شله اإل االإمام 
ف�شجد  ى  يتغدهّ وهو  عليه  فدخل  ال�شجاد، 
الذي  لل  "احلمد  وقال:  تعال  لل  �شكراً 
ي وجزى الل الختار  اأدرك يل ثاأري من عدوهّ
حكم  ال�شبطني260:2(،  )معايل  خرياً" 
الختار ثمانية ع�شر �شهراً )حتى 14رم�شان 
�شنة  و�شتني  �شبع  وا�شت�شهد عن  67هـ(  عام 

عند مقاتلته جلي�ص ابن الزبري.

خروُج املختار
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لل�ضمهّ والبكم

قبل  الكويت  الطاغية  احتل  اأن  منذ 
الورقية  العمالت  احتلت  عاما  ع�شرين 
العملة  ح�شاب  على  النقدية  ال�شاحة 
العمالت  اأكرث  اإن  نرى  واليوم   ، العدنية 
الورقية ا�شتخداما هي الـ ) 1000 دينار ، 
250 دينارا " الأنها عملة الفقراء والفقراء 
ولكرثة  العراق  يف  العظمى  الغالبية  هم 
واأ�شبحت  ا�شتهلكت  فاإنها  ا�شتخدامها 
حتى  بل   ، الباعة  قبل  من  مرفو�شة 
مالحظات  كدفت  ا�شتخدمها  البع�ص 
او دليل هاتف ، ويف نف�ص الوقت مل تقم 
منها  التالف  با�شتبدال  العنية  اجلهات 
تقدير طباعة عملة جديدة  اقل  على  او 
عملة  �شك  هو  احلل  يكون  ال  فلماذا   ،
التمزيق  لتجنب  القيمة  بنف�ص  معدنية 
والكتابة عليها ؟ يا �شاتر لو يكون احلل 
 "5000  " فئة  وت�شبح  االأ�شعار  ارتفاع 

دينار هي ا�شغر العمالت !! 

ح10
العملة ُ املعدنية

 اأ�ضبحت �ضرورية

هم�صة..

هم�سة..

م�سة..
ه

ً طريقة ب�صيطة لغ�صل البطانية �صتاء 

جنات احل�ضناوي

ويف�شل  ال�شابون  فيه  واأذيبي  بالاء  البانيو  املئي   -1
االألوان  على  يحافظ  الأنه  ال�شيارات  غ�شيل  �شابون 

وال يحتوى على مبي�شات وينح الن�شيج نعومة 
برجلك  واأكبي�شيها  الاء  يف  البطانية  اأنزيل   -2
جيدا وبعد ذلك اأفرغي البانيو من الاء ثم كرري 

العملية مرة اأخرى 
واأوقفيها  اأ�شطواين  �شكل  على  البطانية  لفي   -3

ت�شفى ماءها داخل البانيو لدة �شاعة اأو اأكرث 
5-  بقى اأهم مرحلة اأن�شريها على احلبل وبعد

 التاأكد من جفافها ر�شيها
بعطر زيتي عن طريق البخاخة البال�شتيك ال�شتخدمة للمكواة

 لكى يكون الر�ص يف �شورة رذاذ حتى ال يتك بقعا على البطانية وينح البطانية رائحة معطرة لدة 
طويلة .

لقتل  ت�شتعمل  كيمياوية  مواد  هي  احل�شرات  مبيدات 
لكن  احل�شرات،  اأو  القوار�ص  اأو  الجهرية  احلية  الكائنات 

قد تكون هذه الواد �شارة اإذا ا�شتن�شقت اأو الم�شت اجللد.

هذه اخلطوات البديلة ال�شتخدام مبيدات احل�شرات :
1. نظف اال�شطح جيدا وال تتك اأي غذاء مك�شوف على 
الوائد واال�شطح يف الطبخ، ب�شمن ذلك طعام احليوانات 

االليفة.
البيت  2. حاول و�شع بقايا االخ�شاب والن�شارة بعيدا عن 

ونظف االر�شيات مبنظف اأو مطهر يوميا.
3. نظف البالوعات االر�شية واخلارجية باإنتظام.

4. اأغلق الفتحات وال�شقوق التي يكن اأن ت�شمح للح�شرات 
بالدخول ال بيتك.

اأو  واقفا�شها  االليفة  احليوانات  نظافة  على  حافظ   .5
بيوتها.

6. ا�شتعمل مواد �شديقة للبيئة للتنظيف والتخل�ص من 
احل�شرات النزلية.

الهاترات   : الثالث  التوافه  ابتعدي عن 
النافعة  والرثثرات غري   ، العقولة  غري 
واعلمي   ، ال�شرورية  غري  وال�شدامات 
على  ت�شرفيه  ان  من  اغلى  عمرك  ان 
�شراعات ال داعي لها وثرثرات ال معنى 

فيها ومهاترات ال فائدة منها .
والودة   .. والحبة   .. الراأة  ان  اعلمي 
ارتبط  ولهذا  واحد  لعنى  ثالثة  ا�شماء 
�شر  هي  الراأة  ولكن  باحلب  الراأة  ا�شم 
وجود احلب وتبقى الراأة �شرا يف الوقت 
الذي اعتقد الرجل باأنه متكن من حله.

ن�صائح لتجنب ا�صتعمال مبيدات احل�رسات يف املنزل
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نهاد احل�ضيني

الذهن  ير  معينة  م�شكلة  الفرد  يواجه  عندما 
بخم�ص  مراحل حلل تلك ال�شكلة بدءاً من البحث 

يف ا�شبابها وو�شواًل ال احلل النا�شب بها .
- لكن اذا كان الفرد ممار�شاً لعدة امور ا�شبح من 
للو�شول  فقط  مبرحلتني  ير  ان  للذهن  المكن 

ال احلل ومن تلك االمور .
يت�شفون  افراد  مع  الوقت  بع�ص  الفرد  ق�شاء   -

بالفكر االبداعي .
- افتا�ص الفرد كل �شيء ممكن احلدوث.

- تدبر الفرد يف ملكوت الل فمعرفة ملكوت الل ) 
كل ما خلقه الل( وماذا يحمل بداخله من قواعد 
حقائق  على  الوقوف  من  التدبر  متكن  وقوانني 

اال�شياء.
- تدبر الفرد يف كتاب الل النزل ) القراآن الكرمي( 
واله  عليه  الل  )�شلى  حممد  النبي  واحاديث 

ال�شالم  عليهم   ( االطهار  واالئمة  واقوال  و�شلم( 
اجمعني(.

فكل ذلك يجعل ت�شخي�ص ال�شكلة وايجاد احلل لها 
امراً �شهال ً وال ي�شتغرق الوقت الكثري.

مع  يتنا�شب  التفكري  من  النوع  هذا  وواقعاً 
نعي�شه  الذي  ال�شرعة  ع�شر 
يعي�ص  ان  اجلميل  فمن 

�شعاره  يكون  ع�شر  يف  الفرد 
لالنتظار  ال  الع�شلي  للجهد  ال 

ال  للملل  ال  لل�شجر  ال  للحرية  ال 
التقدم  فبف�شل  للجهل  وال  للوحدة 

ا�شبح  التكنولوجي  والتطور  العلمي 
البعيد قريبا وال�شعب �شهال.

ال  ال�شعار  لهذا  ن�شيف  ال  فلماذا 
للتاأخر يف حل ال�شكالت ، فلي�ص من 
ع�شر  يف  الفرد  يعي�ص  ان  الالئق 

كله تقدم وعقله فيه ِ جمود.

التفكري االبداعي

غاية  يف  تفاح  �شجرة  هناك  ول…كان  بعيد  زمن  منذ 
ال�شخامة، كان هناك طفل �شغري يلعب حول هذه ال�شجرة 
يوميا،وكان يت�شلق اأغ�شان هذه ال�شجرة وياأكل من ثمارها 
ال�شجرة  يحب  كان  ظلها،  يف  لينام  قليال  يغفو  ،وبعدها 
الزمن… وكرب هذا  لعبه معها، مر  ال�شجرة حتب  وكانت 
الطفل…واأ�شبح ال يلعب حول هذه ال�شجرة بعد ذلك…

يف يوم من االأيام…رجع هذا ال�شبي وكان حزينا…!
فقالت له ال�شجرة: تعال والعب معي…فاأجابها الولد: مل 

اأعد �شغريا الألعب حولك…
ل�شرائها… النقود  بع�ص  واأحتاج  اللعب  بع�ص  اأريد  اأنا 
نقود!!!ولكن  اأية  معي  يوجد  ال  اأنا  ال�شجرة:  فاأجابته 
يكنك اأن تاأخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه ثم حت�شل على 
التي تريدها…الولد كان �شعيدا للغاية…فت�شلق  النقود 

ال�شجرة واقتطف التفاح وكان �شعيدا
مل يعد الولد بعدها …كانت ال�شجرة يف غاية احلزن بعدها 

لعدم عودته…
بل  ولدا  يعد  مل  ولكنه  لل�شجرة  الولد  هذا  رجع  يوم  ويف 

اأ�شبح رجال…!!!
ال�شعادة لعودته وقالت له: تعال  ال�شجرة يف منتهى  وكانت 

والعب معي…
ولكنه اأجابها وقال لها:

اأ�شبحت  فقد  اأخرى  مرة  حولك  الألعب  طفال  اأعد  مل  اأنا 
رجال م�شوؤوال عن عائلة…

م�شاعدتي  يكنك  ماأوى…هل  لهم  ليكون  لبيت  واأحتاج 
بهذا؟

جميع  تاأخذ  اأن  يكنك  ولكن  بيت  لك  عندي  لي�ص  فاأنا 
اأفرعي لتبني بها لك بيتا…

ال�شجرة  …وكانت  �شعيد  وهو  االأفرع  كل  الرجل  فاأخذ 
… اإليها  يعد  مل  ولكنه  هكذا  وروؤيته  ل�شعادته  �شعيدة 

واأ�شبحت ال�شجرة حزينة مرة اأخرى…
ويف يوم حار جدا…عاد الرجل مرة اأخرى وكانت ال�شجرة 

يف منتهى ال�شعادة….
فقالت له ال�شجرة: تعال والعب معي…فقال لها الرجل: 
اأنا يف غاية التعب وقد بداأت يف الكرب…واأريد اأن اأبحر الأي 

مكان الأرتاح…فهل يكنك اإعطائي مركبا…
فقطع  مركبك…  لبناء  جذعي  اأخذ  يكنك  فاأجابته: 

الرجل جذع ال�شجرة و�شنع مركبه!!!
ف�شافر مبحرا ومل يعد لدة طويلة جدا، اأخريا عاد الرجل 

بعد غياب طويل ،
 وقالت له:ال يوجد تفاح…

الأق�شمها  اأ�شنان  اأي  عندي  يعد  مل  عليك  ال  لها:  قال 
بها…

مل يعد عندي جذع لتت�شلقه ومل يعد عندي فروع لتجل�ص 
عليها…

اأ�شتطيع  وال  اليوم  عجوزا  اأ�شبحت  لقد   : الرجل  فاأجابها 
عمل اأي �شيء!!!

فاأخربته : كل ما لدي االآن هو جذور ميتة…اأجابته وهي 
تبكي…

االآن هو مكان الأ�شتيح  اأحتاجه  فاأجابها وقال لها: كل ما 
به…فاأنا متعب بعد كل هذه ال�شنون…

فاأجابته وقالت له: جذور ال�شجرة العجوز هي اأن�شب مكان 
لك للراحة…

تعال …تعال واجل�ص معي هنا حتت وا�شتح معي…
فنزل الرجل اإليها وكانت ال�شجرة �شعيدة به والدموع متالأ 

ابت�شامتها…
هل تعرف من هي هذه ال�شجرة؟

هي اأمك اأو اأبوك!!!!!!!!!!!

�صتعود اليهما
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امل�ضلوَن  يف طريق الزائرين !!

الكراماُت ..
لي�ص هنالك اأدنى �شك مبا لالئمة 
من  ال�شالم  عليهم  الع�شومني 

كرامات اإلهية يغدقون بها على خل�ص 
وحل�شا�شية  وجل  عز  الل  باأمر  حمبيهم 

الو�شوع الذي قد ي�شطدم بالعلم يف حالة عدم 
تف�شريه علميا فقد تردنا كثري من هذه احلاالت غري 
الت�شكيك فيها عقليا  بدليل علمي مما يجعل  ال�شنودة 
ووثائق  طبية  تقارير  هنالك  تكون  عندما  ولكن  واردا 
كاملة  �شفحة  �شنخ�ش�ص  فاإننا  العجزة  حدوث  توؤكد 
قوة  من  تاأتي  كرامات  هكذا  مثل  الن  عنها  للحديث 
اإيان ال�شخ�ص الذي انعم عليه الل عز وجل وب�شفاعة 
الع�شوم عليه ال�شالم بالكرامة ، كما انها حجة لدح�ص 
اأقاويل ال�شالني الذين يحاولون النيل من مكانة االأئمة 

عليهم ال�شالم . 

تنبيٌه مهٌم 
يبعثون  الذين  الإخوة  ال 
لهم  وين�ضبونها  مب�ضاركاتهم 
اغلبها  اإن  جند  ال�ضديد  لالأ�ضف 
فمثال:  التاريخ  كتب  من  مقتب�س 
املنازل  عدد  عن  يتحدث  مقال 
التي مر بها احل�ضني عليه ال�ضالم 
بيته  اأهل  او  اأن�ضاره  عدد  او 
باأحاديث  لنا  يبعث  واآخر  وهكذا 
ماأخوذة  اإنها  تظهر  تربوية 
يكتب  وثالث  تربوي  كتاب  من 
مواقع  من  ماأخوذة  خاطرة  لنا 
هنالك  تكون  قد  النتنيت. 
تعجبك  لطيفة  مقولة  او  فكرة 
فيمكن ان تقتب�ضها وتعقب عليها 
حتى يكون لك وجهة نظر فيها ل 
اأن ت�ضتن�ضخ وتل�ضق وت�ضع ا�ضمك 

  .

ب�شبب االإعمار يف ال�شحن 
احل�شيني ال�شريف واالزدحام 

يف النا�شبات يقوم االخوة 
العاملون يف العتبة بو�شع 
احلواجز لت�شهيل مرور 

الزائرين وحتديد اماكن 
ال�شالة اال ان هنالك من 

ي�شغل الجال الخ�ش�ص ل�شري 
الزائرين لقراءة  الزيارة او 
ال�شالة مما يعرقل ال�شري 

ويوؤدي ال الزحام.
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الكاظمي حبيب  • ال�شيخ 

 عدم الوح�ضة
 - الوؤمنني  قلوب  على  يربط  مما  اإن 
وخا�شة عند تناهي الف�شاد وقلة الثابتني 
تلك   ) ر  تذكهّ  ( هو   - احلق  طريق  على 
التاأريخ  طول  الثابتة  القليلة  ال�شفوة 
م�شى  قد  طريق  على  ي�شي  فهو   ،
 ، فرعون  �شحرة  اأمثال:  قبله  من  عليه 
فرعون  اآل  وموؤمن   ، االأخدود  واأ�شحاب 
ـو عي�شى بن مرمي ، وال�شلحاء  ، وحواريهّ
من بني اإ�شرائيل ، واأخرياً اأ�شحاب النبي 
اتبعوهم  الذين  ال�شالم(  )عليهم  واآله 
باإح�شان ، هذا كله ف�شاًل عن قادة ال�شرية 
من االأنبياء واالأو�شياء )عليهم ال�شالم( 
..اإن االإح�شا�ص بهذا ) االنتماء ( ال�شارب 
جذوره يف اأعماق التاريخ ، يجعل الوؤمن 
يعي�ص حالة من ) االرتباط ( باخلالدين 
، مما يرفع �شيئا من وح�شته ، ولو كان يف 
روي  ..وقد  اأبدا  احلق  فيه  يطاع  ال  بلٍد 
اأنه  ال�شالم(  )عليه  الوؤمنني  اأمري  عن 
قال : } ال ت�شتوح�شوا يف طريق الهدى 
على  اجتمعوا  النا�ص  فاإن   ، اأهله  لقلة 
مائدة ، �شبعها ق�شري وجوعها طويل {

النهج-خطبة 201 . 

ابحث عن حرف C يف املجموعة التالية
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO COOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO

يوجد يف القاهرة حيهّ با�شم حي زين العابدين لوجود 
الأن  وذلك  العابدين  زين  مب�شهد  يعرف  فيه  م�شهد 
فيه مدفن راأ�ص زيد ابن االإمام زين العابدين  علي 
ابن احل�شني بن علي )عليهم ال�شالم( الذي ثار على 
الظلم االأموي حتى �شقط �شهيداً يف �شفر �شنة 121هـ، 
اإل  ال�شام  اإل دم�شق  راأ�شه  و�شلب ج�شده، ثم حمل 

ه�شام بن عبد اللك االأموي.
قال يف )النجوم الزاهرة( ما ن�شه: )يف والية حنظلة 
ابن �شفوان على م�شر �شنة 123هـ، قدم عليه مب�شر 
بتعليقها  فاأُمر  العابدين  زين  علي  بن  زيد  راأ�ص 

وطيف بها(، انتهى.
قدوم  بعد  )اإنه  ن�شه:  ما  الكنون(  )اجلوهر  وعن 
على  ن�شبت  ثم  بها،  طيف  م�شر  اإل  )زيد(  راأ�ص 
يف  ودفنت  ف�شرقت  122هـ  يف  مب�شر  باجلامع  النرب 
هذا الو�شع وبني عليها م�شهد يف الدولة الفاطمية(، 

انتهى.

للدكتورة  م�شر  م�شاجد  يف  ال�شهد  و�شف  يف  وجاء 
الع�شر  اأوائل  يف  يعرف  )كان  ن�شه:  ما  ماهر  �شعاد 
هذه  وتقع  الق�شوى،  احلمراء  با�شم  االإ�شالمي 
الف�شطاط  ال�شرقي من مدينة  ال�شمال  اإل  النطقة 
)م�شر القدية االآن( ، وال�شجد الوجود حالياً يرجع 
اإل اأوائل القرن التا�شع ع�شر فقد جدده واأعاد معظم 
الدولة  عمارة  اأما  م�شتحفظان،  اآغا  عثمان  مبانيه 
يوجد  واحد  عقد  �شوى  منها  يبَق   فلم  الفاطمية 
روائق  اإل  الداخل  يني  على  الداخلية  بالطرفة 
تذكارية مثبتة على مدخل  لوحة  توجد  كما  القبلة 
ما  عليها  كتب  الغربية  بالواجهة  القدمي  ال�شجد 

يلي:
علي  االإمام  م�شهد  هذا  الرحيم  الرحمن  الل  )ب�شم 
اأبي  بن  علي  بن  احل�شني  االإمام  ابن  العابدين  زين 
طالب )�شلوات الل عليهم اأجمعني( يف �شنة 549هـ(. 

لو �شمعت او قيل لك ...انهم بني حاِذف وقاِذف فاعلم 
ان معنى هذه العبارة هو احلاذف: بالع�شا، والقاذف: 
..."ماله  عبارة  تعني  ماذا  لك  قيل  ولو  باحلَجر  
ثاِغَيٌة وال راغية" اجب الثاغية هي ال�شاة، والراغية 
هي الناقة. واما عبارة "هو اأكذُب من َدبمَّ وَدَرج" اأي: 
اأكذب االأحياء واالأموات يقال للقوم اإذا انقر�شوا: قد 

َدَرجوا فكلمة دب لالحياء ودرج االموات .

واما القوم الذين يف ِهياط وِمياط فيعني �شياح ودفاع  
ياح، والِياط تعني الدفاع، والَْيط:  فالِهياط تعني ال�شجِّ
ْفع ومنه جاء احلديث "اإماطة االأذى عن الطريق الدمَّ

وا�شل  خ�شم  االأنف  ن�شمي  ما  .....كثريا  َخ�ِشَم  كلمة 
الكلمة هو مر�ص ي�شيب االنف فتتعطل حا�شة  هذه 

ال�شم فكلمة َخ�ِشَم هي مر�ص االأنف ولي�شت انفا  .

م�ضهد زين العابدين )عليه ال�ضالم(

زد معلوماتك

�سالح نوري اال�سدي
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�ضفينة النجاة يف باب قبلة الإمام احل�ضني

عد�ضة : ر�ضول العوادي


