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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

يف تف�سري علي بن اإبراهيم ق�له: واتق�ا ي�ما ل جتزي نف�ض عن نف�ض �سيئا ول 
يقبل منها �سفاعة وه� ق�له عليه ال�سالم، واهلل ل�  ان كل ملك مقرب وكل نبي 

مر�سل �سفع�ا يف نا�سب ما �سفع�ا.
يف كتاب اخل�سال عن اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم قال: قام رجل اإىل اأمري امل�ؤمنني 
عليه ال�سالم يف اجلامع بالك�فة فقال يا اأمري امل�ؤمنني: اخربين عن ي�م الربعاء 
والتطري منه وثقله اأي اأربعاء ه� ؟ فقال عليه ال�سالم: اآخر اأربعاء يف ال�سهر اإىل 

ق�له عليه ال�سالم: وي�م الأربعاء اأمر فرع�ن بذبح الغلمان.
عليه  ال�سادق  اإىل  باإ�سناده  عليه  اهلل  رحمة  الط��سي  لل�سيخ  الغيبة  كتاب  يف 
ال�سالم حديث ط�يل يق�ل فيه عليه ال�سالم. اما م�لد م��سى عليه ال�سالم فان 
فرع�ن ملا وقف على ان زوال ملكه على يده اأمر باح�سار الكهنة فدل�ا على ن�سبه 
انه يك�ن من بني اإ�سرائيل، فلم يزل ياأمر ا�سحابه ب�سق بط�ن احل�امل من ن�ساء 
بنى اإ�سرائيل حتى قتل يف طلبه نيف وع�سرون األف م�ل�د وتعذر عليه ال��س�ل 

اإىل قتل م��سى عليه ال�سالم بحفظ اهلل تعاىل اياه.

اَلُقو َربِِّهْم َواأَنَُّهْم اإَِلْيِه َراِجُعوَن  وَن اأَنَُّهم مُّ الَِّذيَن َيُظنُّ

}البقرة/46{ َيا َبِني اإِ�ْسَراِئيَل اْذُكُرواْ ِنْعَمِتَي الَِّتي اأَْنَعْمُت َعلَْيُكْم 

ِزي  ْلُتُكْم َعلَى اْلَعاَلنَِي }البقرة/47{ َواتَُّقواْ َيْوماً الَّ َتْ َواأَنِّ َف�سَّ

َخُذ ِمْنَها َعْدٌل  َنْف�ٌس َعن نَّْف�ٍس �َسْيئاً َواَل ُيْقَبُل ِمْنَها �َسَفاَعٌة َواَل ُيوؤْ

ْن اآِل ِفْرَعْوَن  ْيَناُكم مِّ َواَل ُهْم ُين�َسُروَن }البقرة/48{ َواإِْذ َنَّ

َي�ُسوُموَنُكْم �ُسَوَء اْلَعَذاِب ُيَذبُِّحوَن اأَْبَناءُكْم َوَي�ْسَتْحُيوَن ِن�َساءُكْم َويِف 

بُِّكْم َعِظيٌم }البقرة/49{ َواإِْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر  ن رَّ َذِلُكم َبالء مِّ

َفاأََنْيَناُكْم َواأَْغَرْقَنا اآَل ِفْرَعْوَن َواأَنُتْم َتنُظُروَن }البقرة/50{

دق اهلل العلي العظيم �سَ



ح�سن الها�سمي

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
قوت  يجد  ال  لن  و»عجبت  كفرا«،  يكون  اأن  الفقر  »كاد 
يومه كيف ال يخرج على النا�س �ساهرا �سيفه«، واأ�سباهها 
ال�سالم،  عليه  الوؤمنني علي  الق�سار الأمري  الكلمات  من 
كافية باأن يطالب الفقراء وال�سيما اأهل الزمانة والبلوى 
اهلل  اأكرم  دول  يف  نعي�س  اإننا  علما  احلكام،  من  حقوقهم 

تعاىل علينا بها من النعم الوافرة واخلريات التنوعة. 
اأن  من  والفكرون  العقالء  يحذر  كما  يحذر،  االإ�سالم 
وجود الفقراء والعوزين الذين ال تتوافر لهم احتياجات 
حياتهم يفقد الجتمع اأمنه وا�ستقراره، يقول االإمام علي 
عليه ال�سالم كذلك يف موا�سع اأخرى من خطبه: »ال تلم 
اإن�ساًنا يطلب قوته«، فمن ال يقدر على ذلك يكن مر�سحا 
الأن ت�سدر منه االأخطاء واجلرائم »فمن عدم قوته كرثت 
والنتائج  للحالة  و�سفا  يعطي  هنا  واالإمام  خطاياه«، 

التوقعة، وال يعني ذلك القبول والت�سريع.
اإىل  االإن�سان  يلجاأ  قد  الأنه  كفرا؟!  الفقر  يكون  كيف 
ال�سرقة والتطاول على االأموال العامة واخلا�سة وهذا هو 
ظلم وتعٍد على حقوق االآخرين وهو حمرم يف ال�سريعة، 
حري  ال�سرعية  الحذورات  يف  وقوعه  دون  وللحيلولة 
بال�سوؤول  وحري  بحقوقه،  يطالب  اأن  الحروم  بالواطن 
الجتمع،  �سرائح  لكافة  الهانئة  العي�س  �سبل  يوفر  اأن 
توافرت عنده  اإذا  نف�سه  االإن�سان  الطالبة من  تكون  تارة 
واالجتماعية،  وال�سيا�سية  القانونية  الطالبة  مقومات 
التي  الدن  الجتمع  منظمات  طريق  عن  تكون  واأخرى 
موؤ�س�سات  من  بحقه  وتاأخذ  االإن�سان  حقوق  عن  تدافع 

الدولة الختلفة.
يتحمل  قد  والفقر،  البطالة  االإجرام  اأهم جذور  اإن من 
االإن�سان الفقر يف بلد فقري، ولكن اإذا كان البلد ثريا وهو 
يرى هدر االأموال والرثوات على طبقات حزبية اأو اأثنية 
وبال  عمل  وبال  م�سكن  بال  نف�سه  يرى  حني  يف  معينة، 
خدمات وبال �سمان �سحي...اإلخ عندها قد ت�سبح اأبواب 

االإجرام مفتحة اأمامه على م�ساريعها.
لبلده  اخلري  يريد  �سريف  وطني  م�سوؤول  كل  وليعلم 
حتاول  والت�سريعات  االأنظمة  خمتلف  اإن  ومواطنيه 
هذه  يف  حاجاته  اإىل  الو�سول  �سبل  لالإن�سان  تكفل  اأن 
ال�سري  اإىل  باالإن�سان  يحدو  قد  ذلك  باأن  لعلمها  احلياة، 
يف طرق الف�ساد، واالأنظمة الراقية وعلى راأ�سها االإ�سالم 
اأن  تريد  االقت�سادي،  الجال  يف  وخ�سو�سا  بت�سريعاتها 
توؤّمن حاجات النا�س وتوفر لكل اإن�سان ما يطلبه اأو على 

االأقل احلد االأدنى منها، فهل من مدكر؟!. 

جارحة الرجلني واليدين وكيفية ا�ستغاللهما يف اخلري

م�ساركة منظمات الجتمع الدن يف ندوة
 لتعزيز العالقة مع جمل�س النواب 

من يتحمل م�سوؤولية الك�سف عن الواهب والتميزين 
وتنمية قدراتهم؟  

ال�سيخ حممد ح�سن اآل يا�سني  رجل العلم والتقى واالإ�سالح
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البدَّ اأن يك�ن امل�ش�ؤول على �شجاعة تامة 
باأن يرف�ض كل ما يعرقل حتقيق هدف 

خدمة امل�اطنني

القد�سة  كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  حثَّ 
العمل  على  العراقية  الدولة  م�سوؤويل 
وطالبهم  الواطنني،  خدمة  اأجل  من  اجلاد 
بتحمل م�سوؤولياتهم اإزاء ما يتحمله اجلميع 
من  عاتقهم  على  يقع  ما  اأمام  بالنهو�س 
واأو�سح  حمددة،  والتزامات  م�سوؤوليات 
بها  تتكفل  التي  الوارد  جملة  من  اإن   :
)خدمة  اجلامع  العام  العنوان  هو  الدولة 
الواطنني( ومواطن اخلدمة تختلف وحتتاج 
هذه  ينفذون  اأنا�س  واىل  ت�سريعات  اإىل 

الت�سريعات.
تلك  ت�سدر  اأن  الفرت�س  من  وتابع: 
الت�سريعات خدمة للنا�س، ولكن الواقع لي�س 
مقدمات  يف  ق�سور  من  نا�سئ  الأنه  كذلك، 
القرار ومن خلل منهجي يف اإ�سدار القوانني 
التي ت�سب يف خدمة النا�س، وبني: اإنه البد 
باأن  تامة  �سجاعة  على  ال�سوؤول  يكون  اأن 
الهدف  ذلك  حتقيق  يعرقل  ما  كل  يرف�س 
النبيل، واأ�ساف: لي�س العيب اأن نرتاجع عن 
انه  تبني  ثم  النا�س  يخدم  اأن  يفرت�س  قرار 
اأن نرتاجع ون�سحح  العيب  ال يخدم، ولي�س 
واإمنا العيب اأن من�سي قدماً يف قرار خاطئ 

ال ي�سب يف خدمة الواطن.
قرارات  ال�سايف  ال�سيد  �سماحة  وا�ستعر�س 
ولكن   النا�س  خدمة  يف  ت�سب  اأن  يفرت�س 
وبع�سها  ناق�س  وبع�سها  معّطل  بع�سها 
اأما  منهم،  قليلة  �سريحة  �سوى  يخدم  ال 
الكثري من الت�سريعات التي ت�سب يف خدمة 

النا�س ب�سكل مبا�سر فاإنها حتتاج اإىل درا�سة 
م�ستفي�سة واىل دراية حتى تكون خالية من 
مزاجية،  اأو  �سخ�سية  اأو  �سيا�سية  توجهات 
قوانني  تغيري  عدم  على  االإ�سرار  اإن  وبني: 

ي�سب  النا�س ال  تخدم  اأن  وقرارات يفرت�س 
اأن  ال�سرورة  فما  وت�ساءل  م�سلحتهم،  يف 
فائدة  لها  لي�ست  وهي  بها  متم�سكني  نبقى 

اأ�سال.
�سماحته  تناول  خطبته  من  اآخر  �سياق  ويف 
م�ساألة  وهي  اأال  االأهمية  بالغة  م�ساألة 
جرمية  اأي  بها  متر  التي  والراحل  الق�ساء 
الق�سائية  اجلهة  اإن  مبعنى  اجلرائم،  من 
اإ�سدار  اأو  اخل�سومات  فك  على  م�سوؤولة 

االأحكام الق�سائية بحق من تثبت اإدانته. 
ا�ستقرار  من  كبريا  جزءا  اإن   : واأ�ساف 
التي  الق�سائية  بال�سلطة  مناط  البلد 
البلد، بل يف بع�س  الثالثة يف  ال�سلطة  متثل 
القا�سي  الن  االأقوى  ال�سلطة  هي  احلاالت 
الدولة  يف  م�سوؤول  اأي  ي�ستدعي  اأن  ميكن 
العراقية، والق�ساء اإذا عمل مبنهجية علمية 
مهنية بحتة فهذا موؤ�سر جيد جداً على قوة 

الدولة وقوة االأنظمة فيها، وت�ساءل �سماحته 
من الذي يعزز هذه ال�ساألة ؟!! 

اإننا  ال�سايف  ال�سيد  اأكد  االإجابة  ويف معر�س 
نحتاج اإىل قا�سٍ  �سجاع ومهني ال يخ�سى يف 
جهاز  اإىل  نحتاج  وكذلك  الئم،  لومة  احلق 
باأهميته  وي�سعره  القا�سي  هذا  يحمي  اأمني 
يف �سناعة وبناء الدولة خ�سو�ساً اإن القا�سي 
اأن  البد  االإرهابية  للق�سايا  يت�سدى  الذي 
يكون بحالة من احلماية حتى نحافظ عليه 

ب�سرط اأن يكون �سجاعاً ومهنياً وال تاأخذه يف 
احلق لومة الئم!!

احلاالت  بع�س  ويف  اإنه  اىل  �سماحته  واأ�سار 
القب�س  يلقى  القتلة  من  جمموعة  عندنا 
عليهم وعندنا جمموعة اأكرث من ال�سحايا، 
اإن�ساف  اأو  من دون الق�سا�س من الجرمني 
مع  كنا  لو  ؟!!  ال�سكلة  تكمن  اأين  ال�سحايا، 
قاتل طبيعي كان�سان قتل �سخ�س يف �سارع اأو 
بع�س   �سن�ساأله  القب�س  عليه  والقينا  غريه 
منه  نطلب  بالقتل  اعرتف  فاإذا   .. االأ�سئلة 
اأين دفنت اجلثة ف�سيعرتف وهذا يف الو�سع 
الطبيعي ميكن!! اأما اإرهابي يقتل الع�سرات 
ويرميهم يف النهر قبل �سنتني اأو ثالث  هل 
جثة  وجود  على  ن�ستدلَّ  مل  اإذا  العقول  من 
لي�ست  ال�ساألة  هذه  ؟؟!!  بقاتل  لي�س  فهذا 
الهنة،  اإطار  عن  خارج  واإمنا  مهنية  م�ساألة 
فالقاتل عندما يعرتف ويقول قتلت ورميت 

السيُد الصايف يدعو إىل سن تشريعات خلدمة املواطن بعيدا عن الشخصنة واملزاجية ويطالب 
بقضاء مهين يقتص من اجملرمني وحيقن دماء األبرياء

اخُلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة
اخلطيب: ممثل الرجعية الدينية العليا يف 

النجف االأ�سرف �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف
الكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف

الزمان: 16 جمادى االآخرة 1432هـ 
            الوافق 20-5-2011م
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جثة يف النهر قبل �سنتني اأو ثالث  ماذا ننتظر؟!! 
واأبدى ا�ستغرابه من اإن القا�سي عندما يواجه ملفا بهذا احلجم 
ويطلع على اأحكام �سادرة كلها باالإعدام على قتلة قاموا بقتل 
الع�سرات ، بالرغم من كل ذلك فاإن القاتل يخرج لعدم كفاية 
االأدلة !! ثم تذهب الق�سية اإىل حمكمة التمييز الوقرة وتنام 
الق�سية فيها!! وطالب القا�سي باأن ال يتاأثر باأي موؤثر �سيا�سي 
مهنياً  يكون  اأن  وعليه   .. القا�سي  ي�سعف  خاطئ  اأمر  والتاأثر 

ويتعامل مع اجلرمية بغ�س النظر عن خلفية القاتل. 
العيب  من  وقال  االأبرياء،  دماء  يحقنوا  اأن  ال�سوؤولني  ونا�سد 
جداً اأن نتعامل بهذه الطريقة مع الجرمني !! كيف �سي�ستقيم 

و�سع الق�ساء مع هكذا خروقات؟!!
واأن  العتدي،  بحق  �سارمة  اأحكام  هناك  تكون  اأن  وطالب 
جمرمني  مبحاكمة  يت�سرف  وان  ومهنياً  قوياً  القا�سي  يكون 
ذا   ويكون  بال�سجاعة   يت�سف  واأن  العراقيني،  دم  اأباحوا  قتلة 
هكذا  لحاكاة  اإنه  واأكد  نف�سيا،  مهزوم  وغري  واعدة  �سخ�سية 
حماكمة  من  البد  ال�سهداء،  اآالف  بل  مئات  ومنا�سرة  اأو�ساع 
على  االنق�سا�س  من  والبد  منهم،  واالقت�سا�س  الجرمني 

حوا�سن االإرهاب ك�سربات ا�ستباقية قبل حدوث اجلرائم.
موؤ�س�سات  بناء  �سرورة  اإىل  �سماحته  تطرق  اخلطبة  ختام  ويف 
�سكل  وعلى  مهني  �سكل  وعلى  منهجي  �سكل  على  الدولة 
�سخ�سيات �سجاعة يف كل الوؤ�س�سات، تتعامل مع الجرم بعنوان 
هناك  مهني،  اأ�سا�س  على  الربلان  ع�سو  مع  وتتعامل  جمرم، 
الدورة  خالل  ال�سعب  يخدم  اأن  البد  عليه  ملقاة  م�سوؤولية 
االنتخابية، ولكي نوؤ�س�س دولة موؤ�س�سات منهجية اإدارية مهنية 
ترفع من �ساأن البلد، البد اأن تت�سافر جميع اجلهود من اجل 
واالأهمية  القوة  غاية  يف  هي  مهنية  موؤ�س�سات  على  احل�سول 

وهذا لي�س م�ستحياًل!!. 

 رئي�ض ال�زراء يعزل عددا من 
القادة الأمنيني

 عزل القائد العام للقوات ال�سلحة نوري الالكي عددا من �سباط وزارة 
الداخلية ومديري ال�سرطة يف بع�س الحافظات عن منا�سبهم،ع�سو 
جلنة االأمن والدفاع يف جمل�س النواب حاكم الزاملي بني ان الهدف 
من هذا االإبعاد هو معاجلة االنتهاكات االأمنية التي �سجلت موؤخرا يف 

البالد.

الدباغ : خروقات قان�نية اأدت اإىل حادثة 
�سجن مكافحة الإرهاب

اأكد وزير الدولة التحدث با�سم احلكومة علي الدباغ، اإن هناك خروقات 
قانونية اأدت اإىل حادثة �سجن مكافحة االإرهاب، الفتا اإىل توقيف عدد 
واتخاذ  الب�سرة،  �سجن  من  معتقلني  هروب  ق�سية  يف  ال�سباط  من 
احلكومة اإجراءات رادعة وقوية، وقال الدباغ " اإن ق�سية �سجن مكافحة 
االإرهاب كبرية وتتعلق بعدد من االأطراف"، م�سرياً اإىل "حتويل اللف 

باأكمله اإىل الق�ساء للتحقيق يف مالب�ساته". 
واأكد الدباغ وجود خروقات قانونية ح�سلت داخل ال�سجن ، م�سريا اإىل 
ان القائد العام للقوات ال�سلحة نوري الالكي يتابع اللف ب�سكل مبا�سر، 
االأمنية  االأجهزة  "اإن  الدباغ  اأو�سح  الب�سرة،  �سجن  حادثة  وب�ساأن 
العام  القائد  �سكلها  التي  اللجنة  ان  كما   ، ال�سباط  عددا من  اأوقفت 
اإجراءات  من  بكثري  واأقوى  رادعة  اإجراءات  اتخذت  ال�سلحة  للقوات 

اللجنة الربلانية". 
وبني الناطق با�سم احلكومة "ان الق�سية اأحيلت بدورها اإىل الق�ساء 

التخاذ االإجراء القانون النا�سب".

على خلفية هروب خم�سة معتقلني .. وزارة 
العدل تعفي اإدارة �سجن التاجي من مهامها 

اأعفت  العدل  وزارة  اإن  ال�سعدي  حيدر  العدل  وزارة  اإعالم  مدير  قال 
اإدارة �سجن التاجي �سمال بغداد من مهامها على خلفية هروب خم�سة 
لت�سهيل  تواطوؤ  وجود  ك�سفت  التحقيقات  ان  اإىل  م�سريا  معتقلني، 
العملية، فيما اأكد اأنها اأمرت بنقل عدد من النزالء اإىل �سجون اأخرى، 
يف  ت�سبب  تواطوؤ  وجود  عن  ك�سفت   التحقيقات  ان  ال�سعدي  واأ�ساف 

تهريب بع�س النزالء.  
احلكيم  عمار  االإ�سالمي  االأعلى  الجل�س  رئي�س  دعا  مت�سل  �سياق  يف 
وال�سراعات  ال�سيا�سي  اللف  عن  واخلدمي  االأمني  اللف  ف�سل  اإىل 
�سيا�سي وما هو  الت�سابك بني ما هو  ال�سيا�سية، حمذرا من تداعيات 

امني على حياة الواطنني.  

اخباٌر  ذاُت عالقة

اأهمُّ ما جاء يف اخُلطبة
*اإرهابي يقتل الع�سرات ويرميهم يف النهر قبل �سنتني اأو ثالث، هل من 

العقول اإذا مل ن�ستدلَّ على وجود جثة فهذا لي�س بقاتل ؟؟!!

اإيجابي  موؤ�سر  فهذا  بحتة  مهنية  علمية  مبنهجية  عمل  اإذا  *الق�ساء 
على قوة الدولة وقوة االأنظمة فيها.

�ساأن  من  ترفع  مهنية  اإدارية  منهجية  موؤ�س�سات  دولة  نوؤ�س�س  *لكي 
البلد، البد اأن تت�سافر جميع اجلهود من اجل احل�سول على موؤ�س�سات 

مهنية هي يف غاية القوة واالأهمية، وهذا لي�س م�ستحياًل!! 

جملة �الحر�ر �ال�سبوعية 5



جارحُة �لرجلني و�ليدين وكيفيُة ��ستغاللهما يف �خلري

م�ستقاة من اخلطبة االأوىل 
ل�سماحة ال�سيخ عبد الهدي 

الكربالئي يف 9 جمادى االآخرة 
1432هـ الوافق 2011/5/13

بن  علي  لالإمام  احلقوق  ر�سالة  يف  زلنا  ما 
وقد  ال�سالم(،  )عليه  ال�سجاد  احل�سني 
تعر�سنا �سابقاً لبيان حقوق جوارح االإن�سان، 
اأال  اأع�سائه،  من  اآخر  ع�سو  حق  و�سنتناول 
يبني  حيث   .. والرجلني  اليدين  حق  وهو 
االإمام )عليه ال�سالم( يف ر�سالته ذلك بقوله: 
)وحق يديك اأن ال تب�سطهما اإىل ما ال يحل 
لك ، وحق رجليك اأن ال مت�سي بهما اإىل ما ال 
يحل لك ، فبهما تقف على ال�سراط ، فانظر 

اأن ال تزّل بك فرتدى يف النار(.
قدرته،  وعظيم   ، تعاىل  اهلل  عناية  من  اإن 
االإن�سان،  هذا  يف  واإبداعه  خلقه  وعجائب 
تركيز  وعند  ورجلني،  يدين  له  جعل  اأن 
العظام  من  الوؤلف  تركيبهما  يف  النظر 
اأجزائهما  وارتباط  واالأربطة،  والع�سالت 
وموارد  عملهما،  وكيفية  البع�س،  ببع�سها 
اخلالق  حكمة  لنا  تتجلى  ا�ستعمالهما؛ 
اأتقن  الذي  القدير عز وجل، وعجيب خلقه 

كل �سيء �سنعا.
لهاتني  اال�ستعماالت  كرثة  مالحظة  وعند 
اجلارحتني حيث يتمكن االإن�سان – بالن�سبة 
– من التحرك على وجه االأر�س،  للرجلني 
واأداء  حاجاته،  وق�ساء  والنزول،  وال�سعود 
مهامه ووظائفه بي�سر و�سهولة، بحيث ي�سل 
واأداء وظائفه  االأر�س،  اإىل هدفه من عمارة 
وغريها؛  واالجتماعية  واحلياتية  الدينية 
يجد حينئذ عظيم النعمة التي حبا اهلل تعاىل 

بها االإن�سان من خالل الرجلني – يف تركيبها 
وكيفية حتركهما- وبالتايل فهي كغريها من 
وي�ستوجب  االإن�سان،  على  حق  لها  االأع�ساء 
هذا احلق اأن ت�ستخدم يف حملهما، مبا يحقق 

اخلري وال�سعادة والراحة لالإن�سان ..
اإىل  فالِرجل مل تخلق ليم�سي بهما االإن�سان 
مع�سية، اأو اأذى، اأو �سرر لالآخرين ...بل حق 
الرجلني توظيفهما .. بتوظيف ما اأودع اهلل 
تعاىل فيهما من قدرة على احلركات الختلفة، 
وقدرة احلمل لالحتياجات والواد ال�ستعملة 
 .. يف حياته، وت�سنيع ما هو مورد حاجة له 
وق�ساء  وال�سعادة  اخلري  ل�سبيل  خلقت  وقد 
للجهاد  بهما  ال�سعي  ذلك  ومن   .. احلوائج 
وق�ساء  احلق،  ون�سرة  تعاىل،  اهلل  �سبيل  يف 
و�سلة  الر�سى،  وعيادة  االإخوان،  حوائج 
وت�سغيل  وال�ساكني،  الفقراء  واإعانة  االأرحام، 
االآليات والكائن لا فيه خري االإن�سان وراحته 
و�سعادته، ونحو ذلك من خمتلف اال�ستعماالت 
.. والبد اأن ي�ستذكر االإن�سان دائماً، اإن يديه 
ورجليه �ست�سهد عليه يوم القيامة مبا �سعى 
بهما .. وهل كان يف طريق اخلري اأم ال�سر، " 
ْرُجُلُهْم  َيْوَم َت�ْسَهُد َعلَْيِهْم اأَْل�ِسَنُتُهْم َواأَْيِديِهْم َواأَ

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن " مِبَ
فاالإن�سان يوم القيامة، يجد ما عمل يف الدنيا 
حا�سراً، ومنها الذنوب والعا�سي، التي عملها 
و�سعى لهما برجليه ويديه، ولكن اهلل تعاىل 
على  لت�سهد  والرجلني  لليدين  قدرة  يعطي 

�ساحبها مبا عمل بهما من اأفعال.
 .. االإن�سان حركاته وخطواته  اإذن، فلرياقب 
يعّطل هاتني اجلارحتني  اأن ال  عليه  اإن  كما 
من  خلقت  التي  الوارد  يف  ا�ستعمالهما  عن 
اجلهما .. فتارة االإن�سان – رمبا- ي�ستعملهما 
وتارة   .. و�سر  و�سرر  مع�سية  هو  فيما 
من  خلقت  فيما  ا�ستعمالها  عن  يعطلهما 
اجله، وهذا تفريط بهذه النعمة التي منحها 
اهلل تعاىل الأهداف ت�سب يف م�سلحة االإن�سان 

و�سعادته وكماله ..
ال�سيء  النافع  عظيم  من  ففيها  اليد  واأما 
الأجله،  خلقت  فيما  با�ستعمالها  الكثري، 
اإذا  ولكن فيها عظيم ال�سرر واخلطر اأي�ساً، 
ال�سر  من  ذلك  غري  يف  ا�ستعمالها  اأ�سيء  ما 
وال�سرر واالأذى على اجلميع، كالقتل، وكتابة 
العلم  واإتيان  والنحرفة،  ال�سالة  االأفكار 
ال�سار وغريه، باليد تتناول الكتاب لتقراأ ما 
فيه من علوم ومعارف قد تكون نافعة، وقد 
تكون �سارة، وباليد يكتب االإن�سان ما فيه نفع 
عظيم، وقد يكتب ما فيه �سر عظيم، وبيده 
ينفق على عياله والفقراء واالأرحام واالأيتام 
..وبيده يقب�س فيحرم االآخرين من العطاء، 
وبيده االآالت واالأجهزة النافعة وي�ستخدمها، 
وقد يكون عك�س ذلك، وبيده يجاهد ويدافع 
عن الدين، ولكن بيده يظلم ويبط�س ويقتل 

بغري حق .

جانب من �سالة اجلمعة
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�إ�سكاٌل حوَل �خُلم�ِس ال�ستخفاُف يف ال�سالة )2(
ل�سالة  الفوت  ال�سهر  هل  ال�سوؤال: 

ال�سبح حرام؟
عليه  ي�سدق  بحيث  كان  اإذا  اجلواب: 
اال�ستخفاف والتهاون بال�سالة مل يجز.

من  الكلفني  من  يوجد  ال�سوؤال: 
ويتعمدون  الفجر  �سالة  يف  يتهاونون 
مّنا  طلبوا  وقد  اإليها  اجللو�س  عدم 
لتلك  اجللو�س  ف�سل  عن  لهم  التحدث 
بتزويدنا  علينا  تتف�سلون  فهل  ال�سالة 
ف�سلها  على  الدالة  االأحاديث  ببع�س 

الإر�ساد هوؤالء؟ 
اإن �سالة الفجر من ال�سلوات  اجلواب: 
يف  كثرية  روايات  وردت  التي  اخلم�س 
عن  روي  ما  منه  باأدائها  االهتمام  لزوم 
انه  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول 
قال: حافظوا على ال�سلوات اخلم�س فان 
القيامة يدعو  اإذا كان يوم  اهلل عّز وجّل 
العبد فاأول �سيء ي�ساأل عنه ال�سالة فان 

جاء بها تامة واإال زّج به يف النار.
ال�سوؤال: هل يجوز تاأخري ال�سالة ب�سبب 
قدوم ال�سيوف والقيام بخدمتهم اأو بكاء 

الطفل الر�سيع ؟
اجلواب: ال يجوز تاأخريها حتى ينق�سي 
وي�ستحب  الربرات  من  ذكر  لا  وقتها 

تقدميها يف اأول وقتها.
ال�سوؤال: اإذا كان الكلف يعلم يقيناً انه لو 
�سوف  متاأخرة  �ساعة  اىل  الليل  يف  �سهر 
ال�سبح فهل يحرم  ي�ستيقظ ل�سالة  لن 

عليه ال�سهر حينئذ؟
الواجب  اأداء  يف  تهاوناً  عّد  اإذا  اجلواب: 

فال يجوز.
�سالة  الأداء  اال�ستيقاظ  هل  ال�سوؤال: 
على  يجب  انه  هل  اأي  واجب،  الفجر 
ما  اأو  )ال�ساعة(  النبه  يوؤقت  اأن  الكلف 

اأ�سبه اليقا�سه؟
اجلواب: نعم اإذا عّد تركه نوع ا�ستخفاف 

بال�سالة وتهاون يف اأدائها.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك
استفتاءات متنوعة

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

ƞøøøƽƴøøøǢøøøǮøøøǩƗ Ǭøøøøøøǡ ǔøøøøøǡǸøøøøøǭ

 لقد اعتنى الخالفون لل�سيعة االإمامية بطرح ت�سكيكات متعددة حول اخلم�س، 
وكرثت نداءاتهم لعوام ال�سيعة لتحري�سهم لرتك اأداء اخلم�س اإىل مراجع ال�سيعة 
وعلمائهم، وكان اآخر ما اطلعت عليه من هذه الت�سكيكات هو اأن النبي �سلى اهلل 
النا�س  ياأخذ من  الباركة كان ال  واآله من خالل ما هو معلوم من �سريته  عليه 
خم�س اأرباح الكا�سب كما يفعله اليوم مراجع ال�سيعة، ومل يكن النبي �سلى اهلل 
عليه واآله ياأمر النا�س بدفعه، اأو ي�سري اإليه من قريب اأو بعيد، و�سرية اأئمة اأهل 
البيت عليهم ال�سالم كانت نف�س �سرية الر�سول االأعظم �سلى اهلل عليه واآله، كما 
اأن اآية اخلم�س يف القراآن الكرمي نزلت بعد واقعة بدر الكربى، وهي تبني كيفية 
توزيع غنائم احلرب، وهي االآية الوحيدة يف القراآن الكرمي التي تناولت مو�سوع 
اخلم�س، فكيف ياأخذ علماء ال�سيعة خم�س اأرباح الكا�سب من عند ال�سيعة؟ وعلى 
الذهب؟ حيث ال  الك�سب، واعتباره فرعاً من فروع  ت�سريع خم�س  اأ�سا�س مت  اأي 

تقّره بقية الذاهب االإ�سالمية مبا فيها ال�سيعة من غري االإمامية؟
وهذه �سبهة �سعيفة، وميكن لنا اأن نيب عليها بعدة اإجابات:

اأرباح  خم�س  ياأخذ  يكن  مل  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  على  دليل  ال  انه   -1
الكا�سب من النا�س يف زمانه؛ وذلك الأن االأحاديث الروية ال تدل على اأن النبي 
�ساكتة عن  بل هي  النا�س،  الك�سب من  ياأخذ خم�س  كان ال  واآله  �سلى اهلل عليه 
النا�س، ولكن مل ت�سل  ياأخذ اخلم�س من  واآله كان  ذلك، فلعله �سلى اهلل عليه 
اإلينا االأحاديث بذلك، فعدم وجود اأحاديث تدل على اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله 
كان ياأخذ خم�س الك�سب ال يدل على اأنه �سلى اهلل عليه واآله مل ياأخذه من النا�س، 
وكم من اأمر كان النبي �سلى اهلل عليه واآله يفعله ومل ي�سل اإلينا، الأن االأحاديث 

مل تنقل لنا كل ما كان النبي �سلى اهلل عليه واآله يفعله يف زمانه.
من  ولعل  اإلينا،  ت�سل  فلم  اأ�سقطت  اأو  �سقطت  قد  االأحاديث  من  كثرياً  اإن    -2
تلكم االأحاديث اأحاديث تدل على اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله كان ياأخذ خم�س 
الك�سب من النا�س، فاأ�سقطها اأعداء اأهل البيت عليهم ال�سالم حتى ال تكون لهم 
حجة على من مينعهم حقهم، وال �سيما اأن اخلم�س يعطي اأئمة اأهل البيت عليهم 
اأن  ال�سالم  البيت عليهم  اأهل  اأعداء  واال�ستقاللية، ولذلك حاول  القوة  ال�سالم 

مينعوهم منه عرب الع�سور، فطم�سوا كل ما يدل على اأن لهم حقاً يف اخلم�س.
الزكاة، ومن يدفع  العادية، مثل من يدفع  االأحاديث ال ت�سجل احلوادث  اإن   -3
تلك  ت�سجيل  تقت�سي  حادثة  وقعت  اإذا  اإال  ي�سوم،  ومن  ي�سلي،  ومن  اخلم�س، 
الواقعة، كمن دفع درهماً من الزكاة ، فقال بع�س النا�س : اإن اهلل لغني عن هذه 
النبي �سلى اهلل عليه واآله  النا�س كانوا يف زمان  اأو ما �سابه ذلك، فلعل  الزكاة. 
ذلك  نقل  اأهمية  لعدم  ذلك  التاريخ  ي�سجل  يدفعون خم�س مكا�سبهم، ولكن مل 
التي وقعت يف  العادية  التاريخ كثرياً من احلوادث  اأنه مل ي�سجل  وتدوينه، كما 

زمان النبي �سلى اهلل عليه واآله وزمان من جاء بعده.
4- اإن النا�س كانوا يف زمان النبي �سلى اهلل عليه واآله فقراء معدمني، فلعله مل 
يكن عندهم فا�سل موؤونة يجب عليهم تخمي�سه، لياأمرهم النبي �سلى اهلل عليه 

واآله بدفع اخلم�س اإليه، وال �سيما اأنه كان يف غنائم احلرب كفاية لبني ها�سم.

5- لو �سلمنا اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله مل ياأمر النا�س بدفع خم�س مكا�سبهم 
ياأمر  اأهم، ولذلك مل  واآله راعى م�سلحة  اأنه �سلى اهلل عليه  ب�سبب  فلعل ذلك 
اإليه �سلى اهلل  اأن اخلم�س يعود  الوقت، وال �سيما  النا�س بدفع اخلم�س يف ذلك 
عليه واآله واإىل قراباته، ولو األزم النا�س بدفعه اأو حثهم عليه لكرث الكالم حوله، 
واجباً  كان  واإن  مكا�سبهم  خم�س  بدفع  النا�س  يلزم  اأال  تقت�سي  ال�سلحة  فكانت 
وترك  زمانه،  النافقني يف  قتل  ترك  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  كما  عليهم، 

اإقامة بع�س احلدود رعاية ل�سلحة اأهم.
6- اإن اأحاديث اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم م�ستفي�سة بل متواترة يف لزوم دفع 

اخلم�س من اأرباح الكا�سب.

منها: �سحيحة حممد بن احل�سن االأ�سعري، قال: كتب بع�س اأ�سحابنا اإىل اأبي 
جعفر الثان عليه ال�سالم: اأخربن عن اخلم�س، اأعلى جميع ما ي�ستفيد الرجل 
من قليل وكثري، من جميع ال�سروب وعلى ال�سناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: 

اخلم�س بعد الوؤونة. )و�سائل ال�سيعة 348/6(.
ومنها: موثقة �سماعة قال: �ساألت اأبا احل�سن عليه ال�سالم عن اخلم�س، فقال: يف 

كل ما اأفاد النا�س من قليل اأو كثري. )و�سائل ال�سيعة 350/6(.
ال�سيعة  و�سائل  كتاب  �سئت  اإن  فراجع  الكثرية،  االأحاديث  من  ذلك  غري  اإىل 

.350-348/6
اأرباح الكا�سب من  اأهل البيت عليهم ال�سالم كانوا يقب�سون خم�س  اأئمة  اأن  كما 

�سيعتهم، وكانوا يحثون �سيعتهم على دفعه، ويحذرونهم من التهاون يف اأدائه.
اأهل البيت  اأئمة  ومع توافر هذه االأحاديث وهذه ال�سرية القطعية النقولة عن 
عليهم ال�سالم فاإنه يجب علينا العمل بذلك، واأما ما حدث يف زمان النبي �سلى 
اأن نعار�س االأحاديث  اهلل عليه واآله فلم نحط به، ول�سنا مكلفني به، وال ميكن 

التواترة بظنون اأو بفعل جممل. 
7- اإنا لو �سلمنا باأن اآية اخلم�س، وهي االآية 41 من �سورة االأنفال نزلت بعد واقعة 
االآية مطلقة، و)غنمتم( فيها  الغنائم، فاإن  اأو  بدر لتبني كيفية توزيع اخلم�س 
مبعنى ك�سبتم، وهو �سامل لكل ك�سب، وخ�سو�س الورد ال يخ�س�س الوارد، فاإن 
نزول اآية يف مورد خا�س ال يقيد االإطالق الوجود فيها، واآية اخلم�س مطلقة ال 

خم�س�س لها، فيكون اخلم�س واجباً يف اأرباح الكا�سب.
اإن اعتبار اخلم�س من فروع الذهب اإمنا هو ب�سبب نزول االآية الباركة فيه،   -8
واأما تفا�سيل  الذهب،  اعتباره من فروع  وهي تن�س على وجوبه، وهذا كاف يف 
اأحكام اخلم�س فهي ماأخوذة من اأئمة العرتة النبوية الطاهرة الذين اأوجب النبي 
�سلى اهلل عليه واآله على االأمة اتباعهم والتم�سك بحبلهم، كما ن�س عليه حديث 
الثقلني الذي اتفق النا�س على �سحته واعتباره، وبذلك ال يهمنا ما يقوله اأتباع 
الذاهب االأخرى، ما دمنا متم�سكني بالكتاب وبالعرتة الطاهرة، واحلمد هلل رب 

العالني..

ال�سيخ علي اآل حم�سن
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التفاق على اإقرار قان�ن جمل�ض ال�سيا�سات العليا يف مت�ز ، 
وح�سم ملف احلقائب الأمنية يف حزيران  

ق�ات النظام البحريني تقمع جمال�ض عزاء ح�سينية 
يف ذكرى وفاة اأم البنني عليها ال�سالم

وزارة الزراعة تك�سف عن دخ�ل �سحنة 
من اللح�م الفا�سدة اإىل العراق

جلنة وزارية ملتابعة بناء امليناء الك�يتي

قرب تنفيذ م�سروع ُيعنى 
مبكافحة الت�سحر 

دعا خمت�سون بعلم طبقات االر�س حكومة كربالء 
والتقليل  الت�سحر  ظاهرة  معاجلة  اىل  الحلية 
 . الرتابية  العوا�سف  ت�سببها  التي  اال�سرار  من 
قرب  عن  اعلن  ح�سني  كمال  البيئة  وزارة  وكيل 
تنفيذ م�سروع ُيعنى مبكافحة هذه الظاهرة وذلك 
ان  ، موؤكدا    بايلوجية للرتبة  من خالل معاجلة 
فانه  كربالء  مدينة  يف  ناحه  حال  يف  ال�سروع 

�سوف يعمم على جميع حمافظات البالد . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتبار الـ 16 من اأيار ي�ما لإدانة 
جرمية املقابر اجلماعية

مبنا�سبة  احتفالية  االإن�سان  حقوق  وزارة  نظمت 
اليوم الوطني ل�سهداء القابر اجلماعية يف العراق، 
ومت اعتبار ال�ساد�س ع�سر من اأيار من كل عام يوما 
وطنيا للمقابر اجلماعية، ا�ستنادا اإىل قرار جمل�س 
للمقابر  االأول  الدويل  الوؤمتر  وتو�سيات  الوزراء 
عام  لندن  يف  اأقيم  والذي  العراق  يف  اجلماعية 

.2006
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة ال�سحة حتذر من انت�سار 
حمالت املعا�سب غري املرخ�سة

حذرت وزارة ال�سحة من انت�سار حمالت 
رئي�س  وك�سفت  الرخ�سة،  غري  العا�سب 
ق�سم االأع�ساب الطبية بالوزارة الدكتورة 
لينا �سامل عن توّجٍه نحو و�سع �سوابط 
ان  مو�سحة  الع�سابني.  لهنة  جديدة 
بالرخ�س  النظر  اإعادة  ب�سدد  الوزارة 
ان  ُمعلنًة  الع�سابني،  لئات  المنوحة 
يروم  لن  �سُتجرى  طبية  اختبارات 
ينوي  اأو  جديدة  اإجازة  على  احل�سول 
تتمكن  �سوف  وبذلك،  اإجازته.  تديد 
فرز  "من  ال�سوؤولة  ال�سحية  ال�سلطات 
الع�سابني الهنيني عن �سواهم"، بح�سب 

تعبريها.

اقرار  على  ال�سيا�سية  القوى  اتفقت 
العليا  لل�سيا�سات  الوطني  الجل�س  قانون 
اال�سرتاتيجية يف متوز القبل، فيما تقرر 
ح�سم ملف احلقائب االمنية يف حزيران 
بني  اللقاءات  عقد  ا�ستمرار  مع  القبل 
اال�سكاليات  حلل  كافة  ال�سيا�سية  القوى 
عبد  �سليم  الربلان  النائب  احلالية. 
اهلل قال: ان الكتل ال�سيا�سية اتفقت على 

موعدا  القبل  متوز  من  االول  يكون  ان 
اطر  تو�سع  وان  القانون،  هذا  لتمرير 
يف  عليه  االتفاق  مت  ما  لتنفيذ  زمنية 
مترير  على  االتفاق  اىل  ا�سافة  اربيل، 
من  وجملة  الوطني  التوازن  قانون 
ت�سريع  با�سالحات  اخلا�سة  القوانني 

الربلان واال�سالح الق�سائي. 

النظام  قوات  اإن  عيان     �سهود  نقل 
البحريني قامت بقمع م�سريات ح�سينية 
البحرينية  الدن  من  عدد  يف  خرجت 
ال�سالم  عليها  البنني  ام  بوفاة  معزية 
يف  ا�ستمروا  اأالهايل   اأن  موؤكدين   ،
رغم  التكبري  رافقها  التي  العزاء  مواكب 
للدموع  ال�سيلة  الغازات  اطالق  ا�ستمرار 

القوات  قبل  من  ال�سوتية  والقنابل 
واأ�ساف   ، ال�سعودية  والرتزقة  االمنية 
القوات  تلك  بني  اندلعت  مواجهات  ان   :
من  عدد  �سقوط  عن  ا�سفرت  والواطنني 
اجلرحى يف  �سفوف الدنيني فيما اعتقلت 

تلك القوات خم�سة من العزين. 

من  �سحنة  دخول  الزراعة  وزارة  اأعلنت 
اللحوم الفا�سدة اإىل العراق، وقال الوزير 
معلومات  هناك  اإن  الدولة  الدين  عز 
اإىل  فا�سدة  حلوم  �سحنة  بدخول  تفيد 
�سابط  مار�سه  �سغط  طريق  عن  البلد 
كبري يف اأحد النافذ احلدودية العراقية. 

اإجراءات  اتخذت  الوزارة  ان  م�سيفا: 
الزراعية  الحاجر  لل�سيطرة على  جديدة 
يف احلدود منها تقلي�س مدة بقاء الوظف 
يف الحاجر الزراعية والبيطرية الوجودة 

يف النافذ احلدودية.

اخلارجية،  لل�سوؤون  الدولة  وزارة  اأعلنت 
عن ت�سكيل جلنة وزارية لتابعة بناء اليناء 
الإنهاء  احلكومة  �سعي  موؤكدة  الكويتي، 
م�ساألة بناء اليناء عن طريق الفاو�سات، 
فيما اأ�سار اإىل �سغوط �سيمار�سها ال�سعب 
تتمثل  الكويتية  احلكومة  على  العراقي 
ال�سلمية  واالعت�سامات  بالتظاهرات 

لل�سوؤون  الدولة  وزير  الوا�سعة.وقال 
رئي�س  ان  ال�سجري  علي  اخلارجية 
وزارية  �سكل، جلنة  الالكي  نوري  الوزراء 
لتابعة الو�سوع وحل هذه ال�سكلة، موؤكدا 
التجاوزات  متنع  الدولية  القرارات  ان 
على  توؤثر  التي  االإقليمية  الياه  على 

البلدان الت�ساطئة. 
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تقرير: ليث علي احل�سناوي

ومب�ساركة  العراقية  االأمل  جمعية  اأقامت 
منظمات الجتمع الدن يف كربالء القد�سة 
االثنني  يومي  قاعتها  على  عمل  ور�سة 
يف  وال�ساركة  للبحث  الا�سيني  والثالثاء 
وبح�سور  الد�ستورية،  الق�سايا  بع�س  حل 
وخرباء  واإعالميني  اجتماعيني  نا�سطني  
عن  وممثلني  وبرلانيني  القانون  يف 
بني  العالقة  ومناق�سة  الحلية،  احلكومة 
الجتمع الدن وجمل�سي النواب والحافظة 
وتوطيدها وكيفية التو�سل اإىل اإبرام وثيقة 
تعاون بني اجلانبني مبا ي�ساعد وي�ساهم يف 
�سياغة القوانني اأو   اإجراء بع�س التعديالت 
الد�ستورية  اإ�سافة اإىل مناق�سة الادة )30( 
االجتماعي  بالواقع  التعلقة  الد�ستور  من 
والواد اخلا�سة باحلريات للتاأثريات الكبرية 
واقعه.  وحت�سني  الجتمع  على  الواد  لهذه 
جمعية  ممثلة  مع  لـ)االأحرار(  لقاء  ويف 
حول  العميدي(  )ن�سرين  النا�سطة  االأمل 

حماور عمل الور�سة اأجابت قائلة اإن"ور�سة 
عمل  االأول  حمورها  يف  تناولت  العمل 
منظمات الجتمع الدن واحتياجها لتقدمي 
ويف  والحافظة،  النواب  لجل�سي  ال�ساعدة 
الحور الثان ال�سراكة مع جمل�س النواب"، 
العمل  هذا  ي�ستمر  اأن  ميكن  "ال  م�سيفة 
تنظيم  من  البد  لذلك  ع�سوائي  ب�سكل 
يتطلب �سراكة مع جمل�س النواب"، موؤكدة 
باأن "التو�سيات �ستجمع من عدة حمافظات 
يف  النواب  مع  موؤمتر  يف  لتدخل  وتتبلور 
بغداد، ومن ثم متابعة ومراقبة التو�سيات 
الرقابي  الدور  خالل  من  تطبيقها  واآلية 

وال�ساغط لنظمات الجتمع الدن".   
اجل  من  ن�ساء  منظمة  ممثلة  قالت  فيما 
ال�سالم )�سذى ناجي( اإن "جميع الحافظات 
فيها ور�س عمل اأولية، ينتج عنها فيما بعد 
اأربع  اأو  ثالث  كل  اإن  اأي  مناطقي،  اجتماع 
مناطق تتمع ل�سياغة التو�سيات"، مبينة 
اىل  تهدف  الجتمعة  النظمات  "هذه  اإن 
العملية  ومت�سية  الد�ستور  على  احلفاظ 

الواطن  يخدم  الذي  بال�سكل  ال�سيا�سية 
العراقي" .

)هاتف  القانون  اخلبري  دعا  جهته  من 
الو�سوي( اإىل "تاأطري هذا التوا�سل باإطار 
النظمات  قانون  تعديل  خالل  من  قانون 
لنظمات  ي�سمح  بحيث  احلكومية  غري 
ح�سور  عنها  ينوب  من  اأو  الدن  الجتمع 
النواب  جمل�سي  يف  اللجان  اجتماعات 
القانون  "هذا  اإن  مو�سحاً  والحافظة"، 
والجال�س  الوؤ�س�سات  بني  العالقة  يربط 
لها  اأفكارا  يقدم  لكي  بالحافظات  الحلية 

اأهمية وتلبي حاجات ال�سكان".
كردي  )علي  النواب  جمل�س  ع�سو  وتوقع 
هذه  باأن  يب�سر  م�ستقبال  احل�سيني( 
النظمات قادرة على �سناعة �سيء يف القرار 
"منظمات  اإن  قائال  العراقي،  ال�سيا�سي 
وكبري  فاعل  دور  لها  الدن  الجتمع 
على  ويعتمد  واأخرى،  واحدة  بني  يتفاوت 
طبيعة النظمة واأ�سخا�سها واأدائها والبيئة 

احلا�سنة لها". 

م�ساركة منظمات املجتمع املدين يف ندوة
 لتعزيز العالقة مع جمل�ض الن�اب 
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العراقية  اجلامعات  عموم  يف  الكليات  ت�سهد 
تخرج  بحوث  مناق�سة  الفرتة  هذه  خالل 
بحث  كتابة  على  يقدم  من  وبينهم  طلبتها، 
يرتقب من خالله اإ�سالح ظاهرة اجتماعية 
من  اأي  على  اأو  قانونية  اأو  اقت�سادية  اأو 

االأ�سعدة الختلفة التي تدر�س اأكادمييا.
ح�سرت  كربالء  بجامعة  القانون  كلية  يف 
الطالب  بحث  مناق�سة  )االأحرار(  جملة 
بـ)احلماية  الو�سوم  حن�س(  �سعد  )حامد 
الت�سريع  يف  القد�سة  للعتبات  اجلزائية 
من  بجملة  متخ�س  ذاتي  بجهد  العراقي(، 
�سرورتها  اإىل  اأ�سار  والتو�سيات  التطلبات 
اأ�ساروا  كما   اجلامعة،  يف  اأ�ساتذته  واأهميتها 
اىل جدية مو�سع البحث، بل كان بينهم من 
ير�سح البحث اىل م�ستوى ر�سالة الاج�ستري 
باأنه قد ي�سلح الأطروحة  اأ�ساف  وهناك من 

جامعية.
من جانبه يقول الطالب حامد اإن "بحثه جاء 
متطلبات  �سمن  بالي�سري  لي�س  جهد  �سمن 
القانون  كلية  يف  البكالوريو�س  �سهادة  نيل 
بجامعة كربالء، يف درا�سة مقارنة لالأحداث 
التي طالت العتبات القد�سة يف العراق خالل 
البحث  "مو�سوع  اإن  فرتات خمتلفة" مبينا 
مت اختياره ب�سبب قلة الكتابات والبحوث يف 
التي  االعتداءات  ب�سبب  وكذلك  الجال  هذا 
التاريخ  مر  على  القد�سة  العتبات  يف  وقعت 
واآخرها االعتداء االإجرامي الذي طال مرقد 
يف  ال�سالم(  )عليهما  الع�سكريني  االإمامني 

�سامراء".
اآنفا  ذكرها  التي  "االأ�سباب  اإن  اىل  م�سريا 
وغريها دفعته لكتابة بحثه يف هذا الو�سوع" 
هكذا  مبثل  االأخذ  ال�سوؤولني  على  متمنيا 
يف  االأهمية  بالغة  عالقة  لها  موا�سيع 

مقد�سات ال�سلمني وعقائدهم. 
واجهت  البحث  كتابة  بداية  "يف  حن�س  وزاد 
بع�س ال�سعوبات ب�سبب قلة ال�سادر والبحوث 
اأ�ستاذي  وت�سجيع  واالإرادة  باالإ�سرار  ولكن 
عبود(  اهلل  عبد  )�سياء  الدكتور  ال�سرف 
العتبة  القانونية يف  ال�سوؤون  ق�سم  ومراجعة 
احل�سينية الطهرة داأبت على الكتابة واأنزت 

البحث يف الوقت النا�سب".
مقدمة  يت�سمن  "بحثه  اإن  الطالب  واأف�سح 
ومبحثا متهيديا وثالثة مباحث مو�سوعية 
اإنه  مو�سحا  ومقرتحات"،  وتو�سيات 
القد�سة  العتبات  تعريف  البحث  يف  "تناول 
االإ�سالمي  الفقه  وموقف  وا�سطالحاً  لغًة 
القد�سة  العتبات  ا�ستهداف  من  والقانون 
يف  القد�سة  للعتبات  اجلزائية  واحلماية 
الدويل  والقانون  العام  الدويل  القانون 
العراقي  القانون  يف  وكذلك  االإن�سان 
التي  النتائج  خالل  من  موؤكدا  والقارن"، 
اإن  ال�سديد  "ولالأ�سف  انه  اإليها  تو�سل 
الدينية  اأهميتها  ورغم  القد�سة  العتبات 
االقت�سادي  وثقلها  التاريخية   ومكانتها 

وال�سيا�سي
كما  اأعرب عن خيبته بخ�سو�س النتائج التي 
م�سريا  الدويل   ال�سعيد  على  اإليها  تو�سل 

اىل "عدم وجود اتفاقيات اأو معاهدات دولية 
بع�س  عدا  القد�سة  االأماكن  هذه  حتمي 
الن�سو�س والبادئ يف قواعد القانون الدويل 
االأماكن  حماية  يخ�س  فيما  االإن�سان 
ال�سلحة"  والنزاعات  اأثناء احلروب  الثقافية 
لهذه  كافية  غري  احلماية  "هذه  اإن  موؤكدا 
ال�سعيد  على  اإنه  م�سيفا  الهمة"،  االأماكن 
الت�سريع  يف  كبري  نق�س  "هناك  الوطني 
رقم  العراقي  العتبات  قانون  �سواء  العراقي 
اأو قانون مكافحة  العدل  ل�سنة 1969   )111(

االإرهاب رقم )13( ل�سنة 2005".
على  و�سدد  بحثه  خالل  "طالب  اإنه  مبينا 
القد�سة  العتبات  على  التعدي  عقوبة 
ويف  ع�سر   اىل  �سنوات  ثالث  من  بال�سجن 
مكافحة  لقانون  ا�ستنادا  التعدي  تكرار  حال 
الوؤبد  ال�سجن  اأو  باالإعدام  ُيحكم  االإرهاب 

الأنها جنحة". 
فوزي(  )عادل  احلقوقي  اأكد  جانبه  من 
وا�سحاً  ن�ساً  يورد  مل  العقوبات  "قانون  اإن 
حلماية االأماكن القد�سة يف العراق رغم كون 
 )372( الادة  با�ستثناء  القد�سات  بلد  العراق 
تزيد عن  التي ت�سمنت احلب�س مدة ال  منه 
هاتني  اإحدى  اأو  والغرامة  �سنوات  ثالث 
حرمة  يهتك  اأو  يعتدي  من  لكل  العقوبتني 

احلماية اجلزائية للعتبات املقد�سة يف الت�سريع العراقي
عنوان بحث تخرج جديد، يناق�س تق�سري الت�سريعات القانونية دوليا وت�سريع قانون 

خا�س باحلماية اجلزائية للعتبات القد�سة

جانب من مناق�سة البحث

تقرير/ ح�سني النعمة
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اإن  العراق"، م�سريا اىل  القد�سة يف  االأماكن 
"قانون مكافحة االإرهاب ن�َس يف الادة الثانية 
اإرهابية  تعد  التي  االأفعال  حدد  عندما  منه 
اأو  العتبات  على  تقع  التي  االأفعال  يذكر  مل 
بالنق�س  ذلك  وا�سفا  القد�سة"،  االأماكن 
تكييف  عند  التاأويل  يقبل  "قد  الت�سريع  يف 
ذلك  يوؤدي  وقد  القا�سي  قبل  من  اجلرمية 
اىل عدم تطبيق قانون مكافحة االإرهاب على 

هذه اجلرمية".
القانون  ق�سم  رئي�س  يعرب  اأخرى  جهة  من 
الدكتور  القانون جامعة كربالء  العام بكلية 
البحث  على  ال�سرف  عبود(  اهلل  عبد  )�سياء 
عمل  �سياق  "هناك  بالقول  نظره  وجهة  عن 
الكلية بناًء على توجيهات عمادة القانون  يف 
عناوين  بتوزيع  العلمية  االأق�سام  بتكليف 
لبحوث التخريج للمرحلة الرابعة على غرار 
ليكون  منها  مو�سوعا  الطالب  يختار  ذلك 

بحث تخرجه".
وقع  حن�س  �سعد  حامد  "الطالب  اإن  وتابع 
اأكرث  بني  من  الو�سوع  هذا  على  اختياره 
هذا  وخطورة  والأهمية  عنوانا،  ع�سرين  من 
الو�سوع كانت هنالك موجة ت�سجيعية كبرية 
من اأ�ساتذته والتحدث، خ�سو�سا اإن كربالء 
هكذا  مثل  لكتابة  واحلافز  الداعم  تعد 

موا�سيع".
ين�سد  هذا  التخرج  "بحث  اإن  �سياء  واأ�ساف 
حماية  واإ�سباغ  اأكرث  قانون  تنظيم  اىل 
باعتبارها  القد�سة  العتبات  على  قانونية 
جزءا من الرتاث االإن�سان وال �سيما الرتاث 
اإنه  اىل  الوقت  ذات  يف  م�سريا  االإ�سالمي"، 
العراقي ند  القانون  الرجوع اىل  "مبجرد 
فيه احلماية لكن لي�س على م�ستوى الطموح، 
ذلك الأن اجلميع ياأمل حماية قانونية وافية 
وكافية لتحفظ قد�سية وحق العتبات الطهرة 
على اأف�سل ما يكون من حيث التنظيم والدقة 
واحلماية التي تتمثل بفر�س اجلزاء على من 
القد�سة"،  احلرمات  على  يتطاول  اأو  يعتدي 
الو�سوع  هذا  واأهمية  "�سرورة  اىل  الفتا 
الطالب  لدعوة  واحلافز  الداعم  كان  الذي 

الطالب  "اهتمام  وا�سفا  البحث"،  كتابة  يف 
بتحقيق غايته من البحث وهي اأمل كل غيور 
على  يتعدى  من  كل  يعاقب  قانون  بت�سريع 
القد�سات بالثابرة واالإميان مبا يعمله"، اآمال 
على "الطالب اأن يكون بحثه البذرة واللبنة 
قانون  بت�سريع  الخت�سني  اللتفاتة  االأوىل 
متمنيا  القد�سة"،  العتبات  حماية  يراعي 
على "اأمانة العتبات القد�سة اأن تاأخذ بفكرة 
هذا البحث وتو�سياتِه والعمل على حتقيقها 
القد�سة  والراقد  العتبات  حلماية  وتفعيلها، 
ح�سلت  كالتي  واالعتداءات  التطاوالت  من 

�سابقا حيث يندى لها اجلبني".
البحث  ارتقاء  فيه  �سك  ال  "مما  اإن  واأ�ساف 
واأطروحة  الاج�ستري  ر�سالة  م�ساف  اىل 
الدكتوراه، ذلك الأن البحث جدير كمو�سوع 
اإظهاره  ميكن  وبالتايل  العليا  للدرا�سات 
ب�سكل اأكرث و�سوحا واإبرازا ل�سامينه الهمة". 
�سمن  تر�سيحه  �سيتم  "البحث  اإن  مفيدا 
م�سابقات  يف  للم�ساركة  التميزة  البحوث 
بحوث اجلامعات خالل موؤمتر علمي للطلبة 

االأكادمييني".
الدكتور  احلقوقي  بني  مت�سل  �سعيد  على 
جامعة  القانون  كلية  اأ�ستاذ  اجلراح(  )اأحمد 
اجلديدة  البحوث  من  "البحث  اإن  كربالء 
يف  درا�ستها  ي�سبق  مل  التي  وال�ستحدثة 
جماالت الدرا�سات القانونية، مع وجود ن�س 
فقري يف قانون العقوبات العراقي وغري كاٍف 
ال�سرع  اأعتربه  حيث  العبادة  اأماكن  حلماية 
ظرفا م�سددا كال�سرقة اأو اإتالف مكان معني 

الكان  ذاك  كان  اإذا  هذا  القد�سة  االأماكن  يف 
مكان عبادة �ستكون هنالك عقوبة وهي غري 

كافية".
العتبات  حلماية  الدولية  االتفاقيات  وحول 
القد�سة يقول الدر�س ال�ساعد يف كلية القانون 
اإبراهيم  )عالء  االأ�ستاذ  كربالء  جامعة 
على  االأهمية  بالغ  "مو�سوع  اإنه  احل�سيني( 
اإن حماية مثل هذا الرتاث االإن�سان  اعتبار 
اجل  من  مت�سافر  دويل  جهد  اىل  يحتاج 
وت�سجيلها  دولية  ومعاهدات  اتفاقيات  اإبرام 
النظمات  وتبني  التحدة  االأمم  منظمة  يف 
العربية  الدول  جامعة  �سيما  ال  االإقليمية 
مطالبا  االتفاقيات"،  هذه  مثل  لتربم 
قانون  هنالك  "يكون  باأن  الوقت  ذات  يف 
للمطالبة  دوليا  القد�سة  العتبات  حلماية 
من  ح�سل  لا  قانون  ب�سكل  بالتعوي�سات 
العراق  يف  القد�سة  للعتبات  وتخريب  نهب 
البعثيني  من  واأذنابهم  الوهابية  قبل  من 
م�سريا  البائد"،  النظام  حكم  فرتة  خالل 
اأوجه  يراعي  اأن  يجب  "الت�سريع  اإن  اىل 
القد�سة  العتبات  اليوم  ت�سهد  حيث  التعدي 
الغاير  االإعالم  قبل  من  �سر�سة  حمالت 
العراقية  احلكومة  من  جهدا  يتطلب  وهذا 
الطهرة  العتبات  اإدارة  ومن  مبا�سر  ب�سكل 
ب�سكل خا�س الأجل تبني مو�سوع الدفاع بكل 
والدولية  الدبلوما�سية  ال�سروعة  الو�سائل 
جمل�س  حمفل  اىل  اللجوء  وحتى  بل  منها 
االأمن الدويل والحاكم الدولية ورفع دعاوى 
العادي  الفكر  تدعم  التي  الدول  جميع  �سد 
تدعم  والتي  ال�سالم(  )عليهم  البيت  الآل 
خالل  من  ال�سموم  تبث  التي  الف�سائيات 
الكراهية  على  وحتر�س  ال�سالة  اأفكارها 
موؤكدا  الدويل"،  ال�سلم  بالتايل  تهدد  التي 
جمل�س  لحفل  للتوجه  �سانحة  "الفر�سة  اإن 
ال�ست�سدار  الدولية  والحاكم  الدويل  االأمن 
وهذا  مقد�ساتنا،  باحرتام  الدول  يلزم  قرار 
التي  االآفة  لالإرهاب  قوية  �سفعة  �سيكون 

تعيث يف االأر�س ف�سادا".        

الطالب حامد �سعد حن�ض
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مـــوؤمتـــٌر عــلــمــيٌّ يف جــامــعــة اأهــــل الــبــيــت )عليهم 
ال�سالم( للنهو�س بالواقع ال�سياحي يف كربالء

موردا  متــثــل  الــعــامل  دول  خمتلف  يف  الــ�ــســيــاحــة 
الكثري  عليه  تعول  وا�ستثماريا  وفكريا  اقت�ساديا 
مــن تلك الـــدول، ورغــم احت�سان كــربــالء مرقد 
االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( الذي يعد حمط 
�ستى  يف  ال�سلمني  وغــري  ال�سلمني  جميع  اأنــظــار 
بلدان العامل اإال اإنها يف كربالء اأ�سبحت ع�سوائية 
وغري منظمة وتفتقر لكافة ال�سروط والقوانني 
ال�سياحية التي تواكب التطور احلا�سل يف جمال 

ال�سياحة يف العامل.
وبهذا اخل�سو�س �سارك وفد من العتبة احل�سينية 
الدينية  ال�سياحة  ق�سم  م�سوؤول  برئا�سة  القد�سة 
ال�سنوي  العلمي  الــوؤمتــر  يف  القد�سة  العتبة  يف 
اخلام�س الذي اأقامته  كلية ال�سريعة االإ�سالمية 
ــيــاحــة الـــديـــنـــيـــة( يف جـــامـــعـــة اأهــــل  )قـــ�ـــســـم الــ�ــس
ال�سياحي  الواقع  لناق�سة  ال�سالم(  البيت)عليهم 
يف الدينة وطرق تطويره، حيث �سارك يف الوؤمتر 
من  ال�سياحي  الــجــال  يف  الخت�سني  مــن  العديد 
داخـــل الــديــنــة ومـــن خــارجــهــا، ومت طـــرح الكثري 
تن�سيط اجلانب  اإىل  تــهــدف  الــتــي  الــبــحــوث  مــن 

ال�سياحي  يف الحافظة.
وكــان لـــ)االأحــرار( لقاء مع )الدكتور علي رحيم 
حول  االإ�ــســالمــيــة  ال�سريعة  كلية  عميد  احلــلــو( 
االأهداف التوخاة من عقد الوؤمتر فاأجابنا قائاًل:" 
يدور هذا الوؤمتر حول حمور اأ�سا�س وهو التنمية 
وذلك من خالل  وتطويرها،  لواقعها  ال�سياحية 
اأجــالء من داخل كربالء  اأ�ساتذة  بحوث يقدمها 
وخارجها.. وما ناأمله اأن تكون هذه البحوث ذات 
التي  االأفكار  باأخذ  التطبيقي  جدوى يف اجلانب 
التي  الــفــائــدة  حيث  مــن  التطبيق  اإىل  حتتويها 
�ستجنى من طرح اآرائها واإال �سوف يبقى البحث 
ورقــا ال جــدوى فيه وال فائدة اإذا مل يطبق على 

ار�س التخطيط والتطبيق".
واأ�ساف احللو" ال�سياحة الدينية ب�سكل عام هي 
مورد كبري ومعلم ومنرب اإعالمي، ولكننا لالأ�سف 

ال منتلك 5% من مقومات هــذا اجلــانــب، ونحن 
ناأمل اأن تاأتي العقول الفكرة يف اجلامعات ال�سيما 
الــ�ــســيــاحــيــة، لــتــقــدم مــا متتلكه مــن اأفـــكـــار ومن 
برامج، حتى نرتقي بالواقع ال�سياحي الذي يبني 

مكانة كربالء على م�ستوى العامل اأجمع.
احل�سينية  العتبة  وفــد  رئي�س  اأجـــاب  جانبه  مــن 
الــقــد�ــســة الـــ�ـــســـارك يف الــــوؤمتــــر الــ�ــســيــد )عــــادل 
كربالء  مدينة  يف  ال�سياحة  قائاًل:"  الــو�ــســوي( 
خــا�ــســة، تــخــتــلــف عـــن مــنــظــور الـــعـــامل اجمعه، 
ف�سياحتها دينية، ويجب االإعداد النف�سي لثل هذا 
النوع من ال�سياحة الن كربالء لها اثر خا�س يف 

نفو�س الزائرين".
االقت�سادية  الــتــنــمــيــة  اإن  الو�سوي"  واأ�ــــســــاف 
العمل  ن�ستطيع  وال  ملغية  كربالء  ال�سياحية يف 
من  وحمتكرة  تــارة  اأ�سبحت  ال�سياحة  الن  بها 
قــبــل بــعــ�ــس الــتــجــار، فــال منــتــلــك غــري التنمية 

الدينية.
وتابع الو�سوي "عملت العتبة احل�سينية على بناء 
مدينة �سياحية خارج مركز الدينة با�سم )مدينة 
الليونية  لــلــزيــارات  �ست�ستغل  الــتــي  الــزائــريــن( 
الــكــبــرية وخــا�ــســة زيــــارة االأربـــعـــني، بحيث توفر 
للزائرين الاأوى وال�سكن وتقدم جميع اخلدمات 
حتدث  التي  االختناقات  مــن  الكثري  لفك  لهم، 

داخل الركز.
واأيـــ�ـــســـا تـــقـــدم الــعــتــبــة احلــ�ــســيــنــيــة الــكــثــري من 
اخلدمات للزائرين الكرام وهذا من باب االهتمام 
من  اأ�ــســطــوال  متتلك  حيث  الــديــنــيــة،  بال�سياحة 

االآليات يف خدمة الزائرين باالإ�سافة اإىل توفري 
الــاأوى والطعام وغريها من اخلدمات، لتن�سيط 
اجلهود  تتكاتف  اأن  ويــجــب  الــديــنــيــة،  ال�سياحة 
للنهو�س بالواقع ال�سياحي وتنميته، الأن كربالء 
مرقد  الحت�سانها  اجــمــع  الــعــامل  اأنــظــار  حمــط 

االإمام احل�سني)عليه ال�سالم(.
"ال�سياحة  فقال:  الو�سوي(  �سفاء  )الدكتور  اأما 
يف كربالء حاليا يف مرحلة انطالق، وحتتاج اإىل 
ت�سافر اجلهود �سواء من قبل احلكومة الحلية اأو 
القطاع اخلا�س واأي�سا من قبل منظمات الجتمع 
الدن واالأهايل وكل من يرغب بتطوير ال�سياحة 

يف كربالء.
للتنمية  اإ�ــســرتاتــيــجــيــة  اإعـــــداد  يــجــب  واأ�ساف" 
�سبيل  يف  اجلهود  كافة  فيها  ت�سرتك  ال�سياحية، 
تطوير وتخطيط وبناء اأ�س�س �سحيحة لل�سياحة 
يف كربالء م�ستقبال..حيث ال توجد حاليا خطط 
فال�سياحة  وبــالــتــايل  لل�سياحة  وا�سحة  تنموية 
اآثار  عنها  ين�ساأ  مــا  وغــالــبــا  ع�سوائية  اأ�ــســبــحــت 
غري  واقت�سادية  و�سيا�سية  اجتماعية  جانبية، 
�سلبية على  انعكا�سات  لها  و�سيكون  بها،  مرغوب 
اأريـــد  مــ�ــســتــقــبــال..واإذا  عليها  التح�سل  الــنــافــع 
وفق  تكون  اأن  فيجب  نافعة؛  تكون  اأن  لل�سياحة 
وفق  تو�سع  تنمية  وخطط  اقت�سادي،  تخطيط 
على  مبنية  ال�سياحة  تــكــون  لكي  علمية،  اأ�ــســ�ــس 
اأ�س�س اقت�سادية �سليمة، وحتقق تنمية م�ستدامة 

م�ستقبال.

م�ؤمتر علمي يف جامعة اأهل البيت )عليهم ال�سالم(..
 للنهو�س بالواقع ال�سياحي يف كربالء

تي�سريعبد عذاب
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تقرير / ح�سني النعمة 
لكل ما يقودهم نحو التوجه القومي والنهج 
ال�سليم، يفد الع�سرات منهم يوميا لال�ستزادة 
عليهم  َمنَّ  طلبة  فهم  عطائه،  وارف  من 
الوىل القدير بهديهم نحو ال�سراط القومي، 
فكانت بذرة ملتقاهم با�سم الدين وكان خط 
االإمام  من  فاتخذوا  االإ�سالح  با�سم  هديهم 
احل�سني )عليه ال�سالم( نهجا وفكرا وعقيدة 
ووفدوا لزيارته لريت�سفوا من معينه العذب، 
ثلة من الطلبة اجلامعيني داأبوا على العمل 
النكر  عن  النهي  على  وحر�سوا  بالعروف 
م�سا�س  على  تكون  ما  كثريا  اأجواء  و�سط 
احلركات  من  العديد  وتوجهات  بفكر  دائم 
لزيارة  يفدون  ذلك  من  بالرغم  والتيارات، 
اإمامهم )�سالم اهلل عليه( بني احلني واالآخر 
التي  احلق  نه�سة  من  والثقة  القوة  لك�سب 

خطت منهاج الثابرين يف اإعالء كلمة احلق.
والأهمية هذه النخبة يف الجتمع كانت ممثلية 
الرجعية احلكيمة يف كربالء تداأب على لقاء 
الو�سايا  بجملة من  وتو�سيتهم  العلم  طلبة 
واأهميتهم  ب�سرورتهم  واإ�سعارهم  واالأمور 
لبناء م�ستقبل العراق، فكانت كلمات التوجيه 
عاملة خللق طالب علٍم مراعٍ  للواجب اللقى 
عليه و�ساعٍ   اىل  حتقيق هدف يتجلى بجعل 
بلده عظيما قادرا على تخطي الحن وعامال 
خالل  من  وذلك  واالزدهار،  الرقي  على 
اإ�سعار تلك الكلمات بعظيم النعم وعلى راأ�سها 
البيت  اأهل  ووالية  االإ�سالم  اىل  الهداية 
)عليهم ال�سالم(، على اأن يكون ما يتعلمونه 
من معرفة وعلوم هو النور الذي ي�ست�سيئون 

به يف حياتهم لبلوغ ال�سعادة والكمال".
الهدي  ال�سيخ عبد  �سماحة  ي�سري  ما  وكثريا 
العلم  طالب  "على  اإن  اىل  الكربالئي  
اأمور  جميع  يف  االإ�سالم  طريق  التزم  ممن 

تتمثل  عاتقه  على  م�سوؤولية  هنالك  حياته، 
بالنهو�س باأعباء التكليف االإلهي الذي خ�س 
االآلية  مو�سحا  العلم"،  اأهل  تعاىل  اهلل  به 
ي�سخ�سوا  اأن  "على  ذلك  من  متكنهم  التي 
ال�سوؤولية اللقاة على عاتقهم ومدى حجمها 
ن�سر  واأهمية  اأدائها،  اىل  الو�سول  وكيفية 
العرفة بني �سفوف الجتمع وااللتزام بقواعد 
الناطة  ال�سوؤولية  اأداء  لتحقيق  يتعلمونه  ما 

بطلبة العلم".
فر�سة  ا�ستثمار  �سرورة  �سماحته  ويبني 
يف  ون�ساط  حيوية  من  ميتلك  لا  ال�سباب 
وروحه  وج�سده  فكره  اأن  ويف  االأفكار  تدفق 
مل تتعب بعد من احلياة الدنيا"، م�سددا على 
ما  اىل  وتوظيفها  ال�سباب  فر�سة  "ا�ستثمار 
"كيفية  اإن  مبينا  واالإ�سالم"،  الجتمع  يخدم 
ال�سباب بالت�ساوؤل عن مدى  توظيف مرحلة 
قوة االت�سال واالرتباط باهلل تعاىل؟ وما هي 
قوة االرتباط مبنهج النبي )�سلى اهلل عليه 
ال�سالم(؟  )عليهم  البيت  واأهل  و�سلم(  واآله 
و�سهواته؟"،  اأهوائه  اأمام  �سموده  مدى  وما 
اىل  بحاجة  الوؤمن  "ال�ساب  اإن  اىل  م�سريا  
�سبابه  توظيف  على  ت�ساعده  مهمة  عنا�سر 
عالقته  تقوية  وهي  والدين  البلد  خلدمة 
باهلل عز وجل وفهم االإ�سالم وتطبيق منهاجه 

اإغواء  اأمام  والثبات  ال�سمود  قوة  وحت�سيل 
ال�سيطان واأهواء النف�س".

بحاجة  الوؤمن  "ال�ساب  اإن  �سماحته  ويوؤكد 
والعلمية  الدينية  �سخ�سيته  يبني  الأن 
�سحيحة  اأ�س�س  وفق  الر�سينة  واالأكادميية 
واحلياة  والعافية  وال�سباب  ال�سحة  واإن 
ال�سباب"،  فر�سة  زوال  قبل  اغتنامها  يجب 
فر�س  من  الكثري  فاته  "البلد  اإن  اىل  الفتا 
التطور يف جميع الجاالت العرفية والرتبوية 
االإهمال  ب�سبب  ية  والقيمِّ واالأكادميية 
واحلروب وجمريات االأحداث التي دارت به، 
لذا مطلوب من ال�سباب بناء وطنه وال�ساهمة 
يف ُرقِيه وازدهاره ويعمل جاهدا فيما مطلوب 
م�سوؤولية مهمة خلدمة  بلده وهي  اإزاء  منه 

الجتمع".
ويو�سى �سماحته طلبة العلم اأن "اأكرثوا من 
ال�سفرات العرفية واداأبوا على زيارة العتبات 
اإن  اىل  م�سريا   العلمية"،  والتاحف  القد�سة 
على ال�سباب الوؤمن "البادرة يف توجيه الطلبة 
االآخرين وهديهم اىل ما يدعو اإليه االإ�سالم، 
ما  وم�سلمني  كطلبة  مبنزلتهم  وتعريفهم 
وخ�سال  ت�سرفات  من  فعله  عليهم  ينبغي 

حميدة".

 �سماحة ال�سيخ الكربالئي خالل لقائه جمموعًة من الطلبة اجلامعيني:
 على طلبة العراق ت�ظيف �سبابهم خلدمة البلد والدين
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بالزخارف  مطعمة  االأ�سلي  ال�ساج  من  اأبواب 
هند�سية  اأ�سكاال  حتمل  باأقوا�س  مك�سوة  الذهبية 
جميلة، يتخللها من االأ�سفل باتاه الباب الكا�سي 
االآية  بالذهب والينا تتو�سطها  الطلي  الكربالئي 
الكرمية: َرْحَمُت اهلّلِ َوَبَرَكاُتُه َعلَْيُكْم اأَْهَل اْلَبْيِت اإِنَُّه 
يٌد  )هود - االآية - 73 (، ويف اأعلى القو�س  ِ َحِميٌد جمَّ
واأوراق  واأوراد  اأغ�سان  ت�ساهد زخارف جميلة من 
ذات األوان زاهية تلب للنف�س الراحة واالطمئنان 
العابقة  الروحانية  باالأجواء  امتزجت  اإذا  ال�سيما 
الوجودة  اأ�سال يف الكان القد�س، تتخللها طرتان 
ميني  على  فالتي  الذهب،  وباخلط  االأزرق  بالينا 
عبارة  القد�س  ال�سريح  باتاه  الداخل  الزائر 
)يا قا�سي احلاجات( والتي على ي�ساره عبارة )يا 
كايف الهمات(... ال تزال االأيادي البدعة العراقية 
القلوب  على  ت�سفي  التي  الفنية  ل�ساتها  ت�سع 
اأذن  وبيوت  باأجواء  يرفل  االإميان وتعله  م�سحة 
اهلل اأن ترفع ويذكر فيها ا�سمه ي�سبح فيها بالغدو 

واالآ�سال.   
الفنية  الكوادر  اأنزت  فقد  النطلق  هذا  من 
اأعمالها  القد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  العاملة 
والخ�س�سة  اجلديدة  االأبواب  بن�سب  التعلقة 
على  فرجه(الطلة  تعاىل  اهلل  احلجة)عجل  لباب 
الباب  ال�سالم، وكذلك  باحة احلرم من جهة باب 

جامع  على  الطلة  الن�ساء  رواق  من  لها  الداخلية 
ال�ساج  خ�سب  من  وال�سنوعة  والرجال،  الن�ساء 
بح�سب   ، والينا  بالذهب  الطلي  بالنحا�س  الطعم 
العتبة  يف  ال�سيانة  ق�سم  على  ال�سرف  ت�سريح 

احل�سينية القد�سة احلاج )كرمي االأنباري(.

واأ�ساف انه "مت االنتهاء من تغليف التقو�س العلوي 
لباب احلجة بال�سرياميك الطلي بالذهب والطعم 
العتبة  يف  تنفيذها  التبع  االإ�سالمية  بالنقو�س 
ال�سرياميك  ان  اإىل  م�سرياً  القد�سة،  احل�سينية 
االأعمال  لهذه  خم�س�س  فرن  داخل  ت�سنيعه  مت 
يف ال�سحن احل�سيني الطهر عرب �سواعد عراقية 
خمل�سة"، موؤكدا اإن الباب التي مت  و�سعها حلت 
الرت،  الرت ون�سف  يتجاوز  �سباك �سغري ال  حمل 
يف حني اأن الباب اجلديدة قد متت �سناعتها خارج 

البلد واأبعادها 310�سم2 – 280�سم2 .
الباحة  على  مطلة  جديدة  باب  اإ�سافة  متت  كما 
لت�سهيل  ال�سالم،  عليه  احل�سني  حلرم  ال�سرقية 
جار  العمل  اإن  اإىل  م�سريا  الزائرين،  حركة 
االإمام  قبلة  لباب  الرئي�سية  احلاملة  ال�ستبدال 
الطلة على الباحة من جهة داخل احلرم، وتتكون 
من خ�سب ال�ساج والك�سوة مبادة )االأ�ستل ا�ستيل(.    
القد�سة  احل�سينية  العتبة  اإن  االأنباري:  وي�سيف 
قد �سرعت بفتح عدد من االأبواب اجلديدة الطلة 
لت�سهيل دخول وخروج  باحة احلرم اجلديد  على 
احل�سني)عليه  االإمام  �سريح  اإىل  الزائرين 
يف  احلا�سلة  العمرانية  التو�سعة  بعد  ال�سالم( 

العتبة القد�سة.

احلائر احل�سيني يزدهي بن�سب اأب�اب ذهبية جديدة
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خا�سة  كبرية  اأهمية  الن�سء  لرتبية  اإن  ريب  ال     
ونحن نعي�س ظروف احلرية واالنفتاح على العامل 
الختلفة  واالت�سال  االإعالم  و�سائل  خالل  من 
لنهجنا  الناوئة  الف�سائيات  والقنوات  كاالنرتنيت 
العمل  رقعة  ولتو�سيع  االإ�سالمية،  وثقافتنا 
اجلغرافية لت�سمل جميع مناطق كربالء واق�سينها 
ونواحيها؛ وعلى هذا االأ�سا�س بادرت االأمانة العامة 
الديرية  مع  وبالتعاون  القد�سة  احل�سينية  للعتبة 
العامة لرتبية كربالء بالتهيوؤ واال�ستعداد الإقامة 
دورات قراآنية حلفظ وتالوة القراآن الكرمي للطلبة 
وجلميع الراحل الدرا�سية، وقد زار بناًء على ذلك 
وفد من الديرية العامة للرتبية �سم االأ�ستاذ )عبد 
وعدد  كربالء  تربية  عام  مدير  ال�سفار(  احلميد 
من ال�سرفني الرتبويني لغر�س و�سع خطة عمل 
الدورات  اأجل تطوير  الكفيلة من  ال�سبل  وتدار�س 
ال�سيفية هذه خالل العطلة ال�سيفية التي �ستبداأ 
الدرا�سي  العام  ببداية  وتنتهي   2011/7/2 يف 

القادم9/1/ 2011 اإن �ساء اهلل.
الكربالئي  الهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  كلمة  ويف 
االأمني العام للعتبة احل�سينية خالل لقائه بالوفد 
الرتبوي  ال�سرف  عنوان  اإن   “ فيها:  جاء  الزائر 
عاتق  على  ال�سوؤولية  من  نوع  يفر�س  باحلقيقة 
االإخوة، وهذه ال�سوؤولية الرتبوية حملت لهم كاأمانة 
يف اأعناقهم، ونحن جميعاً ن�ست�سعر طبيعة وحجم 
هذه ال�سوؤولية التي �سن�ساأل عنها يوم القيامة.. والأن 
يف  اأمانة  الن�سء  فهذا  متعددة،  موارد  لها  الرتبية 
اأعناقنا من ناحية تربيته وتعليمه وتوجيهه الوجهة 

ال�سحيحة.
واأ�ساف »يف الواقع  قد وجدنا تعاونا ًوتفاهماً بني 
اإدارة العتبة احل�سينية القد�سة واإدارة تربية كربالء 

يف جميع الجاالت التي اأحببنا اأن نتعاون بها �سوية، 
من اأجل النهو�س برتبية هذا الن�سء �سواء كان من 
خالل دورات القراآن الكرمي اأو من خالل الدورات 
يبذلون  االإخوة  واإن  االأخرى،  االأمور  اأو  ال�سيفية 
التي  اإناح اجلهود  اجل  واالإمكانيات من  اجلهود 

ت�سب يف تربية اأبنائنا االأعزاء«
وبف�سل  اهلل  بف�سل  القد�سة  كربالء  “ بان  مبيناً 
اأثبتت تفوقاً وناحا باهرا، ونحن ناأمل  جهودكم 
اأن ي�ستمر احلفاظ على هذا ال�ستوى، فحينما ن�سمع 
االأول  الركز  حققت  كربالء  يف  الدار�س  اإن  ونقراأ 
جداً  يفرحنا  �سيء  فهذا  االخت�سا�سات،  بع�س  يف 
واأي�ساً  بالتوفيق،  لالإخوة  ندعو  لذلك  وي�سعدنا، 
ناأمل منهم اأن يحافظوا على هذا ال�ستوى يف ال�سنني 
القادمة، واأن يرتقوا بهذا ال�ستوى اإىل الراكز االأوىل 
�سعورهم  من  نابع  وهذا  االخت�سا�سات،  كل  يف 
بال�سوؤولية وحر�سهم على اأداء الهام والوظائف التي 
األقيت على عاتقهم، وهذه هي اأمانة �سرعية ودينية 

وم�سوؤولية وطنية اأي�ساً “.
موؤكداً “ اإن االإخوة بحمد اهلل يقومون بهذه الهمة، 
نحو  اأدائها  يف  تطوير  هناك  يكون  اأن  ناأمل  لكن 
كربالء  مدينة  من  الطالب  نرى  بحيث  االأف�سل 
متفوقا علمياً واأخالقياً بحيث يكون منوذجا وقدوة 
، حتى انه عندما ي�سل اإىل اجلامعات والكليات يرى 
الرتبة  وهذه  واالأ�سوة،  القدوة  فيه  الطلبة  بقية 
التفوقة نح�سل عليها من خالل البناء الذي قمتم 
والثانوية  االبتدائية  الدرا�سة  مرحلة  يف  بت�سييده 

.“
كل  تبذلوا  اأن  ادعوكم  قائاًل”  �سماحته  واختتم 
هذا  لرتبية  لديكم  التاحة  واالإمكانيات  اجلهود 
اجليل تربية علمية ر�سينة واأي�ساً البناء الرتبوي 

القومي وال�سحيح الأبنائنا الطلبة .. وال �سك فاإن 
بناء �سخ�سية العلم والعلمة لعل له ثمار اأو�سع من 

بناء �سخ�سية الطالب”.
 من جانبه قال االأ�ستاذ )عبد احلميد ال�سفار( مدير 
عام تربية كربالء »بداأت هذه التجربة قبل �سنتني 
بالتعاون مع دار القراآن الكرمي يف العتبة احل�سينية 
القد�سة، ونحن نحث اأبنائنا الطلبة على االلتحاق 
بهذه الدورات التي تقيمها العتبة احل�سينية القد�سة 

لتعليم القراآن الكرمي من قراءة وتويد وحفظ«.
امتحان  يكون  الدورات  هذه  نهاية  يف  اإن  م�سيفاً« 
منهم  التميزين  ويكرم  فيها،  ال�ساركني  للطلبة 
لتحفيز باقي الطلبة للم�ساركة يف الدورات الالحقة، 
متميزة  العام  لهذا  الدورات  �ستكون  اهلل  �ساء  وان 
الرتبوي  الكادر  من  متميزة  م�ساركة  هنالك  الأن 
)معلمني ومدر�سني( الذي كان لهم دورات متميزة 
متقدمة  مبعلومات  وتزويدهم  طاقاتهم  ل�سقل 
ي�ستفاد منها لنقلها الأبنائنا الطلبة يف الدار�س يف 

العام القادم«.
ال�سرف  ال�سالمي(  ح�سني  )حامد  االأ�ستاذ  اأما 
خمتلفة  و�سائل  �ستقدم   « مو�سحاً  فقال  الرتبوي 
للطفل ال�سارك يف هذه الدورات ومن جملتها كاأن 
وتعليم  قراآن  على  حتتوي  �سغرية  العاب  يكون 
الطفل،  حتفز  التي  االأ�سياء  من  وهي  العبادات 
و�سنوفر لكل م�سارك بالدورة قراآن ناطق، و�ستوفر 
العتبة القد�سة �سيارات لنقل الطالب من بيوتهم 
اإىل مكان الدورات يوميا وبالعك�س، مع توفري كافة 
نذب  كي  الراحة  وو�سائل  الدرا�سة  م�ستلزمات 
�ست�سمل  التي  الدورات  للم�ساركة يف هذه  االأطفال 
عموم مدار�س الحافظة واق�سينها ونواحيها، حيث 

ق�سمت الحافظة اإىل قطاعات مت�ساوية.
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الكفيلة  ال�سبل  اإيجاد  على  منهم   حر�سا 
بالنهو�س العلمي والثقايف واآلية البناء الرتبوي 
كربالء  جامعة  الطب  كلية  وفد  زار  ال�سليم 
ال�سيخ  �سماحة  للقاء  القد�سة  احل�سينية  العتبة 
عبد الهدي الكربالئي ممثل الرجعية الر�سيدة 
العلمي  التطور  �سبل  يف  وللمداولة  كربالء  يف 
اليدان  يف  جديد  هو  ما  كل  لواكبة  والرتبوي 

العلمي واالأخالقي.
الكربالئي  الهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  ا�ستهل 
احلديث مع الوفد ال�سيف حول �سرورة اعتناء 
رجال الدين واأ�ساتذة العلم مبوارد ومناهل العلوم 
لالإن�سان  التكاملية  احلالة  اإىل  الو�سول  الأجل 
والو�سول اىل الغايات التي من اأجلها خلقه اهلل 
والغايات  الهدف  نحو  "العمل  اإن  تعاىل" مبينا 
يف  كفوئني  تربويني  رجاال  يتطلب  العهودة 
جمال اخت�سا�ساتهم يف اخلدمة"، م�سريا اىل اإن 
"�سماحة الرجع الديني االأعلى اآية اهلل العظمى 
ظله  )دام  ال�سي�ستان  احل�سيني  علي  ال�سيد 
والعلماء  اجلامعات  اأ�ساتذة  بني  �ساوى  الوارف( 
اإن  م�سيفا  الدينية"،  العلوم  يدر�سون  الذي 
"راأي الرجعية احلكيمة يف اأن االأنام مثلما تنتفع 
التي  بالعلوم  اأي�سا  ينتفعون  االإلهية  بالعلوم 
�سماحته  وبني  واجلامعات"  الدار�س  يف  تدر�س 
بني  التوا�سل  �سرورة  ترى  العليا  "الرجعية  اإن 

علماء الدين واالأ�ساتذة االأكادمييني". من جهة 
اال�ست�سعار  �سرورة  "اىل  �سماحته  اأ�سار  اأخرى 
عاتق  على  اللقاة  ال�سوؤولية  وطبيعة  بحجم 
التدري�سيني اإن �ساوؤوا النهو�س بال�سعب العراقي 
واالزدهار  التقدم  من  الطموح  م�ستوى  اىل 
والتطور".  وبني �سماحته "وجوب التوا�سل مع 
التطور العلمي لواكبة وموازاة اليدان العلمي"، 
ال�سعوب  هذه  على  االنفتاح  "�سرورة  اىل  الفتا 
اليادين  اىل  تطورها  ر�سيد  ونقل  التطورة، 
اأخرى  جهة  من  بلدنا".  يف  الختلفة  العلمية 
باأن  ال�سيف  الوفد  اىل  الكربالئي  ال�سيخ  اأ�سار 
القيم  ي�سخ�س  فعال  تربوي  بناء  هناك  "يكون 
تربية  على  ويعمل  الطلبة  عن  الغائبة  والبادئ 
اىل  وينبههم  االإ�سالمية  البادئ  على  الطلبة 
اأهمية االلتزام بالبادئ ال�سامية للنهو�س بحياة 

اأبناء ال�سعب والرقي بهم اىل م�ستويات راقية"، 
تربي  اأن  عليها  من  هي  "اجلامعة  اإن  مو�سحا 
للطالب،  اأبوية  رعاية  واأن ترعى  وتربويا  علميا 

وتعلمه احرتام الوقت وقد�سية العمل".
من جانبه بني رئي�س الوفد الدكتور )ريا�س عبد 
مهدي( عميد كلية الطب اإن "الغاية من الزيارة 
الحمدي  والفكر  التعاليم  من  االقرتاب  هي 
االأ�سيل والبحث عن كيفية اإي�ساله اىل الطلبة" 
واالآليات  ال�سبل  لبحث  الزيارة  "�سبب  عازيا  
"ما  اإن  مبينا  ال�سلم"،  البدن  بتغذية  الكفيلة 
اآخر ما  الكلية هو  موجود من كتب وم�سادر يف 
العامل والكلية جادة  موجود من كتب علمية يف 
لطلبتها"،  التدري�سية  الطرق  اأف�سل  بتقدمي 
رئا�سة  ب�سهادة  م�ستمر  تطور  اإنها"يف  وا�سفها 

اجلامعة".

وفد كلية الطب بجامعة كربالء يناق�ض ال�سبل الكفيلة بالتط�ر 
العلمي والرتب�ي مع ممثل املرجعية الدينية العليا

التاأمني  ثقافة  على   ال�سوء  ت�سليط  اأجل  من 
من  خمتلفة  �سرائح  و�سط  ال�ستوى،  التدنية 
اأهايل  �سمنهم  ومن  عموماً  العراقي  ال�سعب 
حياة  يف  التاأمني  اأهمية  على  وللوقوف  كربالء، 
على  والتعرف  عموماً،  والجتمع  كفرد  الفرد 
طبيعة ال�ساكل التي مازالت تعرت�سه، وتقف يف 
)االأحرار(  جملة  اأجرت  وازدهاره،  منوه  طريق 
االأ�سبوعية هذا اللقاء اخلا�س مع )عبد احلميد 

يف  الوطنية  التامني  �سركة  مدير  اليا�سري( 
كربالء.

حيث اإن �سركة التاأمني الوطنية تاأ�س�ست مبوجب 
القانون رقم )56 ل�سنة 1950( وعند �سدور قانون 
عمل  طبيعة  خالله  من  حدد  العامة  ال�سركات 
ون�ساط �سركة التاأمني، لت�سمل التاأمني البحري 
تاأمني على  وتاأمني احلرائق واحلوادث، وهناك 
ال�سيارات، والتاأمني الزراعي والهند�سي والتاأمني 

�سركة التاأمني ال�طنية..
 بني غياب الوعي الثقايف للمواطن واإهمال موؤ�س�سات الدولة يف كربالء

عبد احلميد اليا�سري

�سفاء ال�سعدي 
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على احلياة، واإن لل�سركة )13( فرعا موزعا على 
 )40( الفروع  بهذه  ويرتبط  البلد،  اأنحاء  كافة 
جدا،  متطورة  خربات  ال�سركة  ومتتلك  مكتبا، 

وتقدم اخلدمات للمواطنني ولمتلكاتهم. 
وقد ا�ستهل )عبد احلميد اليا�سري( مدير �سركة 
هذا  يف  احلديث  كربالء  يف  الوطنية  التامني 
مواطن  اأي  حق  من  " اإن  قائاًل  اخلا�س  اللقاء 
اأن يتقدم لل�سركة للتاأمني على نف�سه من خالل 
ح�سوله على وثيقة تاأمينية �سواء كانت حلياته 
التي ميتلكها من  التجارية  اأو للمحال  اأو لنزله 
احلرائق، وكذلك تاأمني االأ�سرة وممتلكاتها من 
احلريق اأو ال�سرقة عرب اإجراء جرد بالحتويات، 
ليكون لدى ال�سركة تقرير مف�سل بقيمة النزل 
اأو غريه، ويكون اال�سرتاك بالتاأمني عرب ت�سديد 
لل�سخ�س  فتدفع  لل�سركة،  يقدم  �سنوي  مبلغ 
مت  ما  وفق  معني  ب�سرر  االإ�سابة  عند  الوؤمن 

االتفاق عليه ح�سب قانون التاأمني.
الهمة،  االأمور  من  يعّد  التاأمني  مو�سحاً:"اإن 
والواجب توفرها عند ال�سروع باأي عمل وم�سروع 
وحياة  ال�سروع  على  خالله  من  ال�سمان  ليتم   ،
مب�سطة  معلومات  تقدمي  عرب  فيه،  العاملني 
الوؤمن عليه  التاأمني معرفة  بجرد يتيح ل�سركة 
�سواء كان تاأمينا على احلياة اأو االأ�سرة اأو غريها 
اإىل)72(  ت�سل  التي  التاأمينية  الحفظات  من 

حمفظة. 
واأ�ساف "اأما عن عدد الوؤ�س�سات العاملة مبجال 
التامني يف حمافظة كربالء قال اليا�سري:هناك 
التامني  و�سركة  الوطنية،  التامني  �سركة 
العراقية التابعة لوزارة الالية العراقية، وهناك 
يف  العراقية  التامني  اإعادة  �سركة  مع  تعاون 
االأموال  بتاأمني  يتلخ�س  عملها  والتي  بغداد، 
الكبرية واالإ�سراف على عمل التاأمني يف العراق، 
وتتعامل مع االأموال ال�سخمة من خالل تعاونها 
مع جممع التاأمني العالي ب�سوي�سرا والذي يفوق 

قدرة �سركاتنا الحدودة.
ويتابع اليا�سري حديثه عن التاأمني يف الحافظة 
بتامني  وثقافته  العراقي  الواطن  وعي  وعن 
حياته وممتلكاته بو�سفه قائاًل: "اإن االأمور تبدو 
الوعي  تدن  اإىل  يعود  فيها  وال�سبب  ماأ�ساوية، 

التاأميني لدى الواطنني، متنا�سني اأهميته كرافد 
اقت�سادي مهم يدعم االأ�سرة و�ساحب الحل عند 
اأ�سابته بخطر معني، و من جملة االأ�سباب التي 
هي  التامني  فكرة  عن  الواطن  عزوف  اإىل  اأدت 
والذي  العراق  يعي�سه  الذي  االإعالمي  ال�سعف 
وفوائده،  التاأمني  مبداأ  اإىل  يروج  اأن  �سانه  من 
وكذلك وعي الواطن غري ال�سوؤول تاه تاأمينه 
حلياته والتي باتت من االأمور الهمة واحل�سارية 

النت�سرة يف كافة البلدان التح�سرة ".
مبيناً "اإن ال�سركة متتلك جمموعة من اخلرباء 
تعمل على تقييم االإ�سرار يف حال حدوث �سرر يف 
حمل اأو منزل اأو اآلية موؤمنة لديها، واإن �سركاتنا 
التزامات  من  عليها  ما  ت�سديد  عن  تتاأخر  مل 
توفر  عدم  يف  تكمن  ال�سكلة  ولكن  للمواطنني، 
اإثباتات احلدث، للوقوف على قيمة التعوي�سات 
التي ي�ستحقها الت�سرر، �سواء كان �ساحب حمل 

اأو منزل اأو اآلية".
ون�ساطها  التاأمني  �سركة  م�سعى  وبخ�سو�س 
اإىل"  اليا�سري  اأ�سار  الواطن  توعية  م�ساألة  يف 
للمواطنني  توعية  ندوات  اأقامت  ال�سركة  اإن 
عقدت  فقد  التاأمني،  مبداأ  حول  واالأكادمييني 
ندوات يف جامعة كربالء تهدف للتعريف مببداأ 
احل�سارية  الوجوه  من  واإنه  واأهميته،  التاأمني 
العراقية  االأ�سرة  بها  تتمتع  اأن  يجب  التي 
والواطن، كما مت عقد ندوة يف مديرية الزراعة 
اأي  حتقيق  يتم  مل  ولكن   ، والرتبية  وال�سرطة 
�سيء ملمو�س، وال�سبب يف وعي الواطن، وهناك 
اال�ستقطاع  عملية  ت�سف  التي  ذاتها  الوؤ�س�سة 
وهي  �سالحياتها  من  لي�ست  باأنها  ال�سنوي  
اإن  ذاته،علماً  بالوظف  خا�سة  طوعية  عملية 
 "8000" اإىل  ت�سل  ال�سنوي  اال�ستقطاع  قيمة 
الرتبية،  وزارة  يف  للموظفني  بالن�سبة  دينار 
عند  دينار  مليون  قدره  مبلغاً  له  تكفل  والتي 
نتيجة  وفاته  عند  مليون  و)2(  طبيعياً،  وفاته 
�سهريا  راتبا  ال�سركة  توفر  كما  معني،  حلادث 
من  التقاعد  عند  �سنوات  خم�س  مدى   على 

وظيفته احلكومية". 
ما  على  اأمنت  ال�سركة  اإن  "اإىل  اليا�سري  ولفت 
ي�سل اإىل" 6000" �سيارة وزعتها احلكومة الحلية 

يف كربالء للمواطنني والوظفني.. كما ان هناك 
القدمة من قبل م�سارف  القرو�س  تاأمينا على 
الواطن  ل�سالح  هي  التاأمني  عملية  اإن  الدولة، 
ذاته، لكن ال�سكلة تتلخ�س يف اإن الن�سبة الكربى 
اجلانب،  هذا  اأهمية   يفقهون  ال  الواطنني  من 
تقدم  حيث  اال�ستثمار  يف  دور  لل�سركة  وهناك 
والوظفني،  للمواطنني  مي�سرة  قرو�سا  ال�سركة 
لكن   ، والتجارية  ال�سناعية  ال�ساريع  وتدعم 
ما  الأن  الطموح،  م�ستوى  دون  يبقى  العمل  هذا 
حمدودة  هي  ومواقع  اأبنية  من  ال�سركة  متلكه 
جداً وقدمية، باالإ�سافة اإىل ذلك فان العمل يتم 
يف  العامة  الوطنية  ال�سركة  مقر  مع  بالتن�سيق 
بغداد وانه ال �سالحية لها يف العمل بالحافظة 

."
�سركة  مدير  اليا�سري(  احلميد  )عبد  واختتم 

التامني الوطنية يف كربالء حديثه قائاًل:"
مف�سلة  ودرا�سة  م�سروعاً  قدمت  ال�سركة  اإن 
اإىل  يفدون  الذين  الزائرين  بتامني  تتعلق 
احلوادث  حول  تاأمينهم  واإمكانية  كربالء 
نتيجة  على  نح�سل  مل  ولكن  واحلياة،  واخلطر 
بالرغم من وجود مكاتبنا التاأمينية عند الداخل 
الزائرين  تامني  ب�سرورة  طالبنا  اإذ  احلدودية، 
عرب التعهدين ال�سياحيني وال�سركات ال�سياحية 
ولكن مل تلَق اأي اأهمية كما، واأكدنا على اإن تكون 
ا�سل قيمة  التاأمني م�ستقطعة من  جباية مبلغ 
�سركة  غياب  �سبب  الحافظة..وان  اإىل  الدخول 
وعن  كربالء  يف  ال�ساحة  عن  الوطنية  التامني 
الدوائر  تفاعل  عدم  اإىل  يعود  الدولة  موؤ�س�سات 
العاملة يف الحافظة معنا، وانه ال دعوات مقدمة 
وال�ساريع  تو�سع  التي  اخلطط  يف  لال�سرتاك 
يف  التامني  ان  التامني،  اجل  من  تنفذ  التي 
توزيع  لوال  وانه  الن�سية  االأمور  من  كربالء 
كان  ما  بالتق�سيط  الواطنني  على  ال�سيارات 
للم�سارف وال�سركات اأن تتعامل معنا، لذا يجب 
زيادة الكوادر العاملة يف �سركة التامني من اجل 
تو�سيع االنت�سار على كافة الوؤ�س�سات والواطنني، 
واحلكومة  الالية  وزارة  م�سوؤولية  من  وهذا 
العراقية التي مل ت�سرع حلد االآن بتوفري فر�س 

العمل لل�سباب اجلدد. 
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اجمد الكعبي 

والتنمية  بالنمو  االأخرية  االآونة  يف  العامل  اهتم  لقد 
الب�سرية وخا�سة يف الدول التقدمة ذات الرثاء والتفوق 
ذلك  بركب  التنامية  الدول  تلحق  ولكي  التكنولوجي، 
باأهمية  تهتم  بداأت  فقد  الهائل،  التكنولوجي  التطور 
اأبنائها، وبداأت يف  باإثارة مكامن طاقات  الب�سرية  الرثوة 
البارزين  لت�سجيع  ومناهجها  براجمها  يف  النظر  اإعادة 
يف خمتلف الجاالت، وقد اأثبتت  الدرا�سات حول مفاهيم 
من  بالعديد  ذلك  وارتبط  واالبتكار،  واالإبداع  االإلهام 
واال�ستعدادات  والقدرات  والذكاء  كالنمو  التغريات 
خمتلفة  عمرية  فئات  يف  للفرد  ال�سخ�سية  و�سمات 
 )Galton )جالتون  اخرج  اأن  منذ  متعددة  وجماالت 

كتابه ال�سهري )العبقرية الوروثة(.
م�سوؤولية  تتحمل  التعليمية  الوؤ�س�سات  ان  �سك   ال  ومما 
التعلمني  لدى  الختلفة  الواهب  عن  الك�سف  يف  اأكرب  
وتنمية قدراتهم يف خمتلف الجاالت، وللمعلم دور كبري 
يقت�سر  ومل  والتعليمية،  الرتبوية  العملية  يف  وحيوي 
للمعلومات  واأن ال يكون وعاء  العلومات  اإلقاء  دوره على 
بل اإن دوره هو توجيه الطالب عند احلاجة دون التدخل 
التخطيط  يف  يكمن  االأ�سا�سي  دوره  فاإن  وعليه  البا�سر، 
لتوجيه الطالب وم�ساعدتهم على اإعادة اكت�ساف حقائق 
لنواجت  وحمققا  فعاال  يكون  ال  كعملية  والتعليم  العلم، 
بني  يربط  فاعل  تنظيم  خالل  من  اإال  جيدة،  تعليمية 
ومراعية  ونف�سية،  مادية  ظروف  يف  والتطبيق  النظرية 
حقائق  �سكل  على  واحتياجاتهم  التالميذ  لقدرات 
ومفاهيم واتاهات ومعارف ومهارات يتحقق من خاللها 

النمو ال�سامل الذي ين�سده الفرد والجتمع.
الرتبوية  ال�سرفة  ومنهم  ال�سرفون  عليه  اأكد  ما  وهذا 
زينب جا�سم حني قالت: اإن لعلم الرتبية الفنية يف البيئة 
لبناء  تت�سدى  واعدة  وم�سوؤولية  هاما  دوراً  الدر�سية 
خالل  من  ال�سخ�سيات  بناء  يف  ت�سهم  اأنها  كما  االأذواق، 
االإبداع  اأن  حيث  للنا�سئ،  تتاح  التي  االإبتكارية  العمليات 
�سخ�سياتهم  وينمي  االأفراد  ا�ستعدادات  يطلق  واالبتكار 
اأثبتت  حيث  اأجمع،  وللعامل  بل  الأمتهم  الكثري  ويحقق 
البحوث اأن التدري�س الفعال يعتمد بالدرجة االأوىل على 
الوا�سحة على  العلم، ذلك الأنه يرتك ب�سمته  �سخ�سية 

العملية التعليمية.
اأن  ي�ستطيع  الذي  هو  الفعال  العلم  اإن  زينب:  وت�سيف 
يعلم الطفل مبقدار ما ميتلك هذا من قدرات واإمكانيات 
وقد اأثبتت بع�س الدرا�سات اأهمية ابتكارية العلم ك�سرط 

اأ�سا�سي لنجاح العملية الرتبوية. 
تربية  يف  الدر�سي  الن�ساط  مدير  الربيعي  غ�سان  ويرى 
الفنية  الكثري من معلمي  ومعلمات الرتبية  اإن  كربالء 
فنون  لبادئ  العميقني  والفهم  العرفة  اإىل  يفتقرون 
ويجهلون  والنف�سية،  الرتبوية  واأ�ساليبها  االأطفال 
الحدودة  غري  التعبريية  واأمناطهم  الفنية  م�سكالتهم 
وطرق توجيهها، االأمر الذي يوؤدي اإىل اإغفال منو وتطور 
الفني، بل  اإنتاجهم  اإىل �سعوبات يف  التعلمني مما يوؤدي 
يوؤدي توجيههم اخلاطئ اإىل تال�سي واندثار بذور الروح 
االبتكارية عندهم ودفعهم اإىل التقليد والبعد عن كيانهم 

الفني واإح�سا�سهم وتقم�سهم ل�سخ�سيات غريهم.
منظومة  الفنية  الرتبية  اأ�سبحت  الربيعي:  وي�سيف 
الفنية وتلي قدرته  الرتبية  تتكون من معلم  متكاملة 
االبتكاري  الفني  واالإنتاج  اجلمايل  الذوق  تنمية  على 
والعلومات  بالعارف  التعلمني، وقدرته على مدهم  لدى 
يف جمال الفن كما يف النظرية العرفية بالرتبية الفنية، 
ف�ساًل عن اإ�سهامها يف تكوين �سخ�سية الفرد االبتكارية. 
الفيل�سوف  ان  الكعبي  �سبا  الت�سكيلية  الفنان  وتذكر 
اأن  او�سح   )  John Dewey( ديوي  جون  االأمريكي 
ومثل  ال�ستقبل،  وفال�سفة  ومفكرو   رجال  هم  االأطفال 

هذا التطور يتطلب حرية فكرية وعاطفية وج�سمية. 
ويف هذا ال�سدد يوؤكد احد مدراء دار ثقافة االطفال الفنان 
عبد الرحيم يا�سر احد اكرب  ر�سامي ر�سوم االأطفال: اإن 

تعزيز وتنمية ال�سلوك االإبداعي هو اأهم اأهداف الرتبية 
وميكن  الذاتي،  للتعبري  الفر�سة  باإتاحة  وذلك  الفنية 
)االإنتاج  ممار�سة  خالل  من  االإبداعي  ال�سلوك  تنمية 
واخلامات  واالأدوات  االإنتاج  طرق  على  والتعرف  الفني( 
ال�سلوك  تنمية  على  االقت�سار  عدم  وينبغي  ال�ستخدمة، 
االإبداعي على ح�ساب االإنتاج الفني، وكذلك التعرف على 
اخلامات واالأدوات فاإنها هدف رئي�سي للعملية التعليمية، 
واإذا ما افتقدت الرتبية الفنية تلك العطيات فاإنها تنحدر 
ال حمالة اإىل دهاليز �سيقة، لذلك فاإن منهج العامل يف 
علم نف�س الطفل )هربد وروز( الذي اأعتمد يف بنائه على 
اأبحاث يف جمال االإدراك والنمو العريف واحلكم اجلمايل 
االبتكار  تنمية   على  العلم  ت�ساعد  التي  احلركي  والنمو 
لدى التعلمني، والتعريج على اأهمية  الو�سائل التعليمية 
التعلم  خيال  الإثراء  الفنية  للرتبية  احلديثة  الناهج  يف 
معلم  ي�ساعد  بدوره  وهذا  االبتكار،  على  قدرته  وتنمية 
الفن على تدري�س الفن ب�سكل مبتكر وفعال.  من جهته 
اجلميلة  الفنون  كلية  عميد  مهدي  عقيل  الدكتور  اأكد  
االبتكارية  العملية  درا�سة  نتائج  اإن  بغداد:  جامعة  يف  
لدينا رهينة يف القام االأول بوعي العلمني  مب�سوؤولياتهم 
الهم  ومن  االبتكار،  تنمية  وترويج  اإناح  تاه  الدقيقة 
ال�سعي الإدخال وتدري�س الرتبية االبتكارية �سمن برامج 
على  التعرف  ال�سدد  هذا  يف  ويهمنا  العلمني،  اإعداد 
اتاهات التفكري االبتكاري لعلم الرتبية الفنية للو�سول 
اإنتاج فني اأكرث ابتكارا وفعالية لدى التعلمني، وفق  اإىل 
عملية  تعترب  التي  احلديثة  الفنية  الرتبية  نظريات 
تدري�س الفنون جمموعة من احللقات تت�سافر  يف الوقف 

التعليمي لتحقق الهدف من التعلم يف جمال الفنون.

من يتحمل م�شوؤولية الك�شف عن املواهب واملتميزين 
وتنمية قدراتهم؟ 
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من يتحمل م�شوؤولية الك�شف عن املواهب واملتميزين 
وتنمية قدراتهم؟ 

اآفاقا واأبعادا  فتحت زيارة االإمام احل�سني)عليه ال�سالم( 
منها  والثقفون  الّكتاب  يرت�سف  حماور  �سكلت  وا�سعة 
�سببت حاجزا  الوقت  ذات  الوا�سيع، وهي يف  العديد من 
وتف�سيال  جملة  فرف�سوها  الطواغيت  للملوك  �سيا�سيا 
)عليه  االإمام  لزيارة  يفد  َمن  كل  ي�سجن  اأو  ُيقتل  فكان 
احل�سني  الوىل  لزيارة  كانت  اأخرى  جهة  ومن  ال�سالم(، 
االجتماعي  ال�ستوى  على  اأخرى  اأبعاد   ال�سالم(  )عليه 
ت�ساوؤالت  عدة  ولدت  والروحي،  والعقائدي  والفقهي 
مهدي  حممد  ال�سيد  اهلل  اآية  �سماحة  مع  بها  حتاورنا 
مدر�سة  يف  والعقائد  الفقه  اأ�ستاذ  اخلون�ساري  الر�سا 
اأٍب هو االآخر مدر�س الفقه يف ذات  قم الدينية، فهو من 
الدر�سة ومن عائلة يعود ن�سبها اإىل االإمام احل�سني )عليه 

ال�سالم(، عرب اللقاء التايل..  
اآثار  لها  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمام  زيارة  االأحرار/ 
اأبعادا عقائدية؟  مادية ومعنوية كثرية فهل تدون لها 

وما هو تاأثري الزيارة اجتماعيا؟
والزيارة  والعارف،  االعتقاد  بق�سية  مرتبطة  ال�ساألة 
باالإمامة  االعتقاد  ُتثبت  واجتماعي  معنوي  تاأثري  لها 
والنبوة  بالربوبية  االعتقاد  قبله  �سيكون  حتما  الذي 
والر�سالة..فكل من يعتقد باالإمامة عليه ان يزور االأئمة 
)عليهم ال�سالم(، وي�ستقي من في�س �سفات ذاك االإمام 
تاأثره  يكون  اأكرث  باإمامه  معرفته  كانت  وكلما  الع�سوم، 
اآثار الزيارة فتنق�سم بح�سب  اأما  وانفعاله باإمامه اأكرب.. 
من  مادية  اآثار  االأول:  ق�سمني  اإىل  ال�سريفة  الروايات 
قبيل زيادة الرزق واإطالة العمر وتفريج الهم والغم وما 
اأ�سبه، والثان له اآثار معنوية من قبيل الثواب االأخروي 
وغفران الذنوب والقرب من اهلل �سبحانه وتعاىل وحمبة 

الر�سول االأكرم لزائر قربه وغري ذلك. 
  

االأحرار/ هناك زوار ي�سكون همومهم عند االإمام )عليه 
اهلل،  عند  بحقه  والغفرة  العفو  اهلل  ويطالبون  ال�سالم( 

فكيف نف�سر لالآخرين هذه الفردات والعان؟
بع�س الزوار ياأتون لزيارة احل�سني )عليه ال�سالم( وهم 
بق�ساء  له  ويتقدمون  االإمام،  عن  الكثري  يعرفون  ال 
بحق  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اىل  ويتو�سلون  طلباتهم 
االإمام ) عليه ال�سالم( وعندما يق�سي اهلل احلاجة لهم 
�سيكون طريق معرفتهم باالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 

وتقربهم نحوه اأكرث ..
على  يرتتب  الذي  ما  االجتماعي  اجلانب  يف  االأحرار/ 

زيارة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(؟ 
ياأتي  الذي  فالزائر  للزيارة..  اجتماعي  تاأثري  هناك 
بالُزار  اعتقاده  و�سيزداد  حالته  �ستتغري  طبعاً  للزيارة 
اأكرث، وكلما كان قربه من اإمامِه اأكرث تراه يرتك الرذائل 
ويبداأ ي�ست�سعر باأفعال وت�سرفات وتعامل االأئمة )عليهم 
ال�سالم( معه من خالل في�س الربكات والكرامات التي 
يعمل  كان  ما  يعمل  فرتاه  حني،  كل  يف  للعيان  تت�سح 
طبعا ً  وهذا  االإمام..  يتجنبه  كان  ما  ويرتك  االإمام  به 
واأهله واالأ�سخا�س  اأ�سرته  الزائر مع  �سينعك�س يف تعامل 
)عليه  احل�سني  االإمام  زيارة  وان  الجتمع..  يف  االآخرين 
)عليهم  البيت  الآل  لودتنا  تثبيت  اإال  هي  ما  ال�سالم( 
ال�سالم( وحبنا ووالئنا واعتقادنا بهم )�سالم اهلل عليهم(، 
بارزاً  مفتاحاً  الزيارة  هذه  �سارت  االأ�سا�س  هذا  وعلى 

الإثبات مودتنا الآل البيت )عليهم ال�سالم(.
احل�سني  لالإمام  بان  تفيد  التي  االأخبار  تواتر  االأحرار/ 
العامل  منا�سبات  يف  خا�سة  زيارات  ال�سالم(  )عليه 
االإ�سالمي كيوم عرفة واالأعياد وزيارة االأربعني وغريها، 
هنالك ت�ساوؤل مفاده لاذا االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 

على وجه التحديد؟
والتو�سل  الدعاء  يوم  يوم عرفة فهو  ج/ ال يخفى ف�سل 
اىل اهلل �سبحانه، ومن اأهم االأعمال يف هذه اليوم هو زيارة 
االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( فقد ورد يف اإقبال االأعمال، 
ف�سٌل كامل فيما نتذكره من ف�سل زيارة احل�سني )عليه 
اأبى جعفر  باإ�سناد  ال�سالم( يوم عرفة فمن ذلك ما رواه 
بن بابويه يف ثواب من زار احل�سني )عليه ال�سالم( فقال: 
األف حجة،  اأتاه يف يوم عرفة عارفا بحقه، كتب له  "من 
اإمام  اأو  واألف عمرة مقبولة، واألف غزوة مع نبي مر�سل 

عادل".
وان اهلل تبارك وتعاىل يتجلى لزوار قرب احل�سني )عليه 
ويغفر  حوائجهم،  ويق�سى  عرفات،  اأهل  قبل  ال�سالم( 
ذنوبهم، وي�سفعهم يف م�سائلهم، ثم ياأتي اأهل عرفة فيفعل 
بهم ذلك، وهذه الروايات تبني ان من زار االإمام احل�سني 
األـف حجة مع  األف  له  يكتب  يوم عرفة  ال�سالم يف  عليه 
الر�سول)�سلى  مع  عمرة  واألف  ال�سالم(  )عليه  القائم 
احلر�س  كل  احلر�س  ينبغي  لذا  و�سلم(،  واآله  عليه  اهلل 

على زيارة االإمام احل�سني )�سالم اهلل عليه( يف يوم عرفة 
في�ستجاب الدعاء حتت قبته ال�سريفة.

)عليه  احل�سني  االإمام  اىل  الزائرين  توجه  االأحرار/ 
دالالت  له  هل  الطهرة،  عتبته  يف  واجتماعهم  ال�سالم( 

ومفاهيم تر�سخ دعائم الواقع االجتماعي ال�سليم؟
توجه واجتماع الاليني من النا�س يف مكان واحد يعطي 
تعزيزا الأوا�سر الحبة فيما بينهم، وتر�سيخا لفهوم اإكرام 
ال�سيف والبذل والعطاء، وكذلك ال�سعور بالهم ال�سرتك، 
الفاهيم  هذه  كل  احلقيقة  ويف  الهدف،  بوحدة  وال�سعور 
التي تنتج من خالل الزيارة وما لها مردود اإيجابي على 
اأبناء الجتمعات االإ�سالمية �سواء من داخل العراق اأو من 
خالل  من  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمام  اأراد  خارجه 
وقوله  االجتماعي  الواقع  يف  تر�سيخها  الباركة  نه�سته 
اهلل  ر�سول  جدي  اأمة  يف  االإ�سالح  لطلب  خرجت  "اإمنا 
اأريد اأن اآمر بالعروف واأنهى عن النكر"، ي�سمل تفعيل هذه 
االإ�سالمية  الذكورة وغريها يف واقع الجتمعات  الفاهيم 

فعلى الزائر اأن ي�ست�سعر هذه االأمور اأثناء زيارته.
لذاك اأكد اأئمتنا وحثوا على زيارة االإمام احل�سني )عليه 
احلث  فيها  ليتجلى  الدينية  النا�سبات  يف  ال�سالم(، 
الن�سف من  يف  كزيارته  الزيارة  ا�ستحباب  على  والتاأكيد 
ومن  اجُلمع،  وليايل  العيد  واأيام  القدر  وليايل  �سعبان 
االإمام  زيارة  البيت  اأهل  عليها  اأكد  التي  الزيارات  �سمن 
احل�سني )عليه ال�سالم( يوم االأربعني وهكذا اعتربت يف 
بها عن  يتميز  التي  الوؤمن  الروايات من عالمات  بع�س 

غريه.      

لزيارة الإمام احل�سني)عليه ال�سالم( اآثار مادية ومعن�ية
حوار مو�سع مع �سماحة اآية اهلل ال�سيد حممد مهدي اخلون�ساري )2-1(

حاوره/ ح�سني النعمة
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رهــيــبــا حـــ�ـــســـني  يـــــا  ــــك  ــــ�م ي زاَل  مـــــا 
ــــــ�ٌم بــــه دمـــــك الــــزكــــيُّ �ــســقــى الــــرى ي
ــا ــه ــ�ف ــي ــس ـــض تـــكـــالـــبـــت و� ـــ�� ـــي فـــهـــنـــا اجل
�ـــســـرعـــ�ا ــــــا  ملّ الـــهـــيـــجـــاء  �ـــســـاحـــة  يف 
وّجـــــهـــــت طــــرفــــك لـــلـــ�ـــســـمـــاء مـــنـــاجـــيـــًا
ــًا ــزق ــد مم ــدي ــس ــ� واجـــتـــاحـــك الــعــطــ�ــض ال
ــًا ــج ــاج ــل الــر�ــســيــع حم ــف ــط ــال واتـــيـــت ب
ـــــــــادرًا ـــم ر�ـــــســـــقـــــ�ه �ــــســــهــــمــــًا غ ـــه ـــن ـــك ل
ابـــــكـــــت رزيـــــتـــــك الــــ�ــــســــمــــاء لـــهـــ�لـــهـــا
ـــا ـــارن ــــهــــداء انـــــــت مـــن ـــد الــــ�ــــس ـــي ـــس ـــــا � ي
ــــن عــــريــــق جــــــذوره ـــم م ــــا فــــــرع هـــا�ـــس ي
ا�ـــســـعـــٌة احلــــــيــــــاة  يف  اّل  انـــــــت  مــــــا 
ـــة والإبـــــــا ـــبـــطـــ�ل ــــا رمــــــز ال ـــني ي احـــ�ـــس
عــقــيــدتــي �ــســمــيــم  يــــ�مــــك يف  اكـــــــربت 
ــــ�اعــــُج ل ــــــ�ؤاد  ــــــف ال ويف  اقــــــــ�ل  مــــــــاذا 
ــــــذي بــخــطــ�بــه ــــي ال ــــدام ـــك ال ـــ�م مــــن ي
نــــاجــــزت ربــــــك بـــالـــنـــفـــ��ـــض وقــــــل مــن

منارُنا احل�سنُي 
�سادق حممد ر�سا اآل طعمة

قالت اأمي مرة:
منكم  من  لغز  عندي  اأوالدي  يا 

يك�سف يل �سره ،" 
تابوت ق�سرته حلوى، 

�ساكنه خ�سب والق�سرة" ، 
قالت اأختي: " التمرة " ، 

لكني  �ساحكة  اأمي  ح�سنتها 
خـنـقـتـني العربة ، 

بالدي. تلك  " بل   : لها  "قلت 

اللغز
اأحـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــد مــــــــطــــــــر

اأهمية تنظيم  اأ�ستاذ جامعي باإلقاء حما�سرة عن  قام 
الطلبة  اأمام  الوقت ومن ثم عر�س مثااًل حياً  واإدارة 
اختبار  عن  عبارة  الثال  لهم..كان  الفكرة  لت�سل 
ق�سري، فقد و�سع االأ�ستاذ دلوا على طاولة ثم اأح�سر 
الدلو  يف  بو�سعها  وقام  الكبرية،  ال�سخور  من  عددا 
بعناية، واحدة تلو االأخرى، وعندما امتالأ الدلو �ساأل 
الطالب: هل هذا الدلو ممتلئ ؟ قال بع�س الطالب 

: نعم. 
فقال لهم: هل اأنتم متاأكدون؟ 

حتت  من  ال�سغرية  باحل�سى  مليئا  كي�سا  �سحب  ثم 
امتالأت  حتى  الدلو  يف  بو�سعها  وقام  الطاولة، 
�ساأل  الكبرية...ثم  ال�سخور  بني  الوجودة  الفراغات 

مرة اأخرى:هل هذا الدلو ممتلئ؟ 

اإجابة  االأ�ستاذ  ا�ستح�سن  ال،  رمبا   : اأحدهم  فاأجاب 
يف  �سكبه  ثم  الرمل  من  كي�س  باإخراج  وقام  الطالب 
بني  الوجودة  الفراغات  جميع  امتالأت  حتى  الدلو 
االآن؟  الدلو  امتالأ  : هل  اأخرى  و�ساأل مرة  ال�سخور، 
ذلك  بالنفي...بعد  الطالب  جميع  اإجابة  فكانت 
اإناء مليئا بالاء و�سكبه يف الدلو حتى  اأح�سر االأ�ستاذ 
امتالأ... و�ساألهم:ما هي الفكرة من هذه التجربة يف 

اعتقادكم؟ 
جدول  كان  مهما  انه   : بحما�س  الطلبة  اأحد  اأجاب 
الرء مليئا باالأعمال، فاإنه ي�ستطيع عمل الزيد والزيد 

باجلد واالجتهاد. 
ال�سبب  هو  ذلك  لي�س  ولكن  االأ�ستاذ:�سدقت،  اأجابه 
الرئي�سي ...فهذا الثال يعلمنا اأنه لو مل ن�سع ال�سخور 

الكبرية اأوال، ما كان باإمكاننا و�سعها اأبدا.
ثم قال : قد يت�ساءل البع�س وما هي ال�سخور الكبرية 
؟! اإنها هدفك يف هذه احلياة اأو م�سروع تريد حتقيقه 
�سيء  اأي  اأو  حتب  من  واإ�سعاد  وطموحك  كتعليمك 

ميثل اأهمية يف حياتك. 
اأوال...واإال  الكبرية  ال�سخور  اأن ت�سعوا  دائما  تذكروا 

فلن ميكنكم و�سعها اأبدا ..!! 
فا�ساأل اأخي احلبيب نف�سك الليلة اأو يف ال�سباح الباكر 
...ما هي ال�سخور الكبرية يف حياتك ؟ وقم بو�سعها 
يف  الكبرية  ال�سخور  تكون  باأن  راأيكم  ما  االآن،  منذ 
اآخر هو العتق من النار،  اأو هدفنا مبعنى  هذه االأيام 
وملء  النية،  واإخال�س  تعاىل،  اهلل  اتقاء  وو�سيلته 

فراغيات ال�سخور الكبرية بالعمل ال�سالح .

امالأِ الفراَغ  

لهيبا ـــ�ب  ـــل ـــق ال يف  يـــقـــذف  و�ـــــســـــداه 
�سليبا الـــعـــظـــام  مــر�ــســ��ــض  ــت  ــي ــس ــ� وم
حـــ�ـــســـدت �ـــســـبـــابـــًا كـــالـــبـــدور و�ــســيــبــا
وبـــقـــيـــت وحـــــــدك حـــــائـــــرًا وغـــريـــبـــًا
رقــيــبــا ــــــان  ك واهلل  الـــــعـــــدا  تـــ�ـــســـكـــ� 
ع�سيبا ـــــدُّ  ج وكـــــــان  ـــــ�ؤاد  ـــــف ال مـــنـــك 
ــًا ــب ـــِر خــطــي ـــزب ـــه ـــال ــــت فـــيـــهـــم ك ــــف ووق
ــا ــب ــي ــغ ــس ـــامـــئـــا و� ـــاًل �ـــس ـــي ـــت فـــمـــ�ـــســـى ق
ــا ــب ــي ــئ والــــــكــــــ�ن مــــنــــه مــــــا يـــــــــزال ك
ــــا املـــنـــهـــ�بـــا ــــن ــــراث ـــــك نـــ�ـــســـتـــعـــيـــد ت ب
يــــا مــــن ا�ــــســــرت مـــ�ـــســـاعـــرًا وقـــلـــ�بـــا
ــــري مــــ�ــــســــالــــكــــًا ودروبـــــــــا ــــن مـــثـــلـــى ت
ـــــــــدم املـــ�ـــســـكـــ�بـــا ــــك وال ــــ�م اكــــــــربت ي
ــا ــ�ب ــق والـــتـــ�ـــســـحـــيـــات اخلــــــالــــــدات ح
تـــهـــب هــبــ�بــا ــــذكــــرى  ال ـــان يف  ـــج ـــس ال�
ــــرًا واديـــــبـــــا ــــك ــــف اعـــــيـــــا الـــلـــبـــيـــب م
عجيبا ــت  ــل ــع ف قــــد  ــك  ــائ ــخ ــس � ــخــ�  يــ�ــس
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ال�شيخ حممد ح�شن اآل يا�شني
 رجل العلم والتقى والإ�شالح

ر�سا  حممد  ال�سيخ  ابن  ح�سن  حممد  ال�سيخ  ولد 
ال�سيخ  ابن  باقر  ال�سيخ  ابن  ال�سيخ عبد احل�سني  ابن 
حممد ح�سن اآل يا�سني اخلزرجي الكاظمي يف النجف 
اال�سرف يوم 18 جمادى االآخرة �سنة 1350هـ  / 1931م. 
العظمى  اهلل  اآية  ع�سره  فقهاء  كبري  اأبيه،  على  ن�ساأ 
اآل يا�سني )ت 1370هـ  / 1951م(،  ال�سيخ حممد ر�سا 
فكان العلم االأول الذي اثر كثريا يف حياة ابنه الوحيد 
ال�سخ�سية  مقومات  كل  فيه  وغر�س  و�سخ�سيته، 
وخلق  وتقوى  وورع  علم  من  الرموقة،  االإ�سالمية 

و�سماحة و�سجاعة واإباء وكرم وعزة نف�س. 
دارهم،  على  تتوافد  العلماء  زمر  على  عينيه  وفتح 
)عليهم  البيت  اأهل  مدر�سة  علوم  منري  من  لت�ستقي 
يف  التعددة  مبراحلها  درا�سته  اأكمل  وقد  ال�سالم(، 
منتدى  مدر�سة  خريجي  اأحد  وهو  اال�سرف،  النجف 
الن�سر )كلية الفقه فيما بعد(، وكان قد ح�سر البحث 
اخلارج لوالده، وكتب تقريراته، وطبعت حتت عنوان 

)على هام�س كتاب العروة الوثقى(. 
ومن اأ�ساتذته: ال�سيخ عبا�س الرميثي، وال�سيخ حممد 
طاهر اآل ال�سيخ را�سي النجفي، ثم �سار من خوا�س 
تالمذة زعيم احلوزة العلمية اآية اهلل العظمى ال�سيد 
بالعلم  له  �سهد  الذي  اخلوئي،  الو�سوي  القا�سم  اأبو 
والقدرة على اال�ستنباط، واأجاز لقلديه �سنة 1390هـ/   
الفردة(التي  العمرة  )منا�سك  بر�سالة  العمل  1970م 
ومما  يا�سني،  اآل  ح�سن  حممد  ال�سيخ  تلميذه  كتبها 
عليها  وال�سادق  لل�سيخ  اخلوئي  ال�سيد  وكالة  يف  جاء 
 : /1973/3م   29 بتاريخ  النجف  عدل  كاتب  دائرة  يف 
)اإن الوقع اأدناه ال�سيد اأبو القا�سم اخلوئي، قد عينت 
عاما  وكيال  يا�سني،  اآل  ح�سن  حممد  ال�سيخ  العالمة 
مطلقا مفو�سا يف كافة ال�سالحيات القولية والفعلية، 
المنوحة يل �سرعا وقانونا...(. ف�سال عن انه )رحمة 
�سماحة  االأعلى  الديني  الرجع  ثقة  كان  عليه(  اهلل 
ال�سي�ستان  احل�سيني  علي  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية 

اأهل  النا�س من  الوارف( والذي كان يرجع  )دام ظله 
النجف  من  ال�سيخ  انتقل  اإليه.  وبغداد  الكاظمية 
بعد  القد�سة،  الكاظمية  مدينة  يف  لالإقامة  اال�سرف 
وفاة عمه اآية اهلل ال�سيخ را�سي اآل يا�سني �سنة 1371هـ  

/1952م.
اأثر ال�سيخ الرتجم كثريا يف احلياة العلمية والثقافية 
يف الكاظمية خا�سة، بل ويف بغداد والعراق عامة، ويف 
وا�سحة  ب�سمات  وترك  اأعم،  بوجه  االإ�سالمي  العامل 
�سوف ال متحى من الذاكرة، فباالإ�سافة اإىل موؤلفاته 
فقد  الختلفة،  واأبحاثه  واالأ�سيلة  والغزيرة  الكثرية 
والرتجمة  للتاأليف  العارف  دار  الكاظمية  يف  اأ�س�س 
ال�سالم(  )عليه  احل�سن  االإمام  مكتبة  وان�ساأ  والن�سر، 
للخدمات  االإ�سالمية  اجلمعية  وتراأ�س  العامة، 
)البالغ(،  جملة  حترير  على  م�سرفا  وكان  الثقافية، 
وا�سع   و�سدى  كبري  تاأثري  القيمة  لحا�سراته  وكان 
وخ�سو�سا يف ليايل �سهر رم�سان من كل عام يف جامع 
والديني  العلمي  ن�ساطه  مركز  كان  الذي  يا�سني،  اآل 
بع�سا  مار�س  وقد  واالجتماعي،  والرتبوي  والثقايف 
من هذه الن�ساطات يف جامع اإمام طه يف بغداد )قرب 
�ساحة الر�سايف(، وكانت بع�س موؤلفاته من من�سورات 

اجلامع الذكور.
�ستى  يف  الرتجم  لل�سيخ  التميزة  للن�ساطات  ونظرا 
العربية،  اللغة  علوم  وخ�سو�سا  العلمية،  الجاالت 
العراقي  العلمي  الجمع  يف  عامال  ع�سوا  عني  فقد 
العربية  اللغة  جممع  يف  موؤازرا  وع�سوا  1980م،  �سنة 
االأردن يف ال�سنة ذاتها، وزميال يف هيئة ملتقى الرواد 
1994م، واختري ع�سو �سرف يف الجمع العلمي العراقي 
�سنة 1997م، ترك ال�سيخ تراثا علميا �سخما، امتد اإىل 
بني  موزعا  البارك،  عمره  من  قرن  ن�سف  من  اأكرث 
التاأليف )100 كتاب( والتحقيق )47 كتابا( والدرا�سات 
واألف  كتب  ما  كل  يف  احلقيقة  عن  باحثا  والقاالت، 
العلوم  لت�سمل  وجهوده  موؤلفاته  توزعت  وقد  ونقل، 

وال�سري  والتاريخ،  العربية،  اللغة  وعلوم  الدينية، 
نالت  وقد  وغريها،  واالدب،  والفل�سفة،  والرتاجم، 
اهتمام طبقات خمتلفة  موؤلفاته وحتقيقاته وبحوثه 
من الجتمع، وكتب عنها الكثري، �سواء ما اأر�سل للموؤلف 

نف�سه، اأو ما ن�سر عنها داخل العراق وخارجه.
نف�سه  فار�سا على   - داره  ولزم  العامة،  اعتزل احلياة 
االإقامة االإجبارية - وذلك بعد اإعدام ابن عمته اآية اهلل 
ال�سدر  باقر  حممد  ال�سيد  ال�سعيد  ال�سهيد  العظمى 
�سنة 1400هـ / 1980م، تويف يف داره يف الكاظمية، قبيل 
 / �سنة 1427هـ  االآخرة  ال�سبت 26 جمادى  يوم  غروب 
حافال  ت�سييعا  التايل  اليوم  �سبيحة  و�سيع  م،   2006
الكاظمي  ال�سحن  اإىل  الكاظمية  مغت�سل  من  مهيبا، 
عليهما  االإمامني  زيارة  مرا�سم  اأداء  وبعد  ال�سريف، 
اآل يا�سني،  ال�سيخ ح�سني  ال�سالم، �سلى عليه �سماحة 
ودفن يف ال�سحن الكاظمي القد�س يف الزاوية الي�سرى 
البعيدة من �سرداب احلجرة الثانية ميني الداخل اإىل 
�سحن الراد من باب الرجاء، اأقيمت جمال�س الفاحتة 
واإيران  والنجف  الكاظمية  يف  الطاهرة  روحه  اإىل 
وتناقلت  وال�سا�سة،  والف�سالء  العلماء  وابنه  ولبنان، 
خرب  والرئية  وال�سموعة  القروءة  االإعالم  و�سائل 
على  االإلكرتونية  الواقع  من  العديد  ونعت  وفاته، 
الفاعل  ودوره  الفقيد،  على  واثنت  االنرتنيت،  �سبكة 
�سريته  من  �سذرات  ون�سرت  كافة،  احلياة  ميادين  يف 

واأعماله.
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ـَــيَّ ُبــــنـ

الباحث / خ�سري عبا�س حممد
خلق اهلل االن�سان يف اح�سن تقومي وهداه وجعل له 
قلباً حافظاً ول�ساناً الفظاً وبني له الطريق الوا�سح 
َهَذا  َواأَنَّ   " قدماً  للم�سي  ال�ستقيم  ال�سبيل  ذلك 
َق  ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا ال�سُّ َراِطي ُم�ْسَتِقيماً َفاتَّ �سِ
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن )153(  ِبُكْم َعْن �َسِبيِلِه َذِلُكْم َو�سَّ
مالئكته  اجلليل  امر  خلقه  بداية  ويف   ، االنعام" 
اجلديد  الخلوق  لهذا  ال�سجود  بالعر�س  احلافني 
روحه  من  فيه  ونفخ  الزب  طني  من  خلقه  الذي 
ووهب له العقل ثم علمه اال�سماء كلها ومن اجله 
مدحورا  مذموماً  اجلنة  من  وابعد  اإبلي�س  عوقب 
لتكربه  وذلك  مالئكته  اف�سل  من  كان  ان  بعد 
احلمية  اغرته  حيث  الآدم  ال�سجود  طاعته  وعدم 
وغلبت عليه ال�سقوة وتعزز بخلقه النار وا�ستوهن 
َتْقَرَبا  " َوال   : قائل  فقال عز من  ال�سل�سال  خلق 
ابلي�س  " فقرر  اِلنَِي  الظَّ ِمْن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  ال�سَّ َهِذِه 
وقا�سمهما  لهما  فو�سو�س  وحواء  اآدم  من  االنتقام 
انه من النا�سحني لالقرتاب من ال�سجرة لياأكال 
فاكهتها  فذاقا  خالدين  ملكني  ليكونا  ثمرها  من 
فبدت لهما �سوءاتهما وطفقا يخ�سفان عليهما من 
ورق اجلنة فاأمرهما اجلليل القدير بالهبوط اىل 

دار البلية الدنيا الدنيئة وتنا�سل الذرية يعملون يف 
ال�سبهات وي�سريون يف طريق ال�سهوات فجعل فيها 
وفواكه  ونخيل  وزرع  واأعناب  جنات  من  معاي�س 
م�سخرات  لكلها  وينابيع  انهارا  فيها  والقى  كثرية 
العمى  طريق  الدنيا  بهم  ف�سلطت  االن�سان  لذلك 
يف  فتاهوا  الهدى  منار  عن  اب�سارهم  واخذت 
حريتها وغرقوا يف نعمتها فلعبت بهم ولعبوا بها 
ون�سوا ما وراءها وافرتق اخللق اىل فريقني فريق 
هدى وفريق حق عليه ال�ساللة ومتت كلمة ربك 

اأَْجَمِعنَي". َوالنَّا�ِس  نَِّة  اجْلِ ِمْن  َجَهنََّم  " الأَْمالأَنَّ 
ذلك  حلياة  تفرز  ال�سيطانية  الغرائز  وبداأت 
للمال  عبداً  لي�سبح  مادية  تعبديات  االن�سان 
وا�ستمرت  اخلالق  حرمها  التي  االخرى  وللغرائز 
احلياة الدنيوية و�سار اخللق يف متاهات مهلكة يف 
هذا العامل الذي ميتلئ بالظلم والفقر واجلوع ثم 
غياب مبادئ الدين اال�سالمي احلنيف وت�سريعاته 
عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  وفاة  منذ  التطبيق  عن 
واله و�سلم( بعد انقالب النا�س على اأعقابهم وظهر 
النا�س  ايدي  ك�سبت  مبا  والبحر  الرب  يف  الف�ساد 
والجازر  الكوارث  تلك  كل  ح�سول  اىل  ادى  مما 
والويالت  الاآ�سي  من  عنها  نتج  وما  واحلروب 

والدمار واخلراب على مر الع�سور التعاقبة ون�سهد 
ال�ستكربين  وحكم  وجور  وطغيان  همجية  من 
�سعوب  وم�سلحة  باأمور  وحتكمهم  وا�ستبدادهم 

االر�س وما ي�سيبهم من ا�سطهاد .
فخالفة االن�سان يف االر�س مل تتحقق بال�سكل الذي 
اأراده اهلل اال ان هذا ال يعني ان ت�ستمر امور احلياة 
االن�سانية بهذا ال�سكل وتنتهي بهذه الطريقة التي 
كتابه  يف  عزوجل  القائل  وهو  عنها  اهلل  ير�سى  ال 
يِف  ِعُفوا  ا�ْسُت�سْ الَِّذيَن  َعلَى  نَّ  مَنُ اأَْن  " َوُنِريُد  النري 

َعلَُهْم اْلَواِرِثنَي" ًة َوَنْ َعلَُهْم اأَِئمَّ االأَْر�ِس َوَنْ
الذي  الوعود  والوعد  البني  اهلل  عهد  هو  ذلك   
واجلور  الظلم  بنهاية  الب�سرية  فيه  �ستحتفل 
الهدي  احلجة  االإمام  اهلل  بقية  يد  على  والف�ساد 
اكد  والذي  ال�سريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل   (
الر�سول حممد )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( على 

ظهوره قائاًل :
) لو مل يبق من عمر الدنيا اال يوم واحد لطول 
اهلل ذلك اليوم حتى يظهر الهدي )عليه ال�سالم( 
ليمالأ االر�س عدال وق�سطا كما ملئت ظلما وجوراً 

.)

بقية اهلل خري لكم ان كنتم موؤمنني

اليد هي �ساهٌد من ال�سهود الكثريين عليك يوم تخر�س االأفواه وتنطق االأيدي وت�سهد االأرجل، فاأ�سَع بها 
اإىل خري االأمور يف الدنيا لكي حتفظ ماء وجهك اأمام رّب العزة واجلاللة يف االآخرة ... فمّد يدك وُقْم 

باأحب االأعمال اإىل اهلل عز وجل ..
الوالدين. ر�سا  من  اهلل  اإىل  اأحب  �سيء  فما   .. َقبِّله  اأُمك  كفَّ  وخذ  يدك  • ُمدَّ 

الكرماء. �سفة  الت�سامح  الأن   .. اأخاك  و�سافح  يدك  • ُمدَّْ 
العمر. حبَل  ومتدُّ  البالء  تدفع  ال�سدقة  الأن   .. حقه  الفقري  واأعط ِ  يدك  • ُمدَّ 

ظهرك. ينحني  عندما  ي�ساعدك  من  تد  حتى   .. َهرما  عجوزاً  و�ساعد  يدك  • ُمدَّ 
احلياة. اأ�سا�س  فالدين   .. دينك  وان�سر  يدك  • ُمدِّ 

اخر�س. �سيطان  حقه  عن  ال�ساكت  الن   .. �سلبك  ممن  حقك  وُخذ  يدك  • ُمدَّ 
خافْت. ب�سوتٍ   الوُت  ناداه  فكافلها   ... �سهيد  امراأة  واكفل  يدك  • ُمدَّ 

الدنيا. هذه  �سحية  الأنه   .. اليتيم  راأ�َس  وام�سح  يدك  • ُمدَّ 
 • ُمدَّ يدك وام�سح عرَق جبينك ... فاليد العاملة ُيقّبلها اهلل ور�سوله )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( .

. فارغة  يرّدها  اأن  ي�ستحي  الأنه   .. تعاىل  اهلل  من  واطلب  يدك  • ُمدَّ 
الثاأر. راية  حامل  مع  تخرج  لكي   ... احل�سني  نداء  واأجب  يدك  • ُمدَّ 

نار. من  باأ�سفاد  ُتقيد  ال  حتى   .. عنقك  اإىل  مغلولة  تعلها  وال  يدك  • ُمدَّ 
العادل. حمكمة  يف  عليك  �ساهٌد  اإنها  وتذّكر   .. ال�سر  اإىل  ان�ساقت  اإذا  وابرتها  للخري  يدك  • ُمدَّ 

ُمدَّ يَدَك
مرمي اخلفاجي
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22/ جمادى االآخرة 1432هـ 
الوافق 26/  ايار 2011م م /اي�ساٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

قال القائد العبا�سي طاهر  بن احل�سني: ينبغي للملك اأال يقدم على ثالث: الظلم ومنه ينتظر العدل، والبخل ومنه يتوقع اجلود، 

والعجلة ومنه تتلم�س االأناة.

وهكذا فاإن احلاكم الت�سدي لالأمور بالطرق الدميقراطية وباالنتخابات اأحق من اللك اأو االأمري باأن يت�سف ب�سفات العدل واجلود 

واالأناة، فاإن كانت جميلة من اللك العادل فاإنها اأجمل واأحلى من ال�سوؤول النتخب من قبل اجلماهري، وهو يلبي طموحاتها دون 

منة بل هي من �سميم عمله واإيفاء منه اإىل من دفعه اإىل موقعه الذي هو فيه، فليتذكر دائما اإنه يف موقع خدمة وم�سوؤولية ولي�س 

موقع ت�سلط على الرقاب واإ�سدار االأوامر مبا ال ير�سي اهلل وال العباد.   

ما هو واجبنا جتاه من يوؤدي كل ما عليه من الأمور 
الدينية عدا اخلم�س؟ 

ال�سيخ �سالح الكربا�سي 

من ال يوؤدي اخلم�س ال ُبدَّ من تذكريه مبا جاء 
اخلم�س  اإخراج  وجوب  من  الكرمي  القراآن  يف 

: فقد قال اهلل َعزَّ و َجلَّ
ن  َغِنْمُتم مِّ ا  َ اأَمنَّ َواْعلَُمواْ     : َو َجلَّ قال اهلُل َعزَّ 
اْلُقْرَبى  َوِلِذي  �ُسوِل  َوِللرَّ ُخُم�َسُه   ِ هلِلّ نَّ  َفاأَ �َسْيٍء 
ُكنُتْم  اإِن  ِبيِل  ال�سَّ َواْبِن  َواْلَ�َساِكنِي  َواْلَيَتاَمى 
اآَمنُتْم ِباهلّلِ َوَما اأَنَزْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن 
َقِديٌر     �َسْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  َواهلّلُ  ْمَعاِن  اجْلَ اْلَتَقى  َيْوَم 
يف  جاء  مبا  تذكريه  من  ُبدَّ  ال  كذلك  و    1
عن  الروية  ال�سريفة  الروايات  و  االأحاديث 
من  و   ،) ال�سالم  عليهم   ( الع�سومني  االأئمة 
تلك الروايات ما َورد َعْن �َسَماَعَة َقاَل : �َساأَْلُت 

ُم�ِس ؟ �َسِن ) عليه ال�سالم ( َعِن اخْلُ اأََبا احْلَ
َفَقاَل : " يِف ُكلِّ َما اأََفاَد النَّا�ُس ِمْن َقِليٍل اأَْو َكِثرٍي 

.    2  "
اأي  ـ  َجْعَفٍر  اأَِبي  َعْن  ُم�ْسِلٍم  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن  َو 
االإمام حممد بن علي الباقر ـ ) عليه ال�سالم ـ 
ن  ا َغِنْمُتم مِّ َ :   َواْعلَُمواْ اأَمنَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ يِف  َقْوِل اهللَّ

اْلُقْرَبى  َوِلِذي  �ُسوِل  َوِللرَّ ُخُم�َسُه   ِ هلِلّ نَّ  َفاأَ �َسْيٍء 
...     3 ؟

ِ ) �سلى اهلل عليه  َقاَل : " ُهْم َقَراَبُة َر�ُسوِل اهللَّ
�ُسوِل ) �سلى اهلل  ِ ، َو ِللرَّ ُم�ُس هلِلَّ و اآله ( ، َو اخْلُ

عليه و اآله ( ، َو َلَنا "  4  .
باأنواع  يتعلق  مايل  فر�س  اخلم�س  اأن  و  هذا 
من الال، منها اأرباح الكا�سب كاأرباح التجارة و 
ما  و  العامل  اأو  الوظف  ي�ستلمه  الذي  الراتب 

�سابهه .
و اخلم�س واجب على كل من له َدْخل و مورد 
و  العامل  و  الوظف  و  كالتاجر  اقت�سادي 
على  عام  بعد م�سي  اخلم�س  و يجب  غريهم، 
ح�سول اول ربح يف التجارة، اأو بعد م�سي عام 
و  الوظف  اىل  بالن�سبة  الراتب  ا�ستالم  على 

العامل.
هذا و يجب على الُكلف حما�سبة ما تبقى لديه 
من الربح الفائ�س عن موؤونته خالل ال�سنوات 
الفائتة حتى و لو ح�سل ذلك ب�سبب التقتري ـ 
اأن الال  ـ مبعنى  باأن التقتري لي�س واجباً  علماً 
عائلته  حوائج  و  حوائجه  يف  ال�سروف  الذي 

و  اللب�س  و  ال�سكن  و  كاالأكل  طبيعية  ب�سورة 
فيه،  ذلك ال خم�س  اإىل  ما  و  ال�سفر  و  العالج 
فيجب  العام  متام  بعد  ذلك  على  يزيد  ما  اأما 

اإخراج 20% منه ُخم�ساً.
يكون  اخلم�س  دفع  بعد  التبقى  الال  ان  ثم 
راأ�سمااًل خُمم�ساً ال يحتاج اإىل التخمي�س ثانيًة 

مهما بقى و دارت عليه االأعوام.
  1   القراآن الكرمي : �سورة االأنفال ) 8 ( ، االآية 

: 41 ، ال�سفحة : 182 .
ال�سيعة  و�سائل  تف�سيل   ( ال�سيعة  و�سائل    2  
 ،  503  /  9  :  ) ال�سريعة  م�سائل  حت�سيل  اإىل 
العروف   ، علي  بن  احل�سن  بن  حممد  لل�سيخ 
هجرية   1033  : �سنة  الولود   ، العاملي  باحُلر 
 1104  : �سنة  التوفى  و   ، لبنان  عامل  بجبل 
الم (  هجرية مب�سهد االإمام الر�سا ) عليه ال�سَّ
و الدفون بها ، طبعة : موؤ�س�سة اآل البيت ، �سنة 

: 1409 هجرية ، قم / اإيران .
 3  القراآن الكرمي : �سورة االأنفال ) 8 ( ، االآية 

: 41 ، ال�سفحة : 182 .
 4  و�سائل ال�سيعة : 9 / 512 .

مرمي اخلفاجي
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هم�شة..

هم�سة..

�سيء  كل  راأى  اهلل  اأحب  • من 
جميال..  • من الخجل التعرث 

مرتني يف احلجر نف�سه ..
ترى   .. اجلبل  كقمة  تكن  • ال 
النا�س �سغاراً .. و يراك النا�س 
�سغرياً .. • لي�س من العار اأن 

ن�سقط و لكن العار اأن ال ن�ستطيع 
النهو�س..

على  حتتوي  ال  ال�ساجد  بع�س  هنالك 
ي�سطر  مما  االأحذية  لو�سع  رفوف 
باب  يف  اأحذيتهم  ترك  اإىل  ال�سلون 
ال�سجد وعند الزحام تختلط االأحذية 
البع�س  مرور  ي�سعب  وثانيا  اأوال  هذا 
عندما تكون هنالك م�ساحة وا�سعة من 
االأحذية البعرثة اأمام باب ال�سجد وهذا 
االأحذية  يطاأ  اأن  البع�س  من  يجعل 
االإ�سكاالت  من  عليه  يرتتب  وهذا 

ال�سرعية. 
�سبيل  يف  �سروري  التعاون  هنا  ومن 
اأن  واأ�سعفها  ال�سكلة  هذه  تنظيم 
ي�سع ال�سلون اأحذيتهم ب�سكل منتظم 
اإىل  جانبا حتى يرتك الجال للدخول 

ال�سجد. 

يف م�ساجدنا
الالمح،  ح�سن  الق�سمات،  مليح  االإن�سان  يكون  اأن  يكفي  ال 
يف  العيار  بل   ! باخلريية  عليه  يحكم  حتى  الهيئة  ظريف 
توؤله  الروح،  وحالوة  النف�س  وعذوبة  اخللق  جمال  هو  هذا 
مواقف ال�سقاء وتزعجه مناظر البوؤ�س، وال يتمايز الب�سر وال 
يعرف ن�سج عقولهم اإال يف حال االأزمات! ومن خري االأزمات 
يحكم  والتي  االإن�سان  لعادن  الكا�سفة  والنعطفات  الفاح�سة 
من خاللها على نبل اأخالقه و�سمو روحه وحاله عندما يزل 
اأو �سلوك، ومدى ا�ستعداده بعد ذلك للعودة  ويعرث يف كلمة 

بعد اخلطاأ واالعتذار لن اأخطاأ عليه! 
فكم من زوج نال من زوجته ورمبا اعتدى عليها، ومع هذا ال 

تده يقدم بني يدي جرمه كلمة يطيب بها خاطرها! 
اأو  �سائن  ب�سلوك  اأو  بكلمة جارحة  اآذى �سديقه  وكم �سديق 
اأن تنك�سف له احلقيقة ي�ستكرث عليه كلمة  بظن �سيئ وبعد 

اآ�سف !! 
وجرح  �سوته  عليه  فرفع  موظف  على  ت�سلط  مدير  وكم 

م�ساعره وعندما تبني له �سوء فعلته كابر  ومل يعتذر! 
فنحن  منه  مفر  ال  اأمر  الب�سر   من   االأخطاء  �سدور  ان    
اأمام  واالنهزام  الهوى  ومطاوعة  للزلل  معر�سون  جميعا 
االنفعاالت ال�سيئة وحظوظ النف�س، لذا ال اأحد يف ماأمن من 
اخلطاأ ! ولكن ماذا بعد اخلطاأ هل يتحمل االإن�سان ال�سوؤولية 

ويت�سامى ويعتذر؟ 
العمل  لديره يف  االإن�سان  يعتذر  اأن  �سرفا  لي�س  فانه  وللعلم 
اأو لن هو اأعلى مكانة واأرفع قدرا لكن الف�سل والجد هو يف 
مكارم  والتزام  واأداء حقوقهم،  ال�سعفاء،  مع  التعامل  ح�سن 

االأخالق تاههم فتعتذر لن ال يد  له يدفع بها الظلم وال 
ميلك ل�سانا �سليطا يعيد به احلق ال�سلوب وقد وجد حرارة 

الظلم، وم�سه لفحه واأ�سلى �سلوعه. 
يتحمل  الذي  هو  النف�س  نبيل  الكبري،  القلب  و�ساحب 
لالآخرين فال  �سببها  التي  النف�سية  االأوجاع  تلك  م�سوؤولية 
يقّر له قرار وال يهناأ له عي�س وال يهداأ له بال وال يرقى له 

دمع حتى يعيد االأمور اإىل ن�سابها. 
نتلم�س  لت�سرفاتنا  مراجعة  بعمليات  نقوم  اأن  اأجمل  فما 
حثنا  التي  باالأخالق  ونتحلى  عليها  اليد  ون�سع  االأخطاء 
عليها عظيم اخللق نبينا حممد )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( 
واأهل بيته االأطهار ) عليهم ال�سالم(  حيث ف�سيلة االعرتاف 

والرتاجع واالعتذار عن اخلطاأ ؟ !!

�آ�سـٌف !!

ا�ستخدام  االإن�سان  من  ت�ستلزم  معقدة  مهمة  الكتابة  تعترب 
الدقيقة، وبالن�سبة للطفل  الفكرية  مهاراته احلركية ومهاراته 
فاإنه يتعرف على الكتابة منذ ال�سغر كما هو احلال مع القراءة.

على  كبريا  اعتمادا  يعتمد  اأ�سبح  اأن اجليل احلايل  بالرغم من 
اأمر  للطفل  الكتابة  تعليم  اأن  اإال  الفاتيح،  ولوحة  الكمبيوتر 
اأ�سا�سي وفى غاية االأهمية، فالكتابة لي�ست جمرد و�سع جمموعة 
الطفل  تعلم  من  اأ�سا�سي  جزء  ولكنها  الورق  على  احلروف  من 

القراءة وكيفية التوا�سل مع االآخرين.
ويوؤكد العديد من اخلرباء ان مهارات الكتابة تعزز من مهارات 
القراءة عند الطفل، فلكي يتعلم الطفل القراءة يجب اأن يدرك 
لتكون  معا  و�سعها  يتم  معينة  اأ�سوات  عن  تعرب  احلروف  اأن 

كلمات. 
عندما يبداأ الطفل قبل دخوله الدر�سة يف تقليد احلروف التي 

ي�سمعه  الذي  ال�سوت  بني  العالقة  �سيفهم  فاإنه  اأمامه،  يراها 
للطفل  ت�سمح  الكتابة  واإن  الورقة،  على  يراها  التي  والكلمات 
ي�سبح  الوقت،  ومبرور  حوله،  من  كل  مع  تاربه  مب�ساركة 
اأنه  الطفل اأكرث قدرة على التحكم يف حركة يده باالإ�سافة اإىل 
اأفكاره  ترجمة  يف  ليبداأ  التوا�سل  يف  مهاراته  ا�ستخدام  يف  يبداأ 

على الورق.
ويجب ت�سجيع الطفل على الكتابة فاأعطيه بع�س اأقالم التلوين 
وورقة كبرية واتركيه ليكتب ما يريده، واجعلي طفلك ي�ستخدم 
الورق الخطط عند الكتابة وتاأكدي من اأن طفلك مي�سك القلم 

بطريقة �سحيحة.
 ومع الوقت ومزيد من التدريب، فاإن الطفل �سينمي ع�سالته 
ومهاراته وقدراته التن�سيقية التى �ست�ساعده على تكوين الكلمات 

وكتابة احلروف. 

علمي طفلِك الكتابة بخط جيد   
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الآباء وتربية الأبناء
عدنان اآل يحيى امل��س�ي

تربية الطفل واالهتمام ب�ساأنه م�سوؤولية اجتماعية 
واأخالقية ودينية اأناطها الجتمع وال�سرع باالأبوين 
النه النواة التي ت�سبح �سجرة فان اأح�سن مو�سعها 
و�سقاها اأعطت اأُكلها اليانعة واإال فما يكون م�سريها 
معرفة  وجبت  هنا  ومن  الوت،  اأو  الذبول  غري 
اخلطوط العامة ل�سقي هذه ال�سجرة وهي الرتبية 
وهما  عليها  القائمني  واهتمام  البيئة  اإطار  يف 
االأبوان، ولعل م�سكلة الكثريين اإنهم يت�سورون اأن 
الرتبية هي اب�سط االأمور ولكن الكّتاب والباحثني 
ي�سفون  عندما  يبالغون  الجال  هذا  يف  الخت�سني 
خطر الرتبية وتاأثريها البا�سر على �سلوك الطفل 

يف احلياة وهذا حق م�سروع لهم.
الفرار  اأو  ومع هذا فال�سعوبة ال تقابل باالنفالت 
من ال�سوؤولية رغم ما يعانيه االأبوان من عناء، الن 
تربية فرد تعني تربية جيل وهو بحاجة اإىل تربية 
الدر�سة  من  واأ�سدقائه  واإخوانه  اأبويه  من  ح�سنة 

العوامل  هذه  واجتماع  فيه  يعي�س  الذي  والجتمع 
يف  اأ�سا�سي  �سرط   ) الجتمع   / الدر�سة   / البيت    (
اأن تكون  بلوغ الرتبية ال�سحيحة الرجوة �سريطة 
واأخالقية  علمية  واأ�س�س  ومفاهيم  لقيم  خا�سعة 
لولده  اأراد  ومن  الغر�س  لهذا  معّدة  ودينية 
وكيف  العلماء  اإىل  النظر  عليه  زاهراً  م�ستقبال ً 
اأو  ال�سوء  الأ�سدقاء  اأو  لل�سارع  تركوا  وهل  تربوا.. 

للمفاهيم والقيم غري الدرو�سة؟!.
تربية  اإىل  انظر   .. االأم  عزيزتي   .. االأب  عزيزي 
واآل  و�سلم(  واله  عليه  اهلل  )�سلى  االأكرم  الر�سول 
ر�سول  ال�سالم(   )ولكم يف  ) عليهم  االأطهار  بيته 
اأبناءهم  اإنهم عاقبوا  اأ�سوة ح�سنة(  فهل تد  ِ اهلل 
اأو  �سربوهم  اأو  بوجوههم  زعقوا  اأو  �سارماً  عقاباً 
اأهانوهم اأو حّرموا عليهم حقوقهم اأو كذبوا عليهم 
اأو دللوهم الدالل الفرط اأو اأعطوهم كل ما يريدون 
اأو فر�سوا عليهم قيوداً �سارمة دون اإقناع لذلك؟! 
بل تد عندهم الكلمة الطيبة ال�سادقة، حيث اإنهم 
زرعوا يف قلوب اأبنائهم مبادئ وقيم االإ�سالم، لذلك 
اإن  اختلف �سلوكهم عن �سلوك االآخرين والالحظ 
هناك نظريات علمية حديثة تهتم بالطفل ولكنها 
مببادئها  النظريات  وهذه  اخلارج  من  م�ستوردة 
االجتماعية  مبادئنا  مع  تن�سجم  ال  قد  ومفهومها 
العربي  جمتمعنا  اإن  علما  والعربية،  واالإ�سالمية 

مفعم باالأ�سالة واالإرث االجتماعي الزاخر.
لذلك ي�ستوجب على االآباء االعتناء برتبية اأبنائهم 

وفق �سيغ و�سعها العرف االجتماعي ومبادئ ديننا 
الر�سول  الب�سرية  لنقذ  الطيبة  وال�سرية  احلنيف 
واأهل  و�سلم(  واله  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  االأكرم 
القد�س  البلد  لهذا  العظام  والرجال  االأطهار  بيته 
الذي هو مهد احل�سارات واالأديان ومثوى االأنبياء 
وح�سب  االأطهار،  ال�ساحلني  وال�سحابة  واالأولياء 
الثل القائل ) ما يف االآباء يرثه االأبناء( اإذن البد اأن 
يكون �سفرنا الا�سي هو ال�سعل الو�ساء لغدنا ال�سرق 
ونتمنى جميعاً اأن نكون االآباء الذين يرتكون اأف�سل 
�سملهم  نكون ممن  وان  الرتبية  ال�سالح يف  العمل 
احلديث ال�سريف الذي يقول : ) اإذا مات االإن�سان 
انقطع عمله من الدنيا اإال عن ثالث .. علم ينتفع 

به اأو �سدقة جارية اأو ولد �سالح يدعو له(...

اأن ميــتــدحــوا بو�سف  الــذيــن يحبون  هـــوؤالء  كــثــريون 
الرجولة، ولكن ال ي�سعفهم ر�سيدهم منها، فيلجوؤون 
هذا  لهم  وت�سد  النق�س،  هــذا  لهم  ترفع  اأ�ساليب  اإىل 

اخللل، ومن هذه االأ�ساليب:
1ـ حماوالت اإثبات الذات: 

التي غالبا ما يلجاأ اإليها ال�سباب الراهق، في�سر على 
راأيه و يتم�سك به ب�سدة، حتى تغدو خمالفة االآخرين 

مطلبا بحد ذاته ظنا منه اأن هذه هي الرجولة.
2 - الت�سلب يف غري موطنه: 

والتم�سك بالراأي واإن كان خاطئا، والت�سبث بالواقف 
اأن  الــبــاطــل، ظــنــا  عــلــى  كــانــت  واإن  ـــرار عليها،  واالإ�ـــس

يتخلى عن  واأال  الرجل يف كالمه،  يعود  اأال  الرجولة 
اتــخــذه، واإن ظهر  قـــرار  مــواقــفــه، واأال يــرتاجــع عــن 

خطوؤه اأو عدم �سحته.
3 - الق�سوة على االأهل: 

الــرفــق لي�س مــن �ــســفــات الــرجــولــة، واأن  اعــتــقــادا ان 
الرجل ينبغي اأن يكون �سليب العود �سديدا، ال يرتاجع 
يف قول، وال يناق�س يف قــرار، فتجد ق�سوة الــزوج على 
زوجته والوالد على اأوالده والرجل على كل من حوله 
اأن اأكمل النا�س رجولة كان اأحلم النا�س واأرفق  .. مع 

النا�س بالنا�س مع هيبة وجالل. 
وتوجد اأمور اأخرى يحاول البع�س اإثبات رجولته بها، 

رغم اأنها ال تعلق لها بهذا الو�سف اإال يف ذهن �ساحبها 
.. ، فمن ذلك:

النا�سئة  لــــدى  والـــرجـــيـــلـــة  الـــتـــدخـــني  ظـــاهـــرة   •
الــبــيــوت الأوقـــــات طويلة،  الــتــغــيــب عــن  اأو  والــ�ــســغــار، 
ال�ساجرات  خـــالل  مــن  والــرجــولــة  الــقــوة  اإظـــهـــار  اأو 

والعراك مع االآخرين. 
الـــذي ميلك مقومات  االإنــ�ــســان  اأو  الــ�ــســاب  ان  واحلـــق 
الرجولة، لي�س بحاجة اإىل ت�سنعها اأو اإقناع االآخرين 
اأفعاله  ت�سهد  ومــا مل  بذلك  تنطق حاله  فما مل  بها، 
برجولته، فالت�سنع لن يقوده اإال اإىل الزيد من الف�سل 

واالإحباط.

الرج�لة و املفاهيم اخلاطئة
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من عجائب خلق اهلل..م�ساكن النمل

تنظف�ا..
طالا  كلمة  نظيف"  االإ�سالم  فان  "تنظفوا 

بعيدة  اإنها  يبدو  ولكن  م�سامعنا  طرقت 
ومتاعب  م�ساعب  من  نعي�سه  عما  النال 

العمورة  وجه  على  بقعة  واطهر  اأقد�س  يف 
احلفر  عمليات  القد�سة،  كربالء  مدينة  وهي  اأال 

بذريعة  الرئي�سية  ال�سوارع  يف  القدمي  التبليط  وتك�سري 
خانة  يف  �سبت  وان  اإنها  اخلدمات،  وبقية  الجاري  ت�سليك 

اجلمر،  من  اأحر  على  الواطن  ينتظرها  التي  ال�سرورية  اخلدمات 
على  خطر  وم�سدر  وباء  اإىل  حتولت  الناطق  بع�س  يف  اإنها  بيد 
وذلك  ال�سوارع،  تلك  على  الطلة  البيوت  واأ�سحاب  الحالت  اأ�سحاب 
الواطن  ويتحمل  احلفريات  عليها  تبقى  التي  الطويلة  الدد  ب�سبب 
على  ترتاكم  التي  ال�سيارات  مرور  من  النبعثة  االأتربة  خاللها  من 

اإىل  اإ�سافة  الارة،  اأح�ساء  يف  ترت�سب  وكذلك  الحالت  اأ�سحاب  ب�سائع 
ما  ينتظره االأطفال وكبار ال�سن من خطورة الوقوع يف الطبات واحلفر 

ال�ساريع.. تلك  تخلفها  التي 
اأن ت�سرع يف تبليط واك�ساء ال�سوارع التي اكتملت  اأملنا يف  وزارة البلديات 

كربالء  الإظهار  اإيذانا  اخلدمات،  وبقية  الجاري  ت�سليك  عمليات  فيها 
الرتا�سة  واأر�سفتها  النظيفة  ب�سوارعها  مزهوة  اجلديدة  بحلتها  القد�سة 

�سواء. والزائر على حد  الواطن  ت�سر  التي  الغناء  وحدائقها 

االأمانة  تنعى  واالأ�سى  احلزن  ببالغ 
القد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة 
�ساكر(  علي  )حممد  الراحل  الفقيد 
الذي  االإ�سالمية  اإيران  جمهورية  من 
وافته النية اإثر تعر�سه حلادث �سقوط 
االإمام  خدمة  �سرف  اأدائه  اأثناء  األيم 
مع  كمتطوع  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
اإخوانه، تغمده اهلل تعاىل بوا�سع رحمته 
هلل  فاإنا  وال�سلوان،  ال�سرب  ذويه  واألهم 

واإنا اإليه راجعون.

هذه لي�ست تّلة اأو منزال ريفيا! اإنها بب�ساطة م�سكن 
من �سنع النمل !! وقد وجد العلماء ان هذه ال�ساكن 
ت�ساهي تلك التي ي�سنعها الب�سر فهي مزودة بكل ما 

يحتاجه النمل من غرف خا�سة لتخزين الغذاء وفتحات 
تهوية وغرف لل�سغار وو�سائل تعقيم... ولذلك فاإن 

القراآن �سمى هذه البيوت )م�ساكن( وهي ت�سمية دقيقة 
جداً من الناحية العلمية وت�سهد على اعجاز القراآن. 

ها النَّْمُل  لٌَة يا اأيُّ يقول تعاىل على ل�سان منلة:{ّقاّلْت مَنْ
اْدُخُلواْ َم�َساِكَنُكم}.)النمل:18(..ف�سبحان اهلل ..!! 

تعزية
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 اأول در�ض اخللقة
اإن اأول در�س يف اخللق، بعد در�س الطاعة 
واالإنابة..   ) التوبة   ( در�س  والع�سية، هو 
�سورة  يعر�س  الكرمي  القراآن  اأن  فكما 
ال�سيطان،  مع�سية  وهي  االأوىل  الع�سية 
مع  تتنافى  ال  التي  اآدم  مع�سية  ثم  ومن 
التوبة  �سورة  يعر�س  فكذلك  ع�سمته، 
تلّقيه  بعد  اآدم  عن  عفوه  وهو  االأوىل، 
اأن  ُيـعلم  ذلك  ومن  عنده..  من  الكلمات 
احلق اإذا اأراد اأن يتوب على عبده ) هّيـاأ ( 
له االأ�سباب، كما تلقى اآدم من ربه الكلمات 
اإىل  فالدعوة  التوبة،  على  اأعانته  التي 
التوبة والرجوع ال�سريع اإىل احلق التعال، 
وجه  على  الب�سرية  ال�سرية  �سروع  قارنت 
االأر�س، وال غنى عن ذلك مع ) اختالف 
ُلـعن  اأنه بعدما  ( رتب اخللق.. وقد روي 
ال�ساعة،  اإىل قيام  االإمهال  اإبلي�س، وطلب 
قلب  من  خرجت  ال  وعزتك  اإبلي�س:  قال 
ابن اآدم ما دام فيه الروح.. فقال تعاىل:{

دام  ما  التوبة  َمـنعته  ال  وعزتي وجاليل، 
فيه الروح }. 

اإذا كنت تعان من: 
التنف�سي. اجلهاز  من  العلوي  اجلزء  يف  وخ�سو�سا  التكررة  • االلتهابات 

. الفم  يف  تقرحات  • ظهور 
. الليلي  • الع�سو 

. اجللد  وتق�سر  • جفاف 
فاإنه يوجد لديك نق�س يف فيتامني )) A (( وهو موجود يف:

1. زيت كبد احلوت / اجلنب / اللنب / الق�سطة .
2. النباتات اخل�سر   واللونة مثل : ال�سبانخ / اجلزر / اخل�س .
3. الكرنب / الطماطم / البقول / اخلوخ / ع�سري الربتقال .

***
اإذا كنت تعان من:

. التوا�سل  • االإجهاد 
. الرتكيز  على  القدرة  • عدم 

. ال�سفاه  • ت�سقق 
. ال�سوء  من  • التح�س�س 

. ال�ستمر  • القلق 
. • االأرق 

فاإنه يوجد لديك نق�س يف فيتامني )) B (( وهو موجود يف:
1. اخلمرية / الكبد / اللحوم / �سفار البي�س .

2. اخل�سروات / الفواكه / الفول ال�سودان / ال�سبانخ / الكرنب / اجلزر.

كيف تعرف باأن احد الفيتامينات ناق�ض لديك ؟

تعلن دار القراآن الكرمي  يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
بالتن�سيق مع املديرية العامة لرتبية كربالء املقد�سة 

عن افتتاح دوراتها ال�سيفية والتاأهيلية، فعلى 
الراغبني بالت�سجيل مراجعة اإدارة دار القراآن الكرمي 
من ال�ساعة 9 – 11 �سباحًا ومن ال�ساعة 5 – 7 م�ساًء.

�سعبة االإعالم يف دار القراآن الكرمي 

العتبة احل�سينية القد�سة 

اإعالن
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 يف م�سقف ال�سحن احل�سيني ال�سريف


