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�ُسْوَرة �لبقرة:
�أبي جعفر يف هذه �الآية ق�ل: ك�ن حي بن �خطب وكعب بن �ال�سرف و�آخرون  روي عن 
من �ليهود لهم م�أكلة على �ليهود يف كل �سنة، فكرهو� بطالنه� ب�أمر �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�آله فحرفو� لذلك �آي�ت  من �لتور�ة فيه� �سفته وذكره، فذلك �لثمن �لذي �أريد يف �الآية، 
يف كت�ب علل �ل�سر�يع ب�إ�سن�ده �إىل زر�رة بن �أعني عن �أبي جعفر عليه �ل�سالم ق�ل: قلت 
له �ملر�أة عليه� �أذ�ن و�إق�مة ؟ فق�ل، �إن ك�نت ت�سمع �أذ�ن �لقبيلة فلي�ص عليه� �سيء، و�ال 
فلي�ص عليه� �كرث من �ل�سه�دتني، الن �هلل تب�رك وتع�ىل ق�ل للرج�ل �أقيمو� �ل�سالة وق�ل 
للن�س�ء. )و�أقمن �ل�سالة و�آتني �لزكوة و�طعن �هلل ور�سوله( و�حلديث طويل �أخذن� منه 

مو�سع �حل�جة.
يف جممع �لبي�ن روى �ن�ص بن م�لك ق�ل ق�ل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله مررت ليلة 
��سري بي على �أن��ص تقر�ص �سف�ههم مبق�ري�ص من ن�ر، فقلت من هوؤالء ي� جرب�ئيل ؟ فق�ل 

هم خطب�ء من �أهل �لدني� ممن ك�نو� ي�أمرون �لن��ص ب�لرب وين�سون �أنف�سهم.

ِحيِم حَمِن الرَّ ِب�سِم اهلِل الرَّ
َل َكاِفٍر ِبِه َواَل  َا َمَعُكْم َواَل َتُكوُنواْ اأَوَّ قاً لمِّ ا اأَنَزْلُت ُم�َسدمِّ َواآِمُنواْ ِبَ

اَي َفاتَُّقوِن }البقرة/41{ َواَل  واْ ِباآَياِتي َثَمناً َقِلياًل َواإِيَّ َت�ْسَتُ

قَّ َواأَنُتْم َتْعلَُموَن }البقرة/42{  قَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُمواْ اْلَ َتْلِب�ُسواْ اْلَ

اِكِعنَي }البقرة/43{  َكاَة َواْرَكُعواْ َمَع الرَّ اَلَة َواآُتواْ الزَّ َواأَِقيُمواْ ال�سَّ

اأََتاأُْمُروَن النَّا�َس ِباْلِبمِّ َوَتن�َسْوَن اأَنُف�َسُكْم َواأَنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب اأََفاَل 

اَلِة َواإِنََّها َلَكِبرَيٌة  ْبِ َوال�سَّ َتْعِقُلوَن }البقرة/44{ َوا�ْسَتِعيُنواْ ِبال�سَّ

ا�ِسِعنَي }البقرة/45  دق اهلل العلي العظيماإِالَّ َعلَى اخْلَ �سَ



ح�سن �له��سمي

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
كل امرئ با ك�سب رهني، فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره 
اإن  الذهن  اإىل  يتبادر  قد  يره،  �سرا  ذرة  مثقال  يعمل  ومن 
هذه االآيات ال�سريفة وما �ساكلها تخت�س باالآخرة فقط، بيد 
اإنها قوانني ح�سارية ميكن تبنيها يف الدول الدميقراطية 
الناه�سة لل عديد ال�ساكل التي تواجهها، حفظا للعدالة 
من ال�سياع، واإعطاء كل ذي حق حقه، فالجرم ينال جزاءه 
وفقا  جمراها  تاأخذ  والياة  ويكرم،  يكافاأ  والبدع  العادل، 

لقوله تعاىل )وال تزر وازرة وزر اأخرى(.
م�ساألة  اأن  جند  االأ�سف  بالغ  ومع  الأنه  هذا  قويل  اأقول 
جعل  ما  االجتماعية،  اأو�ساطنا  يف  ت�ستفحل  بداأت  التعميم 
دومنا  واالتهامات  واالأوهام  الظنون  يف  يخو�س  الكثري 
والقذف  الت�سهري  اإىل  يوؤدي  ما  وترقب،  وتثبت  تفح�س 
ال�سخ�سيات ربا تكون �سحية  العديد من  واالتهام يطال 
تلك االإ�ساعات التي يطلقها اأ�سحابها ا�ستنادا اإىل التعميم 
التي باتت من اأكرث الفارقات �سيوعا حتى قيل اإن ال�سر يعم 

واخلري يخ�س. 
اأي  دون  بالتعميم  يتورطون  النا�س  من  الكثري  اإن  جند  اإذ 
دائرة  اإىل  يذهب  حني  البع�س  اإن  جند  �سحيح،  م�سوغ 
على  حكمه  يعمم  موظف  من  �سيئة  معاملة  ويلقى  معينة 
كل الوظفني فيقول جميع موظفي الدولة �سيئون م�ستندا 
اأو حالتني وهو منطلق ال  يف حكمه هذا على حالة واحدة 
اأظنه كافيا للحكم على اجلميع، البع�س حني يرى �سيا�سيا 
باخليانة،  ال�سيا�سيني  كل  على  يحكم  ويخادع  ويدور  يلف 
والبع�س حني يرى رجال معمما ال يت�سف بالزهد والتقوى 
الدينية،  بالنكو�س عن واجباتهم  الدين كلهم  يتهم رجال 
علما اإن الذين توافرت لديهم �سرائط التقليد من العلمية 
عن  واالإعرا�س  بالزهد  يت�سفون  طالا  والتقوى  والعدالة 
عن  ال�ستميت  والدفاع  الدين  خلدمة  والتوجه  الدنيا 

ال�سالح العامة للنا�س.
ويف  اجلميع،  على  ال�سيئني  ت�سرفات  اإ�سقاط  اخلطاأ  ومن 
اأ�سرارا اجتماعية و�سلبيات كثرية  اإن لهذه الفارقة  الواقع 
درءا  ينزوون  الذين ربا  االأخيار  �سمعة  ت�سويه  اأهمها  من 
ال  ممن  للقيادة  اأهال  لي�س  من  االأ�سرار  وت�سدي  للفتنة 
يهمهم �سوء النظرة اإليهم، وبالتايل تتقو�س اأركان الدولة 
والجتمع �سيئا ف�سيئا وهو اإيذان لل�سقوط واالإرتكا�س، من 
اأ�سا�س العدل  اأردنا دولة دميقراطية قائمة على  اإذا ما  هنا 
واالإن�ساف، البد اأن ن�ستاأ�سل ظاهرة التعميم الذميمة واأن 
ال�سيء  فيذم  دقيقا  الوؤ�س�سات  اأو  االأفراد  على  الكم  يكون 
اأن يكون هناك ثمة تعميم يف  الح�سن دون  وحده، وميتدح 

البني.
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�خُلطبة �لث�نية من �سالة �جلمعة
�خلطيب: ممثل الرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�سرف

 �سماحة ال�سيخ عبد الهدي الكربالئي.
�ملك�ن: ال�سحن ال�سيني ال�سريف

�لزم�ن: التا�سع من جمادى االآخرة 1432هـ الوافق 13-5-2011م

تطرق خطيب اجلمعة يف كربالء القد�سة اإىل تكرار 
هروب الجرمني من ال�سجون العراقية وتداعياتها 
على العملية ال�سيا�سية برمتها بقوله: لقد تكررت 
تلقي  الذين  الجرمني  قبل  الهروب من  حماوالت 
بعمليات  لتورطهم  االمنية  القوات  عليهم  القب�س 
واآخرها  العراقيني،  الواطنني  اجرامية �سد عموم 
حماولة هروب البع�س منهم من مديرية مكافحة 
االإرهاب والتي اأدت اىل ا�ست�سهاد عدد من ال�سباط 
�سماحته  وقال  الادث،  يف  االأمنية  القوات  وافراد 
نذكر  متعددة  اأ�سبابا  ذكرت  قد  اإنه  ال�سدد  بهذا 

منها:
االأجهزة  داخل  وتواطوؤ  اأمنية  خروقات  وجود    -1

االأمنية.
العنا�سر  اأفراد   لدى  الهنية  القدرات  �سعف    -2
هناك  بل  االأمنية،  التدابري  فاعلية  وعدم  االمنية 
بح�سب  االحتازات  اأو  االجراءات  هذه  يف  تق�سري 

الالة التي يتم التعامل معها.
الق�سائية  االأحكام  تنفيذ  يف  والتلكوؤ  التاأخري    -3
اجلهات  بع�س  لها  تتعر�س  التي  وال�سغوط 
يف  ال�سوؤولني  من  البع�س  نزاهة  وعدم  الق�سائية، 
اجلهات الق�سائية مع تقديرنا ومتنياتنا للكثري من 
هوؤالء ال�سوؤولني الذين يرف�سون هذه ال�سغوط وال 
ي�ستجيبون لها، وكذلك عدم اال�ستجابة لالإغراءات 

الالية القدمة  من العنا�سر االإرهابية.
وتابع �سماحة ال�سيخ الكربالئي:  اإن هذه االأ�سباب 
ت�ستدعي اجراءات عاجلة وجدية من قبل م�سوؤويل 
التنفيذ  و�سرعة  ومعاجلتها  االأمنية  االأجهزة 

لالأحكام الق�سائية ال�سادرة من اجلهات الق�سائية 
الخت�سة وحما�سبة من يثبت تورطه اأو تواطوؤه اأو 

ف�ساده يف اأي مورد من هذه الوارد.
وعن م�سادقة جمل�س النواب يوم اخلمي�س الا�سي 
اجلمهورية  لرئي�س  ثالثة  نواب  على  باالأغلبية 
االأ�سخا�س  يف  لي�س  كالمنا  اإن  اأكد  واحدة،  ب�سلة 
الثالثة كنواب لرئي�س اجلمهورية،  بل كالمنا يف 

ا�سل ال�سادقة على النا�سب الثالثة ال�سرفية.
وتوجه �سماحته اإىل جميع الكتل ال�سيا�سية بقوله: 
فقد �سبق اأن كانت هناك مطالب لعموم اأبناء ال�سعب 
النا�سب  ا�ستحداث  عن  التوقف  تت�سمن  العراقي 
رواتب  تخفي�س  وكذلك  وتقلي�سها،  ال�سرفية 
والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني  من  ال�سوؤولني 
ومنها الدرجات اخلا�سة، با لهذا االأمر من تاأثري 
على حتميل اليزانية العامة للدولة من م�سروفات 

و�سرورية  ل�سالح وخدمات مهمة  توجيهها  ميكن 
من  يحدثه  ما  وكذلك  العراقي،  ال�سعب  الأبناء 

ترهل يف منا�سب الدولة.
ال�سيا�سية  الكتل  اأن  ا�ستغرابه وتفاجئه من  واأبدى 
كانت  بل  الثالثة،  النا�سب  هذه  على  �سادقت  قد 
هناك مطالبة قبل عدة �سهور با�ستحداث من�سب 
لكبار  الرواتب  قانون تخفي�س  اإن  كما  رابع،  نائب 
ال�سوؤولني والوزراء والنواب والدرجات اخلا�سة يف 
خالف،  ومو�سع  ال�سيا�سية  الكتل  بني  وجذب  �سد 
التقاعدية  الرواتب  التخفي�س يف  اإىل كون  اإ�سافة 
من  مت�سربة  معلومات  وهناك  و�سكليا،  رمزيا  كان 
بع�سهم تفيد بان الكثري ال ير�سى بهذا التخفي�س 
على  القانون  ت�سريع  يف  وي�سّوف  مياطل  ولذلك 

الرغم من �سكلية التخفي�س.
ال�سيا�سية  الكتل  من  ال�سار  هذا  اإن  عن   وك�سف 

اخلروقاُت الأمنية والق�ضائية �ضببها �ضعف القدرات 
املهنية لدى اأفراد العنا�ضر الأمنية والتاأخري يف تنفيذ 
الأحكام الق�ضائية وال�ضغوط التي تتعر�ض لها بع�ض 

اجلهات الق�ضائية

مساحةُ  الشيخ الكربالئي: ال يكفي الكشف عن حاالت الفساد واحملاسبة الظاهرية دون 

اختاذ اإلجراءات الرادعة إليقافها يف مؤسسات الدولة

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



حد  و�سل   والذي  االكتاث  وعدم  الالمباالة  بحالة  تعاملها  من  جميعا 
اال�ستهانة بهذه الطالب ولد انطباعا لدى اأبناء ال�سعب العراقي ان ال�سار 
الذي تنتهجه الكتل ال�سيا�سية بعيد كل البعد عن اال�سالح الرجو والاأمول 

من ابناء ال�سعب العراقي يف ال�سار ال�سيا�سي لهذه  الكتل.
وحذر �سماحته من انه اإذا ا�ستمرت حالة الالمباالة واال�ستهانة بطالب 
الواطنني العراقيني وما يرجونه من اإ�سالح يف ال�سار ال�سيا�سي، فان ذلك 
�سيوؤدي اإىل ح�سول تداعيات خطرية على م�ستقبل الكتل ال�سيا�سية التي 

مت�سك بزمام االمور ال�سيا�سية وغريها يف العراق. 
اإىل  العليا  الدينية  الرجعية  ممثل  اأ�سار  خطبته  من  اآخر  مو�سع  ويف 
واختال�سات  خطرية  ف�ساد  حاالت  ح�سول  توؤكد  التي  الر�سمية  البيانات 
واأكد  العراق،  حمافظات  بع�س  يف  االجتماعية  الرعاية  دوائر  يف  كبرية 
للرواتب  ال�سرف  تاأخر  من  ت�سكو  الرواتب  لهذه  ال�ستحقة  العوائل  اإن 

الب�سيطة الخ�س�سة لها.
وهناك  كثرية  وهمية  ا�سماء  وجود  الف�ساد  حاالت  جملة  من  اإن  واأ�ساف: 
مبالغ مهدورة م�سروفة على حاالت فيها جتاوز للتعليمات الالية و�سوابط 
�سمول العوائل بهذه الرواتب، ومن جملتها اخذ عموالت لتويج معامالت 
غري  الرواتب  هذه  ي�ستلمون  ممن  الكثري  ان  كما  االجتماعية  الرعاية 

م�ستحقني لها .
واأو�سح: اإن  بع�س ال�سوؤولني ممن هو غيور على وطنه و�سعبه ي�سري اإىل 
بدء حالة من الف�ساد القنن بداأت تظهر يف الكثري من دوائر الدولة ومنها 
لعموم  الا�سي  والو�سع  تتنا�سب  ال  مالية  بكا�سب  وتعليمات  ت�سريعات 
اأرا�سٍ  غالية الثمن ل�سوؤولني يف الدولة، بينما  اأو توزيع قطع  الواطنني، 
ا�سطرتهم  عليها  متجاوز  اأرا�سٍ   قطع  يف  الواطنني   من  الكثري  يعي�س 
ال�سوؤولني  من  وجدية  رادعة  اإجراءات  باتخاذ  وطالب  لذلك.  الظروف 
اأو  ت�سريع  اأي  والتوقف عن  الف�ساد  هذا  لحاربة  ال�سيا�سية جميعا  والكتل 

تعليمات توؤدي اىل ح�سول حالة من الف�ساد القنن.
ويف اخلتام عقب �سماحة ال�سيخ الكربالئي باأنه ال يكفي الك�سف عن حاالت 
توقف  التي  الرادعة  االجراءات  اتخاذ  دون  الظاهرية  والحا�سبة  الف�ساد 

حالة الف�ساد ال�ست�سري الذي بداأ ينخر يف  موؤ�س�سات الدولة.

�إق�لة بع�ص �لقي�د�ت �الأمنية قريب� على خلفية 
�خلروق�ت �لتي ح�سلت موؤخر� يف بغد�د

على  قريبا  االأمنية  القيادات  بع�س  اإقالة  عن  النيابية  والدفاع  االأمن  جلنة  ك�سفت 
حامد  وقال  بغداد.  بالعا�سمة  االأخرية  االآونة  يف  ح�سلت  التي  اخلروقات  خلفية 
�ستقوم  النيابية  والدفاع  االأمن  اإن  �سحفي"  ت�سريح  يف  اللجنة  ع�سو  الطلك 
با�ستدعاء قيادات من الوزارات االأمنية لتقدمي اال�ستي�ساحات حول اخلروقات التي 
�سهدتها بغداد موؤخرا"، موؤكدا يف الوقت ذاته" وجود تق�سري من قبل هذه القيادات 
ب�سبب عدم مراعاة الهنية والكفاءة يف اختيارهم". وكانت العا�سمة بغداد قد �سهدت 
موؤخرا خروقات اأمنية عديدة منها اأحداث �سجن الر�سافة الذي قتل فيه عدد من 
ل�ساعات  ا�ستباكات م�سلحة دامت  اثر  �ستة  �سباط  وا�ست�سهد  االإرهابيني اخلطرين 

بني الطرفني داخل ال�سجن الذكور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إحب�ط �لع�سر�ت من عملي�ت �لن�سب و�الحتي�ل لت�سلم 
رو�تب �مل�ستفيدين من �سبكة �لرع�ية �الجتم�عية

ك�سف مدير فرع اأور التابع ل�سرف الرافدين يف ذي قار �ساجد اال�سدي عن احباط 
الع�سرات من عمليات الن�سب واالحتيال التي حاولت تنفيذها ع�سابات وجمموعة 
من االأ�سخا�س لت�سلم رواتب ال�ستفيدين من �سبكة الرعاية االجتماعية ومتقاعدين 
متوفني عن طريق تقدمي وثائق و�سكوك مزورة، م�سيفا اإنهم ا�ستطاعوا من خالل 
القانونية  االإجراءات  واتخاذ  الدولة  اإىل خزينة  الدنانري  ا�ستعادة ماليني  التدقيق 

�سد من قاموا باال�ستيالء عليها بالتزوير واالحتيال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َر  �لت�سويت على نو�ب  حبيب �لطريف : 51 ن�ئب� هم من مرَّ
رئي�ص �جلمهورية ب�سلة و�حدة

اإن الت�سويت على نواب  ك�سف ع�سو البلان العراقي الدكتور حبيب الطريف  عن  
رئي�س اجلمهورية الثالثة  يف �سلة واحدة جاء بناء على ح�سول 51 نائبا على موافقة 
رئي�س البلان بذلك متهما هوؤالء النواب الذين مل ي�سمهم باأنهم وراء مترير هذا 

القانون الذي اعتبه خميبا الآمال ال�سعب العراقي والرجعية الدينية. 
نائبا رفعوا  "ان 51  الا�سي  ال�سبت  اأدىل به لوقع نون  وقال الطريف  خالل ت�سريح 
كتابا اإىل رئا�سة البلان من اجل مترير هذا القانون ب�سلة واحدة مو�سحا اإن كتلته 
العراقي  ال�سعب  الآمال  خميبا  يعتب  الذي  القرار  هذا  عار�ست  قد  الحراب  �سهيد 

والرجعية الدينية ". 
وتوقع الطريف  اإن ال�سارع العراقي لن ي�سكت على مترير هذا القرار وانه �سيوؤدي اإىل 

عواقب خطرية على م�ستقبل العملية ال�سيا�سية ". 

�خب�ٌر  ذ�ُت عالقٍة

�أهمُّ م� ج�ء يف �خُلطبة
االكتاث  وعدم  الالمباالة  بحالة  ال�سيا�سية  الكتل  • تعامُل 
الذي  ال�سار  اإن  العراقي  ال�سعب  اأبناء  لدى  انطباعا  ولد 
من  الرجو  االإ�سالح  عن  البعد  كل  بعيد  الكتل  تلك  تنتهجه 

اأبناء ال�سعب العراقي .
خطرية  ف�ساد  حاالت  ح�سول  توؤكد  الر�سمية  البيانات   •
بع�س  يف  االجتماعية  الرعاية  دوائر  يف  كبرية  واختال�سات 
ت�سكو  الرواتب  لهذه  ال�ستحقة  والعوائل  العراق  حمافظات 

من تاأخر ال�سرف للرواتب الب�سيطة الخ�س�سة لها.
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�لتذ�ذ ُ �الإن�سان بنزول �لبالء عالمة ٌعلى �إمياِنه 

م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل 
ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 

يف 2011/5/6

اإكماال ً لا تناولناه �سابقاً من موعظة االإمام اأمري 
الوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( لرجِلٍِ 
قوله  جملتها  فمن  يعظه،  اأن  منه  وطلب  جاءه 
)عليه ال�سالم( : ) اإن اأ�سابه بالء؛ دعا م�سطراً، 
وان ناله رخاء؛ اأعر�س مغتاً، تغلبه نف�سُه على 

ما يظن، وال يغلبها على ما ي�ستيقن... ( .
من  بجموعة  يربينا  وتعاىل  تبارك  اهلل  اإن 
جعله  فقد  االبتالء،  اأ�سلوب  ومنها  االأ�ساليب، 
على  لالإن�سان،  رقيا  االأنحاء  من  بنحو  �سبحانه 
خالف ما هو معهود عند النا�س، وت�سورهم بان 
�سلبية!،  جوانب  على  تنطوي  االبتالء  م�ساألة 
االإن�سان  يدعو  اأن  الحبب  غري  من   فاإن  نعم، 
لو   - باهلل  والعياذ   - الأنه  بالبالء،  نف�سه  على 
نزل باالإن�سان؛ فمن غري العلوم اأن ي�ستفيد منه 
النا�س  الأن  اأم ال؟  تعاىل،  اهلل  اإىل  ويلجاأ  كدر�س 
لي�ست كاأيوب)عليه ال�سالم( الذي عندما يبتلى 
اأو بع�س ال�سالني الذي  يزداد ذكراً هلل تعاىل، 
باهلل  الت�ساقاً  ازدادوا  البالء؛  عليهم  ا�ستد  كلما 
تعاىل، ولي�س من العلوم اإن كل النا�س على هذه 
الدرجة من الوعي، نعم اإن البالء حالة �سحية 
فحينما  القلة،  اإال  ينالها  وال  حال،  كل  على 
على  عالمة  نزوله  ويعد  بالبالء،  االإن�سان  يلتذ 
وال  راقية،  فل�سفة   - تلك– قطعاً  فاإن  االإميان؛ 

يدركها عامة النا�س.
ال�سالم(  )عليهم  االأئمة  اإذن  لاذا  وال�سوؤال، 
اإن البالء فيه  اأ�ساألوا ربكم العافية، مع  يقولون 
البالء  كون  اجلواب  الكثرية؟  الف�سائل  هذه 
يتحمل  قد  فاالإن�سان  ال�ساكل،  �سيولد  البد 

اأكرث، لكن لي�س من العلوم  اأو  اأو درجتني  درجة 
ينحرف.. وال  االأخرى  الدرجات  �سيتحمل  اأنه 
اإىل  ويلجاأ  يعرف  االإن�سان  اإن  الطبيعي  الو�سع 
اهلل تعاىل يف وقت ال�سدة، فهو م�سبب االأ�سباب، 
اإىل اهلل تعاىل  ابتلي االإن�سان؛ تراه يت�سرع  واإذا 
هذا  من  منجي  ال  باأن  اليقني،  علم  يعلم  وهو 
البالء اإال اهلل تعاىل..هذا ال�سخ�س الذي ميّر يف 
حالة االزدواجية يف �سخ�سيته، واإن هذه التقلبات 
لي�ست من اهلل تعاىل، واإمنا من العبد، فاهلل هو 
الرب الواحد يف ال�سدة  ويف الرخاء..واالإن�سان يف 
والواثيق  بالعهود  نف�سه  على  يقطع  قد  البالء 
قائاًل: لئن اأجناين اهلل الأفعل كذا وكذا..وحني 

الرخاء جتده يتمل�س منها. 
ثم يقول)عليه ال�سالم(:) واإن ناله رخاء اأعر�س 
االإن�سان  مباالة  عدم  اأي  االإعرا�س،   ،) مغتاً 
كثرية  اأمرا�س  عندنا  نحن  واقعاً  ما،  ب�سيء 
يتب�سر،  ما  قليل  فاالإن�سان  عالجها،  ي�سعب 
لنف�سه  ميلك  ال  انه  علمه  رغم  مقيت،  وغروره 
�سراً وال نفعا، وهو بحاجة دائماً اإىل اهلل تعاىل..
اإذا  بنف�سه؛  االإن�سان  يزرعها  الغرور  عملية  هذه 
ال�سيطان  ويزرعها  تعاىل،  اهلل  باآداب  يتاأدب  مل 
كثرياً  االأزمان  هذه  ففي  نف�سه..  يف  والو�ساو�س 
اإن  حيث  �سباً،  االإن�سان  على  البالء  ُي�سّب  ما 
االأ�سرية  والروابط  مفقودة،  االأخوة  بني  الثقة 
تكاد تكون مفككة، والنا�س تتكالب على الحرمات 
عنها،  نهيت  ولي�ست  تفعلها،  اأن  اأُمرت  كاأنها 
ب�سبب �سياع الفكر والتبية ال�سحيحة، والنا�س 
يف بع�س الجتمعات تتناف�س على الحّرم، وتعيب 

هذا  اإن  اأو  بالغربة،  في�سعر  اإميانه،  الوؤمن  على 
االإن�سان ال�سكني بجرد اأن يناله الرخاء؛ يعر�س 
مغتاً، ويدير ظهره اإىل اهلل تعاىل، ويعتقد باأنه 
واأي�ساً  يبتلى  اأي�ساً  ذلك  بعد  يبتلى..لكنه  ال 
ميوت،  اأن  اإىل  وهكذا  مت�سرعاً،  اهلل  اإىل  يرجع 

وال نعلم العاقبة ما هي؟ وكيف �ستكون؟!.
ما  على  نف�سُه  تغلبه  ال�سالم(:)  يقول)عليه  ثم 
يظن، وال يغلبها على ما ي�ستيقن(،نعم قد يظن 
واالإمام  اآخر،  ب�سيء  وي�ستيقن  ب�سيء،  االإن�سان 
نف�سه  تغلبه  ال�سكني  هذا  يقول  ال�سالم(  )عليه 
النف�س  �سعيف  فهو  اإذن  به،  يظن  �سيء  على 
الأنه يطيعها ب�سيء مظنون به، كونه قد يح�سل 
هذا  وخ�سو�ساً  يح�سل،  ال  وقد  عليه،  االإن�سان 
ويتكالب  مغريات  فيها  بطريقة  جاء  اإذا  الظن 

االإن�سان عليها .
اأخرياً، يقول )عليه ال�سالم(:) وال يغلبها على ما 
ي�ستيقن(، قطعاً نحن م�ستيقنون باأ�سياء، واإن اهلل 
تعاىل موجود ومطلع علينا، وال ميكن اأن اذهب 
اإن  وم�ستيقن  اهلل،  نظر  واختفي عن  زاوية،  اإىل 
رزقي اإذا اهلل تعاىل ق�سمه يل، لو تقوم ال�سموات 
واالأر�س على اأن متنعنيه لا ا�ستطاعت..واإن اهلل 
تعاىل خلق االإن�سان، وباهى به الالئكة، وعليه اأن 
يحا�سب نف�سه، ويراجع ت�سرفاته، ما هي الذنوب 
التي ارتكبها؟ وعلى من جتاوز؟ وما هي تبعات 
اأعماله؟ واأن ي�سّخ�س هذه االأمور، ويهذب نف�سه، 
وقطعاً فاإن اهلل تعاىل �سيعينه، واهلل تعاىل يفرح 

بتوبة االإن�سان اأكرث مما يفرح العبد بها نف�سه.

ج�نب من �سالة �جلمعة
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حوَل قوله تعاىل: )و�نه لدينا يف 
�أمِّ �لكتاب لعليٌّ حكيٌم(, من هو 

�ملق�سوُد فيها؟.

�ال�ستخف�ُف يف �ل�سالة )1(
ال�سوؤال: ما هو اال�ستخفاف بال�سالة ؟

بال  وقتها  اأول  عن  يوؤخرها  اأن   -1 اجلواب: 
عذر �سرعي اأو عريف بل من باب عدم االهتمام 

بها .
عذر  بال  الوقت  يف  ال�سالة  يتك  اأن   -2

�سرعي وان ق�ساها بعد ذلك .
ي�سلي  وال  االأوقات  بع�س  يف  ي�سلي  اأن   -3
ي�سلي  فراغ  له  كان  فمتى  االآخر  البع�س  يف 
يتك  الدنيوية  باالأمور  م�سغواًل  كان  ومتى 

ال�سالة .
االإتيان  فين�سى  بال�سالة  يهتم  ال  اأن   -4
بال�سالة لعدم اهتمامه بها اأو ينام عنها بنحو 

لو كان يهتم بال�سالة مل ين�س اأو مل ينم .
ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  عن  الديث  ففي 
�ساهون(  �سالتهم  عن  هم  )الذين  قوله  يف 
غري  وقتها  اأول  عن  ال�سالة  تاأخري  هو  قال 
عذر، وعنه)عليه ال�سالم(،  : هو التك لها 
والتواين عنها ، وعن الكاظم  )عليه ال�سالم(، 

قال هو الت�سييع .
ال�سوؤال: اإذا نام االإن�سان وا�ستغرق نومه وقت 
مراراً  يتكرر  وهذا  يوؤثم  هل  ال�سبح  �سالة 

وكثرياً؟
اإذا حدث ذلك اتفاقاً فال اإثم عليه  اجلواب: 
واأما تكراره ، فربا يك�سف عن اال�ستخفاف 

بال�سالة.
ال�سبح  ل�سالة  الفوت  ال�سهر  هل  ال�سوؤال: 

حرام؟
عليه  لي�سدق  بحيث  كان  اإذا  اجلواب: 

اال�ستخفاف والتهاون بال�سالة مل يجز.
اإذا ا�ستيقظ قبل الوقت فهل يجوز  ال�سوؤال: 
االنتباه  بعدم  علمه  مع  النوم  اىل  العود  له 
قبل خروج الوقت ؟ وهل يجب ا�ستخدام ما 

ينبهه كال�ساعة مثاًل؟
ا�ستخدام  وعدم  النوم  اىل  العود  اجلواب: 
النبه اإذا كان يعد ا�ستخفافاً بال�سالة وتهاوناً 

يف اأدائها مل يجز.

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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نحن  وجوها  القراآنية  لالآية  الف�سرون  ذكر 
نذكر بع�سها: ففي )تف�سري اليزان(: ان االآية 
عليه  تدل  ما  وتبيني  لتاأكيد  جاءت  القراآنية 
االآية ال�سابقة من اأن الكتاب يف موطنه االأ�سلي 
يرجع  االآية  يف  وال�سمري  العقول،  تعقل  وراء 
باأم  والراد  االآية،  هذه  قبل  الذكور  الكتاب  اىل 
))بل  تعاىل:  قال  كما  الحفوظ  اللوح  الكتاب 
هو قراآن جميد* يف لوح حمفوظ(( البوج:21ـ 
الكتب  اأ�سل  لكونه  الكتاب  باأم  وت�سميته   ،  22
))باأم  والتقيد  غريه  منه  ي�ستن�سخ  ال�سماوية 
الكتاب ولدينا(( للتو�سيح ال لالحتاز والعنى 
اأنه حال كونه يف اأم الكتاب لدينا ـ حاال الزمة ـ 
لعلي حكيم ، والراد بكونه عليا على ما يعطيه 
والنزلة  القدر  رفيع  انه  ال�سابقة:  االآية  مفاد 
انه  حكيما:  وبكونه  العقول،  تناله  اأن  من 
هناك حمكم غري مف�سل وال جمزى اىل �سور 
واآيات وجمل وكلمات كما هو كذلك بعد جعله 
قراآناً عربياً كما ا�ستفدناه من قوله : ))كتاب 
اأحكمت اآياته ثم ف�سلت من لدن حكيم خبري(( 

هود:1 .
هما  حكيما  عليا  كونه  اأعني  النعتان  وهذان 
فان  الب�سرية  العقول  وراء  لكونه  الوجبان، 
قبيل  من  كان  ما  اإال  ينال  ال  فكرته  يف  العقل 
من  موؤلفا  وكان  اأوال،  واالألفاظ  الفاهيم 
مقدمات ت�سديقية يتتب بع�سها على بع�س 
اإذا  واأما  القراآنية،  واجلمل  االآيات  يف  كما 
غري  وكان  واالألفاظ  الفاهيم  وراء  االأمر  كان 
للعقل  وف�سول فال طريق  اأجزاء  اىل  متجزئ 
الكتاب  ان  االآيتني  معنى  فمح�سل   ، نيله  اىل 
عندنا يف اللوح الحفوظ ذو مقام رفيع واأحكام 

ال تناله العقول لذينك الو�سفني واإمنا اأنزلناه 
النا�س  يعقله  اأن  رجاء  عربيا  مقروءاً  بجعله 

)اأنظر تف�سري اليزان ج18 �س 84(.
الروايات  ينقل  الثقلني(  نور  )تف�سري  ويف 
الواردة بخ�سو�س االآية ومن تلك الروايات :1ـ 
اإبراهيم : وقوله عز وجل:  يف تف�سري علي بن 
اأم الكتاب لدينا لعلي حكيم(( يعني  ))وانه يف 
يف  مكتوباً  عليه،  اهلل  �سلوات  الوؤمنني  اأمري 
الفاحتة يف قول اهلل عز وجل ))اأهدنا ال�سراط 
ال�ستقيم(( ، قال اأبو عبد اهلل )عليه ال�سالم(: 

)هو اأمري الوؤمنني �سلوات اهلل عليه( .
بعد  النقول  الدعاء  يف  االأحكام  تهذيب  يف  2ـ 
)عليه  اهلل  عبد  اأبي  عن  الغدير  يوم  �سالة 
الهادي  االإمام  انه  الهي  يا  فا�سهد   : ال�سالم( 
الر�سد الر�سيد علي اأمري الوؤمنني الذي ذكرته 
لعلي  الكتاب  اأم  يف  ))وانه  فقلت:   ، كتابك  يف 
دونه  من  اأتخذ  وال  اإماما  اأ�سركه  ال   )) حكيم 

وليجة .
اهلل  عبد  اأبي  عن  االأخبار  معاين  كتاب  يف  3ـ 
)عليه ال�سالم( يف قول اهلل عز وجل: ))اهدنا 
الوؤمنني  اأمري  هو  قال:  ال�ستقيم((  ال�سراط 
الوؤمنني  اأمري  اأنه  على  والدليل  ومعرفته 
قوله عزوجل: ))واأنه يف ام الكتاب لدينا لعلي 
ال�سالم(  )عليه  الوؤمنني  اأمري  وهو  حكيم(( 
ال�سراط  ))اإهدنا  قوله:  يف  الكتاب  اأم  يف 

ال�ستقيم((.
الذي  العنى  نف�س  ذكر  القمي(  )تف�سري  ويف 
ذكره �ساحب )تف�سري نور الثقلني( وقد ف�سرت 
اليزان،  �ساحب  �سعفها  اأخرى  بتفا�سري  االآية 

فراجع .
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بغد�د وطهر�ن تتفق�ن على �ال�سر�ع يف حل ق�سية تر�سيم �حلدود

�لعر�ق يعر�ص �لو�س�طة حلل �أزمة �لبحرين 

�خلف�جي : �حلكومة ترف�ص �أي متديد لبق�ء 
قو�ت �الحتالل �المريكية يف �لعر�ق 

�إلغ�ء �لت�سعرية �جلديدة 
للكهرب�ء 

الوزراء  جمل�س  يف  االقت�سادية  اللجنة  األغت 
اىل  العودة  وقررت  للكهرباء  اجلديدة  الت�سعرية 
ت�سرين  �سهر  قبل  بها  العمول  ال�سابقة  الت�سعرية 
جميع  وجتميد  ح�سرا  وللمواطنني   2010 االول 
الديون على الواطنني ، اخلا�سة باأجور الكهرباء.. 
اعلن ذلك بيان لكتب نائب رئي�س الوزراء روز نوري 

�ساوي�س .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لعمل مب�سروع �لوز�رة 
�اللكرتونية �ل�سهر �حل�يل

 
اأنهت وزارة التخطيط م�سروع الوزارة االلكتونية 
ال�سهر  خالل  �سيبداأ  بها  العمل  ان  موؤكدة   ،
الايل.وقال الوزير على �سكري ان ال�سروع بداية 
الذي  االلكتونية  الكومة  ل�سروع  االنطالقة 
ينجز  ان  الوؤمل  من  والذي  الكومة  عليه  تعمل 
االلكتوين. الربط  من  وزارة  كل  تنتهي  ان  بعد 
االإداري  التداول  تفعيل  �سيتم  انه   : �سكري  وتابع 
الزائدة  التخل�س من اللقات  بهدف  االلكتوين 
 ، التخطيطية  الوزارة  م�ساريع  اإجناز  يف  واالإ�سراع 
م�سريا اىل اإن الوزارة �ستتعامل مع دوائرها بنظام 
الكومة االلكتونية والذي يعد خطوة مهمة يف 

تقدم النمط االإداري فيها... 

اتفقت بغداد وطهران على اال�سراع يف حل 
التعاون  وتفعيل  الدود  تر�سيم  ق�سية 
ال�ستك يف �ستى الجاالت.االتفاق اجلديد 
جاء خالل زيارة وزير اخلارجية االيراين 
علي اكب �سالي اىل بغداد موؤخرا على 
اتفق  والتي  كبري،  حكومي  وفد  راأ�س 
فيها مع وزير اخلارجية هو�سيار زيباري 

تفعيل  على  للخارجية  بيان  بح�سب 
ال�ستكة،  العليا  االقت�سادية  اللجنة 
اقرب  يف  اجتماعها  عقد  �سرورة  وعلى 
العراق  ي�ست�سيف  ان  على  فر�سة ممكنة 
على  الكبى  االيرانية  ال�سركات  موؤمتر 
االقت�سادية  اللجنة  اجتماعات  هام�س 

ال�ستكة.

قال رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية البلانية 
ال�سيخ همام حمودي، بعد لقائه االأمني العام 
اأع�ساء  اإن  مو�سى،  عمرو  العربية  للجامعة 
يف جمل�س النواب عر�سوا اأن يكونوا و�سطاء 
"قدمنا مثل  يف االأزمة البحرينية ، واأ�ساف 
اإن  وقلنا  البحرين  يف  لالأخوة  الر�سالة  هذا 

العنف لن يحل هذه ال�سكلة، والبد من حوار 
يف  االأطراف  جميع  ير�سي  لل  للو�سول 
البحرين  ا�ستقرار  على  ويحافظ  البحرين، 
اأمر  ال�سكلة يف البحرين  والنطقة، الأن بقاء 
خا�سة  العراق  ومنها  النطقة  باإ�سعال  يهدد 

اإذا طرحت ب�سكل طائفي"...على حد قوله.

عبد  الوطني  االئتالف  عن  النائب  جدد 
الي  الكومة  رف�س  اخلفاجي  الهدي 
االمريكية  االحتالل  قوات  لبقاء  متديد 
اىل  م�سريا   ،  2011 عام  بعد  العراق  يف 
ب�سعيها  االمريكية  التحدة  الواليات  ان 
للتمديد فانها تبحث عن م�سلحتها ولي�س 

ان  اخلفاجي  العراق...وقال  م�سلحة 
الكومة لن ت�سمح ببقاء قوات االحتالل 
دولة  ائتالف  وان  العراق  يف  االمريكية 
اذ  متديد  اي  يرف�س  االآخر  هو  القانون 
نيابيا وحكوميا بجالء  اإجماعا  اإن هناك 

هذه القوات نهاية العام الايل. 

تقرير: ح�سني �لنعمة

وجود  ال  اإن  الالية  الرقابة  ديوان  رئي�س  اأعلن 
الوازنة  وان  العراقي  االقت�ساد  يف  فعلي  لعجز 
وجود  نافيا  فقط،  هيكلي  خلل  فيها  العراقية 
اأثناء  الالية  الرقابة  بعمل  حكومي  تدخل  اأي 

ممار�سته للم�سوؤولية.
وقال الدكتور عبد البا�سط تركي اأثناء مناق�سته 
االإدارة  لكلية  الثالث  العلمي  الوؤمتر  يف  بحثا 
"االقت�ساد  اإن  كربالء،  بجامعة  واالقت�ساد 
الوازنة  وان  فعلي  عجز  من  ي�سكو  ال  العراقي 

هي  مما  اأكرث  ت�سغيلية  موازنة  هي  العراقية 
اإنتاجية حيث اأنها تعالج اأزمات اآنية"، كا�سفا اإن 
باأن  وا�سح"، مطالبا  هيكلي  فيها خلل  "الوازنة 
اجل  من  االقت�سادية  ال�سيا�سات  �سياغة  "تعاد 

بناء اقت�ساد جديد للعراق".
هي  العراق  يف  الالية  "ال�سيا�سة  اإن  تركي  واأكد 
بوازنات  وا�سح  ب�سكل  تنعك�س  تو�سعية  �سيا�سة 
يتقاطع  االأمر  "هذا  اإن  م�سيفا  لها"،  خمطط 
غالبا  هي  التي  بالعراق  النقدية  ال�سيا�سة  مع 
ما تكون �سيا�سة حمافظة وهي حتاول اأن تبحث 

الوجود النقدي ب�سكل عام".

من جانب اآخر نفى رئي�س ديوان الرقابة الالية 
اإن "يكون هناك اأي تدخل حكومي يف عمله اأثناء 
"اإي  اإن  الالية"، معتبا  للم�سوؤولية  ممار�سته 
تدخل حكومي �سيوؤثر على الكومة نف�سها قبل 

اأن يوؤثر على عمل هيئته الرقابية".
جهات  قبل  من  تدخالت  وجود  اإمكانية  وحول 
اإن  تركي  اأكد  الالية  الرقابة  عمل  يف  حزبية 
الكومية  التدخالت  كافة  عن  بعيد  "عملهم 
تدخل  يوجد  "ال  بالقول  مو�سحا  وال�سيا�سية"، 
اأمار�س  التي  الفتة  بالن�سبة لعملنا خالل هذه 

فيها اأنا ال�سوؤولية" بح�سب تعبريه.
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تربية الطيور يف النازل عادات اتخذها العرب جلمالها واأ�سواتها ولتعدد فوائد تربيتها، 
وقد ورد عن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قوله "اتخذوا يف بيوتكم الدواجن 
)عليه  ال�سادق  اهلل  عبد  اأبو  االإمام  ويذكر  �سبيانكم")1(،  عن  ال�سيطان  بها  يت�ساغل 
)عليه  نوح  دعوة  لقتها  حمبوبة  فاإنها  منازلكم  يف  "اتخذوها  فيقول  المام  ال�سالم( 

ال�سالم( وهي اآن�ُس �سيء يف البيوت")2(. 
الطيور  يجنون  كانوا  وال�سالني  ال�سالم(  )عليهم  االأئمة  من  البع�س  اإن  ورد  قد  كما 
الداجنة يف بيوتهم، اأما مو�سوعنا عن تربية طيور المام على �سطوح البيوت فقد فيذكر 
ابن قدامة يف الُغني اإن "َمن اتخذ المام لطلب فراخها اأو لمل الكتب، اأو لالأن�س بها 
من غري اأذى يتعدى اإىل النا�س، مل ُترد �سهادته، واأما ما ورد عن بع�س الفقهاء من عدم 
قبول �سهادته، فاإن ذلك على وجه ال�سفه وقلة الروءة، وت�سمن اأذى للجريان، على دورهم، 

ورميه اإياها بالجارة..")3(. 
وللعرب تاريخ طويل حافل مع المام خ�سو�سا الزاجل فكانوا اأوائل االأمم التي عرفت 

اأهمية هذا الطري، وو�سعت الكتب والدرا�سات يف طبائعه واأمرا�سه وعالجه.
يقول �سامي ال�سني اإن "المام الزاجل �سيد المام يف الدنيا بدون منازع لا لديه من 
اإي�سال  التي يقطعها يف  ال�سا�سعة  ال�سافات  اإليه مهما بعدت  غريزة حب لوطنه والعودة 
العوا�سم  اإىل  اأخبارها  ونقل  الروب  تاريخ  يف  جليلة  خدمات  من  يوؤديه  وما  الر�سائل 

واالأم�سار".
فيما يبني االأ�ستاذ البيولوجي )اأحمد جدوع( اإن "المام الزاجل ما يزال مو�سع اهتمام 
علماء االأر�ساد لال�ستفادة من قدرته على توفري النفقات التي تتطلبها االأجهزة الديثة 
مثل االأقمار ال�سناعية والرادارات والطائرات واأجهزة الك�سف باالأ�سعة حتت المراء، اإذ 
ت�ستطيع حمامة واحدة من الزاجل بجهازها الالحي الفريد اأن تر�سد بحا�ستها التي ال 
تخطئ اإىل الكثري مما تبحث عنه مع توفري الكثري من النفقات التي تر�سد لعمل تلك 

االأجهزة". 
التكنولوجيا  موجة  مع  اليوم  اأما  للمرا�سلة  �سابقا  العرب  تتخذه  كان  الزاجل  الطري 
المام،  مربي  بني  عادًة  جتري  التي  للمراهنات  �سوى  اإليه  بالاجة  يعد  فلم  الديثة 
وهناك اأنواع اأخرى عديدة يقوم بتبيتها على �سطوح النازل اإما لالأن�س ولق�ساء بع�س 
االأوقات، اأو اتخاذها مهنة لك�سب الال، وقد عرف العديد من ال�سخ�سيات الثقفة والربية 

يف الجتمع بتبيتهم للحمام على بيوتاتهم.
من جهة اأخرى ينت�سر يف االأحياء ال�سكنية ويف اأرجاء الدن من يربي المام؛ ولكن يوؤخُذ 

على اأخالقهم وحياتهم.
والوارات  البذيء  والكالم  العالية  واالأ�سوات  "ال�سفري  فوزي  عادل  القوقي  فيقول 
وال  العام  الياء  تخد�س  التي  ال�ساكل  من  ذلك  وغري  اجلبني  لها  يندى  التي  ال�سوقية 
يتقبلها االإن�سان، جميعها انتقادات و�سعها عامة النا�س يف بيئة تكون نوعا ما منغلقة على 
اأطراف الديث، بل وتعدى ذلك الأجازة  اأو تبادل  الوقوف معهم  الكثري  نا�سها فال يود 
وقد عرف  ب�سهادتهم،  االأخذ  اأو  العراقيني على عدم م�ساهرتهم،  القدمية عند  العادات 

نا�س هذه البيئة يف اللغة الدارجة بـ)الطريجية(".
يف كربالء اتخذها هوؤالء من جني الطيور هواية وملهاة ياأن�سون بها ويقتلون اأو يق�سون 
�سديد،  بولع  اأوقاتا كبرية، ومنهم من ولع يف تربيتها حتى �سار مدمنا عليها  بتبيتها 
العوائل  اأغلب  منه  تتحرز  ما  وهذا  )البيتونة(  وخا�سة  ماأواهم  العالية  ال�سطوح  فكانت 

اليومية كن�سر  البيت لق�ساء بع�س الوائج  وي�سبب لهم الرج من الظهور فوق �سطح 
الالب�س اأو ما �سابه ذلك.

"لقد كانت اغلب البيوت الكربالئية ت�سنع الدب�س والعجون  يقول الاج حممد اخلباز 
وال�سالم،  الحبة  على  الغافية  ال�سطوح  على  يف  للتجفيف  اخل�سار  بع�س  قالئد  وكذلك 
لكن ال�سطوح لي�س عليها من خمار مينع ا�ستاق النظر ممن يجنون الطيور على �سطوح 

منازلهم".
اإن �سهادة الطريجية ال  اأهلنا يف العراق �سابقا  "يف العرف الذي فر�سه  اإنه  وتابع اخلباز 
يوؤخذ بها وال عتب عليها وهي باطلة وم�سوغهم بهذا هو اإن الطريجي يكرث من االأميان 

والق�سم كذبا وبهتانا يف �سبيل ملكية طري يدعي اأنه �ساحبه".
فيما يبني االأ�ستاذ عبا�س اخلفاجي "لي�س كل َمن جنا الطيور نائيا عن االأخالق اأو غري 
ال�سارع، فالكثري منهم يجني البع�س منها يف بيوتهم تفاوؤال للخري والبكة  حمتم يف 

وهو ال يجعل من �سخو�سهم اثر تربيتهم الطيور �سخرية لالآخرين".
�سطوح  فوق  المام  يجني  من  على  ال�سمولية  ال�سلبية  "النظرة  اخلفاجي  وي�سيف 
النازل جاءت بناًء على ما تعك�سه اأخالق اأغلب هوؤالء على الجتمع، اأثر االأخطاء الكثرية 

والف�سائح التي جتدها بينهم".
    -------------------------------------------

)1( البحار ج73 : �س163 
)2( الو�سائل ج8 : �س378 

)3( ابن قدامة يف الغني جزء157-156/14.

حك�ية مربي �حلم�م على �لبيوت و �الأعر�ف �الجتم�عية 
حتقيق: ح�سني �لنعمة 
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الكمال  حقيقة  هي  عليها  اهلل  �سالم  الزهراء 
قال  الرحيم هي من  الرحمن  اهلل  ونفحة من 
حممد  الب�سر  واأبو  الر�سلني  �سيد  اأبوها  فيها 
�سلى اهلل عليه واله و�سلم )فاطمة ب�سعة مني 
اأغ�سبني اغ�سب  اأغ�سبني ومن  اأغ�سبها  فمن 

اهلل(.
امتدت  والقرون  والع�سور  التاريخ  مر  على 
ال�سرية الب�سرية واختلفت االأدوار يف كل ع�سر 
وقرن فبز ولع الكثري من االأ�سماء من رجال 
منهن  الكثري  لع  الن�ساء  هوؤالء  ومن  ون�ساء 
ولكن بقيت الزهراء هي ال�سيدة الطاهرة التي 
العظيمة بني كل  والدرجة  العليا  الكانة  حتتل 
الن�ساء فهي  اأعلى لكل  هوؤالء وكانت خري مثل 
وخ�ساله  ل�سخ�سيته  وامتداد  الر�سول  ب�سعة 
وروحه وقيمه العليا وكما كان الر�سول القدوة 
كانت  كذلك  للرجال  االعلى  والثل  واالأ�سوة 
والثل  والقدوة  االأ�سوة  عليها  اهلل  �سالم  ابنته 
االعلى لكل الن�ساء فكما اهلل ا�سطفى اأباها اأ�سوة 
طاهرة  اأ�سوة  للن�ساء  ا�سطفاها  كذلك  للب�سر 
قادرة  باأنها  للمراأة  لت�سري  وعليمة  ومع�سومة 
على االرتقاء يف �سلم الكمال والو�سول لدرجة 

القرب من اهلل وال�سول على ر�سوانه.
االإمام  عنها  قال  كما  عليها  اهلل  �سالم  وهي 
الكبى  ال�سديقة  )هي  ال�سالم  عليه  ال�سادق 
االنوار(  )بحار  القرون(  دارت  معرفتها  وعلى 
والوجود  اخللق  غاية  نقول  الفل�سفة  ففي 
وتعاىل  �سبحانه  باهلل  معرفتنا  اي  العرفة  هي 
هذه  زادت  وكلما  واأوليائه  بر�سوله  ومعرفتنا 
ازداد االن�سان يف الكمال والو�سول اىل  العرفة 

هدفه.
هي  عليها  اهلل  �سالم  الزهراء  فاطمة  ومعرفة 
تعلقت  كلما  التي  العرفة  هذه  وجوه  اإحدى 
وتاألقت يف نف�س ال�سخ�س ازداد �ساحبها ع�سمة 
ووالء ونورا  يجد اثر هذه العرفة يف كل �سئونه 

ومعرفتها �سالم اهلل عليها هي معرفة منزلتها 
وعظمتها و�سموها و�سخ�سيتها عند اهلل ور�سوله 

واالأئمة الع�سومني عليهم ال�سالم.
فيها  و�ساعت  االألباب  فيها  العرفة حارت  تلك 
عنها  وعجزت  االأقالم  لها  وجفت  العقول 
ذا الذي يبلغ معرفة فاطمة حق  االأل�سن فمن 
ال�سادق  حفيدها  فيها  قال  من  وهي  معرفتها 
اأدرك  فقد  معرفتها  حق  فاطمة  عرف  من 
ليلة القدر )بحار االنوار( فكيف لنا ان ندرك 
القدر  وليلة  القدر  كليلة  هي  التي  عظمتها 
التي  القدر والخفية الآثارها وهي  الجهولة يف 
قلوب  يف  االنوار  بها  وت�سرق  االآمال  بها  تدرك 
حمبيها وكما ان ليلة القدر و�سيلة للو�سول اىل 
العرفة  و�سيلة  فاطمة  فكذلك  والكمال  القرب 
القد�سية  واالأنوار  االإلهي  الفي�س  من  والتزود 
حكيم  اأمر  كل  فيها  يفرق  القدر  ليلة  ان  وكما 
القرب والر�سا  الر�سول هي ميزان  فان ب�سعة 
وبها يفرق بني الق والباطل الن ر�ساها ر�سا 

الرب وغ�سبها غ�سب الرب.
وهي  ومعرفتها  فاطمة  عن  نقول  اي�سا  وماذا 
نف�س  من  وا�ستقت  الف�سائل  على  تربت  التي 
جوانب  عن  وتنبئنا  تدلنا  واأ�سماوؤها  اأبيها 
فهي  الر�سول  ب�سعة  �سخ�سية  يف  العظمة 
فاطم وقد فطمت بالعلم وفطمت عن العا�سي 
التي  الزهراء  وهي  النار  من  �سيعتها  وفطمت 
الكواكب  االأر�س كما تزهر  بنورها الأهل  تزهر 
الأهل ال�سماء وهي البتول التي تبتلت بالعبادة 
واالنقطاع اىل اهلل وتبتلت عن االرجا�س وهي 
الطاهرة وقد اذهب اهلل عنها الرج�س وطهرها 
وهي  ذنب  كل  من  الع�سومة  وهي  تطهريا 
الرا�سية  وهي  وعيب  نق�س  كل  من  الطهرة 
بق�ساء اهلل الر�سية عند اهلل هي التقية النقية 

الحدثة العليمة الوراء االن�سية.
ومن نف�س حديث الر�سول �سل اهلل عليه واله 

و�سلم الذي يقول فيه )ان اهلل يغ�سب لغ�سب 
الديث  هذا  من  لر�ساها(  وير�سى  فاطمة 
فاطمة  حب  وهو  اهلل  ر�سا  ميزان  لنا  يتبني 
�سفة  وهذه  اهلل  غ�سب  من  وغ�سبها  ور�ساها 
لن  اإال  يوؤتيها  وال  اخرى  �سفة  اأي  توازيها  ال 
واخلطايا  الزلل  من  وع�سمه  اهلل  ا�سطفاه 
وفاطمة �سالم اهلل عليها ال تر�سى اال للحق وال 
ويعتدى  الق  على  يتجاوز  عندما  اال  تغ�سب 
من  ذلك  راأينا  وقد  بعينه  الق  فهي  عليه 
مكانة  وتتفاوت  و�سخ�سيتها  و�سريتها  اأفعالها 
معرفتهم  ح�سب  اهلل  عند  ومنزلتهم  االأنبياء 
�ساأنه وقد حازت  باهلل وقربهم منه جل وعظم 
الب�سعة الطاهرة الدرجة العليا من هذه الكانة 
والنزلة وبلغت مراحل من العرفة واالإخال�س 
االأ�سفياء  مرتبة  يف  العرفة  هذه  جعلتها  هلل 
لعبادة  و�سوقا  حبا  قلبها  امتالأ  فقد  واالأولياء 

اهلل وهناك حديث عن ر�سول اهلل يقول فيه:
)واأما ابنتي فاطمة متى قامت يف حمرابها بني 
ربها جل جالله زهر نورها لالئكة ال�سماء كما 
يزهر نور الكواكب الأهل االأر�س ويقول اهلل عز 
اأمتي  اىل  انظروا  مالئكتي  يا  لالئكته  وجل 
ترتعد  يدي  بني  قائمة  اإمائي  �سيدة  فاطمة 
على  بقلبها  اأقبلت  وقد  خيفتي  من  فرائ�سها 
من  �سيعتها  اآمنت  قد  اإين  اأ�سهدكم  عبادتي 
اهلل  �سر  فاطمة  فهذه  ال�سدوق.  اأمايل  النار( 
يفنى  ال  وكنز  العقول  وقبلة  الوجود  عامل  يف 
من الف�سائل والواهب و�سم�س ت�سطع ببهائها 
من  نلتم�س  فهال  باأنوارها  تتالأالأ  وجوهرة 
اأنوارها ونقتب�س من جوهرها طريقا ن�ست�سيء 
به يف هذه الياة واأزماتها ونهتدي بها يف غمرة 
بر�سا  ونفوز  علينا  االأعداء  وتزاحم  االأهواء 
والعروة  الورى  بع�سمة  ونتم�سك  الرحمن 
ونهتدي  حياتنا  يف  فاطميات  ولنكن  الوثقى 

بهديها.

مبن��سبِة ميالد �لنور بنت �لنور فلنب�رْك لبع�سن� 
وعلى معرفته� د�رت �لقرون
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عن ر�سول �هلل)�سلى �هلل عليه و�له(  :
)واما ابنتي فاطمة متى قامت يف حمرابها بني ربها جل جالله زهر نورها لالئكة 

ال�سماء كما يزهر نور الكواكب الهل االر�س ويقول اهلل عز وجل لالئكته يا مالئكتي 
انظروا اىل اأمتي فاطمة �سيدة اإمائي قائمة بني يدي ترتعد فرائ�سها من خيفتي وقد 

اقبلت بقلبها على عبادتي ا�سهدكم اين قد اآمنت �سيعتها من النار(، امايل ال�سدوق.
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تقرير: علي �جلبوري

للعتبة  العامة  االأمانة  قبل  من  مبارٍك  بدعٍم 
وعلى  الا�سي،  االأ�سبوع  جرى  الطهرة،  ال�سينية 
ال�سريف؛  ال�سيني  بال�سحن  االأنبياء  خامت  قاعة 
للطلبة  االأوىل  القراآنية  الدورة  خريجي  تكرمي 
اأقامتها  والتي  كربالء،  حمافظة  يف  اجلامعيني 
�سمن  ال�سينية  للعتبة  التابعة  الكرمي  القراآن  دار 
م�سروع االألف حافظ الذي يهدف اإىل ن�سر الثقافة 

القراآنية بني اأفراد الجتمع العراقي.
للعتبة  العام  االأمني  �سماحة  التكرمي  حفل  وح�سر 
الطهرة ال�سيخ عبد الهدي الكربالئي وم�سوؤولون يف 
العتبة ال�سينية، واأع�ساء جمل�س حمافظة كربالء 
عن  وممثلون  البيت  واأهل  بابل  جامعة  وروؤ�ساء 
جامعتي الكوفة وكربالء، وعدد من الطلبة ورجال 

الدين واالأكادمييني من داخل كربالء وخارجها.
 )100( لـ  تقديرية  �سهادات  التكرمي  ووّزعت يف هذا 
االأوىل  القراآنية  الدورة  يف  �ساركوا  وطالبة  طالب 
اإ�سافة اإىل روؤ�ساء اجلامعات، وافتتح الدورة �سماحة 
ال�سيخ عبد الهدي الكربالئي الذي توجه للحا�سرين 
بقوله: اإن "من اأهم الركائز التي نحتاجها يف بلدنا 
البيب هي بناء ال�سخ�سية الذي ي�ستند على ركنني 
والبناء  )االأكادميي(  العلمي  البناء  وهما  اأ�سا�سيني 
ي�ستمل على جوانب عقائدية وتربوية  الفكري با 
و�سيا�سية وخمتلف مناهج الياة، والبّد  واأخالقية 
الفرد  �سخ�سية  الكتمال  منهجاً  القراآن  ناأخذ  اأن 

الذي نحتاجه يف حياتنا".
وتابع �سماحته باأن "�سريحة )الطلبة( اأوىل ال�سرائح 
حتمل  لكي  باالعتناء  اأهمية  واأكرثها  االجتماعية 
مالمح  لنا  وتر�سم  الناجحة  ال�سخ�سية  مقومات 
العراق الذي نطمح اإليه جميعاً، الأنهم اأمل ال�ستقبل 
اإدارة  وعماد االأمة الذين �سيتولون الواقع الهمة يف 
�سوؤون الجتمع وينبغي اأن تاأخذ حقها من االهتمام 

االأكب يف االغتاف من علوم القراآن الكرمي".
االإخوة  اإىل  نداءه  الكربالئي  ال�سيخ  �سماحة  ووجه 
"يولوا  باأن  البالد  يف  االأمة  الإدارة  يت�سدون  الذين 
لبناء  فائقة  وعناية  كبريا  اهتماما  اجلانب  هذا 

للقراآن  حملة  وجعلهم  التكاملة  ال�سباب  �سخ�سية 
الكرمي، يف ظل احتياج كل �سخ�س يف العراق للثقافة 

القراآنية".
واأ�ساف �سماحته باأّن "طلبة اجلامعة هم طلبة علٍم 
وبالتايل اأكرث ال�سرائح االجتماعية ا�ستعداداً وتهيوؤاً 
الحت�سان ثقافة القراآن الكرمي والتفاعل مع االآيات 
اأن  اأجل  من  العقول  اأويل  تخاطب  والتي  القراآنية، 
حياٍة  كمنهاج  ويطبقوها  بها  ويتدبروا  يتفكروا 

لهم".
خلريجي  اأكب  يكون  الجتمع  "تقّبل  باأن  وبني 
االأكادميية  العلوم  يحملون  الذين  اجلامعات 
واأكرث  بهم  يحتذى  مثااًل  يكونون  حيث  والقراآنية 

تاأثرياً على خمتلف �سرائح الجتمع. 
العامتني  "االأمانتني  باأّن  الكربالئي  ال�سيخ  واأّكد 
للعتبتني القد�ستني بكربالء اأولتا اهتمامهما بن�سر 
علوم القراآن الكرمي، وخا�سة وان الجتمع العراقي 
الكرمي  القراآن  ثقافة  تر�سيخ  اإىل  يكون  ما  اأحوج 
لزاماً  وكان  التكاملة،  التبوية  ال�سخ�سية  لبناء 
علينا باأن يربى الطلبة اجلامعيني على اجلمع بني 
ال�سحيح  البناء  اأجل  من  العلمية  االخت�سا�سات 

الذي نن�سده جميعاً".
بالعتبة  الكرمي  القراآن  دار  م�سوؤول  اأ�سار  بينما 
لـ  الن�سوري  ح�سن  ال�سيخ  القد�سة  ال�سينية 
)االأحرار( باأن "هذا ال�سروع القراآين عبارة عن دورة 
حافظ  االألف  م�سروع  �سمن  اأقيمت  وا�سعة  قراآنية 
ال�سينية،  للعتبة  العامة  االأمانة  تراعاه  الذي 

لطلبة اجلامعات العراقية".

وتابع باأن "هذه هي الدورة االأوىل لطلبة اجلامعات 
والتي تخرج منها 100 طالب وطالبة من جامعتي 
قراآنية  بدرو�س  منها  وتزودوا  البيت،  واأهل  كربالء 
باقي  �سمول  االأخرى  الدورات  يف  ونتمنى  خمتلفة، 
اإىل  ت�سعى  التي  الدورات  بهذه  العراقية  اجلامعات 

ن�سر ثقافة القراآن الكرمي بني طلبة اجلامعات".
من جهته اأ�ساد عميد كلية العلوم االإ�سالمية بجامعة 
العامة  االأمانة  الكالبي بدور  الدكتور مكي  كربالء 
للعتبة ال�سينية يف دعم ثقافة القراآن الكرمي ون�سر 

فكر اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.
ال�سينية  "العتبة  باأّن  )االأحرار(  لـ  الكالبي  وبنّي 
عاتقها  على  واأخذت  الجد  اإىل  �سباقة  الطهرة 
النهو�س بالجتمع االإ�سالمي بعد عهود من الظلمة 
اأف�سل  منه  تنطلق  �سيئاً  جتد  ولن  والديكتاتورية 
من القراآن الكرمي، وقد عودتنا دار القراآن الكرمي 
يف العتبة ال�سينية على م�ساريعها القراآنية ونحن 
با  اأيديهم  على  ون�سّد  معهم،  داعم  توا�سل  على 

ينتفع به الجتمع العراقي".
العلمي يف  والبحث  العايل  التعليم  رئي�س جلنة  اأما 
جمل�س حمافظة كربالء؛ الدكتور علي عبد الفتاح 
العتبة ال�سينية  نحظى يف  "اننا جميعاً  قال:  فقد 
وقد  القراآنية،  الفعاليات  يف  بال�ساركة  الطهرة 
والعاهد  اجلامعات  طلبة  رعاية  اأنف�سنا  على  اآلينا 
القراآن  طريق  �سلكوا  الذين  القد�سة  الحافظة  يف 
التي  الكرمية  االحتفالية  هذه  ونبارك  الكرمي، 

حتت�سنها الرو�سة ال�سينية".

�سمن م�سروع "االألف حافظ" لدار القراآن الكرمي..
�لقر�آنية  �لدورة  خريجي  تكّرم  �حل�سينية  للعتبة  �لع�مة  �الأم�نة 

�الأوىل  لطلبة �جل�مع�ت �لعر�قية
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تقرير: ح�سني �لنعمة
العتبة  العراق  لطلبة  االإ�سالمي  التجمع  من  وفد  زار 
الهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  والتقى  القد�سة  ال�سينية 
الكربالئي ممثل الرجعية الدينية العليا يف كربالء على 
 )350( من  اأكرث  الزائر  الوفد  �سم  االأنبياء،  خامت  قاعة 
ع�سواً بينهم اأ�ساتذة من تدري�سيي جامعة بغداد، ونخبة 
من طلبة اجلامعة.. وقد اأو�سى �سماحته يف كلمته اأع�ساء 
االلتزامات  وببع�س  الو�سايا  من  بجملة  الزائر  الوفد 
لاذا  بت�ساوؤله،  الطالب  يعيها  اأن  يجب  التي  والقوق 
دخل اجلامعة وبذل تلك االأموال وحتمل و�سب؟ لي�سل 
والنجاح  االجتهاد  وهو  عليه،  ينبغي  ما  اإىل  النهاية  يف 
وموا�سلة الثابرة نحو التفوق على اأن يرافق هذا الجهود 
باأحكام  وااللتزام  النف�س  وتهذيب  التقوى  والتفوق، 

ال�سريعة االإ�سالمية..
االإن�سان  على  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  نعم  "من  اإن  مبينا 
ال�سماوية،  كتبه  عليه  واأنزل  والعلم  بالعقل  اأكرمه  اأن 
ليبني لالإن�سان فردا وجمتمعا ما فيه �سالحه وهدايته 
اأن  االإن�سان  على  النعم  اأعظم  ومن  غايته،  اىل  وو�سوله 

يوفقه اهلل تعاىل لطلب العلم".
واأو�سح �سماحته "البد لالإن�سان خا�سة يف مرحلة ال�سباب 
اأن يعي وي�ستح�سر اأهمية العلم يف حياته كفرد والأ�سرته 
اإن  االأحاديث  من  كثري  يف  ورد  حيث  كمجتمع..  والنا�س 
ولو  كله،  ال�سر  راأ�س  واجلهل  كله،  اخلري  راأ�س  العلم 
والنبي  الكرمي  القراآن  من  ال�سديد  التاأكيد  الحظنا 
االأطهار  االأئمة  وكذلك  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
)عليهم ال�سالم( لتبني منزلة طالب العلم، واأهمية العلم 

يف حياة االإن�سان".
واأ�سار �سماحته اإىل "الاجة الا�سة اإىل ا�ستح�سار اأهمية 
بعد  خ�سو�سا  العراقي  والجتمع  الفرد  حياة  يف  العلم 
من  ال�سعب  هذا  اأبناء  فيها  حرم  التي  ال�سابقة  الفتة 
التبوي  والبناء  العلمي  البناء  يف  فر�ستهم  ياأخذوا  اأن 
التطور  فر�س  من  وحرموا  العراقي  الفرد  ل�سخ�سية 
ال�سعوب  جتارب  على  االنفتاح  خالل  من  واالزدهار 
االأخرى"، الفتا اىل اإنه "يف هذه الرحلة التي منر بها من 
حياة �سعبنا نحن بحاجة اىل ا�ستنها�س الهمم والطاقات 
لدى  والراقي  التني  العلمي  البناء  اجل  من  والكفاءات 
اإن اجلامعات با فيها من كليات  الفرد العراقي، وحيث 
للبناء  االأ�سا�سية  اللبنة  تعد  الدار�س  وكذلك  ومعاهد 

العلمي يف حياة الفرد العراقي".
بنعمة  الطلبة  على  َمنَّ  تعاىل  اهلل  اإن   " �سماحته  واأكد 
خدمة  يف  اأهمية  من  لهما  لا  والعرفة  بالعلم  ت�سلحهم 
الجتمع، لذا يجب على الطالب اأن يعي حجم ال�سوؤولية 
و�سبل  ذهنية  من  له  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  هياأ  ما  اأمام 
العلم" مو�سحا  الرتبة من  العرفة حتى ي�سل اىل هذه 
طالب  من  الراهن  الواقع  ين�سدها  التي  ال�سوؤولية  "اإن 
العلم اأوال تربية نف�سه وتهذيبها وهي تقبل على م�ساألة 
هو  جمتمعه  يخدم  ال  الذي  االإن�سان  وحقيقة  التعليم، 

عدم، كونه ال ي�ستطيع تاأدية اأية خدمة مرجوة..
وتابع ال�سيخ الكربالئي الديث عن م�ساألة طلب العلم 
لا  العلم  طلب  م�ساألة  مراعاة  "ال�سلم  على  اإن  فقال 
لطالبه من منزلة عظيمة، م�ست�سهدا بالديث النبوي 
ال�سريف "اأقرب النا�س درجة من مرتبة النبوة اأهل العلم 
النف�س  جماهدة  وجانب  االأخالقي  فاجلانب  واجلهاد" 
توفيق  اأ�سرار  بالعلم وهما من  هذان اجلانبان مقرونان 

العلماء يف بلوغ مرتبة الرجعية"..
اإىل  اأ�سارت  التي  الكرمية  االآيات  "باأن  �سماحته  ومذكرا 
للر�سالة  التبليغ  مهمة  على  تقت�سر  مل  االأنبياء؛  مهام 
ال�سماوية، ولن تقت�سر على مرحلة تبليغ االآيات القراآنية 
ْنُهْم  يمِّنَي َر�ُسواًل ممِّ كما يف قوله تعاىل "ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف ااْلأُممِّ
ْكَمَة".  َواْلِ اْلِكَتاَب  َوُيَعلمُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكمِّ اآَياِتِه  َعلَْيِهْم  َيْتُلو 
عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  مهام  جملة  عن  نقراأ  لذلك 
واآله و�سلم( تقدمي اخلدمة ال�سالة للمجتمع لتاأ�سي�س 
اأن  الطلبة  على  لذا  بخلق،  تتعامل  مهذبة  موؤمنة  لبنة 
النف�س من  لتزكية  االأمور عبة  يجعلوا من جملة هذه 
و�سفاء  االأخالق،  بحا�سن  وا�ستبدالها  االأخالق،  مذام 
يف  التاأثري  ت�ستطيع  فا�سلة  �سريحة  يكونوا  واأن  اخللق 

الجتمع"..
واأوعز �سماحته اىل "اأهمية طلب العلم ودرا�سته وتطبيقه 
ح�سب ما جاء بالديث ال�سريف بحاجة اىل و�سائل واآليات 
اأولها االإخال�س هلل تعاىل، وهو التقرب بالدرا�سة اىل اهلل 
جل وعال وهي خري و�سيلة بهدف التقرب اإىل اهلل تعاىل، 
ثم تاأتي الهمة والعزمية فكل اإن�سان اأودع اهلل تعاىل فيه 
طاقات كامنة ياأتي االإن�سان ليفجرها ويحييها ويوظفها 
خلدمة هذا الهدف، حينئذ تظهر لهذه الطاقات نتاجات 

واأعمال ال يتوقعها االإن�سان يف حياته"..
العلوم  اأ�ستاذ  اليان  احمد  الدكتور  قال  اأخرى  جهة  من 
ال�سيا�سية يف جامعة بغداد "لقد انطلقت مواكب التجمع 
بغداد  جامعة  طلبة  من  بوفد  العراق  لطلبة  االإ�سالمي 
بختلف كلياتها من بغداد اىل كربالء القد�سة لتحقيق 
ال�سالم(  عليهم  البيت)  اأهل  لراقد  اليدانية  الزيارات 
ال�سالم(  )عليه  ال�سني  االإمام  لرقد  زيارتنا  فكانت 
كتوا�سل ديني واأخالقي، وكذلك للتعرف واالإطالع على 
بقابلة  والت�سرف  القد�سة  العتبة  اأق�سام  عمل  طبيعة 

اأمينها العام".
حت�سني  اأهمها  التجمع  اأهداف  من  "جملة  اىل  عازيا 
ال�سباب عقائديا والتزامهم بخط الرجعية الكيمة، وبث 
ثقافة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( يف الو�سط االأكادميي"، 
الرجعية  اأن يحظوا بباركة  يتمنونه  ما  "جل  اإن  مبينا 

وتاأييدها العنوي"..
الن�سائح  من  جملة  اىل  بحاجة  كان  "الوفد  اإن  موؤكدا 
الدينية  الرجعية  ممثل  �سماحة  وجهها  التي  والو�سايا 
العليا يف كربالء، ذلك الأن الطالب يحتاج اىل غذاء ديني 
اأن  الطالب  على  التي  باالأولويات  والتذكري  واأخالقي 

مييزها ويعمل بها".

وفُد �لتجمع �الإ�سالمي لطلبة �لعر�ق 
 يلتقي ممثَل الرجعية يف كربالء  
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 تقرير: �سف�ء �ل�سعدي

موؤمترها  كربالء  جامعة  واالقت�ساد  االإدارة  كلية  نظمت 
"اعتماد القدرات العلمية يف الهيكلة  الثالث حول  العلمي 
الكلية  قاعة  على  العراق"  يف  والايل  االإداري  والتحديث 
واأع�ساء  الالية  الرقابة  يف اجلامعة بح�سور رئي�س ديوان 
من جمل�س حمافظة كربالء وكليات من كرد�ستان العراق 

واجلنوب، وعدد من الباحثني واالقت�ساديني.
كلية  عميد  للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  رئي�س  وقال 
الدكتور)عالء  كربالء  جامعة  يف  واالقت�ساد  االإدارة 
الرقابة  ديوان  مع  بالتعاون  يعقد  "الوؤمتر  اإن  فرحان(، 
الالية، وهو الوؤمتر الدويل الثالث والعلمي ال�ساد�س الذي 

تعقده كلية االإدارة واالقت�ساد يف جامعة كربالء".
واأ�ساف فرحان اإن "الوؤمتر متيز هذا العام بكرثة البحوث 
جميع  ب�ساركة  علمية،  بحوث   104 عددها  بلغ  التي 
اجلامعات العراقية "، الفتا اىل اإن "البحوث متميزة وفيها 
اقتاحات مهمة لتطوير االقت�ساد العراقي"، م�سريا اىل 
لكن  االأردن،  من  باحثون  فيها  �سارك  بحوث  "هناك  انه 

الظرف االأمني حال دون و�سولهم اىل الوؤمتر".
مدير  الكركو�سي(  )عمران  الدكتور  بني  اأخرى  جهة  من 
تعقد  واالقت�ساد  االإدارة  "كلية  اإن  كربالء،  جامعة  اإعالم 
االإعمار  اإعادة  اجل  )من  �سعار  حتت  الثالث  موؤمترها 
وحتقيق التنمية ال�ستدامة("، م�سريا اىل اإن "الوؤمتر يتوزع 
واالإح�سائي  واالقت�سادي  االإداري  هي  حماور  ثالثة  على 
هو  الوؤمتر  من  الهدف  اإن"  مبينا  وال�سريف"،  والايل 
ت�سجيع الباحثني والتدري�سيني االأكادمييني الإلقاء ال�سوء 
واالإح�سائية  والالية  واالإدارية  االقت�سادية  ال�سكالت  على 

والحا�سبية التي تواجه ال�سركات العامة ودوائر الدولة".
قراءة  و�سع  اإىل  الوؤمتر  يهدف  "كما  الكركو�سي،  وتابع 
االقت�ساد  عليه  يكون  اأن  يجب  لا  م�ستقبلية  وروؤية 
عدٍد  خالل  من  التكيز  "�سيتم  اأنه  واأ�ساف  العراقي"، 
النفطية  العوائد  من  اال�ستفادة  كيفية  على  البحوث  من 
يف بناء هياكل ارتكازية القت�ساد عراقي متني يف القطاعات 

الزراعية وال�سناعية والنقل والتخزين".
ق�سم  رئي�س  حيدر(  الدكتور)خالد  قال  جانبه  من 
ال�سليمانية  بجامعة  واالقت�ساد  االدراة  كلية  يف  االقت�ساد 

اإقليم  يف  االأجنبي  اال�ستثمار  لبحث  جاءت  "م�ساركته  اإن 
كرد�ستان باعتباره جزءا من هذا البلد".

ال�سليمانية  جامعة  حملتها  التي  "البحوث  اإن  اىل  واأ�سار 
حتاول اإبراز اجلوانب الرتبطة بتطوير االقت�ساد العراقي، 
الركة  �سمن  االأجنبية  اخلبات  من  اال�ستفادة  وعملية 

اال�ستثمارية يف االقت�ساد العراقي".
معاون  ر�سك(  الدكتور)حممد  بني  مت�سل  �سعيد  على 
اإن  ال�ستن�سرية  اجلامعة  واالقت�ساد  االإدارة  كلية  عميد 
ي�سمل  كونه  واالدراة،  لالقت�ساد  بالن�سبة  مهم  "الوؤمتر 
حماور االإدارة واالقت�ساد والحا�سبة واالإح�ساء وال�سياحة"، 
يف  ال�سياحة  حول  حمور  اأي  يجد  "مل  انه  م�ستطردا 
تدعم  البحوث  "هذه  اإن  اىل  الفتا  العراقي"،  االقت�ساد 

الركائز االأ�سا�سية لالقت�ساد العراقي".
للعتبة  العامة  االأمانة  ا�ست�سافت  الوؤمتر  هام�س  وعلى 
ال�سينية القد�سة اأع�ساءه ال�ستكني فيه ولل�سنة الثالثة 
عام  باأمني  اللقاء  اال�ست�سافة  خالل  وجرى  التوايل  على 
الهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  القد�سة  ال�سينية  العتبة 
ال�سامي"  "اأف�سل  ال�سيد  العام  االأمني  ونائب  الكربالئي 
فيها  اأكد  الوؤمترين  على  العام  االأمني  األقاها  كلمة  ويف 
االإدارة  بعلوم  والتعلقة  الطروحة  البحوث  "اأهمية  على 
واالقت�ساد والحا�سبة والال وغري ذلك من البحوث العلمية 
والدرا�سات التي يحتاجها بلدنا و�سعبنا لالرتقاء بال�ستوى 
العلمي الذي نحن بحاجة اإليه". وقال �سماحته؛ "اإن اهلل 

ال�سماوية وكرمه ببعثة  الكتب  االإن�سان بالعلم وانزل  كرم 
االأنبياء وخ�سه بالتقوى، وال يكون ذلك اإال حينما يوظف 
االإن�سان هذه العلوم ل�سالحه وخريه وكرامته، ومن جملة 
اجل  من  وجمتمع  كفرد  االإن�سان  يحتاجها  التي  العلوم 
التطور واالرتقاء وللو�سول لثل هذه االأهداف هي العلوم 
التخ�س�سية التي انتم اليوم تناق�سونها، وهناك الكثري من 
اأهمية  لن�ستح�سر من خاللها  ن�ستذكرها  التي  االأحاديث 
الكرامة واالإ�سالح  اإنه ميثل  العلم ودوره يف حياتنا حيث 
ال�سبيل والطريق  العلم هو  وان  للمجتمع  والعزة واخلري 

للو�سول لهذه االأهداف".
م�سيفاً؛" اإن الظروف الراهنة التي مير بها بلدنا و�سعبنا 
وقلوبنا  نفو�سنا  يف  يوم  كل  يف  ن�ستح�سر  اأن  اإىل  بحاجة 
على  اللقاة  وطبيعتها  ال�سوؤولية  حجم  وعقولنا  واأرواحنا 
ونف�سه  اأمام اهلل  االأ�ستاذ م�سوؤول  اإن  �سك  وانه بال  عاتقنا 
م�ستويات  بح�سب  يختلف  ال�سوؤولية  حجم  وان  وبلده، 
مراحل العلم وان اأهل العلم هم اأكرث النا�س حتمال ً لهذه 

ال�سوؤولية ".
لدى  خا�سة  مكانة  العلم  الأهل  ؛"اإن  الكربالئي  واأ�ساف 
اجلميع ومنهم �سماحة الرجع الديني االأعلى ال�سيد علي 
ال�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف( حيث قال �سماحته 
بو�سف اأهل العلم "انتم علماء تنتفع النا�س بعلومكم، كما 
منزلة  اإىل  فللنظر  بعلومنا"،  النا�س  ينتفع  علماء  نحن 
بها  وخ�س  االأعلى  الرجع  �سماحة  و�سفها  التي  العلم 

ج�معة كربالء تقيم موؤمتر� علمي� حول �لتحديث �الإد�ري و�مل�يل
ُم ال�سيخ الكربالئي بدرع الوؤمتر للجهود البذولة واللجنة ال�سرفة عليه تكرمِّ
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اأ�ساتذة اجلامعات وان جعل هذه النزلة الأ�ساتذة اجلامعات 
هي م�سوؤولية كبرية اأمام اهلل، عليكم اأن حتملوها وان تفوا 
وهي  العلوم  لهذه  تبنيكم  عند  اأطلقتموها  التي  بعهودكم 

م�سوؤولية كبرية جداً".
رموز  ا�ستك�ساف  اإىل  بحاجة  اإننا  "اإىل  الكربالئي؛  ولفت 

يف  الوجودة  والال  واالقت�ساد  االإدارة  جمال  يف  العرفة 
النظام االإ�سالمي حيث اإن االإ�سالم يحتوي نظاماً متكاماًل 
للحياة وهو من عند اهلل وان تكامله يف جميع اجلوانب وما 
مالحمها  ومعرفة  ا�ستك�سافها  يف  الو�سع  تفريغ  اإال  علينا 

واأبعادها وتف�سيلها واإعادة �سياغتها وت�سريعها".

الوؤمتر  درع  الوؤمتر  على  ال�سرفة  اللجنة  ذلك قدمت  اإىل 
القد�سة  ال�سينية  العتبة  عام  اأمني  اإىل  الثالث  الدويل 
"اأف�سل  ال�سيد  ونائبه  الكربالئي  الهدي  عبد  ال�سيخ 
وعلى  الوؤمترين  ال�ست�سافة  البذولة  للجهود  ال�سامي" 

مدى ال�سنوات الثالث الن�سرمة.

زار العتبة ال�سينية القد�سة وفٌد من كلية العلوم 
للبنات جامعة بابل والتقى ب�سماحة االأمني العام 
عبد  ال�سيخ  �سماحة  القد�سة  ال�سينية  للعتبة 
الهدي الكربالئي على قاعة دار ال�سيافة داخل 

ال�سحن ال�سيني القد�س. 
"�سرورة  على  اللقاء  خالل  �سماحته  واأكد 
م�ساهمة االأ�ساتذة يف اال�ستثمار ل�سنني الدرا�سة 
االأربع لتحقيق البناء االأمثل ل�سخ�سية الطالب 
لكي يوؤدي الدور الذي ر�سمه االإ�سالم"، مبينا اإن 
اإمنا  والجتمع  للفرد  بالن�سبة  التكامل  "النظام 
الذي  الدور  فاإن  االإ�سالمي وبالتايل  النظام  هو 
بالراأة  يوؤدي  الذي  للمراأة وحده  االإ�سالم  ر�سمه 
على  ايجابيا  فينعك�س  وكمالها،  �سالحها  اإىل 

الجتمع".
الا�سر  الوقت  يف  برزت   " �سماحته  واأ�ساف 
حاجة خا�سة اإىل ركيزتني اأ�سا�سيتني هما: البناء 
خالله  من  الذي  ال�سحيح  االأكادميي  العلمي 
ميكن اإن تخدم الطالبة الوؤ�س�سة والجتمع وجميع 

جماالت الياة التي تدخل فيها، ومن ثم البناء 
ميكن  خالله  من  الذي  ال�ساري  التبوي 
للمراأة اإن تقوم بدورها الطلوب اجتاه الجتمع"، 
والعمل،  الوقت  تقدي�س  "�سرورة  اإىل  الفتا 
يف  خ�سو�ساً  العلمية،  والادة  الدر�س  وتقدي�س 
اجلامعات والكليات والعاهد الأن الطلبة يعدون 
عماد ال�ستقبل وهم من �سريفدون دوائر الدولة 

وموؤ�س�ساتها".

من جانبه قال الدكتور عبد الكرمي عميد كلية 
اىل  جاهدين  �سعينا  النظام  تغيري  "منذ  العلوم 
تر�سي  �سليمة  اأ�س�س  على  الكلية  هذه  نبني  اأن 
اهلل ور�سوله"، مو�سحا �سبب الزيارة اىل العتبة 
عام  كل  يف  اعتادت  العلوم  "كلية  باأن  الطهرة 
والعبا�سية  ال�سينية  للعتبة  �سفرات  تقيم  اأن 
الدينية  الرجعيات  مع  للتوا�سل  القد�ستني 

واال�ستنارة باإر�ساداتهم وتوجيهاتهم".
عام  يف  اأن�ساأت  "الكلية  اإن  الكرمي  عبد  واأ�سار 
علوم  وق�سم  الا�سبات،  ق�سم  بق�سمني   2002
الياة، وهي من اأكرث الكليات تطورا يف جامعة 
بابل بعد �سقوط النظام البائد، حيث اأفتح فيها 
الليزري،  فيزياء  ق�سم  هما  اإ�سافيني  ق�سمني 
وهو اأول ق�سم يف كليات العلوم يف عموم العراق، 
وق�سم الكيمياء، اإ�سافة اىل فتح ق�سم للدرا�سات 

العليا".
 واأختتم الدكتور عبد الكرمي عميد كلية العلوم 
الكلية تفتقر  اأجهزة متطورة يف  "بوجود  القول 
لها بع�س كليات العلوم يف الفرات االأو�سط، حيث 
مت �سراوؤها بحدود اأكرث من اأربعة مليارات دينار 

وجميعها اأجهزة حديثة"..

رئي�ص �للجنة �لتح�سريية للموؤمتر

وفد من كلية �لعلوم ج�معة ب�بل..
 يزور العتبة ال�سينية القد�سة ويلتقي اأمينها العام

ال�سيخ الكربالئي: �سرورة م�ساهمة االأ�ساتذة يف اال�ستثمار ل�سنني الدرا�سة 
االأربع لتحقيق البناء االأمثل ل�سخ�سية الطالب 
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اأن  اإىل  الطهرة  ال�سينية  للعتبة  العامة  االأمانة  ت�سعى 
اخلدمية  ال�ساريع  على  القد�سة   كربالء  مدينة  ت�ستمل 
الختلفة يف ظل ا�ستقبالها لاليني الزائرين الذين يفدون 
على  اليوم  ونحن  ال�سالم(،  )عليه  ال�سهداء  �سيد  لزيارة 
اخلدمي  ال�سهداء(  )�سيد  جممع  م�سروع  اإجناز  اأعتاب 
ب�سكل كبري يف تقدمي خمتلف اخلدمات  �سي�ساهم  الذي 

للزائرين الوافدين اإىل الدينة القد�سة.
العتبة  يف  الهند�سية  ال�ساريع  ق�سم  م�سوؤول  ح  ويو�سّ
ال�سينية االأ�ستاذ حممد ح�سن كاظم باأن "ق�سم ال�ساريع 
الهند�سية يقوم بتنفيذ جممع )�سيد ال�سهداء( اخلدمي 
على اأر�س م�ساحتها )2500 م2( بنطقة باب اخلان التي 
عن  و)180م(  ال�سني  االإمام  مرقد  عن  م(   430( تبعد 
باأربعة  متكاملة  بناية  وهي  العبا�س،  الف�سل  اأبي  مرقد 

طوابق و�سردابني ب�ساحة )13000 م2(".
من  ال�سحية  الجاميع  على  ال�سرداب  "ي�سم  ويتابع، 
)التواليتات، المامات، حمالت و�سوء الزائرين( حيث 
اأما  والن�ساء"،  الرجال  من  لكل  �سحية  وحدة  ي�سم220 
والجهز  االإمام ال�سني  االأر�سي في�سم م�سيف  الطابق 
متنوعة  خمازن  يت�سمن  م2(   1400( م�ساحته  بطبخ 
وفوق  ال�سفر  )حتت  مبدة  وخمازن  الغذائية  للمواد 
بتجهيز  التخ�س�سة  ال�سركة  و�ستقوم  الئوي(  ال�سفر 

معدات الطبخ الديثة جلميع اأنواع وطرق الطبخ".
حتت  الكائن  للبناية  العميق  ال�سرداب  يحتوي  بينما 
�سرداب الجاميع ال�سحية على حمطة معاجلة متكاملة 
العمومية  الجاري  اإىل  طرحها  قبل  الثقيلة  للمياه 
لتجهيز  للمدينة، ويحتوي على منظومة )بويلر كبرية 

الاء ال�ساخن( مع خزان مياه اأر�سي �سعة )120 م3(".

البالغة  م�ساحته  بكامل  ف�سيكون  االأول  "الطابق  اأما 
القد�سة يف  العتبات  حوايل )2650 م2( كم�سيف لزائري 
الواحدة مع جناح  كربالء ويغطي )1500( زائر للوجبة 
خا�س لكبار �سيوف العتبة مع مدخلني وم�ساعد خا�سة 

بالزائرين"، كما بنّي م�سوؤول ق�سم ال�ساريع.
وي�سيف كاظم اإّن، "ال�سروع ي�سم اأي�ساً م�ستو�سفا �سحيا 
بوا�سفات متقدمة م�ساحته )1000م2(، يقوم با�ستقبال 
خدماته  ليقدم  االعتيادية  والاالت  الطوارئ  حاالت 
الطبية للمر�سى مع خمتبات جمهزة بالكامل من قبل 
�سركات معروفة ومتخ�س�سة وغرف للت�سميد وللعمليات 
اجلراحية ال�سغرى ولالأ�سنان والوالدة ويقع يف الطابق 

االأر�سي اأي�ساً وله مدخل خا�س و�سيدلية منف�سلة".
"وي�سّم ال�سروع ح�سينية م�ساحتها )60 م2( الأهايل  كما 
الدينية(  )للدرا�سات  متكاملة  مدر�سة  وكذلك  النطقة، 
وجماميع  وم�سّلى  درا�سية  قاعات  مع  الثاين  الطابق  يف 
�سحية خا�سة وغرف لالإدارة ولالأ�ساتذة ولالجتماعات 
)م�سرح(  منا�سبات  وقاعة  حا�سبات  وقاعة  ومكتبة 
ت�ستوعب لـ )500( طالب، ف�ساًل عن وجود �سقق وغرف 

�سقة   )37( عن  عبارة  وهي  الثالث  الطابق  يف  �سكنية 
وم�ساعد  ال�سحية  ملحقاتها  مع  االأحجام  خمتلفة 
موؤدية اإليها )�ستة م�ساعد( مع غرفة منف�سلة لتح�سري 
اأما  وكّيها،  الالب�س  لغ�سل  و)لوندري(  الطعام  وا�ستالم 
لال�ستخدام  قاعات  �ستة  من  فيتاألف  االأخري  الطابق 

اخلزيف مع فرن للخبز".
 )%85( اإىل  و�سلت  االإجناز  "ن�سبة  اإن  اإىل  كاظم  وي�سري 
ووجهة  دينار(  مليار   20( للم�سروع  التقديرية  والكلفة 
هيكل  ويعتب  الكوثر،  موؤ�س�سة  من  )تبع(  التحويل 
مدينة  يف  نوعه  من  الوحيد  الن�ساأ  الديدي  البناية 
كافة  واأر�سياتها  البناية  جدران  تغليف  ومت  كربالء 
بالكرانيت والبو�سلني وال�سرياميك وثم تركيب �سقوف 
ثانوية من االألنيوم واجلب�س لكل ال�سقوف و�سيتم تغليف 
الثبت  الواجهات  كا�سي  من  خا�س  بنوع  البناية  واجهة 

على �سكك خا�سة".
ومن اجلدير بالذكر اإن "م�سروع )�سيد ال�سهداء( اخلدمي 
باأكرث  الكوثر تنفيذا مبا�سرا باال�ستعانة  تنفذه موؤ�س�سة 

من 15 �سركة ثانوية متخ�س�سة".

�إجن�ُز 85% من م�سروع "�سيد �ل�سهد�ء" �خلدمي 
�لت�بع للعتبة �حل�سينية �ملطهرة
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تي�سري عبد عذ�ب

من  وفد  القد�سة  ال�سينية  العتبة  زار 
وكيل  �سم  االإ�سالمية  اإيران  جمهورية 
فيها  الزراعة  وزارة  ووكيل  البيئة  وزارة 
البيئة  جمال  يف  اخلباء  من  وعددا 
جمال  يف  التخ�س�س  الرافق  والوفد 
ب�سحبة  التابية  العوا�سف  مكافحة 
البيئة  وزير  وكيل  ح�سني  كمال  الدكتور 

العراقي والتقوا بع�س ال�سوؤولني فيها. 
التفاهم  مذكرة  على  بناء  الزيارة  جاءت 
يخ�س  فيما   2010 عام  يف  وقعت  التي 
على  الق�ساء  يف  اجلوار  دول  م�ساعدة 
الت�سحر  ومكافحة  التابية  العوا�سف 
العوا�سف  هذه  منابع  على  والق�ساء 
وقوع  اإىل  وتوؤدي  العراق  يف  حتدث  التي 
النعدام  الرورية  الوادث  من  العديد 
باالإ�سافة  باالختناق  واالإ�سابة  الروؤية 
الادية والعنوية التي تلحق  اإىل االأ�سرار 

بالواطن من جرائها.
وقال الدكتور )كمال ح�سني( وكيل وزير 
يوم  اأبرم   " لـ)االأحرار(  العراقي  البيئة 
ملحق  وهو  تنفيذي  بروتوكول  اأم�س 
الطرفني،  بني  وقعت  التي  لالتفاقية 
التنفيذ  باأعمال  القيام  منها  الهدف 
حيث مت اختيار م�ساحة )200( هكتار من 
االأر�س يف كربالء لتطبيق برنامج جديد 
با�ستخدام  وذلك   العامل،  م�ستوى  على 
مادة بايلوجية �سديقة للبيئة تر�س على 
االأر�س تعمل على تثبت التبة وتغذيها.

اأول موقع  " بان كربالء �ستكون  واأ�ساف 
قريبة  مناطق  يف  العمل  لهذا  منتخب 
العوا�سف  منبع  تعتب  التي  الرزازة  من 
الغبارية يف الحافظة، حيث يرجع ال�سبب 

يف اختيار كربالء هو لت�سابه التبة من 
العوا�سف  لكافة  التابي  الن�سيج  حيث 
كربالء  تربة  يف  موجود  وهو  الغبارية 
االأمني  الو�سع  ا�ستتباب  اإىل  باالإ�سافة 
ال�ستقر والزيارات الليونية التي ت�سهدها 

الحافظة.
ال�سروع �سين�سر  " اإن جناح  وتابع ح�سني 
لغر�س  العراق  حمافظات  كافة  اإىل 
من  هكتار  مليون  من  اأكرث  معاجلة 
حيث  العراق،  م�ستوى  على  االأرا�سي 
�ستكون لنا جوالت ميدانية الأخذ عينات 
�سيتم  �سهرين  اقل من  وبعد  التبة  من 
تنفيذ البنامج الذي ي�سمل جلب معدات 
من اإيران وكذلك اأجهزة ومواد خمتلفة.

بالن�سبة  ال�سروع  كلفة  "بان  مو�سحا 
لحافظة كربالء �سيكون )2( مليون دوالر 
البلغ  باأن  فاأعتقد  للعراق  بالن�سبة  اأما 
هنالك  اهلل  �ساء  وان  جدا  كبريا  �سيكون 
لكافحة  ومرجعي  ودويل  �سعبي  موقف 

العوا�سف التابية.
هكتار  الـ)200(  خطوة  اإن  "على  موؤكدا 
الن  جدا  مهمة  كربالء  يف  �ستنفذ  التي 
يتوقف  عامة  ب�سورة  البنامج  جناح 
�سيتم  بنجاحها  اإنه  اإىل  باالإ�سافة  عليها 

ا�ستح�سال مبالغ من الكومة العراقية 
م�ستوى  على  ال�سروع  اإمتام  لغر�س 

مناطق العراق.
فوؤاد(  )حيدر  الهند�س  قال  جانبه  من 
طرق  عدة  هنالك  كربالء،  بيئة  مدير 
لكافحة الت�سحر بع�سها بوا�سطة النفط 
من  نوع  بزراعة  اأو  )الزفت(  االأ�سود 
حتتاج  وال  الياه  متت�س  التي  النباتات 
اإىل ال�سقي كثريا، والبع�س االآخر بواد 
االإيراين  الوفد  �سيجربها  التي  جديدة 
وهي عبارة عن خلطة نباتية تكّون طبقة 
للتبة  مثبتة  وهي  االأر�س،  �سطح  على 
التجربة  مرحلة  يف  حاليا  ال�سروع  وهذا 
و�سيطبق يف كربالء واإذا جنحت التجربة 
مناطق  باقي  على  ال�سروع  �سيعمم 

العراق.
يف  البوؤر  من  العديد  هنالك  واأ�ساف" 
العراق تعد م�سادر للغبار وكذلك توجد 
لذلك  الجاورة  الدول  يف  البوؤر  هذه 
اإقليمية  حركة  الكافحة  هذه  تتطلب 
كي  النطقة  دول  بني  م�ستكا  وتعاونا 
اأو  التابية  العوا�سف  على  الق�ساء  يتم 

تخفيفها.

خرب�ُء بيئة:
 تنفيذ طريقة مبتكرة جديدة لعاجلة العوا�سف التابية يف كربالء
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د. �س�مر موؤيد عبد �للطيف

ال �سك اإن ظاهرة الف�ساد االإداري اأ�سحت ظاهرة عالية 
�سديدة االنت�سار وهي اليوم موجودة يف كافة الجتمعات 
الغنية والفقرية، التعلمة واالأمية، القوية وال�سعيفة؛ 
اآفة  اأي�سا  ومثلما هي ظاهرة ذات جذور عميقة، فاإنها 
لها اأبعاد وا�سعة وتتداخل فيها عوامل خمتلفة ي�سعب 
جمتمع  من  �سموليتها  درجة  وتختلف  بينها،  التمييز 

اإىل اآخر.
ال�سرطانية اخلطرية جاهدت  االآفة  ويف مواجهة هذه 
للتخل�س منها وعقاب  الجتمعات الديثة  الكثري من 
الت�سبب فيها، الأنها عقبة كاأداء يف �سبيل التطور ال�سليم 
وال�سحيح وال�سحي لتلك الجتمعات، ولذا اعتب ارتفاع 
موؤ�سر الف�ساد االإداري يف اأي جمتمع كدليل على التاأخر 
القانون  و�سعف  الكومية  الرقابة  فعالية  وتدين 

وغياب الت�سريعات الفعالة، والعك�س �سحيح اأي�سا.
)هو  'الف�ساد":  فان  والتعريف  الو�سف  حيث  ومن 
�سخ�سية(.  مكا�سب  لتحقيق  ال�سلطة  ا�ستغالل  �سوء 
الف�ساد بنظوريه  اإىل  الدافعة  العوامل  اأهم  وبتحليل 
القيم  غياب  يف  ح�سرها  ميكن  والجتمعي  الذاتي 
ثقافة  غياب  جانب  اإىل  الديني،  والوازع  االأخالقية 
ال�سارمة  االإدارية  الرقابة  غياب  عن  ناهيك  الواطنة، 
كبري  م�سوؤول  اأي  فارتكاب  ؛  والعقاب  الثواب  ومبداأ 
جتاوزات قانونية ومالية وعدم معاقبته ح�سب االأ�سول 
القانونية والد�ستورية للدولة، �سي�سجع كل موظف يف 
وزارات الدولة على ارتكاب جتاوزات مماثلة، مما يوؤدي 
يف  غاية  م�ساألة  معاجلته  وت�سبح  الف�ساد،  تراكم  اإىل 
ت�ستنه�س  وا�سعة  �سعبية  هبة  اإىل  حتتاج  بل  ال�سعوبة 

كل ال�سمائر التي ما زالت قلقة على م�سلحة الوطن.
ينبثق من ح�سيلة ما تقدم هو: كيف  الذي  وال�سوؤال   
يف  االإداري  الف�ساد  لواجهة  فاعلة  اإ�ستاتيجية  ن�سع 

دوائر الدولة ؟
لالإ�سالح  االرتكاز  حمور  هو  ال�سيا�سي  االإ�سالح   -  1
ينبغي  الف�ساد  لحاربة  فاعلة  انطالقة  واأي  االإداري، 
وقادرة  وحازمة  �سادقة  �سيا�سية  اإرادة  بلواء  تنعقد  اأن 
وموحدة، ويت�ساوق مع هذا النهج االإ�سراع واجلدية يف 

اإجناح م�سروع الكومة االلكتونية.
2 - االإ�سالح االإداري من خالل اإعادة النظر اجلذرية 
االإدارية  والهياكل  القانونية  الت�سريعات  يف  وال�ساملة 
اأكرث  االأداء، وبتف�سيل  الرعية يف  والعايري وال�سوابط 

ميكن اإتباع االإجراءات االإدارية االآتية:
القيادات  الختيار  الدورية  االنتخابات  اآلية  اعتماد   -
والكفاءة  النزاهة  اأهمها  من  �سوابط  وفق  االإدارية 
جلان  اإ�سراف  وحتت  والتجربة،  واالإخال�س  واخلبة 
نزاهة  و�سمان  لتابعة  وحمايدة  �سفافة  ب�سورة  ت�سكل 

نتائج االنتخابات.
لغر�س  الوظفني  اختيار  عند  دقيقة جدا  اآلية  اإتباع   -
التعيني واإخ�ساعهم ل�سل�سلة من االختبارات االأخالقية 
الختلفة  الغريات  مقاومة  على  قدرتهم  من  للتحقق 

قبل تثبيتهم يف الوظيفة العامة.
- اإجراء تنقالت دورية بني الوظفني )كلما اأمكن ذلك( 

بغية تخفي�س حاالت الر�سوة ال�سائدة.
تب�سيط  مع  االأداء  يف  ال�سفافية  معيار  على  التكيز   -
اجناز  مهل  وحتديد  حلقاته،  وتر�سيق  العمل  و�سائل 
العامالت مع اعتماد معايري النزاهة والكفاءة والعدالة 

عند التعيني والتقييم والتقية.
- و�سع م�سنف يت�سمن تق�سيم الوظائف العامة على 
وفق طبيعة مهامها اإىل فئات ورتب تتطلب من �ساغليها 
موؤهالت ومعارف من م�ستوى واحد )اأي اعتماد معيار 

الكفاءة واخلبة(.
- حتديد �سل�سلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة يف 
ال�سنف بعد اأجراء درا�سة مقارنة للوظائف الت�سابهة يف 

القطاعني العام واخلا�س.
الأداء  متكامل  نظام  لو�سع  خا�سة  جلان  ت�سكيل   -
الوظفني ثم القيام باإجراء تفتي�س دوري بني الدوائر 

والوزارات واأعداد التقارير اخلا�سة بذلك.
اأمناط  �سد  العام  الوظف  حت�سني  على  التكيز   -
الف�ساد من خالل التوعية االأخالقية والدينية، وحتى 
دورات  تنظيم  والكافاآت،  الالية  الخ�س�سات  القانونية، 
االإداري  الف�ساد  خماطر  من  للتنبيه  ودورية  عدة 
ال�سرع  موقف  وبيان  به،  الوقوع  مغبة  من  والتحذير 

والقانون منه.
وتطوير  تو�سيع  خالل  من  االجتماعي  االإ�سالح   -  3
من  والقيمي  االأخالقي  والتح�سني  التوعية  قنوات 
بدءا  الجتمع  وبنى  مفا�سل  كل  لت�سمل  الف�ساد  خطر 

من االأ�سرة وانتهاء باأكب حلقة اإدارية يف الدولة.
والثقافية-  والدينية  االأخالقية  الدركات  اإ�ساعة   -

ال�سارية بني عموم الواطنني.
4 – اإعادة النظر بالقوانني والوؤ�س�سات واالآليات الخت�سة 
بعاجلة اأمور الف�ساد بكل اأمناطه يف الدولة على نحو 

يجعلها اأكرث فاعلية وا�ستجابة للمتغريات والتطورات 
التي يعتمدها الف�سدون يف تغطية اأن�سطتهم االإجرامية 

ومن ذلك:
النافذ  العراقي  الد�ستور  من   )99( الفقرة  تعديل   -
من  باالنتخاب  النزاهة  هيئة  رئي�س  اختيار  وجعل 
وال�سهود  بالقانون  الخت�سني  اأو  الق�ساة  اأف�سل  بني 
يقوم  حيث  والكفاءة  والياد  والعلمية  بالنزاهة  لهم 
ونقابة  الق�ساء  وجمل�س  العدل  وزارة  منت�سبي  جميع 
�سنوات  لدة )4(  الر�سحني  بانتخابه من بني  الحامني 
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على اأن يتابع جمل�س 
ح�سب  وم�ساءلته  النزاهة  هيئة  رئي�س  عمل  النواب 

ال�سوابط الرعية يف مراقبة الوزير.
- ا�ستحداث هيئة م�ستقلة للنزاهة بعيدة عن الحا�س�سة 

مع ت�سريع قوانني اأكرث �سدة يف حما�سبة الف�سدين.
وزارة عن  كل  العام �سمن  الفت�س  دائرة  ارتباط  - فك 
التعيني  الوزارة وجعله يتبع من حيث  بكادر  االلتحاق 

والتمويل لهيئة النزاهة.
وجلان  والفاجئة  الدورية  الراقبة  اآليات  اعتماد   -
وال�سائل  التعاقدات  جمال  يف  ال�سيما  التعددة  التابعة 

الالية الختلفة.
ال�سرية  الراقبة  و�سائل  ا�ستخدام  تكثيف   -

وااللكتونية.
- انتهاج اأ�سلوب اختاق ال�سبكات والتكيز على العمل 
معلومات  م�سدر  ا�ستزراع  خالل  من  اال�ستخباري 
موثوق �سمن كل ق�سم يف الدوائر الكومية �سواء اأكان 
ويتبع  تعيينه  يتم  اأو  نف�سها  الدائرة  داخل  جمندا من 

باالرتباط مع هيئة النزاهة.
حتوم  بن  لالإيقاع  الفاجئة  الكمائن  اآلية  اعتماد   -
باقي  قدرة  واختبار  الوظفني  من  ال�سبهات  حولهم 

الوظفني على مقاومة الغريات.
النزاهة ممن  انتقاء عنا�سر هيئة  الت�سدد يف عملية   -
تتوافر فيهم كل معايري )التخ�س�س، الكفاءة، النكة، 
النزاهة، واال�ستقاللية( واالهتمام باإدخالهم يف دورات 
اطالعهم  و�سمان  باأدائهم  لالرتقاء  وم�ستمرة  مكثفة 
اإليه التجارب العالية يف جمال التابعة  على ما و�سلت 

الرقابة والحا�سبة.
ت�سخي�س  يف  ي�ساعد  لن  مالية  مكافئة  تخ�سي�س   -
حاالت الف�ساد داخل الدوائر الكومية �سواء من قبل 

الوظفني اأو الراجعني العاديني.

نحو ��سرت�تيجية ف�علة ملك�فحة �لف�س�د يف �لعر�ق
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مقاالت



ر�س� �خلف�جي 
الثقايف  للن�ساط  تكون حا�سنة  اأن  ال�سالم(  االإمــام ال�سني )عليه  على مدينة  لي�س غريباً 
كانت حتظى  الع�سور حيث  اأقـــدم  منذ  قــدرهــا  هــذا  كــان  اخلــاّلق،فــقــد  والفكري ال�ساري 
بكانة متميزة من بني الدن، فقدا�ستها كانت منذ العهد البابلي واالآ�سوري،اإال اإنها عندما 
تّوجت جبينها بدماء �سيد ال�سهداء الزكية يف العا�سر من حمرم عام 61هـ، بداأ �سفرها بالتاألق 
والرقي واخللود، فانتع�ست فيها الن�ساطات الفكرية والثقافية والفنية اإ�سافة اإىل ن�ساطها 
 ، اأهم االأن�سطة ال�سارية اخلاّلقة والوؤثرة اجتماعياً  التميز، ومن  ال�سيا�سي واالجتماعي 
الن�ساط ال�سرحي...حيث �سهدت كربالء القد�سة منذ اأوائل القرن الا�سي حركة ً م�سرحية 
الع�سرين، ف�سهدت  القرن  �سبعينات  ذروتها يف  اإىل  ف�سيئاً حتى و�سلت  �سيئاً  تنامت  منظّمة 
والدة فرقة م�سرح كربالء الفني وعدد كبري من فرق النظمات اجلماهريية، وقد ا�ستطاع 
الباحث يف ال�ساأن ال�سرحي يف حمافظة كربالء االأ�ستاذ عبد الرزاق عبد الكرمي الذي �سدر 
له موؤخراً الكتاب االأول من مو�سوعة ال�سرح العراقي يف كربالء عن دار – الهنا – يف بغداد 
مع  قــرن  ن�سف  قــرابــة  منذ  الكربالئية  ال�سرحية  الــركــة  يف  ريــاديــاً  فناناً  �ساهم  والـــذي   ،
وح�سن  الن�سار  و�سياء  �سبع  اأبــو  نعمة  اأمثال  البدعني  الــرواد  كربالء  فناين  جمموعة من 
الفني  اأ�س�سوا فرقة م�سرح كربالء  واآخرين، حيث  را�سي  اال�سيقر وهادي  ونا�سر  جلوخان 
لها متا�س  والتي  اخلاّلقة  االإن�سانية  االأفكار  ذات  التميزة  االأعمال  الكثري من  قدمت  التي 
ال�سرحي  الن�ساط  بــاأن  يوؤمنون  زالــوا  وما  كانوا  الفنانني  هــوؤالء  مبا�سر مع اجلماهري الن 
ال�سعوب  باأيدي  تاأخذ  التي  الكبرية  التغريات االجتماعية  اأحــداث  با�ستطاعته  ن�ساط فاعل 

وتقودها نحو ال�سعادة واالزدهار والتقدم .
البحث  يف  طويلة  ول�سنوات  جـــاداً  يعمل  ظــل  الــكــرمي  عبد  الـــرزاق  عبد  الباحث  الفنان  اإن 
اأعماله  باكورة  نرى  واليوم  الطابع،  اإىل  الرائد  م�سروعه  و�سل  حتى  والتدوين  والتق�سي 
التي قدمت من  الفني  – الذي يتحدث عن ن�ساطات فرقة م�سرح كربالء  – اجلزء االأول 
بني ما قدمت م�سرحيات العنكبوت، واخلال�س ، وليايل ال�ساد، والفتاح وم�سرحية �سوت 
الر األرياحي، اإ�سافة اإىل م�سرح الطفل، وم�سرح الُدمى، حيث تعد فرقة م�سرح كربالء من 

الفرق الرائدة يف تقدمي فن الدمى على ال�سرح ..
تباعاً  ت�سدر  �سوف  االأجـــزاء  مــن  عــدد  مــن  تتاألف  كــربــالء  يف  العراقي  ال�سرح  مو�سوعة  اإن 
لتغطي كافة الن�ساط ال�سرحي يف كربالء ابتداًء من عام 1970 واىل بداية عام 2000 لذلك 
ُتعد م�سدراً مهما ً ووحيداً للدار�سني والهتمني بال�ساأن ال�سرحي العراقي وبخا�سة طالب 

الدرا�سات العليا .
اأ�سالة توجه فرقة م�سرح كربالء الفني  اأكد الباحث الفنان عبد الرزاق عبد الكرمي   لقد 
من خالل اختيارها للن�سو�س التوفرة على اجلوانب االإن�سانية والفكرية والن�سالية النتمية 
اإىل مقد�ساتنا اخلالدة ومن ابرز هذه االأمثلة اختيارهم للم�سرحية ال�سعرية ) �سوت الر 
الرياحي ( عام 1998م والتي اأجازتها جلنة ال�سرح العراقي واعتبتها من اأف�سل الن�سو�س لا 
حتتويه من م�سامني فكرية واإن�سانية تنبع من مبادئ الدر�سة ال�سينية الحمدية االأ�سيلة 
ينتمي  م�سرحياً  عماًل  تقدم  فرقة  اأول  كونها  الريادة  حققت  قد  الفرقة  هذه  تكون  وبهذا 
هذه  القيتة..اإن  والديكتاتورية  المنوعات  زمن   .. ال�سعب  الزمن  يف  ال�سيني  ال�سرح  اإىل 
الو�سوعة �سرورة لكل باحث ومثقف ومعني بال�ساأن ال�سرحي العراقي حيث ا�ستطاعت �سد 
اإىل  النتمني  البدعني  الفنانني  العراقية، وخلدت ن�سال وجهاد  الثقافية  الكتبة  النق�س يف 

هذه االأر�س الطاهرة .

�س�ن� له�  يعلو  �لــذي  ذ�  فمن  هّلت 

قولته  قــــ�ل  وفــيــهــ�  ــنــبــي  �ل بــنــت 

ُجمعت �لك�س�  ح�سن  ويف  �الأبــ�ة  �أم 

كنيته  �هلل  �ــســيــف  �لـــهـــ�م  ــق  مــفــّل

�سم�ئله� �أ�سمى  م�  �خلديجة  بنت 

ــ� ــه زّوج ــــدر  �ل عــلــي  ــي  ــس ــو� �ل زوج 

خ�لقه �هلل  �جــتــبــ�ه  ــرمي  ــك �ل �أم 

مهجتهم �لرحمن  طّهر  خم�سة  هم 

حبهم �لتنزيل  يف  �هلل  �وجــب  قد 

ذكرهم �هلل  عــنــد  ــق  ــالئ �خل قــبــل 

ي�سمهم عــــِز  �إىل  ــ�ة  ــع ــس ــ� �ل ـــم  ه

قـــم لــلــبــتــول بــذكــر�هــ� نـــزف له� 

�س�ئله�  كــــ�ن  ـــــً�  �أي ــة  ــرمي ــك �ل هـــي 

دعـــٍة يف  �هلل  وبـــظـــل  فــلــرتقــدي 

ـــ� �أ�ــســفــً� ميـــر ذكــــرك يـــ� زهــــر� وي

زمنً� كيده�  يف  ــت  �أوغــل و�ن  تبت 

بت�سحيٍة نــعــلــيــهــ�  �ملــطــ�لــب  هـــي 

نــ�ــســو�نــ� �هلل  ــق  ــل خ خـــــرَية  زهــــــر�ء 

�آذ�نـــــــ� و�هلل  فـــلـــقـــد  يـــــوؤذهـــــ�  ــــع  م

ـــي و�ـــســـبـــطـــيـــه ومــــوالنــــ� ـــب ـــن مــــع �ل

فتي�ن� ـــــــر�ر  �الأب �لــفــتــيــة  �أكــــــرم  و 

ــ� ــ�ن ــس �إحــ� �هلل  ـــ�  ـــز�ه ج ــي  ــب ــن �ل �أم 

نـــ�د�نـــ� جـــربيـــل  ـــــذ�  وب �لــعــلــى  رُب 

جّن�ن� �لــطــّف  يف  ــذي  �ل �حل�سني  ــي  �أخ

عنو�ن� للمجد  فــغــدو�  �لك�س�  حتــت 

قـــر�آنـــ� ـــذكـــر  �ل ــد  ــن ع �الآي  و�نــــــزل 

مزد�ن� ب�الأ�سم�ء  �لعر�ص  غــد�  وقــد 

ــل �أخـــــالقـــــً� و�إميــــ�نــــ� ــ�ئ ــس ــ� ــف مــــع �ل

ترع�ن� �حل�سر  يف  لكي  �لتح�ي�  �أحلى 

ر�سو�ن� �لــفــردو�ــص  يف  نــ�ل  وقــد  �إال 

ــ� �أحــز�ن ق��سيت  كــم  �لــهــو��ــســم  بــنــت 

مــ�ــســعــ�نــ�  و�أد  ــمــنــى  تــت يــــــدً�  نـــــرى 

ــ� ــح �لــــعــــدو�ن حــري�ن ــب ــس بــ�ــســربنــ� �أ�

تكالن� ــن  ــم ــرح �ل ــى  ــل وع لــهــ�  نــ�ــســعــى 

�أمُّ �أبيها 
ق�سيدة مبن��سبة ذكرى والدة �لزهر�ء )عليه� �ل�سالم( 

�سعر �لدكتور حممد علي �لطب�طب�ئي �آل �س�حب �لري��ص

الركُة ال�سرحيُة  يف كربالَء 
م�سرية متجددة وعط�ٌء د�ئٌم
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قال الإمام علي بن مو�سى 
الر�سا عليهما ال�سالم:

فيه  تكون  حتى  م�سلم  امرئ  عقل  يتم  ال 
ع�سر خ�سال:

اخلري منه ماأمول
وال�سر منه ماأمون

ي�ستكرث قليل اخلري من غريه
وي�ستقل كثري اخلري من نف�سه
ال ي�ساأم من طلب الوائج اإليه

وال ميل من طلب العلم طول دهره
الفقر يف اهلل اأحب اإليه من الغنى

والذل يف اهلل اأحب اإليه من العز يف عدوه
واخلمول اأ�سهى اإليه من ال�سهرة

ثم قال: والعا�سرة وما العا�سرة، قيل له: ما 
هي، قال عليه ال�سالم:

ال يرى اأحداً اإال قال: هو خري مني واأتقى، 
واأتقى،  النا�س رجالن، رجل خري منه  اإمنا 
�سر  الذي  لقي  فاإذا  واأدنى،  منه  �سر  ورجل 
وهو  باطن  هذا  خري  لعل  قال:  واأدنى  منه 
واإذا  يل،  �سر  وهو  ظاهر  وخريي  له،  خري 
له  توا�سع  واأتقى  منه  خري  هو  الذي  راأى 
جمده  عال  فقد  ذلك  فعل  فاإذا  به،  ليلحق 
وطاب خريه وح�سن ذكره و�ساد اأهل زمانه. 
 ،75 ج  الجل�سي،  للعالمة  االأنوار  )بحار 

�س336(.

االإ�سالم  التي جمدها  االأمور  العلم من  اإن 
عديدة  اآيات  ون�ست  ال�سلمني،  عليها  وحث 
من الذكر الكيم على مدح العلم والعلماء، 
تعاىل  اهلل  اأمر  فقد  العلم،  بطلب  واالأمر 
بالنظر والتفكر والتدبر ومدح اأويل االألباب، 
بل وح�سر خ�سيته بالعلماء حيث قال تعاىل 
العلماء(.  عباده  من  اهلل  يخ�سى  )اإمنا 
اأحاديث كثرية على ل�سان  اأي�سا -  ووردت - 
�سلى  الع�سومني  وخلفائه  االأكرم  الر�سول 
متجيد  على  تن�س  اأجمعني  عليهم  اهلل 
طاعتهم  على  والث  العلماء  واإكبار  العلم 
وباأنهم  الدين  اأحكام  اإقامة  يف  واإعانتهم 
ت�سع  الذين  وهم  دينه  على  اهلل  اأمناء 
الالئكة اأجنحتها لهم، وي�ستغفر لهم الطري 
اإن االإمام  يف ال�سماء وال�سمك يف الاء. حتى 
الع�سوم عليه ال�سالم قد جعل العلماء نوابه 
الفقهاء  من  كان  من   " لقوله:  بعده  من 
الأمر  مطيعا  لهواه  خمالفا  لنف�سه  �سائنا 
فمدر�سة   ." يقلدوه  اأن  العوام  فعلى  مواله 
يوما  تخل  مل  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل 
اأو متعلم، فقدمت بذلك خدمات  من عامل 
اأيام الر�سالة واىل  اأول  جليلة لالإ�سالم من 

يومنا هذا.
ال�سالم  عليه  ال�سادق  االإمام  تاأ�سي�س  وما 
اأربعة  منها  تخرج  التي  الكبى  لدر�سته 
اآالف عامل يف خمتلف اأنواع العلوم والعرفة 

اأهل  مدر�سة  قدمته  ما  على  بني  دليل  اإال 
تالمذة  جميع  ا�ستق�ساء  اأردنا  فاإذا  البيت، 
االأفكار  اأهم  ثم  ومن  ال�سالم  عليه  االإمام 
لراأينا  االإمام  يطرحها  كان  التي  واالأ�سول 
مار�سته  الذي  والتاأثري  االمتداد  عمق 
والعلوم  الذاهب  الدر�سة على خمتلف  هذه 
دليال  اإال  عليهم  االإمام  بف�سل  االإ�سالمية 
البيت  اأهل  اأواله  الذي  والعلم  قدمناه.  لا 
النا�س  ودعوا  اهتمام  كثري  ال�سالم  عليهم 
اإىل تعلمه ودرا�سته هو علم الفقه فبه نظام 
قانون  والأنه  معادهم،  و�سالح  معا�سهم 
هديه  على  النا�س  �سار  اإن  الذي  ال�سريعة 

�سمن لهم الفوز والنجاح يف الدارين. 
لدر�سة  الفقهي  اجلانب  مييز  ما  اأهم  وان 
اليوية  هو  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل 
الذاتي  والنمو  اخل�سب  والعطاء  الدائمة 
الدار�س  يف  نظريا  له  جند  ال  مما  ال�ستمر 
مقطع  عند  فقهها  جتمد  التي  االأخرى 
با�ستمرار،  التاريخ  يتجاوزه  حمدد  زمني 
اآراء فقيه معني ال يتميز عن غريه  اأو عند 
ب�سيء، لذا كان من الطبيعي اأن يجتاز فقه 
اآل البيت عليهم ال�سالم بعدة ادوار فقيهة، 
الزهاد  الفقهاء  من  نوابغ  دور  لكل  وكان 
االأمور  حم�سوا  الذين  االأبرار  والعلماء 
ال�سيد  االأحكام،  االأحكام.)مدارك  وبينوا 

حممد العاملي، ج1،�س7(.

عن النبي ) �سلى اهلل عليه واله و�سلم (: يوزن 
مداد العلماء ودماء ال�سهداء يوم القيامة فال 
، ولغدوة يف طلب  االآخر  يف�سل احدهما على 
العلم اأف�سل من مائة غزوة ، وال يخرج احد يف 
طلب العلم اإال وملك موكل به يب�سره باجلنة 
دخل  واالأقالم  الحابر  ومرياثه  مات  ومن   ،

اجلنة. )تذكرة االأخبار �س 162(.
اإن ف�سل طالب العلم والعامل ف�سل عظيم عند 
اهلل تعاىل فقد جاءت االأخبار بذلك ، ومما يذكر 

ويلفت النظر انه اأف�سل من ال�سهيد الجاهد يف 
�سبيل اهلل تعاىل حتى و�سف مداد طالب العلم 
انه اأف�سل من دم ال�سهيد القتول يف �سبيل اهلل 
االآخر  على  احدهما  يف�سل  ال  اقل  وال  تعاىل 
كما يف الديث الذكور، واأي�سا لغدوة يف طلب 
العلم ) والغدوة : هي اجلل�سة التي يطلب فيها 
العلم ( اأف�سل من مائة غزوة ، مع ما لنا من 
العلم للغزوة الواحدة من الف�سل العظيم ،كما 
انه اإذا خرج طالب العلم لطلب العلم وكل اهلل 

تعاىل له ملكا مقربا يحفه اإىل اأن يو�سله اإىل 
طالب  ف�سل  ومن   ، باجلنة  ويب�سره   ، مقره 
اجلنة  دخل  العلم  طلب  مات   اإذا  انه  العلم 
الذكور  الديث  يف  هو  ،كما  تعاىل  اهلل  باإذن 
طلب  على  حتث  كثري  اأحاديث  وردت  واأي�سا   ،
واله  النبي ) �سلى اهلل عليه  العلم منها: عن 
و�سلم (: ف�سل العامل على العابد كف�سلي على 

اأدناكم رجال. )تذكرة االأخبار �س 162(.

)اإمنا يخ�سى اهلَل من عباِده العلماُء(

ف�سل طلب العلم عند اأهل البيت عليهم ال�سالم
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ا�ستذكاراً لوفاة ال�سيخ الأعظم مرت�سى الأن�ساري )قد�س �رسه(
مكارم  جلميع  م�سداقا  االأعظم  ال�سيخ  كان 
حممد  االأكرم  بنبيه  منه  اقتداء  االأخالق، 
اأجمعني،  عليهم  اهلل  �سالم  االأطهار  واأئمته 
فلما تويف �ساحب اجلواهر بعد اأن ذكر للعلماء 
االأن�ساري،  ال�سيخ  هو  بعده  النا�س  اأعلم  اأن 
اإىل  ر�سالة  واأر�سل  الفتوى  من  ال�سيخ  امتنع 
�سعيد العلماء الازندراين وقال له: باأنا لا كنا 
العلماء  �سريف  در�س  نح�سر  وكنا  كربالء  يف 
فاالآن  مني،  اأكرث  وفهمك  ا�ستفادتك  كانت 
هذا  وت�ستلم  النجف  اإىل  تاأتي  اأن  لك  االأوىل 
االأمر الهم، فاأجابه �سعيد العلماء: باأن قولك 
م�سغوال  الدة  هذه  يف  كنت  لكنك  �سحيح، 
ت�سلمت  واأنا  والباحثة،  والتدري�س  بالدر�س 

اأمور النا�س، فاأنت اأوىل مني. 
فلما و�سلت ر�سالة �سعيد العلماء اإليه ذهب اإىل 
حرم اأمري الوؤمنني عليه ال�سالم وطلب منه اأن 
يحفظه  واأن  اخلطري،  االأمر  هذا  على  يعينه 
من الوقوع يف اخلطاأ والزلل، ولا عر�ست عليه 
اأموال الهند العروفة اأبى اأن يقبلها، وذلك اأن 
هذه االأموال مو�سوعة يف اأحد بنوك بريطانيا، 
اأ�سلها من مال امراأة هندية اأو�ست اأن ت�سرف 
فطلب  الجتهدين،  براأي  والنجف  كربالء  يف 
منها  ياأخذ  اأن  ال�سيخ  من  بريطانيا  قن�سل 
ف�سلمت  فاأبى،  بالتمام،  و�سوال  ويعطيه  �سيئا 

لغريه ممن قبل ذلك. 
يف  مبالغ  اإنك  اأ�سحابه:  بع�س  له  وقال 
يل  لي�س  فاأجابه:  اأهلها،  اإىل  القوق  اإي�سال 
�ساأن كل عامي  اإذ من  بذلك فخر وال كرامة، 
وهذه  اأهلها،  اإىل  االأمانات  يوؤدي  اأن  و�سوقة 
حقوق الفقراء اأمانة عندي، فكان ر�سوان اهلل 
من  والحتاجني  الفقراء  م�ساعدة  يرى  عليه 
حني  من  ديدنه  هذا  وكان  الواجبة،  وظائفه 
مدينته  من  ناحية  يف  اأن  عرف  فلما  �سغره، 
عاجزا فقريا �سرع باإعطاء ع�سائه كل ليلة اإىل 
اأو يكتفي ب�سيء  الفقري وهو ينام بدون ع�ساء 

ي�سري من الطعام. 
خا�س  راتب  لهم  الفقراء  من  كثري  وكان 

اأمري  ب�سيده  اأ�سوة  لل�سيخ  وكانت  ال�سيخ،  من 
الوؤمنني عليه ال�سالم، فكان يذهب اإىل اأبواب 
بيوت الفقراء �سرا ويو�سل اإليهم ما يحتاجونه 
ما  بعد  وعرفوه  نف�سه،  يعرفهم  اأن  دون  من 
فارقت روحه الطيبة الياة، وكان رحمه اهلل 
الأحد  يعطيها  ثمينة  هدايا  اإليه  و�سلت  كلما 
الثقاة ليبيعها، ثم يوزع االأموال على الفقراء، 
وكان مع و�سول جميع حقوق ال�سيعة اإليه، مع 
من  ويكتفي  الفقراء،  عي�سة  يعي�س  كان  هذا 

قوته با ي�سد رمقه. 
ولا �سعي بال�سيخ باأنه يخفى االأ�سلحة يف بيته 
ع�سكرا  ال�سيخ  بيت  اإىل  النجف  وايل  اأر�سل 
ليفت�سوا البيت، فلما ذهبوا مل يجدوا �سالحا 
يجدوا  مل  بحيث  ال�سيخ  زهد  من  وتعجبوا 
بيته مفرو�سا، وال�سيخ مع عظمته العالية كان 
ي�ساأل يف جمل�س  اأو  يتكلم  اإىل كل من  ي�سغي 
مدة  ويف  طلبته،  اأ�ساغر  من  كان  واإن  در�سه 
ال�سيخ  كان  االأيام  بع�س  اأن  حدث  تدري�سه 
يتاأخر عن موعده للو�سول اإىل الدر�س، فلما 
�سئل عن �سببه قال: اإن اأحد ال�سادات ح�سلت له 
رغبة يف حت�سيل العلوم الدينية، فطلبت من 
القدمات  بتدري�سه  يلتزموا  اأن  اأ�سخا�س  عدة 
القدمات،  بتدري�سه  �سرعت  لذا  يوافقوا،  فلم 
وكانت عادة ال�سيخ يف كل ليلة جمعة اأن يقيم 

جمل�س العزاء، ثم يطعم بع�س الفقراء.
وعن ال�سيخ حممد ح�سن الامقاين: اأن ال�سيخ 
مرات،  ثالث  عمره  �سالة  ق�سى  االأن�ساري 

ال�سيخ  عا�سرت  اإين  الكني:  علي  ال�سيخ  وقال 
الرت�سى االأن�ساري قد�س �سره ع�سرين �سنة يف 
كربالء، ومل يكن لل�سيخ االأن�ساري مما ميلك 
من االأثاث اإال عمامة يفر�سها ليال فرا�سا له يف 
ال�سيف ويعتم بها اإذا خرج لوائجه، هذا �سيء  
وورعه  زهده  على  الدالة  الكايات  من  قليل 
ال  الكبرية  فالكتب  واإال  به،  نكتفي  وتوا�سعه 
ت�سع ذكر الكايات الدالة على كراماته وخلقه 

ال�سامي ودرجات علمه الرفيعة.
تويف �سيخنا يف النجف االأ�سرف بداره يف حملة 
الوي�س، وغ�سل على �ساحل بحر النجف غربي 
البلد، ن�سبت له خيمة هناك، وهي اأول خيمة 
ن�سبت يف هذا ال�ساأن، وكانت وفاته بعد م�سي 
�ست �ساعات من ليلة ال�سبت الثامن ع�سر من 
جمادى الثانية �سنة 1281 ه  على عمر 67 �سنة. 
وغ�سله بح�سب و�سيته تلميذاه العالان الاج 
الوىل  واالآخوند  اخلوئي  حممد  علي  موىل 
علي حممد الطالقاين، ولا �سمع النا�س بوفاة 
ال�سيخ هاجوا بجميع طبقاتهم من كل جانب 
ال�سواد  ات�سل  حتى  جثمانه،  لت�سييع  ومكان 
يكن  البحر، ومل  �ساحل  اإىل  النجف  �سور  من 
له قد�س �سره قرابة وجيه يف البلد �سوى تقواه 

وعلمه اجلم الذي كان ي�سيء. 
علي  ال�سيد  الاج  منه  بو�سية  عليه  و�سلى 
الوؤمنني  اأمري  �سحن  يف  ودفن  ال�سو�ستي، 
القبلة  بباب  الت�سلة  ال�سالم يف الجرة  عليه 
ال�سيخ  والزهد  ال�سالح  يف  عديله  جوار  يف 
ح�سني جنف، وقبه معروف لد االآن وعليه 
�سبعة ع�سر  كان عنده  ال�سيخ  ولا تويف  �سباك، 
مقرو�سا  كان  القدار  وبهذا  اإيرانيا،  تومانا 
العزاء  يقيموا  اأن  اأقرباوؤه  ي�ستطع  مل  بحيث 
فاحتته  وم�سرف  عياله  بنفقة  فقام  عليه، 
ف�سالم  الجد،  اأهل  من  جنفي  رجل  اأيام  �ستة 
حيا.  يبعث  ويوم  تويف  ويوم  ولد  يوم  عليه 
)وردت هذه التجمة يف مقدمة كتاب التقية 
ر�سا  حممد  فار�س  حققها  االأن�ساري  لل�سيخ 

ال�سون(. 

ت�أمالٌت يف تقو�ه وزهده وتو��سعه
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ـَــيَّ ُبــــنـ

�لب�حث / خ�سري عب��ص حممد

كما هو معلوم بان اال�ستدراك الفعلي لعملية 
البناء ي�ستلزم اأموراً كثرية يف غاية االهمية 
ال�سالح ( وكالهما  منها ) االميان والعمل 
كي  للمجتمعات  ف�سلى  حياة  اىل  يرمزان 
وهذان  الدارين  كال  يف  �سعداء  يعي�سوا 
عن  احدهما  مفارقة  ميكن  ال  ال�سرطان 
االآخر بل يجب االإتيان بهما دون تفريق اإال 
اإن االإن�سان ومنذ ان وجد على هذه االر�س 
االأنبياء  وجود  من  بالرغم  يحققهما  مل 
الذين  العباد  من  وال�سالني  والر�سل 
جمتمعاتهم  اإ�سالح  يف  جهودهم  كر�سوا 
اأنهم مل يح�سدوا  ويف مراحل متعددة غري 
اأريد  وال  والت�سريد  والقتل  التعذيب  �سوى 
اجلزم بان كل الجتمعات كانت فا�سقة ولكني 
اأريد ان اقول با �سرحت به االآية القراآنية 
ويبقى  فا�سقون(  منهم  وكثري   ( الكرمية 

وتوالت  االأم�س  هو  وغدا  اليوم  هو  االأم�س 
علينا  وت�سلطت  ال�سماء   من   نقم   علينا 
ذلك  كل  جمرمون  وحكام  جائرة  حكومات 
ب�سبب عدم االلتزام بالبادئ التي ر�سمها لنا 
و�سلوكية  نهج  على  وال�سري  الكرمي  القراآن 
ا�ستغاثت  لذلك  العباد  من  ال�سالني 
التمثل  القريب  للفرج  بخالقها  الجتمعات 
ال�سالم(  )عليه  الجة  النتظر  باالإمام 
ن�ساأت  الذي  الر  الواقع  من  لينت�سلها 

وترعرعت فيه .
ي�ستنبط  الدث  عملية  يف  اال�ستقراء  اإن 
منها اإدراك حقيقي لفعولية العمل من حيث 
اإعالء  هدفه  وباطني  ظاهري  واقع  اإيجاد 
كلمة اهلل وال�سري على النهج القراآين الذي 
كافة  ان  حيث  وتعاىل  �سبحانه  لنا  ر�سمه 
الجتمعات حتتاج اىل االرتواء من هذا النهل 
العذب الذي ال تنقطع روافده بعد ان انحنت 
كانحناء االأغ�سان على بئر العط�س وا�سبح 

الكثري منها قوال بال فعل ينادون من وراء 
الجاب ربنا اك�سف عنا العذاب انا موؤمنون 
والوبقات  الحرمات  يف  راك�سون  ولكنهم 
االإمام  بظهور  عنا  فرج  اللهم   ( ويقولون 
الجة )عليه ال�سالم( ( اإال اأنهم بعيدون كل 
الغائب  البداأ الذي يريده االإمام  البعد عن 
)عليه ال�سالم( وبعيدون عن ال�سلوكية التي 
انتهجها اإمامهم النتظر فمبدوؤه "روحي له 
الذي  الكرمي  القراآن  اأ�سالة  من  الفداء"  
النهج  يف  و�سلوكه  االوىل  معجزته  يعتب 
ال�سالم(  )عليه  ال�سني  جده  �سلوك  هو 
وقولته  الجتمعات  ا�سالح  يف  انتهجه  الذي 
اأ�سرا وال بطرا واإمنا  ال�سهورة ) ما خرجت 

خرجت الإ�سالح امة جدي(.
والقراآن الكرمي يف ن�سو�سه دالالت وا�سحة 
كرامة  عن  للدفاع  القومية  مبادئه  على 
االن�سان والعي�س ب�سالم واأمان ولي�سمن له 

الدارين الدنيا واالآخرة ..

القائد النتظر )عليه ال�سالم( بني البداأ وال�سلوك

�أ�أمْر ب�ملعروف
دائما يكون العروف موؤثرا عندما تكون العقول خالية من االفكار النحرفة فيتم �سحنها بالعروف ومن بني اأوجه 
العروف التي تبداأ بها بنف�سك يابني هو عدم اال�ستماع لكالم اي �سخ�س يحاول ا�ست�ساءك 
بانتقاد او ذم ممن انت على خالف معه فان مثل هكذا كالم هو منيمة واهلل عز وجل ال 
يحب النمام بل ال يدخل اجلنة من هو منام وانت كذلك يابني ال تقبل ابدا بالديث البذيء 

عن �سخ�س على خالف مع زميلك ا�ست�ساء او تعاطفا معه .
�نَه  عن �ملنكر 

عندما تكون يف جمل�س او جل�سة او �سفرة مع زمالئك وانتم تتجاذبون الديث فيكون حمور حديث احدهم 
الأنه  الجال  فامنعه عن الديث يف هذا  اليه غري موجود معكم  ترتاحون  �سخ�س ال  ال�سليم عن  الكالم غري 
منيمة ومنكر حتى وان مل تكن طرفا يف الديث فالنهي عن النكر هنا واجب حتى متنع �سديقك من االنزالق 

يف حمارم اهلل .

22جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

مقاالت



الــعــدد:
التاريخ: 

عالماُت املنافق ثالٌث

33
281

15/ جمادى الثاين 1432هـ 
الوافق 19/  ايار 2011م م /�ي�س�ٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

احد هذه العالمات هي اذا وعد اخلف ونحن لال�سف كثريا ما متر بنا هذه الالة �سواء اذا كنا نحن الواعدون او الوعودون ولكن اغلبها عندما تكون 
لديك م�سلحة او عمل مع طرف اخر فيحدد لك موعد النهاء هذا العمل وطبعا مقابل اجرا ويف الوعد الحدد ال ينجز العمل طبقا للموعد ، فتبداأ 
االعذار والتمل�س لتبير �سبب التاخري ويكون هنالك موعد ثان وثد يكون ثالث ، لاذا تلزم نف�سك بوعد انت غري جدير بااللتزام به نعم قد يكون 
خجال من القابل فتحدد موعد وانت يف قرارة نف�سك تعلم بانك �سوف ال تنجز العمل فتكون قد ارتكبت جرمني خالف الوعد وايقاع نف�سك يف مازق 

االعذار وتكوين �سورة غري �سليمة عن �سخ�سك .
ادر�س الالة جيدا ومن كل اجلوانب هل انت جدير بان تنفذ الوعد ام ال وال حتاول الجاملة وكن جريء وقل له ال ا�ستطيع اجنازه او ال احدد موعد 
النافق وتوقع نف�سك يف مازق الن االعتياد على خمالفة الوعد يجر �ساحبه اىل �سفات اخرى ت�سري به نحو الطرق  حتى ال تت�سف باحدى �سفات 

النحرف وعدم احتام كلمته واالخرين .
قلمي �ملتو��سعواالمر بعينه ينطبق على ال�سوؤولني عندما يواعدونا باجناز ال�ساريع اخلدمية التي تهم الواطن العراقي فيجب االلتزام او االتهام .

رجاٌل خدموا الإ�سالم  

�إعد�د / حبيب كم�ز

�سيء  كل  نعرف  اأن  الهم  لي�س   ( الكماء  احد  قال 
لكن الهم اأن نعرف من كل �سيء �سيئا (.

مدينة  على  ال�سالم(  )عليه  علي  االإمام  عامل  كان 
هيت ح�سب ما قال ابن اأبي الديد يف �سرح النهج: 
ابن  قال  حيث  النخعي  زياد  بن  كميل  الوايل  وهو 
)عليه  علي  االإمام  مع  �سهد  الطبقات،  يف  �سعد 
ال�سالم( �سفني، كان مطاعاً يف قومه و�سريفاً وثقة 
ذا  دينه  يف  وثابتاً  وعالاً  الكوفة  اأهل  عباد  من  وهو 
رواية ودراية، وكان زاهداً ال تقف �سفتاه عن تالوة 
له  والوالني  االإمام  اأعوان  من  وهو  الجيد،  القراآن 
)عليه ال�سالم( وقد تزود كميل بن زياد منه العلوم 
اجلّمة والكم ومن كالم له )عليه ال�سالم( لكميل 
اأوعية فخريها  القلوب  هذه  اإن  زياد  بن  كميل  يا   (
اأوعاها فاحفظ على ما اأقول لك( وعن ابن م�سعود 
عنه عليه ال�سالم: النا�س ثالثة فعامل رباين ومتعلم 
على �سبيل جناة وهمج رعاع اأتباع كل ناعق مييلون 

مع كل ريح. 

�سنة  كان  مقتله  اإن  االإ�سابة  يف  حجر  ذكر  مقتله:   
وورد  �سنة،  �سبعني  ابن  وهو  هـ   88 �سنة  وقيل  82هـ 
عثمان،  قتل  يف  االإِ�ستاك  بتهمة  قتله  الّجاج   باأّن 
ومرقده يف النجف اال�سرف منطقة الثوية القريبة 
يف  ال�سماة  النانة  منطقة  يف  الكوفة  م�سجد  من 
بن  للنعمان  �سجناً  كانت  والثوية  الا�سر،  الوقت 
النذر قبل االإ�سالم كان ي�سجن بها من يريدون قتله 
وبعد مت�سري الكوفة اأ�سبحت الثوية مقبة لوجوه 
الكوفيني من ال�سحابة والتابعني والعلماء والوالة.

اأما عن عالقة كميل بالدعاء الاأثور با�سمه فقد روي 
كنت جال�ساً  قال  زياد  بن  اإن كميل  االإقبال  كتاب  يف 
الب�سرة  م�سجد  ال�سالم( يف  )عليه  علي  مع موالي 
معنى  ما  بع�سهم  فقال  اأ�سحابه  من  جماعة  ومعه 

قوله �سبحانه : ) فيها يفرق كل اأمر حكيم( .
قال )عليه ال�سالم( هي ليلة الن�سف من �سعبان اإىل 
اآخر ال�سنة يف مثل تلك الليلة وما من عبد يحييها 
له  اأجيب  اإال  ال�سالم(  بدعاء اخل�سر )عليه  ويدعو 
ال�سالم( ما  فلما ان�سرف طرقته لياًل فقال )عليه 
جاء بك يا كميل قلت يا موالي   دعاء اخل�سر )عليه 

ال�سالم( فقال اجل�س يا كميل اإذا حفظت هذا الدعاء 
فادع به ولن تعدم الغفرة، يا كميل واجب لك طول 
ال�سحبة لنا اأن جنود لك با �ساألت، وهذا هو الدعاء 
 ( اجلمعات  ليايل  يف  قراءته  الوارد  كميل  يا  الاأثور 
�سيء  كل  و�سعت  التي  برحمتك  اأ�ساألك  اإين  اللهم 

وبقوتك التي قهرت بها كل �سيء ..( 

كميل بن زي�د �لنخعي
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هم�سة..

هم�سة..

.. اخليانة  الوجود  يف  ما  • اأب�سع 
اأن  التحدي  اأنواع  اأعظم  • من 

ت�سحك و الدموع يف عيونك..
عني  يف  ابت�سامة  حزن  • اأ�سدق 

دامعة ..
فهو  مرة  اأحدهم  خدعك  • اإذا 

جمرم ، و لكن اإذا خدعك مرتني 
فاإنك اأنت الجرم ..

فكره  االن�سان  ي�سغل  عندما  الوؤ�سف  ان 
الادي  الك�سب  اجل  من  جهده  وي�سخر 
الوؤ�سفة  الاالت  هذه  بني  ومن  الرام 

ر�سدنا هذه الكارثة .
احد اوجه الف�ساد االداري والايل التف�سي يف 
بالنطة  اخلا�سة  ال�سايلوات  ادارات  بع�س 
وال�سعري هو من خالل ا�ستالم هذه الواد ، 
حيث ان الكومة ودعما منها للفالح �سعرت 
بـ  وال�سعري  دينار  الف   850 بـ  النطة  طن 
ال�ستوردة  النطة  ولكن   ، دينار  الف   650
ت�سل اىل العراق ب�سعر ال يتجاوز 400 الف 
دينار فيقوم التجار عدميو  الورع من حمارم 
اىل  وت�سليمها  النطة  هذه  با�سترياد  اهلل 
ال�سايلوات باالتفاق مع الوظفني العاملني 
عراقية  حنطة  اعتبارها  على  ال�سايلو  يف 
الواحد 450 الف دينار  فريبحون يف الطن 
، ونحن نحتفظ با�سم ال�سايلو ومن يتعامل 

معهم بهذا التعامل الحرم .

من قوانني النجاح التكيز اأي اأّن توجه انتباهك 
وتركيزك دائماً نحو اأهدافك �سائراً نحو حتقيق 
وعواطفك  اأفكارك  ت�سع  اأن  ينبغي  واأنه  روؤاك 
وان  بالتكيز،  التامة  �سيطرتك  حتت  واأفعالك 
كنت تعمل نحو حتقيق اأهدافك وتفقد تركيزك 

اإليك هذه اخلطوات: 
1 - ينبغي اأن تدرك اأنك ال ت�ستطيع اإال اأن تركز 

على اأمر واحد فقط كل مرة: 
على  منه  الليزر  �سعاع  اإىل  اأقرب  التكيز  اإّن 
يختق  اأن  على  قادر  فهو  الكهربائي  ال�سباح 
اأو  اأو عاطفة واحدة  الظالم وينري فكرة واحدة 

ن�ساطاً واحداً اأو اأمراً واحداً فقط يف كل مرة. 
جيدة  �سحة  يف  تكون  اأن  على  احر�س   -  2
مفعماً  تكون  واأن  البدنية  باللياقة  تتمتع  واأن 

بالطاقة: 
انتباهك  ت�سعف  اأن  ال�سحية  للمتاعب  ميكن 
تتحلى  ال  وعندما  والتوا�سل  والدائم  الفوري 
فاإّن  بالطاقة  مفعماً  تكون  وال  بدنية  بلياقة 
�سوف  والتعب  االإرهاق  وم�ساعر  اللياقة  �سعف 
اأفكارك  تتّكز  و�سوف  عقلك  طاقة  ت�ستهلك 

االأ�سا�سية على �سرورة الراحة والنوم. 

روؤيتك  تكمل  التي  االأهداف  بو�سوح  حدد   -  3
ومق�سدك من الياة: 

يكون  لن  وا�سحاً  اأهداف حمددة حتديداً  بدون 
هناك اجتاه اأو فكرة ميكنك اأن تركز عليها .

4 - حتّل بالثقة بنف�سك وقدراتك: 
بالثقة متنح الطاقة للتكيز. 

5 - حتّكم بنف�سك جيداً: 
عليك اأن متلك زمام عقلك بالقوة والدرجة التي 
متكنك من ال�سيطرة على فو�سى حياتك، رتب 
اأمورك جيداً وكن متوازناً مركزاً وحتما �سيكون 

للنجاحات حتليق معك.

�س�يلو �لر�س�وي

كيف تتغّلب على قّلة الرتكيز؟

التي  الثقيلة،  والهام  الوظائف ال�ّسا�سة  االأُمومة من  اإّن 
اأُلقيت على عاتق الزهراء ) عليها ال�سالم (، حيث اأجنبت 
خم�سة اأطفال هم: ال�سن وال�سني وزينب واأُّم كلثوم يف 

حني اأ�سقط جنينها الح�سن قبل والدته.
وقد قّدر اهلل تعاىل، اأن يكون ن�سل ر�سول اهلل ) �سلى اهلل 
عليه واآله ( وذّريته من فاطمة ) عليها ال�سالم (، كما اأخب 
ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه واآله ( بقوله: ) اإّن اهلل جعل 
ذّرية كّل نبّي يف �سلبه، وجعل ذّريتي يف �سلب علي بن اأبي 

طالب (.
اإّن الزهراء ) عليها ال�سالم ( ـ وهي ربيبة الوحي والنبّوة 
جتّلت  والتي  االإ�سالمية،  التبية  مناهج  جّيداً  َتعِرف  ـ 
اأعّدته  الذي   ،  ) ال�سالم  عليه   ( ال�سن  لثل  تربيتها  يف 
الغ�س�س  يتجّرع  و   ، ال�سلمني  قيادة  م�سوؤولية  ليتحّمل 
معاوية  وي�سالح   ، الر�سالة  تاأريخ  من  اللحظات  اأحرج  يف 
على م�س�س حفاظاً على �سالمة الدين االإ�سالمي والفئة 

ال�سالم  دين  وهو   ، االإ�سالم  اأّن  للعامل  ويعلن  الوؤمنة، 
ل�سربه  الداخلية  م�ساكله  با�ستغالل  الأعدائه  ي�سمح  ال 
خططه  وُيف�سل   ، معاوية  يد  يف  ما  فُي�سقط  واإ�سعافه، 
وموؤامراته الإحياء اجلاهلية، ويك�سف ت�سليله لعاّمة النا�س 
اأن  اأراد معاوية  التي  اللعبة،  ولو بعد برهة، ويق�سي على 

ميّررها على ال�سلمني.
والزهراء ) عليها ال�سالم ( قد رّبت مثل ال�سني ) عليه 
ال�سالم (، الذي اختار الت�سحية بنف�سه وجميع اأهله واأعّز 
اأ�سحابه يف �سبيل اهلل، ومن اأجل مقارعة الظلم والظالني 

، لرُيّوي بدمه �سجرة االإ�سالم البا�سقة .
كلثوم،  واأُّم  زينب  مثل   ) ال�سالم  عليها   ( الزهراء  وربَّت 
وعّلمتهّن درو�س الت�سحية والفداء وال�سمود اأمام الظالني، 
حتى ال يذعّن، وال يخ�سعن للظامل وقّوته، ويقلن الّق 
اأمام جبوت بني اأُمّية بكّل جراأة و�سراحة، لتّت�سح خطورة 

الوؤامرة على الدين وعلى اأُّمة �سّيد الر�سلني.

تربية ُ ف�طمَة ) عليه� �ل�سالم ( الأوالده�
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رحيم �ملي�حي 

الن�سر  وكان ع�س  االأ�سجار،  اإحدى  وي�سع ع�سه على قمة  اإحدى اجلبال  يعي�س يف  كان  ن�سراً  اأن  ُيحكى 
يحتوي على 4 بي�سات، ثم حدث اأن هز زلزال عنيف االأر�س ف�سقطت بي�سة من ع�س الن�سر وتدحرجت 

اإىل اأن ا�ستقرت يف قن للدجاج، وظنت الدجاجات باأن عليها اأن حتمي وتعتني ببي�سة الن�سر هذه، 
وتطوعت دجاجة كبرية يف ال�سن للعناية بالبي�سة اإىل اأن تفق�س، ويف اأحد االأيام فق�ست البي�سة 
اأنه  اأنه دجاجة، واأ�سبح يعرف  الن�سر بداأ يتبى على  وخرج منها ن�سر �سغري جميل، ولكن هذا 
لي�س اإال دجاجة، ويف اأحد االأيام وفيما كان يلعب يف �ساحة قن الدجاج �ساهد جمموعة من الن�سور 

حتلق عالياً يف ال�سماء، متنى هذا الن�سر لو ي�ستطيع التحليق عالياً مثل هوؤالء الن�سور لكنه قوبل 
ب�سحكات اال�ستهزاء من الدجاج قائلني له: ما اأنت �سوى دجاجة ولن ت�ستطيع التحليق عالياً مثل 

الن�سور، وبعدها توقف الن�سر عن حلم التحليق يف االأعايل، واآله الياأ�س ومل يلبث اأن مات بعد اأن عا�س 
حياة طويلة مثل الدجاج.

اإنك اإن ركنت اإىل واقعك ال�سلبي ت�سبح اأ�سرياً وفقاً لا توؤمن به فاإذا كنت ن�سراً وحتلم لكي حتلق عالياً يف �سماء 
النجاح فتابع اأحالمك وال ت�ستمع لكلمات الدجاج ) اخلاذلني لطموحك ممن حولك !( حيث اأن القدرة والطاقة على حتقيق 

ذلك متواجدتان لديك بعد م�سيئة اهلل �سبحانه وتعاىل .. واعلم باأن نظرتك ال�سخ�سية لذاتك وطموحك هما اللذان يحددان جناحك من ف�سلك ! 
لذا فا�سع اأن ت�سقل نف�سك، واأن ترفع من احتامك ونظرتك لذاتك فهي ال�سبيل لنجاحك، ورافق من يقوي عزميتك.

حكاية الن�رس

خطر الفراغ على �سلوك ال�سباب
يعد الفراغ ووفرة الوقت لدى النا�س - وال�سباب ب�سفة خا�سة - م�سكلة من 
ال�سكالت الكبرية التي يعانون منها، فاإن كثرياً من مظاهر االنحرافات 

ال�سلوكية الختلفة كان الفراغ من اأهم االأ�سباب الدافعة اإليها.
الو�ساو�س  اأ�سر  يف  �ساحبه  يوقع  كان  اأياً  عمل  دون  الوقت  وفرة  اإن  اإذ 
من  له  فيبدي  اخلطرية،  النف�سية  والهواج�س  واالأفكار  ال�سيطانية، 
اأثناء  اأن يح�سل له  الت�سورات، واالأفكار اجلديدة والكثرية ما ال ميكن 

االن�سغال بعمل ما.
وال�ساب الذي يعي�س يف جو ميلوؤه الفراغ القاتل، دون اهتمام من اأب اأو 
�سك  بال  فاإنه  فراغه،  �سغل  على  والعمل  النف�سي،  و�سعه  مراعاة  اأم، يف 
يكون حتت اأ�سر الو�ساو�س واالأفكار النف�سية، وربا �سولت له نف�سه القيام 
ذلك من  اأو غري  اأحد،  اإيذاء  اأو  كال�سرقة،  القبيحة،  االأعمال  بعمل من 

مظاهر االنحرافات التي ميكن اأن يحدثها الفراغ.
لهذا يحر�س االأب على حماية اأوالده من الفراغ فيعمل جاهداً على تعليم 
اأوالده القراآن وحتفيظه يف البيت اأو حلقات التحفيظ يف ال�سجد فاإن لها 
اأثرا كبريا يف تغيري �سلوك ال�سباب والق�ساء على وقت الفراغ باالإ�سافة 
اإىل النوادي الفيدة التي حتوي اأن�سطة خمتلفة وعلمية تعمل على تنمية 

كل  بتوفري  �سقلها  على  والعمل  الختلفة  بالواهب  واالهتمام  التفكري 
من  ينفعهم  با  يومهم  من  تبقى  ما  اإ�سغال  نن�سى  وال  لذلك،  يلزم  ما 
الن�ساطات الثقافية والريا�سية الختلفة، وبالتايل ال يكون هنالك وقت 

فراغ لالنحراف اأو اجلر اإىل اأعمال ال يحمد عقباها.
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ال�سيخ الدكتور احمد الوائلي خالل مناق�سته اطروحة الدكتوراه 
يف القاهرة �سنة 1972م

' حديٌث  قد�سٌي'! 
تق�سعر له الأبدان

�قرت�ٌح �ىل جو�ز�ت كربالء..
اجلواز)25  ر�سوم  دفع  عملية 
الف دينار ( من خالل اإ�سدار 

الديرية  با�سم  م�سدق  �سك 
عملية  العراقية  ال�سارف  من 

تاأخري  منها  ال�سلبيات  من  كثري  فيها 
ا�سدار  ر�سوم  ودفع  العاملة  ترويج 

اجلوازات  مديرية  عن  ال�سارف  وبعد  ال�سك 
بني  ال�سابية  االإدارية  اخلطابات  ان  كما 
العالقة  ذات  الدوائر  وبقية  واجلوازات  ال�سرف 
من  كثري  فيها  ال�سابات  ت�سفية  بخ�سو�س 

الذي ال مبر له والتاأخري  التعقيد 
اقتح: 

لو يتم دفع البلغ يف دائرة اجلوازات وبو�سل ر�سمي 
بعد اجناز العاملة وقبل ت�سليم اجلواز وهذا ي�ساعد 
من  كثري  على  ويق�سي  العاملة  اجناز  �سهولة  على 

   .) )الروتينات 

تتجلى عظمة �خل�لق .. يف �حلديث �لقد�سي �جلليل
 . اأمك  بطن  اآدم جعلتك يف  بن  يا   (: وتعاىل  �سبحانه  قال 

وغ�سيت وجهك بغ�ساء لئال تنفر من الرحم ..
و جعلت وجهك اإىل ظهر اأمك لئال توؤذيك رائحة الطعام 
و جعلت لك متكاأ عن ميينك و متكاأ عن �سمالك فاأما الذي 

عن ميينك فالكبد .. و اأما الذي عن �سمالك فالطحال ..
.. فهل يقدر على  اأمك  القعود يف بطن  القيام و  و علمتك 

ذلك غريي ? فلما اأن متت مدتك.
على  فاأخرجك  يخرجك  اأن  باالأرحام  اللك  اإىل  واأوحيت 

ري�سة من جناحه.
ت�سعى  قدم  ال  ...و  تبط�س  يد  ال  و   ... تقطع  �سن  لك  ال 
لبنا  يجريان  اأمك  �سدر  يف  رقيقان  عرقان  لك  فاأنبعث   ..

خال�سا .
حاران يف ال�ستاء و باردان يف ال�سيف . و األقيت حمبتك يف 

قلب اأبويك .
فال ي�سبعان حتى ت�سبع ... و ال يرقدان حتى ترقد ..

فلما قوي ظهرك و اأ�ستد اأزرك .
بارزتني بالعا�سي يف خلواتك ..

و مل ت�ستِح مني . و مع هذا اإن دعوتني اأجبتك (
) و اإن �ساألتني اأعطيتك .. و اإن تبت اإيل قبلتك
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 حكمة �سلب �لنعم
اإن اهلل عّز وجل اأكرم من اأن ي�سلب النعمة 
التي وهبها لعبده ، فاإن ذلك خالف �ساأن 
الكرمي الذي بيده خزائن كل �سيء ، اإذ ما 
الوجب الأن ) ينّغ�س ( الرب الغني ، عي�س 
اأذاقه  اأن  ، بعد  عبده الفقري ب�سلب النعم 
ذلك  وقوع  المكن  اإن من  ..نعم  حالوتها 
ال�سلب يف حالتني ، االأوىل : ) التعوي�س 
ذلك  يتحقق  مل  واإن   ، له  خري  هو  با   )
التعوي�س يف هذه الياة الدنيا ، والثانية 
تلك  �سلب  يوجب  با  العبد   ) اإتيان   (  :
وبالتايل   ، الاحقة  الذنوب  من  النعمة 
فقدان  م�سيبة  م�سيبتان:  عليه  جتتمع 
..وقد  العو�س  فقدان  وم�سيبة   ، النعم 
ورد عن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( اأنه 
قال :   اإن اهلل ق�سى ق�ساًء حتماً ، ال ينعم 
على عبد بنعمة ف�سلبها اإياه ، حتى يحدث 
العبد ذنباً ي�ستحق بذلك النقمة   البحار-

ج73�س334. 

ري��ص ج��سم حي�وي

قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
الجامة( الدم  )دواء  واآله(: 

البحار/ج59�س127.
ان  للبع�س  يتاءى  ما  كثريا 
التبع بالدم مكمل للحجامة 
اإذا  نف�سه،  بالعمل  يقوم  وانه 
دم  اإن�سان  كل  ج�سم  يف  كان 

فلماذا  �سار،  �سيئ  ودم  نافع،  �سليم 
يخرج من ج�سمه الدم النافع ويتك ال�سار، ولكنه اإذا اإحتجم فخرج الدم ذو اخلالط والت�سبات 
طريق  عن  الجامة  مو�سع  اإىل  االأوردة  من  مبا�سرة  اال�ستبدال  عملية  ذلك  بعد  فتتم  ال�سارة، 
م�ستعدا  الدم  هذا  ويكون  لنف�سه  ال�سخ�س  تبع  قد  يكون  فبذلك  الدموية،  وال�سعريات  ال�سرايني 
ال�ستقبال اأخالط جديدة كانت موجودة يف الدم الرئي�سي مل جتد لها خمرج وما هي اإال اأيام قليلة 
فيقوى اجلهاز الناعي وتقوى الدورة الدموية ويرتفع الهيموغلوبني وترتفع ن�سبة الديد، وتن�سط 
الغدد اللمفاوية، وال باأ�س اأن التبع بالدم الإنقاذ اإن�سان اأما اأن يكون التبع بحجة �سحتي فكال، فان 

يف الجامة ما يغنينا عن التبع وان كان التبع بالدم اأ�سبه بالف�سد نوعاً ما.
وهنا اأحب اأن اأ�سري بان هناك اأجهزة خا�سة لعمل الجامة متوفرة يف الذاخر وال�سيدليات ويوؤكد 
انتقال  اأن يكون لكل �سخ�س جهاز  خا�س  به لنع  االأطباء والتخ�س�سون بعمل الجامة ب�سرورة 

االأمرا�س الأن التي  تنقل عن طريق الدم منها كثرية جداً وخطرية.

م�ذ� ك�ن �سيح�سل لو ...
- تعاملنا مع القراآن الكرمي مثل ما نتعامل مع 

هواتفنا النقالة؟
- ماذا لو حملناه معنا اأينما نذهب... يف حقائبنا 

وجيوبنا؟؟
يف  مرات  عدة  �سفحاته  يف  قلبنا  لو  ماذا    -

اليوم؟؟
-  ماذا لو عدنا الإح�ساره يف حال ن�سيناه؟؟

الر�سائل  على  للح�سول  ا�ستخدمناه  لو  ماذا    -
الن�سية؟؟

-  ماذا لو عاملناه كما لو اننا ال ن�ستطيع العي�س 
بدونه؟؟

-  ماذا لو اأعطيناه الأطفالنا كهدية؟؟
-  ماذا لو ا�ستخدمناه عند ال�سفر؟؟

-  ماذا لو جلاأنا اإليه عند الاالت الطارئة؟؟
هو  تت�ساءل......اأين  يجعلك  اأمر  هذا   -

م�سحفي!!؟؟
- واي�سا...على عك�س هاتفك.

 - ال داعي الأن تخاف على قراآنك من االنقطاع.
اتخذوا  الذين  القوم  من  جتعلنا  ال  اللهم   "  
" ، و  » قال الر�سول يارب  هذا القراآن مهجورا 
 ،  » مهجورا  القرءان  هذا  اتخذوا  قومي  ان 

)الفرقان/30( .

�ألفة،  ب�الألف  �رزقن�  �للهم!.. 
توبة،  وب�لت�ء  بركة،  وب�لب�ء 

حكمة،  وب�حل�ء  جماًل،  وب�جليم 
 ، وب�لد�ل دلياًل، وب�لذ�ل ذك�ء ً
وب�لر�ء رحمة، وب�لز�ي زهدً�، 

�سف�ء،  وب�ل�سني  �سع�دة،  وب�ل�سني 
ط�عة،  وب�لط�ء  �سي�ء،  وب�ل�س�ء 

علمً�،  وب�لعني  ظفرً�،  وب�لظ�ء 
لطف�،  وب�لالم  غنى،  وب�لغني 

نورً�،  وب�لنون  موعظة،  وب�مليم 
وب�له�ء هد�ية، وب�لو�و ودً�، 

ب�هلل. يقينً�  وب�لي�ء 

احلجامة ُ اأم التربع بالدم!

   هل ت�س�ءلت يوم�..؟؟
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