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�ُسْوَرة البقرة:
مع  با�سرتاكه  الدين  فوائد  بع�ص  في�ستفيد  الإميان  يظهر  املنافق،  حال  هذه  •و 
احلني  هو  و  املوت  حني  حان  اإذا  حتى  غريهما  و  مناكحهم  و  مواريثهم  يف  املوؤمنني 
الذي فيه متام ال�ستفادة من الإميان ذهب اهلل بنوره و اأبطل ما عمله و تركه يف ظلمة 

ل يدرك فيها �سيئا و يقع بني الظلمة الأ�سلية و ما اأوجده من الظلمة بفعاله.
مثال اآخر ميثل به حال املنافقني  يف اإظهارهم الإميان، انهم كالذي اأخذه �سيب ال�سماء 
و معه ظلمة ت�سلب عنه الأب�سار والتمييز، فال�سيب ي�سطره اإىل الفرار  والتخل�ص، و 
الظلمة متنعه ذلك، و املهولت من الرعد و ال�ساعقة حميطة به فال يجد منا�سا من اأن 
ي�ستفيد بالربق و �سوئه و هو غري دائم و ل باق مت�سل كلما اأ�ساء له م�سى و اإذا اأظلم 

عليه قام.
و هذه حال املنافق فهو ل يحب الإميان و ل يجد بدا من اإظهاره، و لعدم املواطاأة بني 
بعد  خبطا  يخبط  يزال  فال  ال�ست�ساءة،  متام  طريقه  له  ي�ست�سيء  ل  ول�سانه  قلبه 
خبط و يعرث عرثة بعد عرثة فيم�سي قليال و يقف قليال و يف�سحه اهلل بذلك و لو �ساء 

اهلل لذهب ب�سمعه و ب�سره فيفت�سح من اأول يوم.

ُ ِبُنوِرِهْم  ا اأَ�َساءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللهّ َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي ا�ْسَتْوَقَد َناراً َفلَمَّ

مٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل  ُروَن {البقرة/17} �سُ َوَتَرَكُهْم يِف ُظُلَماٍت الَّ ُيْب�سِ

َماء ِفيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق  َن ال�سَّ َيْرِجُعوَن {البقرة/18} اأَْو َك�َسيٍِّب مِّ

يٌط  ُ حُمِ َواِعِق َحَذَر اْلَْوِت واللهّ َن ال�سَّ اِبَعُهْم يِف اآَذاِنِهم مِّ َيْجَعُلوَن اأَ�سْ

ُق َيْخَطُف اأَْب�َساَرُهْم ُكلََّما اأَ�َساء  ِباْلكاِفِريَن {البقرة/19} َيَكاُد اْلَبْ

ُ َلَذَهَب ِب�َسْمِعِهْم  �َسْواْ ِفيِه َواإَِذا اأَْظلََم َعلَْيِهْم َقاُمواْ َوَلْو �َساء اللهّ َلُهم مَّ

نَّ اللَّ َعلَى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر {البقرة/20} َواأَْب�َساِرِهْم اإِ



رئي�ص التحرير 

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
العميق يف مغزاه يعد اخلطوة  ال�سعاُر  هذا 
االوىل يف جناح اي موؤ�س�سة او وزارة او حتى 
النا�سب  عملها،  يف  �سغرية  حكومية  دائرة 
الناجح  العمل  م�ستلزمات  كل  فيه  ق�سد 
العمل  اأداء  على  وقدرة  واأخالق  كفاءة  من 
الغري.  مع  التعامل  يف  العدالة  اجمعهما 
اىل  يلتفت  من  هنالك  االأحيان  بع�س  يف 
اخرى  جوانب  ح�ساب  على  معينة  جوانب 
حيث ان التفا�سل بني الوؤهالت ال�سرورية 
اىل  يوؤدي  منا�سب  مكان  يف  منا�سب  لرجل 
الوا�سح  اخللل  تظهر  ج�سيم  وخطاأ  �سرخ 
 . الوزارة  تلك  او  الوؤ�س�سة  هذه  اأداء  يف 
اخلبة او الكفاءة تاأتي من خالل ال�سهادة 
لنف�س  العملية  المار�سة  مع  اجلامعية 
االأحيان  بع�س  ويف  ال�سهادة  اخت�سا�س 
تكون هنالك كفاءة نتيجة المار�سة العملية 
لهنة معينة على مدى ب�سع �سنني وهذا ال 
باأ�س به ، مثل هكذا منوذج يكون قد ك�سب 
ال�سوؤولية  ت�سليمه  يف  والهم  االول  الوؤهل 
مب�سوؤولية  النا�س  من  زيد  يكلف  اأن  اأما 
هذا  اخت�سا�س  �سمن  يعمل  مل  من�سب  او 
وا�سطة  او  لقرابة  تكليفه  مت  بل  الن�سب 
الذي  فهذا  ن�سبه  من  وبني  بينه  مودة  او 
الف�ساد  ويعقبه  االإداري  الف�ساد  اىل  يوؤدي 
طريق  عن  يتم  النا�سب  ا�ستالم   . الايل 
ترقية من هو عمل �سمن الدائرة الواحدة 
يتم  ال�سرورية  الوؤهالت  اكت�سابه  وبعد 
دائرة  يف  عمل  قد  يكون  او  لدير  ترقيته 
اخرى بنف�س اخت�سا�س الدائرة التي يكلف 
برئا�ستها ، اأما اأن ياأتي �سخ�س من الجهول 
لُي�سلم من�سبا مل يعمل يف اخت�سا�سه ابدا 
فهذا يكون قد  و�سع ال�سخ�س غري النا�سب 
معلومة  والنتائج  النا�سب  غري  الكان  يف 

لهكذا عمل.  

الل�ساُن ومنهجية ُا�ستخداِمه وفَق ال�سريعة االإ�سالمية

مواطنوَن ي�سكوَن رداءة البنزين..
 وال�ستقات النفطية توؤكد فح�س النتج قبل توزيعه على حمطات التعبئة  

اأكادمييون من جامعة بغداد..
 يبدون ا�ستعدادهم للتعاون يف ترجمة اإ�سدارات العتبة القد�سة

ماذا وجدت يف التابوت..؟
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السيُد الصايف يطالُب بإبعاد قانون اخلدمة االحتادي عن احملاصصة احلزبية متهيدا إلقراره 
مهنيا وإشرافه على التعيينات يف دوائر الدولة

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

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

الزمان: 19 ربيع الثاين 1432هـ الوافق 25-3-2011م

القد�سة  كربالء  يف  اجُلمعة  خطيب  اأ�سار 
اإىل جمموعة  ال�سايف   احمد  ال�سيد  �سماحة 
عليها  ن�س  النواب  مبجل�س  تتعلق  وظائف 
حمل  هما  وظيفتني  على  وركز  الد�ستور، 

ال�ساهد:
القوانني،  ت�سريع  االأوىل:  الوظيفة 
والوظيفة الثانية: الرقابة على اأداء ال�سلطة 

التنفيذية.
وعن م�ساألة الت�سريع وجه كالمه اإىل االإخوة 
كلما  قائال:  النواب  جمل�س  يف  االأع�ساء 
هناك  بقيت  كلما  قانون  اأي  ت�سريع  تاأخر 
اأو د�ستورية، وبالنتيجة  اإما قانونية  فراغات 

متالأ  اأن  واإما  تبقى  اأن  اإما  الفراغات  هذه 
قدمية  بقوانني  اأو  �سخ�سية  باجتهادات 

يفرت�س اأن تكون منتهية.
مهمة  وظيفة  البلان  وظيفة  اإن  وتابع: 
اأمور  وتنظيم  البلد  واإداريات  البلد  وم�سري 
مبا�سراً  ارتباطاً  مرتبط  االأخرى  الدوائر 
مبجل�س النواب .. لكن ال�سوؤال الوجه لجل�س 
القوانني  بت�سريع  اأ�سرع  جمل�س  يا  النواب، 

وبعد الت�سريع هل تراقب هذا القانون الذي 
الإلزام  حقيقية  اأدوات  عندك  وهل  اأقررته، 

�سرعته؟!!  ما  بتطبيق  التنفيذية  ال�سلطة 
ما فائدة قانون عندما ت�سرعه وال جند من 

يعمل به يف اخلارج؟!!
يف  بقوله:  ذلك  على  مثاال  �سماحته  و�سرب 
الادة 107 من الد�ستور والتي تخ�س جمل�س 
من  يت�سكل  اأن  يفرت�س  االحتادي،  اخلدمة 
للرئي�س  ونائب  الرئي�س  وهم  اأع�ساء  ت�سعة 
يت�سكل  اأن  الفرت�س  ومن  اأع�ساء،  و�سبعة 

منهم جمل�س اخلدمة، واإذا مبجل�س اخلدمة 
مل يت�سكل لاذا ؟!! الأنه خليط من حزب فالن 
وحزب عالن واإر�ساء تلك ال�سخ�سية واإق�ساء 
اأخرى، وب�سبب هذه احللقة الفرغة، نالحظ 
اإن قانونا مهما قد عطل والنا�س كلها ت�ساأل 
عن عملية التعيني .. لاذا مل يتكون اإىل االآن 
على  الق�ساء  يتم  مل  لاذا  اخلدمة  جمل�س 
والتجاذبات  القيتة  والحا�س�سة  الروتني 
اإذا  اأما  اإقراره؟!!  ال�سيا�سية التي حتول دون 
مت اإقرار الجل�س ب�ساكلته تلك فاإن التعيينات 
اأ�سحاب الكرو�س  �ستكون بالوا�سطة و�سياأتي 
الكبرية والوا�سطات!! فهذا يعني اأخاه وهذا 
حزبه  من  الذي  يعني  وهذا  عمه  ابن  يعني 
ينتظر  ال�سكني  الواطن  ويبقى  جرا،  وهلم 

الدور وال يعلم هذا الدور متى �سياأتي؟!
واجلهات  النواب  جمل�س  �سماحته  وحث 

�سمعنا اإن وزارة الكهرباء عندها خطة طوارئ وخطة 
متو�سطة وخطة بعيدة املدى وهذا جيد جدًا، ولكن 
البد اأن يكون هناك و�سوح باإعالن الواقع بعيدا عن 

املواعيد التي لي�س لها م�ساديق خارجية

كلما تاأخر ت�سريع اأي قانون كلما بقيت هناك فراغات اإما قانونية اأو د�ستورية، وبالنتيجة هذه 
الفراغات اإما اأن تبقى واإما اأن متالأ باجتهادات �سخ�سية اأو بقوانني قدمية يفرت�س اأن تكون منتهية

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



جمل�س  بت�سكيل  االإ�سراع  التنفيذية 
مهنية  قانونية  باأطر  االحتادي  اخلدمة 
من  الأكرث  ا�ستمر  الذي  اجلدل  واإنهاء 
نتخل�س  وبذلك  ت�سريعه،  من  �سنتني 
جمل�س  هناك  ونقول  االحراجات  كل  من 
هذا  و�سيتفرغ  التعيينات  عن  ال�سوؤول  هو 
وبعد  التعيينات،  ق�سية  لرتتيب  الجل�س 
ذهب  اأين  يتابع  اأن  الجل�س  على  الت�سريع 
الت�سريع ولاذا احلكومة ترتفع عن تاأ�سي�س 
هذا الجل�س ؟!! وطالب االإخوة يف جمل�س 
اللحة يف  الطالب  باأن يجيبوا على  النواب 
ت�سريع قانون اخلدمة عمليا ً ويوؤ�س�سوا له 
االآن وبطرق �سحيحة ناجعة حتى نتخل�س 
من هذه االأزمة التي طالت اأكرث من الالزم 

دون مبرات مقنعة.
على  ونحن  �سماحته:  قال  اآخر  �سياق  ويف 
عمل  اإىل  بحاجة  فاإننا  ال�سيف  اأعتاب 
ا�ستثنائي لتح�سني و�سع الكهرباء يف البلد، 
وطالب الوزارات العنية باأن تبذل ق�سارى 
جهدها بهذا ال�ساأن ال�سيما قد طرق �سمعنا 
طوارئ  خطة  عندها  الكهرباء  وزارة  اإن 
وخطة متو�سطة وخطة بعيدة الدى وهذا 
عمل  الواطن  يعرف  عندما   .. جداً  جيد 
الوزارة يطمئن بالراحل التي �ستنجز، ذلك 
الإعادة الثقة ما بني الواطن وال�سوؤول، لكن 

البد اأن يكون هناك و�سوح باإعالن الواقع 
بعيدا عن الواعيد التي لي�س لها م�ساديق 

خارجية.
هناك  باأن  ال�سايف  ال�سيد  �سماحة  واأ�ساد 
من  العمل  يف  وجادين  خمل�سني  اإخوة 
يعني  ال  وهذا  الدولة  موؤ�س�سات  جميع 
اخلروقات  بع�س  عن  نتكلم  عندما  انه 
البد  ولكن   !! ال  قطعاً  هكذا  اجلميع  اإن 
ت�سدر  اأن  اخلدمية  الوزارات  يف  وخا�سة 
التي  والبيانات  اللوائح  من  جمموعة 
اآلية العمل واالجنازات اأمام  تبني وتو�سح 
الكهرباء  وزارة  يف  االإخوة  ونا�سد  النا�س، 
ويطلقوا  ال�سوؤولية  مب�ستوى  يكونوا  باأن 
مواعيد قابلة للتنفيذ ولي�ست مواعيد من 

باب التخدير!
ويف اخلتام قال �سماحته اإننا تفاءلنا خرياً 
بق�سية انخفا�س رواتب الرئا�سات الثالث 
ب  عقَّ لكنه  والوزراء،  اخلا�سة  والدرجات 
هذا  وتنفيذ  اإقرار  تاأخري  باأن  ذلك  على 
القانون لي�س �سحيحاً، وتابع: اإن االإن�سان 
قدر  يحاول  ي�سلح  اأن  فعال ً  يريد  عندما 
اأو  ب�سكل  ال�ساألة  هذه  ينهي  اأن  االإمكان 
هذا  يكملوا  باأن  االإخوة  وطالب  باآخر، 
خدمة  فعال   التخفي�سات  وتتم  القانون 

لل�سالح العام. 

العراُق يتعاقد مع 3 �سركات عاملية لإن�ساء
 50 حمطة موؤقتة للكهرباء

قالت وزارة الكهرباء اإنها تو�سلت اإىل اإتفاق مع 3 �سركات اأجنبية 
الإقامة 50 حمطة لتوليد الكهرباء للطوارئ تعمل بوقود الديزل 
يف ارجاء البالد للم�ساعدة يف تخفيف النق�س احلاد يف اإمدادات 
الطاقة. وقال وزير الكهرباء  رعد �سالل اإن خطة اإقامة حمطات 
�سغرية للكهرباء يف ارجاء البالد �ست�ساهم يف تقدمي حل موؤقت 
بينما مي�سي العمل قدما يف م�سروعات الكهرباء  طويلة االأجل. 
و�سركة  االألانية  ديزل  ومان  االأمريكية  كاتربلر  ان  واأ�ساف: 
كورية �ست�سارك يف عقد بقيمة 6.25 مليار دوالر الإقامة حمطات 

الكهرباء ال�سغرية الذي �سيتم توقيعه االأ�سبوع القادم.

حمطة ال�سدر الغازية �ستعمل قريبا بطاقة 
�ستبلغ 640 ميغاواطا 

لحطة  االأوىل  الوحدة  ت�سغيل  قرب  عن  الكهرباء،  وزارة  ك�سفت 
القليلة  االأيام  خالل  ميغاواطا    160 بطاقة  الغازية  ال�سدر 
البيان  ونقل  الا�سي.   االثنني  الوزارة  بيان  اأفاد  ح�سبما  القبلة، 
عن التحدث با�سم الوزارة م�سعب �سري الدر�س، قوله "اإن الوزير 
رعد �سالل �سعيد ا�ستقبل وفد �سركة �سانري االيرانية لل�سناعات 
اإ�سافيتني  وحدتني  تن�سيب  اإمكانية  معه  وبحث  الكهربائية، 
الغازية بعد  ال�سدر  بطاقة 160 ميغاواطا لكل وحدة يف حمطة 
القدرة  �سرتتفع  "وبذلك  مبينا  احلاليتني"،  الوحدتني  اإجناز 

االإنتاجية للمحطة اىل 640 ميغاواطا ".

العراُق يراجع قرارات برمير والبعث 
قرارات  مبراجعة  تتخ�س�س  جلنة  ت�سكيل  النواب  جمل�س  اأعلن 
ال�سابق وقرارات )برمير( يف بداية  الثورة للنظام  جمل�س قيادة 
�سمن  تاأتي  اخلطوة  هذه  ان  مراقبون  ويرى  االأمريكي.  الغزو 
التي  الظاهرات  عقب  الت�ساعدة  االأو�ساع  لتهدئة  حماوالت 
خرجت يف عموم العراق مطالبًة باالإ�سالح والتغيري. ومل ي�سهد 
العراق منذ ت�سكيل احلكومة االأوىل بعد الغزو االأمريكي برئا�سة 
اإبراهيم اجلعفري عام  عالوي واحلكومتني الالحقتني برئا�سة 
العراقية  القوانني  يف  تغيري  اأي   2006 عام  الالكي  ونوري   2005
�سواء ال�سادرة يف زمن النظام ال�سابق اأو القرارات التي اأ�سدرها 

احلاكم االأمريكي بول برمير عام 2003.

اهمُّ ماجاَء يف اخُلطبة 

اأخباٌر  ذات عالقة

1- وظيفة جمل�ص النواب ت�سريع القوانني واي�سًا رقابة اداء ال�سلطة التنفيذية لهذه القوانني فما 

الفائدة عندما ي�سرع القانون ويحفظ ول جند من يعمل بهذا القانون، ما فائدته ؟!!

2- الإ�سراع بت�سكيل جمل�ص اخلدمة والذي ن�ص عليه قانون اخلدمة الحتادية يف الد�ستور ، ليتم 

ترتيب ق�سية التعيينات ويكون هذا املجل�ص املكون من ت�سعة اع�ساء، هو امل�سوؤول عن التعيينات.

3- لبد من الوزارات اخلدمية وخ�سو�سًا وزارة الكهرباء اأن تذكر جمموعة من اللوائح والبيانات 

التي تبني وتو�سح اآلية العمل والجنازات امام النا�ص .. حتى يعرف املواطن عمل الوزارة ويطمئن 

باملراحل التي �ستنجز وتعاد عملية الثقة ما بني املواطن وامل�سوؤول .  

4- الإ�سراع بتفعيل القوانني امل�سّرعة وخ�سو�سًا قانون تخفي�ص رواتب الرئا�سات الثالث والدرجات 

اخلا�سة والوزراء . 
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�لل�ساُن ومنهجية ُ��ستخد�ِمه وفَق �ل�رشيعة �الإ�سالمية
م�ستقاة من اخُلطبة االأوىل 
ل�سماحة ال�سيخ عبد الهدي 

الكربالئي يف 2011/3/18

لالإمام  احلقوق  لر�سالة  تناولنا  من  �سبق  لا  �سن�سيف 
يتعلق  فيما  ال�سالم(  )عليه  ال�سجاد  احل�سني  بن  علي 
اأح�سن  لو  نفعاً؛  اجلوارح  اأعظم  هو  الذي  الل�سان،  بحق 
ا�ستخدامه.. اأُ�سيء  ما  اإذا  �سرراً   واأخطرها  ا�ستخدامه، 
وقد جعل الل تعاىل من جملة وظائف الل�سان االأ�سا�سية، 
الب�سر،  اأفراد  بني  ونقلها  والعارف،  والعلوم  االأفكار  بيان 
واالإف�ساح عن ال�ساعر والواقف، والتعبري عن االإرادة، فاإذا 
ما كانت هذه االأمور مما ينفع االإن�سان كان الل�سان اأعظم 
اأخطرها  كان  االإن�سان،  ي�سر  مما  كانت  ولو  نفعا،  االآالت 
الت�سريعات  لبيان  ي�ستخدمه  تارة  فهو  و�سرراً،  �سرا ً 
فيه �سالح  وما  وذكر اخلري  االإلهية،  والناهج  ال�سماوية، 
اإرادة  عن  والتعبري  واالآخرة،  الدنيا  يف  لالإن�سان  ونفع 
احلق  عن  الدفاع  ومواقف  النبيلة،  وال�ساعر  اخلري 

ون�سرته، وتارة ي�ستخدم للعك�س من ذلك.
نظام  بو�سع  االإ�سالمية  ال�سريعة  اهتمام  جاء  هنا  من 
نفع  فيه  فيما  الل�سان  ا�ستخدام  لكيفية  ومنهج  ت�سريعي، 
الثوبة  نظام  خالل  من  وذلك  االإن�سان،  و�سعادة  وخري 
اال�ستعمال  موارد  وبيان  اال�ستعمال،  بح�سب  والعقوبة 
له،  باال�ستعمال  التحكم  وكيفية  واخلاطئة  ال�سحيحة 
على  الل�سان  حق  يخ�س  ما  االأنظمة  هذه  جملة  ومن 
يف  ال�سالم(  ال�سجاد)عليه  االإمام  ذكره  والذي  االإن�سان 
فاإكرامه  الل�سان  حق  واأما  قال:)  حيث  احلقوق  ر�سالة 
عن اخَلَنا ، وتعويده اخلري وترك الف�سول التي ال فائدة 

لها..(
من  فح�س  انه  عليه  ي�سدق  ما  جميع  اخلنا  وي�سمل 
الكالم، كالغيبة والنميمة، وذكر عيوب النا�س، وال�سخرية 
واال�ستهزاء بهم، والطعن فيهم واالنتقا�س منهم، وال�سب 

وال�ستم والكذب واالفرتاء وال�سماتة. 
اإذن على االإن�سان مراقبة الل�سان وتعويده على ا�ستعماله 
التي  االبتالءات  والجتمع، ومن جملة  النا�س  ينفع  فيما 

لالآخرين،  العيوب  وذكر  اإف�ساء  هو  كثرياً،  بها  نبتلي 
ونق�سد هنا بالعيوب لي�س فقط العيب اخَللقي واخُللقي، 
عيب  فهو  ال�سرع،  بل�سان  عورة  اإنه  ي�سدق  ما  كل  بل 
ي�سرته..فكما  اأن  الوؤمن  االإن�سان  على  يجب  لالآخرين 

حتب اأن ي�سرت عليك؛ يجب اأن ت�سرت النا�س اأي�ساً.
عن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( قال: " قال ر�سول الل 
)�سلى الل عليه واله و�سلم( ) يا مع�سر من ا�سلم بل�سانه 
وال  ال�سلمني  تذموا  ال  قلبه  اإىل  االإميان  يخل�س  ومل 
تتبع الل عورته  تتبع عوراتهم  فانه من  تتبعوا عوراتهم 

ومن تتبع الل عورته يف�سحه ولو يف بيته ... (".
ال تذكر بل�سانك ما فيه ذم وانتقا�س الأخيك ال�سلم ، كل 
مما  �سيء  اأو  اإثم  اأو  ذنب  منه  ي�سدر  اأن  معر�س  اإن�سان 
فلي�س  ال�سلم؛  اأخيه  عورة  يتبع  حينما  ..فاالإن�سان  يعيبه 
ي�سوء  ما  كل  بل  عندنا،  التعارف  العنى  بالعورة  الق�سود 
الوؤمن،  اأخيه  عورة  يتبع  عنه..فالذي  الك�سف  االإن�سان 
ويف�سيها ويذكرها بني النا�س، وينتق�س منه بهذا الذكر 
اأي�ساً، كونه  اإن�سان له عورات  بها،ال�سيما وان كل  ه  ويعريهّ
بالعيوب  مليء  الوؤمن  اأخيه  مثل  وهو  مع�سوماً،  لي�س 
والنواق�س واالآثام والعورات اأي�ساً، وجزاء من يتبع عورة 
اأخيه الوؤمن واإف�ساءها واأظهرها للنا�س، واإن االإن�سان لديه 
اأن ال  اأن ت�سرت، يجب  اأو عورة يف داخل بيته ويحب  عيب 
من  يوم  يف  �سيف�سحه  تعاىل  الل  فان  اأخيه،  عورة  يذكر 
داخل  كانت  وان  النا�س،  اإىل  هذه  عورته  ويك�سف  االأيام، 

بيته الأنه ك�سف عورة اأخيه الوؤمن.
والعورة التي وردت يف احلديث لها معنى وا�سع جداً يبينه 
االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( حينما ي�ساأله اأحد اأ�سحابه 
يقول:) �سيء يقوله النا�س عورة الوؤمن على الوؤمن حرام 
( في�ساأل االإمام )عليه ال�سالم( ما الراد هنا بالعورة؟هل 
ك�سفه  االإن�سان  ي�سيء  الذي  الع�سو  هنا  بالعورة  الق�سود 
)عليه  االإمام  فيجب  النا�س؟  بني  عليه  التعارف  بالعنى 

تذهب  حيث  لي�س  اإنه  اأو�سع،  معنى  فيه  كال،  ال�سالم(:) 
عليه  يعاب  بكالم  يتكلم  يراه  اأن  الوؤمن  عورة  واإمنا 
اأي، لو اطلع   ) اإذا غ�سب  ه به يوماً  فيحفظه عليه ليعريهّ
من  �سدر  ت�سرف  اأو  كالم  على  االأيام  من  يوم  يف  اإن�سان 
اأخيه الوؤمن اأو اأخته الوؤمنة، وال ُيحب ك�سفها لالآخرين، 
فيجب عليه �سرتها لكي ي�سرت الل عورته، واإذا بني هذا 
االأمر وك�سفته للنا�س  فان الل �سيجازي بان يف�سحه ولو 
ال�سادق)عليه  اآخر لالإمام  بيته. ويف حديث  كان ذلك يف 
ال�سالم(:) من اطلع من موؤمن على ذنب اأو �سيئة فاأف�سى 
ذلك عليه ومل يكتمها ومل ي�ستغفر الل له كان عند الل 

كعاملها وكان مغفوراً لعاملها(.
وعلى العك�س من هذا ورد احلث ال�سديد على اإن االإن�سان 
العورة  معنى  بينا  كما  الوؤمن  اأخيه  عورة  ي�سرت  الوؤمن 
النا�س  فا�سرت  ت�سرت  اأن  حتب   كما  فاأنت  الوا�سع  بالعنى 
اأي�ساً، ومما يدخل اأي�ساً يف فح�س الكالم هو الكذب والذي 
هو من كبائر الذنوب و الذي ميثل مفتاحاً لل�سر..يقول 
االإمام الباقر)عليه ال�سالم( :   اإن الل عز وجل جعل لل�سر 
اأقفاال ً وجعل مفاتيح تلك االأقفال ال�سراب والكذب �سٌر من 
ا�ستهجنوا  �سارب اخلمر  ت�ستهجنون فعل  ال�سراب   فكما 
ال�سجاد)عليه  الكذب..فاالإمام  فعل  اكب  وبدرجة  اأكرث 
ال�سالم( يقول:) اتقوا الكذب ال�سغري والكبري يف كل جد 
وهزل فان الرجل اإذا كذب يف ال�سغري اجرتاأ على الكبري ( 
وقد اأو�سانا االأئمة ) عليهم ال�سالم( يف كثري من الو�سايا 
الف�سول،  وترك  الل�سان،  تهذيب  اأهمية  على  واالأحاديث 
ومراقبة الل�سان، وحفظه من الوقوع يف الحرمات، واإ�ساءة 
الهذب،  القول  على  الل�سان  وتعويد  باالآخرين،  الظن 
والب بالنا�س، وحت�سني القول فيهم، وحمله على االآداب 

واإجمامه اإال لو�سع احلاجة والنفعة يف الدين والدنيا.

جانب من �سالة اجلمعة

6جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

قب�سات �ميانية



ما حكاية ُ غريب �للغة 
يف �لقر�آن ؟

ال�سوؤاُل: لو �ساق وقت اأداء عمرة التمتع فهل ي�سح له االإحرام 
ياأتي  ثم  عرفات،  اىل  ويذهب  بالنذر  جدة  مطار  من  للحج 

بعمرة مفردة بعد الفراغ من اأعمال احلج؟
اجلواب: ال ي�سح ذلك لن كان عليه حجة االإ�سالم.

اليقات؟  قبل  االإحرام  نذر  اإذا  االإحرام  يبطل  هل  ال�سوؤال: 
اجلواب: لو نذر االإحرام قبل اليقات وخالف واأحرم من اليقات 
اإذا كان  النذر  اإحرامه، ووجبت عليه كفارة خمالفة  مل يبطل 

متعمداً.
وعند  جدة  من  يحرم  اأن  احلاج  اأو  العتمر  نذر  اإذا  ال�سوؤال: 

و�سوله راأى اأن يذهب اإىل اجلحفة فهل عليه �سيء؟
تعمد  اإذا  النذر  كفارة  وعليه  �سحيح  اإحرامه  اجلواب: 

الخالفة.
ولكنه  احلج  مبا�سرة  عن  عجز  اإذا  مالياً  ال�ستطيع  ال�سوؤال: 
يرجو زوال عذره يف ال�سنة القادمة هل يجب عليه اال�ستنابة ؟
تكفي  وال  الذكور  الفر�س  يف  اال�ستنابة  جتب  ال  اجلواب: 

اال�ستنابة .
ال�سوؤال: اأنا رجل مي�سور العمل وقد اقرت�ست من اأحد البنوك 
باأداء  بداأت  ثم  احلج  مب�ساريف  يفي  الال  بع�س  االإ�سالمية 
حجة  يعدهّ  هذا  حجي  فهل  احلج  من  رجوعي  بعد  القر�س 

االإ�سالم ؟
ال  احلج  مب�سارف  يفي  الال  من  مقدار  اقرتا�س  اجلواب: 
كان  واإن  احلج  لوجوب  �سرط  هي  التي  اال�ستطاعة  يحقق 
ميلك  كان  اإذا  نعم   ، الحقاً  قر�سه  وفاء  على  قادراً  القرت�س 
واالأعيان  الب�سائع  من  معي�سته  يف  اإليه  يحتاج  ما  على  زائداً 
فيه  يت�سرف  مل  ولكنه  احلج  بكلفة  قيمته  تفي  ما  االأخرى 
واختار االقرتا�س واحلج به كان حجه عن ا�ستطاعة فال يجب 

عليه مرة اأخرى .
الزوج  االإ�سالم ومنعها  ا�ستطاعت حلجة  اإذا  الزوجة  ال�سوؤال: 
الزوج  قطع  لو  ولكن  طاعته،  عليها  يجب  ال  قطعاً  احلج  من 
على نف�سه انه اإذا حجت ع�سياناً عليه طلقها فخافت من ذلك 
فهل ترتك الفري�سة وتبقى على زوجيتها اأم ال، وهل اإذا تركت 

ت�سقط عنها الفري�سة لو فقد اال�ستطاعة بعد موته اأم ال؟
اجلواب: ال ي�سقط احلج عنها مبجرد تهديد زوجها بالطالق 
موجباً  ذلك  وكان  تهديده  ينفذ  �سوف  انه  علمت  اإذا  نعم 
وقت  اىل  تاأجيله  فعليها  للتكليف  الرافع  احلرج  يف  لوقوعها 
اآخر ولو علمت با�ستمرار عذرها لزمتها اال�ستنابة، ومع وجوب 
فيلزمه  عليها  ي�ستقر  له  وتركها  الوجهني  باأحد  عليها  احلج 

اأداوؤه وان زالت ا�ستطاعتها.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة
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اعتب احد العرت�سني ال�سيحيني على القراآن 
باالآيات  وا�ست�سهد  لغوية   اأخطاء  فيه  بان 

التالية 
ال�سالة  والقيمني   ((  162 اآية  الن�ساء   .1
ان  راأيه  ح�سب  وعلى   ،  )) الزكاة  والوؤتون 

ال�سواب: والقيمون ال�سالة.
2. اآل عمران اآية 59 )) ثم قال له كن فيكون (( 

، وال�سواب: فكان.
3. احلجرات اآية 9 )) واإن طائفتان من الوؤمنني 
اقتتلوا فاأ�سلحوا بينهما (( ، وال�سواب: اقتتلتا 

اأو: بينهم.
4 . تقول االآية من ماء دافق فلماذا مل يقل من 

ماء مدفوق .
اأ�سا�سيا  م�سدرا  الكرمي  القراآن  يعتب  بداية 
لا  الرجع  هو  بل  العربية  اللغة  م�سادر  من 
ومن   ، و�سرف  ولغة  اإعراب  من  فيه  اختلف 
بني احدى معاجزه انه احتوى اال�ستخدامات 

اللغوية للعرب قبل االإ�سالم ب�ستى ا�سكالها  .
اإن  على  االآيات  ببع�س  ال�سيحي  ا�ست�سهاد  اأما 

فيها اأخطاء لغوية فهذا مردود وذلك الن :
َوالُِقيِمنَي   (( القراآنية:  االآية  اإعراب  يف   -1
ذكر  الن�ساء:162(   )) َكاَة  الزَّ َوالُوؤُتوَن  الَة  ال�سَّ
النحويني:  من  وغريهما  والزجاج  اء  الفرهّ
طال  لا  لكن  الرا�سخني  �سفة  من  هو 
على  القيمني  ن�سب  كالم  بينهما  واأعرت�س 
التي  اللغة كما يف االآيات  الدح وذلك �سائغ يف 
اإَِذا  ِبَعهِدِهم  َوالُوُفوَن   (( قوله:  ويف  تتلونها 
اِء  رَّ َوال�سَّ الَباأ�َساِء  يِف  اِبِريَن  َوال�سَّ َعاَهُدوا 
"والقيمني":  واإعراب  )البقرة:177(،   ))
معرت�سة  واجلملة  مقدرًة،  الأمدح  مفعول 
�سفة  من  هو  اآخرون  وقال  التعاطفني.  بني 
الرا�سخني يف العلم هاهنا، واإن كان الرا�سخون 
ومو�سع  وقالوا:  القيمني،  من  العلم  يف 

)القيمني( ُخف�س عطفاً على ما يف قوله: )) 
اأُنِزَل ِمن  اإَِليَك َوَما  اأُنِزَل  ا  َوالَِّذيَن ُيوؤِمُنوَن مِبَ
)البقرة:4(.   )) ُيوِقُنوَن  ُهم  َوِباالآِخَرِة  َقبِلَك 
يوؤمنون  والعنى  ال�سالة   بالقيهّمني  ويوؤمنون 

باإقامة ال�سالة.
2- اأما قوله تعاىل: )) ُثمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن (( 

)اآل عمران:59(.
مبالحظة  وذلك  �سحيحة  فيكون  كن  فقوله 
اللغة  يف  جائز  وهو  ما�سية  حكاية  كونها 

العربية.
َطاِئَفَتاِن  َواإِن   (( تعاىل:  قوله  واأما   -3
 )) َبيَنُهَما  َفاأَ�سِلُحوا  اقَتَتُلوا  الُوؤِمِننَي  ِمَن 

)احلجرات:9(.
كل  العنى،فاأن  باعتبار  اقتتلوا  يف  اجلمع  فاأن 
اليزان:  يف  الطباطبائي  وقال  جمع،  طائفة 
ورجوع �سمري اجلمع يف اقتتلوا اإىل الطائفتني 
باعتبار العنى،فاإن كاًل من الطائفتني جماعة 
�سمري  رجوع  اأن  كما  جماعة  وجمموعهما 
عن  ونقل  العنى.  باعتبار  اإليهما  التثنية 
ال�سمريين:  بني  التفرقة  وجه  يف  بع�سهم 
اإنهم اأواًل يف حال القتال خمتلطون فلذا جمع 
متميزون  ال�سلح  حال  ويف   ، �سمريهم  اًل  اأوهّ

متفارقون فلذا فال ثنى ال�سمري.
4 . ميكن يف العربية اأن تاأتي �سيغة ا�سم الفاعل 
 (( الفعول ومنه قوله عز وجل:  ا�سم  مبعنى 
فاإن  )الذاريات:5(،   )) َل�َساِدٌق  ُتوَعُدوَن  ا  َ اإِمنَّ
الوعد  اأن  اأي  )م�سدوق(  مبعنى  هنا  ال�سادق 
به.  مكذوب  ال  فيه  ل�سدوق  به  الوعود  اأو 
َيٍة  ا�سِ ونظري ذلك قوله تعاىل: )) يِف ِعي�َسٍة رَّ
(( )احلاقة:21( اأي مر�سية. وعليه فاإن قوله 
اأي  )الطارق:6(   )) َداِفٍق  اء  مَّ ِمن   (( تعاىل: 

من ماء مدفوق.
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حقوق الن�سان تنفي وجود �سجون �سرية او انتهاكات �سد املعتقلني 

وزارة املالية ت�ستبعد اإجراء زيادة على رواتب املوظفني واملتقاعدين 

العالن عن ن�سب اجناز م�سروعني مهمني يف كربالء 

افتتاح مركز �سحي يف  اإحد ارياف كربالء يقدم خدمات  عالجية
 على مدى اربع وع�سرين �ساعة  

املبا�سرة باملرحلة الثانية يف م�سروع حويل النجف ال�سرف 

العثور على مدينة اأثرية قدمية يف بحرية الرزازة 

نفى وزير حقوق االن�سان حممد �سياع ال�سوداين وجود 
فا�سحة متار�س �سد  انتهاكات  او وجود  �سرية  �سجون 
"ان  �سحفي  ت�سريح  يف  ال�سوداين  العتقلني....وقال 

واالتفاقيات  بالد�ستور  ملتزمة  االحتادية  احلكومة 
الدولية التي �سادق عليها العراق، م�سريا اىل ان جميع 

ال�سجون الوجودة خا�سعة الإ�سراف ومراقبة وزارته.

على  زيادة  حدوث  الالية  وزارة  يف  م�سدر  ا�ستبعد 
الرواتب او الخ�س�سات الالية للموظفني او التقاعدين 
يف الوقت الراهن كون هذه العطيات مثبتة يف الوازنة 
العامة التي اقرها جمل�س النواب وهي قيد التنفيذ، 

موؤكدا بان الوازنة ال ميكن تغيريها حاليا اال اذا قرر 
بدرا�سة  القيام  وبعد  ذلك  والنواب  الوزراء  جمل�سا 

م�ستفي�سة بهذا ال�ساأن. 

اعلن رئي�س جلنة النقل يف جمل�س حمافظة كربالء 
م�سروع  اجناز  ن�سبة  و�سول  عن  الر�سا  عبد  �سامي 
وو�سول  بالئة   30 اىل  – ال�سيب  �سكة حديد كربالء 
...عبد  بالئة   60 اىل  الدويل  كربالء  مراأب  ن�سبة 

الر�سا اكد ان ال�سروعني �سيتم االنتهاء منهما خالل 
العام اجلاري ، مبينا ان الهدف من اقامتهما هو فك 

االختناقات الرورية ال�سيما يف الزيارات الليونية. 

حكومة  مع  بالتعاون  اليون�سيف  منظمة  افتتحت 
"الع�سر ملة"   كربالء الحلية مركزا طبيا يف منطقة 
يف ق�ساء طويريج التابع اىل حمافظة كربالء ، الركز 
وثمانني  مئة  بلغت  قيا�سية  فرتة  خالل  اجنز  الذي 
على  احتوى  دوالر  الف   395 جتاوزت  وبكلفة  يوما 

مرافق �سحية متعددة و�سقق  لالأطباء ل�سمان توفري 
خدمات عالجية اولية على مدى اربع وع�سرين �ساعة 
اىل �سريحة وا�سعة من اهايل النطقة تتجاوز  8 االف 

مواطن.

با�سرت الالكات الفنية والهند�سية يف النجف اال�سرف 
اجل  من  احلويل  �سارع  ل�سروع  الثانية  بالرحلة 
حركة  يف  ان�سيابية  وايجاد  الرورية  االختناقات  فك 
جنوبها  اىل  الحافظة  �سمال  من  القادمة  العجالت 

وبالعك�س ا�سافة اىل توفري خدمة للزوار ال�سيما يف 
النجف  فيها حمافظة  ت�سهد  التي  الكبرية  النا�سبات 
اال�سرف دخول ماليني الزوار العرب واالجانب لزياة 

مرقد االإمام علي عليه ال�سالم.

ك�سفت رئي�سة جلنة ال�سياحة واالآثار يف جمل�س 
حمافظة كربالء د. افتخار عبا�س عن العثور 
العهد  اىل  تعود  قدمية  اأثرية  مدينة  على 
الع�سر  يف  عليها  اأطلق   ) م  ق.   200( االآرامي 
الدينة  ان  وبينت   ، احلكماء(  )دار  اال�سالمي 
وان  الرزازة  بحرية  مياه  حتت  مغمورة  كانت 
القطع  بع�س  مع  عليها  عرثت  االثار  جلان 

االثرية عند انخفا�س منا�سيب مياه البحرية 
اثرية  وتالل  �سور  على  اي�سا  فيها  وعرث   ،
مهمة.ونا�سدت احلكومة االحتادية تخ�سي�س 
لها  ليت�سنى  واالآثار  ال�سياحة  لهيئة  مبالغ 
االثرية  الواقع  على  اأمنيني  حرا�س  توظيف 
تركت  حال  يف  النهب  اىل  تتعر�س  رمبا  التي 

بدون رقابة . 

الطريف  حبيب  الوطني  التحالف  عن  البلان  ع�سو  دعا 
ان  الطريف  وبني   ، كربالء  �سكان  عدد  اإح�ساء  اإعادة  اإىل 
يف  الوثق  ال�سكان  عدد  اأ�سا�س  على  حت�سب  التخ�سي�سات 
يف  ن�سمة،   750.000 يتجاوز  ال  والذي  البائد   النظام  زمن 
اأكرث  اإىل  االآن  و�سل  العدد  اإن  العنية  الدوائر  تقول  حني 
من 1.250.000 ن�سمة ، مطالبا باإعادة االإح�ساء اإن مل يكن 
من  حمرومة  �ستبقى  الحافظة  الن  �سكاين،  تعداد  هناك 
منها  تقدم  التي  النافذة  هي  اأ�سبحت  التي  التخ�سي�سات 

اخلدمات اإىل الحافظة .

اقيم يف النجف اال�سرف االحد الا�سي  الوؤمتر الدويل عن 
من  وباحثني  واجانب  عرب  باحثني  مب�ساركة  البالغة  نهج 
مدير  التميمي  هادي  الدكتور  وقال  العراقية.  اجلامعات 
وكلية  الكوفة  درا�سات  :" نظم مركز  الكوفة  درا�سات  مركز 
الرتبية االأ�سا�سية يوم االحد الا�سي موؤمترا دوليا عن نهج 
والبحرين  واجلزائر  باحثني من م�سر  البالغة ومب�ساركة 
خمتلف  من  الباحثني  ع�سرات  عن  ف�سال  وايران  واالردن 
اجلامعات العراقية ولدة يومني على قاعة جامعة الكوفة.  

نوري  الوزراء  رئي�س  بزعامة  القانون  دولة  ائتالف  رجح 
اجلمهورية  رئي�س  نواب  على  البلان  ي�سوت  اأن  الالكي، 
اخلزاعي  خ�سري  مبر�سحه  مت�سكه  موؤكداً  اخلمي�س،  اليوم 
ليكون اأحد النواب الثالثة.وقال ع�سو ائتالف دولة القانون 
الر�سحني  على  الت�سويت  "مو�سوع  اإن  ال�سيهود  حممد 
لتويل منا�سب نواب رئي�س اجلمهورية �سيطرح على البلان 
بعد ا�ستئناف اأعماله "، م�سرياً اإىل اأن "اخلالف بهذا ال�ساأن 
اإذا كان �سيتم على كل  اآلية الت�سويت، وما  كان من�سباً على 
اأن "يتم الت�سويت  مر�سح لوحده اأم ك�سلة واحدة"، مرجحاً 
على كل نائب مبفرده". واأكد ال�سيهود "مت�سك ائتالف دولة 
القانون مبر�سحه خ�سري اخلزاعي ليتوىل من�سب اأحد نواب 
منا�سباً"،  تراه  اختيار من  للكتلة  ويحق  رئي�س اجلمهورية، 
داعياً اإىل "القبول مبر�سح دولة القانون كما قبل مبر�سحي 
جل�سة  يف  باالأغلبية،  النواب   جمل�س  و�سوت  الكتل".  بقية 
تعديل  رف�س  على  الا�سي،  �سباط   16 يف  عقدت  التي  الـ33 
القا�سي بزيادة عددهم من  قانون نواب رئي�س اجلمهورية، 

ثالثة اإىل اأربعة.

دعوة لإعادة اإح�ساء 
�سكان كربالء 

النجُف تقيم موؤمترا دوليا عن 
نهج البالغة بح�سور دويل

دولة ُالقانون ترجح الت�سويت على 
نواب رئي�ص اجلمهورية قريبا
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تقرير : عالء ال�سالمي / تي�سري عذاب 

اأ�سحاب الركبات يف كربالء  اأعرب عدد من 
مادة  رداءة  من  ال�سديد  ا�ستيائهم  عن 
 ، التعبئة  حمطات  يف  الوجود  البنزين 
موؤكدين ان هذه ال�ساألة �سببت لهم خ�سائر 
اقت�سادية كبرية ، فيما نفت دائرة ال�ستقات 
النتج الوزع  النفطية �سحة ذلك موؤكدة ان 
دقيق  خمتبي  فح�س  اىل  يخ�سع  حاليا 

قبل توزيعه . 
ح�سني �ساكر "�ساحب مركبة حديثة" قال لـ 
)االأحرار( " قبل ايام تعطل حمرك ال�سيارة 
ال�سبب  ان  اكد  اليكانيكي  اىل  ذهابي  وعند 
يعتمد  انه  اىل  م�سريا   ، البنزين  مادة  هو 
عطب  وان  عي�سه  ك�سب  يف  �سيارته  على 
 ، االقت�سادي  كاهله  اثقل  ال�سيارة  حمرك 
حديث  اخرى  مركبة  �سائق  اكد  جهته  من 
ال�ساألة  اإن هذه  اىل  ، م�سريا  االول  الواطن 
وانها  العراق  حمافظات  اغلب  منها  تعاين 
للمواطنني  كبرية  اقت�سادية  �سببت خ�سائر 
الن ت�سليح الحرك يرتاوح من 480000 اىل 
600000 دينار عراقي ، اما احمد ابو �سهاب  " 
ميكانيكي �سيارات حديثة " فقال لـ )االأحرار( 

هذه  احلديثة  ال�سيارات  عطالت  اغلب   "
االيام ب�سبب رداءة مادة البنزين ، مو�سحا ان 
ن�سبة الر�سا�س العالية يف هذه الادة تت�سبب 
الادة  هذه  ان  احمد  وبني   ، الحرك  بعطب 
االحرتاق  مينع  مما  )النوزالت(  على  توؤثر 
اجليد للبنزين االمر الذي يت�سبب بتعطيل 
كونها  احلديثة  ال�سيارات  خا�سة  الحركات 
البنزين  نقاوة من  اكرث  بنزين  تعتمد على 

الوجود . 
جميد  ح�سني  الهند�س  بني  القابل  يف 
للم�ستقات  كربالء  فرع  مدير  اخلر�سان 
لل�سيطرة  خمتبا  منتلك   : النفطية 
لفح�س  االأجهزة  باأحدث  مزودا  النوعية 

م�ستودعات  من  الحافظة  اىل  الوارد  النتج 
اوم�ستودع خور  ال�سعيبه  اجلنوب )م�ستودع 
اإال  النتج  ا�ستالم  يتم  ال  حيث  الزبري(، 
من  للبنزين  بالن�سبة  الفح�س  اإجراء  بعد 
منب(  )واالوكتني  والنوعية  الكثافة  حيث 
كانت  اإذا   " وا�ساف  االأخرى.  والوا�سفات 
القبولة  الوا�سفات  �سمن  الوا�سفات  هذه 
كان  اإذا  اأما  النتج  ي�ستلم  ر�سميا  والعتمدة 
رف�سنا  حيث  النتج،  فريف�س  ذلك  خالف 
العام  اإعادتها يف  �سهاريج مت   )5( اأكرث من 
الذي  البنزين   " القول  وتابع  الا�سي. 
ن�ستلمه حاليا جميعه م�ستورد، ب�سورة عامة 
يرتاوح االوكتني منب الحلي من 80-85 اأما 
 " م�سيفا   .)92-90( من  فيرتاوح  ال�ستورد 
رداءة  بخ�سو�س  �سكوى  من  اأكرث  و�سلتنا 
لي�س  اخللل  بان  واأوؤكد  البنزين،  منتج 
بالبنزين ولكن يف نوعية الزيت ال�ستعمل يف 
الركبة، جميع الحطات �سواء كانت حكومية 
وال  البنزين  نوعية  بنف�س  تزود  اهلية  او 
يكون  احلكومية  الحطات  ان  ل�سحة  وجود 
الحطات  عن  يختلف  بنزين  منتج  فيها 
االهلية الن م�سدر حتميلها واحد على حد 

قوله.

مواطنوَن ي�سكوَن رداءة البنزين..
 وال�ستقات النفطية توؤكد فح�س النتج قبل توزيعه على حمطات التعبئة  

مواطن عراقي

ح�سني جميد �سالح اخلر�سان
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ريا�ص حياوي

القدماء  ال�سريني  زمن  اإىل  احلجامة  تاأريخ  يعوُد 
وتوجد على نقو�س معبد))كوم امبو(( الذي ميثل اأكب 
م�ست�سفى يف ذلك الع�سر �سورة الكاأ�س الذي ي�ستخدم 
ل�سحب الدم من اجللد، كما ورد ذكر العالج بـ))كا�سات 
لالأمرا�س  االأ�سغر  االإمباطور  كتاب  يف  الهواء(( 

الداخلية ال�سيني قبل حوايل اأربعة اآالف �سنة.
ثريابي(  )كابنج  با�سم  تعرف  التي  احلجامة  اإن 
ا�ستخدمت عند الفراعنة، وعرفها اللك توت عنخ اآمون، 
ا�ستعمالها  وعرفها االإغريق القدماء واليونان وانت�سر 
يف عهد اأبوقراط كما عرفت يف فرن�سا وال�سني، واأكدت 
االإ�سالمي  الع�سر  يف  ازدهرت  احلجامة  اإن  الدرا�سة 
حني وردت يف اأحاديث الر�سول حممد )�سلى الل عليه 
واآله(: اإن كان يف �سيء مما تداوون به خري فاحلجامة، 

وهي ما ت�سمى بـ )الطب النبوي(.
وهي   )cupping(الهواء كا�سات  اإذن  فاحلجامة 
يف  وحمددة  معينة  نقاط  على  الدم  �سحب  عملية 
بحدوث  وجتري  خا�سة  كوؤو�س  با�ستعمال  اجل�سم 
يف  اجللد  �سطح  على  معقم  مب�سرط  �سطحية  خدو�س 
اأمرا�س معينة واالأوقات الخ�س�سة  موا�سع تعالج من 
للحجامة، فاإنه وردت اأحاديث كثرية يف تف�سيل بع�س 

االأيام مثل: ال�سبت، االأحد، االثنني، الثالثاء، اخلمي�س 
الهجرية  العربية  االأ�سهر  اأيام  اأما  اأ�سبوع  كل  من 
فالف�سل فيها، االأيام)12-15-17-19-21( من كل �سهر 
ال�سالم(  حممد)عليه  بن  جعفر  االإمام  عن  وباإ�سناده 
عن اأبيه عن جده علي بن احل�سني عن اأبيه عن علي بن 
اأبي طالب )عليهم ال�سالم( قال- قال ر�سول الل)�سلى 
الل عليه واآله (: ال تعادوا االأيام فتعاديكم اإذا تبغي الدم 
باأحدكم فليحتجم يف اأي االأيام كان وليقراأ اآية الكر�سي 
النبي)�سلى  على  وي�سلي  ثالثاً  تعاىل  الل  وي�ستخري 

الل عليه واآله (. 
وال�ستحبات يف احلجامة:

1- قراءة اآية الكر�سي
2- قراءة االأدعية اخلا�سة يف احلجامة 

3- ال�سالة على حممد واآل حممد اأثناء احلجامة
4- ا�ستقبال القبلة اأثناء احلجامة

5- اأن يكون الحتجم على طهر وو�سوء
6- النظر اإىل الدم بعد احلجامة

7- اإجراء احلجامة يف االأيام ال�سافية وال�سحوة
8- اأكل الرمان واحللوى بعد احلجامة

9- اال�ستغفار اأثناء احلجامة
10- النوم والراحة بعد احلجامة

والكروهات يف احلجامة:
1-  يف يوم االأربعاء واجلمعة 

2-  يف جوف الليل
3-  على الريق

4-  لل�سائم يف �سهر رم�سان
5-  عند التعب واالإرهاق

6-  يف احلمام
7-  يف ال�ستاء

8-  يف يوم عا�سف مغب
9-  يف حالة اجلنابة

10- اأكل احلام�س وم�ستقات احلليب بعد احلجامة
ما بني  ثمانني حالة  يقرب من  فيما  وتفيد احلجامة 
العملية  اخلبة  لنتائج  طبًقا  وذلك  وعر�س،  مر�س 
التي �سجلها المار�سون هنا وهناك، ومن تلك احلاالت 
على �سبيل الثال: الروماتيزم، والروماتويد، والنقر�س، 
والبوا�سري  الناعة،  و�سعف  والكلى،  الن�سفي،  وال�سلل 
وال�سعف  الدرقية،  والغدة  البو�ستاتا،  وت�سخم 
اجلن�سي، وارتفاع �سغط الدم، وقرحة العدة، والقولون 
خم�س  فوق  االأطفال  يف  الالاإرادي  والتبول  الع�سبي، 
ال�سرايني،  وت�سلب  الدموية،  االأوعية  و�سيق  �سنوات، 
وال�سمنة،  واخل�سية،  ال�ساقني  ودوايل  وال�سكر، 
والنحافة، والعقم، وال�سداع الكلي والن�سفي، واأمرا�س 
والت�سنجات،  ال�سمع،  و�سعف  والكلى،  والكبد،  العني، 
الطمث،  وانقطاع  الرحم،  ونزيف  الخ،  خاليا  و�سمور 

وغري ذلك كثري.

احلجامة ُ..
تاريُخها واأهميُتها ومو�سُمها
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قلوُبُهم معك و�سيوُفهم عليك..
من قالها ومن ق�سد بها ؟

الرواية االوىل عن كتاب الفتوح - اأحمد بن اأعثم الكويف - ج 
5 - �س 123 : و�سار ـ اي االإمام احل�سني عليه ال�سالم ـ   من 
اأ�سد  بني  من  رجل  فلقيه  عرق  ذات  بلغ  اإذا  حتى  العقيق   
يقال له : ب�سر بن غالب ، فقال له احل�سني : ممن الرجل ؟ 

قال : رجل من بني اأ�سد .
قال : فمن اأين اأقبلت ، يا اأخا بني اأ�سد ! ؟ قال : من العراق 
. فقال : كيف خلفت اأهل العراق ؟ قال : يا بن بنت ر�سول 

الل ! خلفت القلوب معك ، وال�سيوف مع بني اأمية.
اأما الرواية الثانية فهي عن الفيد  تقول الرواية : ثم �سار 
احل�سني  لقيت  اإذ  الفرزدق  عن  وروي   ، ال�سفاح  بلغ  حتى 
من   : ال�سالم  عليه  احل�سني  ف�ساأله   ، مكة  من  خارجا 
عن  اأخبين   : يل  قال  ثم  العرب  من  امروؤ   : قلت  ؟  اأنت 
النا�س خلفك ؟ فقلت : اخلبري �ساألت ، قلوب النا�س معك 
واأ�سيافهم عليك ،  اأما الرواية الثالثة ففي تذكرة اخلوا�س 
فرزدق  يا  فاخبين  ال�سالم  عليه  احل�سني  �سوؤال  فكان 
معك  قلوبهم  بالعراق  النا�س  تركت   : فقال  ؟  وراءك  ما 

و�سيوفهم مع بني اأمية.
ان الذي يهتم بواقعة الطف وبعيدا عن مقا�سده كثريا ما 
يف�سرها ح�سب ما مييل هواه  الحطة وكل  بهذه  ي�ست�سهد 
جواب  يعتبون  الكل  يكن  مل  ان  العظمى  الغالبية  ولكن 
الفرزدق دليال على  غدر اهل الكوفة،  تعالوا لنبحث عن 
ذكرنا م�سادرها فمن خالل  ما  بعد  الحطة  تفا�سيل هذه 
التناق�سات  من  الكثري  فيها  وجدت  الرواية  لهذه  تتبعي 
واولها هو اختالف القائل لهذه القولة ففي ال�سدر االول 
كان القائل هو من بني اأ�سد  ب�سر بن غالب وبقية ال�سادر 
�سحة  يف  الت�سكيك  يولد  هذا  واالختالف  الفرزدق  ذكرت 

ن�سبة احلديث اىل القائل. 

وثانيها اإنها ال تدل �سراحة على اهل الكوفة فالرواية التي 
ذكرها ال�سيخ الفيد يف االإر�ساد هي اإن احل�سني عليه ال�سالم 
العرب  من  رجل  فقال  ؟  انت  من  �ساأله  الفرزدق  لقى  لا 
اخلوا�س  تذكرة  يف  ،اأما  ؟  خلفك  النا�س  عن  اخبين  قال 
ما  فرزدق  يا  فاخبين  ال�سالم  عليه  احل�سني  �سوؤال  فكان 

وراءك؟.
ي�ساأل  االوىل  ففي  الروايتني  بني  اخلالف  الالحظ   
احل�سني عليه ال�سالم عن النا�س ويف الثانية عن ما وراءه 
واإجابة الفرزدق هي االخرى تختلف ففي االوىل مل يعني 
اإ�سارة  وال   ، العراق  اأهل  قال  الثانية  ويف  النا�س  هم  من 
وا�سحة دالة على الكوفة ، فاالإ�سارة تدل اإما  ق�سد الفرزدق 
بو�سفه هذا اهل الدينة او الب�سرة ا�سافة اىل الكوفة ، حتى 
حياة  من  مقتطفات  ذكر  لنا  البد  اأكرث  ال�سورة  ن�ستو�سح 
من  .....فالفرزدق   بالرواية  عالقة  لها  التي  الفرزدق 

مواليد الب�سرة وكان يذهب للكوفة هربا من زياد ابن اأبيه 
الذي كتب اإىل عامله على الكوفة عبد الرحمن بني عبيد 
ليحب�س الفرزدق فعندما علم ) الفرزدق( هرب من الكوفة 
قبل  من  الدينة  وايل  يومئذ  وهو  العا�س  بن  �سعيد  اإىل 
معاوية م�ستجرياً به فاأجاره ــ ذكره الطبي اجلزء الرابع 
ذهب  وبعدها  والدينة  مكة  يف  بقى  القدمية(ـــ   الطبعة   (
عاد  اأبيه  ابن  زياد  موت  .وبعد  اليمن  واىل  البحرين  اىل 
اخوته  ب�سيطة بني  فيها عي�سة  وعا�س  الب�سرة  اإىل مدينة 
وع�سريته حتى مات �سنة 114 اأو 110 هجرية يف الب�سرة عن 
عمر ناهز اأربعة وت�سعني عاما . الوايل على الب�سرة هو ابن 
زياد وهذا ال يرجح قدوم الفرزدق اىل الب�سرة حيث الولد 
على �سر ابيه فاالأرجح انه  بقي يف الدينة ولنفر�س انه قدم 
عن  و�سوؤاله  ال�سالم  عليه  باحل�سني  لقائه  فعند  الب�سرة 
النا�س فانه من الرجح ق�سد  الب�سرة الأنه من اهل الب�سرة 
وكما اإن ابن زياد قتل ر�سول احل�سني عليه ال�سالم �سليمان 
بن رزين يف الب�سرة وتوعدهم ان قاموا بثورة فال�سيف هو 
اجلواب فلم يرده احد فيكون و�سف الفرزدق بكلماته هذه 
للب�سرة ، وقد يكون الأهل الدينة الن اخلروج من مكة اىل 
العراق تكون الدينة من الحطات التي مير بها واحتمال ان 
احل�سني عليه ال�سالم �ساأل الفرزدق قا�سدا مدينة جده الن 
، كما ان مكان التقاء  اأهله وقومه فيها وهذا اي�سا مرجح 
الفرزدق باحل�سني عليه ال�سالم كان يف اول منزل بعد مكة 

هذا اإذا مل يكن يف مكة. 
 واالمر االآخر فلو كان مقدم الفرزدق من الكوفة فان القوم 
قبل تويل  ال�سالم  عليه  كلها مع احل�سني  كانت  الكوفة  يف 
احل�سني  �سد  اأ�سيافهم  ان  علم  فكيف  عليها  مرجانة  ابن 
االلتقاء  يف  والكان  الزمان  اتفاق  عدم  مع  ؟  ال�سالم  عليه 
مكة  من  احل�سني  خروج  حيث  ال�سالم  عليه  احل�سني  مع 
كان يف الثامن من ذي احلجة وهو يوم االلتقاء ونف�سه ان 
مل يكن يوم التا�سع من ذي احلجة هو يوم ا�ست�سهاد م�سلم 
 ، الرواية زمانيا ومكانيا  تتفق  ان  ال�سالم فال ميكن  عليه 
الكوفة  يف  احلال  ي�سف  الذي  باجلواب  لي�س  يعني  وهذا 
وانه حجة على احل�سني عليه ال�سالم باأنه علم بان الكوفة 
ا�سال  يقع  فهذا احلدث مل  �سفريه  وقتلت  نق�ست عهدها 

عند اللقاء بالفرزدق .

عبارة ُ قلوبهم معك و�سيوفهم عليك كثريا ما تناقلتها كتب 
التاريخ ذات العالقة وعلقوا عليها كل ح�سب اجتاهه واالهم يف 
هذه العبارة هي من هم الق�سودون بقلوبهم معك و�سيوفهم 
عليك ومن قالها ؟. نبتدئ اوال بذكر ال�سادر التي ذكرت هذه 

القولة ومن خاللها �ستت�سح ال�سورة بعد التعليق عليها . 
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جامعة  منها  رو�سية  جامعات  عدة  من  وفد  زار 
اتفاقات  لعقد  العراق  احلكومية  )�سراتوف( 
االأو�سط  الفرات  جامعات  بني  وا�ستثمار  تعاون 
ال�سيد  الوفد  رئي�س  الحلية بح�سب  واحلكومات 
التعليم  الوكيل االأقدم بوزارة  عبد علي الطائي 

العايل والبحث العلمي يف العراق.
وت�سرف الوفد بزيارة العتبة احل�سينية القد�سة 
ال�سالم(  االإمام احل�سني )عليه  بزيارة  والتبك 
يوم ال�سبت الوافق 2011/3/19 وكان با�ستقبالهم 
مدير مكتب اأمني عام العتبة احل�سينية القد�سة 
ال�سيد �سعد الدين البناء على قاعة دار ال�سيافة 

يف ال�سحن احل�سيني القد�س.
من جانبه اأطلع ال�سيد �سعد الدين البناء الوفد 
ال�سيف على جملة من ال�ساريع االإعالمية للعتبة 
تعمد  التي  االأجنبية  االإ�سدارات  ومنها  القد�سة 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( يف  ن�سر وبث ثقافة 
اإ�سدار  "مت  اإنه  مو�سحا  الغربية،  االأو�ساط 
اللغة  منها  خمتلفة  بلغات  اإ�سالمية  جمالت 
باللغة  جملة  و�سبقتهما  والفار�سية  الفرن�سية، 
ثقافية  اإ�سالمية  جملة  اأول  وهي  االإنكليزية، 
العراق  م�ستوى  على  اإ�سالمية،  عربية  باأقالم 
"االإ�سدارات  اإن  مبينا   فيه"،  القد�سة  والعتبات 
هذه ف�سلية تعنى بنقل مبادئ النه�سة احل�سينية 
الباركة وتعاليم االأئمة االأطهار )عليهم ال�سالم( 
وفق ما جاء به االإ�سالم الحمدي االأ�سيل، ون�سر 

اإن  م�سريا  الدول"،  من  العديد  يف  البادئ  هذه 
اإ�سدارات  الإعداد  طريقها  يف  الطهرة  "العتبة 
باللغات االأخرى كالرو�سية واالألانية وغريها".    
العايل  التعليم  لوزارة  االأقدم  الوكيل  قال  فيما 
والبحث العلمي يف ت�سريح خ�سه لجلة )االأحرار( 
اإن "الوفد الرو�سي زار العراق وفق دعوة ر�سمية 
من  عدد  مع  تعاون  اتفاقات  عقد  اجل  من 
ومنها  االأو�سط،  الفرات  يف  العراقية  اجلامعات 
على  �سيتفق  الوفد  اإن  اإ�سافة  كربالء،  جامعة 
اجلامعات  مع  تفاهم  كمذكرات  مهمة  م�ساريع 

تخ�س معاجلة الت�سحر بالحافظة".
"وزارة  اإن  الطائي(  علي  )عبد  ال�سيد  واأ�ساف 
التعليم وجهت عدة دعوات لعدد من اجلامعات 
تعاون  اتفاقات  وعقد  البلد  لزيارة  االأجنبية 
"جامعة  اإن  م�سريا  العراقية"  اجلامعات  مع 
اأخرى  وجامعات  احلكومية  الرو�سية  �سراتوف 
تعاون  اتفاق  لعقد  العراق  زاروا  البلد  نف�س  من 
مع جامعاته"، مو�سحا اإن "هذه الزيارة �ست�سمل 
اأي�سا اأعمال تطبيقية لعاجلة اللوحة والت�سحر 
التي  الزراعية  االأرا�سي  وا�ست�سالح  بالحافظة، 
تكرث فيها اللوحة والرتبة وهند�سة الواد وكذلك 
جميع  على  الدرا�سية  الزماالت  اإر�سال  مناق�سة 
الوزارة  "بادرة  اإن  موؤكدا  الدرا�سية"،  االأ�سعدة 
بدعوة اجلامعات الرو�سية هي خطوة نحو دعوة 

باقي اجلامعات يف البلدان االأخرى، اىل العراق 
لناق�سة جتربتها فيما ي�سب بخدمة واقع العراق 

وتدريب كوادرنا".  
احلكومية  الرو�سية  �سراتوف  جامعة  ممثل 
جاءت  الزيارة  "هذه  اإن  قال  ركيچن(  )فري�س 
قبل  كربالء  وفد جامعة  بها  قام  زيارة  على  ردا 
عام و�سنقوم بهذه الزيارة بعقد اتفاقات لتطوير 
عقد  اىل  اإ�سافة  باجلامعة،  العلمية  الكوادر 
الزراعية  النطقة  تطوير  بخ�سو�س  اتفاقات 
ال�سحراوية  الناطق  الاء يف  والري والبحث عن 

يف حمافظة كربالء".
 وقد رافق الوفد  الدكتور ال�سيد عبا�س الو�سوي 
جامعة  ورئي�س  كربالء  يف  القانون  كلية  عميد 

كربالء وكالة.

وفٌد من اجلامعات الرو�سية..
ي�سل العراق لعقد اتفاقات تعاون بني البلدين

جانب من اللقاء

عبد علي الطائيفري�ص ركيجن

تقرير: ح�سني النعمة
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ح�سن الها�سمي/ علي اجلبوري

اأهل  علوم  ومروج  اخل�سراء  الثقافة  اأدمي 
الوالية  باأزهار  اللفعة  ال�سالم  عليهم  البيت 
القا�سي  والعبقة بف�ساءات يت�سوع ن�سائمها 
والداين يف احلرم القد�س والرحاب الطاهر 
الأبي عبد الل احل�سني عليه ال�سالم ال يزال 
العا�سقني  وياأ�سر  ي�سد  عبقه  و�سذى  اأريجه 
النت�ساء  ووحدانا،  زرافات  يتوافدون  الذين 
وغزارة  الزور  ومهابة  النظر  بجاللة  الروح 
ما تتدثر به من خريات ح�سان وعلوم جمة 

تلك  ويف  هزال،  وال  فيها  �سية  ال  وبركات 
االأجواء الفعمة...       

احل�سينية  للعتبة  العامة  االأمانة  عملت 
النجزات  من  الكثري  حتقيق  على  الطهرة 
اأهل  بفكر  تت�سل  التي  والدينية  الفكرية 
البيت )عليهم ال�سالم(، ف�ساًل عن اخلدمات 
التنوعة القدمة لزائري الرقد ال�سريف، وهذا 
تتميز  ان  الكرام  الزائرين  وبح�سب  ما جعل 

العتبة باجنازاتها وخدماتها وتطويرها.
العليا  الدينية  الرجعية  ممثل  لقاء  وخالل 
العتبة  عام  واأمني  القد�سة  كربالء  يف 
احل�سينية القد�سة �سماحة ال�سيخ عبد الهدي 
الكربالئي، االأ�سبوع الا�سي؛ باآية الل ال�سيخ 
البارزين  الدين  رجال  اأحد  حم�سني  اآ�سف 
ال�سيافة  دار  قاعة  يف  وذلك  اأفغان�ستان،  يف 

بالعتبة الطهرة.
لـ  ت�سريحه  يف  حم�سني  اآ�سف  ال�سيخ  قال 

االأئمة  مراقد  بزيارة  فت  "ت�سرهّ )االأحرار(: 
العراق،  يف  ال�سالم(  )عليهم  الع�سومني 
و�ساهدت ما يحدث اليوم يف العتبات القد�سة 
التي اأ�سبحت بالفعل مركزاً لالإ�سعاع الديني 
فيها  القدمة  والفكري ف�ساًل عن اخلدمات 

للزائرين الكرام". 
ومنذ  عمري  خالل  راأيت  "ما  باأنه  واأو�سح 
ثالثني عاماً مثلما يح�سل من اإجناز واعمار 
النجف  يف  مكثت  وقد  القد�سة،  العتبات  يف 
االأ�سرف الأكرث من 12 عاماً، ومل اأَر منذ زمن 
اللك في�سل الثاين وحتى حكم عبد ال�سالم 

عارف يف العراق كما اأراه االآن .
واإخال�س  "بدور  حم�سني  ال�سيخ  واأ�ساد 
الطهرة"،  احل�سينية  للعتبة  العامة  االأمانة 
م�ست�سهداً باالآية الكرمية "اإن االأر�س يرثها 
"اإخال�س  باأنهّ  موؤكداً  ال�ساحلون"،  عبادي 
العاملني وال�سوؤولني يف مرقد االإمام احل�سني 
احل�سينية  العتبة  من  جعل  ال�سالم(  )عليه 

الرائعة  ال�ساريع  بالكثري من  تتميز  الطهرة 
والفريدة.

�سبحانه  الل  من  "اأرجو  حم�سني،  وتابع 
العراق  يف  اإ�سالمية  دولة  يقيم  اأن  وتعاىل 
النفاق  بها  ويذل  واأهله  االإ�سالم  بها  يعز 
واأهله، الأن العراق هو مركز الت�سيهّع والكثري 
تعلموا يف مدار�سه  البارزين قد  العلماء  من 

وحوزاته الدينية ال�سريفة".
حم�سني  اآ�سف  ال�سيخ  بني  اآخر  جانب  ومن 
االأ�سرف  النجف  اإىل  زيارته  "خالل  باأنه 
العظمى  الل  اآية  الديني  بالرجع  ولقائه 
معه  تباحث  احلكيم  �سعيد  حممد  ال�سيد 
الذهب  تخ�س  التي  االأمور  من  الكثري  يف 

ال�سيعي يف العراق والعامل".
احلكيم  الرجع  مع  "تكلمت  حم�سني:  وقال 
ميثلون  اأفغان�ستان  يف  ال�سيعة  باأن  واأخبته 
ن�سبة 30 % ومع ذلك اأ�سبح الذهب اجلعفري 
االإمامي مذهب ر�سمي يف الد�ستور، وقد كتب 
لتدري�س  كتباً  اأفغان�ستان  يف  ال�سيعة  علماء 
حالياً  وهي  احلكومية  الدار�س  يف  الطالب 
ال�سالم(،  )عليهم  البيت  اأهل  مذهب  تدرهّ�س 
اأما يف العراق فلم جند ذلك خا�سة واأن ن�سبة 

ال�سيعة فيه اأكرث من اأفغان�ستان".

ممثُل املرجعية الدينية يف كربالء
 يلتقي اآية الل ال�سيخ اآ�سف حم�سني من اأفغان�ستان

ال�سيخ ال�سيف: 
ا�سبحت العتبة احل�سينية القد�سة متميزة بالكثري 

من ال�ساريع الرائدة والفريدة.. 

جانب من اللقاء
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حتقيق/ تي�سري عبد عذاب

بالعلوم  االإن�ساَن  يرفُد  الذي  االأوحُد  اجللي�ُس  الكتاُب 
فيتبَعه  حقاً  احلقَّ  لريى  االأمور  حقائَق  ه  ويب�سرُّ  ِ
جذال  ينت�سي  باحث  وكم  فيجتنبه،  باطال  والباطل 
ل�سات  لي�سع  الكتب  بني  �سالته  على  يح�سل  حيثما 
والظامل،  بالطبات  الليء  االإن�سانية  درب  تنري  م�سيئة 
من  والنجاة  وال�سالم،  الحبة  مرفاأ  اإىل  وللو�سول 
االأمانة  ن�ساطات  �سمن  من  كان  واإغوائه  الزمان  زيغ 
بالكتب  القد�سة هو االهتمام  للعتبة احل�سينية  العامة 
ال�سنني،  مئات  اإىل  تعود  التي  القدمية  والخطوطات 
التي  القيمة  والكتب  الخطوطات  هذه  لقدم  ونتيجة 
�سعت  منها،  ق�سم  اإتالف  اإىل  اأدت  عوامل  عليها  مرت 
العتبة القد�سة وبتوجيه من اأمينها العام �سماحة ال�سيخ 
برتميم  تخت�س  �سعبة  لفتح  الكربالئي  الهدي  عبد 
اأطلق  عليها  واحلفاظ  القدمية  الخطوطات  و�سيانة 
ال�سوؤون  ق�سم  اإىل  التابعة  الخطوطات(  )�سعبة  عليها 

الثقافية والفكرية يف العتبة القد�سة.
)االأحرار(  التقت  ال�سعبة  هذه  عمل  تفا�سيل  ولعرفة 
خمتلف  يف  منت�سبني   )10( من  يتكون  الذي  بكادرها 
ح�سب  كل  والوحدات  على  مق�سمني  االخت�سا�سات 

اخت�سا�سه.

فكانت وقفتنا االأوىل مع م�سوؤول ال�سعبة )مناف لطيف 
احل�سينية  العتبة  متتلك  بقوله:  اأحتفنا  الذي  حميد( 
بثمن  تقدر  ال  التي  القيمة  الخطوطات  من  العديد 
و�سع  يف  وخزنت  والكتبة  الخازن  يف  مو�سوعة  كانت 
جماالت  بهكذا  ال�سابق  النظام  يهتم  مل  حيث  مهمل 
واتلف الكثري منها والبع�س منها �ُسرق اإبان االنتفا�سة 
اجلزء  هو  منها  تبقى  وما   )1991( عام  ال�سعبانية 
تنظيف  هي  بدايتنا  كانت   )2003( عام  وبعد  الي�سري 
وتهيئة  واالأو�ساخ  االأتربة  من  والكتب  الخطوطات 
رفوف جديدة مق�سمة ح�سب ت�سنيفها.  واأ�ساف: بدعم 
مبا�سر واهتمام من االأمني العام �سماحة )ال�سيخ عبد 
واإ�سراكه  خمت�س  كادر  تاأهيل  مت  الكربالئي(  الهدي 
باأكرث من دورة داخل وخارج البلد لالطالع على مراكز 
عالية للمخطوطات وجهزت الدار باأجهزة حديثة ومن 
منا�سئ عالية م�سهورة. وتابع حميد" مير الكتاب بعدة 
الغبار واالأتربة وتاأخذ هذه  اأولها تنظيفه من  مراحل 
تتم  اأن  يجب  العملية  الن  ن�سبيا  طويال  وقتا  العملية 
وال  الورق  على  توؤثر  ال  خا�سة  وبفر�س  دقيق  ب�سكل 
حيث  الختب  اإىل  تنتقل  وبعدها  الوجود  احلب  على 
مرحلة  ثم  ومن  كيميائيا،  والعاجلة  الت�سخي�س  يتم 
ثم  اأوراقه  وتغ�سل  وينظف  الخطوط  يفتح  الرتميم، 
خياطة  تعاد  ثم  فيه،  الوجودة  النواق�س  اإكمال  يتم 
الخطوطة بنف�س الطريقة التي خيطت يف ع�سرها اأو 
الخطوطة يف مكان خا�س  بعدها  �سنة خطها وحتفظ 
باإنارة  جمهز  خا�س  مكان  وهي  بالـ)احل�سينة(  ي�سمى 
من  موؤمنة  وهي  معينة  ورطوبة  حرارة  ودرجة  معينة 
هذه  الن  اأمينة،  تكون  بحيث  والباب  اجلدران  ناحية 
اإىل ماليني  الخطوطات عبارة عن كنوز ت�سل قيمتها 
اأو مليارات الدنانري فيجب اأن حتفظ يف مكان منا�سب 

لها.
تتكون )�سعبة الخطوطات( من خم�س وحدات: وحدة 
الت�سوير  وحدة  الخطوطات،  ترميم  وحدة  الختب، 
والت�سميم، وحدة الت�سحيف )جتليد الكتب الطبوعة(، 

ووحدة االأر�سيف.

وحدة املخترب:  
يدير  كيمياء،  علوم  بكالوريو�س  مكي(  جميل  )وائل 
تدخل  حيث  وبايلوجي(،  )كيميائي  الختب  هذا 
الخطوطة اإىل الختب ومتر بعدة مراحل اأولها مرحلة 
يقوم  حيث  البايلوجي  بها  يقوم  التي  الت�سخي�س 
تعي�س  التي  والبكرتيا  والفطريات  االآفات  بت�سخي�س 

على هذه الخطوطات.
العتبات  يف  الوحيد  الختب  )خمتبنا  اإن  واأ�ساف: 
الخطوطات(  بت�سخي�س ومعاجلة  يقوم  الذي  القد�سة 
ونعمل على معاجلة الخطوطات من االأمرا�س الوجودة 
فيها فبعد مرحلة الت�سخي�س يكون واجبا علينا اإيجاد 
العاجلة  حيث تعالج باأكرث من 4 مواد كيمياوية متتلك 
من  معني  لنوع  وت�ستعمل  معينة  خ�سو�سية  مادة  كل 
االآفات وتكون هذه الواد ال�ستعملة موادا خطرية و�سامة 
وم�سرطنة، ولكن من خالل اخت�سا�سنا والدورات التي 

�ساركنا بها نتعامل معها بكل مهنية.
وتابع مكي: اأما بخ�سو�س االأجهزة الوجودة يف الختب 
ارتاأت العتبة القد�سة اأن تقتني اأجهزة ذات منا�سئ عالية 
واأ�سلية حيث منتلك حاليا جهازا لتعفري الخطوطات 
)من�سوؤه  العراق  يف  موجود  نوعه  من  جهاز  اكب  وهو 
انكليزي(، واأي�سا جماهر األانية وجهازا لزرع البكرتيا 
وجهازا لقيا�س احلمو�سة من �سركة )رو�سر االيطالية( 
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خمطوطات تاريخية
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الن بع�س الورق ي�ساب بالتاآكل اأو التيب�س اأو اال�سفرار 
والفطريات  للبكرتيا  االأي�سية  العمليات  نتيجة  وهذا 
قيا�س  فبعد  باجلو،  الوجودة  والرطوبة  واحلمو�سة 
احلب  ت�سخي�س  �سوء  وعلى  احلب  يقا�س  احلمو�سة 
ن�ستطيع العاجلة كي ال تتاأثر االأحبار ببع�س البيدات 

والكحوالت ال�سافة.
مرحلة  اإىل  اأخرى  مرة  الخطوطة  تعود  العاجلة  بعد 
الت�سخي�س للتاأكد من الق�ساء على جميع  االأمرا�س، 
فاإذا مل نق�ِس عليها تتم معاجلتها بطريقة اأخرى وبعد 

ذلك حتول الخطوطة اإىل وحدة الرتميم.

وحدة الرتميم: 

)عبا�س الو�سوي( مرمم الخطوطات، ظهرت هذه 
اأ�سبحت  اأن  اإىل  وتطورت  عام   300 قبل  احلرفة 
وعديدة  وا�سعة  وطرق  �سوابط  فيه  علما  حاليا 
حيث ميتلك العامل العديد من الراكز وكل مركز 

يرمم بطريقة خا�سة.
العراق وتعرفنا  واأ�ساف: دخلنا عدة دورات خارج 
على الكثري من طرق الرتميم فالبع�س ي�ستخدم 
ورق  ي�ستخدم  واآخر  ال�سفاف  الال�سق  ال�سريط 
خا�سة،  مبادة  يل�سق  جدا  خفيف  وهو  )تي�سو( 
طريقة  هي  حاليا  م�ستخدمة  طريقة  احدث  اأما 
)جيكية الن�ساأ( عجينة ورق حتلل يف مواد خا�سة 
ن�ستخدم  واأحيانا  الورق،  بها  نكمل  وبعدها 
نعالج  كي  معينة  ع�سارات  اأو  ال�سفرة  اأو  الفر�ساة 
الكتاب  كان  اإذا  الو�سوي:  وتابع  الخطوطة.  بها 
اإىل ترميم هو ال�سحف الكرمي  الت�سرر والحتاج 
فيمكن اأن نكمل الرتميم، اأما اإذا كان كتابا فقهيا 
يرمم  فاإنه  تكميله  ميكن  ال  قدميا  خمطوطا  اأو 
هذا  كان  وان  كتاباته،  يف  الوجود  النق�س  ويبقى 
الكتاب مطبوعا وحمققا، فريمم ق�سم من الورق 
بقية  للون  )م�سابه  طبيعي  بلون  ويلون  التاآكل 
التاريخية  القيمة  على  نحافظ  كي  االأوراق( 

والعلمية للمخطوط.

وحدة الت�سوير والت�سميم: 
قبل  الخطوطة  ت�سور  بدء  ذي  بادئ  نعمان(  )�سرغام 
اإكمال  بعد  نهائية  ن�سخة  ت�سور  ثم  واأثناءه،  الرتميم 
االأر�سفة،  هي  العملية  هذه  من  والغاية  الخطوطة، 
بن�سخة  يطالب  اإنه  الحقق  اأو  الباحث  عادة  اإن  حيث 
يعطى  فال  اأبحاثه  يف  بها  ي�ستعني  كي  الخطوطة  من 
الن�سخة االأ�سلية ولكن ن�سخة م�سورة كي نحافظ على 
ودرجة  الرطوبة  اأجواء  ونراعي  االأ�سلية،  الخطوطة 
احلرارة واالإنارة حتى يف الت�سوير ومنتنع عن ا�ستخدام 
فال�س الكامريا الأنه ين�سط بع�س البيو�س والبكرتيا.

عمله  اإن  اأكد  فقد  يو�سف(  ح�سني  )ها�سم  ال�سمم  اأما 
ببنامج  احلا�سبة  يف  ال�سور  معاجلة  يف  يتبلور 
االأ�سلية  اخلطوط  على  التاأثري  دون  من  الفوتو�سوب 
بعدة  ون�سممها  وجنهزها  ال�سورة  ونعالج  ال�سورة  يف 
ي�ستفيد  كي  اأقرا�س  اأو  اأوراق  على  تطبع  كاأن  اأ�سكال، 

منها الباحثون والحققون. 
وحدة جتليد الكتب الطبوعة )الت�سحيف(:

الكتب  جتليد  اإن  بدوره  قال  االإله(  عبد  )ح�سام 
عمل  هو  الكتبة  يف  تلف  اإىل  تتعر�س  والتي  الطبوعة 
اإىل  يعر�سها  الكتب  يف  القراءة  فكرثة  الوحدة..  هذه 
اال�ستهالك والتمزيق فهنا يعاد جتليده وكذلك الن�سخ 
ال�سورة من الخطوطات اأي�سا جتلد بهيئة كتاب كامل. 

االنرتنيت  من  الكتب  �سحب  اأي�سا  ن�ساطاتنا  ومن 
طباعتها  يعد  مل  التي  الكتب  وخ�سو�سا ً  وحتميلها 
اإىل كتاب  االأ�سواق فيتم �سحبها وحتويلها  وفقدت من 
وجتليده وتذهيب الغالف وي�ساف اإىل ما موجود من 

كتب يف الكتبة العامة.

وحدة الأر�سيف:

)عادل حممد علي( اأكد اإن عملي ينح�سر يف حفظ الكتب 
واأر�سفتها  واحل�سارية  االأثرية  القيمة  ذات  والوثائق 
وت�سنيفها حيث نتبع طريقة االأر�سفة االلكرتونية عن 
تت�سل�سل وت�سنف وترتب وتطبع  برنامج معنيهّ  طريق 
التقليدية  االأر�سفة  اأما  مثال ً  للباحثني  اأقرا�س  على 
هي التي تثبت يف ال�سجالت الورقية، وهكذا فاإن �سعبة 
للحفاظ  قيام  خري  الهني  بدورها  تقوم  الخطوطات 
على تلك الرتكة الثقافية والفكرية الهمة التي ترفد 
التي  وال�سادر  العلوم  اأنواع  ب�ستى  وباحثينا  مفكرينا 
لنقف  والت�سنيف،  والتاأليف  البحث  يف  يحتاجونها 
جميعا على اأر�س فكرية �سلدة اأمام العوا�سف الهوجاء 
التي تهب علينا من كل حدب و�سوب حم�سنني بالعلوم 
وكفر  زيغ  كل  حيال  الناعة  اأم�سال  تهبنا  التي  احلقة 

وانحراف. 

مهام داأبت عليها �سعبة الخطوطـــــــــــــــــــــات يف العتبة احل�سينية القد�سة
�سيانة الأ�سانيد الوثائقيــــــــــــــــــة واملخطوطات التاريخية

جانب من العمل
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تقرير: علي اجلبوري
ال�سحن  يف  الأنبياء  خامت  قاعة  حتت�سن 
الحتفالت  من  الكثري  ال�سريف  احل�سيني 
تقيمها  التي  والدينية  الثقافية  والندوات 
املطهرة،  احل�سينية  للعتبة  العامة  الأمانة 
ومنظمات  احلكومية  املوؤ�س�سات  وبع�ص 
اإىل  تهدف   خطوة   يف  املدين،  املجتمع 

التوا�سل مع �سرائح املجتمع العراقي.
الثاين  الطابق  يف  الكائنة  القاعة  و�سهدت 
احل�سيني  ال�سحن  يف  الرجاء  باب  عند 
تليق  وا�سعة  فنية  تغيريات  ال�سريف؛ 
التقنيات  مع  وتتما�سى  ال�سريف  باملرقد 

احلديثة. 
يف  العامة  العالقات  ق�سم  م�سوؤول  واأو�سح 

ال�سهر�ستاين  جمال  ال�سيد  املطهرة  العتبة 
باأّنه "مت اإحداث تغيريات وا�سعة وخمتلفة 
اإن�ساء  و�سملت  الأنبياء،  خامت  قاعة  يف 
امل�سرح  وهذا  القدمي،  واإلغاء  جديد  م�سرح 
الألياف  قطع  با�ستخدام  ت�سميمه  مت 
األف   110( عمله  وكّلف  البال�ستيكية، 
له  امل�سمم  املهند�ص  تربع  وقد  دولر(، 

قاعة "خامت الأنبياء" بالعتبة احل�سينية ت�ستعــــــــــــــد لحت�سان الحتفالت والندوات بحّلتها اجلديدة
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قاعة "خامت الأنبياء" بالعتبة احل�سينية ت�ستعــــــــــــــد لحت�سان الحتفالت والندوات بحّلتها اجلديدة

بن�سف املبلغ".
وتابع "ان امل�سرح على �سكل وردة يف الأر�ص 
اأ�سخا�ص  لثالثة  تت�سع  من�سدة  تتو�سطها 
واأخرى جانبية �سغرية لعريف احلفل، وقد 
بالزمية  ب�سا�سة  اأي�سًا  امل�سرح  جتهيز  مت 
اإىل  اإ�سافة  بو�سات(،   103( ب�سعة  كبرية 
وهي  اآليًا،  تتحركان  ثمينتني  �ستارتني 

الإمارات  من  جتهيزها  مت  حمراء  واحدة 
الر�سا  الإمام  م�سهد  من  خ�سراء  واأخرى 
)عليه ال�سالم(".كما "حتوي قاعدة امل�سرح 
على منظومة اإ�ساءة بـ )26 لونا( لالإ�ساءة 
بها  التحكم  وميكن  واملنفردة  املزدوجة 
اإطار   على  الب�سملة  عبارة  نق�ص  ومت  اآليًا، 
الإ�سالمية  اخلطوط  اأنواع  باأحد  امل�سرح 

الذي فاز يف بع�ص امل�سابقات العاملية للخط 
الإ�سالمي".

�ست�سمل  اأخرى  تغيريات  "هنالك  واأ�ساف  
القادمة  الثالثة  الأ�سابيع  خالل  القاعة 
ومتحركة  ثابتة  لكامريات  ملحق  وهي 
واإنارة متحركة اأي�سًا اآليا  اإ�سافة اإىل و�سع 

�سا�ستني كبريتني". 
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�لعطاء �حل�سيني

 تي�سري عبد عذاب

�سمن منهاج العتبة احل�سينية القد�سة  لتلبية 
احلثيث  وال�سعي  احلديث،  الع�سر  متطلبات 
من اأجل اإف�ساء الثقافة احل�سينية االأ�سيلة بني 
كافة �سرائح الجتمع، متا�سياً مع تطور اأ�ساليب 
االت�سال وتباين لغة اخلطاب مع االآخر �سواء   اأ 
كان يف داخل العراق اأم  يف خارجه، حيث ا�ستقبل 
ال�سيد �سعد البناء مدير مكتب اأمني عام العتبة 
من  وفدا  ال�سياق  هذا  يف  القد�سة  احل�سينية 
وروؤ�ساء  دكاترة  �سم  بغداد،  جامعة  اأكادمييي 
اأق�سام كلية اللغات فيها، وقد جاءت الزيارة من 
اأجل فتح باب التعاون بني اأ�ساتذة اجلامعة مع 
العديدة  االإ�سدارات  لرتجمة  القد�سة  العتبة 
االإعالم  ق�سم  يف  الن�سر  �سعبة  ت�سدرها  التي 
و�سعبة رعاية الطفولة، وغريها من من�سورات 
اإىل  القد�سة  للعتبة  التابعة  االأخرى  االأق�سام 
كافة  ال�سلمني يف  اإىل  واإي�سالها  اللغات،  جميع 

دول العامل.
مع  لقاء  اخل�سو�س  هذا  يف  لـ)االأحرار(  وكان 
ع�سو  الحمداوي(  عبا�س  )فا�سل  الدكتور 
الهيئة التح�سريية جلمعية مرتجمي العراق، 
القد�سة  العتبة  الرتجمة يف  والن�سق مع جلان 
حيث اأجاب بالقول:" ت�سرفنا بهذا اللقاء وفتح 
اإخواننا  مع  ال�ساركة  اأجل  من  التعاون  باب 
ثقافة  واإي�سال  احل�سيني،  االأثر  برتجمة 
اإىل  واأخالقه  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمام 
يعد  حيث  اللغات،  خمتلف  عب  العامل  �سعوب 
مكتب  مدير  ال�سيد  مع  لنا  االأول  اللقاء  هذا 
االأمني العام كي ن�سع اخلطوط الرئي�سية من 
اجل توثيق التعاون م�ستقباًل بني هذه اللجان 

والعتبة احل�سينية القد�سة".
فيما اأجاب الدكتور )�سامر اأكرم ح�سني( مقرر 
قائاُل:"  بغداد  جامعة  يف  الرو�سية  اللغة  ق�سم 
نبدي ا�ستعدادنا لن�سر الفكر واالأدب احل�سيني 
اإىل لغات العامل الختلفة، وقد �سم الوفد روؤ�ساء 

الكلية  تعد  التي  اللغات  كلية  من  اأق�سام  عدة 
يف  مرتجمني  ج  تخرهّ التي  العراق  يف  الوحيدة 
خمتلف اللغات، كما متتلك هذه الكلية اأ�ساتذة 
وتقدمي  التعاون  يف  الرغبة  ميلكون  اأكفاء 

اخلدمة الجانية  للعتبة احل�سينية القد�سة.
الزهرة(  عبد  )جعفر  التدري�سي  التقينا  ثم 
قال:"  حيث  الفرن�سية  اللغة  ق�سم  ماج�ستري 
على  الدينية  الوؤ�س�سات  النفتاح  بداية  هذه 
االأكادمييني العراقيني، كي يكون هنالك تعاون 
جمال  يف  وخا�سة  االإ�سالم،  يخدم  م�سرتك 
احل�سينية  والثقافة  االإ�سالمي  الفكر  اإي�سال 
الناطقني  العراق من غري  ال�سلمني خارج  اإىل 

باللغة  العربية.
عن  اللقاء  اأ�سفر  بالقول،  الزهرة  عبد  واأ�ساف 
بعملية  البدء  اأهمها  حماور،  عدة  على  اتفاق 
الرتجمة لختلف اإ�سدارات العتبة القد�سة اإىل 
�سبكة  على  موقع  فتح  واأي�ساً  االأخرى،  اللغات 
الدينية،  الرتجمة  مبو�سوع  خا�س  االنرتنيت 
وبحوث  وندوات  موؤمترات  اإقامة  وكذلك 
كربالء  مدينة  ل�سكنة  اللغات  لتعليم  ودورات 

القد�سة.
ويف ختام اللقاء �سكر ال�سيد �سعد البناء الدين 
القد�سة  للعتبة  العام  االأمني  مكتب  مدير 
وجت�سمهم  ح�سورهم،  على  الوفد  اأع�ساء 
عناء ال�سفر من اجل خدمة مذهب اأهل البيت 
العتبة  مرتجمي  وم�ساركة  ال�سالم(  )عليهم 

اأجل  ومن  احليوي،  الجال  هذا  يف  القد�سة 
م�ستقبال  �سيثمر  الذي  التعاون  من  نوع  خلق 
الرتجمة  جمال  يف  خا�سة  تعاىل،  الل  �ساء  اإن 
وكذلك يف الجاالت االأخرى، حيث يتم ترجمة 
اأربع  اإىل  القد�سة  العتبة  اإ�سدارات  من  ق�سم 
ترجمة  تتم  اأن  معينة  اآلية  وفق  وناأمل  لغات 
االإ�سدارات اإىل لغات اأخرى. وبني ال�سيد �سعد 
والعبا�سية  احل�سينية  العتبتني  باأن  الدين    
القد�ستني ت�ستقبل خالل كل عام الاليني من 
الزوار فخالل زيارة االربعني االخرية وفد اىل 
واخيه  االإمام  لزيارة  القد�سة  كربالء  مدينة 
ح�سب  ال�سالم(  عليهما   ( العبا�س  الف�سل  ابي 
ما ذكرت وكاالت 12.000.000 من داخل وخارج 
على  بال�سري  واالخاء  العهد  يجددون  العراق 
االإمام  اجلها  من  �سار  التي  ال�سامية  البادئ 
بالعروف  االمر  وهي  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
جده  امة  يف  واال�سالح  النكر  عن  والنهي 
وج�سد  و�سلم(  واله  عليه  الل  )�سلى  حممد 
وذلك  �سنة   1400 قبل  اي�ساً  ال�سالم(  )عليه 
احلرية  معنى  هجرية   61 �سنة  عا�سوراء  يوم 
والوقوف  االن�سان  بحقوق  والناداة  وال�ساواة 
�سد الظلم والطغيان والف�ساد و�سحى من اجل 
باأهله وعياله واطفاله وا�سحابه وبنف�سه  ذلك 
ال�سريفة فهو )عليه ال�سالم( ابو االحرار و�سيد 

ال�سهداء . 

اأكادمييوَن من جامعة بغداَد 
 ُيبدون ا�ستعدادهم للتعاون يف ترجمة اإ�سدارات العتبة القد�سة

جانب من اللقاء
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اجلـــــــــوُد
قْم وا�سكب ال�سعر من ذا اجلوِد يا قلُم
بقافيٍة فـــلـــريِو  الــ�ــســعــر  وا�ــســكــب  قــــْم 
جامعُه اجلــــــود  وكـــــل  اأعــــنــــي  عـــبـــا�ـــس 
ــه ِ الــغــيــث كــل الــعــمــر ِ ميطره مــن كــفِّ
اأم يده �ــســخــاء اجلــــود ِ  ــان عــنــدي  �ــســيهّ

اإ�ـــســـالمـــاً ومــكــرمــة ً مـــن اأول الــنــا�ــس 

ــــبــــة ٌ فـــ�ـــســـل ٌ وعــــــــزٌم واأخــــــــــالق مــــذهَّ
زلــــزلــــة ــــيــــه  كــــفهّ ويف  بــــــاأ�ــــــس  عــــيــــنــــاه 

ـــاه مـــن فـــار�ـــسٍ  .. تـــقـــواه ُ رايـــتـــه ُ حـــيهّ
ك�ساعقةٍ  لبهّى  اإن  العزم ِ  �سهوة ِ  من 

مــا �ــســام يف جنحه ِ طفل ٌ وال امـــراأة ٌ
اأم�سكه  َ حـــني  لــكــن   .. الــــاء ُ  ــه  كــفِّ يف 
عــبــا�ــس هــــذا وفـــــاء ٌ �ــســيــَغ يف رجــــلٍ  
كـــــــل  الــــبــــنــــني راآهــــــــــم حتـــــت نــــاظــــره 

البـــن الــبــتــول تــفــانــوا حتـــت َ اإمـــرتـــه ِ
عبا�س ُ من كان نحو الف�سل قائدهم
فاطمةٍ  بنت َ  ووافـــى  احل�سني  وافـــى 

ُتــفــدى لعينهما  مــفــقــوء  الــعــني َ كــي 

مـــن جـــاد بـــالـــروح ِ جــــادت كـــلُّ جــثــتــه ِ

ــمــة ٌ راأ�ــــــس ٌ ونـــحـــر ٌ واأ�ــــســــالع ٌ مــهــ�ــسهّ
لــفــح ُ غبته الـــــــرتاُب وحـــتـــى  حــتــى 
�سواأتِه خــلــف  تــــــوارى  الــــفــــرات ُ  اإال 

وجــانــبــه ُ يــحــيــا  ان  الــعــار ِ  منتهى  يف 

عــبــا�ــس ُ بــــاب ٌ لـــكـــلهّ اخلــــري ِ عــتــبــتــه ُ
يق�سدُه بـــاحلـــقِّ  الــــذي  لــكــل ِّ  طــوبــى 

الُــرجتــى علُم اإن   َ الــقــول  وا�ــســتــجــود ِ 
من بحر ِ ذي الف�سل ُت�سَتبدا وُتختتُم
يلتئُم ثــــم  فـــــــرادى  الـــ�ـــســـحـــاب ِ  مـــثـــل 
يزدحُم الــغــيــث ِ  كـــل  الــطــف ِّ  لــكــن يف 

كــــرم ُ وذا  جــــود ٌ  ذا  ـــنـــوان  �ـــسِ فــالــكــل 
ُينتظُم لـــلـــعـــبـــا�ـــس  الــــــكــــــارم ِ  عــــقــــد 
تقت�سُم االقـــمـــار  نــــوره ُ  مـــن  وجـــه  يف 
تنف�سُم واالطـــواد  االأر�ـــس  من هولها 

ـــه ِ حـــق ٌ ومــعــتــ�ــســم ُ والــ�ــســيــف يف كـــفِّ
ينهزُم احلـــال ِ  �ــســاح يف جحفل يف  اإن 
اإن ي�ستغيثوا .. يطري ُ الغوث ُ نحوهم

تنحرم ُ واالأطــفــال  ال�سرب َ  يقبل  مل 
يف وقــعــة الــطــف هـــذا الــ�ــســوُغ يحتدم
يــ�ــســتــ�ــســهــدون وقـــبـــل الـــــوت هـــم خـــدُم
وا�سرتخ�سوا العمر حتى ت�سلم اخليَُّم
ينعدُم الطفَّ  يــوم  الف�سل ُ  مثله  عن 
مــــات َ دونهم الــعــهــد حــتــى  مــ�ــســتــويف 
اأكفهُم تــبــقــى  كـــي  الـــكـــف هّ  مــقــطــوعــا 
يلتزم فـــيـــه  كـــــل  اجلـــــــود  يـــكـــمـــل  كـــــي 
كل على الف�سل يوَم الف�سل ِ قد عزموا
فيعت�سم فــ�ــســال ً  ُيــعــتــلــى  لـــو  ودَّ  كـــم 
وان�سل يف اجلرف ِ عن عبا�س يحت�سم
ينكتُم الــعــبــا�ــس ِ  الــبــ�ــســالــة ِ يف  �ــســوت 
ويـــغـــتـــنـــُم اإال  �ــــســــائــــل ٌ  ُه  مــــــــــــرَّ مــــــا 
ي�ستلم  �ــســوف َ  حتماً  ال�سفاعة ِ  �ــســكُّ 

حكاية ٌ ق�سريٌة 
حممد املو�سوي اإنها يف يد من نحب!

كل  فكان  احلب  بينهما  ربط  زوجان  هناَك 

منهما ال يجد راحته اإال بقرب االآخر، اإال اأنهما 

هادئ  فالرجل  الطباع،  يف  متاماً  خمتلفان 

العك�س  وعلى  الظروف،  اأ�سعب  يف  يغ�سب  وال 

الأتفه  وتغ�سب  الطبع  حادة  فهي  زوجته،  منه 

االأمور.. وذات يوم �سافرا معاً يف رحلة بحرية، 

وقد اأم�ست ال�سفينة عدة اأيام يف البحر حينما 

بال�سفينة  تودي  اأن  كادت  ثارت عا�سفة هوجاء 

وركابها.

بني  الذعر  وانت�سر  بالياه،  ال�سفينة  فامتالأت 

عن  يخِف  مل  ال�سفينة  قائد  حتى  الركاب، 

النجاة  فر�سة  واأن  خطر  يف  اأنهم  ال�سافرين 

حتتاج اإىل معجزة من الل تعاىل، فلم تتمالك 

اأع�سابها فاأخذت ت�سرخ وال تعلم ماذا  الزوجة 

ت�سنع .. وذهبت م�سرعة نحو زوجها لعلها جتد 

حال عنده للنجاة من هذا الوت، وقد كان جميع 

الركاب يف حالة من الهياج، ولكنها فوجئت به 

واتهّهمتُه  غ�سباً،  فازدادت  كعادته،  هادئاً  جال�ساً 

بالبود والالمباالة.

غا�سبة،  وعني  عاب�س  وبوجه  اإليها  نظر  لكنه 

وقال  �سدرها  على  وو�سعه  خنجره  ا�ستل 

من  تخافني  اأال  حاد:  وب�سوت  جدية  بكل  لها 

اخلنجر؟ نظرت اإليه وقالت: ال! 

فقال لها: لاذا؟

فقالت: الأنه مم�سوك يف يد من اأثق به واأحبه؟

فابت�سم وقال لها: هكذا اأنا!

بيد  مم�سوكة  الهائجة  االأمواج  هذه  كذلك 

هو  كان  اإن  اخلوف  فلماذا  واأحبه،  به  اأثق  من 

ال�سيطر على كل االأمور؟!!.

جانب من اللقاء
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الروح والرزق

من ادعية الإمام ال�سجاد )عليه ال�سالم(

عن كتاب كنز الفوائد" ل�سيخنا الكراجكي 
دخل  قال:  الغفاري  ذر  اأبي  عن  با�سناده، 
موالنا اأمري الوؤمنني )عليه ال�سالم( على 
احلرث بن االأعور الهمداين، وكان مري�ساً 
وقد اأ�سرف على الوت، فلما اأراد اأن ين�سرف 

تعلق احلرث بذيل اأمري الوؤمنني، وقال: 
يا اأمري الوؤمنني!.. اأخبين عن الروح.

الل  لطائف  من  لطيفة  هي  نعم،  فقال: 
– عز وجل – اأخرجها من ملكه واأ�سكنها 
يف ملكه، وجعل لك عنده �سيئاً، وجعل له 
فهي  عندك  له  الذي  فاأما  �سيئاً..  عندك 
الرزق،  فهو  عنده  لك  الذي  واأما  الروح، 

فاإذا نفد مالك عنده واأخذ ما له عندك.
من  يوم  اأول  يف  اإين  موالي!..  يا  فقال: 
الدنيا،  اأيام  من  يوم  واآخر  االآخرة،  اأيام 
اأدري  وال  االأكب،  الفزع  من  اأخاف  واإين 
والعبور  النزع  من  واأخاف  بي،  يفعل  ما 
على ال�سراط. قيل: فبكى احلارث وقال: 
يا  �سيعتك  من  جعلني  الذي  لل  احلمد 
اأمري الوؤمنني  ثم ان�سرف )عليه ال�سالم 

( وفارق احلارث من الدنيا.

عن االإمام زين العابدين )عليه ال�سالم( : ) اللهم ، اإنهّك اأيهّدت دينك يف كلهّ اأوان باإمام ، جعلته علماً 

لعبادك ، ومناراً يف بالدك ، بعد اأن و�سلت حبله بحبلك ، وجعلته الذريعة اإىل ر�سوانك ، وافرت�ست 

كني ،  رت من مع�سيته ، واأمرت بامتثال ع�سمة الالئذين ، وكهف الوؤمنني ، وعروة التم�سِّ طاعته ، وحذهّ

ادية . وبهاء العاملني ... ( / ال�سحيفة ال�سجهّ

نقل يل اآية الل ال�سيد اأبو القا�سم الكوكبي )دام 
اأ�سغر، وهو  ال�سيد علي  الرحوم  ان والده  ظله( 
تويف  )تبيز(  مدينة  يف  الدين  علماء  كبار  من 
بنقل  اأو�سى  وقد  عاماً،  اأربعني  من  اأكرث  قبل 
جوار  وبدفنها  االأ�سرف  النجف  اإىل  جنازته 
االإمكان  قدر  ال�سالم(  )عليه  علي  االإمام  مرقد 

وال�ستطاع.. يقول ال�سيد الكوكبي انه:
الأ�سباب معينة مل نتمكن من العمل بو�سيته يف 
ودفناه  تابوت  يف  اجلنازة  فو�سعنا  الوقت،  ذلك 
اإىل  الطريق  فتح  اذا  ب�سكل  يف مقبة منطقتنا، 

العراق ي�سهل نقلها اإىل النجف.
اإجازة  على  ح�سلنا  حتى  �سنوات  اأربع  وم�ست 
اجلنازة،  لنقل  واالإيرانية  العراقية  احلكومة 
جنازة  اأنها  الوثيقة  يف  االإدارية  اجلهة  و�سجلت 
قبل  احلقيقية  الوفاة  تاريخ  وكتبت  مندر�سة، 
التي  الدقيقة  العلومات  ح�سب  وذلك  �سنة،  كذا 

قدمناها.
االأرا�سي  نحو  متجهني  التابوت  حملنا  وهكذا 

 – )خ�سروى  البية  احلدود  عب  العراقية 
خانقني( .. فاأخ�سعت اجلهة العنية يف اجلمرك 
الطلوب،  والفح�س  للتفتي�س  اجلنازة  العراقي 
وتطبيق العلومات الكتوبة يف الوثيقة االإيرانية.. 
فما اأن فتحوا التابوت حتى وجدوا جثمان والدي 

طرياً وكاأنه ميت قبل �ساعات!..
اليت  اأن  تن�س  الوثيقة  اأن  بذريعة  فرف�سوها 
بينما  قدمي،  وفاته  وتاريخ  اجلثمان،  مندر�س 
التاريخ!..  بهذا  ميتاً  عليه  يبدو  ال  اجل�سد  هذا 
احلدود  �سرطة  اإقناع  يف  حماوالتنا  وطالت 
وم�سوؤول اجلمرك العراقي حتى وافقوا بدخولنا 

اإىل النجف االأ�سرف.
الذين �سخروا  االأتقياء  العلماء  اأبدان  نعم، هذه 
قواهم اجل�سمية يف عبادة الل تعاىل، وياأبى الل 
اأن تت�سوه االأبدان ال�ستخدمة يف طاعته  الكرمي 
الأرواحها  واإجالاًل  ل�ساحبها،  اإكراماً  وعبادته، 
لالأخرين  وتدلياًل  الطمئنة،  ونفو�سها  الوؤمنة، 

على �سالمة طريقهم.

ماذا وجدت يف التابوت ؟
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�سورة من اجلو عام 1928 م

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

احللقة الثانية:

يقول ال�سيد الوالد ملا توجهنا اإيل 
فندق ال�سالم اأدخلوين مع ال�سيد 
جعفر بحرالعلوم يف قاعة كبرية 

و راأيت اأمامي يف انتهاء القاعة 
اأعمدة خ�سب فقلت يف نف�سي: اإننا 
متوجهون اإىل ال�سهادة ل حمالة، 
و قلت لل�سيد جعفر: يا اأبا اأحمد 

هل ت�سهدت؟ فقال يل: و هل خفت 
يا �ساحبي؟ قلت له: كال مل اأخف 

و لكن هوؤلء ل مانع عندهم من 
اأن يقتلونا: فابت�سم  ال�سيد جعفر  

وقال يل: اأنا منذ زمن ت�سهدت.

ال�سهد  رواية  يف  الوالد  الرحوم  وي�ستمر 
اخلوئي  وال�سيد  اأنا  ركبنا  يقول:  الوؤمل، 
اخلوئي  ال�سيد  جل�س  حيث  ع�سكرية  �سيارة 
ووراءنا  �سابط  اأمامنا  و  اخللفي  القعد  يف 
من  اأربعة  اإىل  اإ�سافة  رباعية  عليها  �سيارة 
واأمامنا  اخلا�س  اجلمهوري  احلر�س  اأفراد 
اإىل  وتوجهنا  خلفنا  ومثلها  �سيارات  خم�س 
بغداد  و الطريق مليء  بالدبابات و اجلي�س  

واحلر�س اجلمهوري واالأمن اخلا�س.
مقر  اإىل  تقلنا  التي  ال�سيارة  توجهت 
اجتزنا  اأن  بعد  الع�سكرية  االأ�ستخبارات 
اخلوئي  ال�سيد  �ساألني  وقد  طوياًل،  نفقاً 
يف  اإننا  له:  فقلت  االآن؟  نحن  اأين  قائاًل: 
الذي  ال�سابط  االأ�ستخبارات، ف�سمعني  مقر 
يجل�س اأمامنا فقال يل: ماذا يقول ال�سيخ؟ 

بالفار�سية، فقلت له:  ال�سيد تكلم معي  الأن 
ي�ساألني عن الكان الذي نحن فيه فقلت له: 
اأين  اإنه مقر االأ�ستخبارات، فقال يل: و من 
االأ�ستخبارات؟  الكان هو مقر  ان هذا  تدري 

فقلت له: �سبق اأن اأتيت اإىل هنا.
اإيل  واأخذوين  واأنزلوين  ال�سيارة  توقفت 
اإىل  ال�سيد  اأخذوا  اأن  بعد  انفرادي  �سجن 

مكان جمهول.
و كان الوقت حينها حوايل ال�ساعة العا�سرة 
ال�سجن  من  زاوية  يف  بزيهّي  فجل�ست  لياًل 
و  �سوء  ب�سي�س  فيه  يرى  ال  الذي  الظلم 
ال�سري  راأ�سي حول  تتزاحم يف  االأفكار  بداأت 
ال�سيد  اإعدام  ذهني  يف  ودار  ينتظرنا  الذي 
الهدي  بنت   العلوية  واأخته  ال�سدر  ال�سهيد 
يل:  يقول  ب�سخ�س  اإذا  و  كذلك  اأنا  بينما  و 
اأنت حممد تقي؟ فقلت له: نعم، فقال يل: 
اأنا جارك يف النجف و للجار حق على جاره 
كيف  اأوال  له:  فقلت  تريد،  ما  مني  اأطلب 
له:  فقلت  بخري،  قال  الوالد؟  ال�سيد  حال 
فاطرق  ال�سبح  �سالة  وقت  حان  اإذا  ثانياً 
علي الباب، بعد مدة جاء �سابط ففتح الباب 
و هو ي�سحك وي�ستهزئ  بي قائاًل: يا حممد 
اأجبه،  فلم  والدك؟  ترى  اأن  تريد  هل  تقي 
فقال: اإن احلظ قد حالفك، قم فاإن والدك 
يريدك، و اأخذين يف  دهاليز ال حدود لها اإىل 
اأن انتهى اإىل غرفة اأدخلني فيها فراأيت كبار 
ال�سباط جال�سني و على راأ�سهم الجرم �سابر 
اأ�سبح  والذي  اال�ستخبارات  مدير  الدوري 
القد�سة  كربالء  لدينة  حمافظاً  بعد  فيما 
و  ال�سامرائي  وفيق  اأمثال  اآخرون  و�سباط 
اأ�سدره  الذي  اخلوئي  ال�سيد  بيان  باأيديهم 
جنب  اإىل  فجل�ست  ال�سعبانية  االنتفا�سة  يف 
ال�سيد الوالد �سائاًل اإياه: هل اأعطوك �سيئاً؟ 
فقال: ال، لكنهم ي�ساألوين عن ال�سيد جميد، 

بني  اخلوئي  ال�سيد  بيان  يتناقلون  وكانوا 
موافق و خمالف فبع�سهم يقول: اإن ال�سيد 
يدعو   يف بيانه اإىل عدم الفو�سى  و التجاوز 
يف  اجلثث  ترك  وعدم  االآخرين  حقوق  على 
ال�سوارع اإىل غري ذلك من االأمور التي نهى 
خالف  اآخرون  يرى  حني  يف  االإ�سالم،  عنها 
ذلك، و بداأ التحقيق معي حيث ا�ستمر اأكرث 
من ثالث �ساعات و لا انتهى التحقيق اأخذونا 
و  اآخر،  �سجن  اإىل  اخلوئي(  ال�سيد  و  )اأنا 
ال�سباط  اأن  الوالد  ال�سيد  يل  حكى  هناك 
�ساهدوه يف حالة �سحية  و  اإليه  كلما جاوؤوا 
�سيئة �ساألوه عما اإذا كان يريد �سيئاً، فاأجابهم 
ال�سيد الوالد: اأريد ابني ال�سيد حممد تقي 
و هو االأدرى باحتياجاتي، و قد عانى ال�سيد 
الوالد كثرياً من الذهاب اإىل التواليت نظراً 
لعدم وجود الاء فيه و �سعوبة الو�سول اإليه، 
ثم جاءوا واأخذوين اإىل التحقيق الذي تكرر 
تفتي�سي  مع  مرات  خم�س  اليوم  هذا  فى 
التحقيق  من  رجعت  و-لا  دقيقاً،  تفتي�ساً 
�ساألت ال�سيد الوالد: هل تناولت �سيئاً، فقال 
له:  فقلت  البتقال،  ع�سري  اأعطوين  يل: 
ثمان  منذ  ولدي  يا  يل:  فقال  �سربت،  لاذا 
فماذا  �سيئاً  اأتناول  مل  اأنا  و  �ساعة  اأربعني  و 

اأ�سنع؟
لقد بقينا لدة يومني يف هذا ال�سجن و اأخذونا 
بادر  الذي  �سدام  اإىل  ال�سباح  عند  و  بعدها 
بال�سوؤال كيف �سحتك؟ قال ال�سيد اخلوئي: 
اأحلمد لل على كل حال اإين قريب من الوت 
والوت قريب مني. وقال لل�سيد اخلوئي هل 
الل:  رحمه  فاأجابه  ال�سلمني؟  بقتل  تر�سى 
ومن ير�سى بقتل ال�سلمني؟ وقال �سدام اأنت 
يا �سيد حمرتم – خماطباً ال�سيد اخلوئي- 
ال�سيد عبد الجيد  – ويق�سد  اأوالدك!  لكن 

وال�سيد حممد تقي -.
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الإماُم عليٌّ الهادي )عليه ال�سالم(
مع�سوم هوية 

ُكنيته : اأبو احل�سن .
العامل   ، الرت�سى   ، النجيب   ، الهادي   ، النقي   : األقابه  من 
 ، ل  التوكهّ  ، الطيِّب   ، الوؤمتن   ، االأمني   ، الفقيه   ، التقي   ،

الع�سكري ، النا�سح .
والده : االإمام حممد اجلواد )عليه ال�سالم( .

والدته : )�َسمانة الغربية( ، وهي من القانتات ال�ساحلات 
ي عارفة  ، وكان االإمام الهادي )عليه ال�سالم( يقول : ) اأمِّ
 ، مريد  �سيطان  يقربها  ما   ، اجلنهّة  اأهل  من  وهي   ، ي  بحقهّ
وال ينالها كيد جبهّار عنيد ، وهي مكلوءة بعني الل التي ال 

تنام ( .
اأ�سهر زوجاته : )�سليل( ، وهي امراأة جليلة ال�ساأن ، وكانت 
الهادي  وكان   ، ة  ال�سدهّ ام  اأيهّ االأحكام  نقل  يف  لل�سيعة  الفزع 
االآفات  م�سلولة من  اإنهّها   (  : ها  بحقهّ يقول  ال�سالم(  )عليه 

والعاهات ، واالأرجا�س واالأجنا�س ( .

اأوالده : االإمام احل�سن الع�سكري )عليه ال�سالم( ، وال�سيهّد 
حممد )�ساحب الكرامات( واحل�سني ، وجعفر ، وعالية . 

رة . مكان والدته : الدينة النوهّ
ة ، �سنة )212( للهجرة . تاريخ والدته : منت�سف ذي احلجهّ

عمره عند انتقال االإمامة اإليه : �ستهّ �سنوات وخم�سة اأ�سهر 
، وقيل : �سبع �سنوات .

نق�س خامته : )الل ربِّي وهو ع�سمتي من خلقه( .
ة اإمامته : اأربع وثالثون �سنة . مدَّ

 ، الُنت�سر   ، ل  التوكِّ  ، الواثق   ، الُعت�سم   : ع�سره  ملوك 
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ح�سن الها�سمي

ما اأحلى الطالَب ال�سعبية يف البحرين عندما خرج عن بكرة 
والعدالة،  والتغيري  باالإ�سالح  تطالب  مظاهرات  يف  اأبيه 
ترتفع  واأياديهم  �سلمية  ب�سلمية  تهتف  اأبنائه  وحناجر 
كرنفال  اأحلى  يف  اأخرى،  وال�ساحف  تارة  االأزهار  بحمل 
تغيريي �سهدته النطقة العربية �سواء من ناحية التنظيم 
اأو الطالب احل�سارية اأو ال�سعارات الوطنية اأو احلفاظ على 

المتلكات العامة واخلا�سة.
البحرين  يف  االأمنية  االأجهزة  به  واجهت  ما  اأق�سى  وما 
اجلزيرة  درع  وقوات  والبلطجية  اجلي�س  قوات  ت�ساندها 
الإجها�س  تكاتفت  قد  القوى  تلك  كل  ال�سعودية،  بقيادة 
�سوى  لها  ذنب  ال  وطنية  اإرادة  ولدح�س  �سلمية  ثورة 
�سعوب  ك�سائر  وطنها  يف  الرغيد  احلر  بالعي�س  مطالبتها 
الدول التح�سرة وبرفع الظلم واحليف والتمييز الطائفي 
والتنكيل  والقتل  القمع  األوان  بكل  جوبهوا  ولكنهم  عنهم، 
احلركة  وقادة  اأبناء  من  العديد  طالت  التي  واالعتقال 
ميار�س  اخلليفي  احلكم  فنظام  البالد.   يف  االإ�سالحية 
الظلم بحق االأكرثية من اأو�سع اأبوابه منذ ع�سرات ال�سنني 
هل  حقوقها،  باأب�سط  تطالب  عندما  بالطائفية  ويتهمها 
تعلم لاذا انتف�س �سعب البحرين؟! الأنه ممتهن وم�سحوق 
وطنه  يف  يعي�س  وهو  واالختيار  احلرية  وم�سلوب  الكرامة 

ووطن اأجداده منذ القدم!! 

واالأمن  وال�سرطة  اجلي�س  اإىل  االنت�ساب  اإن  تعلم  هل 
على  وحملل  ال�سيعي  البحريني  على  حمرم  الوطني 
�سدام  وفدائيي  وال�سوري  واليمني  والهندي  الباك�ستاين 
واأتباع  منهج  على  احلاقدة  الوهابية  اإىل  ينت�سبون  الذين 
التحرك  يتهمون  هذا  كل  ومع  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل 

ال�سعبي يف البحرين بالطائفية؟!! 
هي  القرار  اتخاذ  ومراكز  ال�سيادية  النا�سب  اإن  تعلم  هل 
حكر على العائلة الالكة واالأقلية، ومن �سمن 24 وزارة فاإن 
ن�سيب االأكرثية منها خم�س وزارات خدمية فقط، ومع كل 

هذا يتهمون االأكرثية الطالبة بالعدالة بالطائفية؟!  
هل تعلم اإن الجن�سني ال�سيا�سيني يف البحرين باتت ن�سبتهم 
اأكرث من ن�سبة ال�سكان االأ�سليني يف اأعظم تغيري دميوغرايف 
ي�سهده العامل احلديث والقدمي ن�سبة اإىل �سكان البحرين 

االأ�سليني الذي ال يتجاوزون �ستمائة األف ن�سمة؟!
واإجازات  ال�سخمة  والقاوالت  االأموال  روؤو�س  اإن  تعلم  هل 
الالكة  العائلة  على  حكر  هي  واخلا�سة  العامة  اال�سترياد 
الال  وهي  البلد  يف  التحكم  عنا�سر  الإبقاء  ذلك  واالأقلية، 
وال�سلطة واالإعالم بيد جهة على ح�ساب االأكرثية الهم�سة، 
ومع ذلك يتهمون الطالبني بالعدالة يف تبديد االأموال بني 

فئات ال�سعب بالطائفية؟!
هل تعلم اإن النظام اخلليفي يف البحرين هو الوحيد الذي 
درع  من  طالب  بل  االأمنية  بقواته  �سعبه  ب�سرب  يكتف  مل 
اأي  لردع  الا�سي  القرن  اأ�س�س يف ثمانينيات  الذي  اجلزيرة 

غزو خارجي يتعر�س له اأع�ساوؤه ال�ستة، ولكنه يف البحرين 
االأ�سلحة  اأنواع  ب�ستى  االأعزل  �سعبه  ل�سرب  اأ�ستقدم  قد 
اإيران  يتهمون  فاإنهم  االنتهاكات  تلك  كل  من  وبالرغم 

ال�سفوية بالوقوف وراء التحرك ال�سعبي يف البحرين؟!
اآل خليفة ق�سموا الدوائر االنتخابية للبلان  اإن  هل تعلم 
على اأ�سا�س الناطق ولي�س الكثافة ال�سكانية، وبذلك حولوا 
يف  اأكرثية  اإىل  االأقلية  ومتثيل  اأقلية  اإىل  االأكرثية  متثيل 
البلان، وتبعا لذلك ويف االنتخابات التي جرت اأواخر العام 
ال�سيعية 18 مقعدا يف جمل�س  الوفاق  كتلة  اأحرزت  الا�سي 

النواب الكون من 40 مقعدا؟!
االأكرثية  واتهام  الطائفية  �سماعة  اإن  خليفة  اآل  وليعلم 
تطبيق  وحماولة  ال�سفوية  الجو�سية  الإيران  بالعمالة 
االأ�سطوانة  تلك  باتت  البحرين  االإيرانية يف  الفقيه  والية 
اأطلقوها  اإال الذين  ال�سروخة م�سحكة للثكلى ال ي�سدقها 

من التكفرييني واالإرهابيني والطائفيني. 
والكرامة  احلرية  تعلم  الذي  ال�سعب  اإن  كذلك  وليعلم 
يزال  ال  الذي  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإمام  من  والعدالة 
يهتف بنا قائال: كفى بك ذال اأن تعي�س وترغما، ال ميكن له 
اأن يقبل بالذل والهوان التع�س، وال خري يف حياة ذليلة يف 
ظل حاكم طائ�س ظامل فا�سد!!! فاعتبوا يا اأويل االألباب 
وحديثا،  قدميا  والطغاة  الفراعنة  م�سري  اإليه  و�سل  مما 
وطاغية البحرين ال حمالة اآجال اأم عاجال اآيل اإىل �سقوط 

ولعنة واندثار و�سوء عاقبة وماآل.

انتفا�سة ُالبحرين ِعلى طريق الكرامة
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الــعــدد:
التاريخ: 

تو�صيات لرب الوالدين
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 25/ ربيع الثاين 1432هـ 
الوافق 31/  اآذار 2011م م /اي�ساٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

اأق�سر الطرق لكي يطول عمرك، ويزيد رزقك، ويبك اأوالدك يف ال�ستقبل، ولكي متحى ذنوبك، وحتى تدخل اجلنة، هو اأن تب والديك.. وبر الوالدين لي�س جمرد اآيات قراآنية واأحاديث 
نبوية نرددها، بل هو ت�سرفات و�سلوكيات لو التزمت بها الأعدت النور لعالقاتك مع والديك..وهذه بع�س االأفكار ال�سيئة للب بالوالدين :

د اأن تذكر والديك عند الخاطبة باألفاظ االحرتام. - تعوهّ
- ال مت�ِس اأمام اأحد والديك، بل بجواره اأو خلفه  اأدباً وحباً لهما.

كلمة )اأف( مع�سية للرب وللوالدين، فاحذرها وال تنطق بها اأبدا اأبدا.
- اإذا راأيت اأحد والديك يحمل �سيئا، ف�سارع يف حمله عنه اإن كان يف مقدورك ذلك، وقدم العون لهما دائما.

- اإذا خاطبت اأحد والديك، فاخف�س �سوتك وال تقاطعه، وا�ستمع جيدا حتى ينتهي كالمه.. واإذا احتجت اإىل النداء على اأحد والديك، فال ترفع �سوتك اأكرث مما ي�سمع، وال تكرر النداء 
عليه اإال حلاجة.

- الق ال�سالم اإذا دخلت البيت اأو الغرفة على اأحد والديك، وقبلهما على راأ�سيهما.. واإذا األقى اأحدهما عليك ال�سالم، فرد عليه وانظر اإليه مرحبا.
- عند االأكل مع والديك، ال تبداأ الطعام قبلهما اإال اإذا اأذنا بذلك.

- اإذا نادى اأحد الوالدين عليك، ف�سارع بالتلبية بر�سى نف�س.. واإن كنت م�سغوال ب�سيء، فا�ستاأذن منه باالنتهاء من �سغلك، واإن مل ياأذن لك فال تتذمر.
- ادع الل لوالديك خا�سة يف ال�سالة.. وتذكر اأن فعلك للخري ير�سي الل عنك وعن والديك، فالزم ذلك.

- اأظهر التودد لوالديك، وعبهّ عن ذلك لهما، وحاول اإدخال ال�سرور عليهما بكل ما يحبانه منك.
- اإذا مر�س اأحدهما، فالزمه ما ا�ستطعت، وقم على خدمته ومتابعة عالجه، واحر�س على راحته والدعاء له بال�سفاء.

- احفظ اأ�سرار والديك، وال تنقلها الأحد.. واإذا �سمعت عنهما كالما يكرهانه، فرده، وال تخبهما حتى ال تتغري نفو�سهما اأو تتكدر.
- اأنانيتك جتعلك تخطئ اأحيانا، ولكن اإميانك ورجاحة عقلك ت�ساعدانك على االعتذار لهما.

قلمي املتوا�سع- حافظ على ا�سم والديك من ال�سب، فال ت�سب اأحدا في�سبهما، فذلك من دالالت الب.

كيف ن�سكر اهلل عز وجل ؟
�سكرمت  )لئن  الكرمي  كتابه  يف  وجل  عز  الل  يقول 
وجل  عز  الل  �سكر  كيفية  نعلم  ان  لنا  والبد  الأزيدنكم( 

ولاذا ن�سكر الل عز وجل ؟
الت�سريعات  ا�سا�س كل  احلياة هي حقوق وواجبات وهذا 
ان  وطالا   ، حياتنا  تنتظم  خاللها  من  التي  ال�سماوية 
زيادة النعم تاأتي من ال�سكر لل عز وجل اذن نحن منحنا 
الل عز وجل  ا�ستحقاقنا بل واكرث من ذلك بقي علينا 
ال�سكر على هذا اال�ستحقاق ، هل ال�سكر قول �سكرا لل ؟ 
ام ال�سكر زيادة االعمال ال�ستحبة ؟ لي�س هذا بالتحديد 
قد تكون احد  اوجه ال�سكر اال انها لي�ست هي الطلوبة .

ال�سكر احلقيقي هو اجتناب حمارم الل عز وجل اي ان ال 
نتجاوز على احلدود ال�سرعية التي ر�سمتها لنا ال�سريعة 
حرام  �سيء  كل  اجتناب  هو  الحارم  واجتناب  القد�سة 
ومكروه يوؤدي اىل م�ساوئ �سخ�سية واجتماعية يرتتب 
 . الدنيوية  معها  يكون  وقد  االأخروية  العقوبة  عليها 
عن اأبي عبد الل )عليه ال�سالم( انه قال: )�سكر النعمة 

لل  احلمد  الرجل:  قول  ال�سكر  ومتام   ، الحارم  اجتناب 
رب العالني (.

اأن  على  دل  احلديث:  هذا  �سرح  يف  الازندراين  وقال 
لل  احلمد  واإن   ، تعاىل  لنعمائه  �سكر  الحارم  اجتناب 

على  لل  �سكر  ال�سكر،الأنه  من  كامل  فرد  العالني  رب 
جميع كماالته الذاتية والفعلية مثل الرتبية واالإح�سان 

واالإنعام وغريها.
وقال الرناقي يف )جامع ال�سعادات ج3 �س 243( : اإذ كل 
طاعة لل �سبحانه �سكر ويف ال�سكر على النعم الطلقة منع 
النف�س عن الكفران وهو عني ال�سب على الع�سية. فمن 
كالم االإمام )عليه ال�سالم ( وكالم هذين العلمني ، نفهم 
لنعمه والزم  �سكر  العا�سي  الطاعات واجتناب  اأن جميع 
ذلك اأن العمل بالعا�سي وترك الطاعة يف حملها كفران 
وا نعمة الل  للنعمة. واالآية الكرمية التي تقول )اإن تعدُّ
ال حت�سوها( فهذا النعم تتطلب دوام ال�سكر حتى تبقى 
وحتى ن�سدد ما بذمتنا من ا�ستحقاقات وطالا ان ال�سكر 
يوؤمن مبا  فرد  واي  ال�سلم  على  اذن  الحارم  اجتناب  هو 
من  ويزيد  الحارم  يتجنب  ان  عليه  وجل  عز  الل  انعم 
جمتمع  خلق  النهائية  الح�سلة  الن  ال�ستحبة  االأعمال 

فا�سل يعم باخلري على اجلميع .
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لل�سّم والبكم

ان اجلهود التي يبذلها الدر�سون الميكن 
الأحدنا ان يتجاهلها بل اذا ذكرت فعلينا 
ومعلوم   ، الربي  االن�سان  لهذا  االنحناء 
مهنة  ميتهنون  الذين  ان  ولديكم  لدينا 
مينحون  االبتدائية  الدار�س  يف  التعليم 
لقب  واالعدادية  والتو�سطة  معلم  لقب 
مدر�س ، اجلهود البذولة من قبل االخوة 
يف كل مراحل التدري�س متفاوتة يف حني 
بنف�س  يتمتع  التو�سطة  مدر�س  ان  نرى 
ان  حني  يف  االعدادية  مدر�س  امتيازات 
اكرث  جهدا  يبذل  االعدادية  مدر�س 
منهم ، ويف   نف�س الوقت يف حالة معلمي 
مهنية  تتطلب  التي  االبتدائية  الدار�س 
تربية  من  جوانبها  وبكل  جدا  عالية 

و�سب وتعليم .
الدر�سني  النطلق يلتم�س بع�س  من هذا 
االمتيازات  يف  النظر  يعاد  ان  والعلمني 
اجلهود  يوازي  مبا  واال�ستحقاقات 

البذولة من قبلهم . 

ح11
تنظيم ا�ستحقاقات 

املدر�سني

هم�سة..

هم�سة..

م�سة..
ه

العني  
وا�سرار  الوجه  وجمال  النف�س  مراآة  العني 

القلب..
العني التي  التبكي التب�سر  يف الواقع �سيئا 

االعمى عينه مقلوبة تنظر اىل الداخل
تكون لديك عينان جميلتان  ان  الهم  لي�س 
اال�سياء  فيهما  ترى  ان  واالهم  الهم  بل 

اجلميلة الباحة �سرعا.

مرمي اخلفاجي

عقوق الوالدين

ل�سخط  التعر�س  الوالدين  عقوق  اأبرز  من 
ذلك  وغري  الطاعات  قبول  وعدم   ، تعاىل  الل 
اأهل البيت  اأحاديث  لع على  اآثار . ومن يطهّ من 
االأحاديث  من  ح�سداً  يجد  ال�سالم(  )عليهم 
اإبراز  على  نقت�سر  �سوف  وهنا   ، الجال  هذا  يف 
االآثار ال�سلبية يف دار الدنيا لن اأ�ساء لوالديه ، 

وميكننا ت�سنيفها ح�سب النقاط االآتية :
اأواًل : التعر�س للفقر والفاقة :

يقول ااِلمام جعفر ال�سادق )عليه ال�سالم( يف 
ولده  على  دعا  َرجٍل  ا  »اأميهّ  : اخل�سو�س  هذا 

اأورثه الفقر« )1(.
ثانياً : القابلة بالِثل :

اإنهّ ااَلوالد الذين ي�سيئون الت�سرف مع اآبائهم ، 

�سوف يقابلهم ابناوؤهم بالِثل ، وال يقيمون لهم 
، ويوؤكد هذه احلقيقة ما  وزناً عندما يكبون 
ورد عن االإمام جعفر ال�سادق )عليه ال�سالم( : 

كم اآبناوؤكم« )2(. وا اآباءكم ، يبهّ » برهّ
احلقيقة  هذه  العملية  التجارب  اأثبتت  وقد   
فالذي  ااَلجيال،  ِعَب  ال�سلهّمات  من  وغدت   ،
اأبنائه ال  يعق والديه يواجه احلالة نف�سها مع 

حمالة .

لة والهانة : ثالثاً : العقوق ُيوِرُث الذهّ
 ، الذي يعق والديه  الفرد  ان   ، مما ال�سك فيه 
واال�ستخفاف  ال�سخط  بعني  الجتمع  له  ينظر 
ال�سعيد  على  مذموماً  منبوذاً  وي�سبح   ،
 ، وال�سنار  بالعار  اإالهّ  ُيذكر  وال   ، االجتماعي 
مهما ت�سرت خلف �سواتر ااَلعذار ، يقول االإمام 
الهادي )عليه ال�سالم( : »العقوق يعقب القلهّة ، 
لة«.. وميكن حمل كلمة »القلهّة«  ويوؤدي اإىل الذِّ
يف  القلة  فت�سمل   ، اإطالقها  على  احلديث  يف 
الال والفقر العنوي واالجتماعي ، التمثل بقلة 
االأ�سدقاء والعارف الذين ال يلقون حبال ودهّهم 
اإىل من عقهّ والديه ، وكيف حت�سل الثقة مبن 
اأقرب  من  وهما   ، والديه  مع  الودهّ  حبال  قطع 

القربني اإليه ؟
____________

)1( بحار االأنوار 104 : 99 .
)2( بحار االأنوار 74 : 65 .
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�سيارته  ينظف  اأب  كان  االيام  من  يوم  يف 
اعوام  اربعة  البالغ  ابنه  فاأخذ   ، اجلديدة 
اجلانب  من  ال�سيارة  بها  وخد�س  ح�سى 

االآخر .
غ�سب االب غ�سبا �سديدا وبدون التاأكد من 
اخلد�س اخذ ي�سرب يد ابنه عدة مرات دون 

ان ي�سعر بانه ي�سربه مبقب�س الطرقة.
ا�سابعه  جميع  الطفل  فقد  ال�ست�سفى  ويف 
لها  تعر�س  التي  الكثرية  الك�سور  ب�سبب 
يف  اباه  الطفل  راأى  وعندما  ال�سرب  جراء 
�ستنبت  متى  ابتي  يا   : له  قال  ال�ست�سفى 

ا�سابعي..؟
على  ال�ساعقة  كوقع  االبن  �سوؤال  فكان 
�سيارته  نحو  وتوجه  بكلمة  يتفوه  االب ومل 
و�سربها عدة مرات ثم جل�س وكله ندم على 
فعلته فنظر اىل الكان الذي خد�سه ابنه يف 

ال�سيارة فقراأ:)اأنا احبك يا اأبي(
فتويف  االأب على اثر ذلك ..

فاخرت   لهما  الحد  واحلب  الغ�سب   ((
االخري ت�سبح حياتك لطيفة((.

الغ�سب واحلب

امتحان غري معتاد عليه 
قدره،  حق  التعليم  ر  ُيقدهّ جمتهد  مدرهّ�س  هناك  كان 
عندما  الدوري  اختبارهم  تالميذه  يختب  اأن  يريد 
اأقدم على فكرة غريبة وجديدة  ولكنه  حان موعده؛ 

لهذا االختبار.
بالطرق  وتقليدياً  عادياً  اختباراً  ُيجِر  مل  فهو 
ال�سفهية  باالأ�ساليب  وال  عليها،  التعارف  التحريرية 

الاألوفة؛ فقد قال لطلبته:
اإنه ح�سر ثالثة مناذج لالمتحان، ينا�سب كل منوذج 

منها م�ستوى معيناً للطلبة.
عن  عبارة  وهو   ، التميزين  للطالب  االأول  النموذج 

اأ�سئلة �سعبة.
الذي  ال�ستوى  متو�سطي  للطالب  الثاين  النموذج 
االأ�سئلة  حلهّ  على  اإال  قادرين  غري  اأنهم  يعتقدون 

العادية.
يرون  ممن  ال�ستوى  �سعاف  يخ�سهّ  الثالث  النموذج 

اأنهم حمدودو  الذكاء.
االختبار  هذا  اأ�سلوب  من  التالميذ  ب  تعجهّ اأن  وبعد 
الفريد من نوعه، راح كل منهم يختار ما ينا�سبه من 

ورقات االأ�سئلة، وتباينت االختيارات.
- عدد حمدود منهم اختار النماذج التي حتتوي على 

االأ�سئلة ال�سعبة.
اخلا�سة  الورقة  تناول  بقليل  منهم  اأكب  وعدد   -

بالطالب العادي.
الوريقات  على  للح�سول  ت�سابقوا  الطالب  وبقية   -

ال�سممة للطالب ال�سعاف.
من  حرية  يف  كانوا  ولكنهم  االختبار؛  بحل  وبداأوا 
االأ�سئلة  اختاروا  الذين  الطالب  فبع�س  اأمرهم، 
لي�ست  االأ�سئلة  من  الكثري  باأن  �سعروا  ال�سعبة، 
العاديون؛  الطالب  توقعوها!اأما  التي  بال�سعوبة 
فقد راأوها بالفعل اأ�سئلة عادية وهم قادرون على حلهّ 
االأ�سئلة  طلبوا  اأنهم  لو  داخلهم  من  ومتنهّوا  اأغلبها، 

االأ�سعب؛ فرمبا جنحوا يف حلها هي االأخرى.
اأولئك  ن�سيب  من  فكانت  احلقيقية؛  ال�سدمة  اأما 
هناك  كانت  فقد  االأ�سهل؛  االأ�سئلة  اختاروا  الذين 

اأ�سئلة ال يظنون اأبداً اأنها �سهلة.
وبعد  اأفعالهم،  ردود  وير�سد  يراقبهم،  الدر�س  وقف 
اأوراقهم،  جمع  لالختبار،  الحدد  الوقت  انتهى  اأن 
درجاتهم  �سُيح�سي  باأنه  واأخبهم  اأمامه،  وو�سعها 

الت�سريح؛  ذلك  من  التالميذ  االآن.ُده�س  اأمامهم 
فالوقت التبقي من احل�سة ال يكفي لت�سحيح ثالث 

اأو اأربع ورقات؛ فما بالك باأوراق الف�سل كله؟!
ا�سم  اإىل  وا�ستدت ده�ستهم وهم يرون معلهّمهم ينظر 
الطالب على الورقة وفئة االأ�سئلة هل هي للم�ستوى 
التي  الدرجة  يكتب  ثم  الثالث،  اأو  الثاين  اأو  االأول 

ي�ستحقها.
�سامتني  وبقوا  العلم،  يفعل  ما  الطلبة  يفهم  ومل 
انتهى  ما  ف�سرعان  عجبهم؛  يُطل  ومل  متعجبني، 
االأ�ستاذ من عمله، ثم التفت اإليهم ليخبهم بعدد من 

الفاجاآت غري التوقعة.
اأف�سى لهم االأ�ستاذ اأ�سرار ذلك االختبار 

هذا  مناذج   اأن  يف   متثهّلت  مفاجاأة،  اأو  �سرهّ    فاأول   -
يف  اختالف  يوجد  وال  مت�سابهة،  كلها  االختبار 

االأ�سئلة.
َمن  منح  يف  فكانت  الفاجاآت؛  اأو  االأ�سرار  ثاين  اأما   -
اختاروا االأوراق التي اعتقدوا اأنها حتتوي على اأ�سئلة 
اأ�سعب من غريها درجة االمتياز، واأعطى من تناول 
اأما  التو�سطة،  الدرجة  عادية  اأ�سئلة  اأنها  ظنوا  ما 
�سهلة  كونها  يف  فكروا  التي  االأ�سئلة  على  ح�سل  من 
وب�سيطة فقد ح�سل على درجة �سعيف. وبعد اأن َفَغر 
اأغلب الطالب اأفواههم ده�سة واعرتا�ساً، وعلى وجه 
راحوا  وال�سهلة،  العادية  االأ�سئلة  اأ�سحاب  اخل�سو�س 

يتاأملون كالم االأ�ستاذ وتبنيهّ لهم مق�سده.
باأنه  اأعلن لهم  الق�سد، عندما  الدر�س هذا  د هذا  واأكهّ
اختاروا هم  اأعطاهم ما  منهم؛ ولكنه  اأحداً  مل يظلم 

الأنف�سهم؛ ومنحهم ا�ستحقاقهم ح�سب اختيارهم.

اأفكارك لك، وكلماتك لي�ست لك
يف  له  يلقيه  ال  ولكن  رزقه،  طائر  كل  الل  يهب   -

الع�س.
من �ساور عاقال اأخذ ن�سف عقله.

- يوجد دائما من هو اأ�سقى منك  فابت�سم!.
اإذا عمت  اإال  ال�سعادة  اأن يكون كامل  اأحد  ي�ستطيع  ال 

ال�سعادة جميع الذين معه.

خواطرخواطر

ح�سني النعمة
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جامع الزهراء )عليها ال�سالم( يف البحرين..

م�ساركتك  ..و�سلت  جا�سم  هويدي  فوزية  االخت   •
ت�سمنت  اجلميلة بعنوان البكاء من خ�سية الل  والتي 

فائدة  تخ�س  جميلة  التفاتات 
يكون من خ�سية الل  البكاء عندما 

وعلى �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم .
..بعثت  احل�سناوي  جنات  االخت   •

كربالء  قد�سية  ارحموا  عنوان  حتت  م�ساركة 
واما  كربالء  قد�سية  على  الحافظة  هو  واالف�سل 

مع  بع�سهم  الطالب  اختالط  عن  اليه  تطرقت  ما 
من  وناأمل  وخطرية  مرفو�سة  ظاهرة  فهذه  البع�س 
اليها ومعاجلتها قبل  االخوة ا�سحاب العالقة االلتفات 

ا�ستفحال الداء .
من "االحرار" ..

جملة  اىل  مب�ساركاتهم  يبعثون  الذين  االخوة   •
"االحرار" نود ان ننوه اىل اهمية ا�ستخدام النقد البناء 
ان  حتى  والتي  القا�سية  والكلمات  التجريح  من  اخلايل 
�سح النقد فانه ب�سبب الكلمات القا�سية قد يزداد اخلطاأ  

اكرث وهذا ي�سبب لنا االحراج معكم ب�سبب عدم الن�سر.

حائط كبري  يف القد�س ال�سريف  يقدر طوله 156 قدماً اأما 
ارتفاعه فيبلغ 65 قدماً وقد رويت روايات باأن النبي اأوقف 
براقه ليلة العراج على هذا الوقع ولهذا الكان اليوم جزء 
من اجلدار الغربي للحرم،  وقد زاره الرحالة نا�سر خ�سرو 
عام 438هـ وقال عن ال�سخرة التي كانت قبلة االإ�سالم ما 
اأحد برجله  لونه ومل يطاأها  اأزرق  وال�سخرة حجر  ن�سه: 
اأبداً ويف ناحيتها الواجهة للقبلة انخفا�س كاأن اإن�ساناً �سار 
اآثار قدمه كما هي تبدو على الطني الطري  عليها فثبتت 
اآثار طبع  عليها  بقيت  وقد  عليها  باقية  اأ�سابع قدمه  فاإن 
هناك  كان  ال�سالم(  )عليه  اإبراهيم  اأن  و�سمعت  اأقدام، 
اآثار قدمه، وقال  ا�سماعيل طفاًل فم�سى عليها وهي  وكان 
جبيل  قبة  وبعد  القد�س:  اىل  رحلته  عن  خ�سرو   نا�سر 
اأُخرى يقال لها قبة الر�سول، وبينهما ع�سرون ذراعاً،  قبة 
اأي�ساً، ويقال ان  اأربع  دعائم من الرخام  وهي مقامة على 
و�سع  ثم  اأواًل  ال�سخرة  قبة  يف  العراج  ليلة  �سلهّى  الر�سول 
يده على ال�سخرة فلما خرج وقف يف جاللة فو�سع الر�سول 
يده عليها لتعود اإىل مكانها وت�ستقر وهي بعد جنم معلقة، 
وقد ذهب الر�سول من هناك اإىل القبة التي تن�سب اإليه ورد 

الباق وهذا �سبب تعظيمها.

)عليها  الزهراء  فاطمة  ال�سيدة  م�سجد  يعتب 
حمد  مدينة  يف  بني  م�سجد  اأول  ال�سالم( 
 ،1984 عام  يف  الدينة  افتتاح  بعد  بالبحرين 
حيث مت بناوؤه على رغبة وحاجة اأهايل النطقة 
الكبرية، بلغت تكلفة بناءه 50 األف دينار بحريني 

اآنذاك. فتم البدء يف البناء يف عام 1991.
له من  لا  الركزية،  ال�ساجد  ال�سجد من  يعتب 
مكانة وثقل ديني يف البحرين، وتقام فيه �سالة 
اجلماعة منذ افتتاحه ليومنا هذا، وي�سع الأكرث 
م�سلى  على  االآن  ويحوي  م�سلي،  األفني  من 
الوقت  هذا  يف  ويبنى  للن�ساء،  واآخر  للرجال 
ملحق التو�سعة حيث يحوي على �سالة للن�ساء 
و�سفوف  خدمية  من�ساآت  وعلى  والنا�سبات 

درا�سية ومكتبة و�سالة لالأن�سطة ال�سبابية.

الراتـــق
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 كامل�سرِد عن داره
اإن َمَثل العبد يف االإنابة اإىل ربه ، َكَمثل ال�سبيهّ 
ولعبهم  لهوهم  يف  ال�سبيان  مع  ت�ساغل  الذي 
 ، اأهله  اإىل  وااللتجاء  العودة  اإىل  ا�سطر  ثم   ،
فعليه: اأواًل ) بتنقية ( بدنه مما علق به يف لهوه 
ولعبه ، ثم ) االإقبال ( على باب اأهله م�ستقباًل 
اإياه غري م�ستدبر ، ثم ) االإ�سرار ( على الطرق 
ُجـْهد اإمكانه ، فاإن مل تفتح له االأبواب ، مع ما 
هو فيه من الوح�سة خارج الدار ، اأجه�س بالبكاء 
، ملتم�ساً ب�سفيع ي�سفع عند اأهله ، للتجاوز عن 
 ، ولعبه  بلهوه  مت�ساغاًل  عنهم  احتجابه  طول 
فاإن مل يوؤذن له بالدخول بعد ذلك كله ، فقد 
الليلة  تلك  الت�سرد يف  له  مت طرده مبا يوجب 
اإن مل يكن يف جميع الليايل ..واالأمر كذلك يف 
اإنابة العبد اإىل ربه ، فاإذا خرج اإىل �ساحة احلياة 
يف  ال�سارعة  عليه  وجب   ، الالهني  مع  ليلهو 
العودة اإىل ماأواه ، بطرقه باب الرحمة ، م�سراً 
باأولياء  وم�ست�سفعاً   ، ومتباكياً  باكياً   ، ذلك  يف 
كله  ذلك  بعد   ) بال�سدود   ( اأح�س  ..فاإن  احلق 
ن نف�سه على الت�سرد بعيداً عن  ، فعليه اأن يوطهّ
�ساحة العبودية للحق ، وال م�سري له بعد ذلك 
هيهات  ولكن   ، ال�سياطني  اأيدي  يف  الوقوع  اإال 

على الكرمي اأن يرد مثل هذا اللتجئ خائباً . 

وال�ستائر  ال�سجاد  يف  حولك  توجد  قد 

جتل�ص  التي  والأرائك  الكرا�سي  وحتى 

عليها، لكنك ل ت�ستطيع اأن تراها )حل�سن 

للغاية!لكن  �سغري  حجمها  لأن  احلظ( 

ماذا لو كرّبنا �سورة احل�سرات والرباغيث 

فماذا  احلقيقي،  �سكلها  لرنى  مرة  مليون 

؟ هد �سن�سا
اإليكم االإجابة:

يف  ت�ساهدونه  الذي  العجيب  الكائن  هذا 
التي  الزعجة  الطفيليات  اأحد  هو  ال�سورة 
توجد حولنا يف النزل، اإنها ح�سرة “عث الغبار” 
اأو بق الِفرا�س التي توجد يف الو�سائد واالأ�ِسرة 
ال�سوفية.  الالب�س  وحتى  والوكيت  واالأرائك 
وعلى الرغم من اأنها كائن ميكرو�سكوبي �سغري 
ال�سورة  الأن  الو�سوح  بهذا  نراها  اأننا  اإال  جداً 

االإلكرتوين  اليكرو�سكوب  بوا�سطة  ملتقطة 
الذي ي�ستطيع التكبري الأكرث من مليون مرة! 
وعلى الرغم من اأننا ال ن�ستطيع اأن نراها اإال اأن 
واحل�سرات  الطفيليات  فهذه  عديدة  اأ�سرارها 
من  بدءاً  لالأمرا�س   وناقلة  للدماء  ما�سة 
الربو  اإىل  و�سواًل  وال�سدر  االأنف  ح�سا�سية 
ال�سعبي والعديد من ال�ساكل ال�سحية االأخرى 
فمثال ً عند النوم على الو�سادة يتاح لها الكثري 
يف  الأنه  واحلياة  والتكاثر  الغذاء  م�سادر  من 
اإفرازات  وكذلك  ت�سقط  خاليا  االإن�سان  جلد 
 ، للبقاء  منا�سبة  وبيئة  رطوبة  توفر  العرق 
تعري�س  منها  للتخل�س  طريقة  اأف�سل  وتعد 
بتهوية  دائماً  وين�سح  ال�سم�س  الأ�سعة  الفر�س 
واأ�سعة  الطلق  بالهواء  والغرف  النزل  اأثاث 
علما  وال�سم�س  لل�سوء  ح�سا�سة  الأنها  ال�سم�س 
ال�ستخدمة  بالبيدات  يتاأثر  ال  الكائن  هذا  باأن 

يف الغـ�سـيل.

هل تعلم !!
اأطول  اأن يعي�س بال ماء لدة  • الفاأر ي�ستطيع 

من الدة التي ي�ستطيعها اجلمل.
4 مرات  تنمو مبعدل  اليدين  ا�سابع  • اظافر 

عن معدل منو اظافر القدمني. 
عند  دائماً  الي�سار  اىل  تتجه  اخلفافي�س   •

اخلروج من خمابئها. 
• جميع طواحني الهواء يف العامل تدور دائما 
يف عك�س اجتاه حركة عقارب ال�ساعة با�ستثناء 

طواحني الهواء الوجودة يف ايرلندا. 

�سور ميكرو�سكوبية مده�سة لكائنات حتتل 
منازلنا لكننا ل ن�ستطيع اأن نراها!
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