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قال الإمام احل�صني عليه ال�صالم: اإذا كان يوم القيامة نادى مناٍد اأين ال�صابرون فيقوم فئام من النا�س، ثم ينادي مناٍد اأين املت�صربون فيقوم فئام من النا�س، قلت جعلت فداك ما 
ال�صابرون واملت�صربون؟ فقال عليه ال�صالم: ال�صابرون على اأداء الفرائ�س، واملت�صربون على ترك املحارم. )بحار الأنوار للعالمة املجل�صي – ج75 – �س 177(. 

ت�صدر  ا�صبوعيا عن ق�صم الإعالم يف العتبة احل�صينية املقد�صة - ال�صنة ال�صاد�صة
اخلمي�س / 10/جمادى  الوىل / 1432هـ املوافق 14 / ني�صان / 2011م 

حتَت �صعاِر:
 )بفنِّ الر�صِم جن�صُد �صريَة اأهِل 

البيِت )عليهم ال�صالم(( 
افتتاح ُ املعر�ِض الفنيِّ الأوِل يف منطقِة 

ما بنَي احلرمنِي ال�شريفنِي
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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

�ُصْوَرة البقرة:
هذا  قالوا  رزقا  ثمرة  من  منها  رزقوا  كلما  وقوله:  اإبراهيم  بن  علي  تف�صري  يف   •
األوان  على  واحدة  فاكهة  من  يوؤتون  قال:  مت�صابها  به  واأتوا  قبل  من  رزقنا  الذي 

مت�صابهة.
املثل  اهلل  �صرب  اإمنا  قال،  انه  ال�صالم  عليه  ال�صادق  عن  روي  البيان  جممع  يف   •
الفيل  يف  خلق  ما  جميع  فيها  اهلل  خلق  حجمها  �صغر  على  البعو�صة  لن  بالبعو�صة 
مع كربه وزيادة ع�صوين اآخرين فاأراد اهلل �صبحانه اأن ينبه بذلك املوؤمنني على لطف 

خلقه وعجيب �صنعه.
• يف اأ�صول الكايف عدة من اأ�صحابنا عن اأبي عبد اهلل عن اأبيه عليهما ال�صالم قال: 
فاأنى  القاطع لرحمه  اإياك وم�صاحبة  يا بني  ال�صالم،  قال يل علي بن احل�صني عليه 
وجدته ملعونا يف كتاب اهلل عز وجل يف ثالثة موا�صع قال يف البقرة: الذين ينق�صون 
عهد اهلل من بعد ميثاقه ويقطعون ما اأمر اهلل به ان يو�صل ويف�صدون يف الأر�س اأولئك 

هم اخلا�صرون واحلديث طويل اأخذنا منه مو�صع احلاجة.

ِحيِم حَمِن الرَّ ِب�شِم اهلِل الرَّ
ِتَها الأَْنَهاُر  ِري ِمن َتْ اِت اأَنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْ احِلَ ِر الَِّذين اآَمُنواْ َوَعِمُلواْ ال�شَّ َوَب�شِّ

ْزقاً َقاُلواْ َهَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل َواأُُتواْ ِبِه  ُكلََّما ُرِزُقواْ ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة رِّ

َ َل  َرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن }البقرة/25{ اإِنَّ اهللَّ َطهَّ ُمَت�َشاِبهاً َوَلُهْم ِفيَها اأَْزَواٌج مُّ

ا الَِّذيَن اآَمُنواْ َفَيْعلَُموَن  ا َبُعو�َشًة َفَما َفْوَقَها َفاأَمَّ ِرَب َمَثاًل مَّ َي�ْشَتْحِيي اأَن َي�شْ

ُ ِبَهَذا َمَثاًل  ا الَِّذيَن َكَفُرواْ َفَيُقوُلوَن َماَذا اأََراَد اهللَّ بِِّهْم َواأَمَّ قُّ ِمن رَّ اأَنَُّه احْلَ

لُّ ِبِه اإِلَّ اْلَفا�ِشِقنَي }البقرة/26{  لُّ ِبِه َكِثرياً َوَيْهِدي ِبِه َكِثرياً َوَما ُي�شِ ُي�شِ

َل  ُ ِبِه اأَن ُيو�شَ ِ ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما اأََمَر اهللَّ وَن َعْهَد اهللَّ الَِّذيَن َينُق�شُ

ا�ِشُروَن }البقرة/27  َوُيْف�ِشُدوَن يِف الأَْر�ِض اأُوَلِئَك ُهُم اخْلَ
دق اهلل العلي العظيم �شَ



رئي�س التحرير 

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
بني الفينة والأخرى تثار زوبعة او تبعرث اأوراق حلادثة 
"التغلي�ض"  مت  و�شنون  �شهور  عليها  مر  ماأ�شاوية 
حينها  يف  املعنيني  قبل  من  مرتكبيها  عن  والتدلي�ض 
لأ�شباب مهما كانت فاإنها ل ت�شقط احلق ال انه قد تكون 
الظروف غري موؤاتية ل�شرتجاع احلق ودح�ض الباطل 

نتيجة خلل يف اإمكانية اأ�شحاب احلق من ا�شرتداده .
ا�شتحداث  على  يدل  فهذا  املوا�شيع  هذه  اإثارة  وعند 
ظروف واأدلة تدعم احلق لالنت�شار على الباطل ان كان 
لل�شائرين  لتثبت  مطالبات  بهكذا  فمرحبا  الواقع  هذا 
بعد  ولو  واأبدا  دائما  منت�شر  احلق  اإن  احلق  درب  على 

حني .
ولكن عندما تكون الإثارة لدوافع �شيا�شية بحتة ولي�ض 
تقرب  ل  اإثارة  هكذا  مثل  فان  للحق  النت�شار  لأجل 
ولكن  احلق  تظهر  قد  لأنه  وجل  عز  اهلل  من  �شاحبها 
اأ�شخا�ض  من  للثاأر  بل  بعينه  احلق  اإظهار  لأجل  لي�ض 

ت�شاربت م�شاحلهم ال�شيا�شية بع�شهم مع البع�ض .
ومن بني هذه الأو�شاع ت�شتجد لنا حالة مقززة وموؤملة 
يف نف�ض الوقت تثري الت�شاوؤلت بني اأفراد املجتمع عندما 
تفتح مثل هكذا ملفات قيدت يف املا�شي �شد جمهول او 
عند  هي  احلالة  هذه   ، فارغا  الفاعل  ا�شم  مكان  ترك 
اتهام زيد من النا�ض ب�شلوعه يف جرمية ما ُيحذر هذا 
املتهم باأنه �شيك�شف ما لديه من اأوراق ملن يتهمه ويذكر 
اأ�شماء ممن لهم �شوابق اإجرامية ، قد يكون كالمه هذا 
ردة فعل غري �شحيحة او قد تكون �شحيحة واحلالتان 

موؤملتان .
كنت  ان  كنت يف �شمت مطبق  نقول مل  قوله  فلو �شح 
معينة  مكت�شبات  او  �شخ�شية  م�شالح  لأجل  فهل  تعلم 
فهل هذا  تعلم  كنت ل  وان  ؟  ت�شكت عن احلق  جعلتك 
اأ�شلوب �شحيح ان تتهم الغري بتهم مل يرتكبوها ، وقد 
يكون اتهامك هذا هو دليال اإدانتك لأنه يف علم النف�ض 
هنالك حالة ي�شاب بها الفرد هو اتهام النا�ض بالإ�شاءة 
التي يقدم هو عليها ، فلو قيل لل�شارق مل ت�شرق يقول 

اإن النا�ض كلها ت�شرق .
م�شتوى  على  اجلرمية  تكون  عندما  الكربى  والطامة 
واملتنابذون  الأبرياء،  من  مئات  بل  ع�شرات  اأرواح  زهق 

بالتهامات هم ممن ي�شغلون مواقع يف الدولة ـ 
فاأنى لالمان ان يتحقق يف هذا البلد !!!  

قال اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم( : رحم اهلل رجاًل راأى 
حّقاً فاأعان عليه ، وراأى جوراً فرّده ، وكان عوناً باحلق 

على �شاحبه. 

حق ال�شمع على الإن�شان تنزيهه عن �شماع الغيبة

نواد ريا�شية..
 اأ�شبحت م�شدرا لالأمرا�ض مع غياب تواجد امل�شوؤول

خالل لقائه وفد طلبة التجمع الإ�شالمي 
ال�شيخ الكربالئي: على الطلبة توظيف فر�شة مرحلة ال�شباب خلدمة البلد والدين
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�حلقُّ ال ي�سقط ُ بالتقادِم
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�ل�سيخ �سالح �لكربا�سي                           رعد خ�سري عبا�س



السيُد أمحد الصايف: ثقافة حب الوطن إذا كانت سائدة يف البلد ال ميكن رؤية فساد أو 
ظلم أو تعٍد على حقوق اآلخرين

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

 �شماحة ال�شيد احمد ال�شايف.
املكان: ال�شحن احل�شيني ال�شريف.

الزمان:الرابع من جمادى الأوىل 1432هـ املوافق 8-4-2011م

عن  املقد�شة  كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  تدث 
مو�شوع املواطنة وهي حمبة الإن�شان لوطنه وتعترب 
خا�شة  وحمبة  �شلة  وثمة  احل�شنة،  ال�شفات  من 
توجد بني الإن�شان والوطن الذي يعي�ض فيه، تعله 
يحب وطنه ويتعامل معه معاملة املُحب، م�شريا اإىل 
ي�شعر  والإن�شان  وجدانية  حمبة  الأوطان  حمبة  اإن 
وتاأكيد  لتدعيم  اإل  ال�شيا�شة  وما  التفاتة،  باأدنى  بها 
املحبة  هذه  عن  بعيد  �شيا�شي  اأمر  وكل  املحبة،  هذه 

فال خري فيه قرب اأم بعد!!
وتابع �شماحته: والآن لناأخذ و�شعنا الداخلي يف هذه 
يف  املحبة  رغبة  عنده  تقل  فالإن�شان  فقط،  املفردة 
الروح ول يجد  وطنه عندما ل يجد من يعزز هذه 
من يحرتم الوطن ! واإذا كانت الأنظمة ديكتاتورية 
النظام  هذا  لن  يفروا  اأن  البلد  هذا  اأتباع  يحاول 
يف  به  ابتلينا  ما  وهذا  واملواطن  الوطن  يحرتم  ل 

الفرتات ال�شابقة.
وت�شاءل �شماحة ال�شيد ال�شايف عن الرتبية الوطنية 
بهذا املعنى لي�ض مبعنى الرتبية الوطنية ال�شيا�شية، 
الأ�شرة  ابتداء من  اأم ل ؟!!  هل هي موجودة عندنا 
ال�شيا�شية  بالكيانات  وانتهاء  واملوظف  والعامل 

باأجمعها.
حماولة  يف  اأ�شا�شية  م�شاكل  حاليا  لدينا  باأن  وذّكر: 
الكيان  هذا  وزعزعة  الوطن  عن  النب�ض  البع�ض 
امل�شكلة  اأ�شل  واإمنا  امل�شكلة،  اأ�شل  هذه  لي�شت  لكن 
الوطن من  اجلميع  فيه  يحب  لو�شع  التاأ�شي�ض  هي 
وال�شيا�شي،  والفالح  واملوظف  العامل  ومن  الأ�شرة 
تكون عن  ما  ابعد  الأر�ض  على  اأمورا  �شنجد  عندها 

الأوطان  حب  على  ي�شجع  فالدين  اجلانب،  هذا 
اأن يناق�ض فيها وهي  وق�شية الوطن ل ميكن لأحد 
لي�شت م�شاألة �شعارات واإمنا هي ق�شية وجدانية ولبد 
و�شريف  غيور  م�شوؤول  كل  قلب  يف  ابتداء  تعي�ض  اأن 
وحر يريد اخلري لهذا البلد، واإذا مل تكن هذه املحبة 

موجودة فال �شك �شتتاأثر حياتنا كلها بذلك.
دولة،  كل  رمزية  ميثل  العلـَم  اإن  �شماحته:  واأردف 
تعالوا للموؤ�ش�شات والدوائر الر�شمية يف اأية مدة يتم 
تبديل هذا العلم الذي ميثل رمزية البلد، �شتجدون 
من  تختلف  األوانه  مت�شخا  علما  الدوائر  بع�ض  يف 
القما�ض تده قما�شا رخي�شا  اآخر ونوعية  اإىل  علم 
فتجد  والغبار،  الرتاب  جاء  اأو  الدنيا  اأمطرت  �شواء 
هذا العلـَم امل�شكني يبقى على حاله الرديء وهو ميثل 
رمزية البلد، وهذا يوؤ�شر على �شيء وهو اإن م�شوؤول 
اأبى  اأم  �شاء  نقا�ض،  الوطني فيه  الدائرة قطعاً ح�شه 

يقبل بهذا الكالم اأو ل يقبل!
يطور  اأن  يريد  �شيا�شي  اإىل  اآتي  عندما  واأ�شاف: 
البلد لكن يتعامل ب�شفقات تارية لي�شت م�شبوهة 

عالمة  بع�شرين  واإمنا  واحدة  ا�شتفهام  بعالمة 
اأن يراجع  ال�شيا�شي عليه  اإن هذا  ا�شتفهام؟!! قطعاً 
ح�شه الوطني!! عندما نتعامل مع موظف ياأتي اإىل 
ال�شاعة  عند  ويخرج  العا�شرة  ال�شاعة  عند  الدائرة 
الواحدة ويرى باأم عينيه �شفاً طويال من املواطنني 
اأ�شال ً  بهم  يكرتث  ول  املعامالت  اجناز  ينتظرون 
نرى  عندما  الوطني!!  ح�شه  يراجع  اأن  يحتاج  هذا 
عراقيني كثريين يريدون اأن يخدموا البلد ويطرقوا 
جميع الأبواب ولكنها تكون مو�شدة اأمامهم باأقفال 
اإىل مراجعة  الباب يحتاج  اأو�شد  والذي  من حديد، 
ح�شه الوطني!! والإن�شان الذي لي�ض له قطعة ار�ض 
ول وا�شطة نقل ول مرتب وهو يتع�شق ومي�شك تراب 
اأكرث  الوطني  ح�شه  هذا  قطعاً  يديه  بكلتا  الأر�ض 
يتعلموا من هوؤلء!!  اأن  ال�شا�شة  بع�ض  بكثري وعلى 
عر�ض  العراقية  بالكفاءات  ي�شرب  الذي  وامل�شوؤول 
م�شاحله  وراء  يلهث  وهو  خلفه  ويجعلها  احلائط 
هذا  الفانية! قطعاً  الدنيا  اأمام حطام  لعابه  وي�شيل 
ح�شه الوطني �شعيف جداً اأو رمبا ل يوجد عند ح�ض 

امل�ض�ؤوُل الذي ي�ضرب بالكفاءات العراقية عر�ض 
احلائط ويجعلها خلفه وه� يلهث وراء م�ضاحله وي�ضيل 
لعابه اأمام حطام الدنيا الفانية! قطعًا هذا ح�ضه ال�طني 
�ضعيف جدًا اأو رمبا ال ي�جد عند ح�ض وطني اأ�ضال! 

جانب من �صالة اجلمعة

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



وطني اأ�شال! 
لعل  ال�شعقة  جهاز  اإىل  بحاجة  املر�شى  بع�ض  اإن  بقوله:  وعقب 
اإىل جهاز  يحتاجون  املوجودين  الإخوة  وبع�ض  فيهم!  تدب  احلياة 
املنظورة  امل�شاكل  واغلب  فيهم،  يدب  الوطني  احل�ض  لعل  �شعقة 
املحبة  تلك  هي  الوطنية  فاملحبة  امل�شاألة،  هذه  اإىل  ترجع  اأمامنا 
الذي  ن�شمي  مباذا  وت�شاءل  لوطنه،  الإن�شان  حمبة  من  النا�شئة 
يدعي حب وطنه ول يعمل من اأجله، اأو الذي يتاجر با�شم الوطن 

وهو يذبح الوطن!! 
و�شدد على اإن العراق بلد جريح ومرت به ظروف قاهرة وهو يحتاج 
ارتقى  وكلما  امل�شاألة  مي�ض  ما  كل  يف  خمل�ض  وجهد  �شمادات  اإىل 
احل�ض  وهذا  له،  م�شدودة  الأنظار  كانت  كلما  اأعلى  اإىل  امل�شوؤول 
الوطني الذي يبحث عن ت�شريع من اجل الوطن والعمل من اجل 

الوطن.
دوائرنا  يف  ال�شائدة  ال�شلبية  الأمور  بع�ض  من  �شماحته  وا�شتغرب 
بقوله: اأنا اخجل عندما ا�شمع من يقول جئنا اإىل البلد والغريب اإن 
احلالة ال�شائدة يف الكثري من الدوائر �شجعتنا على الر�شوة ونحن 
الفعلية  البع�ض جاء للخدمة  الر�شوة، فبينما تد  مل نكن نعرف 
اإننا  والنتيجة  ن�شبتي!  ما  يقول  وهذا  به جانباً  يت�شل  اإن هذا  بيد 

�شنعطي انطباعا �شيئا للبلد ما ي�شبب عرقلة عجلة التطور فيه. 
واأو�شح اإن بع�ض املخل�شني يغّيبون ول اعلم ما هو ال�شبب ؟!! ملاذا 
مكذوبة  بيانات  البيانات  كل  ؟!  مبعدة  املخل�شة  ال�شخ�شية  هذه 
وقا�شرة وفيها ت�شوي�ض وال�شبب احلقيقي هو نق�ض احل�ض الوطني، 
لأن احل�ض الوطني لو كان ف�شيمنع الكثري من الإخفاقات، وت�شاءل 
ت�شرتى  هل  الوطنية؟!  الأحا�شي�ض  تباع  هل  م�شتغربا  �شماحته 
احلقيقية  الروح  اأين  اعلم؟!  ل  فن�شتوردها  مال ً  لها  نبذل  حتى 
نتجاوزها  اأن  لبد  امل�شكلة  هذه  الأوطان؟!  حب  يف  نعززها  التي 
الأنانية  اأن متحق معها  املفرت�ض  التي حمقت من  الأنظمة  وتلك 
وتنبت مكانها حب الوطن واملواطن، وطالب جمل�ض النواب املوقر 
على  حقيقة  يثقف  وان  خا�ض  بتعامل  امل�شاألة  هذه  مع  يتعامل  اأن 
الوطن والبدء منهم لرت�شيخها وجعلها ثقافة متداولة عند  حب 

اجلميع.
الق�شية  هذه  تكري�ض  اإىل  ال�شايف  ال�شيد  �شماحة  دعا  اخلتام  ويف 
الوطن،  خدمة  يف  والتجارة  الوطن،  خدمة  يف  ال�شيا�شة  وجعل 
الآخرين  مع  التفاقات  وبالنتيجة  الوطن،  خدمة  يف  والقت�شاد 
بالوطن،  الهتمام  باملواطن جزء من  الوطن، والهتمام  يف خدمة 
وخاطب ال�شيا�شيني اأن ل ترتكوا الوطن بهذه احلالة ول تغيب عن 
اأذهانكم عملية الهتمام بالوطن واملواطنني يف كل ما تفكرون فيه، 
فالإن�شان عندما ي�شحي من اجل وطنه غري خا�شر، والذي يحب 
وطنه ل ي�شرق ول ينهب ول يحول الأر�شدة اإىل اخلارج ول ول ول، 

بل يكون �شعاره حب الوطن مدعاة لل�شالم...

النائب الكويتي الأ�صتاذ �صالح عا�صور
يقول الإمام علي »عليه ال�شالم «: »ُعّمرت البلدان بحب الأوطان وحب الوطن من الميان«.  

هناك مفاهيم كثرية ولكنها واقعية ي�شطر الن�شان التعامل اىل معها يف حني مل تت�شح �شورتها مقارنة 
باملثل ال�شالمية الخرى لرتكيزنا يف كثري من احلالت على الهداف ال�شامية للدين ال�شالمي بعيداً 

عن التطبيقات العملية، على ال�شاحة اليومية.
املفاهيم وبيانها حتى يكون الن�شان على قدر كبري من الوعي  لذلك من ال�شرورة امللحة تليل هذه 

مبثل هذه املفاهيم وعنوان املوؤمتر احد هذه املفاهيم.
فاملقومات ال�شا�شية لكل دولة ثالثة رئي�شية وهي:

1ـ الوطن )الرقعة اجلغرافية(.
2ـ املواطن )ال�شعب(.

3ـ ال�شلطة )احلكومة(
فالوطن عبارة عن رقعة جغرافية يعي�ض عليها جمموعة من الب�شر وقد عرب عن الوطن يف القراآن الكرمي 

بلفظ )البلد( )ل اق�شم بهذا البلد واأنت حل بهذا البلد( ويف اآية اخرى )بلدة طيبة ورب غفور(.
املواطنة:هي �شفة تطلق على جمموعة من الب�شر يعي�شون على هذه الرقعة اجلغرافية من العامل بعيدا 

عن دياناتهم ومذاهبهم.
ال�شلطة:  هو نظام احلكم الذي بوا�شطته يحكم هذا البلد من خالل مواطنيه ح�شب املواثيق والد�شاتري 
املتفق عليها من قبل هوؤلء املواطنني وال�شلطة تفر�ض على مواطنيها احرتام القانون وتطبيقه ل�شالح 

املجتمع من اجل امل�شلحة العامة.
حب الوطن من الميان:

ال�شالة  املدينة قال عليه  واآله و�شلم( للهجرة من مكة اىل  عندما ا�شطر ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه 
ار�ض اهلل ايل ولول اهلك اخرجوين منك  واأحب  ار�ض اهلل  امل�شهورة: واهلل انك خلري  وال�شالم كلمته 
ما خرجت منك« وعندما خرج مهاجراً من مكة التفت اليها وظن انه ل يعود اليها ول يراها بعد ذلك 
فاأدركته رقة وبكى فاأتاه جربائيل )عليه ال�شالم( وتال عليه قوله تعاىل: )ان الذي فر�ض عليك القراآن 

لرادك اىل معاد(.
وملاذا ل يحب الن�شان وطنه؟ وقد عا�ض وترعرع فيه حتى بنى ج�شمه من مائه وغذائه وهوائه وتعلم 

فيه وعمل وكد يف وطنه.
ولذلك يقول الإمام علي »عليه ال�شالم« »من كرم املرء حنينه اىل وطنه«.

حقوق املواطن:
1ـ امل�شاواة والعدالة يف احلقوق بينه وبني بقية افراد الوطن 

وماله  نف�شه  على  بالمان  ي�شعر  ان  ولبد  القانون  حكم  ظل  يف  الوطن  يف  والمان  بالأمن  التمتع  2ـ 
وعر�شه وال فالهجرة والغربة ون�شت�شهد بقول الإمام علي عليه ال�شالم »الغنى يف الغربة وطن والفقر 

يف الوطن غربة«.
3ـ تاأمني فر�ض عمل كرمية للمواطن ي�شتطيع من خاللها ان ينعم بالعي�ض وي�شتطيع من خاللها تلبية 

متطلبات حياته وحياة ا�شرته اليومية .
هذه الآلية اول من يعنى بتنفيذها وتطبيقها بامت وا�شلح وجه يحقق العدالة للمواطنني هي احلكومة 
او ال�شلطة وهذا يتاأتى من خالل ال�شعور واحل�ض باملواطنة التي يعي�شها كل مواطن ، فالتطبيق العملي 
حلب الوطن هو ترجمة كل ما له عالقة بحفظ حقوق املواطن على ار�ض الواقع وتذليل ال�شعاب التي 

تعرت�شهم . 

الوطن واملواطن وال�صلطة
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حقُّ �ل�سمع على �الإن�سان تنزيُهه عن �سماع �لغيبة
م�شتقاة من اخلطبة الأوىل 
ل�شماحة ال�شيخ عبد املهدي 

الكربالئي يف 2011/4/1 

احلقوق(  )ر�شالة  من  تناولنا  واأن  �شبق 
)عليه  ال�شجاد  احل�شني  بن  علي  لالإمام 
اهلل  حق  وهي  احلقوق،  من  �شيئاً  ال�شالم( 
تعاىل، وحق النف�ض، ومن ثم بيّنا موؤخراً حق 
الل�شان، فهذه احلقوق جاء ذكرها جميعاً يف 
ر�شالة احلقوق، حيث اإنها اأتت �شمن امل�شعى 
الإن�شان  العالقة بني  اأجل تنظيم  املهم من 
ونف�شه من جهة، وخالقه وبيئته الجتماعية 
والتكوينية من جهة اأخرى، بل ومبا ي�شهم 
والكمال  وال�شعادة  ال�شتقرار  تقيق  يف 
�شمن  �شار  ما  اإذا  معاً،  وللمجتمع  للفرد 
القيمية...وقد عنونها  املنظومة  اأ�ش�ض هذه 
لتاأخذ  بـ)احلقوق(  ال�شالم(  )عليه  الإمام 
من  الإن�شان،  لدى  اجلاد  اللتزام  طابع 
خالل توعيته باأنها- اأي هذه احلقوق- اإمنا 
التزم بها  تعّد من الأمور الواجبة، التي لو 
املجتمع؛ لأدى ذلك- بال �شك- اإىل �شعادته 
العنوان  هذا  فاإن  احلال  وبطبيعة  وكماله، 
الغاية  بيان  على  ينطوي  عنوان)احلقوق( 
خلق  وراء  من  وال�شامي  احلكيم،  والهدف 
لو  والتي  املعروفة،  اأع�شائه  الإن�شان، وخلق 
لأدى  النظام؛  هذا  وفق  بالفعل  ا�شتخدمت 
ال�شامية  لغايته  الإن�شان  بلوغ  اإىل  ذلك 
كمنظومة  الوقت  نف�ض  يف  وهي  وكماله، 
النظم  من  ملجموعة  و�شاملة  متكاملة 

الجتماعية وال�شيا�شية والرتبوية .. الخ
وهنا �شنحاول تناول حق الأذن على الإن�شان، 
فهي اآلة ال�شمع، حيث جاء يف ر�شالة احلقوق 

ال�شمع تنزيهه  ال�شالم(:)وحق  قوله )عليه 
عن �شماع الغيبة، و�شماع ما ل يحل �شماعه 
..( فالأذن من اأجّل النعم على الإن�شان، كونها 
ميكننا  بوا�شطتها  التي  والو�شيلة  الطريق 
اإدراك كالم الآخرين، واأداة التو�شيل ملعاين 
العقل والقلب... ول  اإىل  الكالم ومفاهيمه 
ما  اإذا  ما هو خري،  تنطوي على  فاإنها  �شك 
اأح�شن ا�شتخدامها، ومنها ما هو �شر اأي�شاً، 
تعاىل  اهلل  اإن  حيث  ا�شتعمالها،  اأ�شيء  اإن 
خلقها، اإمنا لكي تكون طريقاً يو�شل املعاين 
ة من كالم اهلل احلكيم، واأحاديث نبيه  اخلريِّ
املعارف  تلقّي  يتم  خاللها  ومن  الكرمي، 
�شالح  فيه  ما  كل  وتلقي  النافعة،  والعلوم 
وقلبه  الإن�شان  عقل  اإىل  واإي�شاله  ور�شد، 
من اأجل النتفاع به، فقد قال تعاىل:) َاهلّلُ 
َهاِتُكْم َل َتْعلَُموَن �َشْيئاً  ن ُبُطوِن اأُمَّ اأَْخَرَجُكم مِّ
ْمَع َوالأَْب�َشاَر َوالأَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم  َوَجَعَل َلُكُم اْل�شَّ

َت�ْشُكُروَن(  النحل: 78 . 
ومعناه اإن اهلل اأخرجكم من بطون اأمهاتكم 
اأطفاًل �شعافاً، ل تعلمون �شيئاً، وجعل لكم 
ال�شمع والأب�شار والأفئدة، اآلت تدركون بها 
بها  وتعقلون  الكائنات،  من  بكم  يحيط  ما 

املعاين املطلوبة ل�شعادتكم وكمالكم .. 
واإن  الل�شان،  بحق  �شبق  فيما  ذكرنا  وكما 
�شمنه  ومن  اخلنا،  عن  تنزيهه  املطلوب 
الغيبة، فكذلك مطلوب من ال�شمع، تنزيهه 
احلرمات  من  فاإنها  الغيبة،  �شماع  عن 
ل�شخ�شية  قتال ً  تت�شمن  والتي  والكبائر، 

وانتقا�شاً  لعر�شه،  وهتكاً  املوؤمن،  الإن�شان 
له... واإذلًل  املجتمع،  يف  و�شاأنه  قدره  من 
للغيبة  امل�شتمع  اإن  الأحاديث،  يف  ورد  وقد 
اإذ  واإثمه،  جرميته  يف  املغتاب  مع  �شريك 
املجتمع  ن  ويح�شّ مينع  اأن  منه  املطلوب  اإن 
من هذه الآفة، ل اأن يوفر الأجواء امل�شجّعة 
ر�شاه  خالل  من  الغيبة،  على  لالآخرين 
لردع  و�شائل منا�شبة  الغيبة، وهناك  ب�شماع 
قدراً  واأعظم  �شناً،  اأكرب  يكون  فقد  املغتاب، 
اأو  ال�شامع، فهنا املطلوب عدم الإ�شغاء  من 
وان  الكالم،  جمرى  تويل  اأو  املكان  ترك 
كان من نف�ض قدرنا، فينبغي بذل الن�شيحة 
وردعه... زجره  فيجب  دوننا،  كان  وان  له، 
مع تفهيمه م�شار الغيبة، ومن حق ال�شمع 
وردع  النميمة،  اإىل  ال�شتماع  عن  تنزيهه 
النمام عن فعله واإثمه، وكذلك تنزيهه عن 
ال�شمع  ا�شرتاق  وعدم  الغناء،  اإىل  ال�شتماع 
حق  موارد  اأهم  ومن  الآخرين،  كالم  اإىل 
ال�شالل،  اإىل  ال�شتماع  عن  تنزيهه  ال�شمع 
اإىل  يوؤدي  ما  وكل  والفجور،  الف�شق  وكالم 

ال�شر والفتنة.
اأخرياً فاإن �شكر هذه النعمة – نعمة ال�شمع 
ا�شتخدامها يف طاعة  يتمثل يف  اأن  – يجب 
اهلل تعاىل، ومن خالل ال�شتماع لكالم اهلل 
تعاىل، واأحاديث نبيه الكرمي، والكالم الذي 
فيه موعظة ون�شيحة وتربية وخري و�شالح 
ور�شد، واإبعادها عن كل ما يتنافى مع ذلك.

جانب من �صالة اجلمعة
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ما تف�سريُ �الأحرف 
�ملقطعة يف �لقر�آن ؟

ال�شوؤاُل: ما هو املق�شود باتاد الأفق؟
اجلواب: املراد يف م�شاألة ثبوت الهالل اأن يكون اإمكان روؤية الهالل 
يف اأفق مالزماً لإمكانها يف البلد الآخر لول املانع من غيم ونحوه 
لبلد  واجلنوبية  وال�شمالية  الغربية  للبالد  بالن�شبة  ذلك  ويكون 
اإذا  الروؤية مع عدم ابتعاد املكانني يف خطوط العر�ض كثرياً، واأما 
ثبت يف الغرب فال يقت�شي ثبوته يف ال�شرق اإل اأن يحرز ذلك ولو 
اأطول مما يختلف به مع  اأفق املكان الأول مدة  من جهة بقائه يف 

املكان الثاين من طلوع ال�شم�ض وغروبها.
روؤية  البلدان عندكم من حيث  وبعد  ما هو مالك قرب  ال�شوؤال: 

الهالل؟
املعيار  البالد وبعدها بل  اجلواب: لي�ض العتبار يف الهالل بقرب 
بوحدة الأفق بان تكون روؤية الهالل يف بالد تالزم روؤيته يف البالد 
الأخرى لول وجود املوانع من الغيوم ونحوها فاإذا روؤي الهالل يف 
بلد فانه يثبت يف البالد التي تقع غرب بلد الروؤية اإذا مل تكن بعيدة 
كثرياً بح�شب خطوط العر�ض ولكنه ل يفيد البالد الواقع يف �شرق 
بلد الروؤية اإل اإذا اأحرزت املالزمة املذكورة كما اإذا بقي الهالل يف 

اأفق بلد الروؤية مّدة تزيد على مّدة الختالف بني الأفقني.
ال�شوؤال: بالن�شبة لتحديد التاريخ الهجري هل نعتمد على تقومي 
رغم  اإ�شالمي  بلد  تقومي  على  نعتمد  اأم  فيها  نعي�ض  التي  البالد 
اختالفه عنا قليال، وما هو احلكم هنا يف تعيني بداية �شهر رم�شان 

ويوم العيد وراأ�ض ال�شنة اخلم�شية؟
اجلواب: ل ي�شح العتماد على التقومي مطلقاً فان مل تر الهالل 
ومل يره من تثق به فال ي�شح اأن تكم بالهالل اإل اإذا ثبتت روؤيته 
يف بلد يالزم وجوده على افقه وجوده على اأفق بلدك بحيث ميكن 
ثالثني  اأمتمت  ذلك  من  �شيء  يتم  مل  فان  املجردة  بالعني  روؤيته 

يوماً.
اأول يوم من �شهر رم�شان وهو 30  انه  باعتقاد  ال�شوؤال: من �شام 
من �شعبان جلهله بحكم مرجعه بوجوب وحدة الأفق معتمدا على 
ثبوت الهالل يف ال�شرق، ويف خالل نهار �شومه اأو يف اليوم التايل 

علم باحلكم، فهل يح�شب من �شعبان رغم عدم النية؟
اجلواب: �شومه باطل.

اأو نهايته من الفلكيني؟  ال�شوؤال: هل يجوز يل اأخذ بداية ال�شهر 
علما باأنني اأطمئن لهم ولعلمهم؟

اجلواب: لي�ض هناك ترديد يف ما ي�شل اإليه الفلكي وهو وقت ولدة 
الهالل فهو اأمر دقيق اإل انه ل يكفي يف ترتب احلكم ال�شرعي ول 
يف ابتداء ال�شهر القمري عرفا فانه اإمنا يبداأ من الليلة التي ميكن 
روؤية الهالل فيها بالعني املجردة وهذا مما ل ميكن للفلكي اجلزم 

به.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة

W  W  W  .S  I  S  T  A  N  I  .  O  R  G

ƞøøøƽƴøøøǢøøøǮøøøǩƗ Ǭøøøøøøǡ ǔøøøøøǡǸøøøøøǭ

املف�شرون  ذكر  فقد  املقطعة،  للحروف  بالن�شبة 
من  املراد  تو�شيح  يف  خمتلفة  بيانات  والعلماء 
احلروف املقطعة الواردة يف اأوائل ال�شور القراآنية .

يف  واملتاأخرين  القدماء  من  املف�شرون  اختلف  وقد 
)جممع  يف  الطرب�شي  عنهم  نقل  وقد  تف�شريها 

البيان( اأحد ع�شر قوًل يف معناها:
اهلل  ا�شتاأثر  التي  املت�شابهات  من  انها  اأحدها: 

�شبحانه بعلمها ل يعلم تاأويلها اإل هو.
يف  وقعت  التي  لل�شورة  اأ�شم  منها  كال  ان  الثاين: 
مفتتحها، الثالث: انها اأ�شماء القراآن اأي ملجموعة، 
الرابع: ان املراد بها الدللة على اأ�شماء اهلل تعاىل 
فقوله: ))اأمل(( معناه اأنا اهلل اأعلم، وقوله: )املر( 
اأ�شماء هلل  اأنها  واأرى،اخلام�ض:  اأعلم  اأنا اهلل  معناه 
لعلموا  تاأليفها  النا�ض  اأح�شن  لو  مقطعة  تعاىل 
ا�شم اهلل الأعظم وهو مروي عن �شعيد ابن جبري، 
اأق�شم  اأق�شم هلل بها فكاأنه هو  اأق�شام  ال�شاد�ض: انها 
بهذه احلروف على ان القراآن كالمه وهي �شريفة 
اإ�شارات  انها   : املنزلة،ال�شابع  كتبه  مباين  لكونها 
واأعمارهم  الأقوام  ومدة  وبالئه  تعاىل  اآلئه  اإىل 
واآجالهم، الثامن: ان املراد بها الإ�شارة اإىل بقاء هذه 
الأمة على ما يدل عليه ح�شاب اجلمل، التا�شع: ان 
املراد بها حروف املعجم وقد ا�شتغنى بذكر ما ذكر 
منها عن ذكر الباقي كما يقال: ا ب ويراد به جميع 
احلروف، العا�شر: انها ت�شكيت للكفار لأن امل�شركني 
كانوا توا�شوا فيما بينهم اأن ل ي�شتمعوا للقراآن واأن 
، فاأنزل اهلل تعاىل هذه احلروف فكانوا  يلغوا فيه 
اإذا �شمعوها ا�شتغربوها وتفكروا فيها وا�شتغلوا بها 

عن �شاأنهم فوقع القراآن يف م�شامعهم.
حروف  تعداد  قبيل  من  انها  ع�شر:  احلادي 
عجزمت  الذي  القراآن  هذا  اأن  بها  واملراد  التهجي 
التي  احلروف  هذه  جن�ض  من  هو  معار�شته  عن 
تتحاورون بها يف خطبكم وكالمكم فاإذا مل تقدروا 
اأنه من عند اهلل تعاىل، واإمنا كررت  عليه فاعلموا 

وهو  احلجة،  يف  ا�شتظهاراً  موا�شع  يف  احلروف 
الإ�شبهاين  م�شلم  اأبو  واختاره  قطرب  عن  مروي 

واإليه مييل جمع من املتاأخرين.
اإليه  تطمئن  ل  الأقوال  هذه  من  �شيئاً  اأن  واحلق 
اإىل  املن�شوبة  الروايات  بع�ض  يف  نعم،  النف�ض، 
البيت  اأهل  واأئمة  واآله(  عليه  اهلل  النبي)�شلى 
الرابع  للقول  التاأييد  بع�ض  ال�شالم(  )عليهم 
ذلك  من  وي�شتفاد  والعا�شر،  والثامن  وال�شابع 
وبني  �شبحانه  اهلل  بني  رموز  احلروف  هذه  اأن 
�شبيل  ل  عنا  خفية   ) واآله  عليه  اهلل  ر�شوله)�شلى 
اأن  ن�شت�شعر  اأن  مبقدار  اإل  اإليها  العادية  لأفهامنا 
ارتباطاً  ال�شور  يف  املودعة  امل�شامني  وبني  بينها 

خا�شاً.
)عليه  جعفر  ابو  قال:  املخزومي  لبيد  ابو  روى 
العبا�ض  ولد  من  عليك  انه  لبيد  اأبا  يا  ال�شالم(: 
ت�شيب  اأربعة  منهم  الثامن  بعد  يقتل  ع�شر  اثنا 
قليلة  اأعمارهم  ق�شري  فئة  هم  الذبحة  احدهم 
امللقب  الفوي�شق  منهم  �شريرتهم  خبيثة  مدتهم 
بالهادي والناطق والغاوي يا اأبا لبيد: اإن يف حروف 
القراآن املقطعة لعلماً جماً: اإن اهلل تعاىل انزل )اآمل، 
ذلك، الكتاب( فقام حممد? حتى ظهر نوره وثبتت 
كلمته، وولد يوم ولد وقد م�شى من الإلف ال�شابع 
كتاب  يف  وتبيانه  قال:  ثم  �شنني  وثالث  �شنة  مئة 
اهلل يف احلروف املقطعة اإذا اأعددتها من غري تكرار 
ولي�ض من حروف مقطعة حرف ينق�شي األ وقيام 
قائم من بني ها�شم عند انق�شائه ثم قال: الألف 
واحد والالم ثالثون وامليم اأربعون وال�شاد ت�شعون 
خروج  بدو  كان  ثم  وت�شعون  واإحدى  مائة  فذلك 
)اآل  اهلل(  )اآمل  ال�شالم(:  )عليه  علي  بن  احل�شني 
عمران( فلما بلغت مدته قام قائم ولد العبا�ض عند 
)امل�ض( ويقوم قائمنا عند انق�شائها بـ )اآلر( فاأفهم 

ذلك وعه واكتمه(ـ تف�شري العيا�شي ج2 �ض3.
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رف�س وا�صع لقرار وزارة الرتبية 
اعادة اع�صاء من حزب البعث 

املقبور اىل ال�صلك التدري�صي

رف�ض جمل�ض حمافظة كربالء املقد�شة تنفيذ قرار 
وزارة الرتبية القا�شي باإعادة تعيني 110 من اأع�شاء 
 ، التدري�ض  ب�شلك  املحظور  البعث  حزب  يف  الفرق 
عن  ال�شرف  النجف  حمافظة  جمل�ض  اعلن  فيما 
باإعادة  الرتبية  وزارة  واإحتجاجه على قرار  رف�شه 
البعثيني ممن يحملون �شفة "ع�شو  فرقة" للعمل 

يف املوؤ�ش�شات الرتبوية كمدر�شني ومعلمني. 
رئي�شة جلنة الرتبية والتعليم يف جمل�ض حمافظة 
قرر  املجل�ض  اإن  قالت:  الزبيدي  ابتهاج  كربالء 
يف  دائرة  كمدير   يعني  �شخ�ض  اأي  ا�شتجواب 
ذلك  �شيقيل  املجل�ض  ان  اىل  م�شرية   ، املحافظة 
الفرق  اأع�شاء  من  كان  انه  ثبت  حال  يف  ال�شخ�ض 
يف حزب البعث املحظور، م�شددة بالقول "لن نقبل 

بوجود اأي بعثي يف موؤ�ش�شاتنا" ..
النجف  حمافظة  جمل�ض  رئي�ض  اكد  ذلك  اىل 
الرف�ض  قرار  ان  نون  كاظم  فائد  ال�شيخ  ال�شرف 
الرتبية  جلان  عقدته  طارئ  اجتماع  اإثر  جاء 
القرار  لتدار�ض  واجلنوب  الو�شط  حمافظات  يف 
واخلروج مبوقف موحد اإزاءه، وحذر من ان العمل 
مبثل هذا القرار يعد تدمرياً للعملية الرتبوية يف 
لهايل  مطالبات  هناك  ان  نون:  وا�شاف  العراق. 
اىل  قدمت  املجاورة  واملحافظات  النجف  حمافظة 
جمل�ض املحافظة لتنظيم اعت�شامات احتجاجاً على 
الوزارة  ترتاجع  حتى  بها  وال�شتمرار  القرار،  هذا 

عن تطبيقه يف دوائر الرتبية يف تلك املحافظات.
لـ  وجنفيون  كربالئيون  مواطنون  واأيد  هذا 
)الحرار( مواقف حكوماتهم  املحلية تاه القرار، 

مبدين تخوفاً يف حال مت تطبيقه يف املدار�ض..
بهذا  عقد  الذي  الطارئ  املوؤمتر  ان  ويذكر 
اخل�شو�ض يف النجف ال�شرف خرج بعدة تو�شيات 
منها ت�شكيل وفد للقاء رئي�ض جمل�ض النواب حلثه 
على عدم مترير هذا الأمر الذي ي�شكل خطراً على 
التعيينات  ح�شة  زيادة  وكذلك  التعليمي،  النظام 
ال�شهداء  لذوي  الولوية  اعطاء  مع  املحافظات  يف 

الذين ت�شرروا ب�شبب �شيا�شات النظام ال�شابق.

النائب الأول لنقيب ال�صحفيني العراقيني يوؤكد وجود جهات تعرقل قانون 
حماية ال�صحفيني 

وفاة عامل خدمة يف م�صت�صفى ابن النفي�س وا�صابة طبيبة بجروح نتيجة 
انهيار مبنى حديث 

الهيئة العامة للجمارك توؤكد �صعيها اىل تطوير عملها بعد حتقيق 
اإيرادات جيدة خالل2010

الكوادر الطبية يف كربالء تنجح يف ا�صتئ�صال ال�صاق الثانية لطفلة ولدت 
باأربعة اأطراف �صفلى

اإن�صاء مركز خا�س لقيا�س تاأثري التغريات املناخية على التنمية يف البالد 

خطط ل�صتيعاب الزيادات ال�صكانية وا�صتيعاب ت�صخم املدن يف العراق

ال�شحفيني  لنقيب  الأول  النائب  ال�شايع  غازي  اأكد 
ال�شيا�شيني  بع�ض  ان  الالمي  موؤيد  العراقيني 
والربملانيني يعرقلون مترير قانون حماية ال�شحفيني 
حم�شوبة  وهي  ي�شمها  مل  جهات  متهما   . الربملان  يف 

طريق  يف  العقبات  و�شع  على  تعمل  ال�شحفيني  على 
حني  يف  الجنبية  ال�شفارات  بع�ض  من  بدعم  القانون 
ال�شحفيني  حقوق  من  الدنى  احلد  القانون  ميثل 

مقارنة باخلدمة التي يقدمونها . بح�شب قوله

بغداد  يف  النفي�ض  ابن  م�شت�شفى  يف  خدمة  عامل  تويف 
وا�شيبت طبيبة بجراح جراء انهيار ق�شم مت اإن�شاوؤه حديثاً 
يف امل�شت�شفى ، وذكرت م�شادر �شحفية ان املبنى الذي انهار 
للتحليالت  ليكون خمترباً  اأ�شهر  قبل خم�شة  ت�شييده  مت 

املر�شية ، م�شيفة انه مت ا�شتالم املبنى من املقاول الذي 
احيلت له عملية تنفيذ البناء من قبل جلنة من املهند�شني 
هناك  ان  اىل  وا�شارت  بغداد.  �شحة  لرئا�شة  التابعني 

معلومات تفيد بهروب املقاول بعد انهيار املبنى." 

املتاأتية  الإيرادات  ان  عن  للجمارك  العامة  الهيئة  ك�شفت 
البالد  اإىل  الواردة  الب�شائع  على  املفرو�شة  الر�شوم  من 
 2010 خالل  واملطارات  والبحرية  الربية  املنافذ  عرب 
تاوزت 478 مليار دينار عراقي . واأو�شح املدير العام لهذه 
الهيئة نوفل �شليم حميد ان الطموح "يتجه اإىل م�شاعفة 

مفا�شل  جميع  يف  العمل  تطوير  عرب  الذكر  �شالف  املبلغ 
واللوج�شتي  الب�شري  امل�شتويني  على  الهيئة  وت�شكيالت 
مع  اجلمركية  املعامالت  اجناز  ودقة  �شرعة  يوؤمن  ومبا 
وال�شغط  ال�شفافية  من  ممكن  قدر  اكرب  اإيجاد  مراعاة 

باتاه احلد من حالت الف�شاد املايل والإداري."

العام  احل�شني  م�شت�شفى  يف  الطبية  الكوادر  اأعلنت 
الثانية  ال�شاق  ا�شتئ�شال  عملية  جناح  عن  كربالء  يف 
للطفلة زينب حممد والتي ولدت باأربعة اطراف �شفلى 

ا�شتاأ�شلت واحدة منها بعد ولدتها  ، الأطباء امل�شرفون 
الطفلة  وان  ب�شكل مطلق  اأكدوا جناحها  العملية  على 

تتمتع األن ب�شحة جيدة ..

اإن�شاء  مت  اإنه  ح�شني  كمال  البيئة  وزارة  وكيل  قال 
على  املناخية  التغريات  تاأثري  لقيا�ض  خا�ض  مركز 
يف  حثيثة  بخطى  ي�شري  العراق  ان  موؤكدا   ، التنمية 
اتاه التخفيف من م�شار التغريات املناخية. وتدث 
وكيل وزارة البيئة اأي�شا عن خطة لتطبيق نظام جديد 

ملعاجلة الوقود وتويله اإىل وقود نظيف واأقر بان هذا 
العراق وبع�ض  اإىل  النوع من الأنظمة مل يلق طريقه 
الدول املتاأخرة الأخرى اإل حديثا. هذا ويعاين العراق 
العوا�شف  هبوب  منها  عديدة  مناخية  م�شاكل  من 

الرملية واجلفاف وما اإىل ذلك من ظروف عامة ..

املركزي  اجلهاز  با�شم  الر�شمي  املتحدث  قال 
هناك  اإن  الهنداوي  الزهرة  عبد  لالإح�شاء 
وا�شتيعاب  ال�شكانية  الزيادات  ل�شتيعاب  خططا 
ت�شخم املدن يف العراق مبا ي�شمن حياة كرمية 
ان  ذكرت  قد  دولية  تقارير  وكانت  فرد.  لكل 

زيادة  املقبلة  العقود  �شت�شهد يف  بغداد  العا�شمة 
تقل  ممن  الأطفال  عدد  يف  جدا  كبرية  �شكانية 
تتل  اأن  �شاأنها  ومن  عاما   15 عن  اأعمارهم 
املرتبة احلادية والع�شرين بني مدن العامل على 

�شعيد عدد الأطفال فيها.
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تقرير: تي�صري عبد عذاب

ق�شة ماأ�شاوية ل�شاب يبلغ الـ)28( من عمره رواها يل زميل 
يف العمل، بداأ ال�شعر ينبت يف كل مكان من ج�شمه وب�شكل 
كثيف جدا وعند مراجعته لأكرث من طبيب ات�شح اإن �شبب 
ال�شالت  اإحدى  يف  حيوانيا  هرمونا  تعاطيه  هو  مر�شه 

الريا�شية التي كان يرتادها من اجل اأن يبني ج�شمه.
هذه  تاه  امل�شوؤولني  عن  ابحث  اأن  الق�شة  هذه  جعلتني 
مثل  فهنالك  ال�شباب  ت�شيب  التي  العديدة  الأمرا�ض 
قدمي يقول )افتح ناديا واأغلق م�شت�شفى( والآن اأ�شبح هذا 
املثل براأي )افتح ناديا وابن ِ  م�شت�شفيات(، ومن الوا�شح 
للج�شم  وم�شدرا  لل�شحة  م�شدرا  تعترب  الريا�شة  اإن 
والبحث  ا�شتخدامها  ل�شوء  الآن  اأ�شبحت  ولكن  ال�شليم 
من  الكثري  تنت�شر  حيث  للج�شم  م�شرة  املادي  الربح  عن 
و�شور  ريا�شية  بواجهات  املدينة  يف  الريا�شية  القاعات 
بع�شها  ريا�شية  اآلت  يجد  اإليها  والداخل  الأج�شام  لبناء 
حديث وذات منا�شئ عاملية، ولكن ال�شيء املثري للجدل اأن 
تد مكانا خم�ش�شا لعر�ض احلبوب والهرمونات يطلقون 
ومن  ن�شبيا  غالية  باأ�شعار  تباع  الغذائية  املكمالت  عليها 
يف  تواجده  فرتة  اأثناء  ال�شاب  يتعاطاها  متعددة،  منا�شئ 
�شاحب  الكابنت  يحددها  الأوقات  وهذه  بعدها  اأو  القاعة 
القاعة الذي اأ�شبح طبيبا يف وقتنا احلا�شر. يقول )احمد 
الريا�شية،  القاعات  اإحدى  مدير  وهو  �شاحب(  جميل 
واأنا  ريا�شية  قاعة  افتتحت  ون�شف  �شنتني  من  اأكرث  منذ 
اأعوام،  ع�شرة  من  اأكرث  منذ  املجال  هذا  يف  العمل  اأمار�ض 
كبار  الرجال  وبع�ض  ال�شباب  من  الكثري  القاعات  يرتاد 
ال�شن وخا�شة يف ف�شل ال�شيف الذي يعترب مو�شم عملنا 
لأنه عطلة مدر�شية. ومن املعلوم اإنه وبعد عام 2003 ازداد 
مت  حديثة  اأجهزة  لوجود  الريا�شية  القاعات  اإىل  الرتياد 
ا�شتريادها من اخلارج لنفتاح العراق على العامل من حيث 
التطلع وال�شفر واأ�شبحت ال�شالت الريا�شية توجد يف كل 

مكان.
كانت  الغذائية  واملكمالت  املن�شطات  اإن  �شاحب:  واأ�شاف 
احل�شار  ب�شبب  ال�شابق   النظام  زمن  يف  حمظورة  �شبه 
األف   )500-100( بني  يرتاوح  اإذ  مرتفعا  كان  و�شعرها 
انفتاح احلدود وال�شترياد  الآن وب�شبب  اأما  دينار عراقي، 
بني  ترتاوح  املكمالت  هذه  من  الواحدة  العلبة  اأ�شبحت 

)25-100( األف دينار.
�شائبة  اإن هنالك مكمالت غذائية ل توجد عليها  وتابع: 
ومركبات  طبيعية  مواد  من  م�شنوعة  لأنها  الن  لغاية 
التي  الهرمونات  اأما  للج�شم،  فيتامينات  تعترب  معدنية 
املو�شعية  بالأبر  الريا�شي  ج�شم  زرق  طريق  عن  تعطى 
فنحن نحذر منها ول نن�شح با�شتعمالها بالرغم من طلبها 
القاعات  اأ�شحاب  اإن  الأ�شف  ومع  ال�شباب  اغلب  قبل  من 

يبحثون عن الربح ال�شريع عن طريق هذه الهرمونات.
الريا�شي  العاملي  املركز  مدير  اجلليل(  عبد  )ا�شعد  اأما 
اأن  يجب  اجل�شمانية  الألعاب  ريا�شة  ميار�ض  الذي  قال: 
اإىل  بالإ�شافة  رئي�شية  )خم�شة  يوميا  وجبات  �شبع  ياأكل 
عن  تعوي�شا  الغذائية  املكمالت  فتاأخذ  فواكه(،  وجبتي 
بع�ض هذه الوجبات لأنها تتوي على فيتامينات وغريها 

من املواد املفيدة للج�شم.
واأ�شاف عبد اجلليل:  هنالك مراكز ريا�شية ل ت�شلح اأن 
رداءة  اأو  م�شاحتها  ل�شغر  وذلك  ريا�شية(  )قاعات  ت�شمى 
الأجهزة املوجودة فيها وكذلك عدم وجود و�شائل الراحة 
تتاجر  خا�شة  مذاخر  هنالك  اإن  اإىل  بالإ�شافة  الأخرى، 
القاعة  �شاحب  ويبقى  والهرمونات  الغذائية  باملكمالت 
هو و�شمريه الذي يحركه ول يوجد �شوى ال�شمري لعدم 
وجود قانون يحمي الريا�شيني واأ�شحاب القاعات ونتمنى 

اأن تكون هنالك �شوابط للقاعات الريا�شية.
يف حني اإن الريا�شي )ح�شني احمد( اأكد اإن هنالك مراكز 
ول  املدينة  يف  منت�شرة  الريا�شية  والهرمونات  لالأغذية 
يهم �شاحب املركز �شوى الربح املادي حيث يبيع باأي �شعر 
لعدم وجود رقيب عليه وبنف�ض الوقت ل يهمه اأي�شا �شواء 
اخذ ال�شاب هرمونا اأو اأي �شيء اآخر لن هذه رغبته، حيث 
كالعقم  الأمرا�ض  من  العديد  ت�شبب  هرمونات  هنالك 
املوؤقت اأو الدائمي لدى متعاطيها، و�شرد لنا احلادث الآتي: 
لل�شفر  وا�شطر  الع�شالت  بتقرحات يف  اأ�شيب  �شديق يل 
خارج البالد للعالج ب�شبب زرقه اإبرة هرمون مو�شعية يف 
ع�شالته، وغريها من الأمرا�ض املتعددة التي ت�شببت بها 
هذه الهرمونات. بدوره فاإن وزير ال�شحة ال�شابق الدكتور 
اإىل  موؤخرا  العراق  ان�شم  لقد  قال،  احل�شناوي(  )�شالح 

جمل�ض  اقرها  التي  املن�شطات  ملحاربة  الدولية  التفاقية 
املنظومة  �شمن  اأدخلتنا  التفاقية  وتلك  موؤخرا،  الوزراء 
�شالت  يف  العراق  يف  املنت�شرة  املن�شطات  ملكافحة  العاملية 
ال�شاأن  هذا  يف  ال�شحة  وزارة  دور  اإن  واأ�شاف:  الريا�شة. 
وزارة  الأمر  هذا  عن  فامل�شوؤول  رئي�شيا،  ولي�ض  ثانوي 
الق�شايا  وتيل  تتابع  اأن  يجب  التي  والريا�شة  ال�شباب 
ناحية  تاأكيدها من  لغر�ض  ال�شحة  وزارة  اإىل  بها  امل�شتبه 
دائرة  مدير  قول  ب�شراحة   اأثارين  وما  الطبي.  الفح�ض 
�شوؤاله  بدير( عند  الدكتور )عالء حمودي  �شحة كربالء 
اأن  اأمتنى  قال:  املواطن،  �شحة  على  للحفاظ  دورهم  عن 
يكون هنالك اإيعاز واإ�شارة ملتابعة هذا املو�شوع وان �شاء اهلل 
�شنتابع هذا املو�شوع ونر�شل فرقنا اجلوالة لهذه القاعات، 

واأنا "ممنون"  منك لهذه الإ�شارة.
واأكد م�شدر يف دائرة �شحة كربالء الذي ف�شل عدم ذكر 
للمذاخر  تفتي�شية  جولت  لنا  الأمر  بادئ  يف  كان  ا�شمه، 
والهرمونات  واملن�شطات  الغذائية  باملكمالت  تتاجر  التي 
واأي�شا كانت لنا جولت للقاعات الريا�شية، ولكن تعر�شنا 
ما  امل�شاكل  من  العديد  لنا  وح�شل  الكثرية  للتهديدات 
لهذه  والزيارات  والتفتي�ض  العمل  اإيقاف  اإىل  ا�شطرنا 
كي  بهم  خا�ض  قانون  هنالك  يكون  اأن  ونتمنى  القاعات 
بدون  يعملون  الآن  لغاية  لأنهم  حما�شبتهم  لنا  يت�شنى 

قانون.
التجار  بيد  �شبابنا  �شتبقى �شحة  اآخرا هل  ولي�ض  واأخريا 
الأدمغة  غ�شل  ويبقى  ال�شريع  الربح  عن  يبحثون  الذين 
واللعب بعقول �شبابنا من قبل اأ�شحاب القاعات الريا�شية 
البطولت  من  بالكثري  وت�شارك  بطال  �شتكون  باأنك 
اخلا�شة ببناء وكمال الأج�شام بدون معاجلة وحما�شبة؟! 
�شحة  عن  امل�شوؤولة  اجلهات  من  مقنعة  اأجوبة  ننتظر 
و�شالمة املواطن التي ناأمل منها الإطالع عما يح�شل يف 

تلك القاعات!!.  

نواٍد ريا�صيةٌ  اأ�صبحت م�صدرا لالأمرا�س مع غياب تواجد امل�صوؤول

حبوب وهرمونات
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تقرير: علي اجلبوري  

اأ�شاَر ممثل املرجعية الدينية العليا واأمني 
عام العتبة احل�شينية املقد�شة ال�شيخ عبد 
ال�شعب  اإن �شمود  اإىل  الكربالئي  املهدي 
ما  هو  الظامل  النظام  بوجه  البحريني 
ظل  يف  املظلوم  لل�شعب  النت�شار  يحّقق 
ملطالب  وال�شتجابة  احلوار  تقّبل  عدم 

ال�شعب البحريني.
لقائه  خالل  الكربالئي  ال�شيخ  وقال 
لن�شرة  الدولية  اللجنة  من  اأع�شاء 
مرقد  زيارتهم  اأثناء  البحريني  ال�شعب 
الأ�شبوع  ال�شالم(،  الإمام احل�شني )عليه 
الدينية  املرجعية  "مكتب  اإّن  املا�شي: 
اليوم  منذ  عمل  الأ�شرف  بالنجف  العليا 
واجلهات  امل�شوؤولني  مع  بالت�شال  الأول 
يكون  اأن  اأجل  من  والدولية  الإقليمية 
هنالك تقيق ملطالب ال�شعب البحريني 

واإعانتهم".
البحريني يطالب  "ال�شعب  باأّن  واأ�شاف، 
الأخرى  العربية  ال�شعوب  به  مبا طالبت 
بحقوقها واأن التعامل على اأ�شا�ض التمييز 
خطرية  تداعيات  اإىل  �شيوؤدي  العن�شري 
الدويل  املوقف  ظل  يف  �شلبية،  وتاأثريات 
مبني  وهو  البحرين،  لنتفا�شة  املزدوج 
على امل�شالح اخلا�شة بني الدول الغربية 
يحدث  ما  اإدخال  على  وعملت  والعربية، 

يف اإطار الطائفية".
البحريني  املعار�ض  اأو�شح  جانبه  من 
ال�شيخ ح�شن علي الرتيكي ع�شو اللجنة 
لـ  البحريني،  ال�شعب  لدعم  الدولية 
)الأحرار( باأّن "اللجنة الدولية انطلقت 
البحرين،  الأخرية يف  الأحداث  اأثر  على 
على  الكبري  والقمع  العتداءات  من 

كانت  احلركة  اأن  من  بالرغم  ال�شعب، 
وعدالة  باإن�شاف  وتطالب  �شلمية 
اجتماعية وم�شاركة حقيقية لإدارة �شوؤون 

البالد ونبذ التمييز الطائفي".
قامت  البحرينية  "احلكومة  باأن  وتابع، 
با�شتخدام اأ�شاليب القمع و�شمحت بتدّخل 
اجلزيرة  درع  وجي�ض  الأجنبية  اجليو�ض 
البحرينية،  النتفا�شة  لقمع  ال�شعودي 
)العربي  الإعالمي  التعتيم  عن  ناهيك 
والغربي( للظلم احلا�شل يف البحرين".

واجبنا  من  "انطالقاً  الرتيكي،  واأ�شاف 
ال�شرعي بالدرجة الأوىل يف رفع احليف 
عن ال�شعب البحريني، تقرر عقد اجتماع 
اإعالن اللجنة الدولية  مو�ّشع انبثق منه 
بكافة  لتعمل  البحريني  ال�شعب  لدعم 
التوا�شل  خالل  من  املتاحة  الو�شائل 
والعربية  الغربية  الإعالم  و�شائل  مع 
اأهلنا يف  على  الذي يح�شل  الظلم  لبيان 
املظاهرات  تنظيم  عن  ف�شاًل  البحرين، 
الدينية  املوؤ�ش�شات  ملختلف  والندوات 
املو�شوع  حقيقة  لبيان  والإعالمية 
ال�شعب  الدعم والن�شرة لهذا  ك�شيء من 

املظلوم".
وبني باأن اللجنة الدولية "�شّمت نا�شطني 
وبريطانيا  البحرين  من  �شيا�شيني 
ولبنان،  والكويت  والقطيف  وباك�شتان 
وا�شتطاعت التوا�شل مع منظمات حقوق 
دعوة  رفع  على  والعمل  اأوربا  يف  الإن�شان 
ق�شائية ملحكمة العدل الدولية على حّكام 
ومت  القتل،  على  وامل�شوؤولني  البحرين 
ال�شحايا  اأ�شر  من  قانونية  وكالت  اأخذ 
ب�شفك  املتورطني  على  الدعاوى  لرفع 

الدم البحريني".
"النتفا�شة  اإن  اإىل  الرتيكي  ولفَت 

البحرينية مل تكن �شيعية اأو طائفية؛ بل 
وحاولت  وطنية  مبطالب  تطالب  كانت 
مطالب  باأنها  ت�شورها  اأن  احلكومة 
باأن  التو�شيات  وجاءت  فقط،  �شيعية 
بع�ض الدول اخلليجية التي متلك و�شائل 
الإعالم الكبرية قد اأخذت التو�شيات باأن 
اأي  اأو  البحرين  يف  يحدث  ما  ي�شوروا 
�شّني  �شيعي  �شراع  باأنه  خليجية  منطقة 
اأو �شراع عربي اإيراين، وهذه من و�شائل 
ال�شعب  حركة  على  الت�شويه  اأو  التعتيم 

البحريني".
البحريني  ال�شعب  "اأغلبية  باأن  واأكّد 
طالبوا  ال�شباب  �شريحة  وخا�شة 
باإ�شقاط النظام بعدما �شال الدم احلرام 
الأقلية  طالبت  بينما  للمتظاهرين، 
قيام  اأو  النظام  على  اإ�شالحات  باإجراء 
امللكية الد�شتورية"، مثمناً بالوقت نف�شه 
العراقي يف دعم  "دور احلكومة وال�شعب 
اأخوانهم يف البحرين من خالل موقفهم 
الإيجابي وتظاهراتهم الحتجاجية على 

الظلم".

وفد من املعار�صة البحرينية يزور العتبة احل�صينية املقد�صة

ال�صيخ ح�صن علي الرتيكي
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ُ فاجٌر العالمِ
 اإن ل يتفقه يف الدين

ار�ض البعثة وار�ض الظهور
املوازنة بني اهمية تعلم العلوم يف اغلب الحيان غري دقيقة او بالحرى 
املفا�شلة بني العلوم ايهما الف�شل ؟ ، وهنا الف�شل ل ميكن له ان ي�شتمر 
من غري املف�شول وبني هذه املفا�شلة جند ان البع�ض مينح اهتماما اكرث 

من الالزم لالف�شل وعلى ح�شاب املف�شول .
الفقه علم والتكنولوجيا علم والفيزياء علم والكيمياء علم وكل التطورات 
التي رافقت احلياة هي نابعة من علوم با�شمها ، يف العامل ال�شالمي يكاد 
يكون الفقه له الف�شلية املطلقة يف الهتمام واحلث عليه وتخريج �شيوخ 
وفقهاء ، اما يف بقية البلدان غري ال�شالمية فان الف�شلية املطلقة للعلوم 
امليدانية مع عدم اللتفات اىل الفقه بتاتا وهذا ينجم عنه �شلبيات يدفع 

ثمنها الن�شان .
الهتمام بالفقه على ح�شاب العلوم الخرى غري �شحيح والهتمام بالعلوم 
الخرى من غري الهتمام بالفقه هو الخر غري �شحيح ولهذا جند ان 
الدول ال�شالمية دائما م�شتهلكة لنتاجات البلدان ا�شحاب الباع الطويل 
بالعلوم  لها  عالقة  فال  املتطورة  البلدان  اما   ، امليدانية  العلوم  تقنية  يف 
الفقهية واملقارنة بني هاتني احلالتني هو من خالل ال�شلبيات املتمخ�شة 
بالفقه  ولكن اجلهل  التطور  التاأخر يف  اىل  يوؤدي  بالعلم  عنهما فاجلهل 
يوؤدي اىل نتائج خطرية ، اللتفات اىل هذه النتائج ل يربر للم�شلمني عدم 

تطورهم يف العلوم امليدانية .
يف الآونة الخرية تناقلت و�شائل العالم ظاهرة الطرود الربيدية املفخخة 
الدارة  ان  كما  املجال  بهذا  علم  لهم  انا�ض  قبل  من  ت�شنيعها  يتم  والتي 
المريكية وكل دول العامل تخ�شى من القاعدة اذا ما ح�شلت على تقنية 
نووية ا�شافة اىل ما ح�شلت عليه من علوم نتيجة النحراف اخللقي ملن 
ي�شتغل يف هذا املجال ، ولعل ق�شية العامل النووي الباك�شتاين عبد القدير 

خان التي �شغلت اجهزة املخابرات يف العامل باتت وا�شحة للعيان.
ابعاد  رائع وله  الدين ودللة هذا احلديث  ان مل يتفقه يف  التاجر فاجر 
اخالقية وتارية ت�شب يف �شالح الفرد واملجتمع فالتفقه بالدين يجنب 
التاجر ال�شكالت ال�شرعية ومال احلرام ويف نف�ض الوقت يجنب املجتمع 
يف  العامل  على  ينطبق  المر  وهذا   ، املغ�شو�شة  التجارية  عملياته  تبعية 
العلوم امليدانية فان مل يتفقه يف الدين فان خربته العلمية قد تقاد ب�شكل 

�شلبي تكون مردوداتها على املجتمع برمته .
واملالحظ اليوم ان ا�شحاب الكت�شافات العلمية عر�شة لالهتزاز باتاه 
ب�شكل  الكت�شافات  هذه  ت�شتخدم  ان  من  تتورع  ل  التي  اخلفية  الجندة 
اذا ما  الرعب والرتقب مما يحدث  العامل يعي�ض حالة من  �شلبي يجعل 

ا�شتخدمت هذه الكت�شافات �شد الب�شرية .
العلمي  التطور  هي  والثانية  الفقه  تعلم  هي  احلياة  يف  الوىل  اخلطوة 
العلمي من غري الطموح  العتبة الوىل لل�شلم  امليداين اما الوقوف على 
بالرتقاء اىل العتبة الثانية والثالثة هذا هو التاأخر الذي يرف�شه ال�شارع 
اي�شا  هذا  بالوىل  املرور  غري  من  الثانية  العتبة  اىل  والقفز  ال�شالمي 

مرفو�ض لنه يولد علوما ل يتورع �شاحبها عن ا�شتخدامها ال�شلبي . 

اأي مع�شلة يتعر�ض لها املجتمع  او تتف�شى فيه افكار توؤدي به للهاوية تكون احللول من خالل واأد 
املنبع لهذه الفكار واملع�شالت ، اما احللول ال�شطحية فانها ل توؤدي اىل نتيجة حتى وان ادت اىل 

بع�ض اليجابية ال انها تكون موؤقتة .
وعلى هذا ال�شا�ض ومن هذا املنطلق كانت بعثة خامت النبياء يف ار�ض اجلزيرة العربية ملا فيها 
من جهل طاغ و�شرك م�شت�شر يف حني  �شعوب كل الدول املجاورة للجزيرة العربية كانت تعي�ض 
يف بحبوحة  احل�شارة والرقي والتنظيم الجتماعي والقت�شادي والع�شكري الذي يكفل لها بان 
تكون ارقى بكثري من جمتمع اجلزيرة العربية ،وان جاهلية العرب كانت قمة يف التخلف واجلهل 
او دينية وكانت  اقت�شادية  او  �شواء كانت اجتماعية  التنظيمية حلياتها  وبعيدة جدا عن المور 

الغالبية العظمى منها تعي�ض على الغزوات والت�شليب وقطع الطرق على القوافل .
بكثري  ا�شهل  املجتمعات  بقية  املجتمع وق�شي على اجلهل فيه يكون تطوير  فاذا ما تتطور هذا 

فكانت هي الر�ض املن�شودة لر�شالة خامت النبيني حممد )�شلى اهلل عليه واآله(.
النجباء  و�شحابته  الطهار  بيته  واهل  واآله(  عليه  اهلل  )�شلى  الكرمي  الر�شول  مل�شرية  واملتتبع 
يعلم بحجم اجلهاد واجلهد املبذول للق�شاء على اجلاهلية والرتقاء بالمم وكان لهم ما ارادوا ، 

فالعامل كله ي�شهد للتطور املتعدد الوجوه واملجالت التي احدثتها الر�شالة املحمدية .
ومنذ وفاة ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( والدولة ال�شالمية تعي�ض على اطالل اجنازات ر�شول 
اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( مع م�شوؤولية الئمة املعا�شرين للدولة الموية والعبا�شية يف احلفاظ 
على املنجز املحمدي مع اظهار روائع الر�شالة املحمدية ، وبعد الغيبة ال�شغرى بداأ النحدار يف 
اغلب الدول ال�شالمية من خالل ت�شلم الطواغيت للحكومات ال�شالمية وا�شبح العمل عك�ض 

ال�شعارات التي تنادي بها هذه احلكومات .
ولعل حديث ر�شول اهلل )  �شلى اهلل عليه واآله( املتعلق بعالمات الظهور وهو امتالء الر�ض ظلما 
وجورا هو حتمية �شقوط اغلب امل�شلمني باتاه الهاوية ولبد من منقذ لهم لكي يعيدهم اىل 

اجماد الر�شالة املحمدية .
عدل  متالأها  لكي  العامل  وتنقذ  �شتظهر  التي  ال�شخ�شية  ماهية  يف  البحث  عن  النظر  بغ�ض 
واح�شانا فان امل�شوؤولية املنوطة بها كما كانت �شابقا يف عهد ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( هو 
اجتثاث الظلم واجلور وعملية الجتثاث ل بد من ان تكون من اجلذور ولي�شت �شطحية حتى 
ت�شمن النجاح . ظهور الغائب �شيكون يف مكة كما كان لظهور الر�شالة والر�شول يف مكة ويبداأ 

ويعمل املنتظر با�شتئ�شال جذور الظلم واجلور .
واملتابع اليوم لو�شاع الدول ال�شالمية ومن خالل الخبار التي هي تبثها عن بلدانها لوجد ان 
الفكر الوهابي امل�شيطر على مقاليد احلكم يف ار�ض اجلزيرة التي كانت مكان البعثة املحمدية 
هي اكرب مكان كانت �شابقا للجهل وال�شرك وا�شبحت اليوم للظلم واجلور فالت�شميات اختلفت 

وال�شل واحد .
فم�شالة ظهور املنتظر بني الركن واملقام وخ�شف الر�ض بني املدينة ومكة بجي�ض ال�شفياين هي 
واحلجاز  ار�ض جند  منبعه  واجلور  الظلم  ان  على  القاطع  الدليل  هو  وهذا  عليها  اخبار متفق 
ال�شعودية   يف  املتطرف  للفكر  ان  العامل  يف  تدث  التي  الرهابية  العمليات  اغلب  جند  واليوم 

عالقة بها من خالل الفكر او التمويل .
واحلديث املعروف عن النبي حممد ) �شلى اهلل عليه واآله ( عن ا�شم الذي �شيظهر يف زمن الظلم 
واجلور وتطابقه مع ا�شم حممد فاملكان هو الخر نف�شه الذي ظهرت فيه الدعوة حيث �شيظهر 
املنتظر منها وكما ان حممدا )�شلى اهلل عليه واآله( ترك مكة وجعل املدينة عا�شمة لال�شالم فان 

املنتظر �شيرتك هو الخر مكة ويجعل الكوفة عا�شمة له .
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تي�صري عبد عذاب / ح�صن الها�صمي
ال�شالم  عليهم  الرحمة  بيت  اأهل  �شطرها  خالدة  مواقف 
و�شائر  والف�شائل  والنبل  والكرم  ال�شجاعة  منها  تتفجر 
�شفاء  بال�شم  بحق  باتت  التي  اخلالدة  الإن�شانية  ال�شفات 
وانتهاكات  ومظامل  اأوجاع  من  الب�شرية  تعانيه  ملا  واإخاء 
والأدب واخلطابة  الكتابة  الأ�شعدة، ومن بني  وعلى جميع 
والتاأليف والت�شنيف، فاإن الري�شة وما ت�شطره من اإبداعات 
طابع  عليها  ت�شفي  املعربة  ودللتها  اجلميلة  باألوانها 
العلوم  �شائر  عن  اأهمية  تقل  ل  ولعلها  الهادفة  اجلمالية 

والفنون اإن مل تفقها يف بع�ض اللم�شات ال�شاحرة...  
املحمدي  لالإ�شالم  النبيلة  الأهداف  لرت�شيخ  وانطالقا 
الر�شم  )بفن  �شعار  وتت  الإن�شاين  املجتمع  يف  الأ�شيل 
افتتحت وحدة  ال�شالم((،  البيت )عليهم  اأهل  �شرية  جن�شد 
احل�شينية  للعتبة  العامة  لالأمانة  التابعة  احل�شيني  املر�شم 
املقد�شة يف �شباح الأحد 2011/4/3م معر�شها الفني الأول 
املعر�ض  هذا  وي�شتمر  ال�شريفني  احلرمني  بني  منطقة  يف 
 )25( من  اأكرث  املعر�ض  �شم  حيث  2011/4/15م،  يوم  اإىل 
لوحة فنية ت�شد ر�شالة اأهل البيت )عليهم ال�شالم( للعامل 
الفنانني  القّيمة  الفنية  ال�شور  هذه  تاكي  اإذ  الإ�شالمي، 

لها  تعر�ض  التي  املظلومية  وتبني  املختلفة  ال�شرائح  وكافة 
اأهل البيت )عليهم ال�شالم(.

وبعد تواله يف املعر�ض اأ�شار الأمني العام للعتبة احل�شينية 
كلمته  يف  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  املقد�شة 
احل�شينية  العتبة  دور  اإىل  الفتتاح  حفل  اأثناء  األقاها  التي 
الفنية  م�شريتنا  ترفد  التي  الكفاءات  من  العديد  تبني  يف 
اإدارتا  تبنتها  التي  التوجهات  من  قال:  حيث  الطاحمة، 
�شيا�شتيهما  يف  املقد�شتني  والعبا�شية  احل�شينية  العتبتني 
توظيف  املختلفة،  والن�شاطات  الفعاليات  اإدارة  اإىل  اإ�شافة 
الفنون الإن�شانية خلدمة ق�شايا الإ�شالم ولن�شر مبادئ اأهل 

البيت )عليهم ال�شالم(.
اأوجها متعددة  اإن لالإن�شان  واأ�شاف الكربالئي: من املعلوم 
وخمتلفة من الن�شاطات والو�شائل التي ميكنه من خاللها 
اإي�شال فكرة معينة، وتختلف هذه الو�شائل فيما بينها ب�شاأن 
يراد  التي  الجتماعية  ال�شرائح  طبيعة  يف  والتاأثري  الفكرة 
اإي�شال الأفكار واملبادئ اإليها، حيث اإن الفنون الإن�شانية من 
القدرات  من  لها  وامل�شرح  وال�شعر  الت�شكيلي  والفن  الر�شم 
متتلكه  ل  ما  والقيم  واملبادئ  الأفكار  واإي�شال  التاأثري  يف 
الو�شائل الأخرى، كانت هنالك �شرورة العتناء بهذه الفنون 

الإن�شانية وتوظيفها من اجل خدمة تعاليم القراآن الكرمي 
و�شرية النبي الأعظم )�شلى اهلل عليه و�شلم( و�شرية الأئمة 

الأطهار )عليهم ال�شالم( واإي�شالها اإىل الب�شرية جمعاء.
للعتبتني  العامتان  الأمانتان  تزال  ل  �شماحته  وتابع 
خا�شا  اهتماما  توليان  والعبا�شية(  )احل�شينية  املقد�شتني 
يف  املقد�شتني  للعتبتني  باإدارتها  تكتف  ومل  الأمور  بهذه 
م�شاريع التطوير واخلدمات بل باعتبار العتبتني املقد�شتني 
املبادئ  وان  واأفكاره،  الإ�شالم  مبادئ  لنور  الإ�شعاع  مركزا 
العظيمة ت�شدت يف هذين البطلني )�شيد ال�شهداء واأخيه 
الهتمام  من  لبد  فكان  ال�شالم((  )عليهما  الف�شل  اأبي 
واملثل  القيم  ن�شر  �شبيل  يف  والآليات  الو�شائل  مبختلف 

والف�شائل املكتنزة يف تلك الذوات الطاهرة.
الكتاب  ومعار�ض  وبالر�شم  بامل�شرح  اعتناء  هنالك  واأ�شاف: 
وغريها من الفنون ن�شخرها جميعا من اجل توظيف هذه 
قبل  لنا  كان  كما  املتلقي،  اإىل  واإي�شالها  الإن�شانية  املبادئ 
فرتة موؤمتر  للم�شرح احل�شيني والطفولة، حيث تاأتي تلك 
الأن�شطة �شمن اإطار ن�شر الف�شائل، وهذا كله كي نبني اإن 
الإن�شانية  الفنون  هذه  توليان  املقد�شتني  العتبتني  اإدارة 
الهتمام والدعم، وتعتقدان اإن لها التاأثري الكبري يف اإي�شال 

حتت �صعار: )بفن الر�صم جن�صد �صــــــــــــــــــرية اأهل البيت )عليهم ال�صالم(( 
افتتاُح املعر�ض الفني الأول يف منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطقة ما بني احلرمني ال�شريفني 

جانب من املعر�س
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الإن�شان  قلب  اإىل  العظماء  اأجلها  من  �شحى  التي  القيم 
وعقله وفكره وروحه.

من جانبه قال ال�شيد �شعد الدين ها�شم البناء: من �شمن 
نــــ�ــــشــــاطــــات الأمــــانــــتــــني 
للعتبتني   الــــعــــامــــتــــني 
والعبا�شية  احلــ�ــشــيــنــيــة 
الهتمام  هــي  املقد�شتني 
احل�شينية،  بــالــ�ــشــعــائــر 
فاإ�شافة اإىل منابر الوعظ 
الدينية  واملـــحـــا�ـــشـــرات 
ومــدر�ــشــة اخلــطــابــة ودار 

القراآن الكرمي هنالك اتاه نحو الفن، حيث عر�شت قبل 
لفرقة  ن�شاطات  م�شرحيات ومنتلك  اأكــرث من خم�ض  فرتة 
الــذي تقيمه اليوم وحــدة املر�شم هو  الإن�شاد وهــذا املعر�ض 
البيت  اأهل  عبارة عن لوحات مهمة وقّيمة تعرب عن �شرية 
)عليهم ال�شالم(، وميتلك هذا املعر�ض خ�شو�شية من خالل 
عر�ض لوحات لأهل البيت )عليهم ال�شالم( متثل عطاءهم 
الرث وت�شحياتهم من اأجل النهو�ض باإن�شانية الإن�شان ومثله 

العليا يف املجتمع. وختم البناء حديثه بان هنالك نية للعتبة 
احل�شينية املقد�شة يف التوجه نحو الأطفال لتدريبهم على 
فن الر�شم، مبينا بانه ويف امل�شتقبل القريب �شت�شهد وحدة 
باإمكانية  متفائل  واأنــا  الدولية  املعار�ض  يف  م�شاركة  املر�شم 

ح�شولنا على مراكز متقدمة.
وقال الأخ ح�شن حمزة �شاهر م�شوؤول وحدة املر�شم: يعترب 
ثماره  و�شنقطف  الآن  بداأ  طويل  مل�شوار  نواة  املعر�ض  هذا 
تاأ�شي�ض  يف  ت�شاهم  املر�شم  وحدة  فكرة  ولعل  م�شتقبال، 
البيت  اأهل  حياة  ت�شيد  يف  متخ�ش�شة  جديدة  مدر�شة 
)عليهم ال�شالم( بكل تفا�شيلها، وكذلك ت�شليط لغة اأخرى 
�شارك يف  وقد  بكل جمالتهم،  النا�ض  بها عواطف  نخاطب 
اأربعة ر�شامني يعملون �شمن وحدة املر�شم يف  هذا املعر�ض 
العتبة احل�شينية املقد�شة وباأكرث من )25( لوحة كبرية وهي 
ال�شوء  ت�شلط  الفنية،  ال�شاحة  يف  مرة  لأول  تطرح  اأعمال 
ال�شالم( وما لقوه من  البيت )عليهم  اأهل  على مظلومية 
الر�شامون  الر�شالة، وهوؤلء  اإبالغ  اأجل  هموم ومتاعب من 
، ب�شار  ، علي مهدي  املبدعون هم:ح�شن حمزة، حيدر علي 

عبد الله.

حتت �صعار: )بفن الر�صم جن�صد �صــــــــــــــــــرية اأهل البيت )عليهم ال�صالم(( 
افتتاُح املعر�ض الفني الأول يف منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطقة ما بني احلرمني ال�شريفني 

جانب من املعر�س

جانب من افتتاح املعر�س
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ا�شتلهاما منهم يف اأخذ العزمية والإخال�ض والهمة وموجبات 
التوفيق والنجاح، زار وزير البلديات والأ�شغال العامة الأ�شتاذ 
ال�شيد  ال�شيعي  الوقف  ديوان  رئي�ض  وبح�شور  مهودر  عادل 
اأمينها  والتقى  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  احليدري،  �شالح 
قاعة  يف  وذلك  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  العام 
م�شاريع  وعن  2011/3/29م،  بتاريخ  العتبة  يف  ال�شيافة  دار 
اأكد الوزير اإن كربالء املقد�شة تتمتع  الوزارة التي تقوم بها 
اخلدمات  اأف�شل  نقدم  اأن  منا  واملطلوب  كبرية  بخ�شو�شية 
رغبته  عن  موؤخرا  من�شبه  ت�شنم  الذي  الوزير  وتطرق  لها، 
حا�شرا  الوزارة  عمل  اإ�شرتاتيجية  وحدد  العمل  تطوير  يف 
ي�شتلم  عندما  م�شوؤول  كل  اإن  القول:  وتابع  وم�شتقبال. 
من�شبا معينا يجب اأن يقوم بعملية مراجعة وتقييم للمراحل 
فيها  العراقية  الدولة  موؤ�ش�شات  كل  اإن  وبالتاأكيد  ال�شابقة، 
ايجابيات و�شلبيات واملفرو�ض على امل�شوؤول اجلديد اأن يقوم 
ويبني على اليجابيات كي يكون لديه تراكم ايجابي، وبنف�ض 
لكي  الإخفاقات  اأ�شباب  وي�شخ�ض  يدر�ض  اأن  يجب  الوقت 
�شمن خطة  من  اإنه  واأكد  لعالجها.  منا�شبة  بال�شم  يو�شع 
وعمل وزارة البلديات والأ�شغال العامة اإن الوزير مع الكادر 
ومن  املحافظات،  يف  مبا�شرة  ميدانية  بجولت  يقوم  املتقدم 
خالل هذه املبا�شرة يكون هنالك اطالع على امل�شاريع واأ�شباب 
احلكومات  مع  التوا�شل  كذلك  معاجلتها،  اجل  من  التلكوؤ 
وفك  وال�شالحيات  املهام  وتديد  املواقف  لتن�شيق  املحلية 
اإىل  �شيو�شلنا  �شاأنه  من  وهذا  وال�شتباكات،  الرتباطات 
الوزارة.  بني  وما  املحلية  احلكومات  بني  ما  تكامل  عملية 
بان كربالء  يعرف  الكل  قال:  وبخ�شو�ض حمافظة كربالء 
متثل بوابة العراق للعامل اخلارجي وهي حمط اأنظار العامل 
الوزارات  على  اخل�شو�شية  هذه  توجب  ولذلك  الإ�شالمي 
واأ�شاف:  املحافظة.  هذه  مع  التعامل  يف  ا�شتثناء  التادية 
اأهمية ق�شوى، ففي قطاع  اأولت املحافظة  لهذا فاإن الوزارة 
كربالء  ملجاري  دينار  مليار   )500( تخ�شي�ض  مت  املجاري 
كربالء  ماء  م�شروع  هنالك  كذلك  ونواحيها،  واق�شيتها 
الكبري ب�شعة )10000 مرت مكعب يف ال�شاعة( وكذلك م�شروع 
وغريها  ال�شاعة(  يف  مكعب  مرت   2000( ب�شعة  الهندية  ماء 
من املج�شرات وامل�شاريع املهمة الأخرى، واإن تلك املخ�ش�شات 
اإذا ما قورنت بباقي املحافظات فنجد اإن هنالك ا�شتثناء لهذه 
املدينة املقد�شة، وتكهن انه بعد اإكمال هذه امل�شاريع يف الفرتة 
القريبة القادمة �شوف تقق كربالء نقلة وطفرة نوعية يف 

طبيعة اخلدمات املقدمة.
واأ�شار اإىل اإن هنالك م�شاريع نفذت من قبل الوزارة ولكنها 
امليدانية  املتابعة  خالل  ومن  اإننا  بيد  تلكوؤات،  من  تعاين 
خالل  من  ونطبقها  العالجات  ونحدد  امل�شاكل  نحدد 
نلزم  اإجراءات حازمة وحا�شمة، وكذلك نحدد جدول زمنيا 
فيها ال�شركة املتلكئة لجناز العمل، ونعطيها فر�شة اأخرية 
واإذا مل يلتزم املقاول بهذا اجلدول �شوف ن�شطر اإىل اخليار 
الأ�شعب وهو �شحب العمل منه واإعالنه مرة اأخرى وتغرمي 
املقاول وال�شركة املتلكئة التابعة له بفرق البدلني وم�شادرة 
امل�شروع،  قيمة  من   )%5( البالغة  التنفيذ  ح�شن  تاأمينات 
خاللها  من  �شيمنع  التي  ال�شوداء  القائمة  �شمن  واإدراجه 
مزاولة عمله لفرتة �شنة اأو �شنتني، واأخريا كرر باأننا جادون 
وبقوة يف هذا التاه و�شوف ل نتعامل مبرونة وليونة مع 

املقاولني املتلكئني وال�شركات الفا�شلة.
الأفكار  وبقوة،  احليدري  �شالح  ال�شيد  �شماحة  رحب  بدوره 
خمطط  وفق  يعمل  لأنه  الوزير  بها  قام  التي  والأعمال 
جدد  وكذلك  واملال،  الوقت  يف  كبري  اخت�شار  اإىل  �شيوؤدي 
وقال  املظاهر،  عن  بعيدا  العمل  لبا�ض  يرتدي  لأنه  ترحابه 
بهذا ال�شدد: نحن ن�شدُّ على يد الوزير للعمل اجلاد من اجل 
خدمة املواطن العراقي وهذا املنهج ل ميكن اأن يختلف فيه 
املوجودة يف  الف�شاد  بوؤر  ال�شيطرة على  اإىل  يوؤدي  لأنه  احد، 

اأماكن مت�شعبة من عراقنا احلبيب.
احل�شينية  للعتبة  العام  لالأمني  كلمة  اخلتام  م�شك  وكان 
املقد�شة �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي فبعد اأن رحب 
بال�شيوف الكرام ا�شتهل حديثه: باأن اهلل �شبحانه تعاىل قد 
انعم علينا يف الوقت احلا�شر بنعمة التمكني يف الأر�ض التي 
اأ�شارت اإليها بع�ض الآيات القراآنية، ول �شك اإن هذه النعمة 
هي ابتالء واختبار فالبد لنا اأن نفكر كي نر�شي اهلل تعاىل، 
ويجب اأن يكون هذا اأهم هدف يف حياتنا وعلى راأ�ض الأهداف 
اأردنا اأن تنفتح  الأخرى التي نتوخاها يف احلياة الدنيا، واإذا 
الو�شول  والنجاح فليكن همنا ونيتنا  التوفيق  اأبواب  اأمامنا 

�شبحانه وتعاىل ول جنعل همنا توظيف هذه  اإىل ر�شا اهلل 
النعمة يف اأمور اأخرى. واأ�شار اإىل اإن الو�شول اإىل هذا الهدف 
النبي )�شلى اهلل  املنهج الذي و�شعه  اإتباع  يكمن من خالل 
واأ�شاد  بالذات،  ال�شالم(  )عليه  املوؤمنني  واأمري  و�شلم(  عليه 
هو  مبا  يذكرنا  اإنه  وقال  الوزير  يرتديه  الذي  باللبا�ض 
ي�شعر  حيث  اخلدومة  احلكومة  يف  امل�شوؤولني  من  مطلوب 
العمل وكذلك  العاملني يف مواقع  كبقية  واحد  انه  امل�شوؤول 

ي�شعرهم انه خادم مثلهم ولي�ض هو م�شوؤول يف هذا املوقع. 
خطب  يف  بينا  كما  جدا  مهم  امليداين  التواجد  اإن  وتابع: 
واملنافع،  اليجابيات  من  الكثري  له  حيث  ال�شابقة  اجلمعة 
هنالك  وما  امليداين  الواقع  على  اطالع  هنالك  يكون  حيث 
من معوقات اأو تق�شري وحينئذ ميكن و�شع املعاجلة، وكذلك 
اإىل العاملني  �شيوفر التواجد امليداين الكثري من املحفزات 
يف تلك املواقع من اجل الندفاع اأكرث فاأكرث، اإ�شافة اإىل هذا 
هنالك  اإن  �شك  ول  للعمل  يو�شع  الذي  التخطيطي  املنهج 
والندفاع  والهمة  العمل  يف  )الإخال�ض  هي  اأركان  ثالثة 
والنزاهة،  املالية  الإمكانات  اإليها  ي�شاف  امليدانية(  واملتابعة 
فلو توفرت لدينا جمموعة هذه الأمور  متكنا من التو�شل 
اإىل الكثري من النتائج الطيبة. وقال �شماحته نحن يف الوقت 
حيث  بامل�شوؤول  املواطن  ثقة  نعيد  اأن  اىل  بحاجة  احلا�شر 
ح�شل قبل فرتة �شيء من اهتزاز الثقة لن الذي كان يطمح 
لهم  يتحقق  مل  ممكن  هو  وما  يتحقق،  مل  املواطنون  اإليه 
اأي�شا، وهذا الأمر فيه تداعيات وخماطر م�شتقبلية. ويف ختام 
حديثه طالب �شماحته باإعادة الثقة عند املواطن من خالل 
)عليه  املوؤمنني  اأمري  ر�شمه  الذي  امل�شوؤول  �شورة  ت�شيد 
ال�شخ�شية  �شواء كان مبوا�شفاته  ال�شالم( يف مالمح دولته 
اأو مبا يقدمه وينجزه من اأعمال خدمة لل�شالح العام، واأكد 
اأملنا يف جميع الإخوة وان عامل الإخال�ض موجود  اإن هذا 
ال�شيا�شية  العملية  طبيعة  ب�شبب  معوقات  هنالك  كانت  ولو 
املوجودة يف العراق، لكن مع التوكل على اهلل تعاىل والدعاء 

والإخال�ض يف النية �شتنفتح لنا اأبواب التوفيق.

بح�صور رئي�س ديوان الوقف ال�صيعي ووزير البلديات
ال�شيُخ الكربالئيُّ يوؤكد �شرورة توفر الإخال�ض واملتابعة امليدانية والنزاهة لدى امل�شوؤول للو�شول اإىل نتائج طيبة  

جانب من زيارة الوفد

14جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

�لعطاء �حل�سيني



ا�شتقبَل ممثل املرجعية يف كربالء �شماحة ال�شيخ عبد املهدي 
احل�شيني  ال�شحن  يف  ال�شيافة  دار  قاعة  على  الكربالئي 
حمافظة  يف  نينوى  �شهل  منطقة  ع�شائر  وفد  ال�شريف، 
اأكرث من)40( �شخ�شية من املثقفني و�شيوخ  املو�شل،و�شم 
اأعمال. وقد طلب الوفد خالل  الع�شائر ووجهائها ورجال 
اللقاء من �شماحته امل�شاعدة لأبناء املنطقة البالغ تعدادهم 
اأكرث من)500( األف ن�شمة، واإي�شال ر�شالتهم ومظلوميتهم 

اإىل احلكومة املركزية.
ال�شيد )حممد الأعرجي( رئي�ض  لـ)الأحرار( مع  ويف لقاء 
خالله  من  بنّي  الأعرجية،  ال�شادة  ع�شرية  و�شيخ  الوفد 
املظلومية التي تتعر�ض لها هذه املنطقة بالقول:" مل توفر 
 2003 عام  منذ  اخلدمات  من  نوع  اأي  املحلية  احلكومة 
من  الطوائف  خمتلف  الوفد  وي�شم  هذا،  يومنا  ولغاية 
والأكراد  )العرب  من  وهم  نينوى  �شهل  منطقة  �شكنة 
وال�شبك والرتكمان وامل�شيح واليزيدية( لكننا جميعاً نعمل 

بروح واحدة بتوجيهات مراجعنا العظام. 
واأ�شاف الأعرجي" تعم املنطقة جملة من امل�شاكل واملعاناة، 
بكافة  نينوى  �شهل  فمنطقة  الولدة،  حديثة  لي�شت  لكنها 
النظام  زمن  منذ  التهمي�ض  تعاين  وقومياتها،  اأطيافها 
م�شت�شفى  املنطقة  يف  يوجد  ل  حيث  الآن،  ولغاية  البائد 
ملعاجلة املر�شى، وعند ح�شول اأي حادث مر�شي، يف اغلب 
الأوقات ل نتمكن من نقل املري�ض اإىل املحافظات املجاورة 
فهي  حاليا،  املوجودة  املدار�ض  الطريق..اأما  بعد  ب�شبب 
وهنالك  احلديث،  الع�شر  ومتطلبات  تتنا�شب  ول  قدمية 
لبناء  ال�شتثمارية  ال�شركات  لبعث  خاللكم  من  كبري  اأمل 

�شقق �شكنية يف املنطقة.
قائاًل:"  اأجابنا  ال�شبكي(  زين  )يون�ض  مع  اآخر  لقاء  ويف 
يو�شل  اأن  املرجعية  ممثل  من  نينوى  �شهل  �شعب  يطلب 
م�شاريع  هنالك  تكون  لكي  املركزية  احلكومة  اإىل  �شوته 
الطريق  يتو�شطها  حيث  املنطقة،  يف  وخدمية  عمرانية 
الوا�شل بني حمافظتي املو�شل واأربيل، وتتبع املنطقة اإداريا 
ملدينة املو�شل، اأما ع�شكرياً، فهي تابعة اإىل اإقليم كرد�شتان، 
ولغاية الآن ل توجد يف هذه املنطقة مدر�شة واحدة، ونحن 
واإن  املو�شل،  وحمافظة  كرد�شتان  اإقليم  مابني  تائهون 
اأكرث من )13( األف عائلة �شبكية عادت اإىل املنطقة، ب�شبب 
اأ�شبح  حيث  البالد،  من  خمتلفة  مناطق  من  تهجريهم 

تعداد هذه املنطقة اأكرث من )500( األف ن�شمة.
ال�شابق  النواب  جمل�ض  ع�شو  قدو(  الدكتور)حنني  اأما 
حب  يف  تعاي�شنا  قال:"  فقد  ال�شبك  تمع  عام  واأمني 

)امل�شيح  مكوناتنا  مبختلف  ال�شنوات  مئات  منذ  وان�شجام 
من  تعاين  املنطقة  هذه  وال�شنة(،لكن  وال�شيعة  واليزيدية 
هذه  تعّد  اخلطرية،حيث  والتحديات  امل�شاكل  من  الكثري 
اإهمال  هنالك  عليها،وبالتايل  املتنازع  املناطق  من  املنطقة 
كبري من احلكومة املحلية فيما يتعلق باخلدمات، وهنالك 
واملراكز  لل�شرب  ال�شاحلة  واملياه  املدار�ض  يف  كبري  نق�ض 
ال�شحية، بالإ�شافة اإىل م�شاكل الكثافة ال�شكانية الكبرية، 
ر�شالتنا  اأن تو�شلوا  للمرجعية  لذا نطلب منكم  كممثلني 
اإىل احلكومة املركزية، من اجل دعم هذه املنطقة، وتقدمي 
حكومتنا  مطالبة  من  يئ�شنا  حيث  اأهاليها،  اإىل  اخلدمات 
املحلية، نتمنى اأن يكون هنالك وجود لقوات عراقية ر�شمية 

يف هذه املنطقة كي يعم الأمن وال�شتقرار.
على  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  رد  جانبه  من 
�شكوى ومطالب الوفد الزائر قائال: "ل�شك اإنكم متثلون 
واأ�شاتذة  ع�شائر  زعماء  كونكم  املجتمع،  يف  خا�شة  �شريحة 
واأع�شاء جمل�ض نواب، وتعّدون من نخب املجتمع العراقي، 
م�شوؤولية  عن  تختلف  ونوعها  م�شوؤوليتكم  فحجم  لذا 
من  فلي�ض  املبداأ،  هذا  من  وانطالقا  العادي،  املواطن 
ال�شيا�شية  الكتل  يف  الإخوة  على  اللوم  نلقي  اأن  ال�شحيح 
ن�شخ�ض  النواب، فنحن  واأع�شاء جمل�ض  اأو على احلكومة 
ال�شيا�شي  الأداء  هو  وما  ال�شحيحة؟  غري  امل�شارات  هي  ما 
غري املقبول؟ وما هو اخللل والتق�شري يف اأداء ال�شيا�شيني، 
ويف ال�شلطات التنفيذية والت�شريعية؟ ولكن يف نف�ض الوقت 
اأن  جميعا  علينا  اإن  وهي  اأخرى،  حالة  ن�شخ�ض  اأن  علينا 
جنل�ض  اأن  ي�شح  فال  امل�شوؤولية،  من  معينا  قدرا  نتحمل 
اإن تقدمي ما مطلوب من حقوق وخدمات  جانباً، ونقول: 
فكما  ب�شحيح،  لي�ض  فهذا  فقط،  احلكومة  عاتق  على  يقع 
اإن امل�شوؤولية تقع على عاتق  بينـّا �شابقاً يف خطب اجلمعة، 
اجلميع �شواء اأ كانت له درجة وظيفية كبرية يف الدولة اأو 
كان مواطنا عاديا، فعلى كل فرد منا اأن يجل�ض مع نف�شه، 
م�شوؤوليته،  ي�شخ�ض  اأن  تعاىل  اهلل  وبني  بينه  ويحاول 
ويحدد حجمها، ويقوم باأدائها، ويفي بحق هذه امل�شوؤولية، 

به  ون�شل  البلد  بواقع  ننه�ض  لكي  منه،  مطلوب  هو  كما 
اإىل بر الأمان، ونتعاون جميعاً من اجل تطويره وازدهاره 

وتقدمه".
اخلدمات،  توفر  اأن  فقط  املق�شود  �شماحته:"هل  واأ�شاف   
مطالب  فهذه  نعم  الأمني..  وال�شتقرار  العمل  وفر�ض 
وحتى  بها،  احلكومة  نطالب  اأن  ولبد  وجوهرية،  اأ�شا�شية 
التظاهرات اأمر م�شروع، لكن يجب علينا اأن ل نن�شى اأنف�شنا 
ثقافياً  البلد  مب�شتوى  ننه�ض  اأن   اأجل  من  وم�شوؤوليتنا، 
تطورت  اإمنا  املتطورة،  ال�شعوب  بقية  اإن  حيث  وح�شارياً، 
ال�شيا�شي،  ال�شتقرار  جملتها  من  الأ�ش�ض  من  مبجموعة 
منظومة  وبوجود  التقني،  والتطور  الجتماعية،  والعدالة 
واأي�شاً  القانون،  واحرتام  والقوانني،  والقيم  املبادئ  من 

وجود �شعب مت�شلح بالوعي والقيم".
اأن  ت�شامنية  م�شوؤولية  علينا  الكربالئي:"  ال�شيخ  وتابع  
الوحدة  على  ونحافظ  املجالت  خمتلف  يف  ببلدنا  ننه�ض 
اإىل  بنا  يوؤدي  ما  عن  البتعاد  الإمكان  قدر  ونحاول  بيننا، 
كل  على  يجب  احلقوق  ق�شية  يف  نعم  واخلالف،  النزاع 
�شخ�ض اأن ياأخذ حقه، ولكن هنالك و�شائل هادئة باأ�شلوب 
احل�شارية  الأمور  وهذه  الآراء،  وتبادل  والتفاهم،  احلوار 
والدينية يوؤكد عليها مرجعنا الديني ال�شيد )علي احل�شيني 
ال�شي�شتاين( ويندد باتخاذ اأ�شلوب العنف اأو اأ�شلوب التقاطع 
والت�شاحن و�شيلة لنيل احلقوق، مبا اإننا اأبناء �شعب واحد؛ 
فكل �شخ�ض عليه اأن يطالب بحقوقه، ولكن علينا اأن ننتهج 
الأ�شلوب الذي يحفظ لبلدنا الهدوء وال�شتقرار، بل علينا 
نتبع  اأن  نحاول  اليومية  معا�شراتنا  ويف  تعاملنا  يف  حتى 

اأ�شلوب حوار هادئ حكيم.
واأخرياً اأو�شح �شماحة ال�شيخ الكربالئي:" اإن هنالك بع�ض 
�شابقاً،  عليه  كان  ما  اإىل  العراق  تعيد  اأن  تاول  اجلهات 
اأن ل تعطوا الفر�شة لهوؤلء، لن  ولكن الذي ناأمله منكم 
اجلميع تاأكد بان ال�شّر اإذا حلق بالعراق، �شي�شيب اجلميع 
امل�شيحي ول الرتكماين ول  امل�شلم ول  ولن ي�شلم احد  ل 

اليزيدي، وهذا قدرنا جميعا اأن نعي�ض يف هذا البلد. 

وفٌد من عدة طوائَف من �صهل نينوى..
 يلتقي ممثل املرجعية يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف 

تقرير:�سفاء ال�سعدي

جانب من زيارة الوفد
جانب من اللقاء
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تقرير: ح�صني النعمة 

للمجتمع  الأهمية  بالغ  دور  من  ال�شباب  ي�شكله  ملا 
الإ�شالمي ولأنه طليعة ثروتها، وعدة م�شتقبلها، كان 
لهم  وكان  حافل،  تاريخ  الإ�شالمية  الأمة  يف  لل�شباب 
دور عظيم يف حمل الدعوة الإ�شالمية و�شنع احل�شارة 
اهلل،  �شبيل  يف  املنت�شرة  اجليو�ض  وقيادة  الإ�شالمية، 
ملحة،  املا�شي  يف  ال�شباب  اإىل  احلاجة  كانت  ولئن 
واجل�شمية  الفكرية  وطاقاته  ال�شباب  اإىل  فاحلاجة 
واأكرث  اإحلاحا،  اأ�شد  احلا�شر  وقتنا  يف  والجتماعية 

و�شوحا. 
ميادين  جميع  يف  الإنتاج  دعامة  هم  اليوم  ولأنهم 
احلياة، وهم اأغلى راأ�شمال لالأمة التي تريد اأن ت�شنع 
لها حا�شرا زاهرا، وم�شتقبال م�شرقا، وقدوًة لتن�شئة 
اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  لقول  كان  القادمة،  الأجيال 
عليه واآله و�شلم( "ل تزول قدم عبد يوم القيامة حتى 
�شبابه  وعن  اأفناه،  ما  يف  عمره  عن  اأربع،  عن  ي�شاأل 
اأنفقه،  اكت�شبه وفيما  اأين  اأباله، وعن ماله من  فيما 
هذا  ومن  ال�شالم("،  )عليهم  البيت  اأهل  حبنا  وعن 
املهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  ا�شتهل  ال�شريف  احلديث 
الكربالئي اأمني عام العتبة احل�شينية املقد�شة حديثه 
والذي  الب�شرة،  من  القادم  التقنية  الكلية  وفد  اىل 
واأ�شتاذ،  علم  طالب  بني  زائرا   )150( من  اأكرث  �شم 
خالل لقائه بهم على قاعة خامت الأنبياء يف ال�شحن 
اأكد  ر�شالة  �شماحته  وجه  حيث  ال�شريف،  احل�شيني 
تربيتهم  وجوب  عن  البالغ  ال�شباب  دور  على  فيها 
وخلقياً  وروحياً  فكرياً  بناًء  وبنائهم  بهم  والعتناء 
لأنهم موؤهلون لتقبل التعليم اأكرث من غريهم. واأ�شار 

�شماحته اىل اإن "على طالب العلم الهتمام باجلانب 
الرتبوي واملعنوي والعبادي واحل�شاري والأخالقي" 
الف�شاد  م�شكلة  عالج  من  الأ�شا�شي  "اجلزء  اإن  مبينا 
امل�شت�شري يف البلد، هو اأن تبنى �شخ�شية املوظف وفق 
الخت�شا�شات العاملة يف الدولة، بناًء اأخالقيا تربويا 
ومراقبة  والتقوى  تعاىل  اهلل  من  اخلوف  اأ�ش�ض  على 

النف�ض والإخال�ض للعمل وغري ذلك".
)النرتنيت  احلديثة،  الو�شائل  "من  �شماحته  وحذر 
النقالة  والهواتف  الف�شائية  والقنوات  والتلفاز 
تكون  اأن  فممكن  حدين  ذات  و�شائل  لأنها  وغريها(، 
عظيم،  �شر  ذات  تكون  اأن  وممكن  عظيم  نفع  ذات 
فباإمكانه  بنف�شه  ذلك  يحدد  اأن  الإن�شان  على  ويبقى 
اأو �شارة حلياتِه، لذا على  اأن يجعلها ذات نفع عظيم 
الفراغ  اأوقات  ا�شتثمار  ح�شن  اىل  اللتفاتة  ال�شباب 

بالفر�ض احلديثة املتوفرة مبا ينفع النف�ض". 
وبل�شان التجربة بح�شب تعبريه اكد ال�شيخ الكربالئي 
على ا�شتغال ال�شباب بالعلم م�شت�شهدا بحديث الإمام 
اأحب  "ل�شُت  ال�شالم(  )عليه  ال�شادق  اهلل  عبد  اأبي 
اأو  عاملا  اإما  غاديا يف حالني  اإل  منكم،  ال�شاب  اأرى  اأن 
واإن  �شيع،  فرط  فاإن  فرط،  يفعل  مل  فاإن  متعلما، 

"ان  ذلك  مو�شحا  النار"،  �شكن  اأثم  واأن  اأَِثم،  �شيع 
عقل ال�شاب متفتح  وذكاءه متوقد  ويف قمة احليوية 
بناًء  يبنى   اأن  فيمكنه  احلياة  مقتبل  ويف  والن�شاط 
علميا ودينيا متينا، اأما اإن ان�شغل ال�شاب باأمور تلهيه 
عن اجلانب العلمي، دون اأن ي�شتغل باجلوانب العلمية 
والبناء العلمي والرتبوي فنتيجته اأن ي�شكن النار، لذا 

على ال�شباب توظيف �شاعات عمره مبا هو �شالح". 
بني  يزاوج  علمي  �شرح  اىل  بحاجة  العلمية  ال�شاحة 

العلم والدين
جامعة  يف  التقنية  الكلية  اأ�شاتذة  عرب  جهتهم  من 
اأ�شاتذة  وباقي  يرتقبونه  اأخ�شر  اأمل  عن  الب�شرة 
اجلامعات يف البلد وهو ولدة �شرح علمي يزاوج بني 
عند  من  انطالقته  تكون  اأن  حمبذين  والدين  العلم 
نور  اإ�شعاع  لتكن  وبا�شمه،  ال�شالم(  )عليه  احل�شني 

ي�شتقطب طلبة العلم من املعمورة..
من جهته قال الدكتور )جمتبى املظفر( اأ�شتاذ الكلية 
التقنية، اإن "املجتمع العراقي بعد النفتاح الذي �شهده 
موؤكدا  معا"  والعلمي  الديني  التوجيه  اىل  بحاجة 
امل�شلم  الإن�شان  ب�شخ�ض  والعلم  الدين  "ترافق  اإن 
�شنحظى بجيل ر�شني لقيادة املجتمع اىل بر الأمان"، 
بفتح  املقد�شة  العتبات  تبني  "�شرورة  على  م�شددا 

�شروٍح علمية ت�شب يف  خدمة املجتمع والدين".
العلم بحاجة  "طالب  اإن  اأ�شاف )عدنان عتيق(  فيما 
والعقائدي  الديني  التوجيه  �شحنات  اىل  م�شتمرة 
باإن�شاء  مبادرة  هنالك  "تكون  اأن  اآمال  والعلمي"، 
دورهم  وعن  العراق  طلبة  يحت�شن  جامعيا  �شرحا 
لتقدمي  ال�شتعداد  اأهبة  على  اأنهم  يوؤكد  كاأ�شاتذة 

اخلدمات وفق ا�شتطاعتهم".

ال�شيخ ُ الكربالئيُّ لوفد التعليم التقني من الب�شرة:
 تعلُم ال�صباب وتهيئته اأخالقيا وتربويا ومعنويا يعمل على درء الف�صاد 

امل�صت�صري يف املوؤ�ص�صات احلكومية 

طالب املعهد التقني
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تقرير / ح�صني النعمة 

والنهج  القومي  التوجه  نحو  يقودهم  ما  لكل 
لال�شتزادة  يوميا  منهم  الع�شرات  يفد  ال�شليم، 
املوىل  عليهم  َمنَّ  طلبة  فهم  عطائه،  وارف  من 
فكانت  القومي،  ال�شراط  نحو  بهديهم  القدير 
هديهم  خط  وكان  الدين  با�شم  ملتقاهم  بذرة 
با�شم ال�شالح فاتخذوا من الإمام احل�شني )عليه 
لزيارته  ووفدوا  وعقيدة  وفكرا  نهجا  ال�شالم( 
الطلبة  من  ثلة  العذب،  معينه  من  لريت�شفوا 
باملعروف وحر�شوا  العمل  داأبوا على  اجلامعيني 
باأريج  اأجواء معبقة  و�شط  املنكر  النهي عن  على 
الإميان، وفدوا لزيارة اإمامهم )�شالم اهلل عليه( 
والتقوا  جامعيا  طالبا   )50( �شمت  طيبة  بثلة 
�شماحة  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  عام  اأمني 
دار  قاعة  على  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�شيخ 
الذي  املطهر  احل�شيني  ال�شحن  يف  ال�شيافة 
يكون  ما  اىل  خاللها   من  لفت  بكلمٍة،  توجه 
واجبات وما منَّ عليه رب  العلم من  على طالب 
اىل  الهداية  راأ�شها  وعلى  النعم  بعظيم  العاملني 
الإ�شالم واىل ولية اأهل البيت )عليهم ال�شالم(، 
مذكرا باأن "يكون ما يتعلمونه من معرفة وعلوم 
لبلوغ  به يف حياتهم  ي�شت�شيئون  الذي  النور  هو 

ال�شعادة والكمال".
ممن  العلم  طالب  "على  اإن  اىل  �شماحته  واأ�شار 
حياته،  اأمور  جميع  يف  الإ�شالم  طريق  التزم 
بالنهو�ض  تتمثل  عاتقه  على  م�شوؤولية  هنالك 
باأعباء التكليف الإلهي الذي خ�ض به اهلل تعاىل 
من  متكنهم  التي  الآلية  مو�شحا  العلم"،  اأهل 

على  امللقاة  امل�شوؤولية  ي�شخ�شوا  اأن  "على  ذلك 
اإىل  الو�شول  وكيفية  حجمها  ومدى  عاتقهم 
اأدائها، واأهمية ن�شر املعرفة بني �شفوف املجتمع 
اأداء  لتحقيق  تتعلمونه  ما  بقواعد  واللتزام 

امل�شوؤولية املناطة بطلبة العلم".
وبني �شماحته �شرورة ا�شتثمار فر�شة ال�شباب ملا 
ميتلك من حيوية ون�شاط يف تدفق الأفكار حيث 
على  م�شددا  احلياة،  بعد من  تتعب  روحه مل  اإن 
ا�شتثمار فر�شة ال�شباب وتوظيفها اىل ما يخدم 
توظيف  "كيفية  اإن  مبينا  والإ�شالم،  املجتمع 
مرحلة ال�شباب بالت�شاوؤل عن مدى قوة الت�شال 
الرتباط  قوة  هي  وما  تعاىل؟  باهلل  والرتباط 
مبنهج النبي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( واأهل 
البيت )عليهم ال�شالم(؟ وما مدى �شموده اأمام 
اأهوائه و�شهواته؟"، م�شريا اإىل ان "ال�شاب املوؤمن 
ت�شاعده على توظيف  بحاجة اىل عنا�شر مهمة 
�شبابه خلدمة البلد والدين وهي تقوية عالقته 
منهاجه  وتطبيق  الإ�شالم  وفهم  وجل  عز  باهلل 
اإغواء  اأمام  والثبات  ال�شمود  قوة  وت�شيل 
"ال�شاب  اإن  موؤكدا  النف�ض".  واأهواء  ال�شيطان 
الدينية  �شخ�شيته  يبني  اأن  اىل  بحاجة  املوؤمن 

اأ�ش�ض  وفق  الر�شينة  والأكادميية  والعلمية 
�شحيحة واإن ال�شحة وال�شباب والعافية واحلياة 
يجب اغتنامها قبل زوال فر�شة ال�شباب"، لفتا 
اىل  اإن "البلد فاته الكثري من فر�ض التطور يف 
والأكادميية  والرتبوية  املعرفية  املجالت  جميع 
وجمريات  واحلروب  الإهمال  ب�شبب  ية  والقيمِّ
ال�شباب  لذا مطلوب من  به  دارت  التي  الأحداث 
بناء وطنهم وامل�شاهمة يف ُرقِيه وازدهاره والعمل 
وهي  بلدهم  اإزاء  منهم  مطلوب  فيما  جاهدين 

م�شوؤولية مهمة خلدمة املجتمع".
"اأكرثوا  اأن  الطالبي  الوفد  �شماحته  واأو�شى 
من ال�شفرات املعرفية واداأبوا على زيارة العتبات 
ان  اإىل  م�شريا  العلمية"،  واملتاحف  املقد�شة 
الطلبة  توجيه  يف  "املبادرة  املوؤمن  ال�شباب  على 
الإ�شالم،  اإليه  يدعو  ما  اىل  وهديهم  الآخرين 
وتعريفهم مبنزلتهم كطلبة وم�شلمني وما ينبغي 

عليهم فعله من ت�شرفات وخ�شال حميدة".
اإثر  وبهجته  �شروره  عن  عرب  ال�شيف  الوفد 
زيارته العتبة احل�شينية املقد�شة بح�شب م�شوؤول 
اإن  ذكر  الذي  الباوي(  )�شيف  الطالب  الوفد 
كربالء  جامعتي  طلبة  من  لفيف  هو  "التجمع 
اأهل  وفكر  تعاليم  لن�شر  يهدف  البيت،  واأهل 
البيت )عليهم ال�شالم("، مبينا اإن "�شبب الزيارة 
لتلقي التوجيهات احلكيمة من ممثلية املرجعية 
من  العلم  طالب  تقي  اإ�شرتاتيجية  لر�شم  العليا 
التوجهات املفتوحة عليه"، موؤكدا اإن "على طالب 
العلم التقيد واللتزام بال�شرع املقد�ض وبتعاليم 
الدين ال�شمحاء التي هي خري داعم لبناء ال�شاب 

املوؤمن".       

خالل لقائه وفَد طلبة التجمع الإ�شالمي 
ال�صيخ الكربالئي: على الطلبة توظيف فر�صة مرحلة ال�صباب خلدمة البلد والدين

ال�صيخ الكربالئي مرحبا بالطلبة

جانب من القاء
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اأثبت  والأهلية،  احلكومية  امل�شاتل  زخم  و�شط 
اإنه  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  م�شتل  وبجدارة 
مو�شع اهتمام الأكادمييني من ذوي الخت�شا�ض 
يف  خدمة  امل�شتل  قدم  ذلك  ولأجل  الزراعي، 
من  الزراعية  واملعاهد  الكليات  طلبة  ا�شتقبال 
والطالع  املعرفة  لغر�ض  البالد،  معظم جامعات 
منها  ال�شهرية  والف�شائل  ال�شتالت  نوعية  على 
العراق،  يف  �شوهدت  اأن  ي�شبق  مل  التي  والنادرة 
اىل  املتنوعة  خدماته  امل�شتل  تقدمي  عن  ف�شال 

الدوائر احلكومية واحلدائق العامة.
الزينة  �شعبة  م�شوؤول  املو�شوي(  )عبا�ض  وقال 
اىل  واملعاهد  الكليات  توافد  "بداأ  والت�شجري 
امل�شتل،  لفتتاح  الأوىل  الوهلة  منذ  امل�شتل 

اجلامعات  ملختلف  متواترة  زيارات  هنالك  وكانت 
"جممل الزيارات   اإن  واملعاهد العراقية" مو�شحا 
الزراعة  طلبة  توا�شل  منها  الغاية  علمية،  هي 

واأ�شاتذتها معرفيا".
واأ�شار املو�شوي اىل " اإن زيارة املعهد التقني الق�شم 
بل  الأوىل  لي�شت  للم�شتل  الكوفة  من  الزراعي 
بالرتفيه  غايًة  الزيارات  هذه  على  داأب  املعهد  اإن 

والإطالع واملعرفة".
امل�شتل  يف  زراعتها  يتم  التي  "البذور  اإن  ذاكرا 
يتع�شر  وفرن�شا،  هولندا  من  عاملية  منا�شئ  من 
)البتونيا(  كبذور  ا�شتريادها،  امل�شاتل  باقي  على 
نبتة مو�شمية حققت جناح عاليا لأن حجم  وهي 
الزهرة يلفت النتباه، حيث متت زراعة )21000( 
نبتة، نفذت يف ع�شرة اأيام من وقت التزهري"، لفتا 
ودوائر  كربالء  حمافظة  جمل�ض  "اأغلب  اإن  اىل 

املحافظة تت�شوق من امل�شتل؛ وذلك جلودة النبات 
املنتج والأ�شعار املنا�شبة".           

م�شوؤول  علي(  )يحيى  الدكتور  قال  جانبه  من 
الوفد الزائر، اإن "م�شتل العتبة احل�شينية املقد�شة 
اإن  مبينا  واحلكومية"،  الأهلية  امل�شاتل  يف طليعة 
تزاوج بني  بادرة  الوفد للم�شتل، هي  زيارة  "فكرة 
املواد  بني  "من  اإن  مو�شحا  واملعرفة"،  الرتفيه 
وهند�شة  )الزينة  مادة  الزراعي  الق�شم  املقررة يف 
الزيارة  بهذه  الق�شم  اإدارة  بادرت  لذا  احلدائق(، 
اأنواع  على  كثب  عن  والإطالع  للتعرف  العلمية 
احلوليات  وخا�شة  امل�شتل  يف  املوجودة  النباتات 
اىل  م�شريا  منها"،  البع�ض  يندر  التي  ال�شتوية 
زراعة  "بالرغم من وجود مادة تطبيقية عن  اإنه 
النباتات؛ اإل اإن اآلية التطبيق التي يوؤديها امل�شتل 

كان لها �شدى خمتلف على الطلبة".

م�صتُل العتبة احل�صينية املقد�صة 
منهٌل لالأكادمييني  

تقرير / ح�صني النعمة 
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لي�ض عدًل اأن نحتفي بال�شهيِد 
ثم ل ننتهي لفتٍح جديِد
وهو حيٌّ خملٌد يتحّرى 

هل جمعنا بذكره من ر�شيد
قَيميٍّ يزيُدنا عنفواناً 

اأم بقينا جنرتُّ اإرَث اجلدوِد؟!
يا �شهيداً مل نكت�شْب منه اإل 

زهَو �شكٍل موؤطٍر باجلمود 
ُجْد علينا بنظرٍة من رحيٍم

نبتغيها مذلًة للحقود
واحت�شبنا َموالياً وعبيداً
وترفـْق يا �شيدي بالعبيد
اأنَت كفٌّ تلُمنا حني باأ�ٍض 

اأو رخاٍء متدنا باملزيِد
اأنت جوٌد �شرنتوي منه دوماً 

برحيق من الوفاِء الفريد 
اأنت فينا �شهامٌة كربياٌء 
وانبعاٌث لكل جمٍد تليِد 
اأنت ن�شٌر موؤزٌر واحتواٌء 
لبقايا مبادٍئ يف الوجود

اأنت نوٌر جم�شٌد بخ�شاٍل 
لي�ض عنها حممٌد ببعيد 

قد عرفناَك هازئاً باملنايا 
و�شهدناك هازماً للح�شود
وعهدناك ثائراً ل ُيبارى
وع�شقناك راف�شاً للقيود

وقراأناك اآيًة واعتباراً 
وح�شاماً بوجه ظلٍم عنيد

تلهُم النهَر ِعربًة يجتليها 
تتماهى طريًة للُمريد

مِلَ مَلْ ت�شرْب هانئاً حني اأبدى الـ
ـعلقمي اعتذاَره عن جحود؟!

طالباً عفَو �شيٍد علويٍّ 
ُيرتى منه كُل فعٍل حميِد 

هل تذكرَت طفلًة يف خباٍء 

بانتظاٍر ملن َيفي بالوعود 
ها اأيُّ ُعذٍر هل اأتاها من عمِّ

اأو رجاٍء بعودٍة للفقيد؟!
حامَل اجلوِد رّونا بعد ذبٍل
وانت�شلنا بيقظٍة من رقوِد

تلك اأيديك اجلارياُت عطاًء
�شوف تبقى مناهاًل للوروِد 

اأورثْتنا ماآثراً خالداٍت 
�ِشرَن من يوم كربالَء املجيد 
اأَو نن�شاك �شموخاً ل ُيجارى 

واإباًء مدججاً بال�شمود 
كيف نن�شى واإن �شددنا دهوراً 

دوِد هل �شُنخفي �شم�َض ال�شحى بال�شُ
كيف والطُف �شاهٌد منَك حيٌّ 
ظلَّ يروي مالحماً لل�شهيد؟
كيف نن�شى روافداً من اأُكـفٍّ 
ونحوٍر اأجريَتها يف ال�شعيد؟
عندك احلرُب لعبٌة كلما اأبـــ

ــلْت جديداً اأمرَتها: اأْن اأعيدي
يا اأبا الف�شِل رايٌة من علّي 
لهَي اأعلى منارٍة يف اخللود 

وح�شاٌم حملَته باقتداٍر 
كان حقاً اأ�شطورًة لل�شمود

وعهوٌد قطعَتها حل�شنٍي
ما راأينا كمثِلها من عهود
يا �شياماً بو�شِله نرتّبى 

وهالًل يزورنا كلَّ عيد 
وقياماً لربِّنا فيه ننجو 

من عذاٍب ي�شيُبنا ووعيد
هاَك �شعري مكلاًل باعتذاٍر

واعرتاٍف بغفلتي عن حدودي
ل�شُت بال�شاعِر املفلِِّق لكْن 

هي روحي نفثُتها يف ق�شيدي

ــ انتهت ـــ

حكاية
حيدر ال�ضالمي

جل�ض رجل اأعمى على اإحدى عتبات 

عمـــارة وا�شعـــا ً قبعتـــه بـــني قدميه 

وبجانبـــه لوحـــة مكتـــوب عليها : " 

اأنا اأعمى اأرجوكم �شاعدوين ".

بالأعمـــى  اإعالنـــات  رجـــل  فمـــر 

ووقـــف لـــريى اأن قبعتـــه ل تـــوي 

�شـــوى قرو�ـــض قليلة فو�شـــع املزيد 

الأعمـــى  ي�شتـــاأذن  اأن  دون  فيهـــا 

اأخـــذ لوحتـــه وكتـــب عليهـــا عبـــارة 

اأخـــرى واأعادهـــا مكانهـــا وم�شى يف 

طريقـــه لحـــظ الأعمـــى اأن قبعتـــه 

والأوراق  بالقرو�ـــض  امتـــالأت  قـــد 

النقديـــة، فعرف اأن �شيئـــاً قد تغري 

واأدرك اأن مـــا �شمعه من الكتابة هو 

ذلـــك التغيري ف�شـــاأل اأحد املارة عما 

هـــو مكتـــوب عليهـــا فكانـــت الآتي : 

" نحـــن يف ف�شـــل الربيع لكنني ل 

اأ�شتطيع روؤية جماله".

العـــربة : غـــري و�شائلـــك عندمـــا ل 

ت�شري الأمور كما يجب .

منارة ُ اخللوِد
حكاية ُ الأعمى والإعالن

جملة �الحر�ر �ال�سبوعية 19

�أدب



ملاذا �سميَّ الإماُم عليٌّ )عليه ال�سالم( بيع�سوب الدين ؟ 

الأحواُل التي ينبغي فيها ال�سالُة على حممد واآله
عليه  اهلل  )�شلى  النبي  ا�شم  �شماع  بعد   -  1

واآله(.
2 - يف بداية التدري�ض واملوعظة، وبعد احلمد 

والثناء على اهلل.
3 - ي�شتحب عند اجللو�ض على املركب قول 
: ب�شم اهلل وباهلل، اهلل اأكرب، و�شلى اهلل على 

حممد واآله خري الب�شر.
4 - عند الو�شوء.

5 - عند املرور بامل�شاجد، ودخولها واخلروج 
منها.

6 - قبل ال�شتغال بالذكر اجلمعي والفردي.
واأول  واملرا�شالت،  املكاتبات  بداية  يف   -  7

الطعام واآخره.
8 - يف خطبة النكاح بعد احلمد والثناء على 

اهلل.
عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  قرب  قرب   -  9

واآله(. 
10 - بعد الفراغ من ال�شعي بني ال�شفا واملروة 

يف امل�شعر احلرام.

11 - يف طريق احلج ؛ من اأرد ال�شعود ملرتفع 
على  �شلى  الأ�شفل  نحو  اته  فاإذا  فليكرب، 

حممد واآل حممد.
واآله(   عليه  اهلل  )�شلى  النبي  قرب  بني   -  12

ومنربه.
13 - عند هبوب الرياح، وذبح احليوانات.

14 - عند الدخول يف ال�شوق.
15 - حني التعجب.

16 - عند اإرادة القيام بعمل ما.
17 - قبل الدعاء وبعد اختتامه.

18 - بعد العطا�ض.
الأزهار،  و�شم  عطرة،  رائحة  �شم  عند   -  19

ل�شيما الورد املحمدي.
20 - بعد ال�شلوات اليومية ؛ وذلك باأن ت�شلي 
على حممد واآله اأربع ع�شرة مرة وتهديها اإىل 
املع�شومني، ثم ت�شلي على حممد واآله �شبع 
مرات وتهديها اإىل اأولياء اهلل تعاىل فهذا من 

�شنن اأهل ال�شلوك.
حل  مفتاح  )ال�شلوات  كتاب   : امل�شدر   

امل�شكالت(.

حدثني عي�شى بن اأبي الربكات، بن مظفر 
البغدادي مبكة قال : اإين قراأت يف بع�ض 
اجلاهلية  يف  �شليم  لبني  كان  اأنه  الكتب، 
نحل عظيم، فكان اإذا جاءهم عدو دخنوا 
يف الأكوارات )يعني م�شكن النحل( فكان 
�شبه  لناظره  يبان  اجلو  ويعلو..  يطري 
انحدر  تعلى  فاإذا  كرثته،  من  غمامة 
ونزل على خيل العدو.. فعند ذلك تنهزم 

خيل العدو من بني اأيديهم.
وكان بنو �شليم قد قهروا جميع اأعدائهم 
اأن  اإىل  حالهم  على  وبقوا  الفن،  بهذا 
وخرج  الإ�شالم،   - وجل  عز   - اهلل  اأظهر 

هذه  اإىل  ال�شحابة  من  معه  ومن  النبي 
تقدم  ما  �شليم  بنو  ففعلت  الأعمال، 
وانحدر  اجلو  النحل  �شعد  فلما  ذكره.. 
فقال  النبي  نادى  الإ�شالم،  ع�شاكر  على 
اأحد،  اأين يع�شوب الدين؟.. فلم يجبه   :
يجبه  فلم  النحل؟..  اأمري  اأين   : فقال 

اأحد، فقال : اأين علي بن اأبي طالب؟..
عليه   - طالب  اأبي  بن  علي  �شمع  فلما 
جذب  النبي،  لفظ  من  ذلك   - ال�شالم 
فاأدبرت  النحل..  على  وحمل  الفقار،  ذا 
بني  على  راجعني  اأثرها  على  النحل 
بني  �شليم  بنو  فهربت  ولدغتهم،  �شليم 

اأيدي النحل اإىل اجلبال وبطون الأودية، 
اأمري  وفتح اهلل جبال بني �شليم على يد 

املوؤمنني علي بن اأبي طالب.
قال  الن�شر  وا�شتقام  الفتح،  ا�شتتم  فلما 
اهلل،  ر�شول  يا   : للنبي  ال�شحابة  بع�ض 
باليع�شوب،  طالب  اأبي  بن  علي  �شبهت 
اهلل  �شلى   - النبي  فقال  النحلة؟..  وهو 
ل  كالنحلة،  املوؤمن   :- و�شلم  واآله  عليه 
تاأكل اإل طيباً، ول يخرج منها اإل طيب.. 
اأمري  لقب  والواقعة،  احلني  ذلك  فمن 
بيع�شوب  طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني 

الدين اأمري النحل.. 
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يف تذكرة اخلوا�ّض : اأنباأنا عبد امللك مظّفر 
كان عبد   : قال   ، باإ�شناده  بن غالب احلّري 
اهلل بن املبارك يحّج �شنة ويغزو �شنة ، فعل 
ال�شنة  كانت  ملّا   : قال   ، �شنة  خم�شني  ذلك 
خم�شمائة  ُكّمي  يف  اأخذت  فيها  اأحّج  التي 
دينار ، وخرجت اإىل موقف اجلمال بالكوفة 
؛ لأ�شرتي جماًل ، فراأيت امراأة على بع�ض 
املزابل تنتف ري�ض بّطة ميِّتة فتقّدمت اإليها 

وقلت : مل تفعلني هذا ؟!
فقال : يا عبد اهلل ، ل ت�شاأل عّما ل يعنيك .

�شيء  كالمها  من  خاطري  يف  فوقع   : قال 
فاأحلحت عليها .

فقالت : يا عبد اهلل ، قد اأجلاأتني اإىل ك�شف 
اأربع  ويل   ، علوّية  امراأة  واأنا   ، اإليك  �ِشّري 
بنات يتامى ، مات اأبوهّن من قريب ، وهذا 
لنا  حّلت  وقد   ، �شيئاً  اأكلنا  ما  الرابع  اليوم 
ِلحها واأحملها  امليتة ، فاأخذُت هذه البّطة اأُ�شْ

اإىل بناتي فناأكلها .

ـ  املبارك  ابن  يا  ـ  ويحَك   : نف�شي  يف  فقلت 
اأين اأنت عن هذه ؟ فقلت : افتحي ِحجرك 
. ففتحته ف�شببت الّدنانري يف طرف اإزارها 
، وهي ُمطرقة ل تلتفت اإيّل ، قال وم�شيت 
اإىل املنزل ، ونزع اهلل من قلبي �شهوة احلّج يف 
ذلك العام ، ثّم توّجهت اإىل بالدي ، واأقمت 
اأتلّقى  فخرجت   ، وعادوا  الّنا�ض  حّج  حّتى 
جرياين واأ�شحابي ، فجعل كلُّ َمن اأقول له 
 : يقول   . �شعيك  و�شكر   ، حّجك  اهلل  قبل   :
بك يف مكان  اجتمعنا  قد  اأما   ، كذلك  واأنت 
كذا وكذا ، واأكرَثَ الّنا�ُض عليَّ يف القول ، فبتُّ 
راً يف ذلك ، فراأيت ر�شول اهلل )�شّلى اهلل  ُمتفكِّ
عليه واآله و�شّلم( يف املنام وهو يقول يل : ) 
يا عبد اهلل ، ل َتعجب ؛ فاإّنك اأغثت ملهوفة 
َملَكاً على  اأن يخلق  ، ف�شاألت اهلل  من ولدي 
�شورتك يحّج عنك كّل عام اإىل يوم القيامة 

، فاإن �شئت اأن تّج وان �شئت مل تّج ( .

لأنَّ الكلَب طبع اأبيه فيه 

َملٌَك على �صورة ابن امُلبارك 

قد اأُجيبْت الّدعوة 
بعد انتهاء جمل�ض املناظرة الذي ُعقد للعاّلمة 
ع  احلّلي )قد�ض �شّره( ، والذي كان �شبباً يف ت�شيُّ
اأمراً  ال�شلطان حممد �شاه خدا بنده ، واإ�شداره 
يف متام ممالكه بتغيري اخُلطبة واإ�شقاط اأ�شماء 
)عليه  املوؤمنني  اأمري  وبذكر   ، منها  الثالثة 
على  ال�شالم(  )عليهم  الأئّمة  و�شائر  ال�شالم( 
املنابر ، وبذكر )حيَّ على خري العمل( يف الأذان ، 
وبتغيري ال�شّكة ، ونق�ض الأ�شماء املُباركة عليها .. 
خطب العاّلمة ُخطبة بليغة �شافية ، وحمد اهلل 
واأثنى عليه ، و�شّلى على النبّي )�شّلى اهلل عليه 
واآله و�شّلم( وعلى اآله ، فقال ال�شّيد ركن الدين 
العاّلمة  من  عرثة  ينتظر  كان  الذي  ـ  املو�شلي 
ومل يعرث عليها ـ : ما الدليل على جواز ال�شالة 

على غري الأنبياء ؟
اَبْتُهْم  فقراأ العاّلمة قوله تعاىل : ) اّلِذيَن اإَِذا اأَ�شَ
اأُولِئَك  َراِجُعوَن *  اإَِليِه  واإِّنا  هلّلِ ِ  اإِّنا  َقاُلوا  يَبٌة  ُم�شِ

لََواٌت ِمن َرّبِهْم َوَرْحَمٌة ... ( البقرة 156  َعلَْيِهْم �شَ
. 157 /

فقال املو�شلي : ما الذي اأ�شاب علياً واأولده من 
املُ�شيبة ، حّتى ا�شتوجبوا ال�شالة عليهم ؟!

اأّي   : قال  ثّم  م�شائبهم  بع�ض  العاّلمة  فعّد 
عي  اأن يكون مثلك تدَّ اأعظم عليهم من  م�شيبة 
خُمالفيهم  �شبيل  ت�شلك  ثّم   ، اأولدهم  من  اأّنك 
الكمال  ، وتزعم  املنافقني عليهم  ل بع�ض  وُتف�شّ

ال ؟! يف �شرذمة من اجلهَّ
ال�شّيد  على  و�شحكوا   ، احلا�شرون  فا�شتح�شنه 

املطعون ، فاأن�شد بع�ض َمن ح�شر :
اإذا العلوّي تابـع نا�شبّياً  

                                       ملذهبه فما هو من اأبيه
وكان الكلب خرياً منه طبعاً    

                                    لأّن الكلب َطبُع اأبيه فيه

عليه  اهلل  )�شّلى  اهلل  ر�شول  راأى  رجاًل  اأّن  ُنقَل 
اإىل  ام�ض   : يقول  وهو   ، منامه  و�شّلم( يف  واآله 
 . الّدعوة  اأجيبت  قد   : له  وقل  املجو�شي  فالن 
يظّن  لئال  ؛  الّر�شالة  تبليغ  من  الرجل  فامتنع 
دنيا  يف  الرجل  وكان   ، له  يتعّر�ض  اأّنه  املجو�شي 
وا�شعة ، فراأى الرجل ر�شول اهلل )�شّلى اهلل عليه 
املجو�شي  فاأتى  فاأ�شبح  وثالثاً  ثانياً  و�شّلم(  واآله 
، وقال له يف خلوة من الّنا�ض : اأنا ر�شول ر�شول 
وهو   ، اإليك  و�شّلم(  واآله  عليه  اهلل  )�شّلى  اهلل 

يقول لك : قد اأُجيبت الّدعوة .
فقال له : اأتعرفني ؟

قال : نعم .
حممد  ونبّوة  الإ�شالم  دين  اأُنكر  فاإيّن   : قال 

)�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( .
فقال : اأنا اأعرف هذا ، وهو الذي اأر�شلني اإليك 

مّرة ومّرة ومّرة .
فقال : اأنا اأ�شهد اأّل اإله اإّل اهلل واأّن حممداً ر�شول 
اأهله  ودعا   . و�شّلم(  واآله  عليه  اهلل  )�شّلى  اهلل 
وقد  �شالل  على  كنت   : لهم  فقال   ، واأ�شحابه 
اأ�شلم فما يف  فَمن   ، فاأ�شلموا   ، اإىل احلّق  رجعت 
يده فهو له ، وَمن اأبى فلينزع عن ما يل عنده ، 
فاأ�شلم القوم واأهله ، وكانت له ابنة مزوَّجة من 
ابنه ـ لأّن املجو�ض ُيجيزون ذلك ـ ففّرق بينهما ، 

ثّم قال يل : اأتدري ما الّدعوة ؟
فقلت : ل واهلل ، واإيّن اأُريد اأن اأ�شاألك ال�شاعة .

ودعوت  طعاماً  �شنعت  ابنتي  زّوجت  ملّا   : فقال 
اأ�شراف  قوم  جانبنا  اإىل  وكان   ، فاأجابوا  الّنا�ض 
فقراء ل مال لهم ، فاأمرت غلماين اأن يب�شطوا 
يل ح�شرياً يف و�شط الدار ، ف�شمعت �شبّية لهم 
املجو�شي  هذا  اآذانا  لقد   ، اأّماه  يا   : لأّمها  تقول 

برائحة طعامه .
وك�شوة   ، كثري  بطعام  اإليهّن  فاأر�شلت   : قال 
قالت  ذلك  اإىل  نظروا  فلّما   ، للجميع  ودنانري 
ندعو  حّتى  ناأكل  ما   ، واهلل   : للباقيات  ال�شبّية 
له فرفعن اأيديهّن وقلن : ح�شرك اهلل مع جّدنا 
. واأّمن  ر�شول اهلل )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( 

بع�شهّن ، فتلك الّدعوة التي اأُجيبت.
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الإماُم املهديُّ )عليه ال�صالم(  
مع�صوم هوية 

* الإمام املهدي )عليه ال�شالم( ، هو الإمام الثاين ع�شر من 
اأئّمة اأهل البيت )عليهم ال�شالم( .

 . ا�شمه : ا�شم جده ر�شول اهلل )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( 
ُيذكر  بل   ، الغيبة  زمن  ا�شمه يف  ذكر  الأخبار عن  نهت  وقد 

بلقبه اإجالًل ل�شاأنه واحرتاماً لعظيم مقامه .
 ، الّزمان  �شاحب   ، املُنتظر   ، القائم   ، املهدي   : األقابه  من 

احلّجة ، �شاحب الأمر .
ُكنية جّده ر�شول اهلل )�شّلى اهلل  ، وهي  القا�شم  اأبو   : ُكنيته 

عليه واآله و�شّلم( .
والده : الإمام احل�شن الع�شكري )عليه ال�شالم( .

والدته : نرج�ض اأو مليكة بنت ي�شوعا بن قي�شر ملك الّروم 
، وهي من ولد احلواريِّني ، تنت�شب اإىل �شمعون و�شيِّ امل�شيح 

)عليه ال�شالم( .
تاريخ ولدته : الن�شف من �شعبان �شنة )255( للهجرة .

مكان ولدته : �شامّراء )�شّر َمن راأى( .
عمره عند انتقال الإمامة اإليه : اأربع اأو خم�ض �شنوات .

غيبته ال�شغرى : ت�شع و�شّتون �شنة .
�شفراوؤه يف زمن الغيبة : عثمان بن �شعيد الَعمري ، حممد 
 ، النوبختي  ، احل�شني بن روح  بن عثمان بن �شعيد العمري 

علي بن حممد ال�شمري .
بن  علي   ، الرابع  ال�شفري  موت  بعد  بداأت   : الُكربى  غيبته 

حممد ال�شمري ،
وذلك �شنة )329( للهجرة ، وهي م�شتمّرة اإىل الآن .

ته( . ة اهلل وخا�شّ نق�ض خامته : )اأنا ُحجَّ
مكتوب على رايته : )البيعة هلل( .

العالمات املّت�شلة بظهوره : خروج اليماين ، خروج ال�شفياين 
، النداء ، اخل�شف بالبيداء ، قتل النف�ض الزكية .

اأن�شاره اخلوا�ّض : ثالثمائة وثالثة ع�شر رجاًل .
امل�شجد  يف   ، واملقام  الركن  بني   : وُمبايعته  ظهوره  مكان 

احلرام ، يف مّكة املكّرمة

ال�صيخ �صالح الكربا�صي 

و  وحت�صني  تر�صيد  اإىل  ندعو  اإننا  رغم 
تطوير املجال�س احل�صينية ومرا�صم العزاء 
احل�صيني وال�صعائر احل�صينية بكل اأنواعها 
وفقًا ملتطلبات الع�صر  و حاجاته و تطوراته، 
ر  باأن لإحياء و اإقامة ال�صعائر  اإل اأننا ُنذكِّ

احل�صينية اأهدافًا عديدة، منها:
من  نقوم  اإننا  حيث  والتوعية:  التثقيف   .1
بتجديد  احلزن   و  العزاء  جمال�ض  اإقامة  خالل 
 ) الم  ال�شَّ عليه   ( احل�شني  الإمام  مع  البيعة 
وتاأييد ثورته، والدعوة اإىل نهجه، وبيان اأهدافه 
وحقانيته و �شريته املباركة وت�شحياته العظيمة 
من اأجل الإ�شالم وامل�شلمني، ونتَعلُّم معامل الدين 

الم (. و املذهب يف مدر�شة احل�شني ) عليه ال�شَّ
2. تخليد الثورة احل�شينية: نقوم باإحياء ال�شعائر 
تلك  الإ�شالمية  الأمة  تن�شى  ل  حتى  احل�شينية 
الثورة العظيمة، وحتى لين�شى اأويتنا�شى التاريخ 
وتبقى  املباركة  والنه�شة  الكربى  امللحمة  تلك 

حية ناب�شة ما بقيت الدنيا.
باإحياء  ونقوم  والجتماعي:  الفردي  التفاعل   .3

و  الفردي  التفاعل  اأجل  من  ال�شعائر  هذه 
وح�شول  املباركة  النه�شة  هذه  مع  الجتماعي 
ا�شتذكار  خالل  من  واحلزن،  التاأثر  حالة 
حوادثها الأليمة و الظلم الذي جرى على اأبطال 
هذه امللحمة الكربى، و هذا التفاعل قد يح�شل 
لالإن�شان من خالل مطالعة تاريخ هذه النه�شة 
اأو �شماع بع�ض الأ�شرطة، فيكون ماأجوراً و مثاباً.

من  نقوم  حيث  الهادف:  الر�شايل  الإعالم   .4
خالل اإقامة العزاء احل�شيني و ت�شيري امل�شريات و 
املواكب و غريها من �شنوف ال�شعائر احل�شينية 
بعمل اإعالمي فريد، اإذ نقوم بتحريك الراأي العام 
ومن  الأعداء،  اأمام  ها  ور�شِّ ال�شفوف  وتوحيد 

الوا�شح   ان العمل الإعالمي يحتاج اإىل التظاهر 
ال�شوت  ورفع  والإ�شتنكار  ال�شارع  اإىل  واخلروج 
بل حتى ال�شراخ والعويل يف وجه  الطغاة، حيث 
زاوية  يف  الدموع  وذرف  القلبي  احلزن  يكفي  ل 

البيت.
جميع  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن  لنا  بد  فال  اإذن 
ما  منها  كال  ُنعطي  اأن  و  واملقا�شد،  الأهداف 
باأن  واأن نعرف  العناية و الهتمام،  ت�شتحقه من 
الهدف من اإقامة ال�شعائر احل�شينية ل ينح�شر 
يف امل�شاركة يف املجال�ض و البكاء واحلزن القلبي، 

كما هو وا�شح.

ما هو الهدف من اإقامة ال�شعائر احل�شينية، وهل هي بحاجة اإىل التطوير؟
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الــعــدد:
التاريخ: 

واهلُل العامُل

28
276

 10/ جمادى الوىل 1432هـ 
املوافق 14/  ني�شان 2011م م /اي�صاٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

واهلل العامل جملة رائعة غالبا ما نقروؤها يف نهاية جواب مراجعنا وعلمائنا الكارم على ال�شتفتاءات املوجهة لهم ،بل ونرى �شرية وديدن علمائنا الأبرار وفقهائنا 
الأفا�شل عندما ي�شاألون يف م�شاألة وهم ل يعرفون يجيبون وهم يف متام الوثاقة والطماأنينة ورباطة اجلاأ�ض باأنهم ل يعرفون، اإقتداًء بطريقة الأنبياء واملر�شلني 
ومن هوؤلء ال�شيخ الأن�شاري وهو من اأكابر علمائنا فهو عظيم يف علمه وتوا�شعه وتقواه، فقد كان يتعمد عندما ُي�شاأل عن م�شاألة وهو ل يعلم جوابها حيث ل يقول 

فقط ل اأعلم بل يكرر كلمة ل اأعلم ثالث مرات حتى ي�شمع اجلميع.
هنالك من يت�شيد يف املاء العكر عندما يتحاور بخ�شو�ض مكانة العلماء في�شاأل هل العامل مع�شوم ؟ من الطبيعي انه لي�ض مبع�شوم فعندها يجيب اإذا انه يخطاأ ، 
ومن قال لك انه ل يخطاأ ؟ ولكن الأهم هل اإن خطاأه جاء بتعمد ام بح�شن نية ؟ ولكن الأهم انه يقر بتوا�شع علمه وانه ل زال يف بداية الطريق بل ول زال طالب 
علم بدليل انه يذيل اإجابته عن الأ�شئلة بعبارة واهلل العامل . حتى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله كان عندما ُي�شاأل عن علوم معينة كان يجيبهم باأنه ينتظر الوحي 
لكي يجيب على اأ�شئلتهم وهذه قمة املعرفة والعلم عندما يجيب الإن�شان بقدر معرفته .تبقى م�شاحة اجلهل لدى الإن�شان اأو�شع بكثري من م�شاحة العلم ، قال 

اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم(: » من ادعى من العلم غايته فقد اأظهر من جهله نهايته «.
قلمي املتوا�صع

املخالُف يعمل باأحكامنا ويقول انها غري �رشعية 
رعد خ�صري عبا�س

ول  ومعا�ض  ملمو�ض  واقع  والعقائدية  الفقهية  اخلالفاُت 
ميكن لنا ان ننكرها والالفت للنظر هو النقا�شات واحلوارات 
الأغلب  ان  ال  اخلالفات  هذه  طمر  اجل  من  عقدت  التي 

الأعم فيها و�شع الهوة بني املتحاورين .
ال�شائعة  المور  اكرث  من  الوهابي  الإمامي  احلوار  ولعل 
اليوم ل �شيما من خالل الف�شائيات التي تخ�ش�ض ملثل هكذا 
اإ�شعال  تكون مادتها  التي  واملطبوعات  الكتب  حوارات وحتى 

فتيل التطرف بني املذاهب .
اإثبات �شحة ما يعتقده كل فرد او فكر ان يكون م�شندا بالأدلة 
مردودها  يكون  اخلالفات  هذه  وبع�ض  والعقلية  النقلية 
اىل  اخلالف  يبقى  قد  وعليه  الرتك  او  اللتزام  يف  اأخرويا 
على  مبا�شر  تاأثري  لها  خالفات  هنالك  ،ولكن  ال�شاعة  قيام 
املجتمع يف كيفية ارتقائه لالأف�شل حتى يكون منوذج يحتذى 

به من قبل الآخرين .
اىل  لنتطرق  ال�شيعي  الوهابي  اخلالف  من  يخ�شنا  فيما 
بع�ض منها ، مثال زواج املتعة او العقد املوؤقت ولعل الت�شهري 
بهذا  يعتقد  ل  ممن  ي�شدر  الذي  البذيء  الكالم  وحتى  بل 
الأدلة  عن  وبعيدا   ، للعيان  وا�شح  ال�شيعة  بحق  الزواج 

على  التاأثري  مع  ال�شيعة  يعتمدها  التي  والنبوية  القراآنية 
الزنا وما اىل ذلك من  اأخالقيات املجتمع واحتواء فواح�ض 
التي  املجتمعات  ال�شلبية تظهر على  الآثار  بداأت   ، حمرمات 
واقعا فقد  امرا  اأ�شبح  الأمر  الزواج  ولن هذا  بهذا  تقر  ل 
املوؤقت منها  ا�شتحدثت عناوين لعقود زواجية رديفة للعقد 
ح ال�شيخ �شالح ال�شدلن ع�شو  "زواج الونا�شة"،. ُيو�شّ مثال 
اأن  الونا�شة" بعد  "زواج  بجواز  اأفتى  اأنه  العلماء  كبار  هيئة 
مكة  يف  حراء  مب�شت�شفى  اإدارية  اأو  طبيبة،  من  �شوؤال  تلقى 

املكرمة .
ال�شيعة  احتفالت  حول  الثاين  واللتفاف  التفاف  اول  هذا 
�شلمان  افتى  فقد  ال�شالم(  )عليهم  لالئمة  امليالد  باأعياد 
اأذيع من الم بي �شي  العودة بجواز ذلك من خالل برنامج 
ا�شار بجواز ذلك وعلى ان تكون ت�شميتها احتفال ولي�ض عيد 

ميالد .
تهكمات  من  حوله  اثريت  وما  اخلم�ض   ، الثالث  اللتفاف 
اخلم�ض  معتربين  الفري�شة  هذه  حول  لل�شيعة  وانتقادات 
على غنائم احلرب دون غريها واليكم اآخر ما اأفتوا به بهذا 
مبجمع  الفقهية  البحوث  جلنة  اأع�شاء  )اأو�شى  اخل�شو�ض 
 2008-5-26 الثنني  اجتماعها  يف  الإ�شالمية  البحوث 
برئا�شة الدكتور حممد راأفت عثمان ب�شرورة ت�شيل قيمة 

الزكاة على منتجات وم�شتقات البرتول بن�شبة 20 % ل�شرفها 
واإطالق كلمة  املكابرة  بالرغم من   ،) ال�شرعية  يف م�شارفها 

زكاة على الن�شبة املذكورة والتي هي غري املخ�ش�شة للزكاة .
عندهم  يعد  وهذا  ال�شالتني  بني  اجلمع   ، الرابع  اللتفاف 
من البدع ، ففي موجة الربد التي اجتاحت اململكة ال�شعودية 
افتى احد م�شايخهم يف ع�شري بجواز اجلمع بني ال�شالتني 
ل�شدة الربد حيث جوز ذلك طبقا حلديث عائ�شة يف البخاري 
الع�شر وال�شم�ض مل تخرج من  النبي حممد كان ي�شلي  ان 

حجرتها ومل يكن ل يف �شفر او خوف او �شدة .
ال�شيعة  على  به  تبجحا  الأكرث  وهو   ، اخلام�ض  اللتفاف 
فري�شة  وهو  الحتالل  فيه  نعي�ض  الذي  اليوم  وخ�شو�شا 
فتوى  لها  تخ�شع  ومبادئ  اأ�شول  لل�شيعة  حيث   ، اجلهاد 
هذا  ولكن  احلالت  بع�ض  يف  اعتمادها  يجوز  ول  اجلهاد 
انه يتغا�شى عن قرارات الدول  اإل  الأمر ل يتقبله املخالف 
جاءت  فقد  ال�شنغال  يف  عقد  الذي  موؤمترها  يف  ال�شالمية 
مع  وخ�شو�شا  اجلهاد  فري�شة  تعطيل  هو  قراراته  احدى 
�شاد�شة  بعقيدة  العمل  هو  ذلك  وتبعات   ، ال�شهيوين  الكيان 
يتم�شك بها ال�شيعة األ وهي التقية ، اإذن عند تعطيل اجلهاد 
يف بع�ض احلالت يكون امل�شلم ملزما بالعمل يف التقية دون 

املواجهة .
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لل�صّم والبكم

عموم  يف  انت�شرت  التي  املظاهر  احدى 
ظاهرة  هي  خا�شة  وكربالء  عامة  العراق 
انت�شار الدراجات النارية ومبختلف انواعها 
رغبة  الكرث  النقل  و�شيلة  ا�شبحت  حيث 
و�شرعة  ثمنها  زهد  ب�شبب  املواطنني  بني 
ال�شوارع  يف  القطوعات  وكرثة  حركتها 
املر�شودة  الظواهر   . لل�شيارات  بالن�شبة 
النارية  الدراجات  هذه  ا�شتخدام  نتيجة 
اعمارهم  تتجاوز  مل  اأطفال  هنالك  ان 
ويف  الدراجات  هذه  يقودون  العا�شرة 
املناطق املزدحمة بالنا�ض ناهيكم عن انعدام 
للدراجات  بالن�شبة  املرورية  ال�شوابط 
الخرى  والظاهرة   ، الأ�شواق  يف  النارية 
ح�شنه  يف  ابنه  يجل�ض  ممن  البع�ض  ان 
الخرى  والظاهرة   ، الدراجة  يقود  وهو 
وهذه  القيادة  اثناء  املوبايل  ا�شتخدام  هي 
الوفاة  بني  كثرية  حوادث  اىل  ادت  كلها 
، وهذا يتطلب تكثيف اجلهود من  والعوق 
قبل اأ�شحاب العالقة يف �شبيل احتواء هذه 

الظاهر ال�شلبية .

ح13
اطفاٌل يقودون 

الدراجاِت الناريَة

هم�سة..

هم�سة..

فب�شر عباد الذين ي�شتمعون القول 
فيتبعون اأح�شنه .. كم من اجلميل 
اأن يقراأ الإن�شان كل اآية يف القراآن ، 

وكاأنها موجهة اإليه باخل�شو�ض . اإذ 
لعل فيها اإ�شارة تغري جمرى حياته 

!.. ولكن طاملا قراأنا القراآن مبا ل 
يتجاوز الرتاقي .. كلمات تتال�شى 

يف الف�شاء من دون اثر يف واقع 
احلياة !

علميِّ اأطفالك الكرم وامل�ساركة
�شنوات  6ـ8  عمر  يف  الأطفال  على  ال�شعب  من  يكون  قد 
الأ�شياء  يف  م�شاركتهم  الآخرين  لالأطفال  ال�شماح 
اأنهم  اإل  الكرم  معنى  ي�شتوعبون  ل  وقد  اإليهم،  املحببة 
اإليه  يحتاج  وما  النا�ض  به  يح�ض  ما  اإدراك  ي�شتطيعون 
دورك  هو  .فما  الوالدين  تلقني  دون  وامل�شاكني  الفقراء 
النف�ض  وعلم  الرتبية  خرباء  ؟ين�شحك  ال�شدد  هذا  يف 

بالآتي :
ـ  طفلتك  اأو  ـ  طفلك  عملياً:ي�شعى  بالكرم  قومي   -1
ريب  دون   – فاإنه  كرمك  يالحظ  وحينما  لتقليدك 
يف  ترتددي  فال   ، نف�شه  ال�شلوك  يطبق  اأن  – �شيحاول 
تو�شيح قراراتك اخلالية من الأنانية، كقولك: “تلقيت 
ن�شختني من كتاب يف اإحدى املنا�شبات، وباإمكاين ا�شتبدال 
كتاب اآخر بدًل من اأحدهما ، غري اأنني اأعلم اأن �شديقتي 
تود اأن تطالعه، ولذلك �شوف اأعطها الن�شخة الزائدة”. 
اأو قولك ” اأعلم بان جارتي تب هذا النوع من الطعام 

لذا �شاأر�شل لها طبقا منه 
2-  نبهيه اإىل احتياجات الآخرين:ابدئي بتعليم طفلك 
فعندما  العائلة،  واأفراد  بالأ�شدقاء  ويهتم  يفكر  كيف 
اأن  ميكنك  احللوى  اأو  الطعام  من  نوعا  مثاًل  يطلب 
تقويل له: “اإنني اأعلم اأن �شديقك فالن اأو ابن اجلريان 
اأن  راأيك  ، فما  اأي�شا  اأو ابن احلار�ض يحب هذه احللوى 
 ” منه  بع�شا  له  نر�شل  اأو  الطعام  هذا  لي�شاركنا  ندعوه 
؟!بهذه الطريقة مل تقويل له اإنك اأناين ، واإمنا اأو�شحت 

بطريقة لطيفة اأّن عليه الهتمام باحتياجات الآخرين .
حازم  باأ�شلوب  الطفل  الأ�شباب:تاأنيب  له  ا�شرحي    -3
اأنانياً �شيعلمه موقف العائلة  وغري قا�ض اإذا �شلك �شلوكاً 
اأن  اأحبذ  ل  “اأنا   : مثاًل  القول  وميكنك   ، الكرم  من 

“يف   : وت�شيفي  فقط”،  لنف�شك  الألعاب  بكل  تتفظ 
عائلتنا نقوم بامل�شاركة، ولذلك من ف�شلك ا�شمح لأختك 
باللعب ببع�ض لعبك”. مع مراعاة عدم ا�شتخدام اأ�شلوب 
اأكرث  ولي�شوا  تدياً  اأكرث  �شيجعلهم  ذلك  لأّن  العقاب؛ 

كرما ً.
4-  امدحيه:امدحي طفلك يف كل مرة يدعو طفال اأخرى 
اأو طعامه، ونتيجة لذلك �شيح�ض  األعابه  مل�شاركته بع�ض 
يح�ض  اآخر  �شخ�شاً  جعل  واأنه  احرتامك،  ك�شب  قد  باأنه 

بال�شعادة، و�شي�شبح فيما بعد كرميا بطريقة طبيعية .
اأعمال تطوعية لكي تعلمي طفلك  اأ�شركيه معك يف    -5
اأو طفلتك الكرم على م�شتوى املجتمع الذي يعي�ض فيه، 
اخلريية،  الأعمال  بع�ض  يف  امل�شاركة  عليك  يتحتم  فاإنه 
الذين  النا�ض  �شعادة  مدى  لريى  معك  طفلك  واإح�شار 
الأعمال  هذه  مثل  فم�شاهدة  الأعمال.  هذه  لهم  تقدم 
الأعمال  للم�شاركة يف هذه  الأطفال  الكثري من  �شيحفز 

التطوعية.
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مهارة ُ التخل�ض من اخلجل " الرهاب الجتماعي "

م�سطلحات غذائية مفيدة

جميع  لدى  بل   ، النا�ض  لدى  طبيعي  �شعور  اخلوف 
ال�شعور  لهذا  ي�شتجيب  اإن�شان  وكل   ، احلية  الكائنات 
حده  عن  اخلوف  يزيد  قد  ولكن   ، خمتلفة  بطريقة 
عليه  يطلق  ما  وهو   ، مر�شا  عندئذ  في�شبح  الطبيعي 
اأ�شياء  من  بالرهاب  ال�شخ�ض  ي�شاب  ” .قد  ” الرهاب 
الأماكن  اأو   ، املرتفعة  الأماكن  عديدة مثل اخلوف من 

العامة اأو احليوانات
والزواحف اإىل حد ل يتنا�شب مع خطورة تلك الأ�شياء 
بحيث يتحول من اإن�شان طبيعي اإىل �شخ�ض مري�ض ل 
حياته  يحيا  اأن  ول  طبيعي  ب�شكل  وظائفه  اأداء  ميكنه 
مثل بقية النا�ض ، ولكن ا�شهر اأنواع الرهاب التي ت�شيب 

ال�شباب هو الرهاب الجتماعي اأو ما يعرف باخلجل.
تعريف الرهاب الجتماعي

قيامه  عند  ال�شخ�ض  يداهم  وقلق  وارتباك  خوف  هو 
الآخرين  – اأمام مراأى  اأو فعاًل  – قوًل  باأداء عمل ما 
املواقف  تفادي  اإىل  الوقت  مع  به  يوؤدي  م�شامعهم  اأو 

واملنا�شبات الجتماعية.
اأعرا�ض الرهاب الجتماعي

- تلعثم الكالم وجفاف الريق
- مغ�ض البطن

- ت�شارع نب�شات القلب وا�شطراب التنف�ض
- ارتاف الأطراف و�شد الع�شالت

- ت�شتت الأفكار و�شعف الرتكيز
ملاذا تظهر الأعرا�ض؟

امل�شاب بالرهاب الجتماعي يخاف من اأن يخطئ اأمام 

 ، ال�شتهزاء  اأو  ال�شخرية  اأو  للنقد  فيتعر�ض  الآخرين 
للجهاز  قوية  ا�شتثارٍة  اإىل  يوؤدي  ال�شديد  اخلوف  وهذا 
ي�شمى  هرمون  اإفراز  يتم  حيث  الإرادي  غري  الع�شبي 
يوؤدي  مما  املعتاد  تفوق  كبرية  ” بكميات  ” ادرينالني 
الإن�شان اخلجول يف  البدنية على  الأعرا�ض  اإىل ظهور 

املواقف الع�شبية.
اأ�شهر املواقف التي تظهر فيها الأعرا�ض :-

- التقدم لالإمامة يف ال�شالة اجلهرية
- اإلقاء كلمة اأمام الطابور ال�شباحي يف املدر�شة

- التحدث اأمام جمموعة من النا�ض مل يعتد ال�شخ�ض 
عليهم

- املقابلة ال�شخ�شية
- المتحانات ال�شفوية
م�شاعفات الرهاب :-

- جعل ال�شخ�ض �شلبياً ومعر�شاً عن امل�شاركة يف املواقف 
واملنا�شبات الجتماعية

- مينعه من تطوير قدراته وت�شني مهاراته

- يوؤدي اإىل �شياع حقوقه دون اأن يبدي راأيه
- مينعه من اإقامة عالقات اجتماعية طبيعية

- يوؤدي به اإىل م�شاعب حياتية ، و�شراع نف�شي داخلي
النطواء  مثل  نف�شية  م�شاعفات  اإىل  يوؤدي  قد   -

والكتئاب
عالج امل�شكلة :-

وي�شبح   ، ي�شتفحل  اأن  قبل  مبكراً  الأمر  هذا  اأدرك 
الآخرين  مقابلة  يف  تدرج   ، العالج  �شعب  متاأ�شاًل 
تبداأ  اأن  وميكن   ، مرتفع  ب�شوت  اأمامهم  والتحدث 
كلمة  وت�شر  تعرفهم  ممن  �شغرية  مبجموعة 
ق�شرية ت�شرياً جيداً وتتدرب على اإلقائها م�شبقاً ثم 
، ومع كل مرة تزيد من عد  تلقيها عليهم وتكرر ذلك 
امل�شتمعني لك حتى تزداد ثقتك بنف�شك وي�شبح الأمر 
�شيئا طبيعياً بالن�شبة لك ميكنك ال�شتفادة من الربامج 
ترى  وهي  اخلجل  على  للتغلب  وال�شلوكية  النف�شية 
باهرة  نتائج  ولها  الأمر  هذا  يف  خمت�ض  اإ�شراف  تت 
عزز ثقتك بنف�شك وبقدراتك تعلم املهارات التي متنعك 
من الوقوع يف احلرج يف املواقف الطارئة مفتاح التغلب 
اخلاطئة  الأفكار  تدي  هو  الجتماعي  اخلجل  على 
للمواقف  التعر�ض  عند  الذهن  على  ت�شيطر  التي 
الجتماعية فاإذا متكن  الإن�شان من تدي تلك الأفكار 
طبيعية  ب�شور  تلقائيا  يت�شرف  ف�شوف  عليها  والتغلب 
تذكر دائما : ل ميكن لأحد اأن يحظى بالتاألق واللمعان 

يف كل حني.

- من�شط : هو كل طعام يحارب التعب والإجهاد وميد اجل�شم 
بالن�شاط تطلق عليه هذه الت�شمية.

اجل�شم  حرارة  درجة  يرفع  طعام  كل  هو  للحرارة:  مولد   -
تخزينها  عن  عو�شاً  الدهون  حرق  يف  ي�شاعد  فبالتايل 

كوقود.
- مدر بويل: هو كل طعام اأو �شراب يعمل على نزع الفائ�ض 
من املاء املخزن يف اجل�شم فبالتايل يعمل على تخفيف وزن 

اجل�شم الناجت عن تخزن املاء يف خاليا اجل�شم.
ال�شموم  لل�شمّية: هو كل طعام يخل�ض اجل�شم من  - مزيل 
ويعمل على تنظيف الكبد من �شمومه فبالتايل ي�شبح الكبد 

نظيفاً ن�شيطاً جاهزاً للعمل كحارق للدهون.

يعمل  الذي  ال�شراب  اأو  الطعام  هو  للكولي�شرتول:  مزيل   -
بني  واملوازنة  الكولي�شرتول  من  اجل�شم  تخلي�ض  على 

الكولي�شرتول ال�شيئ واجليد.
- موازن ل�شكر الدم: هو الطعام اأو ال�شراب الذي يعمل على 
توازن ال�شـكر فبالتايل ي�شاعد على �شبط ال�شــهية واحليلولة 
مقاومة  من  جزءاً  ت�شـكل  التي  الدهون  تخزين  دون 

الأن�شولني.
- تذويب الدهون: تنظيف الكبد من ال�شموم لي�شبح ن�شيطاً 
عندما  تخزينها  وعدم  الزائدة  الدهون  حرق  على  وي�شاعد 
تعمل  التي  ال�شحيحة  الأنظمة  فكل  بال�شموم  ملوثا  يكون 
اأن تقوم  اأو ما ي�شمى )بالدايت( يجب  على تذويب الدهون 

على تنظيف الكبد، تن�شيط الدورة الدموية، تناول الأغذية 
التي ت�شاعد على تذويب الدهون والتي يخزنها اجل�شم عادة 

يف الوركني، الفخذين، والردفني.
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بدون تعليق..

الخوة القراء:
يف ما من �شك ان ار�شالكم مل�شاركاتكم لـ )الحرار( دليل  امل�شاركة  وحب  حر�ض 

الذين  انتباه الخوة  نلفت  ان  نود  الكتابة ولكننا 
مت   قد  امل�شاركات  بع�ض  ان  م�شاركاتهم  مت ير�شلون 

ن�شرها يف "الحرار"  �شواء كانت رواية او حديثا او 
الوقت �شنقوم بالعالن عن بع�ض  حياة عامل. ويف نف�ض 

العناوين التي نطلب فيها كتابة املقالت والبحوث بخ�شو�شها.
احاديث املع�شومني عليهم ال�شالم فيها كثري من البعاد الخالقية 

والت�شريعية والعلمية وبقية جمالت احلياة لهذا �شنذكر لكم حديثا ناأمل منكم 
كتابة مقال يو�شح معناه وابعاده خالل �شهر من العالن ، و�شنقوم بن�شر املقال 

الف�شل مع تخ�شي�ض مكافاأة للكتابات اجليدة .
اليكم هذه الرواية عن الإمام احل�شني عليه ال�شالم ، كان الإمام احل�شني )عليه 

ال�شالم( من مراجع الفتيا يف العامل ال�شالمي ، وقد رجع اليه اأكابر ال�شحابة 
يف م�شائل الدين ، وكان ممن �شاأله عبد اهلل بن الزبري فقد ا�شتفتاه قائال :" يا اأبا 

عبد اهلل ما تقول يف فكاك ال�شري على من هو ؟ " .
فاأجابه )عليه ال�شالم( : " على القوم الذين اأعانهم اأو قاتل معهم...".

و�شاأله ثانيا " يا اأبا عبد اهلل متى يجب عطاء ال�شبي ؟ " .
فاجابه )عليه ال�شالم( : اإذا ا�شتهل وجب له عطاوؤه ورزقه " 

ال�صبي  ا�صتهل  " اذا  وابعاد  معنى  عن  خمت�صر  بحث  او  مقال  املطلوب: 
وجب عطاوؤه ورزقه ".

ااأمْر باملعروف
املعروف هو كل عمل ح�شن �شواء كان واجبا او م�شتحبا 
الأمر  على  امل�شلمني  حث  وجل  عز  اهلل  وان  حالل  او 

باملعروف .
بني حاول ان تعلم اأ�شدقاءك اللتزام مبواقيت ال�شالة 
بحيث يوؤدونها يف وقتها فمثلما يلتزمون بوقت املدر�شة 
واإنهم يح�شرون قبل الثامنة �شباحا فيجب ان يتهياأوا 
اأف�شل الأعمال ، وان  لل�شالة قبل الأذان لن ذلك من 
واللتزام  حياتنا  يف  النظام  تعلمنا  باأوقاتها  اللتزام 

باملواعيد التي نقطعها على انف�شنا .
انَه عن املنكر 

وله  مكروها  او  حراما  كان  �شواء  قبيح  عمل  كل  املنكر 
اآثار �شلبية على اأخالق امل�شلم  

بني عندما ترى احد اأ�شدقاءك وهو يجل�ض يف املقاهي 
بعد انتهاء املدر�شة والبع�ض منهم يدمن على )الناركيلة 
العمل  ان تن�شحهم بخطاأ هذا  ب�شتى الطرق  ( فحاول 
اأثناء الفر�شة يف املدر�شة بل  من خالل احلديث معهم 
وا�شتعن بزمالئك الطلبة املوؤدبني لكي يقدموا الن�شح 
لهم هذا ول تياأ�ض حتى لو ا�شطر الأمر اىل  ان تطلب 
 ، املدر�شة  يف  املدر�شني  من   او  يتدخل  ان  والدك  من 

واإياك ان تقول هذا الأمر ل يعنيني!!. 

بني
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الكاظمي حبيب  • ال�شيخ 

 افرتا�ُس حلول املوت

ق�صم رعاية ما بني احلرمني
يقوم بغ�شل ال�شوارع املحيطة بالعتبتني املقد�شتني لياًل

من هنا.. وهناك..

واأخرى  فرتة  بني  بالعبد  يح�شن 
حني  على  به  املوت  حلول  )افرتا�ض( 
غفلة، لريى مدى )ا�شتعداده( ملواجهة 
منه  ُي�شتثنى  ل  الذي  امل�شري  هذا 
احلاجة  هذه  وتتاأكد  اخللق،  من  اأحٌد 
به  األـّمت  اأو  مبلغاً،  العمر  من  بلغ  ملن 
عار�شة يخ�شى معها الرحيل على عجل 
تلك  مثل  يف  العبد  من  واملطلوب   ..
اخللق،  حقوق  ت�شفية  هو  املراجعة، 
فيما  والتفكري  اخلالق،  اإىل  والإنابة 
ينبغي له بعد املوت، من موجبات الأجر 
اجلاري الذي ل ينقطع بانقطاع احلياة 
.. ومع الإخالل مبا ذكر، فاإن على العبد 
اأن يوّطن نف�شه على الت�شفية قبل املوت 
يف �شكراته، وبعد املوت يف برزخه، وهو ما 
يعرب عنه الإمام الهادي )عليه ال�شالم( 
على  دخل  عندما  وذلك   ،) احلّمام   ( بـ 
مري�ٍض وهو يجزع فقال له:  اإذا ات�شخت 
وتقّذرت وتاأذيت من كرثة القذر والو�شخ 
عليك، واأ�شابك قروح وجرب، وعلمت اأن 
اأما  كله،  ذلك  يزيل  احلمام  يف  الغ�شل 
عنك؟..  ذلك  فتغ�شل  تدخله  اأن  تريد 
اأَو تكره اأن تدخله فيبقى ذلك عليك؟.. 
فقال بلى يا بن ر�شول اهلل، فقال)عليه 
اآخر ما  ال�شالم (: هو ذلك احلمام، هو 
بقي من متحي�ض ذنوبك، وتنقيتك من 
فالأوىل  البحار-ج6�ض156..  �شيئاتك   
قبل  بنف�شه  احلمام  يدخل  اأن  بالعبد 
املوت، لئال يجرب على دخولهـا مبا فيها 

من ذل وق�شر وطول مكث.  

رجل كان ي�شلي اماما بنف�شني وهو 
�شائم فالتفت عن ميينه فنظر اىل 
قوم يتحدثون فحرمت عليه امراته 
وبطلت �شالته و�شومه ووجب جلد 
كيف   ، اجلامع  ونق�ض  املاأمومني 

ذلك ؟
هذا الرجل تزوج بامراة غاب زوجها 
و�شى  وانه  بوفاته  رجالن  و�شهد 
بداره ان تعل م�شجدا وكان ي�شلي 
اخر  يف  �شائم  وهو  بالرجلني  اماما 
يوم من �شهر رم�شان فالتفت فراى 
يقولون  والنا�ض  قدم  قد  املراة  زوج 
جانبه  اىل  وراى  عيد  اليوم  ثبت 
فتحرم  بالتيمم  ي�شلي  وكان  ماء 
ويبطل  زوجها  بقدوم  املراة  عليه 
�شومه بثبوت العيد و�شالته بروؤية 

الزور  ب�شهادة  الرجالن  ويجلد  املاء 
امل�شجد لف�شاد وقفه ويعود  وينق�ض 

ملالكه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجل�ض  وللنائم  اقعد  للقائم  يقال 
والعك�ض غلط

كلها  والت�شو�ض  وامل�شو�ض  الت�شوي�ض 
واملهو�ض  التهوي�ض  وال�شواب  حلن 

والتهو�ض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا�شتهر باحلمق و�شرب  هبنقة ممن 
 ) املثل فقيل ) احمق من هبنقة  به 
يقال انه �شرد له بعري فجعل ينادي 
من يجد يل بعريي اعطيته بعريين 
فقيل له كيف ت�شتبدل بعري ببعريين 

فقال حلالوة الوجدان .
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