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ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم الإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�ساد�سة
اخلمي�ص /13 رجب الأ�سب / 1432هـ املوافق  16 / 6 / 2011م 

العتبتان احل�سينية والعبا�سية املقد�ستان..
 ت�ساركان باإن�ساء طريق )يا ح�سني( الوا�سل بني كربالء والنجف

العتبة احل�سينية املقد�سة تتكـــفل باإجناز 7كم من طريق ياح�سني 

مدينة ُالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( الزراعية
اكرب مدينة زراعية  يف الفرات الأو�سط

�سعبة التبليغ الن�سوي تقيم حفل التتويج ال�سنوي 
الثالث للمكلفات يف �سحن املخيم احل�سيني



رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org

هاتف: 325194 مبا�سر  - بدالة: 321776 داخلي 171

رقم  االإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد  1216 ل�سنة  2009

A L - A   H   R   A   R

رئي�ص التحرير 

ال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

الأر�سيف

الت�سميم والإخراج

هيئة التحرير

املرا�سلون

�سامي كاظم عبد الرحمن

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

حيدر عدنان

عمار اخلالدي - ر�سول العوادي

حممد ال�سامي - ح�سنني ال�ساجلي

ح�سني اال�سدي   

ح�سن الها�سمي

طالب عبا�س

عالء ال�سالمي

ح�سني النعمة

علي اجلبوري

�سفاء ال�سعدي

  تي�سري عبد عذاب

Email  :  n o n  _  a  n  n  a  s  h  r  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m

لنختِم �لقر�آَن �سويًة

�سورة البقرة:
هذه  وتال  ال�سالم  عليه  اهلل  عبد  ابي  عن  عمار  بن  ا�سحق  عن  �سنان  ابن  عن  يون�ص   •
النبيني بغري احلق ذلك مبا  الآية  ) 61 ( ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات اهلل ويقتلون 
ع�سوا وكانوا يعتدون قال: واهلل ماقتلوهم بايديهم ول�سربوهم با�سيافهم، ولكنهم �سمعوا 
احاديثهم فاذاعوها فاأخذوا عليها، فقتلوا ف�سار قتال واعداء  ومع�سية.  يف عيون الأخبار 
باإ�سناده اإىل الر�سا عليه ال�سالم حديث طويل ويف اآخره قال: فقلت له فلم �سمي الن�سارى 
ن�سارى ؟ قال: لنهم من قرية ا�سمها نا�سرة من بالد ال�سام، نزلتها مرمي وعي�سى عليهما 

ال�سالم بعد رجوعهما من م�سر.
ما  خذوا  اهلل  قول  عن  ال�سالم  عليه  ال�سادق  �ساأل  انه  العيا�سي  روى  البيان  جممع  • يف 

اآتيناكم بقوة اأ بقوة بالبدان اأم بقوة بالقلوب ؟ فقال بهما جميعا.

ا  َّ ْج َلَنا ممِ ٍد َفاْدُع َلَنا َربََّك ُيْخرمِ َ َعلََى َطَعاٍم َواحمِ بمِ َواإمِْذ ُقْلُتْم َيا ُمو�َسى َلن نَّ�سْ
ُلوَن  َها َقاَل اأََت�ْسَتْبدمِ َها َوَب�َسلمِ َها َوَعَد�سمِ َها َوُفوممِ اآئمِ ثَّ َها َوقمِ ن َبْقلمِ ُت االأَْر�ُس ممِ ُتنبمِ
َبْت  رمِ ا �َساأَْلُتْم َو�سُ راً َفاإمِنَّ َلُكم مَّ �سْ ُطواْ ممِ ي ُهَو َخرْيٌ اْهبمِ الَّذمِ ي ُهَو اأَْدَنى بمِ الَّذمِ
اأَنَُّهْم َكاُنواْ َيْكُفُروَن  َك بمِ مِ َذلمِ َن اللَّ ٍب مِّ َغ�سَ ُة َوامْلَ�ْسَكَنُة َوَباآوؤُْواْ بمِ لَّ ُم الذِّ َعلَْيهمِ
َكاُنواْ َيْعَتُدوَن ا َع�َسواْ وَّ َ َك بمِ قِّ َذلمِ َغرْيمِ احْلَ يِّنَي بمِ مِ َوَيْقُتُلوَن النَّبمِ اآَياتمِ اللَّ بمِ

نَي َمْن  ئمِ ابمِ يَن َهاُدواْ َوالنَّ�َساَرى َوال�سَّ يَن اآَمُنواْ َوالَّذمِ {البقرة/61} اإمِنَّ الَّذمِ
ْم َواَل َخْوٌف  نَد َربِّهمِ اً َفلَُهْم اأَْجُرُهْم عمِ احلمِ َل �سَ رمِ َوَعممِ مِ َواْلَيْوممِ االآخمِ اللَّ اآَمَن بمِ
يَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم  ْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن {البقرة/62} َواإمِْذ اأََخْذَنا ممِ َعلَْيهمِ
يهمِ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن {البقرة/63}  ٍة َواْذُكُرواْ َما فمِ ُقوَّ وَر ُخُذواْ َما اآَتْيَناُكم بمِ الطُّ

َن  مِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلُكنُتم مِّ ُل اللَّ َك َفلَْواَل َف�سْ ن َبْعدمِ َذلمِ ْيُتم مِّ ُثمَّ َتَولَّ
ْبتمِ  نُكْم يفمِ ال�سَّ يَن اْعَتَدواْ ممِ ْمُتُم الَّذمِ يَن {البقرة/64} َوَلَقْد َعلمِ رمِ ا�سمِ اخْلَ

نَي  {البقرة/65} ئمِ َرَدًة َخا�سمِ َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنواْ قمِ
دق الل العلي العظيم �سَ

ب�سم الل الرحمن الرحيم

 �ل�سيخ حبيب �لكاظمي                         بدري �لغز�يل
ح�سني �سادق           رحيم �ل�ساهر        �جمد حميد         



رئي�ص التحرير

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
اأ�سهر  هي  رم�سان  و�سهر  �سعبان  و�سهر  ال�ّسهر  هذا  اّن  اعلم 
متناهية ال�سرف، واالحاديث يف ف�سلها كثرية، بل روي عن الّنبي 
)�سلى الل عليه واآله و�سلم( اّنه قال : اّن رجب �سهر الل العظيم 
ال يقاربه �سهر من ال�ّسهور حرمًة وف�ساًل، وعن مو�سى بن جعفر 
تباعدت عنه  : من �سام يوماً من رجب  ال�سالم( قال  )عليهما 

الّنار م�سري �سنة، ومن �سام ثالثة اأيام وجبت له اجلّنة .
واأحلى  الّلنب،  من  بيا�ساً  اأ�سّد  نهر يف اجلّنة  اأي�ساً: رجب  وقال 
من الع�سل َمْن �سام يوماً من رجب �سقاه الل عزوجل من ذلك 
ادق �سلوات الل و�سالمه عليه قال : قال ر�سول  الّنهر، وعن ال�سّ
الل )�سلى الل عليه واآله و�سلم(: رجب �سهر اال�ستغفار الّمتي، 
الرجب  وي�سّمى  رحيم،  غفوٌر  فاّنه  اال�ستغفار  فيه  فاأكرثوا 
اال�سّب الن الّرحمة على اّمتي ت�سب �سّباً فيه، فا�ستكرثوا من 

ر الَل َواَ�ْساأَُلُه التَّْوَبَة. قول اَ�ْسَتْغفمِ
على  دخلت   : قال  �سامل  عن  معتب  ب�سند  بابويه  ابن  وروى 
ادق )عليه ال�سالم( يف رجب وقد بقيت منه اأّيام، فلّما نظر  ال�سّ
ال  قلت:  �سيئاً  ال�ّسهر  هذا  يف  �سمت  هل  �سامل  يا  يل:  قال  ايّل 
الّثواب ما مل  يا بن ر�سول الل، فقال يل: فقد فاتك من  والل 
له الل وعّظم  يعلم مبلغه ااّل الل عزوجل، اّن هذا �سهر قد ف�سّ
ائمني فيه كرامته ، قال : فقلت له : يا بن  حرمته واأوجب ال�سّ
ببع�س  اأنال فوزاً  ر�سول الل فان �سمت ّما بقي منه �سيئاً هل 
ائمني فيه، فقال : يا �سامل من �سام يوماً من اآخر هذا  ثواب ال�سّ
ال�سهر كان ذلك اأماناً من �سّدة �سكرات املوت واأماناً له من هول 
املّطلع وعذاب القب، ومن �سام يومني من اآخر هذا ال�ّسهر كان 
اآخر  من  اأّيام  ثالثة  �سام  ومن  راط،  ال�سّ على  جوازاً  بذلك  له 
هذا ال�ّسهر اأمن يوم الفزع االكب ومن اأهواله و�سدائده واعطى 

براءة من الّنار.
م�سداق  لها  وكلها  للبع�س  بع�سها  مكملة  واملنا�سبات  االعمال 
واحد عندما تكون االعمال واحياء املنا�سبات من خالل ا�ستذكار 
االطهار  االئمة  حياة  من  ن�ستوحيها  التي  العظيمة  الدرو�س 
ملفردات  ت�سرفاتنا طبقا  تكون  ان  ال�سالم م�سداقها هو  عليهم 
رجب  ب�سهر  اخلا�سة  املنا�سبات  من  ا�ستوحيناها  التي  الدرو�س 

اخلري .
الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف  قراءتها  علينا  يجب  التي  االدعية  ان 
ر�سالة  هي  ال�سالم  عليه  ال�سجاد  االإمام  ادعية  وخ�سو�سا 
ا�ستغلها االإمام من خالل الدعاء لن�سرها بني  ت�سريعية علمية 
تلزمنا  درو�س  هي  االدعية  يف  نقروؤها  التي  فالكلمات  امل�سلمني 
عليه  املع�سوم  يريدها  �سورة  باف�سل  نكون  حتى  بها  االلتزام 

ال�سالم لنا .

�سهُر رجب االأ�سب فر�سة للفزع اإىل الل بالتوبة

ال عمل..
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اإىل  املقد�سة  كربالء  اأ�سار خطيب اجلمعة يف 
جمموعة  اإىل  العراق  مدن  من  عدد  تعّر�س 
الرمادي  مدن  وخ�سو�ساً  اإرهابية  تفجريات 
االأعمال  هذه  �سحية  ذهب  حيث  وتكريت 
االإجرامية عدد كبري من ال�سهداء واجلرحى، 
برحمته  ال�سهداء  يتغمد  اأن  تعاىل  الل  ودعا 
بال�سفاء  اجلرحى  على  ومينَّ  الوا�سعة 

العاجل.
تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  �سماحته  َن  وثمَّ
هذه  �سحية  يذهب  حيث  االأمنية  االأجهزة 
بل  اأفرادها  من  الكبري  العدد  التفجريات 
ميثلون الن�سبة االأكب من ال�سحايا، وقال: اإن 
اإىل مراجعة  بع�س املناطق يف العراق بحاجة 
تكرار  ب�سبب  لها  املو�سوعة  االأمنية  اخلطط 
عمليات   ( فيها  االإرهابية  العمليات  ح�سول 
وجود  اإما  يعني  ما  باخل�سو�س(  التفجري 
مناطق رخوة يف هذه املدن تخرتقها ب�سهولة 
اجلماعات االإرهابية، وهذا نا�سئ اإما من عدم 
يف  خروقات  وجود  اأو  االأمنية  اخلطط  كفاءة 
�سماحة  وطالب  االأمنية.  االأجهزة  �سفوف 
املخت�سة  االأمنية  االأجهزة  الكربالئي  ال�سيخ 
براجعة هذه اخلطط وبذل املزيد من اجلهد 
ال�سحايا  اإن  اإذ  املناطق،  هذه  حلماية  االأمني 
م�سوؤويل  من  منهم  وبع�س  كبري  بعدد  فيها 
اإن  وال�سك  املدن،  تلك  يف  املحلية  احلكومة 
املدن  ولتلك  للبلد  كبرية  خ�سارة  ميثل  ذلك 
للمزيد  االإرهابية  للجماعات  دفعاً  ويعطي 

من العمليات االإرهابية  وكرر تاأكيده ب�سرورة 
تفعيل اجلهد اال�ستخباري ودعمه باأق�سى ما 
ودعمه  له  الكفوءة  العنا�سر  واختيار  ميكن 
الدعم  وتوفري  عنا�سره  تدريب  خالل  من 

املايل الكايف له.
ويف �سياق اآخر من خطبته اأو�سح �سماحته : اإن 
هناك الكثري من اجلرائم الب�سعة التي ترتكبها 
اجلماعات االإرهابية بحق املواطنني االأبرياء، 
ومن االأمور املهمة ملعاجلة ملف هذه اجلرائم 
من  املتخذة  الق�سائية  االإجراءات  تفعيل  هو 
منها  ال�سادرة  االأحكام  وتنفيذ  املحاكم  قبل 
والتي اكت�سبت الدرجة القطعية وعدم ال�سماح 
الإ�ساءة ا�ستخدام بع�س الت�سريعات الق�سائية 
عت من اجل توفري الغطاء القانوين  التي �ُسرِّ
ال�سحيح مل�سار التحقيق وتوفري اأوليات اإدانة 
واإن�سانية  قانونية  جهة  من  وكافية  �سحيحة 
م�ستندا  وحكمه  اإدانته  تكون  حتى  للمتهم 
االأدلة  وفق  على  واإن�سانية  قانونية  اأ�س�س  اإىل 

اجلنائية الكافية.
هناك  – اإن  له  يوؤ�سف  – ما  لكن  واأ�ساف: 
قبل  من  الت�سريعات  لهذه  ا�ستخدام  اإ�ساءة 
اإعطاء  عدم  منهج  تتبنى  التي  اجلهات  بع�س 
وي�سوده  ي�ستقر  لكي  البلد  لهذا  الفر�سة 
النفوذ  على  قادرة  اجلهات  وهذه  االأمان، 
حتقيق  اإىل  ت�سل  لكي  املخت�سة  االأجهزة  اإىل 
يوؤدي  ال�سيئ  اال�ستغالل  هذا  اإن  كما  ماآربها 
االإجرامية  الق�سايا  يف  وت�سويف  متييع  اإىل 

الشيخُ  الكربالئي ينتقد بعض اجلهات السياسية اليت تتبنى منهج عدم استقرار البلد ويؤكد 

إن دماء األبرياء من العراقيني أمانة يف أعناق املسؤولني 

اخُلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة
اخلطيب: مثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف االأ�سرف �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي

املكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف        الزمان:7 / رجب املرجب/ 1432 هـ  املوافق 2011/6/10م

اإنَّ بع�ض املناطق يف العراق 
بحاجة اإىل مراجعة اخلطط 

الأمنية املو�سوعة لها ب�سبب 
تكرار ح�سول العمليات 

،،الإرهابية فيها 

،،

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



جرميته  تثبت  من  يبقى  بحيث  اخلطرة 
بانتظار فر�سة  ال�سجن لفرتة طويلة  داخل 
�سانحة لتهريبه اأو مار�سة بع�س ال�سغوط 
اجل  – من  �سيا�سية  اأطراف  من  – وحتى 
واإطالق  واقعها  عن  التحقيق  نتائج  �سرف 
�سراحه، وقد ا�ستكى كثري من املواطنني من 
هناك  اإن  يذكرون  حيث  احلاالت  هذه  مثل 
قد  يرونهم  ولكن  اإدانتهم  ثبتت  جمرمني 
اأطلق �سراحهم فيما بعد، بحجة وذريعة عدم 

كفاية االأدلة!!
االأبرياء  ال�سحايا  دماء  اإن  �سماحته:  وقال 
من العراقيني هي اأمانة يف اأعناق امل�سوؤولني 
الدولة  يف  م�سوؤول  اكب  من  ابتداء  جميعاً 
بهذه  ملن هو معني  فيها  م�سوؤول  ا�سغر  اإىل 

امللفات.
عما  اىل  الكربالئي  ال�سيخ  �سماحة  وتطرق 
تعليمات  من  �سابقا  احلكومة  من  �سدر 
املولدات  الأ�سحاب  جماناً  الوقود  بتوفري 
االأهلية واحلكومية من اجل تخفيف املعاناة 
يف  احلاد  النق�س  ب�سبب  املواطنني  عن 
خدمات الكهرباء وهي خطوة ايجابية ناأمل 
املعنية  احلكومية  االأجهزة  الطرفني:  من 
بينهم  فيما  التعاون  املولدات  واأ�سحاب 
رعاية  ي�سمن  وبا  املن�سود  الهدف  لتحقيق 
حقوق املواطنني يف تقدمي اخلدمة املطلوبة 
با يتنا�سب والدعم املقّدم من قبل االأجهزة 
حقوق  ي�سمن  واأي�سا  املعنية  احلكومية 

اأ�سحاب املولدات.

بعد  املولدات  اأ�سحاب  االإخوة  من  وتاأمل 
تقدمي هذا الدعم من توفري الوقود جماناً 
وهو يكّلف الدولة مئات املليارات من الدنانري 
لهذا  اال�ستخدام  ح�سن  خالل  من  وذلك 
الدعم واأي�سا تفّهم وتقدير من قبل اأ�سحاب 
املواطنون  بها  ميّر  التي  للمعاناة  املولدات 
الكهرباء  خدمات  يف  احلاد  النق�س  ب�سبب 
وهذا  احلار،  ال�سيف  ف�سل  يف  خ�سو�ساً 
املولدات  اأ�سحاب  ا�ست�سعار  خالل  من  ينبع 
على  امللقاة  واالإن�سانية  الوطنية  للم�سوؤولية 
من  ميكن  ما  اأق�سى  ببذل  وذلك  عاتقهم، 
الوقت  ويف  اخلدمة.  هذه  لتوفري  جهود 
احلكومية  االأجهزة  يف  االإخوة  طالب  نف�سه 
مير  التي  العمل  اأجواء  يتفّهموا  اأن  املعنية 
تقدمي  اإىل  يوؤدي  با  املولدات  اأ�سحاب  بها 
اآراء  اإىل  باال�ستماع  وذلك  احللول،  بع�س 
الكفيلة  ال�سبل  ومناق�سة  املولدات  اأ�سحاب 

التي تعينهم يف تقدمي اخلدمة املطلوبة.

اأهمُّ ما جاء يف اخُلطبة
اإدانتهم  ثبتت  اإن هناك جمرمني  املواطنني من  • ا�ستكى كثرٌي من 
عدم  وذريعة  بحجة  بعد  فيما  �سراحهم  اأطلق  قد  يرونهم  ولكن 

كفاية االأدلة!!.
التعاون  املولدات  واأ�سحاب  املعنية  احلكومية  االأجهزة  من  • ناأمُل 
وبا  املولدات  واأ�سحاب  املواطنني  حقوق  ي�سمن  با  بينهم  فيما 

يتنا�سب والدعم املقّدم من قبل احلكومة .

مَن الأمور املهمة ملعاجلة ملف 
اجلرائم تفعيل الإجراءات 
الق�سائية املتخذة من قبل 
املحاكم وتنفيذ الأحكام 

ال�سادرة منها والتي اكت�سبت 
الدرجة القطعية

،،

،،
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باأي  يعني  ال  االأمر،  حقيقة  يف  الدعاء  فاإن  وطبعاً 
حال من االأحوال االتكالية، وترك االأمور ت�سري على 
عواهنها، وقد ينظر اأحياناً اإىل االأمر بنظرة �سطحية، 
حينما يعدُّ الدعاء مثلبة على االإن�سان، من حيث اإنه 
امل�ساألة  بالدعاء،  ويتم�سك  االأ�سباب،  جميع  يرتك 
لي�ست هكذا فهذه النظرة ال تعدو كونها نظرة جاهلة 

و�سطحية تنم عن ق�سور يف الفهم.
ارتباط  عملية  اإال  حقيقته  يف  هو  ما  الدعاء  اإن  اإذ 
يعني  ال  وهذا  وتعاىل،  تبارك  وخالقه  العبد  بني  ما 
بل  القول،  اأ�سلفنا  كما  االأمور  بقية  عن  اال�ستغناء 
اأن  االأمور البد لالإن�سان  اإن مثل هذه  بالعك�س حيث 
لق�ساء  ال�سعي  وي�ستحب  بل  ال  �سعيه،  فيها  ي�سعى 
واأمثال  االأر�س،  وتعمري  النا�س،  وحوائج  حوائجه 
يجب  ريب  ال  الدعاء  كثرية..واإن  االأعمال  من  ذلك 
العمل..فاإن اال�ستعانة بالل تعاىل يف  اأن يكون قرين 
جميع �سوؤوننا مطلوبة، ومن اأبرز مظاهر اال�ستعانة 

هذه  تنطوي يف م�ساألة الدعاء ..
اإن الل تبارك وتعاىل حقيقة جعل هذه االأ�سهر – �سهر 
رجب املعّظم – ويو�سف باأنه �سهر رجب االأ�سب الأن 
الل تعاىل، ي�سبُّ فيه اخلري �سبا، واأي�ساً �سهر �سعبان 
ومن  ثم يتهياأ االإن�سان اإىل �سهر الل  تعاىل، وهو �سهر 
رم�سان الكرمي ..هذه اأبواب خري يفتحها الل تبارك 
التي  االأبواب  وتعاىل، وهي كثرية جداً، واإحدى هذه 

ُفتحت ، هو هذا ال�سهر الكرمي، �سهر رجب االأ�سب.
عملية  يعلمنا  هو  ال�سهر،  هذا  فوائد  جملة  من  لعل 
فاإن  الواقع  ففي  تعاىل،  لل  والتوا�سع  اخل�سوع 
ما  كثرياً  وتراه  ومتجب،  متكب  وجوده  يف  االإن�سان 
من  ينّبهه  اأن  يحاول  وتعاىل  تبارك  والل   .. يطغى 
من  ال�سامخ  الراأ�س  هذا  طاأطئ  اإن�سان  غفلته..يا 
فراغ، واإن مل تطاأطئه عن اإرادة؛ فاإنه �سيتطاأطاأ هذا 
االإن�سان ي�سعر  اإن  املنا�سب  .. ومن  اأنفك  الراأ�س رغم 
اأمام  �سيء  ال  اإنه  نف�سه  داخل  يف  وي�سعر  بالتوا�سع، 

عظمة وقدرة الل تبارك وتعاىل ..
رجب،  �سهر  حلول  خالل  من  ُفتمِح  الباب  هذا  اإن 

بيد اإن املهم بالن�سبة لنا اأن نعرف الباب اأواًل ومن ثم 
نحاول اأن ندخل .. كثري من النا�س تتعامل مع هذه 
االأيام وخ�سو�ساً اأيام  اأ�سهر رجب و�سعبان ورم�سان، 
ويح�سبونها مع باقي االأيام كحد �سواء، لكن امل�ساألة يف 
تاأمل، ومن ثم حماولة الرجوع  اإىل  حقيقتها حتتاج 

اإىل الل �سبحانه وتعاىل .
واإن �سهر رجب تهيئة لالإن�سان لكي يدخل يف رحاب 
يوم  �سهر رجب ففي كل  ..ادخلوا  تبارك وتعاىل  الل 
ال�سريف  ال�سهر  هذا  يف  الفرائ�س  بعد  دعاء  عندكم 
اأي�ساً  ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  االإمام  تزور  اأي�ساً   ،
ال�سابع  اأي�ساً  الن�سف من رجب فيه زيارة واأعمال .. 
والع�سرون من هذا ال�سهر فيه املبعث النبوي ال�سريف 
..اإذن البد اأن ن�ستفيد من هذه الرحمة والبكة التي 
فتحها الل تبارك وتعاىل يف هذا ال�سهر ال�سريف. البد 
لنا اأن ننبه اأنف�سنا، وننبه اأخواننا من الغفلة، فالقلب 
اأن  حينئذ  ي�ستطيع  ال  معا�سي  على  ينطوي  عندما 
يب�سر �سيئاً، ذنب فوق ذنب، اإىل اأن يرتاكم على هذا 
حجاباً  وي�سكـّل  ف�سيئاً..  �سيئاً  الذنوب  �سداأ  القلب 
والت�سويف،  واالأطماع  وال�سهوات  االأوهام  من  كثيفاً 
بن  يا  حقيقتها،  على  االأمور  جلوهر  روؤيتنا  فيمنع 
يف  واأنت  تعاىل  الل  اإىل  فُتب  كرمية  اأ�سهر  هذه  اآدم 
انتبهوا  الكرمية،  اأ�سرنا  اأرباب  يا   .. ال�سباب  ريعان 
هناك خطر حقيقي يداهم االأخالق .. واأنت اأيها االأب 
احر�س على اأن جتمع نف�سك وعائلتك، واأن تفهّمهم 
وتعلمهم بثواب واأعمال واأجر هذه ال�سهور الكرمية، 
بالتوبة من  تعاىل  الل  اإىل  نفزع  لكي  فر�ستنا  فاإنها 
خالل مراجعة النف�س ..احر�س على اأن ال يراك الل 
يف مواطن مع�سيته ، واحر�س على اأن ال يفتقدك الل 
الكبري  االهتمام  الكل  من  ..الرجاء  طاعته  مورد  يف 
اإن االإن�سان يبني الآخرته  ب�ساألة الرتبية .. وجميل 
يكون  اأن  ع�سى  بالولد  يهتم  وان   .. نف�سه  من خالل 
على  متر  وهي  كرمية  االأ�سهر  فهذه   .. له  �سفيعاً 

االإن�سان كمر ال�سحاب، فالبد من اال�ستفادة منها.

اإن الدعاء يعد من املوارد البارزة 
ملظهر من مظاهر العبودية، عبودية 

الإن�سان اإىل اهلل تعاىل، ولذلك ورد يف 
الروايات؛ اإن املوؤمن دّعاء ) اأي كثري 
الدعاء ( وما من �ساردة ول واردة اإل 
وي�ستح�سر اهلل تبارك وتعاىل يف قلبه، 
وي�ستذكر اإن اهلل تبارك وتعاىل هو من 
بيده جميع الأ�سباب..بل وم�سبب 

الأ�سباب.

،،

،،

 م�ستقاة ٌ من اخُلطبة االأوىل 

ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 

يف 2011/6/3 

 �سهرُ رجب 
�الأ�سب فر�سة
للفزع �إىل �لله 

بالتوبة
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مْن هم خري الربية الذين ُق�سد بهم يف 
الآية الكرمية: 

)اإن الذين  اآمنوا وعملوا ال�ساحلات اأولئك هم 
خري الربية(  / ) البينة - 7 (؟

اأمواُل الدولة )1(
ملكيتها  تعود  ار�س  املك حمال )مكتبة( مبنية على  اإين  ال�سوؤال: 
اأم  حالل  منها  العائد  املال  هل  وبعلمهم  )جتاوز(  بغداد  اأمانة  اإىل 

حرام؟
اجلواب: االأموال العائدة من العمل ال اإ�سكال يف ملكيتها ولكن يجب 
عليك ال�سعي لتح�سيل موافقة اجلهات الر�سمية املخت�سة لت�سحيح 

الت�سرف يف االأر�س.
وباعها  رخ�سة  غري  من  ار�س  قطعة  على  ح�سل  والدي  ال�سوؤال: 
ال  رخي�س  ببلغ  باعها  ال�سقوط  وبعد  الدولة  اإىل  تابعة  واالأر�س 
توزيع  يجوز  هل  احلكم  ما  والدي  تويف  �سهر  قبل  مبلغها  ي�ساوي 
املبلغ على الفقراء اأم يوجد اأمر اآخر؟اجلواب: اإذا كان الوالد قد قام 
بت�سجيل االأر�س با�سمه ر�سمياً بحيث مل تعد تابعة للدولة ثم باعها 

فلرتاجع اجلهة الر�سمية املخت�سة فيما يلزم فعله يف مثل ذلك.
اإحراز ر�سا  اإذا )باع( االأر�س وهي بعد تابعة للدولة فمع عدم  واأما 
)امل�سرتي( بت�سرفه يف املال حتى مع علمه بعدم ا�ستحقاقه له �سرعاً 

البد من اإرجاعه ومع عدم االإمكان فالت�سدق به عنه.
ب�سرقة  قاموا  الذين  االأ�سخا�س  باأحد  تتعلق  اأمور  حول  ال�سوؤال: 
الدولة،  اأموال  اإنها  بحجة  النظام  �سقوط  عند  والبنوك  امل�سارف 
وبعد ا�ستقرار الو�سع ن�سبياً قام هذا ال�سخ�س بفتح �سركة لل�سياحة 

وال�سفر: 
1ـ ما حكم عملي معه برتب �سهري مع علمي ب�سدر اأمواله؟

2ـ ما حكم الهدايا التي يعطيها هذا ال�سخ�س يل؟
3ـ ما حكم ال�سالة واالأكل وال�سرب يف بيت هذا ال�سخ�س؟

4ـ هل يجوز القر�س منه حلاجتي و�سوء و�سعي املادي؟
الرحم  �سلة  وقطع  اأقربائي  من  وهو  مقاطعته  الواجب  من  هل  5ـ 

لكونه �سارقا؟
تقبل  فهل  احلرام  الل  بيت  حج  اإىل  ال�سارق  ال�سخ�س  هذا  ذهب  6ـ 

حجته؟
7ـ هل يجوز اخذ االأموال منه ل�سد حوائج املوؤمنني؟

االأموال  من  لك  يدفع  ما  عني  اإن  تعلم  مل  ما  يجوز  1ـ  اجلواب: 
امل�سروقة.

2ـ يجوز اأخذها بال�سرط املذكور.
3ـ كذلك.

4ـ كذلك اأي�سا.
اأموال  اإرجاع  وجوب  على  تنبيهه  يجب  ولكن  املقاطعة  جتوز  ال  5ـ 

النا�س اإليهم.
6ـ ال نعلم القبول ولكن احلج �سحيح اإذا مل يكن ثوب اإحرامه وثوب 

طوافه وهديه من االأموال امل�سروقة.
7ـ يجوز بال�سرط املذكور.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
لو سألوكالسيستاني »دام ظله«

استفتاءات متنوعة
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اال�ستدالل بكتب وم�سادر وتفا�سري الطرف االآخر يكون 
ذكرت  التي  الروايات  جرد  خالل  ومن  واقنع  اأحجى 
(م�سدرا   51( من   )  23( وجدناه   االآية  هذه  تف�سري 
امل�ساحة  ل�سيق  وذلك  منها  لبع�س  نتعر�س   ، خمتلفا 

املخ�س�سة لهذا احلقل :
يف تف�سري الطبي - ج/30 �س/335 ذكر تف�سري االآية 

اأبي  اإبن حميد ، قال : ثنا عي�سى بن فرقد ، عن  حدثنا 
اجلارود ، عن حممد بن علي اأولئك هم خري البية فقال 

النبي )�سلى الل عليه واآله( : اأنت يا علي و�سيعتك .
كرم  علي  عن  مردويه  اإبن  اأخرج   - االآلو�سي  تف�سري  ويف 
الل تعاىل وجهه قال قال يل ر�سول الل )�سلى الل عليه 
واآله( اأمل ت�سمع قول الل تعاىل )اإن الذين اآمنوا وعملوا 
و�سيعتك  اأنت  هم  البية(   خري  هم  اأولئك  ال�ساحلات 
للح�ساب  االأمم  جثت  اإذا  احلو�س  وموعدكم  وموعدي 

يدعون غرا حمجلني.
واأما ابن حجر يف ال�سواعق املحرقة - �س 96 ، 159 ذكر 

تف�سري االآية. 
- عن اإبن عبا�س : اإن هذه االآية ملا نزلت قال )�سلى الل 
و�سيعتك  اأنت  تاأتي  و�سيعتك  اأنت  : هو  لعلي  واآله(  عليه 
غ�سابا  عدوك  وياأتي   ، مر�سيني  را�سني   ، القيامة  يوم 

مقمحني .
وفى املناقب : عن اأبى الزبري املكي عن جابر بن عبد الل 
) ر ( قال : كنا عند النبي )�سلى الل عليه واآله( فاأقبل 
علي فقال : قد اأتاكم اأخي : ثم التفت اإىل الكعبة فم�سها 
بيده . ثم قال : والذي نف�سي بيده ان هذه و �سيعته هم 
اإميانا معي  اأولكم  اإنه   : . ثم قال  القيامة  الفائزون يوم 
يف  واأعدلكم   ، الل  باأمر  واأقومكم  الل  بعهد  واأوفاكم   ،
الرعية ، واأق�سمكم بال�سوية ، واأعظمكم عند الل مزية . 
قال : فنزلت )اإن الذين اآمنوا وعملوا ال�ساحلات اأولئك 
: علي  اإذا قيل  ال�سحابة  : فكان  ، قال  هم خري البية( 

قالوا : قد جاء خري البية .
وذكر القندوزي احلنفي - ينابيع املودة - ج/ 2 �س/، 357 
، قال جمال الدين الزرندي املدين ، عن ابن عبا�س قال : 
ملا نزلت   هذه االآية  : اإن الذين اآمنوا وعملوا ال�ساحلات 
اأولئك هم خري البية قال )�سلى الل عليه واآله( لعلي : 
هو اأنت و�سيعتك ، تاأتي يوم القيامة اأنت و�سيعتك را�سني 
مر�سيني ، وياأتي عدوك غ�سبانا مقمحني . فقال : ومن 

عدوي ؟ قال : من تباأ منك ولعنك .
وعن ال�سيوطي - الدر املنثور - ج/ 6 �س/ 379 - اأخرج ابن 
ع�ساكر عن جابر بن عبد الل قال كنا عند النبي )�سلى 
الل عليه واآله( فاأقبل علي فقال النبي )�سلى الل عليه 
الفائزون  لهم  و�سيعته  اإن هذا  بيده  نف�سي  واآله(   والذي 
يوم القيامة، ونزلت ) اإن الذين اآمنوا وعملوا ال�ساحلات 
اأولئك هم خري البية(    فكان اأ�سحاب النبي )�سلى الل 

عليه واآله( اإذا اأقبل علي قالوا :  جاء خري البية. 
وكتب اإبن ع�ساكر - تاريخ مدينة دم�سق - ج/42 �س/ 37 
القا�سم  واأبو  الق�سريي  املظفر  اأبو  عاليا  اأخبناه   -
االأديب  اأبو �سعيد  اأنا  االأديب  اأبو �سعد  اأنا  ال�سحامي قاال 
اأنا اأبو �سيعد الكرابي�سي نا اأبو لبيد نا �سويد نا �سريك عن 
االأعم�س عن �سامل عن جابر قال �سئل عن علي فقال ذاك 

خري البية ال يبغ�سه اإال كافر.
حدثني   ... �س265   - املناقب   - اخلوارزمي  املوفق  ويف 
ال�سالم(  )عليه  كاتب علي  االأن�ساري  �سراحيل  بن  يزيد 
قال : �سمعت عليا )عليه ال�سالم( يقول : حدثني ر�سول 
الل )�سلى الل عليه واآله( وانا م�سنده اإىل �سدري فقال 
اآمنوا  الذين  )اإن   : ت�سمع قول الل تعاىل  اأي علي امل   :
وعملوا ال�ساحلات اأولئك هم خري البية( اأنت و�سيعتك 
للح�ساب  االأمم  جثت  اإذا  احلو�س  وموعدكم  وموعدي   ،

تدعون غرا حمجلني.
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الدباغ ُ يوؤكد ان احلكومة �سيكون لها موقف حمدد حيال اأي دولة 
حتت�سن اأن�سطة معادية للعراق

النجُف ال�سرف تعلن جاهزيتها لن�سحاب قوات الحتالل الأمريكية

عدٌد من ع�سائر الب�سرة ت�سلم اأ�سلحتها اإىل الأجهزة الأمنية 

العطواين : الأزمة الأمنية التي يواجهها العراق تقف خلفها جهات �سيا�سية

الأمنُي العام حلركة اأحرار البحرين يتهم النظام يف ال�سعودية مبمار�سة 
الإرهاب �سد املتظاهرين 

ا�ستمرار البحث عن ت�سعة اآلف قطعة 
اأثرية هربت من العراق عام 2003

ل�سوؤون  الدولة  وزارة  با�سم  االعالمي  املتحدث  ك�سف 
عن  الطالقاين  الزهرة  عبد  العراقية  واالآثار  ال�سياحة 
اإن البحث جار داخليا وخارجيا عن اأكرث من ت�سعة اآالف 
 ،2003 عام  الوطني  املتحف  من  �سرقت  اأثرية  قطعة 
م�سروقة  اأثرية  قطعة  االف  اربعة  من  اأكرث  ان  مبينا 
مت ا�سرتدادها خالل ال�سنوات املا�سية، وقال الطالقاين 
اإن "القوائم التي �سلمت اىل اجلهات االأمنية اخلارجية 
ت�سمنت تفا�سيل دقيقة عن االآثار امل�سروقة من املتحف 
الوطني"، الفتا اىل اإن ما مت ا�ستعادته من اآثار م�سروقة 
اآالف  اربعة  من  اأكرث  جتاوز  املا�سية  ال�سنوات  خالل 

قطعة اأثرية متنوعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منفذٌ  للعراق على البحر الأحمر عرب خط 
ل�سكة احلديد 

اأعرب وزير النقل االأردين مهند الق�ساة عن اأمل بالده 
يف تطوير مذكرة التفاهم التي وقعها مع العراق موؤخراً  
لربط البلدين بخط �سكة حديد اإىل اتفاقية خالل وقت 
قريب جلني ثمار هذا امل�سروع ولكي يكون للعراق منفذ 
العراق  ووقع  .هذا  عالية  كفاءة  ذو  االأحمر  البحر  على 
متهيداً  تفاهم  مذكرة  املا�سي  ال�سهر  اأواخر  واالأردن 
الإجناز م�سروع ربط البلدين بخط �سكك حديد يربط 
االأردنية بطول 1150 كلم  العقبة  بغداد وحمافظة  بني 

لت�سيري قطارات ب�سرعة ت�سل اإىل 140 كلم يف ال�ساعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلة التخ�سي�سات املالية يف كربالء وراء 
التعاقد مع �سركات تعمل باآلية الدفع بالأجل 
املو�سوي  حممد  كربالء  حمافظة  جمل�س  رئي�س  عزا 
اإىل  االآجل  بالدفع  تعمل  مقاوالت  �سركات  مع  التعاقد 
موؤكدا  االأقاليم،  تنمية  املالية �سمن  التخ�سي�سات  قلة 
وبني   ، ال�سركات  تلك  على  ال�سروط  ملء  �سعوبة 
اأمام  عقبة  ت�سكل  املالية  التخ�سي�سات  قلة  اإن  املو�سوي 
احلكومة  اأن  مبينا   ، االإعمار  م�ساريع  باإجناز  االإ�سراع 
املحلية ت�سطر اأحيانا اإىل التعاقد مع �سركات مقاوالت 
وفقا الآلية الدفع باالآجل، ما ال ميكننا   فر�س �سروط 

اأو اإمالء قرارات على تلك ال�سركات.

علي  با�سم احلكومة  املتحدث  الدولة  وزير  اكد 
اإيواء   عن  العراقية  احلكومة  علم  عدم  الدباغ 
ال�سعودية عددا من قياديي حزب البعث البائد 
�سيكون لها  العراقية  اأن احلكومة  اإىل  ، م�سريا 
اأن�سطة  حتت�سن  دولة  اأي  حيال  حمدد  موقف 

معادية للعراق. وكانت و�سائل اإعالم حملية قد 
ذكرت باأن عددا من قياديي حزب البعث البائد 
على  الريا�س  اإىل  توجهوا  �سوريا  يف  املقيمني 
املدن  �سهدتها  التي  االأخرية  االأحداث  خلفية 

ال�سورية.

ملحافظة  املحلية  احلكومة  يف  م�سوؤولون  اأعلن 
املحافظة  جاهزية  عن  اال�سرف  النجف 
املقرر  االأمريكية  االحتالل  قوات  الن�سحاب 
لالتفاقية  تطبيقا  القادمني  ال�سهرين  خالل 

املتحدة  والواليات  العراق  بني  املوقعة  االأمنية 
االأجهزة  ان  امل�سووؤلون  ....واكد  االأمريكية 
االأمنية هي من تقوم بحفظ االأمن منذ �سنوات 

عدة من دون احلاجة لوجود تلك القوات. 

يف  علي  كرمة  منطقة  ع�سائر  بع�س  قامت 
حمافظة الب�سرة بت�سليم عدد من قطع ال�سالح 
الدولة  وزير  بح�سور  االأمنية  االأجهزة  اىل 
ل�سوؤون امل�ساحلة الوطنية عامر اخلزاعي وعدد 
االإعالم  وو�سائل  املحلية  احلكومة  اأع�ساء  من 
�سيوخ  من  عدد  بح�سب  املبادرة  هذه  وتاأتي   ،
الع�سائر لرت�سيخ دعائم القانون وح�سر ال�سالح 

اآخر عقدت وزارة  الدولة فقط..من جانب  بيد 
مدينة  يف  الوطنية  امل�ساحلة  ل�سوؤون  الدولة 
الوطنية  للم�ساحلة  موؤمترا  املقد�سة  كربالء 
الفرات  منطقة  ع�سائر  ووجهاء  �سيوخ  �سم 
جهودها  يف  الع�سائر  دعم  اأجل  من  االأو�سط 
الف�سائل  نحو  وحتركها  االأمن  ال�ستتباب 

امل�سلحة لالنخراط يف العملية ال�سيا�سية. 

العراقي  االإ�سالمي  االأعلى  املجل�س  ع�سو  اأكد 
التي  االأمنية  االأزمة  اإن  العطواين  جمعة 
�سيا�سية  جهات  خلفها  تقف  العراق  يواجهها 
االحتالل  قوات  بقاء  متديد  على  تعمل 
اجلهات  تلك  اأن  موؤكدا  العراق،  يف  االأمريكية 
يف  العراقيني  وتقتل  ال�سيا�سي  امل�سروع  تخدم 
اأيادي  هناك  اإن  العطواين  وبني   ، ذاته  الوقت 

ينه�س،  اأن  الوطني  للم�سروع  تريد  ال  خفية 
االمريكية  االحتالل  قوات  خروج  تريد  ال  كما 
من البالد ، م�سريا اىل اإن هذه االأيادي ت�سغط 
اتفاقية جديدة  الإبرام  العراقية  احلكومة  على 
 ،2011 العام  بعد  ملا  القوات  تلك  بقاء  ت�سمن 

مطالبا احلكومة بالك�سف عن تلك اجلهات .

�سعيد  البحرين  اأحرار  العام حلركة  االأمني  اتهم 
ال�سهابي القوات ال�سعودية بمار�سة االرهاب �سد 
اىل  م�سريا   ، املنامة  يف  البحرينيني  املتظاهرين 
يف  ال�سهيوين  الكيان  من  اأمنيني  خباء  وجود 
البحرين.واكد ال�سهابي خطورة الو�سع الداخلي 

البحريني ب�سبب تزايد عمليات القمع واالعتقال 
دخول  من  احلقوقية  الدولية  املنظمات  ومنع 
البالد.حمذرا من تفاقم االأو�ساع وداعيا املجتمع 
بوجه  والوقوف  م�سوؤولياته  حتمل  اىل  الدويل 

�سيا�سة القمع ل�سلطات البحرين احلاكمة.
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ال عمل �إاّل بنّية

بدري الغزايل
لي . االأعمال ق�سمان : عمل تعبدي، وعمل تو�سّ

والعمل التو�سلي ال يحتاج اإىل عقد النية مثل تطهري الثوب ودفن امليت ..
اأما العمل التعبدي فيحتاج اإىل عقد النّية كاملبا�سرة بالو�سوء وال�سوم وال�سالة واحلج وغريها، وال 

ي�سح العمل بدونها..
وقوام النية اأمران: اأ- ق�سد ذات العمل. 

 ب- ق�سد القربة اإىل الل.
عن االإمام علي بن احل�سني )عليه ال�سالم( قال ) ال عمل اإاّل بنّية(.

وقال )عليه ال�سالم( : ) ال َح�َسَب لقر�سّي وال عربّي اإال بتوا�سع ، وال كرم اإاّل بتقوى، وال عمل اإال 
بنّية، وال عبادة اإال بتفقه(.

وقال االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(: ) اإمنا االأعمال بالنيات، واإمنا لكل امرئ ما نوى(.
وقال النبي )�سلى الل عليه واله و�سلم(: ) يا اأبا ذر، ليكن لك يف كل �سيء نّية حتى النوم واالأكل(.

وقال االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(: ) اإمنا ُخّلَد اأهل النار يف النار، الن نياتهم كانت يف الدنيا اأن لو 
ُخّلدوا فيها اأن يع�سوا الل اأبدا، واإمنا ُخلَد اأهل اجلنة يف اجلنة الن نّياتهم كانت يف الدنيا اأن لو بقوا 
اأبدا .. فبالنيات ُخّلد هوؤالء وهوؤالء، ثم تال قوله تعاىل: ) قل كلٌّ يعمل على  فيها اأن يطيعوا الل 

�ساكلته(.
عن زيد ال�سّحام انه قال: " ُقلت الأبي عبد الل ال�سادق )عليه ال�سالم(: اإين �سمعتك تقول: نّية املوؤمن 
العمل ربا كان رياء  ال�سالم( الن  النية خرياً من العمل؟ قال )عليه  خرٌي من عمله، فكيف تكون 

للمخلوقني والنية خال�سة لرب العاملني، فيعطي عز وجل على النية ما ال يعطي على العمل.
مَّ باحل�سنة وان مل تفعلها، لكي ال تكتب من  وقال النبي )�سلى الل عليه واله و�سلم(: ) يا اأبا ذر همِ

الغافلني(. وقال علي )عليه ال�سالم(: ) وباالإخال�س يكون اخلال�س(.

ح�سني النعمة

الهم�س  اإن  واأ�سعرتني  ا�ستوقفتني  كلمة  الالمباالة 
واحلديث حول ال�سباب ودورهم يف احلياة واملجتمع 
ينبغي اأن يتجاوز ذلك اإىل مرحلة احلوار الواقعي 
عّمن  يبحث  فال�سباب  وال�سباب،  امل�سوؤولني  بني 
حتديد  على  وي�ساعده  معه،  ويتفاعل  اإليه  ي�سغي 
اأهدافه ور�سمها خطوة بخطوة لي�سَل اإىل ما ي�سعى 
اأمانيهمِ امل�ستقبلية دون ت�سرع واندفاع  اإليه لتحقيق 
االتهام.  واأ�سابع  اللوم  توجيه  من  بداًل  جارف، 
املال  من  كثرياً  تنفق  املتقدمة  املجتمعات  وحيثما 
�سبابها،  طاقات  من  اال�ستفادة  اأجل  من  واجلهد 
على  الق�ساء  وحماولة  دورهم  لتفعيل  وتخطط 
احلديث  يتكرر  الو�سائل،  ب�ستى  لديهم  البطالة 
ال  اأو  اهتمامهم  وعدم  �سبابنا  �سلبيات  عن  لدينا 
"اتركوهم  يقول:  من  اأحياناً  فن�سمع  مباالتهم، 
فاإنهم يحتاجون اإىل الرتفيه واال�ستمتاع بحياتهم، 
اليوم  و�سياأتي  هواياتهم،  ميار�سوا  ال�سباب  دعوا  اأو 
ب�ساغل  يلتحمون  اأو  بالعمل  ي�ساركون  الذي 

احلياة".
تعلقاً  اأكرث  اأ�سبح  بع�سهم  اإن  �سبابنا  يف  امل�سكلة 
بتابعة الريا�سة والرتفيه ف�سال عن نزوح البع�س 
القنوات  ومتابعة  الدينية،  االأخالق  منظومة  عن 
يعمل  ما  على  الرتكيز  دون  املغايرة  الف�سائية 
للتخطيط  على خدمتهم، وهذا ما تطلَب ح�سورا 
الواعي للم�ستقبل، وذلك الخت�سار الوقت واجلهد 
وعدم اإهدار احلياة يف الدرا�سة اأو العمل بوظائف ال 
تنا�سبهم، فيما يكون التخطيط للم�ستقبل بتحديد 
واإمكانياته  ال�ساب  طموح  تنا�سب  التي  الدرا�سة 
وطاقاته، ليتمكن بعد تخرجه من العمل يف البيئة 
التي طاملا اأراد العمل واالإبداع فيها واأراد اأن ي�سيف 
ال�سليمة  الوجهة  وحتديد  الطموح  فتحقيق  اإليها، 
والعمل  والتميز  امليداين  التفوق  اإكمال  يف  ي�سهم 
االجتماعي يف احلياة  لر�سم توجهات ال�سباب نحو 
امل�ستقبل املدرو�س وهذا بحاجة اىل جديٍة ومثابرٍة 

وحر�ٍس واإخال�س.

من وحي القلم

جدية ُ�ل�شباب
        وهو�س �لالمباالة

م�ساركات



االإمام  خدمة  بودقة  يف  االإبداع  ين�سهر  عندما 
اأعماال  تكون  نتيجته  فان  ال�سالم  عليه  احل�سني 
رائعة يكون جزاءها يف الدنيا واالآخرة ، ومن هذا 
املنطلق قامت الكوادر الهند�سية يف �سعبة ال�سيانة 
املطهرة  احل�سينية  العتبة  يف  االت�ساالت  بق�سم 
لقناة  مرتاً   60 بارتفاع  حديدي  برج  بن�سب 
كربالء الف�سائية التابعة للعتبة املطهرة وبتكلفة 
�ستة ماليني دينار بعدما طالبت اإحدى ال�سركات 

اخلارجية بن�سب البج مقابل 40 مليون دينار .
)حيدر  املنت�سبني  قبل  من  املقام  املتميز  واجلهد 
بعد  جاء  حممد(  كاظم  وعدنان  كاظم  فا�سل 
جهود م�سنية ا�ستمرت ل�سهرين متتاليني لن�سب 
الأية  تدخل  غري  ومن  العمالق،  البج  هذا  مثل 
علمية  خرائط  ا�ستخدام  اأو  خارجية  �سركة 

)كتلوك( للبج.
كادرها  خالل  من  ال�سيانة  �سعبة  وقامت 
بامل�ساعدات  ودعمه  البج  بن�سب  املتخ�س�س 

حال  باأف�سل  الن�سب  عملية  متت  ولقد  الالزمة 
وبدة قيا�سية وعمل هند�سي دقيق.

ويبلغ ارتفاع البج احلديدي )املغلون( وذي املن�ساأ 
 16( القاعدة  م�ساحة  وعر�س  م(   60( الرتكي، 
�سم2(، ذي ثالثة  البج )73  راأ�س  م2(، وم�ساحة 
حتذيري  م�سباح  منظومة  عليها  تعمل  اأ�سطح 
حتذيري  فال�س  م�سباح   )20( مع  )فوتو�سيل( 
وكذلك  فوتو�سيل،  بنظومة  اأي�ساً  مرتبطة 
ال�سواعق  مانع  منظومة  على  البج  يحتوي 
من  م(   3( بعمق  اأيرث  وكذلك  الروؤو�س؛  متعدد 

النحا�س ال�سايف.
من  االخت�سا�س  اأ�سحاب  واإعجاب  وباعرتاف 
اخلطاأ  ان  االأبراج  بن�سب  املتمر�سة  ال�سركات 
املتوقع وامل�سموح به يف هكذا عمل هو 11% يف حني 
يجعلوا  اأن  ا�ستطاعوا  االت�ساالت  �سعبة  كادر  اإن 
ودقة  كفاءتهم  على  دليل  وهذا   %2 اخلطاأ  ن�سبة 
العمل  يف  ال�سعبة  املراحل  احدى  وعن   . عملهم 

ر منتسبو العتبة الحسينية مبلغ 40 مليون دينار ؟ كيفَ وفَّ
بهمة عالية وكفاءة رائعة ووقت قيا�سي ومبلــــــــــــــــغ زهيد ن�سبوا برج الف�سائية بارتفاع 60 مرتا 
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ر منتسبو العتبة الحسينية مبلغ 40 مليون دينار ؟ كيفَ وفَّ
بهمة عالية وكفاءة رائعة ووقت قيا�سي ومبلــــــــــــــــغ زهيد ن�سبوا برج الف�سائية بارتفاع 60 مرتا 

فا�سل  حيدر  املنت�سب  قال  جتاوزها  وكيفية 
عدنان:  اإن ارتفاع البج كان هو 60 مرتا يف حني 
الـ ) بيبي  ارتفاعه مع  العتبة  املوجود يف  الكرين 
احل�سول  فحاولنا  العمل  يعيق  وهذا  مرتا   55)
على كرين من احللة فلم ن�ستطع ومتكنا بجهود 
االأخوة العاملني يف البج من ا�ستخدام ) البكرات 

ثمانية  يقوم  حيث  احلديد  رفع  يف  واحلبال   )
 55 ارتفاع  اىل  احلديد  ورفع  ب�سحب  ا�سخا�س 
انا واالخ عدنان با�ستالم احلديد يف  مرتا ونقوم 
اعلى البج وكانت مهمة �سعبة و�ساقة وخطرية 
اخلطاأ  وبن�سبة  العمل  باجناز  احلمد  ولل  وقمنا 

التي ذكرتها .

وكلمة احلق يجب ان تقال وتبداأ بالثناء على هذه 
ال�سركات  جهود  ت�ساهي  التي  اخلرية  اجلهود 
ال�سيف  يف  كان  العمل  ان  وللعلم  املتخ�س�سة 
حيث حرارة ال�سم�س ومكان العمل مك�سوف حتت 
ال�سماء ، فهنيئا لهم هذا العمل يف خدمة احل�سني 

عليه ال�سالم .
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تو�شيات �ملرجعية لطلبة �لعلوم �لدينية

واحلركة  واحد  الهدف  االأنبياء،  ورثة  العلماء 
واحدة وامل�سري ي�سب يف تهذيب النفو�س والتقرب 
العباد،  وخدمة  ال�سالح  بالعمل  تعاىل  الل  اإىل 
تلك  على  ارتكازا  راقية  ح�سارات  بنيت  وطاملا 
اأمم  انهارت  طاملا  املقابل  ويف  الر�سينة  االأ�س�س 
على  �سيدت  تواريخ  وانطم�ست  �سروح  وتهاوت 
العالقة  ولتمتني  الزائف،  وبريقها  املادة  خواء 
بني االإن�سان وربه لالإ�ستزادة من العلوم واملعارف 
العظمى  الل  اآية  مثلية  ملكتب  كان    واملعنويات 
ظله  )دام  ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد 
اأمري  لزيارة  موعد  املقد�سة  كربالء  يف  الوارف( 
العظام  املراجع  وزيارة  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني 
العليا  الدينية  املرجعية  مع  االأول  اللقاء  وكان 
الدينية  العلوم  بطلبة  �سماحته  ترحيب  وبعد 
ملدر�سة �سريف العلماء – قد�س �سره- من كربالء 
خل�سناها  مهمة  و�سايا  �سماحته  األقى  املقد�سة 

بنقل فحواها وكاالآتي:
ابتداء تطرق �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين اإىل ) اإن 
لطالب العلم جنبتني: التح�سيل العلمي وتزكية 

النف�س ( ..
اأما املحور الأول: وهو حت�سيله العلمي فان على 
واجتهاد  جد  بكل  العلم  يح�سل  اأن  العلم  طالب 
باإتباع طريقة ال�سلف ال�سالح من علمائنا االأبرار 

ر�سوان الل عليهم، عن طريق:
1- حت�سري الدر�س وقراءة ال�سروحات قبل ح�سور 

الدر�س ويكون حت�سيله من املنابع ال�سحيحة.
2- اختيار االأ�ستاذ الذي تتوفر فيه �سفة العلمية 
املن�سغل  االأ�ستاذ  حتى لو مل يكن م�سهوراً، وترك 

بغري العلم وان كان م�سهوراً.
النقاط  على  للوقوف  الدر�س  بعد  املباحثة   -3

املهمة.
بالقال  اال�ستغال  وترك  التح�سيل  يف  اجلد   -4
االجتماعية  االأمور  وتقليل  واحلكاية،  والقيل 
الطلبة  بع�س  لالأ�سف  فانا جند  ال�سرورية  غري 
اإذا �سارت عنده وفاة احد االأ�سخا�س يرتك در�سه 
اأكرث، وهذا ما حرم  اأو  اإىل ع�سرة  الأيام قد ت�سل 
الكثري من الطلبة من نيل االجتهاد، فاالن�سغال 
االجتماعي االأكرث من الالزم عيب كبري وخالف 

ما ينقل عن كبار الفقهاء.
 – الرناقي  ال�سيخ  حت�سيل  ق�سة  �سماحته  وذكر 
كلما  كان  حيث  ال�سعادات-  جامع  كتاب  �ساحب 
جاءته من اأهله ر�سالة و�سعها حتت الفرا�س ومل 
اأهله  كتابة  مع  يعلم  ومل  اأبوه  تويف  حتى  يقراأها 
حل�سور  االأقل  على  يرجونه  الأ�ستاذه  فكتبوا  له، 
نحن  اأما  الرتكة  فليق�سموا  فاأجاب  الق�سمة، 

فم�سغولون بطلب العلم!.
5- عدم طرق اأبواب ال�سيا�سة واالأحزاب مهما يكن 
ا�سمها واإمنا لالأ�سف ال�سديد فان احلوزة العلمية 
كانت  وان  رئي�سيني  ل�سببني  تاأخرت   كربالء  يف 

ثمة اأ�سباب اأخرى:
اأ - الهجمة الوهابية التي فعلت ما فعلت يف كربالء 

وقتلت من قتلت من العلماء. 
ب -  ان�سغال بع�س طالب العلم بال�سيا�سة واالإعداد 

للق�ساء على العثمانيني حينها.
واأما املحور الثاين: الذي تناوله �سماحة املرجع 
الطالب  يبداأ  حيث  النف�س  تزكية  وهو  االأعلى 
ليكون  املوؤمنني  تزكية  ثم  اأوال ً  وبذاته  بنف�سه 
ْرَقٍة  فمِ ُكلِّ  ْن  ممِ َنَفَر  )َفلَْوال  تعاىل  لقوله  م�سداقاً 
ُروا َقْوَمُهْم  ُينذمِ ينمِ َولمِ ُهوا يفمِ الدِّ َيَتَفقَّ َفٌة لمِ ْنُهْم َطائمِ ممِ

ْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن ( وال يتحقق ذلك  اإمَِذا َرَجُعوا اإمَِلْيهمِ
اإال بـ:

1- اال�ستغال بتزكية نف�سه واملناجاة لياًل والرتفع 
عن املحارم قبل اأن ينقل ذلك اإىل املوؤمنني. 

يف  الدرا�سة  تعطيل  اأيام  يف  الفر�س  اغتنام   -2
العطلة ال�سيفية يف:

اأ - مراجعة الدرو�س املا�سية.
ب -  قراءة القراآن الكرمي وحفظ ما ال يقل عن 

خم�سة اأجزاء منه.
ت -  حفظ ما ي�ستطيع من نهج البالغة وحت�سني 
املذهب  عن  للدفاع  ال�سحيحة  بالعقائد  الطالب 

اإن تطلب االأمر ذلك.
اأ�سلوب  على  اإ�سالحها  بعد  النف�س  تهيئة  ث -  
بان  وذلك  واملوؤمنني  النا�س  للقاء  وعلمي  جيد 
يجمع بع�س الطلبة حوله واإلقاء ما فهمه عليهم 
يكن  ومل  �سحيحاً  االآخر  اعتقده  ما  وت�سحيح 
كذلك، ويكون جاهزاً لتويل م�سوؤوليته ال�سرعية 

بحيث لو ُطلب منه ذلك كان م�ستعداً.
3- واهم ما اأو�سيكم به ترك الكالم يف حق فالن 
اأن  لكم  فلي�س  بذمه  اأو  بدحه  �سواء  وفالن 
اأحدا ولو كان )علي ال�سي�ستاين( ولي�س  متدحوا 
وان  بل  يكن معمما،  وان مل  اأحدا  تذموا  اأن  لكم 
اأ�سار  اأهل لذلك ثم  كان من يدعي ما لي�س هو 
و�سرت  اجلميل  اظهر  من  يا   ( االإمام  قول  اإىل 

القبيح ( وقد اأكد على ذلك مراراً.
للطلبة  تعاىل  الل  اإىل  بالدعاء  توجه  واأخريا 
ويكونوا  حممد  بيت  اآل  علوم  من  ينتهلوا  باأن 
انتباهي  لفت  وقد  هذا  العاملني،  العلماء  من 
انه منع الطلبة من تقبيل يده ال�سريفة واكتفى 
الطلبة  ال�سوؤال يف عني  راأى  بامل�سافحة، وعندما 
اإمنا  قائال:  بالكالم  ظله(  )دام  بنف�سه  بادر 
منعتكم من ذلك حباً لكم وعزة ً لكم، فاين اأحبكم، 

اإين اأحبكم...

ال�سيخ ح�سني املعمار 
مدير مدر�سة �سريف العلماء

اال�ستغال بتزكية النف�س واملناجاة لياًل والرتفع عن املحارم قبل اأن ينقل طالب العلم ذلك اإىل املوؤمنني
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تي�سريعبد عذاب

التقى االأمني العام للعتبة احل�سينية وفدا �سم عددا من 
ال�سيافة  دار  قاعة  على  كربالء  يف  التقني  املعهد  اأ�ساتذة 
اللقاء  هذا  يف  مت  حيث  ال�سريف،  احل�سيني  ال�سحن  يف 
امل�ساكل  وبع�س  بالطلبة  اخلا�سة  االأمور  بع�س  مناق�سة 
العراق  يعي�سه  الذي  االنفتاح  ب�سبب  منها  يعانون  التي 
من  �سبابنا  على  وتاأثريه  الغربية  الثقافة  على  حاليا 
جهة وب�سبب قلة اخلبة عند بع�س االأ�ساتذة وانطوائهم 
ملواكبة  ا�ستحداثها  وعدم  القدمية  التدري�س  و�سائل  على 

التطور احلا�سل يف الدول املختلفة من جهة اخرى.
كلمته  الكربالئي( يف  املهدي  ال�سيخ )عبد  �سماحة  واأ�سار 
ُكّلف  التي  الر�سالة  اإىل  الزائر  الوفد  على  األقاها  التي 
االأول  الوجه  وجهني  حتمل  ر�سالة  وهي  االأ�ساتذة  بها 
الرتبوي   الوجه  هو  الثاين  والوجه  العلمي  الوجه  هو 
اآخر  على  يطلعوا  اأن  واالأ�ستاذات  االأ�ساتذة  جميع  على  اإذ 
امل�ستجدات العلمية والتطور احلا�سل وان يفيدوا الطلبة 
بذلك بحيث تكون هناك ر�سانة ومتانة يف الطرح العلمي 
م�ستوى  ولديهم  اأكفاء  يكونون  الطلبة   يتخرج  فحينما 
خلدمة  موؤهلني  يكونون  بحيث  العلمي  اال�ستيعاب  من 

البلد  واملجتمع يف امل�ستقبل.
وهو  فلديه حق  للطالب  بالن�سبة  اأما  �سماحته:   واأ�ساف 
من  عليه  رفت  �سُ كبرية  جهود  هناك  حيث  املتعلم،  حق 

وتدرجت  الدولة  قبل  من  رفت  �سُ التي  واجلهود  اأهله 
يتخرج  ... حتى  املتو�سطة  اىل  االبتدائية  املرحلة  به من 
اإلهية باعتبار  اأمانة   ويجد وظيفة وعمال له ، فالطالب 
اأبناء  يفيد  كي  العلمية  املادة  له  ت�سخ  االإن�سان  هذا  ان 
جمتمعه باعتبار ان العلم هو م�سدر نور وخري للمجتمع، 
يف  ال�سعب  و�سعها  وطنية  اأمانة  هو  اخرى  جهة  ومن 
وان  االمانة  لهذه  الوفاء  من  فالبد  االأ�ساتذة   عاتق 
تعطى حقوق هذا املتعلم الن اأمل وم�ستقبل االأمة بهوؤالء 
اخلريجني، فاإذا اأديت االأمانة حقها اأمكن ان تت�سكل طبقة 
االخت�سا�سات  خمتلف  يف  واملعاهد  الكليات  خريجي  من 
والتقدم  واالزدهار  التطور  نحو  بالبلد  وياأخذوا  العلمية 
وحتقيق ال�سيادة العلمية واالكتفاء الذي يوفر للبلد العزة 
التي  االأجنبية  الكوادر  اىل  االحتياج  من  بدال  والكرامة 
�ستكبل البلد وال�سعب بالكثري من االأمور التي تتنافى مع 

عزته و�سيادته.
اأما فيما يخ�س اجلانب الرتبوي فهو مهم جداً  وتابع:  
..ويجب   .. تربوي  بناء  العلمي  البناء  يالزم  اأن  ويجب 
الوظيفة  لتح�سيل  هي  الدرا�سة  من  الغاية  تكون  ال  اأن 
الطالب  يجعل  وان   .. كثرية  تداعيات  لها  م�سكلة  فهذه 
راأ�س  وهو  نور  العلم  الن  العلم  اجل  من  هو  العلم  تعلم 
اخلري كله وال باأ�س بان يجعل هدفاً ثانوياً وهو اأن يتخرج 
ويح�سل على ال�سهادة التي توؤهله اىل العمل، اما الهدف 
ان يجعل هدفه هو  الطالب على  اأن يربى  االأ�سا�سي فهو 

فحينما  املجتمع،   فائدة  والأجل  العلم  الأجل  العلم  تعلم 
يعلم الطالب ان العلم بهذه ال�سرافة �سوف يحر�س على 
اأن يفهم  الو�سائل من اجل  ا�ستغالل وقته وي�ستخدم كل 
املادة العلمية ويحيط بها ، ويحاول اأن ينفع جمتمعه بكل 
ن من كل و�سائل الف�ساد والو�سائل  ما تعلمه ، و�سوف ُيح�سّ

غري امل�سروعة.
مهم  الرتبوي  اجلانب  ان  على  الكربالئي  ال�سيخ   واكد 
جداً ولو كان لدينا اهتمام يف اجلانب الرتبوي ملا ح�سل 
خريجو   وهم  املوظفني  كبار  بع�س  يف  االآن  يح�سل  كما 
اأموال النا�س  الكليات ومع ذلك ي�سرقون ويختل�سون من 
بل ي�سل احلد لالأ�سف ال�سديد �سرقة االأموال املخ�س�سة 

للعوائل الفقرية..
ح�سني  )حممد  املعهد  عميد  معاون  قال  جانبه  من 
املرجعية  مع  للتوا�سل  الزيارة  هذه  جاءت  الطويل(، 
بال�سب  والتوا�سي  باحلق  التوا�سل  اجل  من  الر�سيدة 
التقني  املعهد  بينها  ومن  التعليمية  موؤ�س�ساتنا  باأن  علماً 
يف كربالء بداأت تواجه م�سكلة هي ناظرة يف عيون اجلميع 
الغربية  الثقافة  االنفتاح  من  الطلبة  اأبنائنا  توجه  وهي 
واالحتجاج على الكثري من االأعراف والتقاليد التي تعّود 
فبداأت  ثانياً  والكربالئي  اواًل  االإ�سالمي  عليها جمتمعنا 
تظهر بع�س امل�سكالت التي ت�ستحق الوقوف وخا�سة من 
يف  ال�سرعي  تكليفها  عليها  ميلي  التي  الدينية  اجلهات 

توجيه وقيادة هذه ال�سريحة من املجتمع اىل بر االأمان.

اأ�ساتذة ُ املعهد التقني  
 يف �سيافة العتبة احل�سينية املقد�سة
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تقرير: تي�سري عبد عذاب

انطالقا ً من �سعور الأمانتني العامتني 
للعتبتني املقد�ستني )احل�سينية والعبا�سية( 

باأهمية رعاية املجتمع رعاية تربوية 
وثقافية ت�سب يف توعية املجتمع ملبادئ 

الرتبية الدينية وحتت �سعار )التكليف عز 
وفخر( اأقامت �سعبة التبليغ الن�سوي التابعة 

للعتبة احل�سينية املقد�سة حفل التتويج 
ال�سنوي الثالث للمكلفات الالتي بلغن   ت�سَع  

�سنوات هاللية من عمرهن يف �سحن املخيم 
احل�سيني امل�سرف، وبح�سور عدد من م�سوؤويل 

العتبتني املقد�ستني واأكرث من )400( طفلة 
بالإ�سافة اإىل اأولياء اأمورهن حيث مت تاأدية 

�سالة اجلماعة الأوىل لالأطفال باإمامة 
�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي الأمني 

العام للعتبة احل�سينية املقد�سة وتوزيع 
الهدايا على الأطفال والتربك بوجبة طعام 

الغداء من م�سيف الإمام احل�سني )عليه 
ال�سالم(.

وقال �سماحة ال�سيخ )عبد املهدي الكربالئي( 

حينما  الكرمي،  للح�سور  وجهها  التي  كلمته  يف 
هاللية  �سنوات   9 اإكمال  وهو  التكليف  �سن  يحني 
اخلطاب  اإليها  يتوجه  بان  البنت  هذه  تت�سرف 
التي  العبادية  التكاليف  بتحمل  وتبداأ  االإلهي 
وال�سوم واحلج  ال�سالة  بها من  تعاىل  اأمرها الل 
عن  ونهاها  ال�سرعي...  باحلجاب  وااللتزام 
لهذا  بامتثاله  واالإن�سان   .. حمّرمات  جمموعة 
التكليف االإلهي يرتقي اإىل مرتبة الكمال الالئقة 

به وي�سل اإىل ال�سعادة التي ين�سدها كل موؤمن.
واالأمهات  االآباء  على  يجب  �سماحته:  واأ�ساف 
الطفل  حياة  يف  اليوم  هذا  اأهمية  اإىل  يلتفتوا  اأن 
ويجب اأن ي�سجلوا تواريخ والدة اأبنائهم من الذكور 
واالإناث )التاريخ يف اليوم وال�ساعة والدقيقة( لكي 
الذكر  فيها  يكلف  التي  اللحظة  بال�سبط  يعرفوا 
من  وي�سبح  البنت  فيها  تكلف  التي  واللحظة 
الواجب اأداء التكاليف الواجبة عليهم، وكما عليهم 
املاأكل  من  اأبناوؤهم  يحتاجه  ما  بتوفري  يهتموا  اأن 

يف  وال�سرورية  الدنيوية  واالحتياجات  وامل�سرب 
الرتبية  الطفل  احتياجات  اأهم  من  فان  حياتهم، 
االإلهي  التكليف  هذا  لقبول  يتهياأ  بحيث  الدينية 
وااللتزام باأداء هذه الواجبات والطاعات واجتناب 

املحرمات.
القراآنية  االآيات  من  الكثري  يف  الكربالئي:  وتابع 
ن  ونح�سّ نحفظ  اأن  وتعاىل  �سبحانه  الل  اأمرنا 
ونحمي اأنف�سنا واأوالدنا من اأن يتعر�سوا اإىل غ�سب 
َها  الل تعاىل ودخول النار كما يف قوله تعاىل: )َيا اأَيُّ
يَن اآَمُنوا ُقوا اأَنُف�َسُكْم َواأَْهلمِيُكْم َناراً َوُقوُدَها النَّا�ُس  الَّذمِ
َجاَرُة ( فاحموا وح�سّنوا اأنف�سكم واأهليكم من  َواحْلمِ
دخول النار، فعلينا اأن نذكرهم وننبههم بان يف هذا 
فيرتتب  اإليهم  يتوجه  االإلهي  اخلطاب  بداأ  اليوم 
على خمالفة هذا التكليف االإلهي وقوع االإن�سان يف 
املخالفة االإلهية ودخول النار، فالبد اأن تفكروا يف 

م�سري اأبنائكم.
يف  التوجه  االأمهات  وخ�سو�ساً  االآباء  على  واأكد 
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ين�سغل  فقد  ال�سحيحة،  الرتبية  االأبناء  تربية 
ا�ستغاله  اأو  للعائلة  العي�س  بالتك�سب وتوفري  االأب 
ويكون  اأوالده  عن  مبتعداً  فيكون  كثرية  باأمور 
اأكرث من االأب فيكون دورها  الت�ساق االأوالد باالأم 
اأهم من دور االأب وبالتايل ت�سبح امل�سوؤولية كبرية 
وخ�سو�سا ً يف الوقت احلا�سر على االأمهات، فالبد 
من انتهاج االأ�سلوب وااللتفات اإىل اأهمية مثل هذه 

املنا�سبة بالن�سبة اإىل الطفل ذكراً كان اأو اأنثى.
واأ�سار �سماحته اإىل اإن االأم تعتب القدوة الأوالدها 
فيا  قائال:  لها  خطابه  ووجه  البنات،  وخ�سو�ساً 
ال�سوم  من  التكاليف  باأداء  التزمي  االأم  اأيتها 
�سادقة  وكوين  املحرمات  عن  واجتنبي  وال�سالة 
باالأخالق  والتزمي  االأمانة  وادي  حديثك  يف 
االإ�سالمية يف االأمور االجتماعية وعاملي االآخرين 
معاملة ح�سنة واأ�سيعي اأجواء املحبة واالن�سجام يف 
التاأثري  و�سائل  اأهم  اإن من  واعلمي  االأ�سرة،  داخل 
اأوالدك  تربي  لكي  وا�سعي  ال�ساحلة،  القدوة  هو 

تربية دينية واأخالقية وتراقبي اأفعالهم و�سلوكهم 
االأب  يعتني  وحينما  اأ�سدقائهم،  مع  ومعا�سرتهم 
هو  �سيح�سل  هادفة  تربية  االأوالد  برتبية  واالأم 
ال�سبب يف  هو  و�سيكون  العظيم  الثواب  على  اأي�سا 

الدخول اإىل اجلنة كما ورد يف بع�س االأحاديث.. 
الواجب  من  لذلك  القول:  اإىل  �سماحته  وخل�س 
عليكم اأيها االآباء واالأمهات االهتمام بهذا اجلانب 
عليكم  الأطفالكم  الدنيوية  باالأمور  تهتمون  وكما 
لالهتمام  والكافية  املنا�سبة  االأهمية  تعطوا  اأن 
واالأخالقية  الدينية  الرتبية  الطفل  هذا  برتبية 

القومية.
العبا�سية  العتبة  عام   امني  نائب  قال  جانبه  من 
اإن  جا�سم(،  حممد  )ب�سري  املهند�س  املقد�سة 
هذه  تثبيت  اجل  من  ياأتي  احلفل  لهذا  اإقامتنا 
الكرمية  �ساء الل عوائلنا  وان   .. ال�سرعية  احلالة 
واحل�سبان  اجلد  بنظر  املو�سوع  هذا  تاأخذ 
هذه  مثل  على  داأبت  املقد�ستني  العتبتني  وان 
يوفق  اأن  وتعاىل  �سبحانه  الل  داعيا  االإحتفاالت، 
العاملني يف العتبتني املقد�ستني باأن يجعلوا منهما 
منارا و�سياء تقتب�س منه جميع عوائلنا الكرمية يف 
مدينة كربالء املقد�سة بل العامل االإ�سالمي اأجمع 

وم�سات املعرفة وقب�سات ال�سالح واالإ�سالح.
بالعديد  املقد�ستان  العتبتان  اهتمت  كما  واأ�ساف: 
من االأن�سطة الثقافية التي تبني امل�سلم بناء دينيا 

العتبتان  تتبناها  التي  امل�ساريع  وهذه  �سحيحا 
بيت  اآل  الأفكار  الرتويج  بخ�سو�س  املقد�ستان 
ال�سالم( ت�سب يف خدمة عوائلنا  حممد ) عليهم 
خالل  من  اجمع  والعامل  البلد  هذا  يف  الكرمية 
القناة التي نفتخر بها وهي قناة كربالء الف�سائية 
الكفيل  واإذاعة  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  واإذاعة 
االأ�سبوعية  واالإ�سدارات  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة 
وال�سهرية التي تدعم وت�ساهم يف اأن تكون اأفكار اآل 

بيت حممد متاحة للجميع وعلى كافة امل�ستويات.
التبليغ  �سعبة  م�سوؤولة  قالت  جانبها  من 
الثالثة على  لل�سنة  يقام  اإن هذا احلفل  الن�سوي، 
اإىل  العام  هذا  يف  العدد  زيادة  مت  وقد  التوايل 
)400( مكلفة وبرعاية اأبوية من اأمني عام العتبة 

احل�سينية املقد�سة.
ويف اخلتام ذكرت بناتنا العزيزات االلتزام باالأحكام 
الل  ير�سي  با  والعمل  باأدائها  املكّلفات  ال�سرعية 
عز وجل واالإخال�س واالجتهاد يف هذا املجال من 
حيث االإلتزام باحلجاب وال�سالة وال�سوم واخلم�س 
الوالدين  وطاعة  واملودة  املحبة  روح  وغر�س 
بدين  يتعلق  ما  وكل  الفا�سلة  باالأخالق  والتخّلق 
االإ�سالم، وبذلك نثبت مودتنا ووالءنا ل�سيدة ن�ساء 
العاملني فاطمة الزهراء ) عليها ال�سالم(، وما دمنا 
كذلك وملحورية موالتنا فاطمة فاإننا نثبت والءنا 

الأبيها وبعلها وبنيها وح�سن اأولئك رفيقا.
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عذاب عبد  • تي�سري 

وبهذه املنا�سبة كان ملجلة )االأحرار( بع�س اللقاءات يف هذه 
املدينة  الزراعية، لالإطالع اأكرث على جمريات العمل فيها، 
االأوىل  وقفتنا  وكانت  فيها،  امل�سوؤولني  بع�س  التقت  حيث 
املنكو�سي( حيث  )زكي  الزراعية  التنمية  �سعبة  م�سوؤول  مع 
اأجابنا عن ذلك قائاًل، " كانت النية يف بداية اإن�ساء املدينة 
بكافة  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمام  م�سيف  لرفد  هي 
املتوا�سل  اجلهد  بعد  ولكن  يحتاجها،  التي  اخل�سروات 
اأ�سبحت اأمانينا تتو�سع عن خدمة منت�سبي العتبة و�سيوفها 
اأعباء  فقط اإىل اأهايل كربالء للتخفيف عن كاهلهم بع�س 
اال�ستعانة  خالل  من  م�ستفي�سة  درا�سات  الغالء..فو�سعت 
متكامل  برنامج  اإعداد  ومت  االخت�سا�س،  اأ�سحاب  بخباء 
لهذا امل�سروع بق�سميه االإنتاج النباتي واحليواين، اإ�سافة اإىل 
اإن�ساء معمل لتغليف التمر،  امل�ساريع التكميلية التي ت�سمل 

مركز  ثم  الطماطة،  معجون  الإنتاج  ومعمل  األبان،  ومعمل 
للت�سويق والتي �سيتم اإن�ساوؤها بامل�ستقبل القريب.

العراق  ا�ستوردنا من خارج  حيث كانت بدايتنا قوية حينما 
الواحد   البيت  م�ساحة  تبلغ  الف�ساءات  متعدَدي  بيتني 
كل  اأ�سفل  خر�سانة  وو�سعت  االأر�س،  من  )دومنا(  منهما 
على  التعديل  ومت  ال�سديدة،  الرياح  من  حلمايته  بيت 
منظومتي التدفئة والتبيد لتتالءم مع اأجواء العراق، ومت 

اأي�ساً ا�سترياد )90( بيتا م�ساحة الواحد  منها )500( مرت، 
باالإ�سافة اإىل ا�ست�سالح )4( مزارع مك�سوفة.

رئي�سية  حما�سيل  على  االأمر  بادئ  يف  زراعتنا  اعتمدت 
�سيد  وببكات  والفلفل(  والب�سل  والطماطة  )اخليار  مثل 
اأخرى  حما�سيل  لت�سمل  اخل�سروات  هذه  تعددت  ال�سهداء 
املو�سم  هذا  بداية  ومنذ   ) والباميا  والبطيخ  )اللوبيا  مثل 
من  طن   )800( من  اأكرث  ال�سوق  اإىل  �سدرنا  االآن  ولغاية 

مدينة ُالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( اكـــــــــــــــرب مدينة زراعية  يف الفرات الأو�سط
منذ اأن  بو�سر باإن�ساء مدينة الإمام احل�سني)عليه ال�سالم( الزراعية قبل ثالث �سنوات، على م�ساحة بلغت )1000( 

دومن على طريق كربالء – النجف، والقائمون عليها يطمحون اإىل مكافحة الت�سحر، وتو�سيع امل�ساحة املزروعة من 
اأجل تزويد املواطن الكربالئي مبح�سول زراعي جيد وبذات الوقت باأ�سعار مدعومة، للرفع عن كاهله جزءا من اأعباء 
املعي�سة، حيث اأ�سبحت هذه املدينة تعد الأوىل لي�ض على م�ستوى املدينة، بل ويف منطقة الفرات الأو�سط، من ناحية 

امل�ساحة املزروعة، واأي�سًا من حيث ا�ستخدام اأحدث الو�سائل املتطورة يف الزراعة، للح�سول على اجلودة يف الإنتاج.
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مدينة ُالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( اكـــــــــــــــرب مدينة زراعية  يف الفرات الأو�سط

اخل�سروات، ونحن نطمح نحو االأكرث اإن �ساء الل.
برتبية  بدايتنا  فكانت  احليواين  االإنتاج  يخ�س  فيما  اأما 
)500( راأ�س من االأغنام، وباإ�سراف خباء من هيئة البحوث 
على  التجربة  هذه  يف  الكادر  لتدريب  الزراعة،  وزارة  يف 
التلقيح، وكيفية اإن�ساء احلظائر واالأعالف وغريها، و�سوف 

يتم تربية قطعان من االأغنام يف هذه املدينة".
فيما اأ�ساف امل�سوؤول الفني للمدينة الزراعية املهند�س )علي 
منت�سبا   )60( االآن  املدينة  كادر  يبلغ  بالقول"  الها�سمي( 
ب�سمنهم كادر االإدارة  حيث ن�سوق يوميا اأثناء املو�سم اأكرث 
ذات  املدينة  اأ�سبحت  لذا  املحا�سيل،  من  اطنان   )4( من 
يف  املخت�سني  من  العديد  املدينة  هذه  زار  حيث  كبري  �ساأن 
جمال الزراعة من م�سوؤولني و�سيوف والعديد من الكليات 
و�سائل حديثة، وطرقا  املدينة  الزراعية، المتالك  واملعاهد 

امل�ستخدمة  البذور  اأنواع  ناحية  من  الزراعة  يف  متطورة 
م�سدات  اأن�ساأنا  وتابع"  الت�سميد".  واأنواع  املكافحة  وطرق 
كحزام  دومنا   )40( زراعة  مت  حيث  باملدينة  حتيط  للرياح 
اخ�سر يحتوي على )5( خطوط نخيل و)4( خطوط زيتون 
من  ال�سكر  كتب  من  العديد  لنا  ووجهت  كالبتوز،   )4( و 
كبرية من  م�ساحات  على  لق�سائنا  للت�سحر  العامة  الهيئة 

ال�سحراء واأ�سبحت اأر�سا خ�سراء".
)عبد  املهند�س  املحمية  البيوت  م�سوؤول  حتدث  جانبه  من 
اجلبار حممد ح�سني( قائاًل" للتاأثري امللحوظ الذي تركته 
املدينة يف نفو�س زائريها والنجاح الذي القاه العمل؛ فنحن 
الزراعية،  بالعلوم  خا�س  ا�ست�ساري   مركز  افتتاح  ب�سدد 
وخا�سة يف املناطق ال�سحراوية، وهذا امل�سروع �سوف يخدم 
اال�ستفادة  اإىل  باالإ�سافة  ال�سحراوية،  املناطق  يف  املزارعني 

منه  يف الدر�س االأكادميي من قبل طالب اجلامعات". 
توجد  ال  االأ�سف  مع   " قائال  اللقاء   نهاية  يف  واأ�ساف  
االإنتاج  بقدار  حالياً  زراعية  وبيانات  اإح�سائيات 
وال  واملنتج،  للم�ستهلك  حماية  توجد  وال  واال�ستهالك، 
، وال توجد �سيا�سية �سعرية زراعية  يوجد اهتمام بالزراعة 
يف العراق عموماً ، وهذا جميعه  بال �سك يوؤثر على الزراعة 
الدولة  يف  امل�سوؤولة  اجلهات  اهتمت  فلو  عندنا،  عام  ب�سكل 
اإىل  املت�سحرة  امل�ساحات  جميع  حلولت  الزراعي؛  باالإنتاج 

اأرا�سٍ  خ�سٍر .

مت زراعة )40( دومنا 
كحزام اخ�سر يحتوي على 

)5( خطوط نخيل
         )4( خطوط زيتون

             )4( كالبتوز
،،

،،
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تقرير:تي�سري عبد عذاب

ت�ست�سيف مدينة كربالء املقد�سة املاليني من الزائرين يف 
وغريها  واالربعينية(  كــ)ال�سعبانية،  املن�سو�سة  الزيارات 
ظاهرة  اأ�سحت  حيث  ال�سنة  مدار  على  ت�سهدها  التي 
امل�سي ماألوفة يف كل زيارة، ومل تقت�سر تاأدية �سعرية امل�سي 
االأجانب  من  العديد  هنالك  ولكن  فقط  العراقيني  على 
اإىل كربالء يف الزيارات املليونية ومن خمتلف  الوافدين 
عن  بعيدة  مناطق  يف  با�ستقرارهم  ميار�سونها  البلدان 
كربالء يف حال و�سولهم اإىل ار�س العراق واإكمال ما تبقى 
من الطريق �سريا على االأقدام  حلني الو�سول اإىل مرقد 

االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(.
ول�سيق مداخل كربالء الثالثة التي ال ت�ستطيع اأن تنه�س 
وحفظا  املرورية  احلوادث  وكرثة  املليونية  االأعداد  بهذه 
طريق  اإن�ساء  يف  احلاجة  اأ�سبحت  الزائرين  �سالمة  على 

خا�س بالزائرين  كونها  تعد من الواجبات ال�سرورية.
املقد�ستني )احل�سينية  للعتبتني  كان  ويف هذا اخل�سو�س 
احلكومة  والتعاون مع  امل�ساركة  كبري يف  دور  والعبا�سية( 
)كربالء  بني  الوا�سل  )يا ح�سني(  الإن�ساء طريق  املحلية 

للزائرين. كبرية  خدمة  من  له  ملا  – النجف( 
�سرح حمافظ كربالء املهند�س )اآمال الدين الهر(، اإن 
للعتبتني املقد�ستني )احل�سينية والعبا�سية( دورا كبريا يف 
ت�سجيعنا على تنفيذ هذا امل�سروع الذي ي�سمل اإن�ساء طريق 
خا�س للزائرين على طريق )كربالء-النجف(، حيث كان 
من املقرر تخ�سي�س مبلغ )50( مليار دينار اإىل حمافظة 
كربالء لتنفيذ هذا امل�سروع ولكن اأرجئ العمل يف تطبيق 

فقرة 4% من الن�سبة الت�سغيلية للوزارات.
اأربعة  اإىل  الطريق  ق�سمنا  الرتيث  هذا  وب�سبب  مو�سحا 
ا�ستعدادها  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  واأبدت  مقاطع، 
للتطوع يف تنفيذ مقطع بطول )7( كيلو مرتات، والعتبة 
الدوائر  اإ�سراك  ونحاول  الثاين  باملقطع  العبا�سية 
االأخرى  املقاطع  تنفيذ  لغر�س  االأخرى  احلكومية 

بال�سرعة املمكنة.
احل�سينية  العتبة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  قال  جانبه  من 
بتنفيذ  بداأنا  الكرمي(  عبد  )زهري  املهند�س  املقد�سة 
املرحلة االأوىل حيث فتحنا م�سارات و�سقطنا الطريق على 
االأر�س باالإ�سافة اإىل عملية ردم الطريق وتنظيفه حيث 
الكيلو )30(،  اإىل نقطة  ال�سفر  امل�سار من نقطة  فتح  مت 

ا�ستغرقت عملية فتح امل�سارات اأكرث من �سهرين ون�سف.
من  ا�ستالمه  مت  الذي  املقطع  بداية  نقطة  اإن  واأ�ساف: 
قبل )العتبة احل�سينية ( الجنازه من عمود رقم )1108( 
وتنتهي بعمود رقم )960(، اإذ با�سرت اآلياتنا بعمليات ق�سط 
الرتبة �سمن مقطعنا ودفن الطريق بطبقات من الرتبة 
وبوا�سفات الطرق العاملية، و�سيتم ا�ستخدام الطريق من 
ال�سنة  اأيام  بقية  اأما  املليونية،  الزيارات  الزائرين يف  قبل 
الأنه  الثقيلة  احلموالت  ذات  للمركبات  طريقا  �سيكون 

�سمن موا�سفات وقيا�سات عالية.
من  �سواء  اجلهود  وت�سافر  تعاون  الكرمي  عبد  واأمل 
االإخوة اأ�سحاب املواكب التي تتقاطع مع الطريق وتعرقل 
اإن�ساءه اأو اأية جهة ر�سمية معنية بذلك، واأ�سار اإىل ان من 
االأمر  حقيقة  يف  �سي�ساهم  امل�سروع  هذا  باإجناح  �سي�ساهم 
باجناز م�سروع كبري وجبار، واإ�سافة ما ينتظره من ح�سن 
ب�سكل  الزائرين  معاناة  من  �سيخفف  فاإنه  وثواب،  عاقبة 

كبري.
غامن  )ح�سن  امل�ساح  للطريق  الفني  امل�سوؤول  واأ�ساف 
االأو�ساخ  واإزالة  ال�سناتر  بتثبيت  با�سرنا  الغامني(، 
ومنذ  التجاوزات  كافة  واإزالة  الطريق  على  تقع  التي 
مدة  وكانت  الثانية  املرحلة  اأعمال  بداأت   2011/6/7 يوم 
اجنازها )100( يوم وا�ستملت عملية ق�سط الرتبة ابتداء 
واملبا�سرة   )15000( بحطة  وانتهاء   )8000( من حمطة 
بكافة االأعمال الرتابية ح�سب املخططات املر�سومة، وبعد 
مراحل  اإىل  والتهيئة  والتحديل  الرتبة  تنظيف  مت  ذلك 
و�سعت  التي  الت�ساميم  وفق  طبقات  �سكل  على  الدفن 
ردم  و�سيتم  الت�ساميم،  ق�سم  كربالء  حمافظة  قبل  من 
الرتبة على �سكل طبقات وتكون خا�سعة لفحو�سات وفق 

موا�سفات الطرق واجل�سور العامة.
وتابع: اإن عر�س الطريق مع اأكتافه )15( مرتا، اأما عر�س 
الطريق ال�سايف ف�سيكون )8( امتار، وتبعد حافة الطريق 
لكربالء(  بالن�سبة  االإياب  )طريق  الرئي�سي  الطريق  عن 
مناطق  عن  عبارة  �ستكون  امل�ساحة  وهذه  مرت   )23،5(
وحتتوي  للزائرين  ا�سرتاحة  وحمطات  وحدائق  ت�سجري 
على �سياج حديدي كي مننع عبور الزائرين واختالطهم 
املحتمل،  اخلطر  من  لهم  حماية  املركبات  �سري  بطريق 
الذي  بالطريق اجلديد  ربطه  ف�سيتم  الطريق  نهاية  اأما 

يعتب املرحلة الثالثة ل�سارع )�سيد جودة(.

العتبتان احل�سينية والعبا�سية املقد�ستان ت�ساركان بــــــــــــــاإن�ساء طريق )يا ح�سني( الوا�سل بني كربالء والنجف
العتبة احل�سينية املقد�سة تتكـــــــــــــــــــــــفل باإجناز 7كم من طريق ياح�سني 

18جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

�لعطاء �حل�سيني



العتبتان احل�سينية والعبا�سية املقد�ستان ت�ساركان بــــــــــــــاإن�ساء طريق )يا ح�سني( الوا�سل بني كربالء والنجف

اإن عر�ص الطريق مع اأكتافه )15( مرتا، اأما عر�ص الطريق ال�سايف ف�سيكون )8( امتار، وتبعد حافة الطريق عن الطريق 
الرئي�سي )طريق الإياب بالن�سبة لكربالء( )23،5( مرت وهذه امل�ساحة �ستكون عبارة عن مناطق ت�سجري وحدائق وحمطات 

ا�سرتاحة للزائرين وحتتوي على �سياج حديدي كي مننع عبور الزائرين واختالطهم بطريق �سري املركبات حماية لهم من اخلطر 
املحتمل، اأما نهاية الطريق ف�سيتم ربطه بالطريق اجلديد الذي يعترب املرحلة الثالثة ل�سارع )�سيد جودة(

العتبة احل�سينية املقد�سة تتكـــــــــــــــــــــــفل باإجناز 7كم من طريق ياح�سني 

جملة �الحر�ر �ال�سبوعية 19

�لعطاء �حل�سيني



علٌي)عليه �ل�شالم( يف ع�شمِة �لق�شائدزفاُف �ل�شم�ِس للقمِر

يبت�سُر بــــالــــنــــوريــــن  ـــــرق  اأ�ـــــس الـــــكـــــون 

ُجمعا قــــد  الـــــزهـــــراء  وذي  عـــلـــٌي  فـــــذا 

ها بزينتمِ الــــّدنــــيــــا  اأمـــــاَمـــــُهـــــُم  ْت  مــــــــرَّ

عار�سًة االإغــــــــراءمِ  �ــســاحــُة  ـــــْت  َف وُزخـــــرمِ

ُهُم الأمرمِ فان�ساَعْت  النف�َس  ــَزُمــوا  فــاأَْل

يًة را�سمِ الـــُعـــْمـــَر  ــْحــيــى  ــَت لمِ وطـــْمـــاأَنـــُوهـــا 

ها طهارتمِ مـــن  َتـــ�ـــســـاَمـــْت  نــفــو�ــٌس  لـــهـــْم 

بجانحٍة يـــومـــاً  الـــهـــوى  غـــزاهـــا  فــمــا 

َقـــــــٍة  ـــــــبـــــــارمِ لمِ رّفـــــــــــــْت  عــــــيــــــوُنــــــُهــــــُم  وال 

َي�ْسَمُعُهْم واحلـــقُّ  لــدنــيــاُهــُم  قــالــوا 

نــاكمِ والــواعــوَن لو َرَجُعوا ْ ــا َخــبمِ اإّن

ُل اأوَّ فــيــهــم  اأنـــــت  بـــل  لرابــــعــــًا 

اأجبتهْم الدهوِر  كلِّ  عن  �ساألوَك 

�ساهدًا الطبيعِة  علِم  عن  وعرْفَت 

وو�ساِحه الُدجى  بدِر  عن  �ساألوَك 

اأجبتهم النجوِم  قعِر  عن  �ساألوَك 

اأجبتهم املليِك  روح  عن  �ساألوَك 

العريــ النجُم  اأنَّك  تدري  والفلُك 

يًا حتدِّ البحاِر  ــوِج  م يف  وخــرْقــَت 

* * * * * * * * * * * *

اأف�سُل فيهم  اأنــــَت  بـــْل  لِمــْثــلــهــْم 

ُمتاأِهبًا ــى  ــُدن ال وديــــاُن  عــرفــْتــَك 

ــَك هوُلها ــاأنَّ ب تـــدري  لــو  واحلـــرُب 

عندما ــِنِ  الــتــحــ�ــسُّ بـــاَب  يــاقــالــعــًا 

فــبــاأيِّ و�ــســٍف اأقــتــدي ولنـــَت عنـ

ُميَفها اأخــاف  من  تعرُف  والبيُد 

وعمَرهم ال�سداِد  العناترَة  هــزَم 

تفوُقها العجيِب  القدر  اأ�سطورُة 

يا�سيدي؟! ترجْمَتها  القوى  اأيُّ 

املرت�سى عــلــيُّ  مــن  تــعــِرُف  اجلـــنُّ 

ــــٌد وحُمــــمَّ ــــٌد  حُمــــمَّ ـــُه  ـــن م اهلُل 

ــثــلــَك عــالــيــًا ليــنــزُل  مــن كــــاَن ِم

ُت�ساأُل؟! ل  �سيِّدي  �سيء  اأيِّ  عن 

تــتــاأوُل حكمٌة  عــنــدَك  والــغــيــُب 

ــــصٍ عـــامٌل لجتهُل اأر� ــِل  ــس اأ� عــن 

ُمتهِلُل الــُدجــى  ـــدُر  ب فــاأجــبــتــهــم 

ــُل تــتــجــمَّ ــهــا  بــلــيــِل الـــنـــجـــوَم  اإن 

ــُل ــَق ــْع ُت ل  ــٌة  ــيَّ عــ�ــسِ ــيــِك  املــل روُح 

املُذِهُل ال�سطوُع  اأنــَت  بلوِحها  ُق 

ُيحَمُل ل  ـــذي  ال ــدرِّ  ــال ب لــتــجــيء 

* * * * * * * * *

ـــُل ــه يـــتـــاأََ�ـــسَّ ــاِن ــم ــج يـــامـــعـــدنـــًا ب

معقُل فــيــهــا  والــلــيــُل  لــتــجــوَبــهــا 

َيقتُل فيها  واملـــــوُت  ــت  ــدم دم ــا  م

َجحَفُل فيها  واأنَت  الوطي�ُص  َحِمي 

ــَتــمــثــُل َت بــعــجــائــٍب  ــٌز  ــج ــع ُم دي 

ــُل ــقــِب ــٌي بــالــ�ــســجــاعــِة ُي ــل هـــذا ع

ُل ــُل اجلـــبـــاِل ُيــــزْلــــَزِ ــي ــه م وبــكــفِّ

يبطُل بالِغك  يف  يخجُل  وال�سحُر 

والعلو املــنــاِقــِب  كـــلِّ  يف  ــتــفــوَز  ل

لوا! �سوَّ اإذ  اَذهــم  ــذَّ ــس � هـــازٌم  مــن 

ــُل ــفــ�ــسَّ ــــٌق وُم ــَك اخــتــيــاٌر لئ ــن م

َيقبلوا مل  ــهــم  اإن اأم  ـــذا  ِب ــلــوا  ــِب َق

والقمُر الــ�ــســمــ�ــُس  فــيــهــا  ُزفَّ  لــيــلــٍة  يف 

الــغــر�ــُس والثمُر بــيــٍت فــطــاب  يف خـــريمِ 

ــــُرُر ـــيـــجـــاُن والــــ�ــــسُّ ــــُم الـــّت ــــُه َمــــــْت َل وُقــــــدِّ

ُر تنبهمِ ــــنُي  الــــَع مــنــهــا  املـــــلـــــّذاتمِ  �ـــســـّتـــى 

فانَت�َسُروا الــ�ــســبمِ  ــحــْبــل مِ بمِ وقــّيــُدوهــا 

ُر تْبَت�سمِ لـــلـــحـــقِّ  رَجــــــَعــــــْت  اإذا  حـــتـــى 

وا اخُتبمِ كــّلــمــا  بــتــقــوًى  وَتـــرقـــى  ــزكــو  َت

ُر تنَك�سمِ ــــيِّ  الــــَغ ـــهـــاُم  ـــسمِ � َرَمــــْتــــهــــا  واإْن 

َوَتــــــــُر ــــم  ــــهمِ ــــمــــاعمِ ــــس اأ� َتـــــــــــــــَرّدَد يف  ومـــــــا 

�َسَقُر اإْثــــــــــَرُه  ـــــٍف  ـــــَزْي َب ــا  ــخــدعــيــن َت لـــــْن 

وا ــــقــــوكمِ ثـــــالثـــــاً بــــعــــَدمــــا ُخـــــــبمِ َلــــطــــّل

�سعر: ح�سني �سادق
عندما تن�سُد العقائد فعليٌّ يف ع�سمِة الق�سائد 

�سعر رحيم ال�ساهر كربالء
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�ل�شيُد حممد كاظم �لقزويني من �ملهد �ىل �للحد

وهذه حمطات من حياته :
 هو ال�سيد حممد كاظم ابن ال�سيد اإبراهيم ابن ال�سيد 
بكربالء  ولد    ، احلائري  القزويني  املو�سوي  ها�سم 
 1348 �سنة  �سوال  �سهر  من  ع�سر  الثاين  يف  املقد�سة 
اأ�سرة علمية  اأح�سان  هجرية امل�سادف 1930/3/1 م يف 
، واختطفت منه كف القدر حنان والدته ، وهو ملا يكمل 
 ، والده  باختطاف  املنية  ، ثم الحقته  االأول  بعد عقده 
وقد جتاوز عقده االأول قلياًل فن�ساأ يتيماً حمروماً  من 
وتكفل  لرعايته  ت�سدى  وقد   ، اأبيه  ورعاية  اأمه  عطف 
املغيب  ال�سجني  عمه  ابن  املبكرة  ال�سن  بتلك  تربيته 
ال�سيد �سادق القزويني ف�سكب عليه من عطفه واأغدق 
عليه من روحه وحنانه ما عو�سه عن فقد اأبويه حتى 
تكاملت �سخ�سيته وا�ستقل بنف�سه يف �سق طريقه خطيباً 
بارعاً وانت�سب بثقة وجدارة اإىل حمافل وحلقات احلوزة 

العلمية يف كربالء منذ �سنه املبكرة .
توغل خطيبنا الراحل ال�سيد القزويني يف درا�سة العلوم 
من  واغرتف  املقد�سة  احل�سينية  احلوزة  يف  الدينية 
اأ�سواطاً من حياته  منريها وانتهل من عطائها وقطع 
حم�ساًل جمداً وطالباً جمتهداً حتى اأ�سبح من اأفا�سل 

مدر�سيها واأجالء اأ�ساتذتها .
ومن موؤلفاته 

اىل  املهد  من  ال�سالم  عليهم  االأئمة  حياة  "مو�سوعة   
اإىل  املهد  "من  املهدي فهي  االإمام  اللحد"  واأما حياة 
"فاجعة   ، الرتبوية"  والتعاليم  "االإ�سالم  الظهور"،  
عن  اأما   . ال�سالم  عليه  احل�سني  مقتل  اأو  الطف" 
هجرته من م�سقط راأ�سه يف كربالء املقد�سة فقد هاجر 
اأثر  على  الكويت  اإىل  العراق  من  االأوىل  الهجرتني 
ت�ساعد الظلم واال�سطهاد الذي طاله وتعر�س لل�سجن 
والتعذيب فهاجر اإىل الكويت واأقام فيها ما يقرب من 

�سبع �سنوات مار�ساً ن�ساطاته الدينية وقائماً بواجباته 
وم�سوؤولياته االإ�سالمية ، وقد اتخذ من م�سجد االإمام 
احل�سني املعروف يف الكويت ب�سجد )ابن نخي( مركزاً 
كان  فقد   . الديني  واالإر�ساد  التبليغ  و�سوؤون  للعمل 
يقيم �سالة اجلماعة يف امل�سجد املذكور ويعقد جمال�س 
العزاء  جمال�س  يقيم  كما  واالإر�ساد  والوعظ  التف�سري 
احل�سيني ، ويت�سدى لتنظيم املحافل الكبى ملنا�سبات 
اأهل البيت يف الذكريات التاريخية الهامة كمواليدهم 
وغريها  ال�سريف  النبوي  واملبعث  الغدير  عيد  وذكرى 
من  الثانية  الهجرة  هاجر  هجرية   1400 عام  ويف   ،
الكويت اإىل اإيران بعد انت�سار الثورة االإ�سالمية واتخذ 
من مدينة قم املقد�سة داراً لهجرته وموطناً الأ�سرته ، 
اأ�سيب  حتى  الر�سايل  وعمله  الديني  ن�ساطه  موا�ساًل 
يف اأيامه االأخرية بداء ع�سال يف بع�س اأع�ساب املخ ما 
وال�سرب  واالأكل  النطق  و�سعوبة  ل�سانه  ثقل  اإىل  اأدى 
بعد  يوماً  ال�سحية  حالته  وتدهورت  الفرا�س  والزم   ،
الغر  اأجداده  من  امل�سردين  باملظلومني  حلق  حتى  يوم 

امليامني . 
خلفه ال�سالح :

 لئن اأحدث ال�سيد الفقيد برحيله ثغرة وترك فراغاً يف 
مدر�سة املنب احل�سيني فلقد �سدت الثغرة وملئ الفراغ 
اأجالء خطباء ف�سالء هم مفاخر  �سادة  با خلف من 
واأ�سمائهم  املنبية  وكفاءتهم  وتهذيبهم  برتبيتهم 

الالمعة :
1ـ ال�سيد حممد اإبراهيم القزويني .

2ـ ال�سيد حممد علي القزويني .
3ـ ال�سيد م�سطفى القزويني .

4ـ ال�سيد حم�سن القزويني .
5ـ ال�سيد جعفر القزويني .

كربالء دائما تنت�سر على الطواغيت 
ولو بعد حني وما من طاغية عادى 
كربالء اإل وكان م�سريه اخلزي والعار 
واىل زوال ، ويف فرتة ع�سيبة مرت 
على كربالء اأواخر ال�ستينيات فكانت 
كربالء حمط تفكري البعثيني يف كيفية 
احتوائها والق�ساء على الرموز الأعالم 
يف كربالء وقد نالت ما نالت من ظلمهم 
ومن بني الذين نالهم طغيان الطغاة هو 
ال�سيد اخلطيب البارع والعالمة املتكلم 
حممد كاظم القزويني الذي اقرتن 
ا�سمه بكتاب رائع لقى رواجا يف 
الأ�سواق والذي يحاول اإكمال م�سريته 
جنله الكرب ، انه كتاب يتحدث عن 
حياة الأئمة من املهد اىل اللحد 
با�ستثناء الإمام احلجة حيث كتابه 
من املهد اىل الظهور . ا�ستقبلت كربالء 
املقد�سة جثمان ال�سيد حممد كاظم 
القزويني بعد 17 �سنة من وفاته يف 
مدينة قم املقد�سة ودفن )اأمانة( يف 
احل�سينية الزينبية لأهايل كربالء 
ليوارى الرثى يف ال�سحن احل�سيني 
ال�سريف وقد جرى ت�سييع  مهيب 
�سارك فيه ح�سد كبري من اهايل 
كربالء والزائرين ،بالإ�سافة اىل 
م�ساركة عدد كبري من رجال الدين 
وممثلي احلوزات الدينية يف مدينة 
كربالء املقد�سة . 

كتابة : �سامي جواد
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ـَــيَّ ُبــــنـ

ح�سن الها�سمي

بل  �سبي،  عن  ال�سب  يعجز  حتى  �ساأ�سب 
اإزاء  ي�سب  كيف  ال�سب  علمت  التي  هي  اإنها 
ما يواجه من حمن و�سعوبات وباليا وكروب، 
تلك املعلمة غري املتعلمة والفهمة غري املفهمة 
الت�سب  معنى  االإن�سانية  واأفهمت  علمت  التي 
ويف  املبداأ  �سبيل  يف  واالأناة  والتحمل  والتجلد 
االإن�سان  يتحمل  تارة  والر�ساد،  الهداية  �سبيل 
امل�ساق يف �سبيل مكابدة احلياة القا�سية ليعي�س 
�سرار  اإىل  ال�سيما  احتياج  دومنا  كرميا  حرا 
يتحمل  اأن  منه  واالأجود  جيد،  ذلك  اخللق 
احلق  كلمة  الإي�سال  ت�سليه  والنوائب  امل�ساكل 
اإىل اآخر نقطة على هذا الكوكب، هدفه وديدنه 
ال�سب  راأ�س  ليه�سم  التحدي  اأن يحمل معول 
طعم  الب�سرية  تتذوق  ريثما  واأناته  بحلمه 
احلرية، هذا النوع من ال�سب كانت تتمتع به 
على  لي�س  معروفها  الإ�سداء  احلوراء  ال�سيدة 
كل  ويف  االإن�سانية  على  بل  معا�سريها فح�سب 

زمان ومكان. 
الر�سول،  حفيدة  ال�سالم  عليها  زينب  ال�سيدة 

اأجل  من  للثائرين  الدرب  اأنار  الذي  امل�سعل 
وجه  يف  الثورة  اأّججت  التي  البطلة  العقيدة، 
اأرقا  وجعلتها  الظاملني،  دنيا  ومّزقت  الباطل، 
واأينما ارحتلوا، ما زالت  اأينما حلوا  يالحقهم 
كلماتها كال�سياط تنهال على عواتقهم موبخة: 
)كد كيدك وا�سع �سعيك ونا�سب جهدك فو الل 
ال متحو ذكرنا وال متيت وحينا، وهل راأيك اإال 
ما  بدد(،  اإال  وجمعك  عدد،  اإال  واأيامك  فند 
زالت تلك الكلمات ال�ساعقة تتلوى على اأفئدة 
مرتابة  مت�سجرة  ملتاعة  وجتعلها  الظاملني 
طاملا  غرة،  حني  على  العاثر  حظها  تنتظر 
من  اأيدي  على  ينتظرهم  وال�سقوط  االإ�سفاف 
بنار حقدهم وطي�س جهالتهم ومتادي  اأكتووا 
وميولهم  �سهواتهم  ونزق  وجورهم  ظلمهم 
ما  مهددة  عرو�سهم  باتت  نعم  ال�سخ�سية، 
ارت�سفوا  قد  اأنا�س  باأو�ساطهم  يعي�س  من  دام 
و�سجاد  الكلمة  وزينب  الثورة  ح�سني  نبع  من 
احلكمة، الذين علموا االإن�سانية وما زالوا كيف 
وكيف  الفا�سدين،  املارقني  الطغاة  يواجهون 
وبلء  ال  والظلم  والف�ساد  للعهر  يقولون 

االأ�سداق.   

الزهراء،  ب�سعة  ال�سالم  عليها  زينب  ال�سيدة 
التي حتّملت امل�سوؤولية كاملة ب�سمود واإخال�س 
يف اأداء الر�سالة اخلالدة، والتي �ساركت يف الّدور 
تتحدى  كلمتها،  وامتداد  للدعوة  القيادي 
وحكمة  وقاد  فكر  من  حتمل  با  الطغاة 
متاأججة وثقافة هادفة، اإنها م�سوؤولية �سخمة 
م�سوؤولية  ال�ساهقات،  اجلبال  �سخامة  وال 
كل  حديد  من  بيد  وال�سرب  امل�سار  ت�سحيح 
من ت�سول له نف�سه التالعب بقدرات النا�س 
بحريتهم  باأعرا�سهم  باأموالهم  بعتقداتهم 
بجرى  تتعلق  وكبرية  �سغرية  بكل  بدمائهم 
االأنبياء  حتمل  التي  امل�سوؤولية  تلك  حياتهم، 
واالأو�سياء وال�ساحلون اإزاءها امل�ساق وامل�ساعب 
لكي نعي�س نحن من بعدهم اأحرارا ال ي�ستعبدنا 
الطغاة وال ي�ست�سعفنا املجرمون مهما متادوا 
ومهما توغلوا يف ظلمهم و�سيطنتهم، فاإن �سبح 
وينغ�س  يطاردهم  زال  ما  الزينبية  ال�سرخة 
عليهم معي�ستهم ويجعل حياتهم التي يخالونها 
هانئة يجعلها �سرابا قفرا تكون عبة ملن اعتب 

يف زمن كرثت فيه العب وقل املعتب.     

زينُب... �سرخة ال�سب والتحدي 

اأاأمر باملعروف
اإن من اهم املراحل التي مير بها االن�سان هي مرحلة ال�سباب حيث يكون طاقة هائلة من التفكري واحلركة فاإذاما 
وواكب  حولك  يحدث  ما  اىل  التفت  فيابني  واالآخرة  الدنيا  مهالك  اىل  �ساحبها  تقود  فاإنها  توجيه  غري  من  تركت 

ك  واأحفظ دينك ومن بني االمور التي تركز عليها ال�سريعة املحمدية هي حفظ كيان امل�سلم واإحدى الت�سرفات ع�سر
التي تخد�س كيان االن�سان هو امللب�س وال�سكل فحاذر يا بني من مالب�س ال�سهرة فان املالب�س 
ال�سيقة لي�ست مرفو�سة للمراأة فقط بل حتى للرجل فاإنها تظهر ال�سخ�س ب�سكل مقزز وكذلك 
يثري  ب�سكل  راأ�سك  حتلق  اأن  ال  مهذبة  بطريقة  يكون  اأن  يجب  �سعرك  ومت�سيط  وجهك  ترتيب 

حفيظة النا�س بل وتنتق�س �سخ�سيتك اذا ما اأقدمت على ذلك . 
انَه عن املنكر 

وهذا االأمر طاملا انك تتجنبه فعليك حتذير زمالئك واأي �سخ�س تلتقيه  حتى ولو مل يكن زميلك اإذا كان يرتدي مالب�س 
�سيقة او يف بع�س االحيان يكون القمي�س او ) تي�سرت ( ق�سريا بحيث عند �سالته يف امل�سجد اثناء �سجوده ينك�سف ظهره 
فعليك تنبيه هذا ال�سخ�س باأ�سلوب خال من التجريح وب�سكل اخوي حتى تكون قد مار�ست دورك يف النهي عن املنكر ، واأما 
بخ�سو�س االأ�سكال احلديثة حلالقة الراأ�س فيمكنك اأن تتحدث مع احلالق عندما حتلق راأ�سك وتنبهه بان هذه الثقافة 
هي ثقافة فارغة يجب عليه ان ال ي�سجع كل من يريد ان يق�س �سعره طبقا لهذه املو�سات وتنبيهه ب�سرورة االلتفات اىل 

العلوم احلديثة وحماولة اقتحام ميادينها اأف�سل من اقتحام هكذا �سرعات فارغة .
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اإىل / القارئمِ الكرميمِ

اإن املودة والرحمة -بح�سب الظاهر- لفظتان قريبتان يف املعنى، ولكنهما يف احلقيقة متفاوتتان.. فالرحمة: - والل العامل- حالة اأرقى من حالة املودة، اإذ ان فيها نف�ساً اإن�سانياً، وفيها 
نف�ساً جتريدياً.. اأما املودة: فقد تكون مبنية على بع�س امل�سالح الغريزية وما �سابه ذلك، ولكن الرحمة حالة اإن�سانية راقية.. واحلياة الزوجية تقوم على اأ�سا�س املودة، التي تاأتي من روافد 
عديدة، منها: الغريزة، وطلب الن�سل، واال�ستقرار يف احلياة، وتدبري االأمور املعي�سية اليومية.. اأما الرحمة، فاإنها تبقى وال تتاأثر بالعوامل اليومية.. والدليل على اأن هذه الرحمة حالة 
اإن�سانية راقية، هو اأنها تنقدح يف نف�س االإن�سان حتى جتاه احليوانات.. ونحن جنّل الكافر الذي يرق على احليوان، فهذه حركة اإن�سانية، فعندما واعد مو�سى عليه ال�سالم قومه بالعذاب 
اإذا مل يوؤمنوا بعد �سهر مل يتحقق العذاب بعد �سهر رغم عدم اإميانهم بالل عز وجل ف�ساأل مو�سى الل عز وجل عن ال�سبب فقال له اإن هوؤالء قوم تراحموا فيما بينهم وانا رب الرحمة 
ا�ستحييت ان اأعذبهم ، ومن املعلوم اإن الل -عز وجل- قد يثيبه بنوع من الثواب، ولو تخفيفاً للعقاب مثاًل، اأو تعجياًل لبع�س املثوبات يف احلياة الدنيا.. ولكن هذه احلالة من ال�سفقة 
والرحمة، اإذا وجدت باالإ�سافة اإىل املودة، واإىل اجلهات الغريزية، واحلاجة اليومية؛ فاإن هذا املعجون بثابة ال�سلب، اأو البناء املحكم، الذي ال ميكن اأن ينهدم مع تقادم االأيام.فالرحمة 

قلمي املتوا�سعواملودة ال جتلبها احلكومات بني افراد �سعوبها فاملفرو�س التحلي بها اإذاما مررنا بحنة كالتي منرُّ بها يف العراق .

�حلاجة �إىل �ل�شينما �الإ�شالمية
املحرر الفني :اجمد حميد 

 اأ�سبح من ال�سروري اأن تكون هناك �سينما 
وقائـــي  كاحـــرتاز  ملجتمعاتنـــا  اأ�سالميـــة  
�ســـد الغـــزو الثقـــايف غـــري امل�ســـروع المتنا 
االإ�سالميـــة الـــذي يخد�ـــس تربيـــة امل�سلـــم 
امللتزم اأ�سف اإىل ذلك تاأثري ال�سينما  بات 
يوؤثـــر كتاأثـــري املنب هـــذا اذا مل يكن اكرث 
وهذا واقع حـــال ا�سبح نواجه فيه و�سائل 
لغـــة م�سرتكـــة  تعتـــب  وتقنيـــات حديثـــة 
بـــني ال�سعوب واحل�ســـارات ول�سعـــة االأفق 
االإ�سالمـــي  فمـــن ال�سهـــل جنـــاح ال�سينمـــا 
االإ�سالميـــة ملـــا يحملـــه مـــن موا�سيـــع ال 
ح�ســـر لها يف املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل  
والكـــون واحليـــاة واالإن�ســـان ، لكننـــا نقـــف 
بحـــذر امـــام اإ�سكالية التحـــرمي والتحليل 
يف ال�سينمـــا ، فال�سينما �ساأنها �ساأن غريها 
من باقي الفنون مرهونة بالوظيفة التي 
توؤديهـــا وحتى نقطع ال�سك باليقني نقول  
اإن القائم على �سناعة ال�سينما االإ�سالمية 
هـــو االإن�ســـان امل�سلـــم الفنان ، الأنـــه االأقدر 
علـــى تقدمي االإ�ســـالم يف ال�سينما اأو يف اأي 

فن اآخـــر ، حيث تكيفت نف�سيته و�سار لها 
ح�سا�سيـــة �سعوريـــة جتـــاه الكـــون واحلياة 
واالإن�ســـان حيـــث اأن النظريـــات احلديثـــة 
توؤكـــد علـــى املعاي�ســـة واأهميتهـــا ، والقامة 

ال�سينمـــا ال تكفـــي النوايـــا الطيبة فال بد 
من التخطيط للتعامل مع ال�سينما بكافة 
عنا�سرها ، لي�س فقط نظريا بل تطبيقيا 
جتعلـــه  االإ�سالمـــي  الت�ســـور  ورحابـــة   .
يلتقـــي هناك يف �ساحـــة ال�سمو األعرفاين 
وجتعل من الفـــن االإ�سالمي لي�س حكرا 
علـــى امل�سلمني فقط ، ومن ثم فهو متاح 
للب�سرية كلها الأنه يخاطب االإن�سان من 
حيث هـــو اإن�ســـان .وال�سينمـــا االإ�سالمية 
ا�سطدمت بعوقات حدت من انت�سارها 
علـــى م�ستوى العـــامل االإ�سالمـــي ل�سبب 
ب�سيـــط جدا ذلك ان امل�سلمني مل يدركوا 

اأهمية ال�سينما اال موؤخرا
قـــد يكـــون �سبـــب رف�ـــس ال�سينمـــا الأنهـــا 
دخلـــت يف االأ�ســـل عن طريـــق اال�ستعمار 
الفرن�ســـي والبيطـــاين  ولكـــن احلـــرج 
يف  انت�سارهـــا  بعـــد  ا�ستغاللهـــا  عـــدم  يف 
فاأ�سبحـــت  االإ�سالميـــة  املجتمعـــات  
ت�ســـكل عن�ســـرا هامـــا يف حتديـــد الهوية 
االأنتمائيـــة- الدينيـــة-  )الثقافيـــة- 

االجتماعية( .
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هم�شة..

هم�سة..

و  يتاأمل  قلب   : قلبان  العظيم  • للرجل 
قلب يتاأمل . 

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

ترتكه يخل�س اإىل الزرع  الزمن اأن ينال 
منه . 

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

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

لو قمنا بجرد االخبار والتقارير 

االعالم  و�سائل  تن�سرها  التي 

لوجدنا ان فيها ن�سبة كبرية من 

تت�سمن  التي  والتقارير  االخبار 

مل�سروع معني  ا�سا�س  و�سع حجر 

لتطوير  عمل  خطة  و�سع  او 

مرفق اقت�سادي معني او التعاقد 

مع �سركة معينة الجناز م�سروع 

الوقت  ان  فيها  واملالحظ  معني 

او بدئ  معني واملهم هنا، هل مت 

التنفيذ لهذه امل�ساريع ، فاجلواب 

ولي�س  اخر  ا�سعار  اىل  التاأجيل 

معني ...... 

اين ال�سبق يف اجناز امل�ساريع 

املدخن الي�ساب بال�سيخوخة النه ميوت يف �سبابه

املدخن يتعرف دائما على ا�سدقاء جدد النه كل يوم عند طبيب جديد

املدخن ال ي�ستطيع الل�سو�س �سرقة بيته النه ي�سعل طوال الليل 

حبيب وهيلة ـ بابل

يف  ال�ساي  بحوث  مركز  يف  علماء  اكت�سف   
ن�سب  على  يحتوي  ال�ساي  ان  بالهند  جورهات 
عالية من املركبات التي ت�ساعد على تقليل كمية 
الدهون التي متت�سها االأمعاء وميكن اأن يخف�س 
يف  املوجودة  البوتينات  لكن  الكولي�سرتول. 
حليب البقر املخلوط بال�ساي حتيد هذه القدرة 
الدرا�سة  بينت  وقد  الدهون.  مكافحة  على 
اجلديدة التي ن�سرتها ديلي تلغراف اأن املركبني 
وثيواروبيغنيز  ثيوفالفني  با�سم  املعروفني 
كانت  التي  التجارب  فئران  يف  البدانة  مينعان 
الدهون.  عايل  غذائي  نظام  على  مو�سوعة 

اأن  ميكن  االأمر  هذا  اأن  االآن  الباحثون  ويعتقد 
يف�سر ملاذا ال يبدو على النا�س يف بريطانيا عدم 
رغم  لل�ساي  ال�سحية  التاأثريات  ا�ستفادتهم من 
امل�سروب  لهذا  امل�ستهلكني  اأكب  بني  من  كونهم 
بورثاكور،  ديفاجيت  الدكتور  وقال  العامل.  يف 
وهو عامل باملركز املذكور، اإنه عند تناول ال�ساي 
جمموعات  املذكوران  املركبان  ي�سكل  باحلليب 
تر�سبها.  ي�سبب  ما  وهو  احلليب  بروتني  مع 
وهذا معناه اأننا ال نح�سل على الفائدة ال�سحية 
املرجوة من هذه املركبات اأو من بروتني احلليب. 

ولهذا ُين�سح دائما بتناول ال�ساي بدون حليب.

�حلليُب يقلل فو�ئد �ل�شاي 

فو�ئد �لتدخني
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خد�ع �لب�رص
حكمة بليغة

الزهراء  فاطمة  ال�سيدة  قالت 

االإميان  جعل  ال�سالم(:  )عليها 

تطهريا لكم من ال�سرك، وال�سالة 

والزكاة  الكب،  عن  لكم  تنزيها 

الرزق،  يف  ومناء  للنف�س  تزكية 

وال�سيام تثبيتاً لالإخال�س، واحلج 

باملعروف  واالأمر  للدين،  ت�سييداً 

والنهي عن املنكر م�سلحة للعامة.

الـــذي ن�سربـــه يحتـــاج اىل تعقيـــب حت�سبـــا  املـــاء 
لبع�ـــس االمرا�ـــس ال�سيفية ومنهـــا الكولريا لذا 
يف�ســـل ان يتم ت�سخني املـــاء ومن ثم تركه ليبد 

ومن ثم يو�سع يف الثالجة .
املرطبات ..

يف�ســـل �سراء املرطبات التـــي لها عالمة معروفة 
واالف�ســـل عملهـــا يف البيـــت جتنبـــا للملوثة منها 
حيـــث انهـــا غالبـــا مـــا ت�سبـــب امرا�ـــس لالطفـــال 

جتعل العائلة رفيقة لالطباء

مع حلول ال�صيفعالج نزيف الأنف املتكرر
هنـــاك نوعـــان مـــن النزيف اأمامى وهـــو خا�س باالأطفال و�سرعـــان ما يتم ال�سيطرة عليـــه باالإ�سعافات  هذه احد املحاذير 

االأولية، وفى حاالت قليلة يحتاج للكى"
والنوع الثانى هو نزيف خلفى وهو خا�س بكبار ال�سن نتيجة ال�سغط املرتفع وم�ساكل الكبد.

وين�ســـح الطبيـــب، مبدئًيا قيـــام املري�س باإعادة راأ�سه اإىل اخللف اأو رفعها الأعلى من االأخطاء ال�سائعة 
التـــى ت�سبـــب ارجتـــاع الدم، لذلك يجـــب على املري�س القيـــام ببع�س االإ�سعافات االأوليـــة مثل اجللو�س 

على مقعد ويجعل راأ�سه تتقدم لالأمام وي�سغط على االأنف ملدة 5 دقائق و�سيتوقف النزيف غالًبا.
ولكـــن فـــى حالـــة ا�ستمرار النزيف يجب عمل كمادات مياه باردة فـــوق راأ�سه وا�ست�سارة طبيب الباطنة، 
الأنـــه فـــى الغالـــب النزيـــف فى هذه ال�سن قـــد يكون متعلًقا اإمـــا بال�سغط املرتفـــع اأو بخلل فى وظائف 

الكبد.
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منارة الإمام الر�سا ) عليه ال�سالم(..

بهلول
اىل  بحاجة  �سوريا  طريق 

عامة..... �سحية  حمامات 

بعثـــوا  املعتمريـــن  االخـــوة  مـــن  جمموعـــة 
بر�سالتهـــم هـــذه راجـــني منـــا ن�سرهـــا علهـــا 

جتـــد طريقا اىل مكتب امل�سوؤول ويجاب فيها على 
الطلب .

يقـــول املعتمـــرون: ان  الطريـــق مـــن كربـــالء اىل �سوريـــا 
كلـــه �سحـــراوي  ويخلـــو  مـــن اخلدمـــات ال�سروريـــة علـــى 
اقـــل تقديـــر احلمامات حيث يعـــاين املعتمـــرون من احلرج 

ال�سديد خ�سو�سا يف منطقة النخيب ، فيا حبذا لو يتم بناء 
مغا�سل عامة او حتى مثل تلك املن�ساآت ال�سحية املتنقلة التي 

ت�ستخدمهـــا العتبـــة احل�سينية اثناء الزيـــارات املليونية ، ليتم 
تـــاليف احلاالت احلرجة التـــي تعرت�س املعتمريـــن واملعتمرات 

بل كل امل�سافرين .

اإىل  مـــر   العبا�ســـي   هـــارون  وزيـــر 

جانـــب مقـــبة وراأى بهلـــول وحيداً 

بنقـــل  م�سغـــول  وهـــو  املقابـــر  بـــني 

العظـــام الياب�ســـة مـــن مـــكان الآخـــر 

ف�ساألـــه مـــاذا اأنـــت �سانـــع يـــا بهلول 

فاأجاب، اإننـــي اأ�سنف املوتى اأريد اأن 

اأف�ســـل بـــني الروؤ�ســـاء واملروؤو�ســـني، 

واخلـــدم،  واحلجـــاب  الـــوزراء  بـــني 

ولكني مل اأمتكن فهذه اجلمجمة ال 

تفرق عن تلك اجلمجمة وقبورهم 

تت�سابـــه اأي�ساً، وبهـــذه الكلمات كان 

ين�سح هذا الوزير.

2 1
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 املنة لالآكل ل للماأكول
اإن العبد بتناوله الطعام يجعل ذلك 

روح  ال  الذي  اجلماد  وهو   - الطعام 

وهو   ) وجوده   ( من  جزءاً   - فيه 

اأ�سرف االأحياء ..وعليه فهو �ساحب 

ب�سببه  اإذ   ، الطعام  على   ) املـّنة   (

العايل  اإىل  اجلامد  ال�سافل  يتحول 

الناب�س باحلياة ، واحلال اأن اخلـلق 

لهم  يجلب  اإذ   ، للطعام  املّنـة  يرون 

على  والدليل   ، واال�ستمتاع  التلذذ 

عليه  لون  ُيقبمِ الذين  هم  اأنهم  ذلك 

�سرفهم  مع   ، �سديدين  وولع  بنهم 

..وينبغي  اأجله  من  الوفري  للمال 

االلتفات يف هذا ال�سياق ، اإىل �سرورة 

) التفح�س ( فيما �سيجعله جزءاً من 

اإذ اخلبيث ال ي�سدر   ، البدين  كيانه 

منه الطّيـب ، وهذه هي اإحدى اأ�سباب 

فتور االأع�ساء عن العبادة ، كما ورد 

الت�سريح به يف روايات عديدة . 

قالت الفال�سفة
التجارب :

االأ�س�س التي يبني عليها العقالء حياتهم .
الوعود الزائفة:

�سحب بال اأمطار.
الأحقاد:

براكني ملتهبة يف �سدور اأ�سحابها.
النتقام:

ي�سبه اأن تع�س كلبا الأنه ع�سك .

عليه   ( الر�سا  مو�سى  بن  علي  االإمام  عن  َي  ُرومِ
يَل َقْحٌط  اإمِ�ْسَرائمِ ي  َبنمِ " َظَهَر يفمِ  اأنُه َقاَل :  الم (  ال�سَّ
ْن  ٍة ُلْقَمٌة ممِ ْنَد اْمَراأَ َرًة ، َو َكاَن عمِ نَي ُمَتَواتمِ نمِ يٌد �سمِ �َسدمِ

َتاأُْكلَُها . َها لمِ ُخْبٍز َفَو�َسَعْتُها يفمِ َفممِ
وُع . مِ ، اجْلُ ُل : َيا اأََمَة اللَّ ائمِ َفَناَدى ال�سَّ

َمانمِ ! ْثلمِ َهَذا الزَّ ُق يفمِ ممِ َفَقاَلتمِ امْلَْراأَُة : اأََت�َسدَّ
َكاَن  َو   ، لمِ  ائمِ ال�سَّ اإمِىَل  َدَفَعْتَها  َو  يَها  فمِ ْن  ممِ َفاأَْخَرَجْتَها 
ْئُب  ْحَراءمِ ، َفَجاَء الذِّ ُب يفمِ ال�سَّ رٌي َيْحَتطمِ غمِ َلَها َوَلٌد �سَ
اأََثرمِ  يفمِ  ااْلأُمُّ  َفَعَدتمِ   ، ْيَحُة  ال�سَّ َفَوَقَعتمِ   ، َفَحَملَُه 

. ْئبمِ الذِّ
الم ( ،  يَل ) عليه ال�سَّ ئمِ ُ َتَباَرَك َو َتَعاىَل َجْبَ َفَبَعَث اللَّ

همِ . ْئبمِ ، َفَدَفَعُه اإمِىَل اأُمِّ ْن َفممِ الذِّ َفاأَْخَرَج اْلُغاَلَم ممِ
مِ ، اأَ  الم ( : َيا اأََمَة اللَّ يُل ) عليه ال�سَّ ئمِ َفَقاَل َلَها َجْبَ

ُلْقَمٍة " )1( . يتمِ ، ُلْقَمًة بمِ َر�سمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإىل  ال�سيعة  و�سائل  تف�سيل   ( ال�سيعة  و�سائل   )1(
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ابن احل�سن بن علي ، املعروف باحُلر العاملي .

كيس البطاطا 
قررت مدر�سة رو�سة اأطفال اأن جتعل االأطفال يلعبون 
اأن  طفل  كل  من  فطلبت  واحد.!  اأ�سبوع  ملدة  لعبة 
ان  وعليه  البطاطا.  ثمار  من  عدد  به  كي�سا  يح�سر 

يطلق على كل بطاطايه ا�سم �سخ�س يكرهه.!!
وبطاطا  كي�سا  طفل  كل  اأح�سر  املوعود  اليوم  ويف 
 ( يكرهونهم  الذين  االأ�سخا�س  باأ�سماء  مو�سومة 
قائمة  �سمن  من  املدر�سة  مديرة  تكن  مل  بالطبع 
االأ�سماء!! (. ، العجيب اأن بع�سهم ح�سل على بطاطا 
واحدة واآخر بطاطتني واآخر 3 بطاطات واآخر على 5 

بطاطات وهكذا ......
اأن   : وهي  اللعبة  ب�سروط  املدر�سة  اأخبتهم  عندئذ 
اأينما يذهب ملدة  يحمل كل طفل كي�س البطاطا معه 

اأ�سبوع واحد فقط.
برور االأيام اأح�س االأطفال برائحة كريهة تخرج من 
و ثقل  الرائحة  البطاطا، وبذلك عليهم حتمل  كي�س 
اأكرث  البطاطا  عدد  كان  كلما  وطبعا  اأي�سا.  الكي�س 
اأثقل. بعد مرور  اأكرث والكي�س يكون  فالرائحة تكون 

اأ�سبوع فرح االأطفال الأن اللعبة انتهت .
اأثناء حمل  �ساألتهم املدر�سة عن �سعورهم واإح�سا�سهم 
ي�سكون  االأطفال  فبداأ  اأ�سبوع،  ملدة  البطاطا  كي�س 
االإحباط وامل�ساعب التي واجهتهم اأثناء حمل الكي�س 
ذلك  بعد  يذهبون،  اأينما  النتنة  الرائحة  ذي  الثقيل 

بداأت املدر�سة ت�سرح لهم املغزى من هذه اللعبة .
حتمله  ما  بال�سبط  هو  الو�سع  هذا  املدر�سة:  قالت 

من كراهية ل�سخ�س ما يف قلبك. فالكراهية �ستلوث 
قلبك وجتعلك حتمل الكراهية معك اأينما ذهبت. فاإذا 
اأ�سبوع فهل  مل ت�ستطيعوا حتمل رائحة البطاطا ملدة 
طول  كراهية  من  قلوبكم  يف  حتملونه  ما  تتخيلون 

عمركم .
لذا..

باحلب  الق�سرية  احلياة  هذه  نعي�س  اأن  اأجمل  ما 
وكما  عليه!!  هم  كما  وقبولهم  لالآخرين  وامل�ساحمة 
يقال : احلب احلقيقي لي�س اأن حتب ال�سخ�س الكامل 
�سحيح  ب�سكل  الكامل  غري  ال�سخ�س  حتب  اأن  بل   ،

وكامل !!
اإن ف�سل العفو عن االآخرين وحبهم .. هو اأن يغفر الل 
ُ َلُكْم  َر اللَّ وَن اأَن َيْغفمِ بُّ َفُحوا اأَاَل حُتمِ لنا )َوْلَيْعُفوا َوْلَي�سْ

يٌم (. ُ َغُفوٌر رَّحمِ َواللَّ

لقمة بلقمة !
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