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�ُسْوَرة البقرة:
يف رو�سة الكايف :على بن اإبراهيم عن اأبيه عن ابن اأبى عمري عن اإبراهيم �ساحب ال�سعري 
اآدم من ربه  عن كثري بن كلثمة عن احدهما عليهما ال�سالم يف قول اهلل عز وجل فتلقى 
كلمات قال )ل اله ال انت �سبحانك وبحمدك عملت �سوءا وظلمت نف�سي فاغفر ىل واأنت 
خري الغافرين ل اله ال اأنت �سبحانك اللهم وبحمدك عملت �سوءا وظلمت نف�سي فاغفر 
يل وارحمني واأنت ارحم الراحمني ل اله ال انت �سبحانك اللهم وبحمدك عملت �سوءا 

وظلمت نف�سي فتب على انك اأنت التواب الرحيم.(
يف كتاب كمال الدين ومتام النعمة باإ�سناده اإىل اأبى الطفيل عامر بن واثلة عن علي  عليه 
اأول  اما  يا يهودي  �ساأله عن م�سائل:  اليهود وقد  لبع�س  ال�سالم حديث طويل يقول فيه 
حجر و�سع على وجه الأر�س فان اليهود يزعمون انها �سخرة بيت املقد�س وكذبوا، ولكنه 
احلجر ال�سود الذي نزل به اآدم عليه ال�سالم معه من اجلنة، واأول �سجرة نبتت على وجه 
اآدم  الأر�س فان اليهود يزعمون انها الزيتونة وكذبوا ولكنها نخلة من العجوة، نزل بها 

عليه ال�سالم معه من اجلنة وبالفحل.

ِحيِم حَمِن الرَّ ِب�سِم اهلِل الرَّ
ِحيُم  اُب الرَّ بِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعلَْيِه اإِنَُّه ُهَو التَّوَّ ى اآَدُم ِمن رَّ َفَتلَقَّ

نِّي ُهًدى  ا َياأِْتَينَُّكم مِّ }البقرة/37{ ُقْلَنا اْهِبُطواْ ِمْنَها َجِميعاً َفاإِمَّ

َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن }البقرة/38{ 

َحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها  ُبواْ ِباآَياِتَنا اأُوَلِئَك اأَ�سْ َوالَِّذيَن َكَفرواْ َوَكذَّ

َخاِلُدوَن }البقرة/39{ َيا َبِني اإِ�ْسَراِئيَل اْذُكُرواْ ِنْعَمِتَي الَِّتي اأَْنَعْمُت 

اَي َفاْرَهُبوِن }البقرة/40  َعلَْيُكْم َواأَْوُفواْ ِبَعْهِدي اأُوِف ِبَعْهِدُكْم َواإِيَّ

دق اهلل العلي العظيم �سَ



رئي�س التحرير

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
حديث لالإمام الع�سكري عليه ال�سالم فيه درو�س وعرب 
الزكية  روحه  من  ون�ستلهم  واالآخرة  الدنيا  يف  تنفعنا 
ونف�سه القد�سية بيان ما جاء يف كلمته الق�سرية ، فاإّنها 
املعاين  حتمل  ّنها  اأ  اإاّل  احلروف  خمت�سرة  كانت  واإن 
اإمام  االإمام   كالم  فاإّن   ، القّيمة  واملفاهيم  ال�سامية 
الكالم ، دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوق . وكالم 
للقراآن  كما  ووجوه  بواطن  له   ، نور  االأطهار  االأئمة 

الكرمي ، كما ورد هذا املعنى يف االأخبار ال�سريفة .
فقوله )عليه ال�سالم( : من اأن�س : اي الذي اأن�س وتعني 
املوجبة  نحو  على  الق�سية  وتكون  ال�سمويل  العموم 
النا�س �سواء  اأي كّل واحد من  ا�ستاأن�س  ، فمن  والكّلّية 
اإذا  املوؤمنني  املوّحدين  من  م�سلم  غري  اأو  م�سلماً  كان 
اأّن اجلملة ، جملة �سرطية مرّتبة  ا�ستاأن�س باهلل ، كما 
من فعل ال�سرط ) من اأن�س باهلل ( فنتيجته )ا�ستوح�س 

من النا�س ( .
ومفهوم ال�سرط املخالف : اأّنه من مل ي�ستاأن�س باهلل مل 
، وهذه العبارة ال تخت�س بدين  النا�س  ي�ستوح�س من 
معني بل كل االديان الن العموم مل يخ�س�س اال�سالم 

فقط .
احلياة  جذر  وهي   ، الغرائز  من  هي  ااُلن�س  وغريزة 
 ، ااُلن�س  من  ا�ستّق  االإن�سان   : ويقال   ، االجتماعية 
عن  ويبحث   ، مبحيطه  وياأن�س  باالآخرين  ياألف  اإذ 
بحكومة  فيطالب   ، اجلماعي  ااُلن�س  يحكمه  جمتمع 
العدل والعلم والفالح وال�سالح ، يطالب من يحرتم 

�سخ�سّيته.
االلتزام  باهلل عز وجل هو   العملي لالأن�س  فالتف�سري 
خال�سة  وعبادة  حميدة  اخالق  من  به  ياأمرنا  مبا 
وما  وجل  عز  ب�سبحانه  نقي  وتفكري  ال�سريرة  و�سفاء 
اىل ذلك من مقومات االن�سان ال�سالح فعندما يحقق 
اأن�سه  حتقيق  يف  النا�س  عن  ا�ستغنى  كمن  يكون  ذلك 
النا�س  مع  اأن�سه  خالل  من  اي  خالله   من  والذي 
يحقق ماآربه والتي ت�سوبها ال�سوائب التي جتعل اعمال 

االن�سان غري �ساحلة. 
فاالإن�سان قبل حاجته اإىل معّلم يعّلمه العلوم والفنون 
يهدي  ومعّلم  مربٍّ  اإىل  يحتاج  فاإّنه   ، فكره  وي�سبع 
اأجل  من  االإن�سان  حركة  جذور  الغرائز  فاإّن   ، غرائزه 
حياة اأف�سل  ويقابل ااُلن�س التوّح�س والفرار ، مقابلة 
 ، �سّده  من  يفّر  ب�سيء  ياأن�س  فمن   ، وعدمها  امللكة 

وال�سّدان ال يجتمعان .

نعمة ُالب�سر وكيفيُة توظيفها خلري الدنيا واالآخرة
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اخُلطبة الثانية من �سالة اجلمعة
اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�سرف

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

الزمان: الثاين من جمادي االآخر  1432هـ املوافق 6-5-2011م

املقد�سة  كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  ا�ستنكر 
االأبرياء  ا�ستهدفت  التي  االإرهابية  العمليات 
هذا  يف  ت�سفك  دم  قطرة  كل  اإن  وقال:  موؤخرا 
تعاىل  اهلل  تعرف  ال  اإرهابية  زمر  من  البلد 
عزيزة  هي  دين  لها  ولي�س  �سمري  لها  ولي�س 
علينا، هذه الدماء التي ال زالت ت�سفك يف البالد 
واآخرها جمزرة احللة الفيحاء، �سائال املوىل عز 
وجل اأن يتغمد ال�سهداء بالرحمة وان مينَّ على 

اجلرحى بال�سفاء العاجل. 
اإن  ذكرت  االإعالم  و�سائل  اإن  �سماحته:  وتابع 
تعلمون  وانتم  اخرتاق  هي  االأخرية  العملية 
وقد   .. غفلة  تكون  قد  اأو   .. االخرتاق  معنى 
وامل�سكلة  مرة  من  الأكرث  امل�ساألة  هذه  تكررت 
تتعلق  امل�ساألة  هذه  اإن  مو�سحا  قائمة،  زالت  ال 
املعنيني  وطالب  البالد،  وامن  النا�س  باأرواح 
بالكمية  كاهتمامهم  بالنوعية  يهتموا  باأن 
بالنتيجة  قائال:  االأمنية  العنا�سر  انتقاء  عند 
املطلب  هي  لي�ست  لوحدها  الكبرية  االأعداد 
التدريب  من  ومزيد  النوعية  اختيار  واإمنا 
هذه  تكرار  منع  لغر�س  واال�ستخباراتي  املهني 

االأمور.
ان  اإىل  ال�سايف   ال�سيد  �سماحة  واأ�سار 
األف   600 من  اأكرث  وجود  توؤكد  االإح�سائيات 
 .. الداخلية  وزارة  يف  فقط  يعملون  منت�سب 
كبرية  اأعدادها  اأي�سا  االأمنية  االأجهزة  وبقية 
ولكنها ال ت�سل اإىل هذا العدد، واأ�ساف: تكلمنا 
مع االإخوة يف االأجهزة االأمنية اإن من املفرت�س 

عليها التمييز بني التعيني من اأجل املعي�سة وهو 
اإن�ساين جيد، وبني االنتقائية املدرو�سة  مطلب 
وا�ستيعاب احلدث وذلك باالبتعاد عن املح�سوبية 

وااللتزام باملهنية يف اإدارة �سوؤون البلد. 
اإن  وهي  م�سكلة  هناك  اإن  �سماحته:   واأو�سح 
على  املح�سوبني  ال�سهداء  االإخوة  من  الكثري 
االآن  حتى  اأ�سرهم  حت�سل  مل  االأمنية  االأجهزة 
تروج  مل  الأنه  التقاعدية،  م�ستحقاتهم  على 
معاملة التقاعد لهم حتى هذه اللحظة! ملاذا ؟! 
هذا خلل ينبغي تخطيه لكي ن�سعر هذا اجلندي 
جانبه،  اإىل  وقفنا  اإذا  باالعتزاز  ال�سرطي  وهذا 
يهتموا  ان  االأمنية  االأجهزة  يف  االأخوة  واأهاب  
وفق  االختيار  يكون  وان  وال�سجاعة  بالنوعية 

موازين مبنية حلماية الوطن.
وطالب باإجراء حتقيق يف هذه امل�ساألة لت�سخي�س 

رين و�سبب التق�سري حتى يتم تداركه يف  املق�سّ
اأماكن اأخرى ويتم معاجلة اأ�سل الق�سية دفعاً 

لتكرارها يف امل�ستقبل ال �سمح اهلل.
الدينية  املرجعية  ممثل  اأكد  نف�سه  ال�سياق  ويف 
جرمية  اأية  من  يحمينا  الق�سا�س  اإن  العليا 
القب�س  يلقى  فعندما  البلد..  هذا  يف  حتدث 
االأدلة  وتكون  الفالنية  اجلرمية  مرتكبي  على 
دامغة بارتكابهم اجلرمية فالبد من  اأن نقت�س 
ُيطّهُر   املجرم  فاالإن�سان  املجرمني،  هوؤالء  من 
البلد منه حتى ال يطمع من كان يف قلبه مر�س 
اأن ينحو  منحاه، اأما اإذا كانت الق�سية بالعك�س 
بجرائم  اعرتافه  من  بالرغم  يخرج  فاملجرم 
القتل، ماذا �ستكون النتيجة ؟!! ت�سجيع املجرم 
ما  رادع وهو  و�سيوع اجلرائم بال  اإجرامه  على 
ما ال  اإىل  البالد  امل�ساكل يف  تفاقم  اإىل  �سيوؤدي 

االإن�سان املجرم ُيطّهُر  البلد منه حتى ال يطمع من كان يف 
قلبه مر�س اأن ينحو منحاه، اأما اإذا كانت الق�سية بالعك�س 
�سن�ساهد �سيوع اجلرائم بال رادع وهو ما �سيوؤدي  اإىل تفاقم 

امل�ساكل يف البالد اإىل ما ال حتمد عقباها

السيد الصايف يدعو األجهزة األمنية اىل  االهتمام بالنوعية يف انتخاب الكادر  ويطالب 

القضاء بإجراء القصاص حبق اجملرمني صونا للحقوق وحتقيقا للعدالة

4جملة �لحر�ر �ل�سبوعية

ند�ء �جلمعة



حتمد عقباها. 
وتابع: اإن الق�ساء النزيه العادل البد اأن ياأخذ جمراه وال يتاأثر باأي 
اإن من  اأ�سكال املزايدات على ح�ساب دماء النا�س، واأو�سح :  �سكل من 
لي�س  وهو  بريئا  واملجرم  جمرماً  الربيء  القا�سي  يجعل  اأن  ال�سهل 
ومهنيته  ووطنيته  �سمريه  يخالف  اأن  اأراد  لو  فالقا�سي  �سعباً  اأمرا 
يخرج  اأن  ال�سبب  هو  ما  اعرف  ال  وامل�سكلة  ذلك،  يفعل  اأن  ي�ستطيع 

املجرم بعد فرتة ويعرتف باأنه ارتكب جرائم كذا وكذا.
احل�سا�س  الظرف  هذا  يف  يتاأثروا  ال  اأن  الق�ساة  �سماحته  ورجا  
جيدون،  الق�ساة  اغلب  اإن  هلل  احلمد  قائال:  ال�سيا�سية،  للمزايدات 
لكن يجب اأن ال يح�سل خرق للق�ساء ولو بن�سبة قليلة جداً، فامل�ساألة 
وتاأخذ  احلقوق  ت�سان  لكي  الق�سائي،  ال�سلك  يف  اخرتاقا  تتحمل  ال 

العدالة جمراها يف اجلميع دون ا�ستثناء.
وعرج �سماحة ال�سيد ال�سايف على اجلوانب االإدارية يف البلد التي فيها 
راأ�س هرم وفيها اأدنى �سيء، وقال: اإن الكوادر الو�سطية يف كل دائرة 
الدائرة،  اأي م�سروع يف هذه  اإجناح  يف  كبرياً  دوراً  تعلب  الدوائر  من 
واأ�ساد باالإخوة الذين يهتمون اهتماماً بالغاً بالكوادر الو�سطية، الأنها 

هي التي تكون يف متا�س مبا�سر مع املواطن.
وتابع: اإن كل موؤ�س�سات الدولة فيها هذا الكادر الو�سطي والعراق االآن 
يحتاج اىل تدريبات هائلة وكثرية واالأمور متاحة وال اعتقد اإنها حتتاج 
اأمواال طائلة لكن قطعاً �ستجعل الكادر الو�سطي ينه�س بالبلد، وهذه 
امل�ساألة يف غاية االأهمية، والكوادر الو�سطى يف البلد عموماً يجب اأن 

توىل لها اأهمية خا�سة الأنها ت�ساعد على جناح االأمور.
الو�سطية  بالكوادر  االهتمام  اإىل  املعنيني  االإخوة  دعا  اخلتام  ويف 
لديها  لكي ترتاكم  تدريبية  دورات  وزجها يف  منها  العلمية  وال�سيما 
و�سخ�سية  جيد  بفكر  يت�سفون  االإخوة  من  فكثري  واملهنية،  اخلربة 
النهو�س  على  قادرة  فاإنها  باإزائها  الت�سرف  اأح�سن  ما  واإذا  ممتازة 
اأن  وقال البد  اأمامها،  تقف  التي  العوائق  ته�سيم جميع  على  وقادرة 
نعمل ونتفاعل ونبدع، وهذه امل�سائل حتتاج اإىل اإرادة قوية واىل عزمية 

وهمة واإقدام.

رئي�س الربملان ي�ستنكر تفجري احللة ويطالب بت�سخي�س 
خلل اخلروقات المنية

ا�ستنكر رئي�س جمل�س النواب ا�سامة النجيفي، اخلمي�س، التفجري االنتحاري الذي 
�سهيد  الع�سرات بني  راح �سحيته  والذي  بابل  وقع يف مدينة احللة مركز حمافظة 

وجريح، مطالبا بت�سخي�س اخللل يف اخلروقات االمنية.
"ت�سخي�س  اىل  العراقية  احلكومة   ، مكتبه،  عن  ال�سادر  البيان  يف  النجيفي،  ودعا 
مواطن اخللل يف اخلروقات االمنية و�سرورة دقة املعاجلة و�سرعتها مبهنية مطالبا 
بفتح حتقيق عاجل يف احلادث والوقوف عند ا�سباب التق�سري وحما�سبة اجلناة وفق 

القانون".
ال�ساعة  متام  يف  اقتحمت  مفخخة  �سيارة  ان  �سابق  وقت  يف  ذكر  امني  م�سدر  وكان 
ال�سابعة �سباحا البوابة الرئي�سية ملركز تدريب ال�سرطة يف �سارع اأربعني و�سط احللة 

م�ستهدفة ح�سدا من املتدربني ما اأدى اإىل  ا�ست�سهاد  15 �سرطيا وجرح 43 اآخرين.
ـــــــــــــــــــــــــــ

ا�ست�سهاد ما ليقل عن 25 �سهيدا  يف تفجري
 انتحاري يف احللة 

احللة )العراق( )رويرتز( - قال م�سوؤول عراقي ان تفجريا انتحاريا ب�سيارة ملغومة 
يوم اخلمي�س املا�سي ا�ستهدف مبنى تابعا لل�سرطة مبدينة احللة اأ�سفر عن مقتل ما 

ال يقل عن 20 �سخ�سا وا�سابة 80 اخرين بجروح.
و�سدم املهاجم االنتحاري �سيارته امللغومة مبدخل اأحد مقار قيادة ال�سرطة يف و�سط 
كبري  عدد  فيه  كان  وقت  يف  بغداد  العا�سمة  جنوبي  كيلومرت   100 بعد  على  احللة 
من اأفراد ال�سرطة موجودين اأمام املبنى وقت تغيري نوبة العمل نحو ال�ساعة 6.40 

�سباحا )0340 بتوقيت جرينت�س(.
وقال �سادق املحنا نائب حمافظ بابل لرويرتز ان ما ال يقل عن 20 �سخ�سا القوا 
حتفهم واأ�سيب 80 اخرون كما فقد اربعة اأ�سخا�س وجميعهم من اأفراد ال�سرطة يف 

احللة.
واأ�ساف "رغم اأنه من املبكر اأن نتهم جهة لكن التفجريات االنتحارية غالبا ما يقف 
وراءها تنظيم القاعدة. قلناها ونقول مرة اأخرى ان تنظيم القاعدة لن ينتهي مبقتل 

زعيمه."
وقال م�سوؤول طبي يف احللة ان االنفجار اأ�سفر عن  ا�ست�سهاد 25 �سخ�سا وا�سابة 83 

بجروح. وكثريا ما يعلن امل�سوؤولون العراقيون اأرقاما مت�ساربة لعدد ال�سحايا
ت�سببت  التي  "ال�سيارة  ان  التومان  بابل كاظم جميد  وقال رئي�س جمل�س حمافظة 
بالتفجري كانت ملغمة بنحو 150 كيلوغراما من املتفجرات وان التفجري ا�ستهدف 
احلاجز  اخرتاق  من  االنتحاري  مكن  ما  النجدة  �سرطة  ملنت�سبي  �سباحيا  تعدادا 

االمني للمديرية م�ستغال تبديل احلرا�س".

اخباٌر  ذاُت عالقٍة

اأهمُّ ما جاء يف اخُلطبة
 

يتاأثر  وال  ياأخذ جمراه  اأن  العادل البد  النزيه  الق�ساء 

باأي �سكل من اأ�سكال املزايدات على ح�ساب دماء النا�س.

الو�سطية  بالكوادر  االهتمام  اإىل  املعنيني  االإخوة  اأدعو 

لكي  تدريبية  دورات  يف  وزجها  منها  العلمية  وال�سيما 

ترتاكم لديها اخلربة واملهنية.
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نعمة ُ�لب�رص وكيفيُة توظيفها خلري �لدنيا و�لآخرة

م�ستقاٌة من اخلطبة االأوىل 
ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي 
الكربالئي يف 2011/4/29 

بن  علي  لالإمام  احلقوق  ر�سالة  يف  جاء  ملا  اإكماال 
ال�سالم( �سنتناول حق ع�سو  ال�سجاد )عليه  احل�سني 
الب�سر..حيث  حق  وهو  االإن�سان،اأال  اأع�ساء  من  اآخر 
ه عما ال  يقول)عليه ال�سالم(:)واأما حق ب�سرك، فغ�سّ
يحل لك، وترك ابتذاله، اإال ملو�سع ِعربة، ت�ستقبل بها 
ب�سرا، وت�ستفيد بها علما، فان الب�سر باب االعتبار(.

اإن العني تعّد من االأع�ساء املهمة يف  مما ال�سك فيه 
واأعجاز  وجل،  عز  اخلالق  اإبداع  من  كونها  االإن�سان، 
اخللق، وهذا الع�سو البديع اخللق، العظيم الفائدة، 
العقل  جتعل  االإب�سار،  تتجاوز  اأخرى  وظائف  له 
املراآة  فاإنها  واندها�س،  حرية  يف  اإدراكه،  يف  املحدود 
امل�ساعر احلياتية و�سروفها، وت�سع منها  التي تعك�س 
االإن�سان،  خاطر  يف  جتول  التي  العواطف  خمتلف 
اخلجل  اأو  الغ�سب  اأو  اخلوف  اأو  احلزن  اأو  كال�سرور 
اأو الكره، وتف�سح عما يف �سخ�سية االإن�سان  اأو احلب 
اأو  جبل  �سفة  اأي  اأو  تردد  اأو  �سعف  اأو  عزمية  من 
اهلل  اأودع  ما  معرفة  اإىل  و�سل  عليها..فمن  اعتاد 
الباهر؛  واالإعجاز  القدرة  من  الع�سو  هذا  يف  تعاىل 
النعم  من  الأنه  به  العناية  بذل  وجوب  مدى  يعرف 
النظر  من  به  ُيزري  عما  وحفظه  و�سيانته،  اجلليلة 
اإىل ما ال يحل النظر اإليه، ولي�س يف مقابل النعم اأن 
ن�ستخدمها يف مع�سية اهلل تعاىل، اإمنا خلق اهلل تعاىل 
اأمور  يف  والب�سرية  واالعتبار،  الِعربة  لغر�س  العني 
الدين والدنيا، واالنتفاع بها ملا ينفع الفرد واملجتمع 
املوؤمنني)عليه  اأمري  قال  فقد  واملعارف،  العلوم  يف 
ال�سالم(:) لي�س يف احلوا�س الظاهرة �سيء اأ�سرف من 
العني، فال تعطوها �سوؤلها فت�سغلكم عن ذكر اهلل ..(. 
ننظر  اأن  هو  االعتبار؟  باب  الب�سر  يكون  كيف  اأما 

التدبري  وعجائب  االإله،  خلق  اإعجاز  اإىل  بالعينني 
االإلهي، ودقة التنظيم يف �سنع خملوقاته، والنظر اإىل 
اآياته، واأعاجيب خملوقاته، وكيفية تركيبها وتنا�سقها 
و�سم�س  وكواكب،  جنوم  من  اأودع  ومبا  وان�سجامها، 
�سائرة يف مدار ثابت ال حتيد عنه، وكذلك االأر�س وما 
وح�سرات  وحيوانات  ونباتات  وبحار  جبال  من  فيها 
الزالزل  اإىل  وننظر  انتظامها،  وكيفية  وغريها، 
والفي�سانات،  والرباكني  واالأعا�سري  والعوا�سف 
وننظر اإىل اختالف خلق النا�س من طويل اإىل ق�سري 
الغابرين، وما  اآثار  اأ�سود، وننظر يف  اإىل  اأبي�س  ومن 
ب�سرية  لنزداد  اأمورهم،  اإليه  اآلت  وما  عليه  كانوا 
نظر  ننظر،  اأن  احلياة..�سريطة  يف  وجتربة  باالأمور، 
�سنعها،  وعجيب  االإلهية،  القدرة  عظيم  اإىل  اعتبار 
ويقوى  تعاىل،  اهلل  بقدرة  اأعمق  اإميان  لدينا  ليتولد 
اأكرث من اهلل تعاىل..واأي�ساً  يقيننا ويتعزز، فنقرتب 
اأحوال  اأحوال النا�س، وتقلب  نب�سر بالعني اإىل تغري 
املتكربين والطواغيت والظاملني، وتبّدل حالهم فجاأة 
من عز ومتتع وترف، اإىل ذل وهوان وانك�سار، وكذلك 
ومن  مر�س،  اإىل  �سحة  من  العادي  االإن�سان  حال 
�سباب وقوة اإىل �سيخوخة و�سعف، ومن غنى اإىل فقر 
وهكذا..اأي�ساً بالعني نقراأ ما �سطر بني دفتي الكتاب 
ديننا  يف  تنفعنا  وثقافات  ومناهج  ومعارف  علوم  من 

ويف دنيانا واآخرتنا.
القراآن  عليها  اأكد  التي  املجاالت  هي  فهذه  اإذن 
واالأحاديث ال�سريفة، وقد قال اهلل تعاىل:)ُقْل �ِسرُيوا 
) ِبنَي  امْلَُكذِّ َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  انُظُروا  ُثمَّ  االأَْر�ِس  يِف 
اللَّْيَل   ُ اهللَّ اأخرى:)ُيَقلُِّب  اآية  ويف   )11( االأنعام 
ًة الأُْويِل االأَْب�َساِر (النور )44(  َوالنََّهاَر اإِنَّ يِف َذِلَك َلِعرْبَ

اأَْب�َساِرِهْم  ِمْن  وا  َيُغ�سُّ ِلْلُموؤِْمِننَي  تعاىل:)ُقْل  وقال 
ا  َ َخِبرٌي مِبَ اإِنَّ اهللَّ َلُهْم  اأَْزَكى  َذِلَك  َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم 
ْب�َساِرِهنَّ  اأَ ِمْن  َن  �سْ َيْغ�سُ ِمَناِت  ِلْلُموؤْ َنُعوَن..َوُقْل  َي�سْ
َظَهَر  َما  اإِالَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  َوال  ُفُروَجُهنَّ  َوَيْحَفْظَن 

ِمْنَها( )النور31-30(
النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم(:) من مالأ  وقال 
عينه من حرام مالأ اهلل عينه يوم   القيامة من النار( 
ويف حديث اآخر:) من مالأ عينيه حراماً يح�سوها اهلل 
اأن  اإىل  ناراً  نار ثم ح�ساها  القيامة م�سامري من  يوم 

يقوم النا�س ثم يوؤمر به اإىل النار (.
ويف حديث لالإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(:)من نظر 
اإىل امراأة فرفع ب�سره اإىل ال�سماء وغم�س ب�سره، مل 
يرتد اإليه ب�سره حتى يزوجه اهلل عز وجل من احلور 
العني( وقال اأي�ساً:  اعتربوا مبا م�سى من الدنيا، هل 
بقي على اأحد؟ اأو هل فيها باق من ال�سريف والو�سيع 
والغني والفقري والعدو؟ فكذلك ما مل ياأت منها مبا 

م�سى اأ�سبه من املاء باملاء  .
اأن  واالأخوات  االإخوة  جميع  اأو�سي  اأن  اأود  اأخرياً 
يعتنوا اأ�سد االعتناء باأحوال اأبنائهم وبناتهم وكذلك 
االأمور  هذه  مبثل  يعتنوا  اأن  واملربني  االأ�ساتذة 
خ�سو�سا ً يف الوقت احلا�سر التي توفرت فيها و�سائل 
االت�سال احلديثة التي كثرياً ما ن�سمع اإن الكثري من 
الفاح�سة  ال�سور  )املوبايل(  اأجهزة  يف  ي�سع  ال�سباب 
من  ينظرون  اأو   .. وعفتهم  باأخالقهم  ت�سّر  التي 
اإىل  االأخرى  االت�سال  وو�سائل  الف�سائيات  خالل 
اأمور حمرمة.. اجعلوا هذه احلا�سة ملا تنتفعون به يف 

دنياكم واآخرتكم .

جانب من �سالة اجلمعة
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ما �لفائدُة 
من �لآيِة �ملن�سوخِة ؟

الوجه  كرميات  و�سع  يجوز  هل  ال�سوؤاُل: 
اأثناء ال�سيام؟

اجلواب: ال ي�سر بال�سوم.
اأو  البحر  يف  ال�سباحة  يجوز  هل  ال�سوؤال: 

احلو�س يف نهار �سهر رم�سان؟
اجلواب: يجوز اإن مل تبلع املاء.

ما  اللعاب  يتجمع  القراءة  اأثناء  ال�سوؤال: يف 
بني ال�سفتني داخل وخارج الفم وعند القراءة 
ي�سر  هل  الفم،  داخل  لعاب  عندي  يتجمع 
اللعاب اخلارج اأي املوجود ما بني ال�سفتني يف 

اخلارج اأال يعترب خمتلطا يف اأثناء القراءة؟
اجلواب: ال ي�سر �سيء من ذلك.

ال�سوؤال: لدي التهاب يف اللثة حيث تفرز دما 
يوميا وخ�سو�سا ما بعد النوم واأثناء قراءتي 
لل�سور يف ال�سالة فكيف اأعمل ليكون �سومي 

�سحيحا يف كرثة نزول الدم وقلته؟
يف  امل�ستهلك  القليل  الدم  ي�سر  ال  اجلواب: 

لعاب الفم.
ال�سوؤال: �سخ�س ي�سكن يف دولة اأوربية ومتر 
عليه يف ال�سنة اأربعة اأ�سهر كلها نهار ال يوجد 
بها ليل واأي�سا يف ال�ستاء العك�س يكون ليال 
ال�سلوات  ي�سلي  فكيف  نهار،  يوجد  وال 
الواجبة وكيف ي�سوم ال�سيام الواجب ك�سهر 
رم�سان املبارك حيث انه يف ال�سيف ال يعلم 
الظهر  وقت  يعلم  وال  والع�ساء  املغرب  وقت 

والفجر وكذلك بالن�سبة لل�سيام؟
تطلع  مل  اأو  ال�سم�س  تغرب  مل  اإذا  اجلواب: 
وجوبا  فاالحوط  �ساعة  وع�سرين  اأربع  يف 
اإليه وفيه  اأوقات اقرب بلد  اأن ي�سلي ح�سب 
كان  وان  �ساعة  وع�سرين  اأربع  يف  ونهار  ليل 
اأن  اأما  رم�سان  ل�سهر  وبالن�سبة  ق�سريا 
�سهر  يف  ال�سوم  فيه  ميكنه  بلد  اإىل  ي�سافر 
فان  ال�سوم  لق�ساء  بعده  يذهب  اأو  رم�سان 
الفدية عن كل  ال�سفر فعليه  مل يتمكن من 

يوم اإطعام م�سكني واحد.

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
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تو�سيح  لنا من  املن�سوخة البد  االآية  فائدة  قبل احلديث عن 
بع�س النقاط املهمة وهي :

النقطة االأوىل : ما معنى الن�سخ ؟
واالنت�ساخ،  كاال�ستن�ساخ  اال�ستكتاب،  هو   : اللغة  يف  الن�سخ  اأ- 
والدهور،  املواريث  تنا�سخ  ومنه  والتحويل،  النقل  ومبعنى 
كرث  وقد  الظل،  ال�سم�س  ن�سخت  ومنه  االإزالة،  ومبعنى 
فكانوا  والتابعني  ال�سحابة  األ�سنة  يف  املعنى  هذا  ا�ستعماله يف 

يطلقون على املخ�س�س واملقيد لفظ النا�سخ .
ال�سريعة  يف  ثابت  اأمر  رفع  هو   : اال�سطالح  يف  الن�سخ  ب- 
املنا�سب  من  كان  اأ  و�سواء   وزمانه،  اأمده  بارتفاع  املقد�سة 
االإلهية اأم من غريها من االأمور التي ترجع اإىل اهلل تعاىل مبا 
اأنه �سارع، وهذا االأخري كما يف ن�سخ القراآن من حيث التالوة 

فقط.
 النقطة الثانية : هل وقع الن�سخ يف ال�سريعة اال�سالمية؟

اأحكام  ال خالف بني امل�سلمني يف وقوع الن�سخ، فان كثرياً من 
ال�سرائع ال�سابقة قد ن�سخت باأحكام ال�سريعة اال�سالمية، واإن 
اأخرى من  باأحكام  ال�سريعة قد ن�سخت  اأحكام هذه  جملة من 
حكم  بن�سخ  الكرمي  القراآن  �سرح  فقد  نف�سها،  ال�سريعة  هذه 

التوجه يف ال�سالة اإىل القبلة االأوىل، وهذا مما ال ريب فيه .
النقطة الثالثة : اأق�سام الن�سخ يف القراآن :

خمالفو  يعتمدها  التي  االق�سام  نذكر  الفائدة  ولتعميم 
االإمامية ومن م�سادرهم :

1- ن�سخ التالوة دون احلكم :
وقد مثلوا لذلك باآية الرجم فقالوا : اإن هذه االآية كانت من 
القراآن ثم ن�سخت تالوتها وبقي حكمها، والقول بن�سخ التالوة 
اآحاد،  اأخبار  القول  هذا  وم�ستند  بالتحريف،  القول  نف�س  هو 

واأخبار االآحاد ال اأثر لها .
2- ن�سخ التالوة واحلكم :

انها  عائ�سة  عن  روي  مبا  معاً  واحلكم  التالوة  لن�سخ   ومثلوا 
معلومات  ر�سعات  ع�سر   : القراآن  من  اأنزل  فيما  كان   : قالت 
اهلل  ر�سول  فتويف  معلومات،  خم�س   : بـ  ن�سخن  ثم  يحّرمن 
)�سلى اهلل عليه واآله( وهن فيما يقراأ من القراآن .) �سحيح 
م�سلم : كتاب الر�ساع ح 2634 ( . والكالم يف هذا الق�سم كالكالم 

على الق�سم االأول بعينه 3- ن�سخ احلكم دون التالوة :
اأّلف  وقد  واملف�سرين،  العلماء  بني  امل�سهور  هو  الق�سم  وهذا 
النا�سخ  فيها  وذكروا  م�ستقلة،  كتبا  العلماء  من  جماعة  فيه 
وجود  فاأنكروا  املحققني،  بع�س  ذلك  يف  وخالفهم  واملن�سوخ، 
اإمكان ذلك، وعلى  اتفق اجلميع على  القراآن، وقد  املن�سوخ يف 
وجود اآيات يف القراآن نا�سخة الأحكام ثابتة يف ال�سرائع ال�سابقة، 

والأحكام ثابتة يف �سدر اال�سالم .
النقطة الرابعة : ما الفائدة من االآية املن�سوخة ؟

�سئل االإمام علي )عليه ال�سالم( عن النا�سخ واملن�سوخ ؟ فقال 
: ) ان اهلل تبارك وتعاىل بعث ر�سوله )�سلى اهلل عليه واآله( 
بالراأفة والرحمة، فكان من راأفته ورحمته اأنه مل ينقل قومه 
قلوبهم  يف  اال�سالم  ا�ستحكم  حتى  عادتهم  عن  نبوته  اأول  يف 
وحّلت ال�سريعة يف �سدروهم، فكان من �سريعتهم يف اجلاهلية 
اأّن املراأة اإذا زنت حب�ست يف بيت واأقيم باأودها حتى ياأتيها املوت، 
وعرّيوه  واآذوه  و�ستموه  جمال�سهم  من  نفوه  الرجل  زنى  واإذا 

ومل يكونوا يعرفون غري هذا .
فقال اهلل تعاىل يف اأول اال�سالم : )) والالتي ياأتني الفاح�سة 
املوت  يتوفيهن  حتى  البيوت  يف  فاأم�سكوهن   ... ن�سائكم  من 
فاآذوهما  منكم  ياأتيانها  واللذان   * �سبيال  لهن  اهلل  يجعل  اأو 
فان تابا واأ�سلحا فاأعر�سوا عنهما اإّن اهلل كان تواباً رحيما (( 

)الن�ساء 15 ـ 16( .
فلما كرث امل�سلمون وقووا واأ�ستوح�سوا اأمر اجلاهلية اأنزل اهلل 
مائة  منهما  واحد  كّل  فاجلدوا  والزاين  الزانية   ((  : تعاىل 
جلدة ... (( )النور :2(، فن�سخت هذه االآية اآية احلب�س واالأذى   
يظهر من هذه الرواية اأن هناك م�سلحة اإلهية اقت�ست تغيري 

احلكم تدريجياً .
ومنها : بيان عظمة وقدرة الباري عزوجل على تغيري احلكم 
احلكم  يف  ولكن  احلكمني،  كال  يف  موؤقتة  م�سلحة  وجود  مع 
االأول كانت م�سلحة موؤقتة، ويف احلكم الثاين كانت امل�سلحة 

دائمية، وكال امل�سلحتني كانتا بنفع املوؤمنني .
كذلك  .ومنها  ذلك  وغري  واإعجازها  بالغتها  اظهار   : ومنها 
احلكم  فيها  �سرع  التي  احلقبة  لتلك  تاريخيا  م�سدرا  تعترب 

بن�س االآية املن�سوخة .
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النائب حممود عثمان: �سغوطات خليجية وراء تاأجيل
 اجتماع وزراء اخلارجية العرب

خبري قانوين يوؤكد: اإن اإجراء التعديالت الد�ستورية 
بات مطلبا جماهرييا الآن

�سعي برملاين لزيادة ميزانية م�ساريع البنى التحتية
 اإىل 100 مليار دولر

وجود 6 اآلف طن من املواد الفا�سدة يف خمازن وزارة التجارة 

ال�سروع مب�سروع ربط العراق مع دول ال�سرق

�سمول الطلبة املرقنة قيودهم 
ب�سبب املعدل بالعودة اإىل مقاعد 

الدرا�سة مبا�سرة
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  و�سعت 
العليا  الدرا�سات  طلبة  لعودة  جديدة  �سوابط 
املرقنة قيودهم اىل مقاعد الدرا�سة.مدير عام 
دائرة البحث والتطوير بالوزارة حممد ال�سراج 
بني ان وزير التعليم الدكتور علي االأديب قرر 
املعدل  ب�سبب  قيودهم  املرقنة  الطلبة  �سمول 
واو�سح  مبا�سرة.  الدرا�سة  مقاعد  اإىل  بالعودة 
امل�ستفيدين  الطلبة  ا�ستثنت  ال�سوابط  ان 
املرقنة  والطلبة  ال�سابقة  القرارات  من 
العقوبات  او  التزوير  او  الغ�س  ب�سبب  قيودهم 

االن�سباطية من االعادة اىل الدرا�سة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتهاء من و�سع اأ�سئلة ال�ساد�س 
البتدائي ومنع الطلبة من 

اإدخال النقال اإىل مدار�سهم  
عدنان  الرتبية  وزارة  يف  الفني  الوكيل  قال 
ابراهيم اإن جلاناً خمت�سة انهت عمليات و�سع 
االبتدائي  ال�ساد�س  ملرحلة  اال�سئلة  وطبع 
بغداد  يف  املديريات  بني  بتوزيعها  وبا�سرت 
لالمتحانات  ا�ستعداداتها  �سمن  واملحافظات، 
اللجنة  ان  م�سيفا  “البكلوريا”.  النهائية 
بو�سع  م�ستمرة  العامة  لالمتحانات  الدائمة 
االعدادي  ال�ساد�س  ملرحلتي  اال�سئلة  وطبع 
االخرية  مراحلها  يف  وهي  املتو�سط،  والثالث 
بغية املبا�سرة بتغليفها واي�سالها اىل املديريات. 
من جانب اخر، بينت مديرة االعالم الرتبوي 
املديريات  وجهت  الوزارة  ان  حربي  �سحر 
اقليم  عدا  واملحافظات،  بغداد  يف  لها  التابعة 
الهاتف  ادخال  من  الطلبة  مبنع  كرد�ستان، 
باتا  منعا  مدار�سهم  “املوبايل”اىل  النقال 
تتحمل  ان  على  الدرا�سية،  املراحل  وجلميع 

ادارات املدار�س اآلية تنفيذ هذا التوجيه.

قال النائب عن ائتالف الكتل الكرد�ستانية حممود 
�سيا�سية  وا�سبابا  خليجية  �سغوطات  ان  عثمان: 
العرب  اخلارجية  وزراء  اجتماع  ارجاء  وراء  تقف 
الثالثة  للمرة  بغداد  قمة  انعقاد  مبناق�سة  اخلا�س 
على التوايل، متهما الدول العربية باملماطلة وعدم 
التقيد باالعراف الدبلوما�سية يف التعامل مع العراق. 

العربية متاطل يف ح�سم  الدول  ان  وا�ساف عثمان: 
انعقاد موؤمتر القمة يف بغداد، وجعلت من االو�ساع 
غري امل�ستقرة يف �سوريا واليمن وليبيا ذريعة لتربير 
موقفها. وا�سار عثمان اىل ان دول اخلليج ترد على 
التعاطف العراقي مع تظاهرات البحرين عرب ح�سد 

الدعم لتاأجيل انعقاد القمة يف موعدها.

اجراء  اإن  الدين  �سياء  زهري  القانوين  اخلبري  اأكد 
االن،  جماهرييا  مطلبا  بات  الد�ستورية  التعديالت 
وميكن اأن يكون خطوة نحو ت�سحيح امل�سار ال�سيا�سي 
بعد االنتقادات التي وجهت لبنود الد�ستور و�سبابية 
الإجراء  بالغة  اأهمية  وجود  اىل  الفتا  منها،  العديد 
ال�سعب مب�ساعدة  تعديالت جوهرية تخدم مكونات 

قانونيني  وم�ساركة خمت�سني  املتحدة  االأمم  خرباء 
ذوي دراية يف د�ساتري العامل، م�سرياً اىل ان اأي تاأخري 
�سيلحق �سررا بالغاً يف م�سار العملية الدميقراطية، 
اأخطاء املراحل ال�سابقة يف البنود والفقرات  وتتكرر 
التي تخ�س ال�سالحيات وت�سكيل االأقاليم والهيئات 

امل�ستقلة واملحكمة االحتادية بح�سب قوله .

�سعي  عن  الربملانية  االقت�سادية  اللجنة  اأعلنت 
التحتية  البنى  م�ساريع  ميزانية  لزيادة  الربملان 
االأجنبية  ال�سركات  لتحفيز  دوالر  مليار   100 اإىل 
�ستوفر  احلكومة  ان  موؤكدة  البالد،  يف  لال�ستثمار 
االرا�سي الالزمة للم�ساريع التي �ستنفذها ال�سركات 
امل�ستثمرة، ع�سو اللجنة �سلمان حم�سن املو�سوي بني 

ان تلك امل�ساريع �ست�ساهم بدخول �سركات عاملية اإىل 
ميدان اال�ستثمار يف العراق واال�ستفادة من عرو�سها 
م�سريا   مراحل،  ثالث  على  كربى  م�ساريع  لتنفيذ 
باالأجل  الدفع  بعملية  تبداأ  الثالث   املراحل  ان  اإىل 
هيئة  بني  بال�سراكة  وانتهاء  املبا�سر  بالدفع  مرورا 

اال�ستثمار وال�سركات العراقية االأجنبية. 

االقت�ساد  جلنة  بابكر  اهلل  خري  التجارة  وزير  ابلغ 
املواد  اآالف طن من   6 بوجود  الربملانية  واال�ستثمار 
الفا�سدة يف خمازن الوزارة ، وقال ع�سو اللجنة عبد 
احل�سني ري�سان احل�سيني ان املواد عبارة عن حليب 
ما  التحقيقات  ان  مبينا  و�سكر.  وفا�سولياء  اطفال 
احل�سيني  املواد،  هذه  ب�ساأن  االن  حتى  جارية  تزال 

يف  الف�سل  الكلمة  له  �سيكون  الق�ساء  ان  اي�سا  اأكد 
وبالتايل  املن�ساأ  بلد  تالفة من  تكون  فقد  املواد  هذه 
تلف  م�سوؤولية  طرف  اأي  نحمل  ان  ن�ستطيع  ال 
انها  او  بذلك،  ق�سائي  قرار  يتخذ  مامل  املواد  هذه 
ا�سبحت تالفة يف خمازن الوزارة وعليه يجب اتخاذ 

االجراءات الالزمة بحق املتورطني.

ك�سف مدير م�ساريع البنك الدويل يف وزارة االعمار 
�سروع  عن  �سعيد  احمد  عامر  املهند�س  واالإ�سكان 
من  ال�سرق  دول  مع  العراق  ربط  مب�سروع  وزارته 
ان  مبينا   ، الدويل  البنك  من  كبري  قر�س  خالل 

الوزارة �ستقوم باإن�ساء طريق �سريع ميتد من جنوب 
ال�سورية  باحلدود  مرتبط  �سمالها  وحتى  البالد 
واالأردنية اإ�سافة اإىل توفري مراكز كمركية ومراكز 

التجارة العاملية جمهزة باأحدث التقنيات احلديثة. 
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التابعة  املزروعات  لوقاية  العامة  الهيئة  بداأت 
زراعة  مديرية  مع  بالتعاون  الزراعة  لوزارة 
الثالثاء 2011/5/4 بحملة  يوم  املقد�سة  كربالء 
جوية واأر�سية ملكافحة ما يقارب )70( األف دومن  
من ح�سرة الدوبا�س التي ت�سيب اأ�سجار النخيل 
با�ستخدام مبيدات من منا�سئ عاملية عن طريق 
ان  املتوقع  ومن  االأر�سية  واملر�سات  الطائرات 

ت�ستمر لعدة اأيام. 
زراعة  مدير  الطائي  علي  رزاق  املهند�س  وقال 
كربالء املقد�سة اإن  "احلملة بداأت يف كربالء بعد 
اأن متت تهيئة املبيدات الالزمة للمكافحة اجلوية 
واالأر�سية والتي مت ا�ستريادها من منا�سئ عاملية 
عالية  مبوا�سفات  منتجاتها  تتمتع  معتمدة 

اجلودة". 
يقودها  التي  الزراعية  الطائرات  ان  اىل  واأ�سار 
األف   )60( مبكافحة  بداأت  عراقيون  طيارون 
دومن  بعد اأن و�سلت ن�سبة فق�س البي�س حل�سرة 
الهندية  منطقتي  �سمن   %75 اىل  الدوبا�س 
احلملة  خالل  "�سيتم  م�سيفا  املركز"،  و�سعبة 
األف دومن  بالر�س اجلوي و)10(   مكافحة )60( 
النخيل يف  الأ�سجار  االأر�سي  بالر�س  اآالف دومن  
"الكوادر  اإن  مو�سحا   كربالء"  حمافظة  عموم 

النخيل  لب�ساتني  م�سحا  اأجرت  املتخ�س�سة 
 )GIS( ونظام   (  GPS( بجهاز  باال�ستعانة 

لتحديد ن�سب االإ�سابة ب�سكل علمي ودقيق". 
انخفا�سا  �سي�سهد  "العام  هذا  اإن  الطائي  وبني 
وذلك  احل�سرة  بهذه  النخيل  اإ�سابة  يف  كبريا 
الإجراء املكافحة ب�سكل جيد وم�ستمر لعدة �سنوات 
مما اأدى  اىل الق�ساء على ن�سب كبرية من هذه 
اإىل الن�سب الطبيعية التي  احل�سرة حتى و�سلت 

ال ميكن لها التاأثري على النخيل واإنتاجه". 
)اإ�سماعيل  الدكتور  بني  مت�سل  �سعيد  على 
العامة  الهيئة  عام  مدير  اليا�سري(  اإبراهيم 
ت�سمل  اجلوية  "املكافحة  اإن  املزروعات  لوقاية 
م�ساحة )200( األف دومن  يف �ست حمافظات هي 
)كربالء وبابل والنجف ووا�سط وبغداد ودياىل(، 

االأر�سي  بالر�س  دومن   األف   )60( مكافحة  ومت 
املحافظات  اىل  اإ�سافة  والديوانية  االنبار  يف 

امل�سمولة بالر�س اجلوي".
فيما بني املهند�س ) حترير حفظي( من الهيئة 
العامة لوقاية املزروعات اإن "ر�س املبيدات يعتمد 
التي  "املناطق  اإن  اجلوية" مبينا  الظروف  على 
النخيل  اأ�سجار  الأن  االأر�سي  الر�س  بها  ي�ستخدم 
تكون �سغرية وبارتفاع منخف�س ومنت�سرة ب�سكل 
خاليا  اأ�سحاب  كافة  "تبليغ  ان  موؤكدا  مبعرث"، 
والعجول  واالأغنام  الدواجن  وحقول  النحل 
االإعالم  و�سائل  عرب  كان  االأ�سماك  وبحريات 
حتا�سيا  الالزمة  االإجراءات  التخاذ  املختلفة 

لل�سرر". 

زراعة كربالء: مكافحة70 األف دومن  يف كربالء لإبادة ح�سرة الدوبا�س

ما زال الربملان العراقي بانتظار اال�سماء الثالثة 
للوزارات االمنية حتى يتم مناق�ستها والت�سويت 
يف�سح  اال�سماء  اعالن  تاخري  عملية  ان   ، عليها 
االمني   بالو�سع  للعبث  االرهابيني  امام  املجال 
للعملية  �سلبية  نقطة  يعد  الوقت  نف�س  ويف 
التي  ال�سيا�سية  الكتل  العراق ولكل  ال�سيا�سية يف 

ال زالت مل تتفق على ا�سماء حمددة .
واخريا فقد اعلن رئي�س الربملان ال�سيد النجيفي 
و�سول  عن  االخر  جمادى  من  االول  اخلمي�س 
الربملان،  اإىل  االأمنية  الوزارات  مر�سحي  اأ�سماء 
جدول  يف  واإدراجها  مناق�ستها  �ستتم  اأنه  مبيناً 
اأعمال املجل�س خالل اجلل�سات املقبلة، فيما اأ�سار 
اإىل ان متديد وجود القوات االأمريكية يف البالد 

اأمر حكومي لكنه يتطلب موافقة الربملان.
عقدت  التي  جل�سته  يف  العراقي  الربملان  ومنح  
الثقة  املا�سي،  العام  من  االأول  كانون  من   21 يف 
حلكومة غري مكتملة يرتاأ�سها نوري املالكي، كما 
�سهدت اجلل�سة اأي�ساً اأداء اليمني الد�ستورية من 
الوزراء وفقا للمادة  واأع�ساء جمل�س  قبل رئي�س 

79  من الد�ستور العراقي.
وبلغ عدد الوزارات التي �سوت عليها 38 وزارة من 
بينها ت�سع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية 
رئي�س  اإىل  اأوكلت  التي  الوطني  واالأمن  والدفاع 
نائب  اإىل  اأوكلت  التي  التجار  ووزارة  الوزراء، 
والكهرباء  �ساوي�س،  نوري  روز  الوزراء  رئي�س 
الطاقة  ل�سوؤون  الوزراء  رئي�س  نائب  اإىل  اأوكلت 

اإىل  اأوكلت  املراأة  ووزارة  ال�سهر�ستاين،  ح�سني 
الدولة  ووزارة  زيباري،  هو�سيار  اخلارجية  وزير 
ل�سوؤون امل�ساحلة اأوكلت اإىل وزير التعليم العايل 
اإىل  مهامها  اأوكلت  والبلديات  االأديب،  علي 
واأخريا   الدراجي،  �ساحب  حممد  االإ�سكان  وزير 
اإىل وزير الهجرة  وزارة منظمات املجتمع املدين 
الوزارات  بني  ومن  جنمان،  ديندار  واملهجرين 

اأي�سا 12 وزارة دولة.
ومن جانب اخر اأكد حتالف الو�سط، ان املر�سحني 
الثالثة للوزارات االأمنية الذين اأر�سلت اأ�سماوؤهم 
اإىل الربملان هم كل من �سعدون الدليمي وتوفيق 
اليا�سري وريا�س غريب، متوقعاً اأن يتم الت�سويت 

عليهم االأ�سبوع املقبل.  

الوزارات الأمنية اآخر لبنة لإكمال ت�سكيل احلكومة
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او  لعداوة  اما  ثالثة  عن  تتعدى  ال  القتل  جرمية  دوافع 
ل�سرقة او خطاأ فيما عدا ذلك البد من التنقيب عن ال�سبب 
ـ ال  نحن االمامية لدينا اثنا ع�سر مع�سوما قتلوا جميعهم 
عليهم  فاطمة  ومعهم  ع�سر  االحد  االئمة  انهم  ت�ستعجلون 
ال�سالم اجمعني ـ هذا القتل مل يكن ب�سبب املال ، وال ب�سبب 
ثاأر بينهم ، وال بطريق اخلطاأ ، بل كانت هنالك دوافع جعلت 

هوؤالء املجرمني يقدمون على فعلتهم هذه .
هل  الثاين  ال�سوؤال  اجلرمية؟  دوافع  ماهي  االول  ال�سوؤال 
حتققت الدوافع ؟ ال�سوؤال الثالث هل اكتفوا مبا اقرتفوا من 
فعلهم  على  يندمون  جنعلهم  كيف  الرابع  ال�سوؤال  ؟  اجرام 

هذا ؟
يف  متاأ�سلة  احقاد  هي  الدوافع  ان  االول  ال�سوؤال  جواب 
واآله(  النبي حممد )�سلى اهلل عليه  ان حطم  نفو�سهم بعد 
وزوج  عمه  وابن  اخيه  ب�سيف  �سناديدهم  وقتل  ا�سنامهم 
تكالبت 23  ، فقد  ال�سالم  ابنته وابي ولده االمام علي عليه 
ال�سفر كانت  بني ها�سم و�ساعة  بطنا من قري�س �سد بطن 
حلظة رحيل حممد )�سلى اهلل عليه واآله (  اىل جوار ربه ، 
فالدوافع هي العودة اىل ت�سريعات وعادات املجتمع اجلاهلي 
وهذا ما ظهرت مالحمه من خالل الت�سريعات التي �سرعها 

اخللفاء الثالثة االوائل واكملها معاوية و زمرته .
فلو  الثالث  ال�سوؤال  بجواب  مرتبط  الثاين  ال�سوؤال  جواب 
انهم  وطاملا   ، االكتفاء  يعني  اذن  الدوافع  حتققت  فعال 

اي  نعرف  ان  لنا  وكيف  تتحقق  مل  الدوافع  اذن  يكتفوا  مل 
ومفتدانا  موالنا  عند  االجابة  ؟  ال�سائب  هو  االحتمالني 
االمام احلجة الغائب عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف مل هو 
ملا  اجرموا  واكتفوا مبا  ماآربهم  فلو حتققت  ؟  غائب خائف 
اقتحموا بيت االمام الع�سكري عليه ال�سالم بحثا عن طفله 
؟ ولو اكتفوا ملا ا�سرفوا يف قتل وت�سريد ذرية ر�سول اهلل من 
البيت  اهل  اتباع  ت�سفية  يف  اوغلوا  ملا  اكتفوا  ولو  ؟  ال�سادة 
وقذفهم بال�ستائم والتهم الباطلة ، اذن مل تتحقق الدوافع 

ومل يكتفوا مبا اجرموا .
ملا يحمل بني  وتركيزا   وقفة  ي�ستحق  الرابع  ال�سوؤال  جواب 
طياته من دوافع اقوى من دوافعهم، فاننا جعلناهم يندمون 
وهنا  ا�ست�سهادهم  ذكرى  نحيي  عندما  االئمة  قتلهم  على 
واالفكار  املبادئ  على  ومركزة  موجهة  ال�سعائر  كانت  كلما 
التي ا�ست�سهد االئمة عليهم ال�سالم من اجلها كلما جعلناهم 
الفر�س  .االرهابيون يتحينون  ا�سابعهم ندما  يع�سون على 
ا�ست�سهاد  تواريخ  يحفظون  باتوا  انهم  بل  املنا�سبات  لهذه 
االئمة عليهم ال�سالم ا�سوة بال�سيعة فنحن نحفظها لنحييها 
وهم يحفظونها ليكملوا م�سوار اجدادهم الذين قتلوا االئمة 
عليهم ال�سالم فالطرفان ي�ستعدان كل على طريقته الحياء 
املنا�سبة .هذه ال�سعائر مهمة جدا بل جتعل الطريق معبدة 
و�سالكة الن تكون حجة قوية ودر�سا واعيا لكل من يجهل فكر 
اهل البيت عليهم ال�سالم ويكون دورنا االهم هو يف ترجمة 

قد  نكون  حتى  �سليم  وب�سكل  واقعنا  على  البيت  اهل  افكار 
خيبنا املهم اي امل اعدائنا يف حتقيق دوافعهم .

عندما نوا�سي االمام احلجة با�ست�سهاد جدته الزهراء عليهما 
ال�سالم بالرغم من تعدد الروايات فان هذا يجعل احلاقدين 
يحتقنون غيظا بل ويلومون ا�سيادهم على �سوء تخطيطهم 
خالل  من  ال�سالم  عليهم  البيت  اهل  فكر  على  الق�ساء  يف 
الغدر واالغتيال . نعم اآمل ان ُيحمل نع�سا ميثل نع�س الزهراء 
عليها ال�سالم ويطاف به ليال وجعل افراد املوكب الواحد ال 
ا�سارة  النع�س  يحملون  الذين  الواحدة  اليد  ا�سابع  يتجاوز 
كل موكب  ليقوم  نعم   ، القوم  ليال وعدم ح�سور  دفنها  اىل 
بهذه ال�سعرية حتى ترت�سخ �سورة املاأ�ساة التي �سببها القوم 

لب�سعة الر�سول حال وفاته .

الباحث / خ�سري عبا�س حممد
ال�سماوية  الر�ساالت  �سعت  التاريخ  حركة  م�سار  على 
اىل حتقيق مفهوم العدالة بني افراد املجتمعات كقيمة 
اخالقية ت�ستمد فكرتها من العدل االلهي ولوال امكان 
معاجلة االخالق وتقوميها حلبطت جهود االنبياء ) 
وجهة  وتوجيههم  النا�س  تهذيب  يف  ال�سالم(  عليهم 
اخلري وال�سالح وغدا الب�سر من جراء ذلك كاحليوان 
تروي�سه  امكن  حيث  منه  حاال ً  وا�سواأ  قيمة  واخ�س 

وتطوير اخالقه ..
والعدالة لي�ست مفهوماً علمياً وال امراً قابال ً للقيا�س 
يف  العلمية  للتجارب  خا�سعاً  موقفاً  ولي�ست  واملقارنة 
االن�ساين  للموقف  وتاريخي  خلقي  تقييم  انها  حني 
ارتباطه  عرب  واهدافها  ال�سماوية  ال�سريعة  ت�ستلهم 
بال�سريعة ، وهكذا ي�سبح الفعل ال�سرعي فعال ً عاداًل 
ابي  ثورة  تقييم  ميكن  الفكرة  هذه  اىل  وا�ستناداً 

عبداهلل احل�سني )عليه ال�سالم( باعتبارها ثورة عادلة 
االلهية  باال�سول  وارتباطها  �سرعيتها  خالل  من 
تاريخياً  امل�ستمدة  الثورة  عقالنية  فكرة  اىل  ا�سافة 
يف  عقالنياً  تاأثرياً  توؤثر  وثقافية  روحية  عوامل  من 
لتحقيق  م�سريتها  يف  التاريخ  حركة  احداث  م�سارات 
�سعادة االن�سان مع مالحظة م�ساركة االن�سان كعامل 

ا�سا�سي يف �سنع التاريخ .
ان النظر اىل الثورات باعتبارها عمليات تغيري تهدف 
اىل حتقيق العدالة من موقف �سرعي يتبنى حاجات 
يعتمد  واالقت�سادية  واالجتماعية  الروحية  االن�سان 
على تقييم الثورة وفق املعيار ال�سرعي وبهذا فهي ال 
تخ�سع حل�سابات الربح واخل�سارة من مفهوم مادي يف 
الوقت التي تتجاوب فيه مع تطلعات االن�سان لتحقيق 
اآخر  جانب  من  ترتبط  وهذه  ال�سرعية  اخلالفة 
اخليالية  االهداف  بني  الفرق  يتجلى  وهنا  بالوعي 

واال�سطورية للثورات املادية .
حقيقية  �سرعية  على  اعتمدت  احل�سينية  فالثورة 
وقدمت  االن�ساين  احل�س  مع  اتفقت  قيماً  وتبنت 
حقيقية  غاية  اىل  انتهى  و�سريحاً  وا�سحاً  م�سروعاً 
الثورة  هذه  يف  كامال ً  الكوين  البناء  جند  لذلك 
املباركة التي قادها �سيد ال�سهداء مع ا�سحابه  الربرة 
) عليهم ال�سالم( الن جذورها ا�ستمدت �سرعيتها من 
الثورة  عقالنية  حتقق  وهكذا  اال�سالمية  ال�سريعة 
والتي تعترب متهيداً عميقاً لذهنية االمة يف م�سريتها 

نحو امل�ستقبل االكرث اأمال.
ا�ستلهمت  ال�سالم(  )عليه  ال�سبط  االإمام  فثورة 
دميومتها وعبقريتها وعدالتها من العقيدة ال�سماوية 
والفرد  االن�سانية  كل  االن�سانية  �سعادة  لتحقيق 
احلقيقية  القيم  ادراك  خالل  من  ذلك  �سيكت�سف 

لعدالة الثورة وعقالنيتها . 

ال�شعائر الفاطمية 

العدالة وعقالنية الثورة احل�سينية
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العفو والتجاوز  االإلهية : �سفة  ال�سفات  ان من هذه 
عن اخلطايا .. فاإن االآيات الواردة يف هذا الباب مذهلة 
اأ�سرفوا  الذين  عبادي  يا  قل   {: تعاىل  قوله  ومنها   ،
يغفر  اهلل  اإن  اهلل  رحمة  من  تقنطوا  ال  اأنف�سهم  على 
{..فالحظ  الرحيم  الغفور  هــو  اإنــه  جميعا  الــذنــوب 
كــلــمــة ) اأ�ـــســـرفـــوا ( الـــدالـــة عــلــى جتــــاوز احلـــــدود يف 
الع�سيان ، والحظ كلمة ) يغفر الذنوب جميعا ( وهذا 
باخلجل  العبد  ي�سعر  العباد..  بحق  اللطف  كمال  هو 

والتذلل.
نالحظ ان ا�ستعمال القراآن الكرمي لكلمة ) الرحيم 
( ، اكرث من كلمة ) الرحمن( ، واالوىل يقال اإنها دالة 
الرحمة  مقابل  يف   ، باملوؤمنني  اخلا�سة  الرحمة  على 
العامة لكل الب�سر .. مما ي�ستفاد منه ا�ستداد الرحمة 

ملن اتخذ اىل ربه �سبيال..
 .. املقدرة  العفو عند  الرحمة هو  اأجمل �سور  ان من 
وهذا ما الحظناه يف حياة الر�سول االأكرم )�سلى اهلل 
عليه واآلــه(  عندما فتح مكة.. فدخل فيها منت�سرا ، 
يفتحون  عندما  املنت�سرين  عــادة  هي  ما  نعلم  ونحن 
بيانا  ي�سدر  الرحمة  ر�سول  اإن  اإال  اأعدائهم..  مواقع 
قائال: ) من األقى ال�سالح فهو اآمن.. ومن اأغلق بابه 
فهو اآمن .. ومن تعلق باأ�ستار الكعبة فهو اآمن (.. ثم 
الكعبة،  اليه مفاتيح  ينادي عثمان بن طلحة لريجع 

قائال : ) اليوم يوم بر ووفاء (.. 
فهل نرى يف حياة الفاحتني ، هكذا �سورة من ال�سماح 

والعظمة؟..
ــاة مـــن اخللق  الــعــ�ــس الــ�ــســفــقــة مـــع  ان حـــالـــة 

)عليهم  املع�سومني  حياة  يف  معهودة  حالة 
اأولئك  اإح�سا�س  اإن  .. حيث  ال�سالم( جميعا 

الــعــ�ــســاة بــاحلــنــان والــعــطــف مــن قــبــل الدعاة 
ترك  على  لهم  املعني  نعم  لهو  تعاىل  اهلل  اىل 

يوجب   ، املجتمع  من  طردهم  الأن  املنكر.. 
.. ومــن هنا لزم  املع�سية  توغلهم يف عــامل 
علينا التعامل مع الع�ساة بحذر ، واتقان 

، وروح تربوية
و اإن من موجبات العفو عن االآخرين هو التعايل عن 
االأمور احلقرية ..فاملوؤمن م�سغول بعامله العلوي ، فال 
الغري  كــالم  قيمة  فما  التافهة..  االأمـــور  ت�سغله  يكاد 
الذي ال يك�سف عن الواقع ، ليتخذ منه موقفا عدائيا 

ي�سلب منه نعمة العفو وال�سماح؟!
اإ�سالح  يف  الــرغــبــة  هـــي  الــعــفــو  مــوجــبــات  مـــن  ان  و 
االآخر  الطرف  اأخــطــاء  التجاوز عن  فــاإن   .. االآخــريــن 
در�ــس عملي للتحلي مبكارم االخــالق .. فــاإن االن�سان 
بطبيعته خا�سع امام الف�سيلة و�ساحب الف�سيلة من 

دون ان يطلب ذلك بل�سانه.
 ، كــالــوالــديــن  العفو على ذوي احلــقــوق  تــتــاأكــد حــالــة 
والــزوجــة ، ومــن لهم حــق الــهــدايــة واالإر�ـــســـاد.. فاإنه 
الطرف  نــنــظــر اىل  اأن ال  ــــداً  اب االإنــ�ــســاف  مــن  لــيــ�ــس 

جنعل  فــال  �سفاته..  مبجموع  املــقــابــل 
اإ�ساءة واحدة كافية الن تن�سينا جميع 

احلــقــوق الــتــي ينبغي مــراعــاتــهــا يف 
ذوي احلقوق.. اإن هذا االإح�سا�س 

كفيل   - به  حتلينا  ما  – اإذا 
العالقات  لـــرتطـــيـــب 

االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
واالأ�سرية 

مبــــا 

مينع حدوث امل�ساكل املختلفة.
منهم  اخلاطئني  عن  ويعفو   ، العباد  يرحم  الــذي  ان 
.. ومن  الــغــامــرة  االإلــهــيــة  الــرحــمــة  لهو يف معر�س   ،
الطبيعي ان ينظر الرحيم الودود بعني الود والرحمة 
، ملن غر�س هذه ال�سفة االإلهية يف نف�سه اىل حد امللكة 

الرا�سخة ..
فلرنحم من يف االأر�ــس لريحمنا 

من يف ال�سماء..

كيــَف نتخلــُق باأخــالق اهلل ؟
اإن من املفاهيم التي قد ال ي�ستوعبها البع�س ، �سرورة التخلق باخالق اهلل تعاىل كما ورد عن النبي )�سلى اهلل عليه واآله( .. مبعنى 
اأن يكمل االن�سان جميع بذور اخلري يف نف�سه ،ليّحولها اإىل �سجرة نامية يف اأعلى درجات النمو.. وهذا هو معنى الفناء يف اهلل .. 

مبعنى اأن ال تبقى له خ�سو�سيات ب�سرية تنايف مقت�سى االإرادة االإلهية يف عامل ال�سفات واالأفعال.
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تقرير: علي اجلبوري

اأّكَد ممثل املرجعية الدينية العليا يف مدينة 
كربالء املقد�سة، �سماحة ال�سيخ عبد املهدي 
مب�ستوى  االرتقاء  �سرورة  الكربالئي  
التح�سيل  نحو  ودفعه  اجلامعي  الطالب 
املجتمع  اأفراد  بني  العلوم  ون�سر  العلمي 
فيما  والكمال،  ال�سعادة  نحو  بيده  لالأخذ 
طالب يف الوقت نف�سه ب�سرورة جعل القانون 
حقوق  لرت�سيخ  "االإ�سالمي" و�سيلة  خا�سة 

املجتمع وتنظيم �سوؤونهم.
وقال �سماحة ال�سيخ الكربالئي خالل لقائه 
وفدا من كليات القانون باجلامعات العراقية، 
الطالب  نربي  اأن  "يجب  املا�سي:  االأ�سبوع 
من  الهدف  يجعل  ال  اأن  على  اجلامعي 
درا�سته هو نيل ال�سهادة اجلامعية والوظيفة 
يف  منا  الذي  الدافع  فهذا  فقط  احلكومية 
املجتمع  ويحرم  �سحيح  غري  الطالب  نف�س 
لدى  الغر�س  اأن جنعل  ويجب  العطاء،  من 

الطالب االرتقاء به كاإن�سان ونقل علومه اإىل 
املجتمع وتطبيقها واالأخذ بيده اإىل ال�سعادة 

والكمال الالئقني به".
بغاية  اأّطر  اإذا  "كل �سيء  اإن  �سماحته،  وتابع 
�سامية ُجعل فيه الربكة يف حتقيق االأهداف 
جعلنا  اإذا  العلوم  يف  كما  له،  جعلت  التي 
اإ�سافة  الهدف منها التعلم وتعليم املجتمع، 
اإىل ذلك ميكن اأن يكون هذا ال�سعب ح�ساريا 

ومتقدما".
التطور  فر�س  من  "الكثري  ان  واأ�ساف، 
والتقّدم التي نحرم منها ب�سبب عدم االعتناء 
الطالب يف  تربية   الرتبوي وعدم  باجلانب 
خمتلف املجاالت وياأخذ املقدار املطلوب من 
اأن  البّد  اإ�سالمي  كمجتمع  ونحن  العلوم، 

نويل هذا اجلانب االهتمام املطلوب".
ال�سيخ  اأ�سار  فقد  القانوين،  ال�سعيد  وعلى 
ت�سخي�س  اإىل  "بحاجة  اإننا  اإىل  الكربالئي 
القانون  علوم  من  االآن  املطلوبة  االأهداف 
ال�سعب  يعي�سه  ما  ظل  يف  ملجتمعنا  بالن�سبة 

فيها  نحتاج  �سعبة  ظروف  من  العراقي 
وتطبيقاته  القانوين  اجلانب  اإ�سالح  اإىل 
لدى  ما  على  يتاأ�س�س  ما  وهذا  باملجتمع 
باجلوانب  اإملام  من  اجلامعات  اأ�ساتذة 

القانونية".
و�سيلة يف  القانون  "�سرورة جعل  اإىل  ولفت 
لتنظيم  وكذلك  وتر�سيخها،  احلقوق  نيل 
اأهداف  له  القانون  علم  اأن  خا�سة  املجتمع، 
متعددة ومن جملتها تر�سيخ حقوق املجتمع 
وتنظيم العالقات بني اأفراده يف ظل الواقع 
يف  التخلف  بع�س  ووجود  نعي�سه  الذي 

القوانني".
من  ر�سيدا  هنالك  اأن  "جند  واأ�ساف، 
مرحلة  متثل  التي  العراقية  القوانني 
بف�سل  ال�سعوب  بقية  اإىل  بالن�سبة  متقدمة 
اإىل  بالعراق  اأخذت  التي  العراقية  العقول 
م�سايف الدول املتقدمة يف اجلانب القانوين، 
الفرد  مب�ستوى  النهو�س  حيث  من  ولكن 
العراقي والدولة العراقية فنحن بحاجة اإىل 

ال�سيخ الكربالئي خالل لقائه وفَد كليات القانون:
اأن جنعل القانون و�سيلة لرت�سيخ حقوق املجتمع وتنظيم �سوؤونهم  يجب 

واإثراء املجتمع واملكتبة املعرفية بالقانون  الإ�سالمي 
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ع�سائر  من  وفد   املقد�سة  احل�سينية  العتبة  زار 
حمافظة  اىل  اإداريا  التابعة  احليدرية  ناحية 
النجف االأ�سرف والتقى الوفد �سماحة ال�سيخ عبد 
احل�سينية  العتبة  عام  اأمني  الكربالئي   املهدي 
املقد�سة ونائبه ال�سيد اأف�سل ال�سامي على قاعة 
ال�سريف.  احل�سيني  ال�سحن  يف  ال�سيافة  دار 
ال�سيخ الكربالئي الوفد  من جانبه دعا �سماحة 
وتقوية  ال�سمل  ملِّ  �سرورة   " اىل  ال�سيف  
اأبناء املجتمع العراقي،  االأوا�سر والعالقات بني 

وامل�ساهمة يف اإقامة االأ�س�س االجتماعية".
"ال�سكر اجلزيل ل�سيوخ  وقدم ال�سيخ الكربالئي 
الذي  الكبري  االجتماعي  الدور  على  الع�سائر  
"ذلك  اإن  موؤكدا  والدين"،  البلد  خلدمة  اأدوه 
من  وهم  العراقية  الع�سائر  على  بغريب  لي�س 

تتج�سد بهم القيم ال�سامية والنبيلة".
ح�سن،  بني  ع�سائر  �سيخ  عرب  اأخرى  جهة  من 
ال�سيخ  ب�سماحة  للقائه  و�سعادته  "�سروره  عن 

الكربالئي ونائبه ال�سيد اأف�سل ال�سامي"، وا�سفا 
زيارتهم  اأثر  الكبري  بال�سرف  �سعوره  "حرارة 

مرقد االإمام  احل�سني )عليه ال�سالم(".
"العتبة  اإن  احلبيب  جواد  قا�سم  ال�سيخ  واأ�ساف 
جلميع  ومقر  ملجاأ  هي  املقد�سة  احل�سينية 
ا�ستقبالها  يف  غرو  وال  العراقي  ال�سعب  اأبناء 

ع�سائر  وباخل�سو�س  العراق،  ع�سائر  لوفود 
اأبناء ال�سنة"، م�سريا اىل "دور العتبة احل�سينية 
ثقافة   وبث  الوطنية   امل�ساحلة  يف  املقد�سة 
الهمم وزرع روح  وا�ستنها�س  بامل�سوؤولية  ال�سعور 
املواطنة من خالل منرب اجلمعة ودعوة اجلميع 

للعمل على النهو�س بالعراق".     

وفد من ع�سائر  ناحية احليدرية..
 يزور العتبة احل�سينية املقد�سة ويلتقي اأمينها العام

نه�سة تتمثل يف اإ�سالح قانوين ن�ستطيع اأن 
ناأخذ بيد املجتمع اإىل التقدم واالزدهار".

عن  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  واأعرب 
من  اجلامعات  اأ�ساتذة  "يطور  باأن  اأمله 
اإقامة  من  واالإكثار  القانونية  البحوث 
توؤدي  التي  القانونية  واملوؤمترات  الندوات 
اإن�ساج واإغناء البحوث العلمية  اإىل  بالواقع 
االت�سال  واأي�سا  بينها،  فيما  والتالقح 
بال�سعوب واملوؤ�س�سات القانونية خارج العراق 
التي اأخذت بالتطور واالزدهار القانوين على 
�سرط اأن ال يتعار�س هذا االأمر مع الثوابت 

العامة".
وتابع ال�سيخ الكربالئي، "نتمنى اأي�سا طباعة 
املتعلقة  املواد  واإثراء  القانونية  البحوث 
هويتنا  اأن  باعتبار  االإ�سالمي،  بالقانون 
الت�سريع  بعّده  به  نهتم  اأن  فالبد  اإ�سالمية 
االإ�سالمية  الت�سريعات  خامتة  ميثل  الذي 

وهو الت�سريع الكامل الذي حفظ من خالل 
الكايف  االهتمام  من  والبد  الكرمي،  القراآن 
البحوث  يف  وتنظيمه  االإ�سالمي  بالقانون 
القانون  بهذا  وتعريف  وتدري�س  واملوؤلفات 
مبفردات  االهتمام  هو  كما  االإ�سالمي 
القانون الفرن�سي وامل�سري وغريهما فيجب 
يف  االإ�سالمي  القانون  مبفردات  االهتمام 

خمتلف ت�سعباته وفروعه".
واأو�سح باأن "على الفرد العراق اأن ياأخذ حقه 
االإ�سالمية،  القانونية  باالأنظمة  املعرفة  يف 
العدالة  وعدم  اإجحاف  بوجود  ن�سعر  ونحن 
كما نالحظه باملناهج الدرا�سية التي يجب اأن 
الكثري  ال�سيء  االإ�سالمية  الهوية  من  تاأخذ 
الثقافات  بقية  اأنظمة  على  االإطالع  مع 

االإن�سانية االأخرى".
من جانبه اأكد عميد كلية القانون يف جامعة 
كربالء، الدكتور عبا�س احل�سيني على "دور 

والتعليمي  العلمي  العراقية  اجلامعات 
وتوثيق ال�سالت العلمية املختلفة فيما بينها 
مع التاأكيد على الدرا�سات املقارنة ال�سيما يف 

الفقه االإ�سالمي". 
العراقية  اجلامعات  لدى  "وجدنا  وتابع، 
العلمية  ال�سالت  تعميق  يف  �سميمية  رغبة 
الدرا�سي  الف�سل  كر�ست  وقد  بينها،  فيما 
يف  وامل�ساركة  املوؤمترات  الإقامة  الثاين 
الندوات واملحا�سرات التي تقيمها اجلامعات 
العراقية ب�سورة عامة والعمل على التالقح 

يف االأفكار".
واأ�ساف، "ال �سّك ان اجلانب القانوين متاأثر 
يف  بداأنا  ولكننا  الغربية،  بالقوانني  ما  بنوع 
الوقت احلا�سر بالن�سبة لدرا�سات املاج�ستري 
املعامالت  جانب  على  التاأكيد  والدكتوراه 
اأبدع  وهي مقارنة مع الفقه االإ�سالمي وقد 

طلبتنا يف هذا اجلانب".
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تقرير: �سفاء ال�سعدي

 ان امل�ساريع الهند�سية التي اجنزت والتي قيد االجناز 
احل�سينية  العتبة  ن�ساطات  يف  البارزة  العالمة  تعترب 
كلها ت�سب يف خدمة  تكن  ان مل  اغلبها  والتي  املقد�سة 
الزائر الكرمي ب�سكل مبا�سر او غري مبا�سر ، هذه امل�ساريع 
البد لها من ميزانية خا�سة متكن العتبة احل�سينية من 

اجنازها واجناز امل�ساريع امل�ستقبلية ال�سرورية .
املقد�سة  للعتبات  املخ�س�سة  املنحة  تخفي�س  ومع 
 731 من  العراقي  الربملان  قبل  من  ال�سريفة  واملزارات 
جاءت   2011 لعام  دينار  مليار   138 اىل  دينار  مليار 
اللقاءات املتكررة بني م�سوؤويل العتبة احل�سينية املقد�سة 
ملناق�سة  العراقي  الربملان  يف  واملالية  االوقاف  وجلنتي 
املقاولني  اجتاه  املالية  وااللتزامات  العتبة  م�ساريع 

وال�سركات العاملة على اجناز هذه امل�ساريع .
ال�سيالوي  اال�ستاذ جالوي  بهذا اخل�سو�س  وقد �سرح 
اطالع  بعد   ": قائال  العتبة  يف  املايل  الق�سم  م�سوؤول 
�سمن  املقدمة  امل�ساريع  على  واملالية  االوقاف  جلنتي 
املنحة ابدوا تعاونا جيدا مع العتبات املقد�سة وتفهمهم 
الهمية امل�ساريع التي ت�سب يف خدمة الزائرين ووعدونا 
بانه �سيتم تعديل املنحة وبالفعل مت تعديلها اىل )140( 

مليارا ".
:" قدمنا  ال�سيالوي  العتبة قال  الوفد اىل  زيارة  وعن 
العتبة  لزيارة  اللجان  اىل  وقتها  يف  �سفوية  دعوة 
احل�سينية املقد�سة لالطالع ميدانيا على هذه امل�ساريع 
هذه  اع�ساء  االخوة  عند  كاملة  ال�سورة  تتو�سح  حتى 
العتبة  لزيارة  ر�سمية  دعوة  توجيه  مت  وبعدها  اللجان، 
من  الدعوة  لهذه  تلبيتهم  وجاءت  املقد�سة  احل�سينية 

خالل زيارتهم هذه ".
وا�ساف " وبدورنا فقد اعددنا اكرث من )38( م�سروعا 
واالطالع  لزيارتها  املقد�سة  احل�سينية  بالعتبة  خا�سا 
عليها، ولكن ل�سيق وقت لهذه اللجان مل يت�سنَّ لهم اال 
متتلكها  التي  امل�ساريع  جمموع  من  م�ساريع   )8( زيارة 

بدعوة من االأمانة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للعتبة احل�سينية املقد�سة 
وفد  من الربملان العراقي يطــــــــــــــــلع على م�ساريع العتبة املطهرة

زيارة الوفد لقناة كربالء الف�ضائية
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الوفد  اع�ساء  ت�سريحات  ان  واعتقد   ، املقد�سة  العتبة 
الزائر بينت اهمية هذه امل�ساريع.

برملانياً   15 �سم  الذي  الربملاين  الوفد  ا�ستهل  وقد 
للعتبة  العام  االأمني  نائب  برفقة  هذه  امليدانية  جولته 
احل�سينية وعدد من اأع�ساء جمل�س اإدارتها واملهند�سني 

العاملني فيها ا�ستهلوا جولتهم بزيارة م�سروع ت�سقيف 
احل�سيني  احلائر  تو�سعة  وم�سروع  احل�سيني  ال�سحن 
املقد�س والبالغ م�ساحته )24 األف م2(، كما مت االإطالع 
على م�سروع جممع �سفري احل�سني اخلدمي الواقع عند 
منطقة باب الراأ�س ال�سريف ا�سافة اىل م�سروع املن�ساآت 
ال�سحية يف منطقة املخيم علما ان اجلهة املمولة مل�سروع 
الوقف  ديوان  هي  ال�سحية  واملن�ساآت  احل�سني  �سفري 
ا�ستمالك  م�سروع  على  االإطالع  اأي�سا  ومت   . ال�سيعي  
االأرا�سي املجاورة للعتبة املقد�سة لغر�س تو�سعة مرقد 
االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( والتي من �ساأنها اأن توفر 
اأكرب م�ساحات فارغة الإيواء الزائرين وتخفيف الزخم 

احلا�سل يف الزيارات املليونية.
وكذلك �سملت اجلولة امليدانية م�سروع مدينة الزائرين 
وزيارة  كربالء  مدينة  مداخل  يف  تقع   التي  الع�سرية 
املدينة  رفد  يف  دور  من  له  ملا  احل�سني  االإمام  م�ستل 
اإ�سافة  ال�سريفني،  احلرمني  منطقة  وجتميل  بالزهور 
الإقامته دورات لتعليم طلبة الكليات واملعاهد الزراعية.

اإعجابهم بالكفاءة واجلهود التي يبذلها  واأبدى النواب 
الكادر الهند�سي يف العتبة احل�سينية ، 

كربالء  لقناة  تفقدية  بزيارة  اأي�ساً  الوفد  اأع�ساء  وقام 
والتجول  املطهرة  احل�سينية  للعتبة  التابعة  الف�سائية 
يف اروقتها بغية االطالع على اق�سامها وملحقاتها من 

قاعات  وور�س واجهزة خا�سة بالقنوات الف�سائية .
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االأمني  رحب  وبدوره 
اأع�ساء  بال�سادة  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة 

اليوم  ت�سرفتم  "لقد  وقال:  العراقي،  النواب  جمل�س 
ناأمل  ال�سالم( حيث  ال�سهداء )عليه  بزيارة مرقد �سيد 
هي  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمام  زيارة  تكون  اأن 
لتجديد العهد والوالء له وال�سري على خطاه ومبادئه 

وقيمه التي �سحى من اأجلها بروحه الطاهرة".
وتقديرنا  �سكرنا  عن  نعرب  "اإذ  اننا  �سماحته،  واأ�ساف 
اللجنتني  اأع�ساء  االأخوة  قبل  من  املبذولة  للجهود 
املالية واالأوقاف الدينية واملتعلقة بالتخ�سي�سات املالية 
اخلا�سة بالعتبات املقد�سة واأن التجاوب والتفاهم الذي 
معرفتهم  على  دليل  اللجنتني  اأع�ساء  قبل  من  ح�سل 
يف  املقد�ستان  العتبتان  تقدمها  التي  املهام  بطبيعة 
كربالء، واإن هذا التجاوب قد �ساعد يف زيادة املخ�س�سات 
املالية املقدمة لها والتي من �ساأنها اأن ترتقي بخدماتها 

املقدمة للزائرين".
املتعلقة  املهام  من  "جملة  اإىل  الكربالئي  ال�سيخ  واأ�سار 
"ما  اإن  قائال:  العراقي،  النواب  جمل�س  اأع�ساء  بعمل 
ناأمله منكم باعتباركم ممثلني لل�سعب العراقي الذي قدم 
هو بدوره الكثري من الت�سحيات اأن جت�سدوا ت�سحياته 
الت�سريعية  وهما  االأ�سا�سيتني  باملهمتني  للنهو�س 
النهو�س  على  يعمل  اأداء  اإىل  ترتجم  واأن  والرقابية 
بالبلد يف الوقت احلا�سر، وهو ما توؤكد عليه املرجعية 
امل�سوؤولية  حتمل  جميعاً  علينا  واأن  العليا،  الدينية 
النيابية والدينية والتنفيذية والق�سائية وغريها، واأن 
نحمل الهموم يف قلوبنا واأرواحنا ونرتجمها اإىل الواقع 
كما  العراقي،  ال�سعب  طموحات  نحقق  واأن  ال�سحيح 

بدعوة من االأمانة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للعتبة احل�سينية املقد�سة 
وفد  من الربملان العراقي يطــــــــــــــــلع على م�ساريع العتبة املطهرة
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امل�ساريع  تقدمي  يف  االإ�سراع  اأولها  عديدة  مهام  وعليكم 
التي تخدم البلد واملواطن العراقي، و�سرورة اال�ست�سعار 
بامل�سوؤولية الوطنية واأن تعملوا بروح املواطنة ال�ساحلة 
ابتداًء من  العراقي  ال�سعب  اأبناء  وياأمله  ناأمله  وهو ما 

اأكرب م�سوؤول يف الدولة واإىل اأ�سغر م�سوؤول فيها".
من  بالرغم  االآن  يعاين  "العراق  اإن  الكربالئي،  وتابع 
املنا�سبات  من  كثري  يف  واأننا  واالإجنازات  النجاحات 
ال�سعب  اأبناء  على  االإيجابيات  من  الكثري  نعر�س 
اننا  البلد، كما  بها  العراقي وهذا وفق كل مرحلة مير 
نتناول االأزمات التي حت�سل يف البلد بل�سان النقد البّناء 
مير  التي  واملاأ�ساة  املعاناة  حجم  يبني  مبا  والتوجيه 
ال�سلطة  مل�سوؤويل  نو�سح  وكذلك  العراقي،  ال�سعب  بها 
هو  وما  البلد  له  يتعر�س  ما  والت�سريعية  التنفيذية 
توليد  عملنا يف  هو  وهذا  العراقي،  املواطن  ل�سان  حال 
الدافع واملحفز الأبناء ال�سعب ليتجاوزوا �سعاب العملية 
املكا�سب  ذكر  عرب  البلد  يف  والدميقراطية  ال�سيا�سية 

واالإجنازات احلا�سلة يف العراق".
اأما فيما يتعلق بامل�ساريع التي تقيمها العتبة احل�سينية 
باأن  الكربالئي  ال�سيخ  �سماحة  اأو�سح  فقد  املقد�سة، 
الن�ساطات  من  العديد  نفذتا  املقد�ستني  "العتبتني 
ومل  الن�ساطات  هذه  تنوعت  وقد  وامل�ساريع،  واالأعمال 
فقد  والتطويرية  العمرانية  امل�ساريع  على  تقت�سر 
اأخذت على عاتقها النهو�س بالربامج الفكرية والدينية 
والقراآنية ومل تقت�سر على فئة معينة بل حتى و�سلت 
فئات  من  مهمة  فئة  نعتربه  الذي  الطفل  مرحلة  اإىل 
للعتبة  العامة  االأمانة  "غاية  باأن  موؤكداً  املجتمع"، 
احل�سينية هي توعية املواطن ب�سورة عامة ولي�س اإجناز 
امل�ساريع فقط، وهذا بالرغم من حاجة العتبات املقد�سة 
امل�ستمرة  الزيادة  نتيجة  العمرانية  للم�ساريع  وكربالء 
اأبعاد  لها  التي  الدينية  املنا�سبات  الزائرين يف  اأعداد  يف 
ومعطيات متعددة، اإذ متثل زيارة االإمام احل�سني )عليه 
اجلانب  تطور  ت�سمل  مهما،  �سياحيا  جانبا  ال�سالم( 

االقت�سادي وحت�سني �سورة البلد اأمام الوفود التي تزور 
كربالء والتي لها الدور املهم يف ت�سحيح الفكر اخلاطئ 

املوجه للعراق".
ولفت الكربالئي اإىل اإن "لكربالء جنبة ثقافية عقائدية 
اأن  �ساأنها  من  والتي  احل�سني  االإمام  زيارة  يف  تتلخ�س 
ح�سارية  مبادئ  وهي  ال�سامية  االإ�سالم  مببادئ  تعرف 

وقيم �سامية".
جلنة  ورئي�س  الربملاين  الوفد  رئي�س  بني  جانبه  من 
"جمل�س  باأن  العالق  علي  ال�سيد  الدينية  االأوقاف 
اأن يكون ممثاًل حقيقياً  نف�سه  اآل على  العراقي  النواب 
لهموم ال�سعب العراقي، واأن مقد�ساتنا هي من االأوليات 
واأن كل ما له اأثر وقيمة لدى ال�سعب العراقي يقع على 

عاتقنا كنواب عن ال�سعب".
وتابع،  "ان وفد جلنتي االأوقاف الدينية واملالية ت�سرف  
والعبا�سية  احل�سينية  العتبتني  موازنة  يدعم  باأن 
يف  عنهما  ممثلني  بح�سور  هذا  وجاء  املقد�ستني، 
هو  ما  حتقيق  من  متكنا  اإذ  املالية،  امليزانية  مناق�سة 
اإجناح  ت�سب يف  التي  املقد�سة  للعتبات  ومنا�سب  مالئم 
امل�ساريع العمرانية واخلدمية والثقافية، واأنه اإذ نتطلع 
تردنا  التي  املخ�س�سات  من  الكافية  املبالغ  اإ�سافة  اإىل 
الديني  احل�سور  تعزيز  يف  لت�سهم  املقد�سة  للعتبات 
اإن  اإىل  م�سرياً  املقد�سة"،  االأماكن  هذه  يف  وال�سياحي 
اإ�سافة  والعقيدة  الدين  يف  وا�سعا  ح�سورا  "لكربالء 
اإىل اأنها رافد مهم يف جمال ال�سياحة الدينية تدر على 

العراقيني موارد ا�ستثمارية".
واأ�سار العالق اإىل اإن "التخ�سي�سات املالية التي قدمت 

م�ضتل العتبة احل�ضينية املقد�ضة
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هذا العام مل تكن مب�ستوى الطموح وقد كانت حماولة 
يف  النق�س  �سد  يف  ناأمل  ولكننا  املوجودة،  الثغرات  ل�سد 
امل�ساريع  على  اطلعنا  واأننا  وال�سيما  القادمة،  املوازنة 
املقامة من ف�سائية كربالء وخدمات الإ�سكان الزائرين 

وهي تقع يف مناطق مهمة يف املدينة".
اإىل  اأ�سارت ع�سو اللجنة املالية جنيبة جنيب  اإىل ذلك 
للوقوف على حاجة  الزيارة واجلوالت جاءت  "هذه  ان 
العتبات املقد�سة من تخ�سي�سات مالية تعمل على اإكمال 
باأنها  امل�ساريع  وا�سفة  والبنائية،  االإعمارية  امل�سرية 

كوننا  بها  الفتخار  لنا  يحق  "م�ساريع 
معنوي  مردود  ذات  وهي  عراقيني 

واإيجابي للعراق".
باأّننا  التميمي  ماجدة  املالية  اللجنة  اأكدت ع�سو  بينما 
الذي  العراق  يف  الدينية  ال�سياحة  اإنعا�س  اإىل  "بحاجة 
ميتلك  واأنه  وال�سيما  والتنمية،  البناء  اإىل  بحاجة  هو 
التي توفر لنا  املقد�سة  بالعتبات  موارد عظيمة متمثلة 
االإ�سعاع الفكري واالنتعا�س االقت�سادي الذي من �ساأنه 
اأن يخفف عن القطاع احلكومي وي�سجع القطاع اخلا�س 
والفنادق  ال�سركات  بناء  عرب  العمل  فر�س  توفري  عرب 

ال�سياحية املهمة يف املدينة".
املالية  اللجنة  يف  عليه  نعمل  "ما  باأن  التميمي  وتابعت 
ال�سنة  يف  عليه  يعتمد  ر�سني  مايل  نظام  تاأ�سي�س  عرب 
القادمة يالئم تطلعاتنا باالإ�سراع يف اإقرار موازنة العام 

القادم بوقتها املحدد".
االأوقاف  جلنة  من  بايف  حميد  النائب  دعا  جانبه  من 
املوؤ�س�سات  بني  العالقات  تطوير  "�سرورة  اإىل  الدينية 
مع  كرد�ستان  اإقليم  يف  والثقافية  والدينية  العلمية 
العتبتني  اخل�سو�س  وجه  وعلى  كربالء  يف  مثيالتها 
املقد�ستني، اإ�سافة اإىل انفتاحها على علماء امل�سلمني يف 
االإقليم". ما النائب الدكتور خالد �سليمان فقد اأو�سح 
والتعاي�س  الت�سامح  خطاب  اإىل  بحاجة  "العراق  باأن 
واملواطنة الذي لطاملا �سمعناها من قبل املرجعية الدينية 
العليا ومنابر �سالة اجلمعة يف العتبة احل�سينية، واأننا 

هي  الدينية  املرجعية  ان  دائماً  نقول 

�سمام الأمان الذي حر�س على �سرورة 
م�ساركة كافة اأبناء العراق يف الإعمار 

وبناء دولة املواطنة".

العا�سمة  فيها  الأن  م�ستهدفة  "بالدنا  باأن  م�سيفاً   
الثانية لالإ�سالم )الكوفة( وهي ذات موروث ح�ساري، 
كما قد مَنّ اهلل تعاىل على العراق بالرثوات التي زادت 
من م�ستهدفيه وهذا ما عانيناه يف العراق وباالأخ�س 
وعامل  خطيب   600 من  اأكرث  فقدت  التي  االأنبار  يف 

ديني، نتيجة اخلطاب التكفريي ال�سال".
لتمثيل  اإال  هو  ما  الربملان  يف  "وجودنا  باأن  وتابع، 
وجودنا  واإن  الوطن،  الأجل  وامل�سحني  العراقيني 
نوؤكد  هنا  ومن  احلق،  كلمة  واإعالء  لن�سرته  هو 
العراقي  ال�سعب  طموحات  حتقيق  يف  عزمنا  على 

امل�سروعة".
يذكر ان هذه الزيارة هي االأوىل من نوعها من قبل 
اأع�ساء جمل�س النواب  من اأجل الوقوف على حقيقة 
مالية  املقد�سة من خم�س�سات  العتبات  ت�ستحقه  ما 
العتبتان  تنفذها  التي  امل�ساريع  اإكمال  اإىل  تهدف 
املقد�ستان، و قد كانت جولة ميدانية لرئي�س ديوان 
�سالح  ال�سيد  �سماحة  العراق  يف  ال�سيعي  الوقف 
العمرانية  امل�ساريع  تقييم  خاللها  من  مت  احليدري 
مدينة  ل�سالح  ت�سب  التي  والثقافية  واخلدمية 

كربالء وزائريها الكرام.

عبد احل�سني اليا�سريعلي العالق حميد بايف هناء الطائي د.ماجده التميمي د. خالد �سليمان
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الغ�سب يدك باب 
خيرب اآخر

)روز(  االأوغندية  املواطنة  اأ�سهرت 
يف  الديني  التوجيه  ق�سم  يف  اإ�سالمها 
بعد  وذلك  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة 
واإطالعها  الدين  هذا  باأحقية  اعتقادها 
اأمور ال�سالة والعبادة خالل عملها  على 

لدى اإحدى العوائل العراقية يف بغداد. 
تقول )اأم حممد( التي تعمل لديها )روز( 
اإنها "قبل �ستة اأ�سهر تعاقدت معها للعمل 
يف بيتها ملدة عامني وبعد التحاقها بالعمل 
ال�سالة  عن  كثري  اأ�سئلة  لديها  وجدت 
لالأذان  واإن�ساتها  العبادية  واالأمور 
كانوا  التي  ال�سالة  اإقامة  اىل  وانتباهها 

"روز وبعد  اإن  ميار�سونها يوميا"، مبينة 
اإطالعها على تلك االأمور وملدة ا�ستغرقت 
ا�سطحابها  اأ�سهر طلبت من زوجي  �ستة 
)عليه  احل�سني  االإمام  اأربعينية  زيارة  يف 

ال�سالم( م�سيا على االأقدام". 
واأ�سافت اإن "روز البالغة )25 عاما( كانت 
اإ�سالمها  اإ�سهار  وطلبت  امل�سيحية  تعتنق 
يف مرقد االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 
ذلك بعد اأن و�سلت اإىل قناعة كاملة دون 
اأي �سغوط مور�ست �سدها يف اأحقية هذا 

الدين".

العراقية  الثقافة  وزارة  من  وفد  زار 
يف  الثقافية  البيوت  مبدراء  متمثال 
املقد�سة،  احل�سينية  العتبَةَ  العراق 
العتبة  مع  الثقايف  والتعاون  للتوا�سل 
املطهرة خدمًة لن�سر الثقافة االإ�سالمية 
يف العراق، والتقى الوفد نائب اأمني عام 
العتبة املقد�سة ال�سيد اأف�سل ال�سامي على 

قاعة دار ال�سيافة.
ا�ستهل ال�سامي اللقاء بذكر اآيٍّ من القراآن 
ربك  باإ�سم  )اقراأ  تعاىل  لقوله  الكرمي 
املوىل  اإ�سارة  اأهمية  ليبني  خلق(  الذي 
كتوجيه  القراءة  اىل  وتعاىل  �سبحانه 
اإن  وبني  بالر�سالة،  خ�سها  التي  لالأمة 
اإال  يكون  ال  الثقايف  والتوا�سل  "املعرفة 
اإن  بعد االإطالع والقراءة"، م�سريا  اىل  
على  العمل  ومتعلم  مثقف  اأي  "واجب 
الفكر  وحماربة  ال�سليمة  الثقافة  ن�سر 
واملفاهيم التي تريد باأبناء البلد الهالك 

والتفرقة".

احل�سينية  "العتبة  اإن  ال�سامي  وبني 
والتربك  للزيارة  حمال  كانت  املطهرة 
الثقافة  الإ�ساعة  منار  فهي  اليوم  اأما 
من  جملة  خالل  من  املحمدي  والفكر 
املهرجانات  كاإقامة  الثقافية،  امل�ساريع 
الثقافية واإ�سدار العديد من االإ�سدارات  
وفتح  اإذاعة  واإن�ساء  الثقافية  والن�سرات 
البيت  اأهل  بفكر ومفاهيم  ت�سع  ف�سائية 
يعلو  اأن  االإرادة  وكانت  ال�سالم(  )عليهم 
العراق وحتديدا من كربالء  �سوت  من 
زال  وال  بخري  العراق  اإن  للعامل  ليقول 
وهي  ومفكريه  واآدابه  بثقافاته  ي�سدو 
الر�سالة التي نعمل على ن�سرها واإي�سالها 

جلميع العوامل".
من جهة اأخرى قال مدير ق�سر الثقافة 
اجلبوري(  )خالد  كربالء  يف  والفنون 
املطهرة  احل�سينية  العتبة  لدعوة  "تلبيًة 
مبدراء  متمثال  الثقافة  وزارة  وفد  زار 
والتوا�سل  لالإطالع  الثقافية،  البيوت 

تقيمها  التي  الثقافية  امل�ساريع  على 
الثقافة  �سلة  والإدامة  املطهرة،  العتبة 

بني الطرفني".
الرئي�سي  "الهدف  اإن  اجلبوري  وبني 
عام  وبعد  البلد  يف  الثقافية  للبيوت 
املتطرف  االإرهابي  الفكر  مواجهة   2003
والوئام  وال�سالم  املحبة  ثقافة  لن�سر 
بادرة  جاءت  لذا  الواحد  البلد  اأبناء  بني 
تاأ�سي�س البيوت الثقافية لدعم املوؤ�س�سات 
بناء عراق ثقايف جديد خال  الثقافية يف 
ولن�سر  الظالمي  والفكر  اجلهل  من 
البيت  الأهل  االإ�سالمية  الثقافة  وبث 
"امل�ساريع  اإن  مبينا   ال�سالم("،  )عليهم 
كاإقامة  الثقافية  البيوت  تزاولها  التي 
للفنون  القاعات  توفري  اأو  املهرجانات 
معار�س  واإقامة  امل�سارح  وفتح  الت�سكيلية 
متثل  مل  "البيوت  اإن  موؤكدا  للكتاب، 
وال�سالم  احلب  ملفاهيم  مغاير  فكر  اأي 

واملواطنة".

مواطنة اأوغندية ُت�سهر اإ�سالمها يف العتبة احل�سينية املقد�سة

مدراء البيوت الثقافية يف العراق يدعون  العتبة احل�سينية 
املقد�سة للتوا�سل والتعاون الثقايف
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خليل عفتان ونا�س 

االأر�س،  رحــم  يف  اأودعــتــه   ، قد�سياً  حلماً  ال�سماء  ن�سجت 
بني  مــن  بعنفوان  متدفقاً  ين�سل  نــور  حــني،  بعد  ليولد 
فيه  االأنبياء،  طيف  يحمل  ال�سابرة..نور  الكعبة  اأهــداب 
اأيوب،  ، و�ــســرب  اإبــراهــيــم  ، وفـــاء  نــوح  اآدم، وغ�سب  غــربــة 
اخلواتيم.. ر�سول  وحــزم   ، امل�سيح  وحلم  مو�سى،  وعقيدة 
الت�سحية  تو�سدت  عيون  )عــلــي(  ا�سمه  جديد  اأمــل  ولــد 
، واأقــــدام دونـــت �سفر الــهــجــرة ، حلم اخلــال�ــس االأبـــدي، 
ال�سرب  وين�سح  ال�سماء،  مبفردات  مدوناً  النداء  ويجيء 
تعلو  ال�سم�س،  بلون  ملونة  مـــدارات  متتد  قطراته،  اآخــر 
�ساحت  الدنيا  ت�سفع   ) علي  اإال  فتى  )ال  رايــة  �سهوتها 
 ، الكافرة  القلوب  جــدب  يف  الرف�س  ع�سب  وينمو  تكابر، 
و�سايا  يحمل  ال�سماء  من  ك�سفاً  الفقار  ذي  �سيف  وينزل 
، ينمو كف علي �سباراً على  ، بريق ن�سر قد اقــرتب  اهلل 
تهتف   .. بــالــفــرح  الــظــمــاأى  الــ�ــســحــارى  وت�سج   ، قب�سته 

بدواماتها اإن غيثاً من ال�سماء �سينهمر .
هناك بريق يعانق �سحابات اأحالم العبيد، بريق �سالالت 
بعذابات  يتلظى  بــريــق   ، املــالئــكــة  تــراتــيــل  تعانقها  �سرب 
اإن  معلنا ً  �سقيه،  معانقاً  ال�سحارى  فــرح  االأنبياء..يلتم 
الكفر، يرتعب  ينهزم غبار  ريح كفيه  عليا ً قد جــاء، من 
املوت فراراُ اأمام الذراع امل�سدد باهلل ، تتعاىل مواويل اجلن 
، اإن اإع�سار) اأبي تراب( قد نه�س ، مهدماً ذرى الوثنية، 
خ�سونة اأنامله تدير رحى احلق، وين�سحق تيه امل�ستكربين، 
م�ستحيال ً اإىل فتافيت نخرة ت�سحقها �سالبة االإميان..
يحتدم ال�سراع وحتت�سد القالع، ويعلو ال�سيف من جديد 

�سراعاً يف بحر جلي يتحدى زفري البحار ال�سفراء.
يدور الزمن..وتبداأ االأحزان، وتناأى حمطات الفرح، يعود 
احلقد املنهزم من جديد، ليعلن اإن عليا ً قتل كي يحيا ! 
يحيى يف ال�سماء ، يحيى يف االأر�ــس ، يحيى يف ال�سمري، 
يحيى يف الكلمة ، يحيى يف الزمن..يبقى علي خما�ساً يف 
العا�سقة،  ال�سموات  �سدر  يف  ورديــا ً  وحلما ً الدنيا،  �سدر 
ويعلو النداء من جديد اإن عليا ً عاد يعتلي �سهوة اأحالم 
الثوار..انه هناك دوما ً �سيفاً ال ينثلم ، حجارة من �سجيل 
ع�سق   ، اهلل  ع�سق  عا�سقاً  عا�سق..عاد  قلب  يف  �ساخن  دم   ،
االإ�سرار، عاد �سالة خا�سعة لربها بحب �سرمدي..انه هنا 
يف بالدي �سرب مقاتل، وهناك يف �سدور املحرومني راية 
باب  تــدك  بالغ�سب  حبلى  قب�سة  االأق�سى  ويف  وق�سية، 

خيرب اآخر ، وهنا يف القلب نور ال ينطفئ .

و�ـــســـالم  حتـــيـــة  الـــبـــنـــني  اأم 

بحرية  وقــفــت  اذ  يــومــا  �سيظل 

ناعيا املدينة  يف  املنادي  حيث 

ما الخبار عن احبابنا ب�سر  يا 

م�سائب البنني  اأم  يــا  فيجيب 

جعفر وغــيــبــة  لــعــثــمــان  فــقــد 

�سيغما بفقدك  كربى  وفجيعة 

جتمعا والــوفــاء  الخـــوة  حيث 

افتدي  جميعا  اولدي  ب�سر  يا 

يا ب�سر    عن    ولدي احل�سني ت�ساوؤيل

بفقيدها اأجــرهــا  عظم  رب  يــا 

معلق  الرماح  على  منه  الــراأ�ــس 

�سهدت لهم ار�س الطفوف جمازر

ولهيبها اأ�سرمت  ــار  ون عط�سى 

حلاله نــظــرت  ــو  ل عليل  فيهم 

زينب املــ�ــســائــب  ام  وحتــمــلــت 

مزقت  ينعيك  اح�سائي  ب�سر  يا 

لهمومنا  مــلــجــاأ  ــج  ــوائ احل بـــاب 

ــــــام الأي بــــك  فــعــلــت  مــــا  هلل 

الآلم  تــطــالــك  الــزمــان  غـــدر 

يــقــوم مقام  يـــرب ل  ـــل  اأه ــا  ي

الوهـــام تلكم  اأتــعــبــتــنــي   قــد 

�سقام �سيعتليك  تذيب  �سخرا 

اللئام قتله   هلل  لعبد  وكـــذا 

ال�سرغام انه  العطا�سى  �ساقي 

املقدام هو  عبا�س  الو�سف  يف 

ال�سالم فانه  الر�سول  �سبط 

حطام  ــاله  ع قــد  تقطع  قلبي 

حمام احل�سني  طــال  فاطم  يــا 

ينام الرمال  على  منه  واجل�سم 

ي�سام واجلميع  ثكلى  ون�ساء 

خيام  ت�ستباح  ي�ستت  �سعن 

اإقـــدام ــعــدى  ال رد  يف  خــذلــتــه 

الظالم  ويــوغــل  الــعــيــال  �سبي 

�سهام قطعته  قلبي  ــس  ــ� واح

يقام واملــــراد  ال�سفاعة  منك 

يف ماأ�ساة اأم البننَي )عليها ال�سالم( 
ال�سيد حممد �سناء الأعرجي 

الغ�سب يدك باب 
خيرب اآخر
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الرب ُّ  لذرية
 ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه واآله

يا ربِّ يا ربِّ اأنت مواله 

ة  قطعة من تراب اجلنَّ

يف كتاب املناقب ، عن عيون املجال�س ، اّن االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( �ساير اأن�س بن مالك يوماً ، فاأتى قرب خديجة فبكى ، ثّم 
قال )عليه ال�سالم( : اذهب عّني .

قال اأن�س : فا�ستخفيت عنه ، فلّما طال وقوفه يف ال�سالة �سمعته قائاًل :
يـا ربِّ يا ربِّ اأنت مواله ارحـم ُعـبيداً اإليك  ملجاه يا ذا املعايل عليك  معتمدي طوبى ملَن كنت اأنت مواله طوبى ملَن كان خائفاً  وجال 

ته اأجـابـه  اهلل ثــّم لـّباه ي�سكو اإىل ذي اجلالل  بلواه ومـا  بـه ِعـلَّة وال  �سقم اأكـرَث  مـن ُحـبِّه  ملواله اإذا ا�سـتكى بـّثه  وغ�سَّ
فنودي :لـبَّيك  لـبَّيك اأنت يف كنفي وكـّل  مـا قـلت قد علمناه �سـوتك تـ�ستاقه  مـالئكتي فـح�سبك ال�سوت قد  �سمعناه دعاك عندي 
اه �سـلني  بال ُرعب وال  رهبة وال   يجول يف ُحجب فـح�سُبك  الـ�سرت قد  �سفرناه لـو  هبَّت الريح يف  جوانبه َخـرَّ  �سـريعاً لـما  تغ�سَّ

حـ�سباً فـاإينِّ اأنـا  اهلل.

ملك  اأّن   ، العلماء  ق�س�س  كتاب  يف  ُينقل 
االإفرجن اأر�سل �سخ�ساً اإىل ال�سلطان عبا�س 
لعلماء مذهبك  قل   : له  وكتب   ، ال�سفوي 
اأجابوه  فاإن   ، ال�سخ�س  هذا  ُيناظروا  اأن 
دخلت دين االإ�سالم ، واإن اأجابهم لزمك اأن 
تكون ن�سرانّياً ، وكان ذلك ال�سخ�س ُيخرب 
مبا ُتخفيه اليد ؛ وذلك من خالل ما لديه 
من الريا�سات الباطلة ؛ ومن قدرات على 

خُمالفة النف�س و�سبطها .
من  وكان   ، العلماء  �سائر  ال�سلطان  فجمع 
حم�سن  ال�سيخ  العاّلمة  املرحوم  بينهم 
 : االإفرجني  الرجل  لذلك  فقال   ، الفي�س 
ُير�سل مثلك  �سلطانك عاملاً حتى  اأمل يجد 

من العوامِّ ملناظرة العلماء ؟!
فقال الرجل االإفرجني : اإّنك ال تخرج من 

عهدتي ، ُخذ بيدك �سيئاً حتى اأنّبئك به .
فاأخذ املرحوم الفي�س �سبحة من تربة �سيد 

ال�سهداء )عليه ال�سالم( واأخفاها يف يده .
ر االإفرجني طوياًل ، وبقي �ساكتاً . تفكَّ

فقال الفي�س : ملاذا بقيت عاجزاً ؟!
فقال االإفرجني : ل�ست عاجزاً ، ولكن اأرى 
ح�سب اأ�سولنا اّن يف يدك قطعة من تراب 
اجلّنة ، واإينِّ ُمتحريِّ اأين كانت هذه القطعة 

، وكيف و�سلت اإىل يدك ؟!
تربة  هي  قلت  ما  �سحيح   : الفي�س  فقال 
نبي  �سبط  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  قرب 
احل�سني  اأّن  باإقرارك  ظهر  وقد   ، االإ�سالم 
)عليه ال�سالم( هو اإمام امل�سلمني ، فيلزمك 

اأن ُت�سِلم .
فاأن�سف ذلك االإفرجني واأ�سلم .

اإذا  قال االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( : ) 
كان يوم القيامة نادى ُمناٍد : اأّيها اخلالئق 
عليه  اهلل  )�سّلى  حممداً  فاإّن  ؛  اأن�ستوا   ،
 ، اخلالئق  فُين�ست   . ُيكلِّمكم  و�سّلم(  واآله 
و�سّلم(  واآله  النبي )�سّلى اهلل عليه  فيقوم 
، َمن كانت له  فيقول : يا مع�سر اخلالئق 
حتى  فليقم  معروف  اأو  ِمنَّة  اأو  يد  عندي 
هاتنا ! واأّي  اأُكافيه . فيقولون : باآبائنا واأُمَّ
بل  ؟!  لنا  معروف  واأيُّ  ؟!  ِمنَّة  ؟!واأيُّ  يد 
على  ولر�سوله  هلل  واملعروف  واملِّنة  اليد 

جميع اخلالئق.
فيقول : بلى ، َمن اآوى اأحداً من اأهل بيتي 
اأ�سبع  اأو   ، اأو ك�ساهم من عرى   ، هم  َبرَّ اأو   ،
جايعهم ، فليُقم حتى اأُكافيه ؛ فيقوم اأنا�س 
قد فعلوا ذلك ، فياأتي النداء من عند اهلل : 
يا حممد ، يا حبيبي ، قد جعلت ُمكافاأتهم 
 ، �سئت  حيث  اجلّنة  من  فاأ�سكنهم   ، اإليك 
ُيحجبون  ال  حيث   ، الو�سيلة  يف  فُي�سكنهم 
عن حممد واهل بيته �سلوات اهلل عليهم ( 

. / عن اأمايل ال�سيخ الطو�سي .
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وقفةٌ على حياة العامل اجلليل ال�شيد عبد احل�شني �رشف الدين
قال تعاىل: )من املوؤمنني رجال �سدقوا ما 
نحبه   ق�سى  من  فمنهم  عليه  اهلل  عاهدوا 

ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال(.
ذلك هو ال�سيد عبد احل�سني �سرف الدين 
جنل ال�سيد يو�سف ابن ال�سيد جواد ال�سيد 
ا�سماعيل، املولود يف الكاظمية بالعراق عام 
جمادي  من  الثامن  يف  واملتوفى  1290هـ 
اأحدى   يف  واملدفون  1377هـ  �سنة  الثاين 

الغرف يف ال�سحن العلوي ال�سريف.
درو�س  عر�سها  يف  العامل  هذا  حياة  اإن 
�سبيل  اإىل  االأجيال  خاللها  من  ترتقي 
واخللود  املجد  �سماء  اإىل  وتهتدي  احلق 
فكان رحمه اهلل ذا  نهج قومي وف�سل عظيم 
خدماته  عرب  امل�سلمني  على  عميم  وخري 

اجلليلة واآثاره الغزيرة التي ال حد لها.
بيت  يف  الدين  �سرف  ال�سيد  ن�ساأ  فلقد 
اآباء ميامني،  العز من  ذروة  �سريف منا يف 
يف  االإ�سالمية  العلوم  يدر�س  واإ�ستمر 
الكثري  واأخذ  االأ�سرف،  والنجف  الكاظمية 
نوابغ  من  والنقلية  العقلية  العلوم  من 
العلماء مما مكنته املدر�سة الفقهية للت�سيع 
در�س  فقد  الرفيع،  املن�سب  هذا  ليحتل 
ووحيد  ع�سره  فريد  عند  واأبحاثه  اخلارج 
دهره ال�سيخ كاظم اخلرا�ساين فخرج باآراء 
اأ�سولية واآفاق علمية ملفتة للنظر فاأ�سبح 
فاأعجب  اأ�ستاذه  عند  واالأمنوذج  املرغوب 
الثالث  العقد  جتاوز  وملا  اإعجاب  اأميا  به 
جبل  منطقة  اإىل  انتقل  املبارك  عمره  من 
عامل اللبنانية، ع�س اآبائه واأجداده فاأ�سبح 
�سيدها و�سريفها فعمل على ان يكون طبيبا 
مدينته  الأبناء  العالية  بكفاءاته  دوارا 
املحتل  العدو  خلف  ما  اإ�سالح  على  فعمل 
وانهيار،  اإف�ساد  من  الفرن�سي  واال�ستعمار 
اخلطابي  واأ�سلوبه  الديني  مركزه  وا�ستغل 

يف الوعظ والتوجيه والن�سح واالإر�ساد.
ومن  لال�ستعمار  املناه�سني  من  وعد 

فك�سفه  عرو�سه،  هزت  التي  العنا�سر 
وف�سحه، ب�سورة اأثارت حفيظة الفرن�سيني 
فبداأوا يكيلون له التهم املتعددة، فظل ذلك 
اأي�سا  القيمة  اآثاره  ومن  ال�سابر،  ال�سامد 
-الن�س  ولغات:  طبعات  عدة  طبعت  والتي 
ماآمت  يف  الفاخرة  املجال�س  واالإجتهاد- 
العرتة الطاهرة -الف�سول املهمة يف تاأليف 
الزهراء  تف�سيل  يف  الغراء  الكلمة  االأمة- 
فل�سفة  اهلل-  جار  مو�سى  م�سائل  -اأجوبة 
امليثاق والوالية ور�سائل وم�سائل يف الفقه، 
�سحية  راحت  التي  الكتب  على  وعالوة 
فاأ�سبحت  منزله  على  اال�ستعمار  اعتداء 

دخانا يتطاير اإىل االأعلى.
التجوال  كثري  الدين  �سرف  املرحوم  وكان 
زار  فلقد  االإ�سالمية،  البالد  والتطواف يف 
وعلماءها  وم�سر  املقد�سة  وعتباته  العراق 
يوؤم  �سيعي  اإمام  اأول  وهو  وكعبتها  ومكة 
وكان  احلرام  امل�سجد  يف  احلجيج  امل�سلمني 
ملك  من  بتكليف  وذلك  1340هـ  عام  ذاك 

احلجاز اآنذاك امللك ح�سني.
املرحوم  اأ�س�س  االجتماعية  م�ساريعه  ومن 
كثرية  واإح�سان  علم  مراكز  الدين  �سرف 
با�سم  ثقايف  وناٍد  للبنات  مدر�سة  منها: 
امل�ساجد  من  والع�سرات  ال�سادق  االإمام 

واحل�سينيات يف لبنان، جبل عامل وع�سرات 
من املراكز الدينية والثقافية والتي �سجلت 
يف  واجتماعيا  �سيا�سيا  وزنا  هذا  ليومنا 
جيل  خلق  من  ومتكنت  ال�سام  بالد  �ساحة 
األف ح�ساب عند  له  مثقف توعوي يح�سب 

العدو وال�سديق. 
للمرجع  بليغ  بتقييم  ولنختم حديثنا هذا 
الربوجردي  ح�سني  ال�سيد  االأعلى  الديني 
الدين  �سرف  للمرحوم  املراجعات  لكتاب 
الدهر عقم عن  ان  اأظن  حيث قال: )كنت 
املراجعات(  قراأت  حتى  املفيد،  ال�سيخ  مثل 
بكل  الدين  �سرف  املرحوم  ات�سم  وهكذا 
لالأمة  ليعيد  دائب  وا�ستعداد  عالية  همة 
�سموخها و�سموها ولي�سجل الأجيال العلماء 
بث  كيفية  يف  والتفاين  االإخال�س  درو�س 
االإن�ساين  املجتمع  وخلق  الديني  الوعي 
و�سجاعة  بب�سالة  احلياة  غمار  وخو�س 

وجتنب الك�سل والركون اإىل الدنيا.
للراحل  مميزا  رمزا  املراجعات  كتاب  يعد 
التي بحثت فيه  اأ�سهر الكتب  اإذ يعترب من 
االإ�سالمية  االأمة  يف  االختالفات  بع�س 
هذا  اأعطى  وقد  علمياً  مو�سوعياً  بحثاً 
الثمار املرجوة منه فكان مناظرات  الكتاب 

وبحثا ال مثيل له.

جملة �لحر�ر �ل�سبوعية 21

من �سرية �لعلماء



ـَــيَّ ُبــــنـ

ح�سن الها�سمي

امل�سلمني  عند  القوة  اأ�سباب  من  �سببا  اجلمعة  �سالة  تعد 
االإ�سالمي  للح�سور  الواعي  التج�سيد  متثل  اأنها  حيث 
واقع  يف  البناء  ودورها  االإ�سالمية،  بال�سعائر  وااللتزام 
اأهداف  له  اجلمعة  منرب  اإن  حيث  وم�ستقبلهم،  امل�سلمني 
الرتبوي  املنهج  وبيان  احلّقة  العقائد  بيان  اأهمها  وغايات 
واالأخالقي لالإ�سالم يف جميع جوانب احلياة وبيان االأحكام 
ال�سرعية والن�سح واملوعظة واالإر�ساد وتب�سرة عموم النا�س 

مبا هو مطلوب منهم لدنياهم واآخرتهم.
ال �سبهة وال خالف يف م�سروعية �سالة اجلمعة فهي واجبة 
يف اجلملة، باإجماع االأمة، بل اإنها تعد من �سروريات الدين، 
وعليها دل الكتاب العزيز والروايات املروية عن النبي )�سلى 
اهلل عليه واآله( واأهل بيت الع�سمة )عليهم ال�سالم(، واإمنا 
اخلالف يف بع�س �سروطها كح�سور االإمام واإذنه وب�سط يده 
اأغلبها  االتفاق على  بعد  العام )الفقيه(،  نائبه  يد  ب�سط  اأو 

كالعدد وامل�سافة الفا�سلة بني جمعتني وغريهما.
)قد�س  اخلوئي  ال�سيد  �سماحة  العلمية  احلوزة  زعيم  يرى 
املكلف  اأن  مبعنى:  تخيريا،  واجبة  اجلمعة  �سالة  ان  �سره( 
توفرت  اإذا  اجلمعة  �سالة  اإقامة  بني  اجلمعة  يوم  خمري 
اجلمعة  اأقام  فاإذا  الظهر،  ب�سالة  االإتيان  وبني  �سرائطها 
يف  اجلمعة  اأُقيمت  واإذا  الظهر،  عن  اأجزاأت  ال�سرائط  مع 
بلد واجدة ل�سرائط الوجوب وال�سحة وجب احل�سور على 
ج  اخلوئي  ال�سيد   - ال�ساحلني  )منهاج  )وجوبا(.  االأحوط 

1 �س 185(.
�سبعة  واجتماع  الوقت،  دخول  هي:  الوجوب  و�سرائط 
ل�سرائط  اجلامع  االإمام  ووجود  االإمام،  اأحدهم  اأ�سخا�س، 
االإمامة من العدالة وغريها مما ي�سرتط يف اإمامة اجلماعة 
باإ�سافة التمكن من اإلقاء اخلطبتني، ويرى البع�س ا�سرتاط 

الفقاهة اأو االإجازة من الفقيه باالإ�سافة اإىل ما ذكر.
بني  امل�سافة  تكون  ال  واأن  اجلماعة،  هي:  ال�سحة  و�سرائط 
من  اأقل  االآخر  واملكان  اجلمعة  �سالة  فيه  تقام  التي  املكان 
فر�سخ)حوايل خم�سة كيلو مرتات( ، وقراءة خطبتني قبل 

ال�سالة.
احل�سيني  علي  ال�سيد  �سماحة  االأعلى  الديني  املرجع  وقال 
واجبة  اجلمعة  �سالة  الوارف(:  ظله  )دام  ال�سي�ستاين 
اجلمعة  يوم  املكلف  اأن  ذلك  ومعنى  االأظهر،  على  تخيريا 
خمري بني االإتيان ب�سالة اجلمعة على النحو الذي تتوفر 
اإقامة  ولكن  الظهر  ب�سالة  االإتيان  وبني  �سرائطها  فيه 
اجلمعة اأف�سل، فاإذا اأتى بها مع ال�سرائط اأجزاأت عن الظهر. 
)منهاج ال�ساحلني - ال�سيد علي ال�سي�ستاين ج 1 �س 307 (.

االإلهّية  الدعوة  تاأتي  غريها  واأُخرى  احليثّيات  هذه  ومن 
بال�سعي ل�سالة اجلمعة وترك كّل ما �سواها لهواً اأو بيعاً اأو 
ما اأ�سبه من �سوؤون الدنيا، وهكذا اأ�سبح ال�سعي اإىل اجلمعة 
مفرو�ساً  اأمراً  وعلماء(  )مذاهب  امل�سلمني  بع�س  لدى 

باإجماع االأمة عند توافر �سروطها.
وقد اعترب الكثري من فقهاء االإ�سالم وجود �سرائط الوجوب 
ذلك  ولعّل  الإقامة �سالة اجلمعة،  االإمام  وعدالة  وال�سحة 

التي  ال�سيا�سية  الدينية  ال�سعائر  من  كونها  على  مرتكز 
اأْن ال ينتفع منها الظلمة وال يتخذونها منرباً يف  ينبغي 
التاريخ  يف  نقراأ  ونحن  اأنف�سهم،  ومتكني  النا�س  ت�سليل 
كيف اأ�سبحت خطبها مركزاً حلرب اأولياء اهلل، كما فعل 
واأهل  علي  االإمام  جتاه  والعبا�سي  االأموي  احلزب  ذلك 
املنا�سبات  واأبرز  اأهم  من  فهي  ال�سالم،  عليهم  البيت 
الدينية  اأمورهم  امل�سلمون للتداول يف  التي يجتمع فيها 

والدنيوية. 
�سوت  اجلمعة  اإمام  ينقل  اجلمعة  منرب  خالل  ومن 
امل�سوؤولني  اإىل  امل�سروعة  ال�سعب  ومطالب  املظلومني 
العباد  يخدم  مبا  واالأف�سل  االأح�سن  وتقدمي  ملعاجلتها 
نف�سه  من  واعظ  اإىل  بحاجة  املوؤمن  اإن  وطاملا  والبالد، 
وقبول ممن ين�سحه، وطاملا نهدف جميعا اإىل بلوغ هدف 
لرعاية  مركزا  يتبواأ  فالذي  النبيلة،  االإن�سانية  اخلدمة 
النا�س اأحق باأن يكون ممتنا ملن يك�سف له مواطن اخللل 

وال�سعف لردمها والو�سول معا اإىل �ساطئ االأمان.
اأو  و�سيلة  لديه  لي�س  االأغلب  االأعم  املواطن يف  يزال  وال 
اإال  ومعاناته  ومطاليبه  �سوته  خالله  من  ينقل  منرب 
اأئمة اجلمعة  اإن خطب  اإذا عرفنا  منرب اجلمعة، ال�سيما 
عليهم،  ومبا  لهم  مبا  امل�سلمني  اأو�ساع  تتناول  ما  غالبا 
الهادفة  اجلمعة  منابر  من  يطرح  ملا  اجلميع  وتعاطف 
لبع�س  والتقومي  االإ�سالح  م�سرية  دعم  يف  عادة  ي�سب 
امل�سارات اخلاطئة واالأخذ بيد البلد وال�سعب اإىل ما فيه 

�سالحه وخريه واأمنه وازدهاره. 

طبة اجُلمعة منرب من ال منرب له ُخُ

اأاأمْر باملعروف
واأف�سل  انتظارك هذا  اأدائها  بدقائق فانك تكون قد نلت مر�ساة اهلل عز وجل يف  تتاأهب لل�سالة قبل  عندما 
ال�سالة عندما تكون يف امل�سجد وجماعة واالمر املهم الذي يجب ان تعتاد عليه عندما يكون 
جارك امل�سجد فال �سالة لك يف بيتك فاحر�س على ان ت�سلي يف امل�سجد حال االأذان وانت 

يف بيتك فان �سالة امل�سجد اأف�سل من ال�سالة يف البيت .
انَه عن املنكر 

نعم عندما ترى جمموعة من اأ�سدقائك او جارك وهم ال يبالون لل�سالة يف امل�سجد فيجب ان حتثهم وتذكرهم 
باأهمية ال�سالة يف امل�سجد وال تياأ�س من عدم اال�ستجابة فذكرهم باالأحاديث النبوية ال�سريفة التي حتثنا على 
االلتزام بال�سالة يف اجلامع ففي الرواية عن اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم: "حرمي امل�سجد اأربعون ذراعاً واجلوار 

اأربعون داراً من اأربعة جوانبها"
رت اجلار باأنه من �سمع النداء" اأي االأذان"، فعن اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم: "ال �سالة جلار امل�سجد  وبع�سها ف�سَّ
�سمع  " من  قال:  ؟  املوؤمنني  اأمري  يا  امل�سجد  جار  ومن  فقيل  علة،  به  اأو  عذر  له  يكون  اأن  اإاّل  امل�سجد،  يف  اإاّل 

النداء".
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اإىل / القارِئ الكرمِي

الن�سوة التي ن�سعر بها عندما يعلم من يهمنا اإننا قمنا بعمل عظيم وكذلك اخلجل واحلياء ياأخذنا عندما يعلم بعملنا القبيح ولكننا بني هذا وذاك قد 
ال نعلم اإن هنالك رقيبا يرانا وي�سمعنا ونحن ال نراه وال ن�سمعه ويف نف�س الوقت قد نركن اىل االطمئنان باأنه ال يعلم مبا نقوم به وهذه اإحدى �سلبيات 
تفكرينا ، فاإذا ما اأردنا ان نقوم اأعمالنا واأقوالنا فلنتذكر اإن حبيبنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله يرانا امل نقراأ يف الزيارة واعلم ان ر�سولك ي�سمع 

كالمي ويرى مقامي ... اىل اآخر الدعاء .
فاإذا ما تقينا واعتقدنا بان هذا حا�سل فعلينا تهذيب اأفعالنا لنكن عند ح�سن ظن ر�سولنا �سلى اهلل عليه واله اأف�سل من الوقوف بني يدي اهلل عز وجل 
ونحن نحا�سب على ما �سدر منا من اأفعال قبيحة اعتقدنا ان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله ال يعلم بها وعندها ال ينفع اخلجل فلن�سارع اىل تهذيب 

اأفعالنا واأقوالنا طبقا لل�سريعة التي جاء بها نبينا حممد �سلى اهلل عليه واله و�سلم .
قال االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( : اإّن اأعمال العباد ُتعر�س على ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله( كّل �سباح اأبرارها وفّجارها ، فاحذروا فلي�ستِح اأحدكم 

قلمي املتوا�سعاأن ُيعر�س على نبيه العمل القبيح .. جواهر البحار

احل�شنُي وحمبوه هم املنت�رشوَن
علي ال غرا�س 

االأعظم  الر�سول  �سبط   - ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
يف  املذبوح  ال�سهيد  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  حممد 
ا�سم يرتدد بكل  اأر�س كربالء قبل نحو 1400 عام - 
ناحية  كل  يف  اخلفاقة  الرايات  ويزين  االأمم،  لغات 
بني  وقبوال  انت�سارا  يوم  كل  يف  ويزداد  العامل،  حول 
وانه  اخلارق  انت�ساره  على  دليل  ذلك  وكل  الب�سر، 
اأعظم منت�سر يف التاريخ بف�سل اأفكاره التي تتوافق 
االأديان، وهو بال �سك  الب�سر من كل  مع طبيعة كل 
انت�سار كبري لع�ساق مدر�سته اخلالدة وباخل�سو�س 
واإحيائهم  و�سمودهم  مواقفهم  بف�سل  �سيعته 
ون�سرهم الأفكار ثورته رغم كل الظروف والتحديات 
والعزة،  للحرية  نربا�س  اإىل  حتولت  التي  االأفكار 
ن�سر  و�سعاع  والفداء،  والت�سحية  لالإباء  و�سعار 
العامل،  يف  وامل�ست�سعفني  وامل�سطهدين  للمظلومني 
ونداوؤه اخلالد: »كونوا اأحرارا يف دنياكم« الذي حتول 
اإىل اكرب قوة جاذبة واإىل وقود يثري احلما�س والثورة 

لدى ع�ساق احلرية يف كل زمان ومكان. 
فهل حقا حققت ثورة عا�سوراء، وحقق ع�ساق االإمام 
"ال�سيعة" وحمبو احلق والعدالة واحلرية  احل�سني 

واالإ�سالح انت�سارا؟.

لغاية  االأ�سيل  املحمدي  االإ�سالمي  الدين  بقاء  اإن 
اليوم يعود اإىل دور االإمام احل�سني وثورته اخلالدة يف 
كربالء، »فاالإ�سالم حممدي الوجود، ح�سيني البقاء«، 
هويتهم،  على  وحمافظتهم  ال�سيعة  ل�سمود  ان  كما 
وباخل�سو�س  واملنا�سبات،  ال�سعائر  باإحياء  ومت�سكهم 
مرا�سم ثورة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(، وجمزرة 
لل�سيعة،  واالإ�ساءة  الت�سويه  رغم  الدموية،  عا�سوراء 
وال�سجن  واملالحقة  والت�سييق  واحلرمان  واملنع 
واملواكب  واحل�سينيات  امل�ساجد  وا�ستهداف  والقتل 
بالتفجري، هو انت�سار باهر للعدالة والعقيدة واحلق 
احل�سني  االإمام  ثورة  وملبادئ  واالإن�سانية  واحلقيقة 
وال�سرف  والعزة  احلرية  لتكري�س  ال�سالم(  )عليه 
والثورة  والتغيري،  واالإ�سالح  والت�سحية  واالإباء 
�سد الظلم والعدوان، فق�سية االإمام احل�سني )عليه 

ال�سالم( هي ق�سية لكل اإن�سان من كل االأديان.
ال�سيعة خالل هذا العام تعر�سوا العتداءات وح�سية 
واأعداء  واحلرية  العدالة  اأعداء  قبل  من  دموية 
الر�ساالت ال�سماوية واالإن�سانية واأعداء النبي حممد  
احل�سني،  االإمام  واأعداء  و�سلم(   عليه  اهلل  )�سلى 
عرب ا�ستهداف مواكب اإحياء عا�سوراء بتفجري وقتل 
احل�سني)عليه  مدر�سة  وع�ساق  حمبي  من  االأبرياء 
الدائمة  العادة  هي  كما  ال�سيعة  رد  وكان  ال�سالم(، 

املرا�سم  اإحياء  واال�ستمرار يف  والتحدي  ال�سمود  هو 
اأكرب  ميثل  الذي  املوقف  احلزينة،  العا�سورائية 
هزمية للمعتدين والتكفرييني، واأعظم ن�سر  لع�ساق 

احل�سني )عليه ال�سالم(.
الت�سحية  دروب  يف  در�سا  العام  هذا  ال�سيعة  وقدم 
ذكرى  باإحيائهم  وال�سجاعة  وال�سمود  والفداء 
عا�سوراء املوؤملة رغم الظروف والتحديات، اإذ تعر�ست 
املنطقة هذا العام الأجواء جوية �سيئة جدا، عوا�سف 
منطقة  يف  �سديد  وبرد  للروؤية،  وانعدام  ترابية، 
ال�سام، ي�سعب  اخلليج والعراق، وعوا�سف ثلجية يف 
�سيعة  ولكن  منزله،  من  اخلروج  االإن�سان  على 
الرجال  من  الكثيف  احل�سور  على  اأ�سروا  احل�سني 
بهم  امتالأت  للمجال�س  وال�سيوخ  واالأطفال  والن�ساء 
احل�سينيات والطرق املقابلة، الإحياء فاجعة عا�سوراء 
املتقلبة  االأجواء  رغم  ح�سينية  وحرارة  بتفاعل 
واثبات  بح�سورهم  ال�سيعة  انت�سر  لقد  وال�سيئة، 
اإخال�سهم وع�سقهم للح�سني، فال الربد القار�س وال 
االأمطار ال�سديدة وال العوا�سف الرتابية وال احلرارة 
وال  الرتهيب  وال  اخلانقة  الرطوبة  وال  العالية 
التفجريات متنعهم من اإحياء عا�سوراء احل�سني، انه 
انت�سار للعدالة وملحبي احلرية واالإ�سالح والتغيري، 

ولل�سيعة ولالإرادة احل�سينية.
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هم�شة..

هم�سة..

و  القلب  يف  تنبت  بي�ساء  زهرة  • ال�سداقة 
تتفتح يف القلب و لكنها ال تذبل ..

و  يتاأمل  قلب   : قلبان  العظيم  • للرجل 
قلب يتاأمل ..

وقعت  �سخرة  كمثل  ال�سوء  علماء  • مثل 
على فم نهر ال هي ت�سرب منه و ال هي 

ترتكه يخل�س اإىل الزرع . الزمن اأن ينال 
منه ..

 : �سياعاً  يذهنب  اأربع   ) اأربع  يف  خري  ال   ( •
االأكل مع ال�سبع ، ال�سراج مع القمر ، الزرع 

يف ال�سبخة ، و ال�سنعة يف غري اأهلها ..

احلليب
  يقلل 

    فوائد 
        ال�شاي  

التي  املركبات  عالية من  ن�سب  على  يحتوي  ال�ساي  ان  بالهند  ال�ساي يف جورهات  بحوث  علماء يف مركز  اكت�سف 
ت�ساعد على تقليل كمية الدهون التي متت�سها االأمعاء وميكن اأن يخف�س الكول�سرتول. لكن الربوتينات املوجودة 

يف حليب البقر املخلوط بال�ساي حتيد هذه القدرة على مكافحة الدهون.
وثيواروبيغنيز  ثيوفالفني  با�سم  املعروفني  املركبني  اأن  تلغراف  ديلي  ن�سرتها  التي  اجلديدة  الدرا�سة  بينت  وقد 

مينعان البدانة يف فئران التجارب التي كانت مو�سوعة على نظام غذائي عايل الدهون.
ا�ستفادتهم من  عدم  بريطانيا  النا�س يف  على  يبدو  ال  ملاذا  يف�سر  اأن  االأمر ميكن  هذا  اأن  االآن  الباحثون  ويعتقد 

التاأثريات ال�سحية لل�ساي رغم كونهم من بني اأكرب امل�ستهلكني لهذا امل�سروب يف العامل.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل ان الباحثني يف املركز يعملون االآن على تطوير �سالالت جديدة من ال�ساي بها ن�سب اأعلى من 

هذه املركبات املعروفة با�سم بوليفينول بينما يبحثون عن طرق جلعلها اأقل عر�سة للتحييد بوا�سطة احلليب.
وقد اأظهر البحث اأن اجلرعات املنخف�سة من ع�سارة ال�ساي العادي قللت م�ستويات الكول�سرتول يف الفئران كما 

قللت م�ستويات االأحما�س الدهنية يف جمرى الدم.

اين املواطن ابو فاطمة من حمافظة كربالء 
بحماية  التحقت  الهندية  ق�ساء  املقد�سة 
بتاريخ  الكهرباء  �سرطة  يف    fBs املن�ساآت 
املقبور  الطاغية  �سقوط  بعد   2003/7/1
نتقا�سى   2010 ولغاية  التاريخ  ذلك  ومنذ 
راتب عقد ) 275000( الف  دينار ، وخالل 
هذه الفرتة يعدوننا كل �سنة بالتثبيت على 
 2011/1/5 بتاريخ  واخرياً  الدائم  املالك 
على  الكهرباء  و�سرطة    FBS تثبيت  مت 
مواليد  وا�ستثنوا   .. الداخلية  وزارة  مالك 
1967 – 1966 – 1965 اىل 1960 .. بحجة 
اننا كبار ال�سن وخارج ال�سوابط القانونية 
يف  مدنية  وظائف  اىل  �سنحيلكم  وقالوا 

وزارة الكهرباء ..
وهذه اربعة ا�سهر نراجع ال اإحالة وال راتب 
عقد وال تثبيت حتى راتب العقد الذي هو ) 
275000( دنيار  ل�سهر 1 و 2 من 2011 ونحن 

يف اخلدمة ومل  ن�ستلمه ..

�سكوى و�سلتنا

كرمي الع�سل  
              ل�سباب الُعُنق 

1 و 2 ملعقة كبرية من الع�سل ال�سائل.

1 و 2 ملعقة �سغرية من زيت الزيتون.
التح�سري وال�ستعمال :

يف  وتعباأ   ، البع�س  ببع�سها  جيداً  املكونات  تخلط 
امل�ستح�سر  هذا  ويكون  بالثالجة..  حُتفظ  زجاجة 

جاهزاً لال�ستعمال بعد مرور 24 �ساعة.
يعمل تدليك خفيف للعنق بامل�ستح�سر ، ثم ي�سطف 

باملاء الفاتر بعد 20 دقيقة...
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  يف الوقت الذي يدرك فيه جنوم ال�سينما وامل�ساهري 
اأن  من  وتاأكدهم  الزمن،  من  عقود  منذ  االأمر  هذا 
الظهور ب�سكل جيد اأمر ال يقت�سر فح�سب على بنيتهم 
التقدمي،  بطريقة  اأي�سا   يتعلق  واإمنا  اجل�سدية، 
واملحيط وبالتاأكيد الوقفة اأمام الكامريا، اإال اأن االأمر 

االأكرث اأهمية هو االإ�ساءة.
النقاط التالية هي املبادئ االأ�سا�سية لنوعية االإ�ساءة 

املغرية التي قد يرغب االأ�سخا�س يف البحث عنها:
1 – االإ�ساءة القوية لن تفيد باأي حال من االأحوال، 
الذي  امل�سدر  عن  تبحث  اأن  حاول  تواجدت،  فاأينما 
جميع  يف  وموزعة  )خمففة(  ناعمة  اإ�ساءة  لك  يوفر 

اأنحاء الغرفة، واأحر�س على تفادي الظالل القوية.
بلمبات  اال�ستعانة  يف  الرغبة  تراودك  رمبا   –  2
ت�ستهلك قدرا اأقل من الطاقة الكهربية، اأو حتى تلك 

اللمبة التي ت�سدر لونا ً خافتا ً اإىل حد كبري.
حدة  من  للتخفيف  اأخرى  طريقة  وهناك   –  3
االإ�ساءة، وهي ا�ستخدام امل�سابيح املظللة اأو ما يعرف 
بطربو�س  املظلل  فامل�سباح   ،Shade Lamp بالـ 
اأبي�س نا�سع   �سوف مينحك �سوءا اأبي�س  قوياً، اأما 
ال�سوء  فيوجه   ،) ال�سفاف  غري   ( املعتم  الطربو�س 
اللون  ذو  الطربو�س  اأي�سا ً  وهناك  الأ�سفل،  اأو  الأعلى 
الغامق الذي من �ساأنه اأن ير�سح ال�سوء ويخلق اأجواء 

ناعمة.
الذي يخرج  املكان  اإىل  اأن تنظر  ، عليك  – واأخريا ً  4
هو  الوجه  م�ستوى  يف  االإ�ساءة  فتثبيت  ال�سوء،  منه 
الو�سعية املثالية، لذا، فاإن و�سع امل�سباح على مائدة اأو 
تثبيتها على قائم �سيوؤدي الغر�س اخلا�س بك ب�سورة 
جيدة، وقد يكون باإمكانك اأي�ساً ا�ستخدام عدة نقاط 
�سوئي  توهج  وتوفري  الظالل  من  للتخل�س  �سوئية 

ناعم يف جميع اأنحاء الغرفة.

تظهر بع�س عالمات الذكاء على بع�س الأطفال منذ �سن مبكرة ومن اأهمها:
االآخرين. االأطفال  من  اأقل  الذكي  الطفل  • ينام 

االأمور. على  وال�سيطرة  الب�سري  الرتكيز  على  الأوانها  �سابقة  قدرة  • لديه 
املكعبات. وتركيب  لعبة  واختيار  القلم  كا�ستخدام  مبكرة  ب�سن  لديه  املهارات  • تبداأ 

. مبكرا  الكتابة  ويتعلم  اأكرث  بطالقة  • يتكلم 
. اجلماعة  و�سط  وجوده  لدى  القيادة  روح  • لديه 

ومتى ما ظهرت هذه العالمات على الطفل ينبغي االإهتمام بها وتنميتها وتوفري اجلو املنا�سب لتحفيزه على االإ�ستمرار كتوفري االأدوات املنا�سبة 
اأو اللعب بها كاالألوان واأقالم الكتابة واالألعاب التعليمية التي تنمي ذكاء الطفل وحتفزه على البحث عن كل جديد  للطفل التي يهتم باقتنائها 

ويحبذ اإحلاقه بريا�س االأطفال من �سن مبكرة ..
�سنهم  ينا�سب  باأ�سلوب  عليها  االإجابة  يجب  بل  يالحظه  ما  كل  عن  واملتكررة  الكثرية  الطفل  اأ�سئلة  من  التذمر  عدم  الوالدين  على  يجب  كما 

وف�سولهم...

مبادُئ اأ�شا�شية الإتقان فن االإ�شاءة يف املنزل  

خم�س عالمات للطفل الذكي

هذه جمموعة من الأ�سرار التي ت�سمن لالأفراد تهيئة حالتهم املزاجية وا�ستح�سار �سماتهم 
ال�سخ�سية من خالل نوعية الإ�ساءة التي ت�ستخدم من حولهم 

جملة �لحر�ر �ل�سبوعية 25

�أ�رصة وجمتمع



بطالة مقنعة اأم ت�سول مقنع ..؟؟

اعتذار ذكي
طالب كثري من قراء "الحرار"  ان تكون املجلة بثمن 

ولو ب�سكل رمزي حيث ان هنالك 

اقتنائها  على  يحر�س   من 

ل  الحيان  من  كثري  ويف  ا�سبوعيا 

انه  حيث  لنفادها  ن�سخة  على  يح�سل 

مما  ن�سخة  من  اكر  ياأخذ  البع�س   ان  لوحظ 

يوؤثر على  اآلية التوزيع بني القراء  بعدالة.

و�سلتنا  وان  �سبق  حيث  الدرا�سة  قيد  املقرتح  هذا 

طلبات كثرية توؤكد على �سرورة بيعها بثمن .

مقد�سة  ا�سماء  فيها  املجلة  ان  الخرى  وال�سرورة 

تلزم مقتنيها ب�سرورة احلفاظ عليها وعدم رميها يف 

اماكن غري �سليمة  لهذا نهيب  الخوة القراء اللتفات 

اىل هذا المر  املهم . 

يروى يف بع�س االأخبار اأن ملكا من امللوك اأمر 
اأن ي�سنع له طعام، واأح�سر قوما من خا�سته.

�سحن  ومعه  خادم  اأقبل  ال�سفرة  مدت  فلما 
طعام، وملا قرب من امللك هابه، فعرث ووقع من 
بدق  امللك  فاأمر  امللك،  ثوب  طرف  على  املرق 
ال�سحن  �سب  ذلك،  اخلادم  راأى  فلما  عنقه.. 

كله على راأ�س امللك!..
فقال له : ويحك، ماذا فعلت؟!..

فقال اخلادم : اأيها امللك، اإمنا فعلت هذا خوفا 
النا�س  يقول  لئال  على عر�سك، وغرية عليك، 
اجلرم  اإىل  وين�سبونك  �سغري،  ذنب  يف  قتله 
واجلور، ف�سنعت هذا الذنب العظيم، لتعذر يف 

قتلي، وترفع عنك املالمة!..
وهنا اأطرق امللك راأ�سه وفكر مليا، ثم رفعه وقال 

: ما اأقبح الفعل واأح�سن
وعظيم  فعلك  قبيح  وهبنا  لقد  االعتذار!.. 
حر  فاأنت  فاذهب  اعتذارك،  ح�سن  اإىل  ذنبك، 

لوجه اهلل!.  
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تتكلم ال�سدقة باأربعة حروف، وذلك بعد اأن تخرج من يد املت�سدق، فتقول :

فاأبقيــتني. ؛  فانـــية  • كنت 

فكــربت. ؛  �ســـغرية  • كنت 

�سديقَا. اأ�سبحت  ؛  عـدوًا  • كنت 

حافظك. فاأ�سبحت  ؛  حافظي  • كنت 

�سيء!.. ميلكك  ل  اأن  الزهد  �سيئا..  متلك  ل  اأن  الزهد  • لي�س 

الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 حتويل املعلومة اإىل عقيدة
التكامل،  عامل  يف  الكربى  ال�سعوبة  اإن 
حتويل  على  العبد  قدرة  عدم  يف  تكمن 
 ) عقيدة   ( اإىل  الذهنية   ) )املعلومة 
من  كبري  كٌم  لديه  يكون  فقد  قلبية، 
االأفكار ال�سائبة واملفاهيم احلّقـة، اإال اأنه 
اأعماق  يف  دافعة  �سحنة  اإىل  يرتجمها  مل 
ال  ولهذا  الكمال،  نحو  حتركه  وجوده 
املفاهيم ) داعوّية ( يف نف�سه،  يجد لهذه 
كاالأ�سفار  فتكون  الإرادته،  وحمركية 
ودقيقة  كثرية  �سبٌل  !!..وهناك  املحمولة 
عقيدة  اإىل  املعلومة  لتحويل  معقدة،  بل 
واال�ستح�سار   النف�سي،  البلوغ  منها: 
وتوا�سياً  لنف�سه  تذكرياً  للفكرة  الدائم 
ينافيها،  مبا  العمل  وحتا�سي  لغريه، 
منافرة  عند  التطبيق  على  واالإ�سرار 
االأجواء  �سمن  يف  والعي�س  لها،  الطبع 
املحّفزة لهـا، واال�ستمداد الدائم من احلق، 
ليتحقق يف العبد م�سمون قوله تعاىل: ) 
وربطنا على قلوبهم (و) اأفرغ علينا �سربا 
(و) فزادهم اإمياناً (و) اآتاهم تقواهم (و) 

ويزيد اهلل الذين اهتدوا هدًى ( . 

بالهموم  متتلئ  عندما  نف�سك  على  ابِك   •
الثلث  متلك  واأنت   ... االأحزان  وتغرقها 

االأخري من الليل.
• ابِك على نف�سك عندما تهدر وقتك فيما ال 

ينفع ..واأنت تعلم اأنك حما�سب فتغفل.
اأخطاأت  اأنك  تدرك  نف�سك عندما  • ابِك على 

الطريق ...وقد م�سى الكثري من العمر.
التائب..   .. امل�سفق  بكاء  نف�سك  على  ابِك   •
تعلم  مواله..واأنت  رحمة  ...الراجي  العائد 
اإىل  الروح   ت�سل  ما مل  التوبة مفتوح  باب  اأن 

احللقوم.

اإبِك على نف�شك

تتكلم
قال بع�س الأبدال

بني  واملر�سى  طبيب،  على  املغرب  ببالد  مررت 
يديه، وهو ي�سف لهم عالجهم.. فتقدمت اإليه، 

وقلت : عالج مر�سي يرحمك اهلل!..
عروق  خذ   : قال  ثم  �ساعة،  وجهي  يف  فتاأمل 
التوا�سع..  اإهليلج  مع  ال�سرب،  وورق  الفقـر، 
ماء  عليه  و�سب  اليقني،  اإناء  يف  الكل  واجمع 
�سفه  ثم  احلزن،  نار  حتته  واأوقد  اخل�سية، 
مب�سفاة املراقبة يف جام الر�سا، وامزجه ب�سراب 
بكاأ�س  وا�سربه  ال�سدق..  بكف  وتناوله  التوكل، 
اال�ستغفار، ومت�سم�س بعده مباء الورع، واحتم 
 - �سبحانه   - اهلل  فاإن  والطمع..  احلر�س  عن 

ي�سفيــك اإن �ساء.

جاء فتى اإىل حكيم و�ساأله ما هي الرغبة؟ 
فجاء احلكيم بطبق من املاء، وقال له : �سع راأ�سك يف الطبق!.. فو�سعه الفتى.

ما احلكمة من  يعرف  ولكنه �سرب حتى  الفتى،  نف�س  الفتى، ف�ساق  راأ�س  على  يده  فو�سع احلكيم 
ذلك؟..

وا�ستمر احلكيم يف و�سع راأ�س الفتى يف املاء، وبعد فرتة بداأ الفتى يتنحنح اإذ �ساق به النف�س، اإىل اأن 
نفد �سربه، ورمى بالطبق.. واحلكيم قال له : اأاأنت جمنون يا رجل، اأتريد اأن تقتلني؟..

فاأجابه احلكيم بهدوء : عندما كانت رغبتك يف احلياة �سعيفة، تنحنحت قليال.. وعندما اأ�سبحت 
رغبتك قوية، رميت بي وبالطبق.. فهذه هي الرغبة يا بني!..
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