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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

�صورة البقرة:
اإىل �صاطئ  • يف جممع البيان )فجعلناها( ال�صمري يعود اإىل الأمة التي م�صخت وهم اهل ايلة قرية 

البحر وهو املروي عن اأبي جعفر عليه ال�صالم.
عن الر�صا عليه ال�صالم قال: ان رجال من بني اإ�صرائيل قتل قرابة له، ثم اأخذه فطرحه على طريق 
اأف�صل �صبط من ا�صباط بنى اإ�صرائيل ثم جاء يطلب بدمه فقالو املو�صى )عليه ال�صالم(: ان �صبط اآل 
فالن قتلوا فالنا فاأخربنا من قتله ؟ قال: ايتوين ببقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ باهلل ان اكون 
من اجلاهلني ولوانهم عمدوا اإىل اأي بقرة اجزاأتهم ولكن �صددوا ف�صدد اهلل عليهم قالوا ادع لنا ربك 
يبني لنا ماهى قال انه يقول انها بقرة لفار�ص ولبكر يعني ل�صغرية ولكبرية عوان بني ذلك ولو اأنهم 
عمدوا اإىل بقرة اجزاأتهم ولكن �صددوا ف�صدد اهلل عليهم قالوا ادع لنا ربك يبني لنا مالونها قال انه 
�صددوا  ولكن  بقرة لجزاأتهم  اإىل  ولوانهم عمدوا  الناظرين  ت�صر  لونها  فاقع  �صفراء  بقرة  انها  يقول 
ف�صدد اهلل عليهم قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ماهى ان البقر ت�صابه علينا وانا ان �صاء اهلل ملهتدون قال 
انه يقول انها بقرة لذلول تثري الأر�ص ولت�صقى احلرث م�صلمة ل�صية فيها قالوا الن جئت باحلق 
فطلبوها فوجدوها عند فتى من بنى اإ�صرائيل فقال: لاأبيها المبالء م�صكها ذهبا فجاوؤوا اإىل مو�صى 
عليه ال�صالم فقالوا له ذلك، فقال: ا�صرتوها فا�صرتوها وجاوؤوا بها فاأمر بذبحها ثم اأمر ان ي�صرب امليت 
بذنبها، فلما فعلوا ذلك حيى املقتول، وقال: يا ر�صول اهلل ان ابن عمي قتلني دون من يدعي عليه قتلي، 
فعلموا بذلك قاتله، فقال لر�صول اهلل مو�صى عليه ال�صالم بع�ص ا�صحابه: اأن هذه البقرة لها نباأ فقال: 
وما هو ؟ فقال: ان فتى من بني اإ�صرائيل كان بارا بابيه وانه ا�صرتى بيعا فجاء اإىل اأبيه والقاليد حتت 
راأ�صه فكره ان يوقظه فرتك ذلك البيع فا�صتيقظ اأبوه فاأخربه فقال له: اح�صنت خذ هذه البقرة فهو 

لك عو�صا ملا فاتك، قال: فقال له ر�صول اهلل مو�صى عليه ال�صالم: انظروا اإىل الرب مايبلغ باأهله.

ْلُمتَِّقنَي {البقرة/66}  َا َبنْيَ َيَدْيَها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِّ َفَجَعْلَناَها َنَكااًل لِّ

َ َياأُْمُرُكْم اأَْن َتْذَبُحواْ َبَقَرًة َقاُلواْ اأََتتَِّخُذَنا ُهُزواً  نَّ اللهّ َواإِْذ َقاَل ُمو�َسى ِلَقْوِمِه اإِ

اِهِلنَي {البقرة/67} َقاُلواْ اْدُع َلَنا َربََّك ُيَبنيِّ  ِ اأَْن اأَُكوَن ِمَن اجْلَ َقاَل اأَُعوُذ ِباللهّ

َنا َما ِهَي َقاَل اإِنَُّه َيُقوُل اإِنََّها َبَقَرٌة الَّ َفاِر�ٌس َواَل ِبْكٌر َعَواٌن َبنْيَ َذِلَك َفاْفَعُلواْ  لهّ

َنا َما َلْوُنَها َقاَل اإِنَُّه َيُقوُل  َما ُتوؤَْمروَن {البقرة/68} َقاُلواْ اْدُع َلَنا َربََّك ُيَبنيِّ لَّ

ْوُنَها َت�ُسرُّ النَّاِظِريَن {البقرة/69} َقاُلواْ اْدُع َلَنا َربََّك  ْفَراء َفاِقٌع لَّ َها َبَقَرٌة �سَ اإِنهّ

ُ َلُْهَتُدوَن {البقرة/70} اآ اإِن �َساء اللَّ َنا َما ِهَي اإِنَّ الَبَقَر َت�َساَبَه َعلَْيَنا َواإِنَّ ُيَبنيِّ لَّ
دق الل العلي العظيم �سَ

ب�سم الل الرحمن الرحيم



. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
الرء  م�سري  حتدد  التي  هي  وال�ساعات  والدقائق  الثواين  تزال  ال 
اإىل  باأيدينا  م�سرينا  نخط  باأعمالنا  نزال  وال  اإيجابا،  اأو  �سلبا 
الب�سرية  النف�س  واألهم  اأودع  تعاىل  فالل  ال�سبيل،  �سواء  اأو  الهاوية 
الفجور والتقوى، هنيئا لن ينتخب طريق التقى واالإ�سالح ويبتعد 
اأن  وعليه  االإن�سان،  بيد  االنتخاب  فاإن  واالإف�ساد،  الرذيلة  �سبل  عن 
من  وال�ساحلني  واأو�سيائه  ور�سله  واأنبيائه  تعاىل  الل  اإىل  يلتجئ 
واأعماله  وتقواه  بورعه  ولكن  ال�سعداء  خانة  يف  يكون  لعله  عباده 
ال�ساحلة، ويكون تبعا لذلك مبناأى عن �سبل االأ�سقياء بكبح جماح 
نف�سه االأمارة و�سياطني االإن�س واجلن وحتكيم عقله وتغليب اإرادته 
عما �سواها من االأهواء وال�سالالت والرتهات التي ال جتلب على 

الرء اإال الندامة واخل�سران.
اآيات وروايات الوعد والوعيد واخلزي واخللود بالنار لي�س من باب 
التخويف فقط واإمنا جاءت من اأجل التحذير من ال�سري الحتوم 
خلارقي نامو�س الطبيعة بذنوبهم وموبقاتهم وجرائمهم وظلمهم، 
اإال  هم  وما  منها  مفر  ال  �سوداء  كاأداء  عاقبة  من  ينتظرهم  وما 
واردوها، والتحذير قبل العقوبة ينبئ باللطف االإلهي بالعباد لئال 
ال�سيد  مثل  الرهيبة،  والرديات  ال�سحيقة  الوهاد  تلك  يف  ينزلقوا 
العذاب،  فاإنك ت�ستحق  اأوامري  باأنك لو خالفت  العبد  الذي يذكر 
خالفا لن ينزل العقاب دون �سابق اإنذار فاإن هذا االأمر قد يلفه نوع 

من الظلم والتهتك لرتكب اخلطيئة.
ونحن بحاجة دوما اإىل واعظ يحفزنا للعمل ال�سالح ويحذرنا عن 
ف�سائيات  من  االنحراف  و�سائل  وجود  مع  ال�سيما  الطالح  العمل 
عارية وانرتنت ا�سود مبواقعه االإباحية واأزيائه الن�سائية العرو�سة 
يف  ي�سقطوا  اأن  وال�سابات  ال�سباب  من  الكثري  يكاد  العامة،  اأمام 
�سراك ال�سيطان وما يرتتب عليها من مفا�سد اأخالقية واجتماعية 
مما  اجلبار!  غ�سب  واحذروا  بكم،  االأر�س  رجفة  احذروا  خطرية، 
تقرتف اأيديكم وجوارحكم وجوانحكم من ذنوب وخطايا وموبقات 
اأقل ما يقال عنها اإنها من الرديات والهلكات يف الدنيا قبل االآخرة.

وم�سرينا،  معادنا  من  وغفلة  ولهو  لعب  يف  منا  الكثري  زال  وما 
واإن  اآجالنا!  من  مفر  فال  ال�سحراء  اإىل  ذهبنا  لو  اأنه  عنا  وخفي 
ال�سالم(  )عليه  عزرائيل  اأتانا  علينا  مغلقة  م�سيدة  ق�سوراً  دخلنا 
قبورنا،  اإىل  االآخرين  اأكف  على  فنذهب حممولني  اأعوانه  احد  اأو 
فال ناأخذ من الال اإال الكفن، ونذهب اإىل القرب االأظلم، فال زوجة 
تبقى معنا، وال ولد ي�ساعدنا، بل باأقوالنا واأفعالنا ن�سافر اإىل الاآل 
باأيدينا! ونهاية  اأو نريان ومفاتيحهما  اإما جنان  وال�سري الحتوم، 
الزاد  خري  فاإن  اآت  هو  لا  ونتزود  منه  فلنحذر  الوت!  االمتحان 
التقوى، وها هي اأ�سهر الرحمة االإلهية رجب االأ�سب و�سعبان اخلري 
ورم�سان الربكة قد اأقبلت علينا وهي تهتف بنا للتزود باأعمال الرب 
واالإح�سان لكي نكون ممن تنالهم الرحمة والر�سوان، وهي فر�سة 

ثمينة قد ال تعود اإلينا، فلن�ستغلها قبل فوات االأوان. 

�سوابط ُال�سريعة االإ�سالمية الإرواء ال�سهوة واإ�سباعها

اإتباُع الهوى وطوُل االأمل

البا�سرة باك�ساء اأر�سية ال�سحن احل�سيني ال�سريف مبرمر فاخر
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ال�سيد  �سماحة  العليا  الدينية  الرجعية  ممثل  تطرق 
اجلمعة  �سالة  من  الثانية  اخُلطبة  يف  ال�سايف  احمد 
 14 يف  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف  اأقيمت  التي 
رجب االأ�سب 1432هـ الوافق 17-6-2011م اإىل اإن بناء 
وهذه  مقومات،  جمموعة  اإىل  يحتاج  عموما  البلدان 
اإىل  القومات قد تكون حا�سرة ويف بع�سها قد حتتاج 
للبلد  اجل توفريها خدمة  يبذل من  وا�ستنفار  جهد 

ومدعاة للنهو�س به.
ويف هذا االإطار حتدث عن عنوان الوزارة وكيف يجب 
اأن يكون عملها بغ�سِّ النظر عن االختالفات الكبرية 
هناك  اإن  واأردف:  مثيالتها،  عن  وزارة  كل  عمل  يف 
جهودا  تبذل وهي تختلف من مكان اإىل اآخر، ولكن يف 
بع�س احلاالت هناك وقت �سائع ُيق�سى بال اأن ن�سعر 
بتقدم ملمو�س على االأر�س، وهذا الوقت ال�سائع قد 
فهم  عدم  عن  يكون  قد  واإمنا  نية  �سوء  عن  يكون  ال 

لطبيعة العمل. 
واأو�سح �سماحته: اإن الذي دعاين الأن اأذكر هذا الطلب 
مفا�سل  ومن  االإدارية  باجلهات  االلتقاء  كرثة  هو 
وزارية متباينة، والقول ل�سماحة ال�سيد اإن ملخ�س ما 
اأفادوه اإن هناك طاقات اإدارية كبرية لي�س لها عالقة 
نهار  ليل  تعمل  الطاقات  هذه  ال�سيا�سية،  باجلهات 
ال�سكلة  لكن  التطوير،  اجل  من  كبرياً  جهداً  وتبذل 
ال ُي�ستاأن�س براأيها بل قد ال تعلم اجلهة ال�سوؤولة عن 
وجود هكذا كفاءات... اأما الأن ح�سولها على العلومة 
تاأتي متاأخرة اأو الأن االعتماد على بع�س اجلهات التي 
ال حتب اأن ُتظهر وجود كفاءات يف الوزارة، وعلى االأخ 
ال�سوؤول اأن ي�ستعني وي�سجع هذه الطاقات على االإبداع 
يتكلموا  اأن  الفر�سة  ويعطيهم  بهم  يجتمع  اأن  وهو 
و�ُسِجع  فر�سة  اأعطي  اإذا  واالإن�سان  واقعهم،  ويطوروا 

فاإنه �سُيبدع يف جمال عمله.
وعقب �سماحة ال�سيد ال�سايف: اإنني هنا ال اأحتدث عن 
التي  الوزارات  اأحتدث عن  واإمنا  ال�ستحدثة  الوزارات 
فيها  الوزارات  فكل  البالد،  بناء  يف  اإ�سرتاتيجية  لها 
اأن  البد  �سيء  وهذا  ممتازة،  واإدارية  مهنية  طاقات 
نبينه وال نغفله عن متبنياتنا، واجلهة ال�سوؤولة عليها 
للمراقبة  دوريا  جتتمع  وان  الباب  وتفتح  ت�ستقبل  اأن 
الوزارات  عمل  اختزال  اإىل  �سيوؤدي  وهذا  والتطوير، 

كثرياً ال�سيما اإذا ا�ستعنا بالطاقات اجليدة.
ويف �سياق اآخر من خطبته اأ�سار �سماحته اإىل اإح�سائية 
الكثرية  البلدان  من  العراق  زال  ما  اإنه  توؤكد  عالية 
التقنيات،  و�سائل  تطور  مع  الورق  ا�ستهالك  يف 
واالأ�سابري  الر�سمية  الكتب  يف  يكمن  فاال�ستهالك 
د على هذا  التي تعد واللفات لكل حالة، ولعل البلد تعوهّ
االأمر، واأ�ساف:  قد  قفزت من هذه م�سكلة  تكد�س ما 
يتعارف بالربيد اأمام ال�سخ�س ال�سوؤول، خ�سو�سا اإذا 
�سافر خارج العراق وال�سكلة التي ن�ساأت من ذلك هي 
االأمور  تتعطل  واحد  ب�سخ�س  العامالت  تلك  ح�سر 
بغيابه، ويف الوقت نف�سه جتعل هذا ال�سخ�س قا�سرا 
التي  ال�سائل  بهذه  الن�سغاله  للم�ستقبل  التفكري  عن 

قد تكون م�سائل جزئية.
االأدنى  لل�سخ�سيات  �سالحيات  ُتعطى  باأن  وطالب 
اأن  للوزير  و�ستمكن  واجلهد  الوقت  �ستوفر  الأنها 
يتجول ل�ساريعه ب�سكل هادئ وله م�ساحة من التفكري 
الوا�سع و�سي�ستدعي بع�س كوادر وزارته يف مقر الوزارة 
اأو الحافظات لال�ستئنا�س باآرائهم و�سوف تكون عنده 
ف�سحة من التفكري، والوزير واقعاً ُيفرت�س اأن يدير، 
عنها  ت�ساأل  وعندما  معطلة  معامالتنا  اإن  واحلال 
ياأتيك اجلواب اإنها يف الربيد! متى تاأتي من الربيد؟! 

السيُد أمحد الصايف يدعو إىل استغالل الطاقات اإلدارية املبدعة بغض النظر عن انتماءاتهم 

السياسية من أجل تطوير البلد وخدمة املواطن

اخُلطبة الثانية من �صالة اجُلمعة
اخلطيب: ممثل الرجعية الدينية العليا يف  النجف االأ�سرف �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف

الكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف        الزمان:14 / رجب االأ�سب/ 1432 هـ  الوافق 2011/6/17م

�إننا نحتاُج �إىل جهد خا�ص 
وطريقة لنن�شط عمل وز�ر�تنا 
خدمة للبلد، فاإنه يحتاج �إىل 
نه�شة �إد�رية وفكرية، وهناك 

جهود ولكن البد �أن نبحث عن 
،،�لعّلة �حلقيقية ور�ء �لتاأخري

،،

٤جملة �لحر�ر �ل�سبوعية

ند�ء �جلمعة



وخل�س يف قوله: اإننا نحتاج اإىل جهد خا�س وطريقة 
اإىل  فاإنه يحتاج  لنن�سط عمل وزاراتنا خدمة للبلد، 
اأن  البد  ولكن  جهود  وهناك  وفكرية،  اإدارية  نه�سة 

نبحث عن العلهّة احلقيقية وراء التاأخري.
وعن طبيعة عمل جمل�س النواب يف التعا�سد واإذكاء 
كل  اإن  �سماحته  قال  اأفراده  بني  الوطنية  الروح 
حمافظة لها جمموعة من ممثليها، وعندما ن�سمع 
حمافظة  عن  والتحدث  النواب  جمل�س  جل�سات 
مي�سان مثال ً جتده يتكلم فقط عن حمافظة مي�سان 
والب�سرة  االنبار  حمافظة  عن  فقط  يتكلم  واالنبار 
وكربالء كذلك وهكذا فاإن احلالة رمبا تكون حر�سا 
بنف�سه  القدار  اإن هذا  منهم على حمافظتهم، وقال 

جيد لكن له �سورتان:
يدافعون  واإنهم  ممثليها  تنتخب  الحافظة  االأوىل: 
جمل�س  يف  �سوتها  ويكون  احتياجاتها  وعن  عنها 

النواب هذا كله جيد. 
لكل  واحداً  �سوتاً  ويكونون  االإخوة  تكاتف  الثانية: 

حمافظة ما ال�سري يف ذلك؟! 
تكاتف  لو  اأ�سرع  �سياأتي  الحافظة  حق  اإن  وا�ستطرد 
ن�سم  نعم  حمافظة،  غري  من  االآخر  النائب  معك 
الحافظة  هذه  من  النائب  هذا  �سوت  اإىل  �سوتنا 
اإىل الطلب الفالين  الحافظة حتتاج  اإن هذه  ونرى 
واأنت كذلك ت�سم �سوتك اإىل تلك الحافظة، وهكذا 
الهمَّ  ولي�س  ال�ساكل  حل  يف  اجلمعي  الهمُّ  حتول 

الناطقي.
وطرح  انق�سامات،  يتحمل  ال  العراق  اإن  واأردف:  
و�سع  يف  العراق  كان  لو  �سحية  الناطقية  الق�سية 
هادئ وطبيعي والثقة متبادلة بني الفرقاء والو�سع 
للخدمة  ي�سعى  والكل  جداً  جيدة  بطريقة  مي�سي 
واالإعالم هادئ وغري مثري، لكن الو�سع االآن علينا 

ب اللحمة فيه حتى وان يت�سنع النائب ذلك،  اأن نقرهّ
وهذا �سي�سب يف خدمة البلد.

وانتقد �سماحته التجمع الناطقي وو�سفه باأنه غري 
كلمة  ونقل  الكتل،  بني  العزلة  اإ�سفني  ويدق  م�سجع 
قبل  اأي  قدمياً  العليا  الدينية  الرجعية  من  �سمعها 
بع�س  اإىل  ها  موجهّ الكالم  كان  عندما  �سنوات  خم�س 
يف  موجودة  حالة  هناك  كانت  اإذا  اجلنوب:  نواب 
حمافظة الرمادي وهذه احلالة توؤذي الرمادي وال 
توؤذيكم مع ذلك ال تقبلوا بها ارف�سوها الأنها توؤذي 

الرمادي.
اإن  يف  تكمن  الثلى  احلالة  اإن  قال:   اخلتام  ويف 
حمافظة  اإىل  ياأتي  الفالنية  الحافظة  من  النائب 
اأخرى يتفقدها وي�ساأل عن اأحوالها ومعه نواب تلك 
الحافظة ويخرج بانطباع جيد وما تريده الحافظة 
يكون هو اأي�سا �سوتهم يف الجل�س، والحافظة الثانية 
عندما  االجناز  عملية  �ستت�سرع  وبالنتيجة  كذلك، 
يكون هذا العدد الكبري مع هذه احلالة، فاإنها حالة 

وطنية ودينية وعرفية وخدمة للبلد.

اأهمُّ ما جاء يف اخُلطبة
الظروف  هذه  يف  ال�ساكل  حل  يف  النواب  هاج�س  يكون  اأن  • ينبغي 

خا�سة هو التوجه للهمِّ اجلمعي واالبتعاد عن الهم الناطقي.
ياأتي  الفالنية  الحافظة  النائب من  اإن  الثلى تكمن يف  • اإن احلالة 
تلك  نواب  ومعه  اأحوالها  عن  وي�ساأل  يتفقدها  اأخرى  حمافظة  اإىل 
الحافظة ويخرج بانطباع جيد وما تريده الحافظة يكون هو اأي�سا 

�سوتهم يف الجل�س.

�إنَّ �لعر�َق ال يتحمل �نق�شامات 
وطرح �لق�شية �ملناطقية �شحية 
لو كان �لعر�ق يف و�شع هادئ 
وطبيعي، لكن �لو�شع �الآن 

علينا �أن نقّرب �للحمة فيه حتى 
و�ن يت�شنع �لنائب ذلك وهذ� 

�شي�شب يف خدمة �لبلد

،،

،،
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لالإمام  احلقوق  لر�سالة  تناولنا  يف  بداأناه  لا  ا�ستكماال 
وبيان حق كل  ال�سالم(  ال�سجاد علي بن احل�سني )عليهما 
حيث  الفرج،  حق  بيان  اإىل  َو�سلنا  وقد  حدة،  على  ع�سو 
فحفظه  فرجك،  حق  ال�سالم(:)واأما  االإمام)عليه  يقول 
الب�سر، فاإنه من  مما ال يحل لك، واال�ستعانة عليه بغ�س 
االأعوان، و�سبطه اإذا هم باجلوع والظماأ، وكرثة ذكر الوت ، 

والتهدد لنف�سك بالل (.
اإن لفظ الفرج يطلق على الع�سو التنا�سلي لكل من الرجل 
فيه  واأودع  تعاىل  الل  خلقه  وقد  �سواء،  حد  على  والراأة 
ال�سهوة لغر�س التنا�سل، وحفظ النوع االإن�ساين، لذا و�سعت 
ال�سريعة االإ�سالمية ال�سوابط والقوانني لتنظيم اإرواء هذه 

ال�سهوة واإ�سباعها، مبا يوؤدي اإىل حتقيق الهدف ال�سامي من 
خلقه، مع حفظ الجتمع من مهاوي االنزالق اإىل حمرمات 
بالفرج،  التعلقة  التكليفية  االأحكام  تلك  ومن  ال�سهوات، 
حرمة الزنى واللواط واال�ستمناء وال�ساحقة وغريها، فعدهّ 
، حيث قال تعاىل:)وال  الذنوب  كبائر  الزنى فاح�سة ومن 

تقربوا الزنى انه كان فاح�سة و�ساء �سبيال (االإ�سراء /32.
الذنب،  هذا  فظاعة  يبنيهّ  )فاح�سة(  بـ  القراآين  فالتعبري 
وبـ ) �ساء �سبيال( يك�سف عن وجود مفا�سد كثرية يخلفها 
ناجتة  االأبناء  والدة  تكون  اأن  على  االإ�سالم  فحر�س  الزنا، 
العالقة  هذه  الأن  والراأة،  الرجل  بني  �سرعي  وطء  عن 
واأم  اأب  من  موؤلفة  اأ�سرة  تكوين  اإىل  �ستوؤدي  ال�سرعية 
ي�سعران مب�سوؤولية م�سرتكة وهموم االعتناء والرتبية من 
اأجل �سالح اأبنائهم، وبالتايل �ستتوفر االأ�سرة لالأبناء اأجواء 
تربوية �ساحلة من اأجل اأن يكونوا اأفراداً نافعني ومعافني 
�س لدى الجتمع،  نف�سياً واجتماعياً، فاالأ�سرة لها موقع مقدهّ
والراأة  الرجل  من  واحد  كل  يكون  حيث  الزنا،  ابن  بعك�س 
جماهيل  يف  به  ورمى  عنه،  تخلهّى  قد  منهما   ن�ساأ  اللذين 
له  تتوفر  ال  وبالتايل  ف�سيحته،  من  ا  ليتخل�سهّ االأقدار، 
ونف�سياً  اجتماعياً  لتاأهيله  والنا�سبة  ال�ساحلة  االأجواء 
واأخالقياً، ليكون فردا �ساحلاً، فهو اإما اأن يرمى يف ال�سارع 
اأو ين�ساأ يف رعاية موؤ�س�سة اجتماعية، وهذه الوؤ�س�سات مهما 
بذلت من جهود ال ت�ستطيع اأن توفر الرتبية التي يوفرها 
بفقد  ال�سيئ  النف�سي  التاأثري  اإىل  اإ�سافة  واالأمهات،  االآباء 
بها  ي�ساب  التي  االجتماعية  واالآثار  واالأم،  االأب  حمبة 
الجتمع،  قبل  من  له  الدونية  النظرة  ب�سبب  الزنا،  ابن 
ل  يحوهّ اأن  ميكن  ذلك  كل   .. والوحدة  العزلة  و�سغوطات 
وفاقدي  وجناة  ق�ساة  اإىل  ال�سرعيني  غري  االأبناء  هوؤالء 
تبنيهّ  الر�سمية  ال�سحية  االإح�ساءات  اإن  ال�سخ�سية..حيث 
اإن الزنا �سبب للكثري من االأمرا�س والاآ�سي ال�سحية، وكل 
العطيات ت�سري اإىل ف�سل مكافحة هذه االأمرا�س من دون 

مكافحة الزنا اأ�سال ً.
ويف حديث لالإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( يقول 
يقول  و�سلم(  واله  عليه  الل  ر�سول الل )�سلى  �سمعت  فيه 
: يف الزنا �ست خ�سال : ثالث يف الدنيا وثالث يف االآخرة 
..فاأما الالتي يف الدنيا، فيذهب بنور الوجه، ويقطع الرزق، 

الرب،  فغ�سب  االآخرة،  يف  اللواتي  واأما   .. الفناء  وي�سرع 
و�سوء احل�ساب، والدخول يف النار اأو اخللود يف النار..(

اإن االإ�سالم ال يكتفي بالت�سريعات العقابية حلماية الجتمع 
وقائية  ت�سريعات  و�سع  بل  االأخرى،  والحرمات  الزنا  من 
الوقوع يف  اإىل  توؤدي  التي  مات  القدهّ بتلك  فاهتم  وتربوية، 
وتقيه  ال�سلم،  ن  حت�سهّ ت�سريعات  وو�سع  والفاح�سة،  الزنا 
واحدة  العني  فخيانة  الفواح�س،  هذه  من  االقرتاب  من 
الغرية  الالب�س  ولب�س  والتعري،  وال�سفور،  مات،  القدهّ من 
ثة، والجالت  والهيجة لل�سهوة مقدمة اأخرى، واالأفالم اللوهّ
واحدة  كل  الف�ساد،  ومراكز  ال�سيئة  والكتب  الفا�سدة، 
 ، باالأجنبي  العمل، وكذلك اخللوة  لهذا  تعد مقدمة  منها 
والعراقيل  ال�سعوبات  اأو و�سع  الزواج  ال�سباب عن  وامتناع 
عن  ب�سرهم  يحفظوا  اأن  والراأة  الرجل  فعلى   .. اأمامهم 
النظر اإىل الحرم، وعلى النظومات االجتماعية اأن حتفظ 
اأن  النظر الحرم ومن ذلك:  اإيقاعه يف  الجتمع وتقيه من 
تربى الن�ساء يف االأ�سرة على االلتزام باحلجاب، وعدم لب�س 
الالب�س الثرية، حتى ولو يف البيت اأمام االأوالد، كذلك اأمام 

الحارم.
اأن يحميه من خالل  عليه  الغيور على عر�سه،  الرجل  اإن 
التي  االأماكن  يف  والدخول  الثري  اللب�س  من  ن�سائه  منع 
ما  يالحظوا  اأن  واالأم  االأب  وعلى  والراأة،  الرجل  تف�سد 
يف  ي�ساهدونه  وما  )الوبايل(  اأجهزة  من  اأبنائهم  لدى 
يخالطون  ومن  االنرتنيت،  ومواقع  الف�سائية،  القنوات 
والدار�س  والكليات  اإدارات اجلامعات  االأ�سدقاء، وعلى  من 

م. والدوائر اأن حتفظ هذه االأماكن من االختالط الحرهّ
اأحرقت  ُتطفاأ  مل  اإن  ال�ستعرة  كالنار  ال�سهوة  اإن  ال�سك 
وال  الزواج  اإىل  ي�سرعوا  اأن  ال�سباب  على  لذلك  �ساحبها، 
يوؤخروه، وعلى االآباء واالأمهات اإعانتهم يف ذلك، من خالل 
لل�سباب،  بطلبات مرهقة  التقدم  الهور، وعدم  الت�ساهل يف 
فقريا،  يكن  واإن  الكفء  من  الن�ساء  تزويج  يف  واالإ�سراع 
فالكفاءة  ال�سريف،  العني واحل�سب  الن�سب  ا�سرتاط  وعدم 
االإن�سان  تذكرة  خالل  ومن  واالأخالق،  الدين  يف  هي  اإمنا 
لنف�سه بالوت با�ستمرار، فانه هادم اللذات، م�ستح�سراً باأن 
ال�سهوة الحرمة زائلة، ولكن العقوبة عليها باقية وهي اآتية 

ال حمالة.

م�ستقاة ٌ من اخُلطبة االأوىل 
ل�سماحة ال�سيخ عبد الهدي 
الكربالئي يف 7رجب1432هـ 

الوافق 2011/6/10  

�سو�بط ُ�ل�رشيعة 
�لإ�سالمية 

لإرو�ء �ل�سهوة 
و�إ�سباعها
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ما هو اأ�صا�ص ال�صهادة الثالثة 
لدى فقهاء ال�صيعة ؟ 

اأمواُل الدولة )2(
1988من  �سنة  ا�سرتيتها  الدولة  اإىل  تعود  م�ساعة  ار�س  ال�سوؤال: 
�سخ�س وقمت ببنائها و�سكنت فيها قام النظام ال�سابق بتهدمی تلك 
النطقة بدون تعوي�س وبعد �سقوط النظام ا�ستوىل بع�س النا�س على 

تلك االأرا�سي، هل يجوز يل �سرعاً الطالبة باالأر�س؟
اجلواب: ال حق فيها ـ ح�سب مفرو�س ال�سوؤال.

بجانب  الذي  الكهرباء  عمود  من  كهرباء  �سحب  �سخ�س  ال�سوؤال: 
منزله فما حكمه؟

اجلواب: ال يجوز عمله وهو �سامن للقيمة.
ال�سوؤال: ما هو حكم من ا�ستلم رواتب من قوات االحتالل عن طريق 

تزوير ال�ستم�سكات ال�سخ�سية وكيف يتخل�س من هذه االأموال؟
اجلواب: يجب ردهّها اإىل اجلهة احلكومية الاأخوذ منها فان مل ميكن 
ت�سدق  اأي�سا  ذلك  ميكن  مل  فان  التدين  الفقري  على  به  ت�سدق 

بالمكن.
اأن ال�سالح قد  ال�سوؤال: ا�سرتيت �سالحا من اأحد االأ�سخا�س فتبني 
لغر�س احلفاظ عن  منه  ا�سرتيته  وقد  ال�سابق  النظام  ا�ستلمه من 

النف�س فما حكم �سراء هذا ال�سالح؟
اجلواب: ال يجوز ويجب اإرجاعه اإىل اجلهات العنية بذلك.

اد الكهرباء، اأو الاء، اأو الغاز، اأو التالعب  ال�سوؤال: هل يجوز وقف عدهّ
به يف الدول غري االإ�سالمية؟

اجلواب: ال يجوز ذلك.
يوم  يف  له  فقلت  كهربائي  �سديق  عندي  يقول  �سخ�س  ال�سوؤال:   
اطلب منك اأن ت�سحب يل خطاً كهربائياً من اخلارج اأي من الرئي�سي 
العامي الذي هو يف االأزقة ففعل يل ذلك، هل يجوز هذا اأم انه �سرقة 

وماذا افعل للتيار الذي �سحبته؟
بالطرق  اإال  احلكومية  ال�ساريع  من  اال�ستفادة  جنيز  ال  اجلواب: 

القانونية.
ال�سوؤال: هل تاأذنون لنا باالنتفاع والت�سرف ببع�س االأمور يف اجلهات 
ال�ستندات  وت�سوير  الهاتف  كا�ستخدام  الالك  جمهولة  تعترب  التي 

وغريها؟
اجلواب: ال ناأذن بالت�سرف يف اأموال احلكومة يف الدول االإ�سالمية 

بغري الطرق القانونية باأي نحو من االأنحاء.
ت�سـمى  مبـالغ  دفعوا  الذين  االأ�سخا�س  من  الكثري  هناك  ال�سوؤال: 
ما  ظلم  من  للخال�س  الخلوع  النظام  زمن  يف   ) النقدي  )البدل  بـ 
االآن  لهم  يجوز  فهل  االإلزامي.  واخلدمة  الع�سكرية  بقانون  ي�سمى 
دفعوها  التي  االأموال  بقدر  مبالغ  اأو  �سلعا  الدولة  دوائر  االأخذ من 

للبدل الجربين عليه؟
اجلواب: ال يجوز لهم ذلك.

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

استفتاءات متنوعة
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ال�سيخ �سالح الكربا�سي 
تعريف ال�سهادة الثالثة: قول " اأ�سهد اأن علياً اأمري الوؤمنني 
اأ�سبحت  التي  و  الثالثة  بال�سهادة  ى  ُي�سمهّ ما  اأي   ، " الل  ويل 
 ) الم  ال�سَّ عليه   ( الوؤمنني  اأمري  لالإمام  للموالني  �سعاراً 
اأخرى من  و  ُتثار بني فرتة  التي  االأمور  ، هي من  �سيعته  و 
اأتباع  على  اإعالمية  �سن حملة  بغر�س  بع�س اجلماعات  قبل 
العرتة  بوالء  مت�سكوا  الذين   ) الم  ال�سَّ عليهم   ( البيت  اأهل 
يف  اأدلتها  لها  االإمامية  ال�سيعة  ان  الوا�سح  ومن   . الطاهرة 
التم�سك القوي بذكر هذه ال�سهادة رغم اأن مت�سكها بذلك قد 
كلهّفها و يكلهّفها الكثري .و قبل بيان دليل ال�سيعة االإمامية يف 

ِدَم مقدمة �سرورية و هي : هذا الجال ينبغي اأن ُنقَّ
الم ( رغم تواتر  اإننا جند اأن االإمام اأمري الوؤمنني ) عليه ال�سَّ
الل  �سلَّى   ( الر�سول  بعد  خالفته  و  اإمامته  على  الن�سو�س 
اآله ( و ت�سافر االأحاديث على اأحقيهّته الأمر اخلالفة  عليه و 
غ�سبت  و   ، التاآمر  و  بالقوة  االإلهي  الن�سب  هذا  عن  ي  ُنحهّ  ،

اخلالفة منه باالإكراه .
اأمري  و عندما ا�ستوىل معاوية على ال�سلطة �سنهّ �سبهّ االإمام 
الم ( على منابر ال�سلمني يف حماولة منه  الوؤمنني ) عليه ال�سَّ
الم ( و مناقبه ب�سورة خا�سة ،  لحو ف�سائل االإمام ) عليه ال�سَّ
الم ( ب�سورة عامة ، و ذلك  و ف�سائل اأهل البيت ) عليهم ال�سَّ
، و لنع  ال�سيا�سية و االجتماعية  ال�ساحة  اإبعادهم عن  بهدف 
اال�ست�ساءة  و  االلتفاف حولهم  و  عليهم  التعرف  النا�س من 

بنور هداهم .
ا للتعبري عن  و لعل اأ�سدق الكلمات و اأخ�سرها و اأبلغها و اأدلههّ
هذه احلقيقة هي ال�سهادة ال�ستمرة باأحقية االإمام علي ) عليه 
العتربة  ال�سريحة  للن�سو�س  تبعاً  ـ  ( الأمر اخلالفة  الم  ال�سَّ
لدى الفريقني ـ من خالل قول اأ�سهد اأن اأمري الوؤمنني علياً 
ويُل الل ، عقيب ال�سهادة بوحدانية الل َعزَّ و َجلَّ و نبوة خامت 

االأنبياء حممد ال�سطفى ) �سلَّى الل عليه و اآله ( .
و اإذا اأردنا اأن نناق�س اأمر ال�سهادة الثالثة من حيث اجلواز اأو 
احلرمة و معرفة احلكم ال�سرعي بالن�سبة اإليها ، لزم مناق�سة 

االأمر من جهتني :
اجلهة االأوىل : حكم ذكر ال�سهادة الثالثة ب�سورة عامة .

اجلهة الثانية : حكم ذكر ال�سهادة الثالثة يف االأذان و االإقامة 
ال�سهادتني  عقيب  ال�سهادة  هذه  ذكر  حكم  اإىل  بالن�سبة  اأما 
و  باأنه ال�سك  اأن نقول  ، فالبد لنا  اأينما ذكرتا ب�سورة عامة 
ير�ساه  ال�سهادتني هو مما  ذكر  بعد  الثالثة  ال�سهادة  ذكر  اإن 
الل َعزَّ و َجلَّ و يحبهّه النبي ) �سلَّى الل عليه و اآله ( و يدعو 
له العقل ال�سليم و الفطرة االإ�سالمية ، ذلك الأنه بعد ثبوت 
الم ( يف يوم الغدير ،  الوالية لالإمام اأمري الوؤمنني ) عليه ال�سَّ
و ت�سافر الن�سو�س و تواتر االأحاديث على خالفته للر�سول ) 
�سلَّى الل عليه و اآله ( بتعيني من الل العلي القدير و ت�سريح 
من الر�سول ) �سلَّى الل عليه و اآله ( ، فال جمال اإذن الإنكار 
مطلوبية ذكر هذه ال�سهادة و االإف�ساح عنها و االعرتاف بها 

ل�ساناً بعد االإميان و االعتقاد بها قلباً .
هذا اإىل جانب وجود االأحاديث ال�سريحة الواردة بهذا ال�ساأن 

، و التي نذكر منها على �سبيل الثال ما يلي :
ُرِوَي عن ر�سول الل ) �سلَّى الل عليه و اآله ( اأنه قال : " من 
تالها  من  و   ، ال�سماء  اأبواب  له  تفتهّحت  الل  اإال  اإله  ال  قال 
مبحمد ر�سول الل تهلل وجه احلق �سبحانه، وا�ستب�سر بذلك 
، و من تالها بعلي ويل الل غفر الل له ذنوبه و لو كانت بعدد 

قطر الطر " .
الم ( يف حديث طويل  و ُرِوَي عن االإمام ال�سادق ) عليه ال�سَّ
اأنه قال:" ... فاإذا قال اأحدكم ال اإله اإال الل ، حممد ر�سول الل 

، فليقل : علي اأمري الوؤمنني ويل الل " .
وعلى هذا اأتفق العلماء الراجع على جواز ذكر ال�سهادة الثالثة 
عقيب ال�سهادتني يف االأذان و االإقامة ، بل اأكدوا على ا�ستحباب 
و  االمامية  لفقهاء  تبعاً  نقول  اأن  اإال  لنا  فلي�س  اإذن  ذلك، 
اأعالمهم برجحان ذكر ال�سهادة الثالثة عقيب ذكر ال�سهادتني 

�سواًء يف االأذان و االإقامة اأو غريهما من الوا�سع .
اأعزهم  اأن فقهاء ال�سيعة االإمامية  هذا و ينبغي التنبيه على 
و  االأذان  يف  الثالثة  ال�سهادة  ذكر  برجحان  قولهم  رغم  الل 
وها جزءا لهما ، غري اأن هناك من  االإقامة ، اإال اأنهم مل يعدهّ
العلماء َمن مل ي�ستبعد جزئيتها لهما ، كما اأن هناك من �سرح 

بجزئيتها لهما .
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الكويت تقوم بعمليات دفن يف املياه الإقليمية العراقية 
لن�صاء ميناء مبارك

جمل�ص الوزراء يعتزم ا�صدار تعميم لحت�صاب �صنوات 
التعاقد منذ العام 2003 خدمة فعلية

العدام �صنقا حتى املوت بحق جمرمي جمزرة 
عر�ص الدجيل 

املبا�صرة بتوزيع �صلفتي الـ)5 ماليني( والـ )100( 
راتب ال�صهر املقبل 

النائب حممد اقبال :
 العملية ال�صيا�صية و�صلت اىل مرحلة ح�صا�صة وخطرية

العتبة احل�صينية املقد�صة تقيم 
معر�صا وثائقيا مبنا�صبة ولدة 

الإمام علي عليه ال�صالم

افتتحت  العام  اأمينها  قبل  من  مبا�سر  بدعم 
وثائقيا  معر�سا  القد�سة  احل�سينية  العتبة 
عن االإمام علي )عليه ال�سالم( وكل ما يتعلق 
يف  افتتح  الذي  العر�س  �سم  وقد  بحياته، 
منطقة ما بني احلرمني ال�سريفني ما يقارب 
االإمام  بحياة  يتعلق  ما  كل  يف  عنوانا   )63(
)عليه ال�سالم( وما بعد ا�ست�سهاده على ل�سان 
اىل  باالإ�سافة  االأربعة،  االإ�سالمية  الذاهب 
 )100( من  اأكرث  على  حتتوي  كبرية  لوحة 
ت�سري  ومنظمة  متميزة  �سورة  و)34(  �سورة 
علي  لالإمام  الن�سوبة  والقامات  االأماكن  اىل 

)عليه ال�سالم(.
العتبة  يف  التوثيق  �سعبة  ل�سوؤول  ت�سريح  ويف 
ر�سيد  )�سعيد  االأ�ستاذ  القد�سة  احل�سينية 
زميزم( قال فيه، "با�سرنا باإعداد هذا العر�س 
ال�سور والخطوط الذي يحتوي على ما يقارب 
)63( عنوانا حيث �سملت هذه العناوين كل ما 
يتعلق باالإمام علي )عليه ال�سالم( الذي يعترب 
بحرا بال �ساحل وكل ما يكتب عنه لن يكون اإال 
�سيئا قليال"، مبينا اإن "الغاية من هذا العر�س 
هو اإي�سال فكرة للقارئ حول ال�سرية العطاءة 
لالإمام )عليه ال�سالم( ومواقفه خالل الدعوة 
لوحات  "هناك  اإن  مو�سحا  االإ�سالمية"، 
الكتاب  ل�سان  على  فيه  قيل  ما  اأهم  تعر�س 
العرب واالأجانب وما ذكر فيه وقيل عنه على 
اإن  يذكر  االأربعة".  االإ�سالمية  الذاهب  ل�سان 
يوم  من  ابتداًء  اأيام  لع�سرة  م�ستمر  "العر�س 

12 رجب اإىل 22 منه".

ك�ســـف م�ســـدر �سمن الوفد الفنـــي العراقي 
الـــذي زار الكويـــت عـــن ان اجلانـــب الكويتي 
االإقليميـــة  اليـــاه  يف  دفـــن  بعمليـــات  يقـــوم 
العراقيـــة لتثبيـــت ركائـــز مينـــاء »مبـــارك«، 

حمـــذرا مـــن ان قـــرب ان�ســـاءات الينـــاء مـــن 
ال  م�ســـكالت  �ستخلـــق  العراقـــي  ال�ساحـــل 
تنتهـــي وتنعك�ـــس ب�ســـكل �سلبي علـــى الالحة 

العراقية. 

تعتزم االمانة العامة لجل�س الوزراء ا�سدار 
تعميــــم على جميع الــــوزارات ودوائر الدولة 
الحت�ســــاب �سنوات التعاقد منــــذ العام 2003 
االمــــني  فعلية..وقــــال  خدمــــة  االن  حتــــى 
العــــام لجل�ــــس الــــوزراء علي العــــالق ان هذا 
القــــرار جاء ا�ســــوة بالقــــرارات االخرى التي 

الا�سيــــة  االعــــوام  موازنــــات  عليهــــا  تن�ــــس 
واحلالية الواجب تطبيقها، كاحت�ساب مدة 
الف�سل ال�سيا�سي وقــــرارات حجب البطاقة 
التموينيــــة عــــن ا�سحــــاب الرواتــــب الكبرية 
والتــــي طبقت وفق ماجاءت به موازنة العام 

الا�سي. 

ا�ســــدر جمل�ــــس الق�ســــاء االأعلى، حكمــــا باالإعــــدام �سنقا 
حتــــى الــــوت علــــى الجــــرم فرا�ــــس اجلبــــوري وجمموعته 
االرهابيــــة التورطــــة مبجزرة عر�س الدجيــــل ، اىل ذلك 
اعلــــن وزيــــر العــــدل ح�سن ال�سمــــري انه �سيفــــاحت رئا�سة 
الــــوزراء ال�ستح�ســــال الوافقــــات لتنفيــــذ احــــكام االعدام 

عند �سدورها بحق الدانني يف جمزرة التاجي يف موقع 
ارتــــكاب اجلرميــــة. مــــن جهته عــــزا النائب عــــن حتالف 
الو�ســــط خالد الفهداوي اأ�سباب تردي االأو�ساع االأمنية 
يف البــــالد، اإىل ان�سغــــال الكتــــل ال�سيا�سيــــة ب�سراعاتهــــا 

واإهمالها اللف االأمني، على حد تعبريه.

اأعلنت اللجنة الالية عن توزيع �سلفتي الـ)5( ماليني 
يف االأول مـــن متـــوز القبـــل .وقـــال ع�ســـو اللجنة عبد 
احل�ســـني اليا�ســـري ان م�ســـريف الرافديـــن والر�سيـــد 
�سيبـــدان بت�سليف الوظفني بـ)5( ماليني دينار بداية 
�سهر متوز �سريطة ان يكون الوظف مثبتاً على الالك 

الدائـــم. م�سيفا ، اما بالن�سبة لقرو�س الـ)100(راتب 
فهـــي لغر�ـــس ال�سكـــن علـــى �ســـرط اأن يكـــون �ساحبها 
ميتلـــك قطعـــة، ويذكـــر ان مبلـــغ ال�سلفـــة هـــو عبـــارة 
عـــن جممـــوع )100( راتـــب ا�سمي للموظـــف، يق�سم يف 

ال�سداد على) 120 (ق�سطا �سهريا، ولدة 10 �سنوات.

اأعـــرب النائب حممـــد اقبال عن اعتقـــاده بان العملية 
اىل مرحلـــة ح�سا�ســـة وخطـــرية،  و�سلـــت  ال�سيا�سيـــة 
خا�ســـة بعد ان بـــداأت ردود الفعل تلقـــي بظاللها على 
قـــادة الكتـــل ال�سيا�سيـــة حـــول طريقـــة ادارة الدولـــة. 
وقـــال اقبـــال ان االو�ســـاع احلاليـــة للبلـــد ت�ستدعـــي 
جتـــاوز اخلالفـــات الداخليـــة والبدء مبرحلـــة جديدة 

وعـــدم  النا�سبـــة  العبـــارات  وا�ستخـــدام  التفاهـــم  مـــن 
ت�سعيد االمور. وراأى ان ا�ستمرار التت�سنج والت�سعيد 
ال�سيا�ســـي بـــني الكتـــل يـــوؤدي اىل طريقـــني ، احدهمـــا 
اعـــادة االنتخابـــات وثانيهما العـــودة اىل الربع االول ، 
وهـــو ما يكلف الواطـــن والدولة امواال وجهدا ويوؤخر 

عمليات االعمار واال�ستثمار
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اإتباُع الهوى وطوُل الأمل

ال�صيخ علي اآل حم�صن 

روي عن ر�سول الل اأنه قال: اأخوف ما اأخاف على اأمتي اتباع الهوى وطول االأمل، اأما اإتباع الهوى فاإنه ي�سد 
عن احلق، واأما طول االأمل فين�سي االآخرة. )اخل�سال: 51(. قوله : »اأخوف ما اأخاف عليكم..« يعني اأن هاتني 

اخل�سلتني اأخطر �سيء ُيخاف منهما على ال�سلم؛ لا فيهما من ال�سار العظيمة والفا�سد اخلطرية.
ِ( )الق�س�س: 50(. ال يراد بالهوى  َبَع َهَواُه ِبَغرْيِ ُهدًى ِمَن اللَّ ِن اتَّ  1( اتباع الهوى: قال تعاىل: )َوَمْن اأَ�َسلُّ مِمَّ
ر عنـــه: ما يهـــواه االإن�سان من االأمور الحللة، كالطعام الحلل، وال�سكـــن الحلل، والنكاح الحلل وما �سابه  الحـــذَّ
مـــات ويكفي عن  ذلـــك، فالهـــوى الحلـــل ال حمـــذور فيـــه، بل هو منـــدوب اإليه؛ الأنـــه يغني عن الوقـــوع يف الحرَّ

اقتحام الحظورات.
ر منه يف احلديث هو الذي يف�ســـي اإىل اتباع الباطل، وترك الواجبـــات، وفعل الحرمات،  م الحـــذَّ الهـــوى الحـــرَّ
بل كل هذه االأمور اإمنا هي بدافع اتباع الهوى ال غري. الأن اتباع الهوى، ي�سد عن قبول احلق، وال تفيد معه 
ْنَت َتُكوُن َعلَْيِه َوِكياًل( )الفرقان:43(. وكل من اتبع  َلَهُه َهَواُه اأََفاأَ كل الو�سائـــل، قـــال تعـــاىل: )اأََراأَْيَت َمِن اتََّخَذ اإِ
ا َيتَِّبُعوَن  َ الباطل فقد اتبع هواه؛ الأن الباطل والهوى مقرتنان، قال تعاىل: )َفاإِْن مَلْ َي�ْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعلَْم اأَمنَّ

اأَْهَواَءُهْم( )الق�س�س: 50(.
 2( طول االأمل: هو ن�سيان الوت، وتوقع طول البقاء يف الدنيا، الأن طول االأمل ُين�سي االآخرة، ويجعل �ساحبه 
ممـــن يركنـــون اإىل الدنيـــا، ومييلـــون اإليهـــا، والواجب هـــو الوازنة بـــني متطلبـــات الدنيا، ومتطلبـــات االآخرة، 
و�سرورة العمل للدنيا كالعمل لالآخرة، فال يرتك ال�سلم دنياه الآخرته، وال يرتك اآخرته لدنياه، قال تعاىل: 

ْنَيا( )الق�س�س: 77(.  يَبَك ِمَن الدُّ اَر ااْلآِخَرَة َوال َتْن�َس َن�سِ ُ الدَّ )َواْبَتِغ ِفيَما اآَتاَك اللَّ
وعن اأبي عبد الل قال: نعم العون الدنيا على االآخرة، وعنه قال: لي�س منا من ترك دنياه الآخرته، وال اآخرته 
لدنيـــاه، وروي عـــن االإمام مو�سى بن جعفر الكاظـــم اأنه قال: اعمل لدنياك كاأنك تعي�س اأبداً، واعمل الآخرتك 

كاأنك متوت غداً. )من ال يح�سره الفقيه 156/3(. 
ومن م�ساوئ طول االأمل اأنه مينع من االإنفاق خ�سية الوقوع يف الفقر، وي�سد عن اجلهاد خ�سية الوت، والذي 
مل يطل اأمله خاف من ربه، وعمل الآخرته، وهذا يحثه على ترك كل الذنوب والعا�سي، وااللتزام بالواجبات، 

ومما ي�سد االإن�سان عن طول االأمل كرثة ذكر الوت مراراً يف كل يوم، وا�ست�سعار الرغبة يف لقاء الل تعاىل. 
اإن من ابتلي بطول االأمل رمبا ميني نف�سه بالتوبة قبل موته، ولكنه رمبا ال يوفق لذلك، ولهذا مل يوفق عمر 

بن �سعد قائد اجلي�س الذي قتل االإمام احل�سني عليه ال�سالم من التوبة مع اأنه قال قبل ذلك: 
فو الل ما اأدري واأين حلائر                    اأفكر يف اأمري على خطرين 

اأاأترك ملك الري والري منيتي              اأم اأرجع ماأثوما بقتل ح�سني 
ح�سني ابن عمي واحلوادث جمة            لعمري ويل يف الري قرة عني 

اأال اإمنا الدنيا بخري معجل                    فما عاقل باع الوجود بدين 
واأن اإله العر�س يغفر زلتي                     ولو كنت فيها اأظلم الثقلني 

يقولون اإن الل خالق جنة                      ونار وتعذيب وغل يدين 
فاإن �سدقوا فيما يقولون اأنني              اأتوب اإىل الرحمن من �سنتني 

واإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة                وملك عظيم دائم احلجلني

ح�صني النعمة

ي�سنـــف الهو�س على اأنه ا�سطراب عقلي )ذهني( يتميز 
بالن�ســـاط الزائـــد والـــرح والغرابـــة، ويكون الفـــرد مليئاً 
باحليويـــة، وال يـــكاد ينتهي من �ســـيء اأو عمل حتى يبداأ 
يف االآخـــر، وقـــد تتميـــز اأفـــكاره باأنها غـــري منتظمة فهو 
ينتقـــل من فكـــرة اإىل فكرة ب�سرعـــة دون اأي داع، وتتميز 
لغتـــه باالإغراق يف تفا�سيل لي�س لها اأهمية اأحيانا، وقد 
تظهـــر بع�ـــس االأعرا�ـــس الثانويـــة مثـــل القلـــق وال�سك 

وا�سطراب الوعي يف �ساعات اأخر.
اأمـــا احلداثـــة فهـــي مفهـــوم م�ستـــورد عن الغـــرب، حيث 
وجـــد هناك �سمن ظروف وفـــرتة معينة؛ وبح�سب هذا 
الفهـــوم مـــا يهمنا نحن هـــو �سكل احلداثـــة العربية وما 
الذي و�سلـــت اإليه؟ وهل يتعنيَّ على الجتمعات العربية 
اإذا اأرادت اأْن تتحـــدث، بـــاأْن تتخلى عن ثقافتها اخلا�سة، 
الغربيـــة اجلوهريـــة؟ وهـــل  الثقافـــة  وتتبنـــى عنا�ســـر 
تعنـــي احلداثـــة العربية التغريـــب واالبتعاد عـــن تراثنا 
اأم ترتقـــي لتطويـــر  تـــراث م�ستـــورد؟  واالعتمـــاد علـــى 
ذات الـــرتاث والثقافـــة العربيـــة االإ�سالميـــة؟، و�سوؤالنـــا 
كيـــف ميكن للعـــامل العربي الذي يعي�ـــس و�سط تر�سانة 
مـــن النظومـــات التقليدية اأن يتجنـــب الخا�س اخلاطئ 
وبالتـــايل يحمـــي نف�ســـه مـــن الو�ســـول حلالـــة الف�ســـام 

الثقايف؟  
يبـــني الفال�سفـــة وال�سو�سيولوجيـــون الغربيون )علماء 
االجتمـــاع(، اأن "م�سطلح ما بعـــد احلداثة ال ي�سري اإىل 
مرحلة بل اإىل حتول فكري يف فهم تطور احلداثة، وهو 
م�سطلـــح يدل على حلظة ثانية �سمن احلداثة، مبعنى 
تخلي احلداثة عن اأ�ساطريها التمثلة يف العقل والنزعة 
االإراديـــة اأو النزعـــة االإن�سانيـــة )ال بالعنى االأخالقي("، 
اأمـــا مـــا يهمنـــا مـــن تعريـــف احلداثـــة هـــو، اإن "التقـــدم 
اخلطي الت�ساعدي الُطرد، وحتقق ُمُثل الوفرة واخلري 
والعـــدل وال�ساواة...، التـــي األ�سقت باحلداثـــة الظافرة 
يف انطالقتهـــا احلما�سية، هـــو العنى ال�سمويل للحداثة 
والو�سوم بتطويـــر الهوية الثقافية، ولي�ست تخليا عنها 
وتفريطـــا يف ُمثلهـــا الكـــربى"، وهو ذاته مـــا نحتاجه يف 

بيئاتنا العربية، دون اأي هو�س اآخر.

من وحي القلم

هو�س )ما بعد احَلداثة(
 هل يجب ثقافيا؟
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�ستلتحق  الذي  التخ�س�س  تختار  اأن  ميكن  كيف 
وباأ�س�س  واالنفعاالت  االأماين  عن  بعيدا  بهدوء  به 
والقلق  والرتدد  احلرية  دور  هو  وما  مو�سوعية؟ 
لراعاة  تكون  الغلبة  وهل  ال�سباب؟  لدى  واالرتباك 
ا�سطدام  مدى  وما  القدرات؟  ح�ساب  على  اليول 
حملتها  اأ�سئلة  االأماين؟  حتقيق  يف  بذويهم  ال�سباب 
الطلبة  مع  للنقا�س  حمال  منها  وجعلت  )االأحرار( 

وذويهم وبع�س االخت�سا�سيني. 
"م�ساعر  اإن  االإعدادي   ال�ساد�س  طلبة  اأغلب  يقول 
عند  تكمن  الطالب  لدى  واالإرباك  والرتدد  احلرية 
اختيار الكلية النا�سبة له، فقرار االلتحاق بكلية معينة 
�ساب  وكل  العملية،  حياته  م�سار  حتديد  عليه  يرتتب 
يدرك اأن ال�سنوات التي ق�ساها يف التعليم حتى ح�سل 
لل�سنوات  مقدمة  �سوى  لي�ست  االإعدادية  �سهادة  على 
يف  ومكانته  الهني  م�ستقبله  �ستحدد  التي  احلا�سمة 

الجتمع".
االإعدادي  ال�ساد�س  طلبة  من  بقليل  لي�س  عدد  ويبني 
اإن "هدفهم يقت�سر على اخلروج من مرحلة ال�ساد�س 
االإعدادي دون اإعارة اأية اأهمية للمعدل اأو الكلية التي 
االإعدادي  "ال�ساد�س  باأن  ذلك  معللني  بها"،  �سيلتحق 
الهم  هو  بل  اجتيازها،  الي�سري  من  لي�س  كبرية  عقبة 

واجتيازها  العلم  طلبة  اأكرث  �سدور  على  يجثو  الذي 
الكلية  اأما  النجاح،  مبجرد  عظيما  اإجنازا  ميثل 

وال�ستقبل فياأتي بالدرجة الثانية ".    
فيما يقول النا�سط االجتماعي )عبد احل�سني جدوع(، 
وحمري  �سعب  معينة  بكلية  االلتحاق  قرار  اأن  "يبدو 
لدى معظم ال�سباب"، مبينا اإن "اأهم �سيء يجب على 
الطالب اأن ي�سعه يف اعتباره عند اختياره الكلية التي 
يختار  اأن  يجب  اإذ  )اليول(  هو  بها  االلتحاق  ينوي 
الدرا�سة التي تتنا�سب مع مزاجه ال�سخ�سي؛ الأن ذلك 
اإىل  �سي�سل  وبالتايل  العمر  طوال  �سعيداً  يجعله  قد 

راحته النف�سية".
الذهنية  القدرات  هو  الثاين  "االأمر  جدوع،  واأ�ساف 
والبدنية ومدى التفاعل مع الجتمع، فال ي�سح مثاًل اأن 
يقرر درا�سة العالقات العامة اأو الت�سويق رغم اأنه يحب 
االنفراد بنف�سه وال مييل كثرياً لالختالط باالآخرين، 
فاالأكرث فائدة له يف هذه احلالة اأن يدر�َس حا�سب اآليا 
اأو وثائق ومكتبات بحيث ي�سبح مربجماً للكمبيوتر اأو 
اأمني مكتبة"، مو�سحا اإنه "وفى احلالتني لن يتعامل 
متنا�سباً  الجالني  يف  العمل  و�سيجد  كثرياً  النا�س  مع 

مع ذكائه االجتماعي ومع قدراته". 
اإذن مراعاة اليول والقدرات اأمر يف غاية االأهمية، يوؤدي 

اإىل النجاح يف جمال الدرا�سة بعد 
موؤهالته  وفق  الطالب  اختيار  ح�سن  على  يعتمد  اأن 

وكذلك الجال الذي �سيكمل فيه حت�سيله اجلامعي.
ح�سني(  )حممد  الطبيب  يفرت�س  اأخرى  جهة  من 
"اإطالق حرية االختيار للطالب وعدم اإجبار ذويه على 
الهند�سة على ح�ساب هوايته  اأو  بكلية الطب  التحاقه 
وموؤهالته التي توؤهله اأن ينجح كمدر�س اأو فنان، فكم 
األف مرة من مهند�س فا�سل  اأف�سل  من مدر�س ناجح 
طبيب  من  بكثري  اأح�سن  متميز  مبيعات  ومندوب 

عادي". 
ال�سفار(  )جميلة  االجتماعية  الباحثة  ُتعرف  فيما 
"اأمرا ثالثا على الطلبة وهو حاجة الجتمع له ومدى 
الإمكانيات  وفقا  منه،  التوقعة  االقت�سادية  الكا�سب 
العمل بالوؤهل الدرا�سي الذي �سيح�سل عليه، فلي�س من 
اأن يختار كلية ال يوجد طلب على خريجيها  النطقي 
يف �سوق العمل"، م�سيفة اأن "م�ساألة االلتفاتة والنظر 
اىل ال�ستقبل تتطلب من الطالب اأن يعي كيف ي�سبح 
ع�سواً فاعاًل وموؤثراً يف الجتمع يتمتع مبكانة متميزة 
ويحظى باحرتام اجلميع، وال يدر�س من اأجل احل�سول 

على �سهادة علمية يعلقها يف غرف النزل".

تطلعات وطموحات طالب الإعدادية
                 بني هموم الرحلة وتخطيط ال�ستقبل

تعترب معاناة ال�صباب يف ح�صن اختيار جهة التعليم، من م�صاكل نق�ص الوعي والإدراك وهي من الق�صايا الهامة والأ�صا�صية التي 
ت�صطدم با�صتمرار يف حياة ال�صباب باعتبارهم ي�صكلون الطاقة الب�صرية واحليوية القادرة على القيام بالعمليات النه�صوية 

والتنموية انطالقا من التعليم والرتبية والثقافة والإعالم والقيم الدينية والجتماعية.

حتقيق : ح�صني النعمة
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ي�ستخدم  اأن  ي�ستطيع  باحلجامة  العالج  اإن  القول  ميكن     
ي�ستخدمها  التي  اجل�سم  يف  االح�سا�س  مركز  خريطة  نف�س 
اإن  حيث   . االأمرا�س  نف�س  لعالج  ال�سينية  باالأبر  العالج 
التي  احلالة  ح�سب  ومتعددة  كثرية  موا�سع  للحجامة 
اجروا  الذين  الباحثني  من  العديد  ،ولكن  العالج  يحددها 
هي  احلجامة  مو�سع  اأ�سل  اإن  تبني  الدرا�سات  من  الكثري 
نف�سها يف مو�سع االبر ال�سينية وغري ذلك. اإن االبر ال�سينية 
وكرب  ال�سينية  االبر  مكان  ل�سغر  لكن  الدم  منها  يخرج  ال 
التقاربة  االماكن  من  الكثري  اندماج  ثم  احلجامة  مو�سع 
مع بع�سها اىل االآخر .ميكن القول ان احلجامة هي اال�سل 
 . العالج  يف  الطريقة  هذه  ي�ستخدمون  كانوا  ،وال�سينيون 
وكان ال�سينيون القدماء يجرونها على �سكل جراحة طويلة، 
ثم تقل�ست اىل جروح �سغرية، وقد وجد ان احلجامة تاأتي 
.وكان  ال�سينية  االبر  من  مرات  ع�سر  بن�سبة  اأف�سل  بنتائج 
ال�سينيون وحدهم هم الذين بقوا يحافظون على احلجامة 
اأ�سا�سيات الطب ال�سيني  منذ القدم وحتى االآن كاأ�سا�س من 
وان هذا الطب الذي بداأ قبل اليالد باآالف ال�سنني وا�ستمر 
انت�سرت  الغربي.  الطب  عن  م�ستقل  كطب  هذا  يومنا  حتى 
الو�سيلة  كانت  وبهذا  ال�سعوب  من  العديد  بني  احلجامة 
كانت  التي  االأمرا�س  من  الكثري  من  اخلال�س  يف  الناجحة 
لالإن�سان  احلجامة  اإجراء  ان  وثبت  عالجها  يف  م�ستع�سية 
لل  واحلمد  جانبية  اآثار  اأي  بدون  االأمرا�س  من  ي�سفيه 
لهذا ال�سفاء الذي كرم الل به االن�سان وكان من بني الذين 
النحوتة  ال�سور  يف  تبني  ما  ح�سب  االآ�سوريون  ا�ستعملوها 
على اجلدران لالآثار االآ�سورية ، ويرى االأطباء الخت�سون ان 
احلجامة تاأتي اأف�سل بعدة مرات مقارنة مع االأبر ال�سينية 

معللني ذلك بقولهم: 
احلجامة  واأما  �سغرية  نقطة  على  تعمل  ال�سينية  االبر  ان 
ال�سينية  االبر  ، ويف  تقريباً  دائرة قطرها 5�سم  فتعمل على 
يتم تنبيه مركز االإح�سا�س فقط اأما يف احلجامة فيتم تنبيه 
الدموية  الدورة  تن�سيط  اإىل  باالإ�سافة  االإح�سا�س  مركز 
يف  ال�سينية  االبر  اأن  اإىل  باالإ�سافة   ، الناعة  جهاز  وتنبيه 
ا�ستعمالها نوع من الخاطرة كتدمري االأن�سجة وهو ما ميكن 
اأو  واالأع�ساب  االأوردة  فتدمر  االبرة  اإدخال  عند  يح�سل  اأن 
،وهنا  مثاًل  كالرئتني  الكبرية  واالع�ساء  اأقل،   بدرجة  حتى 
الثقوبة ويدخل يف اجلزء  الرئة  الهواء من  اأن يخرج  ميكن 
الرئة عن  توقف  اإىل  يوؤدي  متزايداً  الجاور فيحدث �سغطاً 
العمل وبالتايل اإىل االإختناق لذا يكون لدينا دليل ثابت على 
ان �سعوب العامل ا�ستعملت احلجامة كال�سينيني و ال�سريني  

وغريها من ال�سعوب.
ال�سادر:

الطب النبوي /الإبن القيم اجلوزي 
بحار االنوار /للعالمة الجل�سي الطبعة الثانية 

احلجامة �سفاء لكل داء/ حممد �سراد ح�ساين 
ريا�ص جا�صم حياوي

االإمام الباقر )عليه ال�سالم(:
)ما ا�ستكى ر�سول  الل )�سلى 

الل عليه واآله( وجعا قط اإال كان 
مفزعه اإىل احلجامة (

البحار ج59/�س119

احلجامة والأبر ال�صينية

طلبة الإعدادية والتفكري  يف امل�صتقبل 
التعليمي والوظيفي �صرورة ملحة

واأ�سارت ال�سفار اإىل "ظاهرة منت�سرة عند ال�سباب وهي 
اأن اأغلبهم من�سغلون باللحظة الراهنة، دون اأدنى تفكري 
الختلفة،  االإعالم  "و�سائل  اإن  وقالت  ال�ستقبل"،  يف 
يف  عملها  تعمل  بع�سهم(  مع  ال�سباب  )جتمعات  و�سلل 
هذا اجلانب، بينما الدين والواقع يدفعان ال�سباب نحو 
العلم  »تعلموا  ال�سالم:  االإمام علي عليه  العلم، فيقول 

�سغاراً ت�سودوا به كباراً«". 
الراغبني  الطلبة  ن�سبة  اإن  ا�ستطالعنا  نتائج  واأظهرت 
وال�سيدلة  والهند�سة  الطب  بكليات  االلتحاق  يف  
وتكنولوجيا العلومات يقرتب من 55%، فيما كانت ن�سبة 
والرتبية  واالآداب  العلوم  كليات  يف  بالدرا�سة  الراغبني 
بحوايل 12%، اأما ن�سبة الراغبني بدرا�سة كليات الفنون 
اجلميلة وما �سابهها 7%، وتقدر ن�سبة 25% من الطلبة 
الذين ي�سغلهم الوقت الراهن وهو اخلروج من ال�ساد�س 

االإعدادي دون اأي توجه. 
بها  اللحاق  على  الطلب  اإن  يبدو  اأخرى  كليات  وهناك 
اجتماعية معقولة  تتمتع مبكانة  اإنها  بالرغم من  اأقل 
يف  للعمل  طلبتها  توؤهل  اأن  ميكن  التي  احلقوق  مثل 
حتظى  منهما  مهنة  وكل  الحاماة،  اأو  الق�ساء  جمال 

باحرتام االآخرين فى معظم الدول العربية. 
)عبا�س  االجتماعي  النا�سط  يرى  اأخرى  جهة  من 
"عدم الربط بني اختيار الطالب للكلية  اإن  اخلفاجي( 
اأو  "جناح  اإن  النا�سبة وبني ما حدث لالآخرين"، مبينا 
ف�سل �سخ�س معني �سبقه يف هذا الجال قد ال يتكرر معه 
يف  �سجاعاً  ويكون  بنف�سه  يثق  اأن  الطالب  على  ولذلك 

اتخاذ القرار بعد معرفة ميوله وقدراته".
ي�ست�سري  اأن  الطالب  على  "ينبغي  اخلفاجي  وي�سيف 
ال�سابقة فاإنهم يعرفون ما ال يعرفه  اأ�سحاب اخلربات 
عن اأحوال واحتياجات �سوق العمل، واأن يُكن مرناً عند 
ال�سورة بحيث اإذا ظهر وجه خطاأ يف اختياره فال يرتدد 
بالبادرة اإىل تعديله فهذا لي�س عيباً الأن العناد واالإ�سرار 

على االختيار اخلاطئ قد يكلفه الكثري يف ال�ستقبل". 
التخطيط  من  جدا  مهم  جزء  للجامعة  التخطيط 
ما  يحددوا  اأن  العلم  طلبة  وعلى  ال�ستقبل،  لوظيفة 
يف  مبمار�سته  ليقوموا  تخ�س�س،  من  يريدونه  الذي 
عملية  كانت  واإن  احرتافية..  اأكرث  بطريقة  ال�ستقبل 
احتمالية  �ستقلل من  فاأنها  �سليمة  التخطيط بطريقة 
اختيارهم  ل�سوء  الحقا  والغم  باحلزن  الطلبة  �سعور 

لتخ�س�س ما.
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ر�سالة  اإي�سال  الق�سود من  هو  اإجابته عما  ويف معر�س 
االإ�سالم  اإن  �سك  ال  قال:  النا�س،  عموم  اإىل  االإ�سالم 
ميثل منهج حياة متكامال وهذا النهج له قاعدة فكرية 
وله منهج عملي تطبيقي يتمثل كل منهما يف منظومة 
الفكر  يف  تتمثل  الفكرية  فالقاعدة  للحياة،  متكاملة 
واالداري  واالقت�سادي  االجتماعي  والنهج  العقائدي 
اإن  واأكد  الناهج،  بقية  اإىل  وهكذا  والرتبوي  وال�سيا�سي 
– يف القناة-  ان نو�سل هذه الناهج الفكرية،  وظيفتنا 
وت�ساءل كيف نو�سلها .. هل نطرح كل �سيء عن عقائد 
البد  اإذن  لذلك،  يت�سع  ال  الوقت   – طبعاً   - االإ�سالم؟ 
النهج وكذلك  الجتمع من هذا  اأن ن�سخ�س ما يحتاجه 
يحتاجه  الذي  الفكري  اجلانب  حول  الثارة  ال�سبهات 
– التوحيد- هل نطرح عنه كل �سيء،  الجتمع، فمثال ً 

ال�سفات االإلهية.. النبوة.. االإمامة.. العاد..
يف  عملنا  يف  ننجح  ان  ن�ستطيع  كيف  هنا  ال�سوؤال  وياأتي 
والتطبيقي؟  الفكري  مبنهجها  الر�سالة  هذه  اي�سال 

مات وتتمثل كما يلي: وهنا البد من البحث عن القوهّ
اأ- الادة الفكرية

ب- و�سيلة االي�سال 
ج- العنا�سر العاملة 

د- مقومات العمل الفني  هـ - هيكلية االدارة  و- ح�سن 
التوظيف للو�سائل

القناة  )ومنها  االإعالم  مهمة  اإن  �سك  ال  واأ�ساف: 
الف�سائية( لي�س جمرد نقل الفكرة بل اي�سال الفكرة مبا 
يجعل التلقي يتفاعل ويتقبل الفكرة ويجعلها منهجا يف 

حياته، وذلك باإتباع الطرق التالية:

نطرح  الثال،  باب  ومن  الفكرية،  الادة  يف  نتكلم  اأوال: 
بجوهرها  الفكرة  هذه  اإي�سال  وكيفية  االإمامة،  ق�سية 
وما يتعلق بها من الع�سمة ونحو ذلك ثم ال�سبهات الثارة، 
ونطرح ق�سية العاد، وما هي اجلوانب الهمة فيها فمثال 
الرتكيز على اهوال يوم القيامة واالحاديث الواردة عن 
التلقي  يجعل  وباأ�سلوب  البعث،  واأهوال  والربزخ  القرب 
)ال�ساهد( يتفاعل مع الغر�س من الذكر لهذه االحاديث 

وهو ايجاد حالة اخلوف المدوح الوؤدي اإىل التقوى.
ثانياً: و�سيلة االإي�سال تارة تكون من خالل ندوة حوارية 
ينبغي  ولذلك   .. جمل�س  او  حما�سرة  خالل  من  وتارة 
اأو  بثها  يراد  التي  احل�سينية  الجال�س  اختيار  يف  حتى 
اأن يكون هناك منهج متكامل بح�سن  الحا�سرات، يجب 
اىل  بحاجة  الجتمع  كان  اإذا  فتارة  للمجال�س،  االختيار 
يتم  االإمامة  اأو  بالع�سمة  التعلق  العقائدي  اجلانب 
الجتمع اىل  اأو يحتاج  الجال�س،  الرتكيز على مثل هذه 
اجلوانب االخالقية لفقرها و�سعفها لدى الجتمع، يتم 
هنا  والبد  وهكذا،  الحا�سرات  هذه  مثل  على  الرتكيز 
من ا�ستثمار جميع الو�سائل المكنة الإي�سال ما يحتاجه 
والعقائدي  االأخالقي  تكامله  اأطر  �سمن  الجتمع 

والرتبوي. 
والقدم  العد  اختيار  العاملة فالبد من  العنا�سر  ثالثا: 
الربنامج  كان  ان  عقائدية  فكرية  ثقافة  ميلك  الذي 
يف  وا�سعة  ا�سالمية  ثقافة  ميلك  او  بالعقائد  خا�سا 
اأو يف  جمال االخالق ان كان الربنامج خا�سا باالأخالق 
باالأ�سرة وهكذا فيختار  الربنامج خا�سا  كان  اإن  االأ�سرة 

له معدة ومقدمة متتلك ر�سيداً من الثقافة اال�سالمية 
والعا�سرة عن تربية االأ�سرة.

والبد من اختيار جيد لل�سيف الذي ي�ست�ساف بان يكون 
اأهلية للحديث يف الجال الثقايف الذي يراد احلديث  له 
فيه وقد يكون ال�سيف واحدا وقد يكون متعددا خ�سو�سا 
اذا كانت الق�سية ذات اأبعاد دينية وثقافية واأ�سرية، وهكذا 
فيتم اختيار �سيف يحمل موؤهالت فكرية دينية، و�سيف 
موؤهالت  يحمل  و�سيف  عامة،  ثقافية  موؤهالت  يحمل 

ثقافية اأ�سرية.
بكادر  باال�ستعانة  ويتمثل  الفني  العمل  مقومات  رابعاً: 
وال�سور  ال�سوري  والنتج  والونتري  الخرج  من  فني 

االأمنُي العامُّ للعتبة احل�سينية القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�سة اأثناء تفقده ف�سائية كربالء:
مهمة الإعالم )ومنها القناة الف�صائية( لي�ص جمرد نقل الفكرة بل اإي�صــــــــــــــــــــــــــال الفكرة مبا يجعل املتلقي يتفاعل معها ويتقبلها ويجعلها منهجا يف حياته

اإن تبعية قناة كربالء الف�صائية للعتبة 
احل�صينية املقد�صة، يعني اإي�صال ر�صالة 

ال�صالم ب�صورة عامة ور�صالة المام احل�صني 
)عليه ال�صالم( ب�صورة خا�صة اإىل املجتمع، 

بهذه اجلمل ا�صتهل اأمني عام العتبة احل�صينية 
املقد�صة �صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي 
كلمته اأثناء لقائه كادر القناة، جاء ذلك بعد 
تفقده ردهات واأق�صام وا�صتوديوهات وقاعات 
الإعداد والت�صجيل والأر�صفة يف القناة وذلك 

يوم الثنني 2011/5/30م
 املوافق  26/جمادى الآخرة/1٤32هـ .
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ونحو ذلك ممن ميتلكون موؤهالت فنية متطورة، مثال 
الفنية  االإمكانيات  اإن  كيف  وحتقيق(  )ظاهرة  برنامج   ً
انتهاج  عرب  كذلك  كانت  اإنها  وموؤثرة،  متطورة  كانت 

االأمور التالية: 

هيكلية الدارة 

االعمال  لتق�سيم  ومت�سعبة  فعالة  هيكلية  يف  وتتمثل 
بح�سب االخت�سا�س فالبد ان تكون هناك �سعبة للربامج 
الدينية و�سعبة للربامج الثقافية العامة و�سعبة للربامج 
لربامج  و�سعبة  اال�سرية  للربامج  و�سعبة  ال�سحية 
االأطفال وهكذا... وهذه ال�سعب البد ان يراأ�سها ا�سحاب 
ميلكون  ومقدمني  معدين  اختيار  ويتم  اخت�سا�س 
�سهادات اخت�سا�س يف هذه الجاالت او خربات مرتاكمة 

فيها ..
من  العاملة  الكوادر  هيكلية  تكون  الهيكلية  و�سمن 
ونوع  والخرج  وال�سادر  واالر�سيف  والتقدمی  االعداد 
ال�سيوف ونحو ذلك، ويف كل �سعبة يتم درا�سة الو�سائل 

الفعالة الإي�سال الفكرة، كما بيهّنا �سابقا.

ح�صن التوظيف للو�صائل

و�سائل   ( الو�سائل  يف  التنويع  من  البد  اآخر  مبعنى 
اىل  حواري  برنامج  من  والفكرة(  للمعلومة  االي�سال 
ندوة عامة او جامعية او حما�سرة او جمل�س ح�سيني .. 

بل البد من درا�سة ال�سخ�سيات التي حت�سر وهل يكون 
اإح�سارا لبع�س  او  او حماورة  اإلقائيا مبا�سرا  الربنامج 

اأفراد الجتمع.
مثال ً : حينما يراد طرح م�سكلة تتعلق بال�سباب – البد 
من اح�سار جمموعة منهم ي�ستمع من خالل الربنامج 
اىل م�ساكلهم وروؤاهم ومقرتحاتهم ويكون ال�سيف على 
– وكذلك لو  – يطرح احللول  �سوء ما ي�ستمعه منهم 
طرحت م�سكلة او ظاهرة يف اجلامعة او يف ال�سوق او يف 

اخلدمات...
)عليه  احل�سني  �سيوف  برنامج  ذلك:  على  ومثال 
عقائدي  مفيد  برنامج  اىل  حتويله  ميكن  ال�سالم( 
زيارته  �سبب  عن  الزائر  الذيع  ي�ساأل  – حينما  وروحي 
�ساملة  وافكار  لروؤية  حامال ً  م  القدِّ يكون  ان  والبد   –
جلوانب الزيارة وحافظاً للكثري من االحاديث وميكن ان 
يهيئ ذلك قبل الربنامج، ويتحدث مع الزائر االجنبي 
عن الو�سع االآمن يف البلد ليو�سل ر�سالة اىل العامل عن 

حقيقة االأو�ساع يف العراق.

املنهج التطبيقي

والتقاليد  والعادات  والعاملي  العبادي  اجلانب  وي�سمل 
ذلك،  ونحو  التعامل  وكيفية  احلياة  وامناط  واالعراف 
فحينما نتعر�س اإىل اجلانب العبادي البد من الرتكيز 
وال�سوم  ال�سالة  اداء  من  اجلانب  هذا  ا�سا�سيات  على 
والتويل  النكر  عن  والنهي  بالعروف  واالمر  واحلج 

والتربي.
بالعروف  كاالمر  الهمة  اجلوانب  بع�س  اىل  هنا  وناأتي 

والنهي عن النكر،
البعيدة  ال�سيئة  العادات  على  الرتكيز  يتم  العادات  ويف 
عن روح اال�سالم كظاهرة الزفة يف االأعرا�س ونحو ذلك. 
احل�سينية  للعتبة  العام  االأمني  اأ�سار  كلمته  ختام  ويف 
االإخوة  تخ�س  التي  الهمة  االأمور  بع�س  اإىل  القد�سة 
تدريب  �سرورة  مثال  ومنها  الف�سائية  يف  العاملني 
العنا�سر العاملة يف القناة، وال�ساركة يف دورات تاأهيلية، 
بالثقافة  النف�سهم  العاملة  العنا�سر  تثقيف  و�سرورة 
والنتج  والونتري  الخرج  حتى  عامة،  ب�سورة  االإ�سالمية 
عن  عامة  ثقافة  لديهم  تكون  حينما  فهوؤالء  وال�سور، 
النهج الذي يراد اإي�ساله اإىل التلقي فحينئذ �سيتمكنون 

من خالل الو�سائل الفنية من اإي�سال هذه الر�سالة.
اظهار  ال�سحيح  من  لي�س  مثال:  �سماحته  و�سرب 
�سورة ال�سلي الذي يعبث بوجهه او حليته او يلتفت يف 
وكذلك يف  ال�سالة  اخلا�سع يف  يظهر  بل  ال�سالة،  اأثناء 
ال�سورة  – فان  الذي يتفاعل ويبكي  – يظهر  الجال�س 
القراآنية  االآيات  تعرب عن معانٍ  كثرية وحتى يف تالوة 
ابداع  عن  الوؤثرة  ال�سورة  النتج  او  الخرج  ينتقي  كيف 
القدرة االإلهية ونحو ذلك من اأمور حتتم على الفنيني 
من  العاملة  العنا�سر  كافة  بل  الثقفني  على  عالوة 
الالب�س  يف  حتى  وااللتزام  بالتدوين  التحلي  �سرورة 

والظهر اخلارجي...

االأمنُي العامُّ للعتبة احل�سينية القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�سة اأثناء تفقده ف�سائية كربالء:
مهمة الإعالم )ومنها القناة الف�صائية( لي�ص جمرد نقل الفكرة بل اإي�صــــــــــــــــــــــــــال الفكرة مبا يجعل املتلقي يتفاعل معها ويتقبلها ويجعلها منهجا يف حياته
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اأعلن رئي�س ق�سم ال�سوؤون القانونية يف العتبة احل�سينية 
االنتهاء  القد�سة احلقوقي )حممد ح�سني احلكيم( عن 
)عليه  احل�سني  االإمام  مرقد  لو�سع  العقار  ت�سجيل  من 
�سرفا  ملكا  الجدد  ت�سجيل  الإجراءات  وفقا  ال�سالم( 
وبا�سم )العتبة احل�سينية القد�سة/�سريح االإمام احل�سني 

)عليه ال�سالم( و�سحبه الكرام )عليهم ال�سالم((.
االإمام  حرم  عليها  ال�سيد  "القطعة  اإن  احلكيم  وقال   
يتم  مل  ال�سريف  وال�سحن  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
ت�سجيلها �سابقا من قبل النظام البائد واالأنظمة ال�سابقة 
احل�سينية  الرو�سة  با�سم  م�سجلة  غري  االأر�س  وبقيت 
الإجراءات  خا�سعة  وهي  العقاري  الت�سجيل  دائرة  يف 
ت�سجيل الجدد وبعد اأن اأ�سبح للعتبة احل�سينية القد�سة 
ال�سخ�سية العنوية مبوجب قانون اإدارة العتبات والزارات 
ال�سيعية ال�سريفة اخذ ق�سم ال�سوؤون القانونية يف العتبة 
ت�سجيل  مو�سوع  متابعة  عاتقه  على  القد�سة  احل�سينية 

القطعة".

ال�سوؤون  الدعاوى يف ق�سم  من جهته ذكر م�سوؤول �سعبة 
"هذه  اإن  اإبراهيم الناطور(  القانونية احلقوقي )ح�سني 
وفقا  وموافقات  مراجعات  عدة  بعد  اأجنزت  العاملة 

للقانون من الدوائر االآتية:
1- مديرية الت�سجيل العقاري يف كربالء 

2- مديرية بلدية كربالء 
3- الهيئة العامة لل�سرائب يف كربالء 

4- مديرية عقارات الدولة يف كربالء 
5- مديرية الوقف ال�سيعي يف كربالء 

6- حمكمة بداءة كربالء 
حمليتني  �سحيفتني  يف  الن�سر  العاملة  ا�ستلزمت  كما 
ب�سبب  تقريبا  �سنة  مدة  العاملة  ا�ستغرقت  وقد  ولرتني 
الجدد تتطلب وقتا طوياًل  اإجراءات معاملة ت�سجيل  اإن 

الجنازها".

تقرير: علي اجلبوري

با�سر ق�سم ال�سيانة يف العتبة احل�سينية الطهرة 
ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  اأر�سية  باك�ساء 
موجود  لا  وال�سابه  اليوناين  االأبي�س  بالرمر 
الإ�سافة  ال�سريف،  النبوي  ال�سجد  اأر�سية  يف 

اجلمالية لقد�سية الرقد الطاهر.
واأ�سار احلاج كرمی االأنباري م�سوؤول ق�سم ال�سيانة 

التي  االإجراءات  اآخر  تعد  العملية  "هذه  اإنهّ  اإىل 
يقوم بها ق�سم ال�سيانة لتطبيق االأر�سية بعد قلع 
للمجاري  اآلية جديدة  وو�سع  القدمية  االأر�سية 
)احل�سى(  واجللمود  بال�سبي�س  دفنها  ثم  ومن 

و�سبها بطبقة خر�سانية بارتفاع ن�سف مرت".
اأر�سية  بتطبيق  احلايل  الوقت  يف  "بداأنا  وتابع، 
بالرمر  الغربية  اجلهة  من  ال�سريف  ال�سحن 
تطبيق  ومت  اليوناين،  الن�ساأ  ذي  )ثاي�سو�س( 

م�ساحة 60 م2 كنموذج اأويل ليتم بعدها با�ستكمال 
تقدر  الذي  ال�سريف  لل�سحن  التطبيق  عملية 

م�ساحته بـ )6000 م2(".
يف  حديثة  طريقة  ا�ستخدام  "مت  باأنه  وبني 
من  بداًل  معجون  ا�ستعمال  وهي  الرمر  تطبيق 
الرمر  طبقة  �سمك  و�سيكون  االإ�سمنتية  الادة 
"الرمر  اإنهّ  اإىل  م�سرياً  �سم("،   6( العجون  مع 
وهو  العامل  يف  االأنواع  اأفخر  من  يعد  ال�ستخدم 
النبوي  ال�سجد  �سحن  يف  موجود  لا  مماثل 
ال�سريف، وله خا�سية طبيعية مميزة، حيث يكون 
بارداً بعد تعر�سه لدرجات احلرارة �سيفاً؛ ودافئاً 

يف ال�ستاء".
ولفت االأنباري؛ اإىل اإنهّ "عملية التطبيق تواجهها 
التزايدة  الزائرين  اأعداد  راأ�سها   وعلى  معوقات 
تق�سيم  اإىل  ا�سطرنا  ال�سريف مما  الرقد  لزيارة 
الزحام  حالة  لنع  م�ستمرة  مراحل  اإىل  العمل 

داخل ال�سحن احل�سيني". 

عقب 1٤ قرنا من ا�صت�صهاده
ت�سجيُل العقار لو�سع مرقد االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(

  ملكا �سرفا با�سم العتبة احل�سينية القد�سة

املبا�صرة باك�صاء اأر�صية ال�صحن احل�صيني ال�صريف مبرمر فاخر
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هذا  مثل  على  اكرب  ب�سورة  ال�سوء  ولت�سليط 
اأحمد  ال�سيخ  مع  التقت)االأحرار(  البارك  الن�ساط 
احل�سني)عليه  االإمام  مدر�سة  مدير  ال�سايف 
�سبحانه  الل  اإن   " قائاًل،  اإلينا  فتحدث  ال�سالم( 
به  الل  يرد  {من  تنزيله:  حمكم  يف  يقول  وتعاىل 
لطلبة  خم�س�سة  والدورة  الدين}  يف  فقهه  خريا 
واجلامعات"،  واالإعدادية  والتو�سطة  االبتدائية 
الدورة  خالل  �ستدر�س  التي  "الواد  اإن  اىل  م�سريا 
الكرمی"،  والقراآن  والعقائد  واالأخالق  الفقه  هي 

يف  منت�سرة  ال�ساجد  من  عددا  "هنالك  اإن  ومبينا 
ويف  بل  القد�سة،  كربالء  مدينة  واأحياء  �سواحي 
عموم العراق، لذا باإمكان اأولياء االأمور اأن ي�سجلوا 

اأبناءهم يف اأي مكان قريب منهم".
واأ�سار ال�سايف اىل اإن "هنالك م�سابقة اأقامتها العتبة 
والتي  الطفولة،  رعاية  القد�سة/�سعبة  احل�سينية 
ا�ستكتاب  عن  عبارة  وهي  الدورات  خالل  �ستجري 
الل  )عجل  الهدي  االإمام  اىل  مرا�سيل  الطلبة 
الذي  ما  خاللها  من  يعرب  ال�سريف(  فرجه  تعاىل 

و�سيتم  الغائب،  زمانه  اإمام  من  ويرتجاه  يريده 
انتخاب اأف�سل ر�سالة و�سيتم تكرمی كاتبها"، داعيا 
"اجلميع للم�ساركة يف ال�سابقة واإن مل يكن م�سرتكا 
مثل  "ال�ساركة يف  اإن  مبينا  ال�سيفية"،  الدورات  يف 
هكذا م�سابقات تنمي من ثقافة اأبنائنا وتوؤهلهم اىل 
العلمية وحت�سنهم من ال�سبهات"، متوقعا "و�سول 
عدد طلبة الدورات لهذا العام اإىل )100( األف طالب 
الدورة  اأن تكون مدة  العراق على  وطالبة يف عموم 

�سهرين وخلم�سة اأيام يف االأ�سبوع". 

بالتعاون مع االأمانة العامة للعتبة احل�سينية القد�سة 
مدر�صة الإمام احل�صني )عليه ال�صالم( تفتح دوراتها الفقهية ال�صيفية

كداأب العتبة احل�صينية املقد�صة يف حماولة ا�صتقطاب الطلبة اأثناء العطل ال�صيفية من كل 
عام، ويف غريها من املنا�صبات الأخرى، وا�صتثمارها للفائ�ص من الوقت يف حياتهم الدرا�صية 

من خالل حماولة �صخهم بفي�ص من الثقافة الإ�صالمية الأ�صيلة وعلوم القراآن، ومبا يعود 
بالتايل بالفائدة عليهم وعلى ذَويهم وعلى عموم البلد، حيث افتتحت مدر�صة الإمام 

احل�صني)عليه ال�صالم(، وبالتعاون مع الأمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة دوراتها 
ال�صيفية املقامة داخل ال�صحن احل�صيني ال�صريف لهذا العام و�صط ح�صد كبري من الطلبة 

والتالميذ الراغبني باللتحاق يف هذه الدورات.

تقرير: ح�صني نعمة
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تقرير: ح�صني نعمة

اأقامــــت العتبة احل�سينيــــة القد�سة اأم�سيــــة قراآنية يف ال�سحن 
احل�سينــــي القد�ــــس يــــوم ال�سبــــت الوافــــق 2011/6/11 وح�سر 
االأم�سية عددا من م�ساهري القراء ال�سريني خالل تواجدهم 
يف العــــراق، كمــــا ح�سرهــــا نخبــــة من قــــراء حمافظــــة كربالء 
القد�سة ومدينة الكاظمية الطهرة، وجاءت هذه االأم�سية اأثر 
تن�سيــــٍق حا�سل بني االأمانة العامــــة للعتبة الكاظمية القد�سة 

وبقية العتبات القد�سة يف العراق يف الجال القراآين.
وقــــال ال�سيــــخ )ح�سن الن�ســــوري( م�ســــوؤول دار القراآن الكرمی 
يف العتبــــة احل�سينيــــة القد�سة "تعترب هــــذه االأم�سية القراآنية 
مب�ساركــــة م�ساهــــري قــــراء القــــراآن الكــــرمی امتــــدادا للمحافل 
واالأم�سيــــات القراآنيــــة التــــي �ستقــــام يف �سهــــر رم�ســــان البارك 

لهذا العام".
واأ�ســــار الن�ســــوري اىل "ده�ســــة واإعجــــاب وفد القــــراء ال�سري 
الإجنازات الدار وم�ساريعها القراآنية خالل الفرتة الا�سية".

مــــن جانبه قال االأ�ستاذ )علي اخلفاجي( عن ق�سم دار القراآن 
اإن "نخبــــة القــــراء الوافدين هم من اأعــــالم التالوة القراآنية، 
عرفهــــم العــــامل العربــــي واالإ�سالمــــي مــــن خــــالل تالواتهــــم 
الثاليــــة لكتــــاب الل"، م�سيفا اإن "القــــراء يف جملة من �سارك 
يف دميومــــة وتاألــــق الدر�ســــة ال�سريــــة التي خرجــــت الئات من 
القــــراء ممــــن ت�ســــدح اأ�سواتهــــم يف الحافــــل القراآنيــــة وي�ســــار 

اإليهم بالبنان".
وبني اخلفاجي، "قائمة تعريفية باأ�سماء القراء، وهم )ال�سيخ 
اأحمــــد نعينــــع وال�سيخ فــــرج الل ال�ساذيل وال�سيــــخ عبد الفتاح 

الطاروطــــي وال�سيــــخ حممــــد عبــــد الوجــــود خليفــــة("، معرفا 
بالهويــــة القراآنيــــة لــــكل منهــــم قائــــال، "اأمــــا ال�سيــــخ االأزهري 
الدكتــــور فــــرج الل ال�ســــاذيل فقــــد عــــرف عنــــه قارئــــا وحمكماً 
واأ�ستــــاذاً �ساحــــب ال�سهــــادات العاليات يف علوم القــــراآن واالأدب 
العربــــي الــــذي ع�ســــق القــــراآن وتــــاله منــــذ كان طفــــاًل، فيمــــا 
عــــرف الدكتــــور اأحمــــد نعينع انه االأمــــني العام لنقابــــة القراء 
والحفظــــني يف جمهوريــــة م�سر العربية الــــذي ذاع �سيته من 
خــــالل تالواتــــه النــــادرة يف الحافــــل القراآنيــــة يف العديــــد من 
البلدان العربية واالإ�سالمية حتى يف اأوربا واأمريكا ال�سمالية 
وكذلك يف النا�سبات الر�سمية، اأما القرئ الدكتور عبد الفتاح 
الطاروطــــي فقــــد قــــال عنــــه اأنــــه ن�ســــاأ يف اأ�ســــرة قراآنيــــة وتعلم 
القــــراآن وحفظه واأح�سن تالوته منذ نعومة اأظفاره، و�سهدت 
البلــــدان االإ�سالمية والعوا�سم االأوربية لــــه بتالواته النادرة، 
اأمــــا ال�سيخ خليفة من ال�سخ�سيات العروفة يف وزارة االأوقاف 

ال�سرية يف جمال اختبار القراء واحلفظة".  
فيمــــا ي�ست�سهد قــــارئ العتبة احل�سينية القد�ســــة )اأ�سامة عبد 
احلمــــزة( احلائــــز علــــى الرتبــــة االأوىل يف ال�سابقــــة االإحــــدى 
وخم�ســــني التــــي اأقيمــــت يف مملكة ماليزيا �سنــــة 2009، "بقول 
ر�ســــول الل )�سلــــى الل عليــــه واآلــــه و�سلــــم(: {زينــــوا القــــراآن 
باأ�سواتكــــم فاإن ال�سوت احل�سن يزيد القراآن ح�سنا}، م�سيفا 
اإن "تــــالوة الوفــــد كانــــت �ساحــــرة امتزجــــت ب�ســــدق التعبــــري، 
وفتحــــت اأقفال القلوب بال ا�ستئذان ورفعــــت ال�سداأ والغوائل 

عنها".
وكانــــت العتبــــات القد�ســــة قد اأقامــــت اأما�سي قراآنيــــة ح�سرها 
القراء ال�سريون وجمهور غفري من ع�ساق القراآن، كان اأولها 
يف العتبة الكاظمية الطهرة مرورا بالعتبة العبا�سية القد�سة 
ثــــم العتبــــة احل�سينيــــة القد�ســــة وبعدهــــا يف العتبــــة العلويــــة 

القد�سة وم�سك اخلتام كان يف م�سجد الكوفة العظم.

تقرير:تي�صري عبد عذاب

كان ومازال خطاب اجلمال بلغة الورود مع االآخر 
يعـــدهّ من اأرق واأجمل واأبلـــغ اأنواع اخلطاب ال�سيما 
يف االحتفـــاالت والنا�سبـــات العزيزة الأنه يعرب عن 
عمـــا يف قلـــب االإن�ســـان وتكنـــه دواخلـــه مـــن احلب 
واالألفـــة وال�سالم والرغبة يف التوا�سل مع جميع 
االأخـــوة يف الديـــن اأو النظراء يف اخللق، كما يقول 
االإمـــام اأمـــري الوؤمنني عليـــه ال�سالم، لـــذا و�سمن 
هذا التوجه فقـــد �سعت العتبة احل�سينية القد�سة 
من اجـــل ن�سر هذه الثقافة بني اأبناء الجتمع من 

خالل تزيينها ل�سحـــن االإمام احل�سني و�سريحه 
اأنـــواع  مـــن   بالعديـــد  ال�ســـالم(  )عليـــه  القد�ـــس 
الورود..حيـــث زيـــن ال�سحـــن احل�سينـــي ال�سريف 
بالعديد من ال�ستالت وال�سنادين التعددة االأ�سكال 
واالأنـــواع وبعد اإمتام ال�سحـــن انت�سرت هذه اللغة 
لت�سمـــل الناطق الحيطـــة بالرقد القد�س كانت�سار 
احلدائـــق ب�سكل كبري وملحـــوظ مابني احلرمني 
كافـــة  ال�سريفـــني وحـــول احلائـــر احل�سينـــي ويف 

الطرق الوؤدية اإىل مرقد االإمام )عليه ال�سالم(.
ومل ينتـــه طمـــوح العتبـــة القد�سة عنـــد هذا احلد 
فاخـــذ ق�ســـم الزينة والت�سجري علـــى عاتقه تزيني 

)عليـــه  احل�ســـني  االإمـــام  و�ســـارع  ال�ســـدرة  �ســـارع 
ال�ســـالم( لغاية القطع االأول قـــرب الركزية ورفد 
هـــذه احلدائـــق مبختلـــف اأنـــواع الزهـــور ونباتـــات 

الزينة  من ال�ستل.
ولعرفة تفا�سيل اأكرث عن هذه احلدائق والنباتات 
وطريقـــة زرعهـــا واالهتمـــام بهـــا كان لـ)االأحرار( 
زيـــارة اإىل م�ستل العتبـــة احل�سينية القد�سة الذي 
عد م�سدرا مهما لي�س فقط للزراعة واإمنا للعلوم 
الزراعية حيث زار العديد من االعداديات والعاهد 
واجلامعـــات من خمتلـــف حمافظات العـــراق هذا 
ال�ستل.. فكانت لنا وقفة مع م�سوؤول �سعبة الزينة 

العتبة احل�صينية املقد�صة تقيم اأم�صيًة قراآنية مب�صاركة قراء م�صريني

م�صتل العتبة احل�صينية املقد�صة ي�صعى لزراعة بع�ص املداخل
 املوؤدية ملرقد المام احل�صني )عليه ال�صالم(
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والت�سجري ال�سيد )عبا�ـــس الو�سوي( حيث اأجابنا 
قائاًل، "عند ا�ستالم الرجعية العتبات القد�سة مل 
يكن هنالك اأي وردة اأو اأي نبات يف �سحن العتبات 
اأو الناطـــق الحيطة بها، فكانـــت العتبة احل�سينية 
القد�ســـة تت�سوق كل ما حتتاجه من زهور ونباتات 
مـــن م�ساتل بغداد وهي عمليـــة مكلفة فباالإ�سافة 
اإىل �سعوبة الطريـــق، فان هنالك ا�ستنزافا كبريا 
من خالل تكاليف الت�ســـوق واال�ستهالك، فولدت 
فكـــرة اإن�ســـاء م�ستـــل كـــي ن�ستطيـــع تعوي�ـــس هذه 
الهالكات يف النباتـــات التي حتدث داخل ال�سحن 

وخارجه.
فقـــد كان حلمنـــا كبدايـــة اأن نقيـــم م�ستال �سغريا 
فتهيـــاأت لنـــا ب�ستـــان ب�ساحتهـــا )4( دومنـــات ومـــن 
علـــى  اقبلنـــا  عندمـــا  واحلـــظ  ال�ســـدف  ح�ســـن 
�سرائها وجدنـــا اإن ن�سفها وقف للعتبة احل�سينية 
القد�ســـة فتي�سرت االأمور.. فزرعت الـ)4( دومنات 
جميعها ثم �ساقت بنا، الن طموحاتنا واإمكانياتنا 
اأ�سبحـــت اأكـــرب، فعر�س علينـــا ب�ستان اآخـــر ب�سعر 
مقبـــول ومب�ساحة )4( دومنات اأي�سا وهي مقاربة 
للم�ستل يف منطقـــة احلافظ التي تعد من اأف�سل 
الناطـــق الزراعية يف كربالء، واأ�سبح ال�ستل االأول 
معر�سا خا�سا للنباتات، واأما م�ساألة اإنبات البذرة 

وزرعها تكون يف ال�ستل الثاين".
واأ�ســـاف " نحـــن ب�سدد �ســـراء )4( دومنات اأخرى 
و�سلنـــا  حيـــث  للم�ستـــل  حماذيـــة  وهـــي  حاليـــا، 
وبذلـــك  ال�ســـراء،  النهائيـــة يف عمليـــة  للمراحـــل 
�سيكـــون م�ستـــل العتبـــة احل�سينية عبـــارة عن )8( 
دومنات كمعر�س للمتب�سعـــني والزوار باالإ�سافة 
البـــذور  زراعـــة  لغر�ـــس  تكـــون  دومنـــات   )4( اإىل 

وجتهيزها.

ي�ســـم ال�ستـــل )15( منت�سبـــا باالإ�سافـــة اإىل )15( 
منت�سبـــا يعملـــون يف احلدائـــق الحيطـــة بال�سحن 
وم�ساريع العتبـــة وال�سحن ال�سريف، يقوم هوؤالء 
بـــزرع االآالف مـــن ال�ستالت لدعـــم منطقة مابني 
احلرمـــني وحديقـــة بـــاب قبلـــة االإمـــام احل�ســـني 
واالأماكـــن  ال�سهـــداء  و�ســـارع  ال�ســـالم(  )عليـــه 
الحيطـــة بالعتبـــة احل�سينيـــة القد�ســـة، وم�ساريع 
العتبـــة العمالقة ومن�ساآتها، باالإ�سافة اإىل تبديل 
كل يومـــني جميع ال�سناديـــن الوجودة يف ال�سحن 
ال�سريـــف كـــي نحافظ بذلـــك على جماليـــة الكان 
مـــن خـــالل تغيـــري ال�ستـــالت واالأزهـــار واأنواعهـــا 

واأماكنها.
واأكـــد" اإن م�ستـــل العتبـــة القد�ســـة وبعـــد اأن كان 
م�ستهلـــكا، اأ�سبـــح االآن منتجـــا وبنوعيـــات جيـــدة 
حيـــث يـــزرع بـــذوره مـــن منا�ســـئ عالية لـــكل وردة 
اأو �ستلـــة،  يغطـــي ال�ستل حاجة العتبـــة احل�سينية 
باأ�سعـــار  للمواطنـــني  بيعـــه  يتـــم  منـــه  والفائ�ـــس 
مدعومة وخمف�سة، وتزاحم الواطنني با�ستمرار 
عليـــه ويطالبونا بفتـــح معر�س قريـــب من مركز 
الدينـــة وان �ساء الل يف ال�ستقبـــل القريب �سيكون 
لنـــا معر�ـــس كبـــري يليـــق با�ســـم االإمـــام احل�ســـني 
)عليه ال�سالم( وتكون اأ�سعاره مدعومة باالإ�سافة 

اإىل التفاوت يف اأ�سعار الزهور.
مل تتوقـــف الطموحـــات عنـــد حـــد معـــني فروؤيتنا 
ال�ستقبليـــة توجـــب اأن نـــزرع يف ال�سنـــوات القادمة 
كافة �سوارع الحافظة لغاية ال�سيطرات الرئي�سية 
على حماور كربـــالء كي نو�سل ثقافة الوردة بكل 
�ســـارع كربالئـــي والن ار�س كربالء جميعها ار�س 

احل�سني )عليه ال�سالم( ومدينته".
والت�سجـــري  الزينـــة  �سعبـــة  م�ســـوؤول  واأو�ســـح 

احلديـــث  ختـــام  يف  الو�ســـوي(   )عبا�ـــس  ال�سيـــد 
بغـــداد  "�ساركنـــا مبعر�ســـني دوليـــني يف  بالقـــول 
)االأول والثـــاين( ح�سلنـــا علـــى الركـــز الثـــاين يف 
العر�ـــس االأول والركـــز االأول يف العر�ـــس الثـــاين 
علـــى م�ستـــوى العـــراق، ومنـــذ االآن نحـــن يف طـــور 
التح�ســـري وال�ستمر لت�سميـــم اأ�سا�سي كي ن�سارك 
فيـــه بالهرجان القادم يف العام القـــادم اإن �ساء الل 

كي نحافظ على الركز االأول".
مـــن جانبه قال م�سوؤول وحدة ال�سحن واحلدائق 
الحيطـــة باحلرمـــني )حممد ح�ســـني را�سي("اإن  
عمل النت�سبني يف داخل العتبة احل�سينية القد�سة 
واأبـــواب احلرم الطهـــر ومناطق بني احلرمني هو 
يف االإدامة وتنظيم عمل النافورات وزرع ال�ستالت 
و�سنادين الزينة واحلدائق يف �سارع ال�سهداء وباب 

القبلة و�سارع ال�سدرة" .
واأ�ســـاف "تفـــن الخت�ســـون يف م�ستـــل العتبـــة يف 
تنظيم احلدائق من حيث اجلمالية يف الديكورات 
وعمل النافـــورات واحلدائق ب�ســـكل جميل ومميز 
اأ�سحـــاب االخت�سا�ـــس ممـــا دعـــا  ويفـــوق جميـــع 
االإقبـــال  اإىل  احلكوميـــة  احلدائـــق  مـــن  العديـــد 
علـــى م�ستل العتبـــة وعر�س الكثري مـــن القاوالت 
عليـــه الإن�ساء حدائق متطـــورة وجميلة كالوجودة 
عمـــوم  يف  النت�ســـرة  العتبـــة  وحدائـــق  م�ستـــل  يف 
الدينـــة، فا�ستلمـــت �سعبتنـــا العديد مـــن القاوالت 
خـــارج العتبة احل�سينيـــة القد�سة كجامعة كربالء 
الواطنـــني  ولطالبـــة  وغريهـــا،  فريحـــة  منطقـــة 
فمـــن الحتمـــل اأن ن�ستلـــم مقـــاوالت مـــع اأ�سحـــاب 
البيوت لعمل نافورات و�سالالت وحدائق وباأ�سعار 

مدعومة.
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عبد الكرمي حممد ح�صني

لل در اخلـــط العربـــي ما اأروعه يتهـــادى بحروفه ا�ستواء و�سعـــودا ونزوال ك�سفينة 
متخـــر عباب البحر راكبـــة اأمواجه العالية مواجهة رياحـــه العاتية تر�سم م�سارات 
االإبـــداع وترتقـــي منـــارات االإمتـــاع لتخلـــق ف�ســـاءات اخليـــال وجتـــول يف م�ساحـــات 
اجلمـــال لتنقـــل العـــني واالأحا�سي�س مـــن واقع مرئي جمـــرد اإىل عامل مـــن االإمتاع 
والت�سورات التعددة الروؤى واالأغرا�س الفنية والعلمية بل اإىل عامل �سحري يرثي 
عـــني الناظـــر ب�سور الفن اخلالب ومكامن الذوق الرهـــف وحلل جمال االآداب وقد 
قيل قدميا ً " اخلط هو الفكر ال�ساكن" ناهيك عن وظيفة اخلط االأ�سا�سية كو�سيلة 
الإي�ســـال العرفـــة اإىل التلقي عرب بوابة الكتابة التي انعم الل بها على عباده، وهكذا 
تكـــون للخـــط وظيفتـــان داللية وجماليـــة واالأ�سل فيها هو اجلانـــب العريف كو�سيلة 
للبيـــان حلفـــظ احلقوق وحتديد الواجبات ويف هذا يقول �سيد الكونني نبينا االأكرم 

حممد )�سلى الل عليه واله و�سلم( " اخلط احل�سن يزيد احلق و�سوحاً ".
علـــى اإن اجلانـــب اجلمـــايل يف اخلط وقد اخذ منـــه ماأخذاً كبرياً جـــداً من االهتمام 
والعمـــل واجلهـــد ال�سنـــي لع�ســـرات االآالف مـــن اخلطاطـــني عـــرب م�ســـرية اخلـــط 
الطويلة ابتداء من انطالقته يف اجلزيرة العربية من خالل خط ال�سند الذي تفرع 
عنه خط اجلزم ثم انتقل اإىل وادي حوران عرب الرحالت التجارية لي�سل اإىل اخلط 
االآرا�ســـي والـــذي بـــدوره تطـــور اإىل اخلط النبطـــي لريحل اإىل ربوع بـــالد الرافدين 
حاماًل معه ارثه الفني وخ�سائ�سه العربية االأ�سيلة فتكون انطالقته احلقيقية يف 
بـــالد الرافديـــن ويف الكوفة حتديداً حيث تواله اأمـــري البيان ومنبع االإح�سان وخري 
بني االإن�سان بعد ر�سول الل )�سلى الل عليه واله و�سلم( اأمري الوؤمنني علي بن اأبي 
فت �سجرة  طالـــب الذي يعـــد اأول خطاط معروف يف عامل اخلط ومنـــه وبا�سمه ت�سرهّ
اخلطاطـــني يف العـــامل االإ�سالمـــي ولـــه درا�ســـة خمت�ســـرة يف طبيعـــة الكتابـــة ون�ســـق 
االأ�سطـــر ور�ســـف احلروف اإ�سافة اإىل مقولته ال�سهـــرية يف ر�سم م�سار اخلط ومنهج 
تعلمـــه حيـــث يقول )عليه ال�سالم( " اخلط خمفي يف تعليم االأ�ستاذ وقوامه يف كرثة 

ال�سق ودوامه على دين االإ�سالم " 
وقـــد �ســـار علـــى منهج اأمري الوؤمنني )عليـــه ال�سالم( اخلطاطون الذيـــن جاءوا بعده 
فاأبدعـــوا يف اإ�سفـــاء ل�سات رائعـــة من اجلمال االأخاذ والـــذوق الرفيع واحل�س الرهف 
علـــى �ســـكل احلـــروف اأ�سال ً وان�سجامهـــا و�سال ً وافرتاقها ف�ســـال ً حتى قال االأديب 

ال�سهري عبد الل بن القفع :  " اخلط لالأمري جمال وللغني كمال وللفقري مال ".
وقـــد ت�سافرت جهود اخلطاطني عرب خمتلف الع�ســـور يف االرتقاء باحلرف العربي 
اإىل اأعلـــى مظاهـــر اجلمـــال واأبهى �ســـور الكمال حتى فاق يف روعتـــه وبهائه كل �سور 
احلـــروف لـــالأمم االأخـــرى وبـــات �ســـكل احلرف ميثـــل قيمة جماليـــة عليا بحـــد ذاته 
ناهيـــك عمـــا اأبدعتـــه اأنامل الفنانـــني ال�سلمني من اآيـــات االإبداع يف جمـــال الزخرفة 
التـــي جـــاءت لت�سفـــي جمـــااًل اأخـــاذا اإىل جمـــال احلـــرف وتناغمـــاً لطيفاً مـــع حركته 
ور�سفات عبقه اإىل �سحره تنثال فوق حلله البديعة كاأنوار ت�سطع بها حروفه وبروق 

ت�سع بها �سفوفه والآلئ تزين بها تيجانه. 
اإن ارتبـــاط احلـــرف العربـــي بالقراآن الكرمی هـــو ارتباط �سميمي ال فـــراق فيه وقد 
ر�ســـم منهاجـــه اأمري الوؤمنني )عليه ال�سالم( وهكذا فاأنـــى كان لالإ�سالم مو�سعاً كان 
للحرف موقعا، واأنى كان للقراآن مظهرا كان للخط منظرا، وقد األفت بيوت الل من 
ال�ساجد والراقد �سحبة اخلط والزخرفة فبات حرف القراآن معلماً جليا من معامل 
تلـــك ال�ســـروح االإ�سالميـــة ال�ساخمة وباتـــت الزخارف حلـــاًل بديعة تزيـــن واجهاتها 
ال�سامقـــة وقببهـــا وماآذنها ال�ساهقة ويف كربالء ) مدينة احل�سني واأخيه اأبي الف�سل 

) عليهما ال�سالم( (.
تتجلى مظاهر الفن االإ�سالمي من خط وزخرفة باأبهى �سورها يف واجهات وحماريب 
واأواويـــن الراقـــد القد�سة واجلوامـــع واحل�سينيات اأ�سهم يف اإبداعهـــا فنانون كبار من 
العـــراق واإيـــران وبع�ـــس الـــدول االإ�سالمية اإ�سافـــة اإىل م�ساهمات اأبنـــاء الحافظة يف 
تلـــك الظاهـــر الفنية من خالل اخلط والزخرفة والت�سميم والفنون االأخرى والتي 

تركت اأثرا ً جليا ً يف الطابع االإ�سالمي الفني فيها. 

قراءة يف جماليات اخلط العربي 
قرة العني يف مدينة احل�سني )عليه ال�سالم(
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لكـــي تتـــوج جهـــود اخلطاطـــني يف كربـــالء وتنظـــم يف موؤ�س�سة فنية 
جتمعهـــم وتوحد اأعمالهم وتع�ســـد م�ساريعهم فقد �سهدت كربالء 
تظاهرة فنية كربى جتلت با�سراقة تاأ�سي�س جمعية اخلطاطني فيها 
يـــوم ال�سبـــت الوافق 2011/4/16 من خالل ح�ســـور واإ�سراف نخبة 
مـــن اأ�ساتذة اخلـــط والزخرفة يف جمعية اخلطاطـــني العراقيني / 
الركز العام برئا�سة الدكتور رو�سان بهية رئي�س اجلمعية والدكتور 
ن�سيـــف جا�سم معاون عميد كلية الفنون اجلميلة واالأ�ساتذة حيدر 
ربيع اأمني �سر اجلمعية وكل من اأكرم جرجي�س وحممد الر�سومي 
وعبد الرزاق الكناين اأع�ساء الهيئة االإدارية لها وبح�سور خطاطي 

كربالء والهتمني بهذا الفن االأ�سيل.
وجـــرت مرا�سيـــم الوؤمتر بتـــالوة اآًي مـــن الذكر احلكيـــم ثم كلمات 
االفتتـــاح ثـــم تر�سيـــح اأع�ســـاء الهيئة االإداريـــة لفرع كربـــالء والتي 
مت الت�سويـــت عليهـــا بـــكل �سفافيـــة حيث مت على بركـــة الل انتخاب 
اخلطـــاط عبد الكرمی حممد ح�سني رئي�ساً لفرع كربالء واالأ�ستاذ 
ال�سيـــخ حممـــد علـــي داعـــي احلـــق نائبـــاً للرئي�ـــس واالأ�ستـــاذ عـــادل 
الو�ســـوي اأمينا لل�ســـر واالأ�ستاذ فرا�س الن�ســـراوي ) خطاط العتبة 
احل�سينية القد�سة ( اأمينا مالياً اإ�سافة للمتابعة وكل من االأ�ساتذة 
الدكتور حازم عبودي وعبا�س الطائي واإ�سماعيل طه ورحيم ها�سم 

اأع�ساء الهيئة االإدارية. 
بهـــذا  الن�ســـراوي:  االأ�ستـــاذ  اأكـــد  اجلمعيـــة  انبثـــاق  دواعـــي  وعـــن 
فقـــد و�سعـــت اللبنـــة االأ�سا�سيـــة النطالقـــة هـــذه اجلمعيـــة الباركة 
لت�ساهـــم يف اإعـــالء �ساأن اخلط وتر�سيخ قواعـــده الراقية ومناهجه 
الزاكيـــة وتوظيـــف جهـــود اخلطاطـــني وتن�سيقها لت�ســـب يف بودقة 
االإبـــداع الفنـــي مـــن خـــالل اإقامـــة العار�ـــس الحليـــة اأو ال�ساركة يف 
العار�ـــس اجلماعية داخل وخارج البلد، اإ�سافـــة اإىل اإقامة الدورات 
التطويريـــة يف بع�ـــس اخلطـــوط والزخـــارف والـــدورات التثقيفية 
يف تاريـــخ اخلـــط وفنونـــه واآدابه ناهيك عـــن االإ�سهـــام يف تقدمی اأي 
خدمة مطلوبة �سواء يف العمل اأو اال�ست�سارة لتنفيذ بع�س االأعمال 
الفنيـــة اخلا�ســـة بالعتبـــات القد�ســـة اأو اجلوامـــع واحل�سينيـــات اأو 
الباين والواجهات االأخرى مما ي�سكل رافداً ي�سب يف بحار الفنون 

االإ�سالمية البديعة.
ويف اخلتـــام توجـــه اإىل العلـــي القدير اأن مين علـــى القائمني بهذا 
ال�ســـروع البـــارك بالتوفيـــق وال�ســـداد، اآمـــاًل مـــن جميـــع اجلهـــات 
العتبـــات  اإدارة  اأو  �ســـواء احلكومـــة الحليـــة  الفاعلـــة يف الحافظـــة 
القد�ســـة معا�ســـدة تلـــك اجلهـــود وم�سانـــدة هـــذا الجهـــود لتكـــون 

اجلمعية الفتية مناراً لالإبداع وماآال ً للعمل الفني الثمر.

تاأ�صي�ص جمعية اخلطاطني يف كربالء املقد�صة
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)نظارة اين�صتاين( 
 ... نظارته  عن  اأبدا  ي�ستغني  ال  اأين�ستاين  كان 
وذهب ذات مرة اإىل اأحد الطاعم ، واكت�سف هناك 

اأن نظارته لي�ست معه ، 
ليقراأها  الطعام  بقائمة  )اجلر�سون(  اأتاه  فلما 
منه  طلب  اأكالت،  من  يريد  ما  منها  ويختار 
اجلر�سون  فاعتذر  له  يقراأها  اأن  اأين�ستاين 
جاهل  اأمي  فاأنا   ، �سيدي  يا  اآ�سف  اإنني  قائال:- 

مثلك..! 
 

)كربياء فنان( 
بيكا�سو   ( ال�سهور  العالي  الر�سام  عاد  ليلة  ذات 
االأثاث  فوجد  االأ�سدقاء  اأحد  ومعه  بيته  اإىل   )

الدالئل  وجميع   ، حمطمة  واالأدراج  مبعرثا 
ت�سري اإىل اإن الل�سو�س اقتحموا البيت يف غياب 
�ساحبه و�سرقوه، وعندما عرف  بيكا�سو  ما هي 
ال�سروقات، ظهر عليه ال�سيق والغ�سب ال�سديد 

.. �ساأله �سديقه :  
هل �سرقوا �سيئا مهما ؟ 

اأجاب الفنان : 
- كال ..مل ي�سرقوا غري اأغطية الفرا�س .

وعاد ال�سديق ي�ساأل يف ده�سة : 
- اإذن لاذا اأنت غا�سب ؟!  

اأجاب بيكا�سو وهو يح�س بكربيائه قد جرحت : 
�سيئا  ي�سرقوا  االأغبياء مل  هوؤالء  اأن  يغ�سبني   -

من لوحاتي. 

 )الرد خال�ص!( 

ال�سهور  الفرن�سي  الروائي  اإىل  �ساب  كاتب  ذهب 

)اإ�سكندر دميا�س ( موؤلف رواية الفر�سان الثالثة 

وغريها من االأعمال وعر�س عليه اأن يتعاونا معا 

يف كتابة اإحدى الق�س�س التاريخية.. ويف احلال 

اأجابه  دميا�س يف �سخرية وكربياء : 

كيف ميكن اأن يتعاون ح�سان وحمار يف جر عربة 

واحدة ؟! 

على الفور رد عليه ال�ساب : 

اأن  لنف�سك  ت�سمح  كيف  �سيدي  يا  اإهانة  هذه   -

ت�سفني باأنني ح�سان ؟ 

طــــلــــع   الــــ�ــــصــــبــــاح   مـــــــن   الــــــغــــــد    ِ
ــــــن     اأْم ــــــدي اأزفـــــــــــــْت     بــــــيــــــوم     ال
جــعـــ ابــــــن  ـــى  ـــص مـــو� الـــ�ـــصـــحـــى  يف  اأْم 
ــى ــف ــط ــص ــ� امل اآل     دون     مــــــــــن    
الـــــذي اهلل      يـــــــعـــــــرف      مــــــــــن     
ــــة     الــتــقــى ــــم ــــاط ــــــــن    ف َكـــــلـــــَف    اب
ــــــف     اخلـــنـــا ــــــن ك والـــــــقـــــــوم    يف    
ــــر    ٍ  ـــــد     مــــعــــ�ــــص ـــــي ـــــصّ هــــــــــــــارون     �
ـــــع    ٍ  ـــــاب ـــــت ــــمــــري    ب ــــ�ــــص ــــا    ال ــــف ــــج ف
ــامــهــم ــي عــــــــــــرف      الــــــــعــــــــراق      �ــص
ـــــى    املـــــ�ـــــصـــــمـــــوم     مــا ـــــل ــــفــــي    ع ــــه ل
ـــــــة     ٌ  ـــــــالل ـــــاة     ك ـــــغ ـــــط ـــــــــــزق     ال ن
 ٍ فـــلـــمـــعـــ�ـــصـــيـــة     اجــــمــــعــــوا     اإْن    
ـــــــْن       على ـــــــك ــــــتــــــذاأبــــــوا       ل وا�ــــــص

اأ�ــــــــصــــــــود  ِ   ٍ لــــ�ــــصــــبــــح  ــــا  ً   ــــب ــــج ع

ـــــــد   ِ ـــــــم ــــــــــــــــرّب   حم كـــــــــفـــــــــروا   ب

ــــــفــــــر  واملــــــــــمــــــــــات مبـــــــــوعـــــــــد  ِ ـــــــ ـ

ــــــد    ِ ــــــت ــــــه ـــــــــــــا   ي  فـــــــاخلـــــــلـــــــق    ملّ

يــــــعــــــبــــــد    ِ ــــــــــــُم   مل    ه ــــــــــــول    ل

ـــــد   ِ ـــــّج ـــــه ـــــت م    ٍ عــــــــابــــــــد   مـــــــــــن   

ـــــــد  ِ ـــــــرب ـــــــع ـــــــــّف  م ـــــــــك خــــــــمــــــــر  ب

اأمــــــــــــــــرد   ِ اأو      ٍ ـــــة  ـــــن قـــــْي يف  

ـــــد   ِ ـــــّي ــــــى  الــــــفــــــجــــــور  بـــــ�ـــــص ــــــغ وط
ــــدد ــــغ ــــب ــــت و�ــــــــــصــــــــــالتــــــــــهــــــــــم      ب

ـــــا  مــــــــن  اأثــــــــمــــــــد   ِ ـــــه قـــــا�ـــــصـــــى   ب

ــــــــد  ِ ي ــــــــن   م    ٍ كــــ�ــــصــــيــــف  ـــــــْت   ـــــــّل ك

ـــــــــــــــــذود    ِ ُحـــــــــمـــــــــٌر   حتـــــــــــــوم   مب
حمــــّمــــد بــــــــــــــــــاآل          ٍ ــــــــك    فــــــــت

عجبا ً ل�سبح  �أ�سود    

طرائف امل�شاهري  )2-1(

عبد االأمري جاوو�س
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ال�شيخ ُ جعفر كا�شف الغطاء
حممد اأمني جنف

ون�صبه: ال�سيخ جعفر ابن ال�سيخ خ�سر بن  • ا�صمه 
يحيى الالكي اجلناجي العروف بكا�سف الغطاء.

والدته: ولد عام 1156ه مبدينة النجف االأ�سرف.
االأ�سفهاين  باقر  د  حممهّ ال�سيخ  اأ�صاتذته:  من 
مهدي  د  حممهّ ال�سيهّد  البهبهاين،  بالوحيد  العروف 
العاملي،  الفتوين  مهدي  د  حممهّ ال�سيخ  العلوم،  بحر 
د تقي الدورقي، ال�سيهّد  اأبوه ال�سيخ خ�سر، ال�سيخ حممهّ

ام. �سادق الفحهّ
النجفي  ح�سن  د  حممهّ ال�سيخ  تالمذته:  من   •
د  العروف بال�سيخ اجلواهري، ال�سيهّد �سدر الدين حممهّ
علي  وال�سيخ  مو�سى  ال�سيخ  اأجناله  العاملي،  الو�سوي 
العاملي،  الدين  حمي  قا�سم  ال�سيخ  ح�سن،  وال�سيخ 
د �سالح الربغاين، ال�سيهّد جواد احل�سيني  ال�سيخ حممهّ
د  حممهّ ال�سيخ  االأع�سم،  احل�سني  عبد  ال�سيخ  العاملي، 
باقر  ال�سيهّد  الت�سرتي،  الل  اأ�سد  ال�سيخ  الرازي،  تقي 

القزويني، ال�سيخ اأحمد الرناقي.
�سديد  �سره(  كان)قد�س  واأخالقه:  �صفاته  من   •
التجربهّ والِكرَب على  التوا�سع واخلف�س واللني، فاقد 
والهيبة  والوقار  ال�سورة  من  فيه  ما  مع  الوؤمنني، 
دينه،  يف  قوياً  �سجاعاً،  �سمحاً  ة،  الهمهّ رفيع  واالقتدار، 
يرى ا�ستيفاء حقوق الل من اأموال اخلالئق على �سبيل 
اخلرق والقهر، ويبا�سر اأي�ساً �سرف ذلك حال القب�س 

يه احلا�سرين من اأهل الفاقة والفقر. اإىل م�ستحقهّ
ب�سيق  الدرا�سي  حت�سيله  ام  اأيهّ بداية  يف  مرهّ  اأنهّه  وُنقل 
الإمتام  بع�سهم  من  نف�سه  ُيوؤجر  اأن  فراأى  معا�سي، 
ثالثني �سنة من العبادة، ي�ستغني باأجرتها عن موؤونات 
يف  طريفة  حكايات  وله  والدرا�سة،  التح�سيل  زمان 
يحا�سب  كان  اأنهّه  منها:  والواعظ،  النف�س  حما�سن 
ُجَعْيـفراً،  ى  ُت�سمهّ غر  ال�سِ يف  كنت  فيقول:  لياًل  نف�سه 
ال�سيخ  ال�سيخ جعفر، ثمهّ  يت  �ُسمهّ َجْعـَفراً، ثمهّ  ثمهّ �سرت 
هذه  ت�سكر  وال  الل  تع�سي  متى  فاإىل  االإطالق،  على 

النعمة!.
• من اأقوال العلماء فيه:

�سره(  اخلون�ساري)قد�س  باقر  د  حممهّ ال�سيهّد  قال  1ـ 

والكالم،  الفقه  اأ�ساتذة  من  »كان  اجلنهّات:  رو�سات  يف 
وجهابذة العرفة باالأحكام، معروفاً بالنبالة واالإحكام، 
عاً لروؤو�س م�سائل  حاً لدرو�س �سرائع االإ�سالم، مفرهّ منقهّ
جاً للمذهب احلقهّ االثني ع�سري  احلالل واحلرام، مروهّ
االإدراك  يف  اأ�سكل  ما  كلهّ  عن  جاً  ومفرهّ ه،  حقهّ هو  كما 
اخلا�سهّ  عند  ماً  مقدهّ وفتقه،  رتقه  وبيده  الب�سري، 
يف  غيوراً  ام،  واحلكهّ االأعاظم  عيون  يف  ماً  معظهّ والعام، 
عند  وقوراً  النكر،  عن  والنهي  بالعروف،  االأمر  باب 
هزاهز الدهر وهجوم اأنحاء الغري، مطاعاً عند العرب 
قاً يف الدنيا والدين على �سائر  والعجم يف زمانه، مفوهّ

اأمثاله واأقرانه«.
يف  �سره(  الطرب�سي)قد�س  النوري  ال�سيخ  قال  2ـ 
االإ�سالم،  و�سيف  االأعالم  »علم  الو�سائل:  م�ستدرك 
ة الف�سل  يت طريق التحقيق والتدقيق، مالك اأزمهّ خرهّ
التي  العجيبة  الل  اآيات  من  وهو  الدقيق...  بالنظر 
فاإن  االأل�سن،  و�سفها  وعن  العقول،  دركها  عن  تق�سر 
األهّفه يف  الذي  ـ  الغطاء  ك�سف  فكتابه  اإىل علمه  نظرت 
مراتب  يف  عليهّ  ومقاٍم  عظيم،  اأمٍر  عن  ُينبئك  ـ  �سفره 

العلوم الدينية اأُ�سواًل وفروعاً«.
نظم  يف  �سره(  الهندي)قد�س  د  حممهّ ال�سيهّد  قال  3ـ 
الالآل يف علم الرجال: »�سيخ الطائفة يف زمانه، وحاله 

يف الثقة واجلاللة والعلم اأ�سهر من اأن ُيذكر«.
• من مواقفه:

1ـ موقفه جتاه الفرقتني الطائفتني الزكرت )الزقرت( 
وال�سمرت ال ين�سى، اإذ حدث يف ع�سره ان�سقاق بينهما، 
االأموال،  وُنهبت  االأبرياء،  من  كثري  اأرواح  واأُزهقت 
ة �سولته كان يذبهّ عن ال�سعفاء ويحر�س  فبحزمه و�ِسدهّ

الفقراء، فكان لهم ِحرزاً منيعاً، و�ُسوراً رفيعاً.
العراق  على  ال�سيطرة  العثمانية  احلكومة  اأنهّ  ُنقل  2ـ 
اأهايل النجف االأ�سرف،  جعلت يف ع�سره �سريبة على 
وهي اأن تدفع ثمانني طنهّاً من الطعام، وهذا البلغ كثري 
االأ�سرف  النجف  اأهايل  يطق  فلم  اليوم،  ذلك  يف  اً  جدهّ
حمله، حيث عجزوا عن اأدائه، فقام ال�سيخ بدفعه نيابة 
بق�سيدة،  االأع�سم  علي  د  حممهّ ال�سيخ  فمدحه  عنهم، 

منها االأبيات االآتية:
ِهَمٌم الأبي مو�سى جعفر 

                                         َلي�ســْت َمقدورة ِلَب�َسـر
ِحمل َعجزت َعنه نا�س 

                                   ِمن ع�سـرة اآالٍف اأكثـر
ويقوم الواِحُد فيه وهم 

                                     اأُِمروا باحلمل، ومل يوؤمر
• �صعره:

اأ�سعار ومطارحات  وله  اأديباً،  �ساعراً  �سره(  كان)قد�س 
اأدباء ع�سره وعلمائه، ومن �سعره مادحاً  م�سهودة مع 

د مهدي بحر العلوم: اأُ�ستاذه ال�سيهّد حممهّ
هت مدحي وجدته  اإليك اإذا وجهّ

                             معيباً واإن كان ال�سليم من العيب
اإذا الدح ال يحلو اإذا كان �سادقاً 

                        ومدحك حا�ساه من الكذب والريب
وله يف رثاء ال�سيخ اأحمد النحوي ومدح ابنه ال�سيخ:

مات الكمال مبوت اأحمد واغتدى 
                                           حيا باأبلج من بنيه زاهر

فاأعجب ليهٍّت كيف يحيا ظاهراً 
                                بني الورى من قبل يوم االآخر

مبهمات  خفيات  عن  الغطاء  ك�سف  موؤلهّفاته:  من 
الجتهدين  ت�سويب  يف  البني  احلقهّ  اء،  الغرهّ ال�سريعة 
وتخطئة االإخباريني، م�سكاة ال�سابيح يف �سرح منثورة 
ة، العقائد اجلعفرية يف اأُ�سول الدين، غاية الاأمول  الدرهّ
�سرح  ال�سداد،  اأراد  لن  الر�ساد  منهج  االأُ�سول،  علم  يف 
�سرح  الغطاء،  ك�سف  خمت�سر  للطباطبائي،  الهداية 

مة، منا�سك احلج، ُبغية الطالب. قواعد العالهّ
والع�سرين  الثاين  يف  �سره(  ُتويف)قد�س  وفاته:   •
ة يف النجف  من رجب 1227ه ، وُدفن مبقربته اخلا�سهّ

االأ�سرف.

م حكا باالأ العرفة  وجهابذة  والكالم  الفقه  �ساتذة  اأ من 
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ـَــيَّ ُبــــنـ

حممد املو�صوي
الل  ر�سول  وفاة  بعد  ال�سلمون  اأجمع عليه  مل جند حمورا 
اآرائهم  تنوع  من  بالرغم   ) و�سلم  واله  عليه  الل  )�سلى 
واجتاهاتهم وطوائفهم كحب اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، 
فقد ا�ستقطب االأولني منهم وكرثت به كتاباتهم وطرزت به 
موؤلفاتهم وتواترت عليه الروايات واالأحاديث يف م�سانيدهم 
واأكد على وجوب  بعد جيل،  و�سحاحهم وموؤلفاتهم جيال 

حبهم وطاعتهم وذكر ف�سائلهم. 
كما مل يجمع ال�سلمون على م�سداق متيقن لقرابة ر�سول 
الل �سلى الل عليه وعلى اآل بيته االأطهار غري اأهل الك�ساء 
وغريها  الباهلة  واآية  التطهري  اآية  بحقهم  نزلت  والذين 
واالإمام  االأكرم  الر�سول  �سملت  التي  الكرمية  االآيات  من 
عليا وفاطمة الزهراء واالإمامني احل�سن واحل�سني �سلوات 
اأجمعني حيث مل يرتك ر�سول الل )�سلى الل  الل عليهم 
عليه واله و�سلم ( �سيئا عنهم فعندها نزلت اآية الودة ))قل 
ال اأ�ساألكم عليه اأجرا اإال الودة يف القربى (( فقال ال�سلمون 
ر�سول  الذين وجبت مودتهم فقال  لر�سول الل من هوؤالء 
الل )�سلى الل عليه واله و�سلم( )علي وفاطمة وابناهما(.

فان حمبة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( هو حمور يتوحد به 
بنيانهم  به  ويعلو  به وتر�س �سفوفهم  ويت�سالح  ال�سلمون 
و�ساأنهم ويكون الدين كله لل �سبحانه الأنه ال اختالف بني 

اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( واأئمة الذاهب االأخرى يف 
االإ�سالمي احلنيف حيث  النهج  الثابتة يف  والقيم  الفاهيم 
االإ�سالمي  النهج  يف  الثابتة  والقيم  الفاهيم  يف  ي�سرتكون 
العقيدة  اأفق  وهو  الوا�سع  االأفق  يف  وي�سرتكون  احلنيف 
الواحدة  والواقف  وال�سالح  ال�سرتك  وال�سري  والت�سريع 
االأحكام  ناحية  من  واالأديان  االأمم  بحقوق  واالعرتاف 
النظرية والتطبيقية والوافقة العلمية والعملية وهي اأكرث 
�سد  وحدتهم  لتكون  ال�سلمني  طوائف  بني  اتفاقا  النقاط 
اخلوارج اجلدد واأفكارهم ال�سيطانية الذين يحقدون على 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( وعلى ال�سلمني من كل الطوائف 
وطريقتهم يف اإ�سعال الفنت بني ال�سلمني وخري دليل على 
ال�ساحلني من  وقبور  البقيع  اأهل  اأئمة  قبور  تهدمی  ذلك 
واحل�سن  الهادي  علي  االإمامني  مرقد  وتفجري  ال�سلمني 
الع�سكري )عليهما ال�سالم( يف �سامراء وتفجريات االأ�سواق 
من  اجلريح  العراق  يف  التحتية  البنى  وتهدمی  ال�سعبية 
اأعمالهم  فقط  العراق  يف  ولي�س  اأمثالهم  قبل  ومن  قبلهم 
ال�سريرة بل يف البلدان االإ�سالمية والعربية االأخرى التي 
تعاين منهم ومن اأعمالهم االإجرامية التي ال تتبع االإ�سالم  

ور�سول الل ب�سلة وال اأي دين �سماوي يتبعون . 
حيث اإن دين االإ�سالم دين �سالم وحمبة واأخوة وم�ساركة يف 
االأفراح واالأحزان والتعاون على الرب والتقوى، وان القراآن 

االإن�سان  االإ�سالم وهو �سعادة  الكرمی �سريح يف بيان هدف 
اإيجاد  دون  حتقيقها  ميكن  ال  التي  ال�سروعة  وحقوقه 
وتثبيت ال�ساواة بني النا�س يف الجتمع لقوله تعاىل)يا اأيها 
الدين  هذا  ان  (،على  كافة  ال�سلم  يف  ادخلوا  اآمنوا  الذين 
يجمع  وال  واحدة.  معينة  لطائفة  ولي�س  كافة  للم�سلمني 
اإذ قال تعاىل )ما جعل الل  اإن�سان حبان متنافران  يف قلب 
لرجل من قلبني يف جوفه( فاالإميان هو حم�س لل �سبحانه 
دون �سواه بل اإن الذين اآمنوا بالل وبر�سالته وبر�سوله اأ�سد 

حبا لل �سبحانه .
من  الر�سالة  ومعدن  النبوة  بيت  اأهل  حب  يرت�سح  وهكذا 
حب الل عز وجل ووالئهم من والء الل تعاىل فان �سبيلهم 
هو الل واىل �سبيل الل الذي هو اجر الر�سالة وهو ال�سبيل 
اإىل الل �سبحانه لقوله تعاىل )قل ما اأ�ساألكم عليه من اجر 
يف  الحبة  اأن  ومبا  �سبيال(.  ربه  اإىل  يتخذ  اأن  �ساء  من  اإال 
قلوب الوؤمنني اأمر من الل �سبحانه على عباده ال�ساحلني 
االثنى   واالأئمة  الل  ر�سول  والدة  �سعائر  ذكرى  اإقامة  فان 
ع�سر واإحياء ذكرى �سهادتهم واجب على كل م�سلم وم�سلمة 
يف م�سارق االأر�س ومغاربها كما هي االآن يف العراق نحيي 
وليكونوا  ال�سالم(  )عليهم  لهم  لحبتنا  الواجبة  �سعائرهم 
هم �سفعاء لنا ليوم احل�ساب )يوم ال ينفع مال و ال بنون اإال 

من اأتى الل بقلب �سليم(.      

منهج اآل الر�سول )عليهم ال�سالم ( يف بناء االإن�سان الكامل 

جواد الطيب  
يا بنني يا بنات هل عرفتم ما احلـــــــــياة
اإنها نور اجلاللة �سع من بيت الر�ســــالة

اإنها الوحي ال�سدد حل يف قلب حمــــمد
اإنها عني اليقني باأمري الوؤمـــــــــــــنني

اإنها حب البتول ب�سعة الهادي الر�ســـول
اإنها حب الزكي ح�سن اخللق االأبـــــــــي

اإنها �سعر احل�سني بات يف االأعناق ديــن
اإنها نهج الر�ساد خطه زين العبـــــــــــاد
اإنها تروي الاآثر الإمام العلم بـــــــــــاقر

اإنها االإ�سالم اأزهر باأبي الكاظم جــــعفر
اإنها الكاظم مو�سى ظل بال�سجن حبي�سا
اإنها �سوق النفو�س لر�سا الل بطــــــو�س
اإنها بحر الرفاد فا�س من كف الـــــجواد

اإنها النور اجللي الح يف وجه علــــــــي
هي قلب المتحن والد الهدي احلـــ�سن

اإنها كحل الب�سر باالإمام النتظـــــــــــــر
وهو الثاين ع�سر غاب عنا وا�ستتــــــــر
واإلينا �سيعود وبه العدل ي�ســــــــــــــــود

كيف تعلم طفلك اأ�صماء اأهل البيت )عليهم ال�صالم( 
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كثريا ما يحثنا النبي حممد واأهل بيته عليهم اف�سل ال�سالة وال�سالم على التحلي باالأخالق االإ�سالمية والتخلي عن حمذوراته ولهذا نراهم دائما يوؤكدون على ا�ستخدام الكلمات التي 
ينظر اىل معناها نظرة دنيوية مثال قال االإمام احل�سني عليه ال�سالم البخيل من مل ي�سلم ، وهذا در�س لنا ليحثنا على اإ�ساعة ال�سالم فيما بيننا .

واالمر ذاته ينطبق على كلمة الفل�س عندما �سئل ر�سول الل �سلى الل عليه واله عن معناها فقال  )�سلى الل عليه واله( : اأتدرون ما الفل�س ؟.. فقالوا : الفل�س فينا من ال درهم له وال 
متاع له ، فقال : الفل�س من اأمتي من ياأتي يوم القيامة ب�سالة و�سيام وزكاة ، وياأتي قد �ستم وقذف هذا ، واأكل مال هذا ، و�سفك دم هذا ، و�سرب هذا ، فُيعطي هذا من ح�سناته ، وهذا 

من ح�سناته ، فاإن فنيت ح�سناته قبل اأن يق�سي ما عليه ، اأُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم ُطرح يف النار.
وعليه يجب ان ال يركن احدنا اىل االطمئنان اإذا ما اأقام ال�سالة واآتى الزكاة فهذا مقرون بالت�سرفات احل�سنة حتى تكون اأعمالنا العبادية قد اأوفت غر�سها وهذا يتاأتى من �سدق النية 
واالإخال�س يف االإميان بالل عز وجل. اإما ان نقوم بعباداتنا كما قيل عن الذين يقراأون القراآن باأنه لقلقة ل�سان او ال يتجاوز تراقيهم فاإننا �سنكون ال�سداق احلقيقي للمفل�س وياويلتاه 

قلمي املتوا�صععندما نكون مفل�سني يوم احل�ساب .

اآكلة حلوم الب�رش
 ا�ستهر اإن يف غابات اإفريقيا قبائل تاأكل حلوم 
الب�ســـر لـــا فيهـــا مـــن الوح�سيـــة واالفرتا�ـــس، 
م�ستب�ســـرة  فرحـــة  جثتـــه  حـــول  وترق�ـــس 
ب�سيدها الثمني وهذا مما تنفر منه النفو�س 
ال�سوية لجرد تخيل هذه ال�سور القززة حيث 
يلـــغ اإن�ســـان يف دم اإن�ســـان اآخـــر ويبـــداأ بقطـــع 
حلمـــه باأ�سنانـــه فيلوكـــه ومي�سغـــه دون اأدنـــى 

حريجة من هذا الفعل.
ولكـــن ال تتفاجـــاأ عزيزي القـــارئ عندما جتد 
يف ال�سلمـــني مثـــل هـــوؤالء الوحو�ـــس الذين ال 
يتورعون عن اأكل حلوم الب�سر ولكن بطريقة 
اأخـــرى لي�ست كطريقة القبائـــل التوح�سة اأال 
وهـــي طريقـــة ) الغيبة( اأمـــا اإذا ت�ساءلت كيف 
يتم هـــذا فاإليك باقـــة من االأحاديـــث النبوية 

ال�سريفة التي توؤكد هذا العنى:
اأمـــر ر�ســـول الل )�سلـــى الل  1- قـــال ان�ـــس: 
عليـــه واله و�سلم( النا�س ب�ســـوم يوم فقال: ) 
ـــرن احـــد حتى اآذن له ( ف�ســـام النا�س،  ال يفطهّ
حتـــى اإذا اأم�ســـوا جعل الرجل يجـــيء فيقول: 
يـــا ر�ســـول الل ظللـــت �سائماً فـــاأذن يل الأفطر 
فيـــاأذن لـــه، والرجـــل والرجل حتـــى جاء رجل 
فقـــال: يا ر�ســـول الل، فتاتان مـــن اهلك ظلتا 
�سائمتـــني، واإنهما ي�ستحيـــان اأن ياأتياك فاأذن 
لهمـــا اأن تفطـــرا، فاأعر�ـــس عنـــه، ثـــم عـــاوده 

فاأعر�ـــس عنـــه، ثـــم عـــادوه فاأعر�س عنـــه، ثم 
عاوده، فقال: ) اإنهما مل ت�سوما، وكيف �سام 
مـــن ظل هذا اليوم يـــاأكل حلوم النا�س؟ اذهب 
ت�ستقيئـــا(،  اأن  �سائمتـــني  كانتـــا  اإن  فمرهمـــا 
فرجـــع اإليهمـــا فاأخربهمـــا فا�ستقاءتا، فقاءت 
كل واحـــدة منهمـــا علقـــة مـــن دم، فرجـــع اإىل 
النبـــي فاأخـــربه فقـــال )�سلـــى الل عليـــه واله 
و�سلـــم(: ) والذي نف�ـــس حممد بيده لو بقيتا 

يف بطونهما الأكلتهما النار(.
ويف روايـــة: انه لـــا اأعر�س عنه جاءه بعد ذلك 
وقـــال: يا ر�سول اإمنا والل لقـــد ماتتا اأو كادتا 
اأن متوتا، فقال )�سلى الل عليه واله و�سلم(: 
) اأئتـــوين بهمـــا ( فجاءتا فدعا بع�ـــسهّ  اأو قدح 
فقال الأحدهما: ) قيئي( فقاءت من قيح ودم 
�سديـــد حتـــى مالأت القـــدح، وقـــال لالأخرى: 

) قيئـــي( فقـــاءت كذلـــك، فقـــال: ) اإن هاتـــني 
�سامتـــا عمـــا احـــل الل لهمـــا، واأفطرتـــا علـــى 
مـــا حـــرم الل عليهمـــا، جل�ســـت اإحداهمـــا اإىل 

االأخرى فجعلتا تاأكالن حلوم النا�س (.
2- يـــروى اإن امـــراأة قالـــت المـــراأة وهـــي عند 
النبـــي )�سلـــى الل عليه واله و�سلـــم(: اإن هيه 

لطويلة الذيل.
فقال لها ر�سول الل: الفظي الفظي!

فلفظت م�سغة حلم.
3- يـــروى اإن احـــد االأ�سخا�ـــس قـــال لالآخـــر: 
) اإن فالنـــاً لنـــوؤم، ثـــم طلبـــا اأدمـــاً مـــن ر�سول 
الل ليـــاأكال به اخلـــرب فقال )�سلـــى الل عليه 
والـــه و�سلـــم(: ) قـــد ائتدمتمـــا(، فقـــاال: مـــا 
نعلمـــه، فقـــال: ) بلى ! اإنكمـــا اأكلتما من حلم 

�ساحبكما (.
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مقالت



هم�شة..

هم�سة..

ُجوُدوا يِف الِل َو جاِهُدوا اأَْنُف�َسُكْم َعلى 
طاَعِته

باَء زاَء َو ُيْح�ِسْن َلُكُم احْلِ ُيْعِظْم َلُكُم اجْلَ
اَعـُة َجماُل اْلَعْبِد الطهّ

َجماُل اْلَعْي�ِس اْلَقناَعُة
ْمِتناِن َجماُل ااْلإِْح�ساِن َتْرُك ااْلإِ

َجماُل اْلُقْراآِن ؛ اْلَبَقَرُة َو اآُل ِعْمراَن
َجماُل اْلعامِلِ َعَمُلُه ِبِعْلِمه

َجماُل اْلِعْلِم َن�ْسُرُه ، َو َثَمَرُتُه اْلَعَمُل ِبه ، 
ُعُه يف اأَْهِله ياَنُتُه َو�سْ َو�سِ

َجميُل اْلَْق�َسِد َيُدلُّ َعلى َطهاَرِة اْلَْوِلِد

اغلب الطرق اخلارجية وحتى الدولية يف 

العراق ال توجد فيها لوحات تعريفية با�سم 

الدينة وال�سافة التبقية للمدن التواجدة 

على الطريق او التي نريد ان ن�سل اليها ، 

بل ول�سرورتها يجب اأن تكتب باأكرث من 

لغة ومطلية مبادة ف�سفورية .

اال�سرتاحة  حمطات  عن  ناهيك  هذا 

ات�ساالت  و�سبكة  مطعم  من  النموذجية 

الطرق  وخ�سو�سا   ، �سحي  ومركز 

ال�سحراوية التي ي�سعب جتاوز العوار�س 

ذلك  اىل  اأ�سف   ، فيها  حت�سل  قد  التي 

العالمات  و�سع  هو  الرور،  �سالمة  من 

الطريق  جوانب  على  الف�سفورية 

والعالمات الرورية  التي حتدد انحناءات 

للطريق  اجلغرافية  الطبيعة  او  الطريق 

لن�سمن �سالمة �سالكي الطريق .

الطرق اخلارجية

خداع الب�صر

اإل بنعمــة لي�صــت منــه  واأي نعمــة لي�صــت منــه �صبحانه  • ل تع�ــص اهلل تعــاىل 
وتعاىل؟ 

عم، فاعلم اأَنّ هذا اإمهال ولي�ص اإهماًل من  • اإذا اقرتفت الذنوب وتابع اهلل عليك الِنّ
ل  اهلل �صبحانــه.. وا�صتعــْذ بــاهلل من اأن يكون هــذا ا�صتدراجًا اأ�صلــح �صريرتك   يتكَفّ

اهلُل بعالَنّيتك .
• ل يْغــب عــن بالــك اإَنّ {مــن عفا و اأ�صلــح فاأجره علــى اهلل} / ال�صــورى اآية ٤0 بع 
دنيــاك باآخرتــك ؛ تربح الدنيا والآخرة.. ول تبع الآخرة بالدنيا  فتخ�صر الآخرة 

والدنيا  قلل من ال�صهوات  تقنع مبا عندك .
• جتنب الذنوب   ي�صهل عليك املوت، وت�صتق للقاء اهلل تعاىل.

هم�شات يف هوى النف�س 
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لل  والتعبهّد  الكامل،  االإن�سان  قيمة  بالل  االإميان 
�سلهّم الو�سول اإىل قمم الكمال، وقد حاز االأنبياء 
واالأولياء على مقاعد ال�سدق يف دار الكرامة مبا 
اجتهدوا  االإميان ومبا  درجات  ا�ستملوا عليه من 

يف الدنيا واأخل�سوا فيه من العبادة لل �سبحانه.
ـ  الدهر  �سورة  يف  كما  ـ  الكرمی  القراآن  �سهد  وقد 
على كمال اإخال�سها وخ�سيتها لل �سبحانه وعظيم 
اإميانها به وباليوم االآخر، و�سهد الر�سول )�سلى 
الل عليه واله( لها قائاًل: "اإنهّ ابنتي فاطمة مالأ 
الل قلبها وجوارحها اإمياناً اإىل م�سا�سها ففرغت 
متى  )اأنهّها  عبادتها  عن  واأخرب  الل")1(  لطاعة 
قامت يف حمرابها بني يدي ربهّها جلهّ جالله زهر 
الكواكب  نور  يزهر  كما  ال�سماء  لالئكة  نورها 
يا  لالئكته:  وجل  عزهّ  الل  ويقول  االأر�س،  الأهل 
اإمائي  �سيهّدة  فاطمة  اأمتي  اإىل  انظروا  مالئكتي 
قائمة بني يديهّ ترتعد فرائ�سها من خيفتي وقد 
نت  اأقبلت بقلبها على عبادتي، اأُ�سهدكم اأينهّ قد اأمهّ

�سيعتها من النار()2(.
وقال احل�سن بن علي )عليه ال�سالم(: "راأيت اأمي 
ليلة  حمرابها  يف  قامت  ال�سالم(  )عليها  فاطمة 
جمعتها فلم تزل راكعًة �ساجدًة حتى اتهّ�سح عمود 
والوؤمنات  للموؤمنني  تدعو  و�سمعتها  ال�سبح، 
لنف�سها  تدعو  وال  لهم،  الدعاء  وتكرث  يهم  وت�سمهّ
اه! مَل ال تدعنَي لنف�سِك  اُمهّ يا  ب�سيء، فقلت لها: 
ثم  اجلار  ُبنيهّ  يا  فقالت:  لغريك؟  تدعني  كما 

الدار")3(.
�س ال�ساعات االأخرية من نهار اجلمعة  وكانت تخ�سهّ
للدعاء، كما كانت ال تنام الليل يف الع�سر االأخري 
جميع  �س  حترهّ وكانت  البارك  رم�سان  �سهر  من 

من يف بيتها باإحياء الليل بالعبادة والدعاء.
ة اأعبد  وقال احل�سن الب�سري: ما كان يف هذه االأُمهّ
من فاطمة، كانت تقوم حتى تورهّمت قدماها)4(. 
وكانت تنهج يف �سالتها من خوف الل تعاىل)5(.

وهل خرجت فاطمة يف حياتها كلهّها عن الحراب؟ 

وهل كانت حياتها كلهّها اإالهّ ال�سجود الدائم؟ فهي 
تربية  ويف  ل  التبعهّ ح�سن  يف  الل  تعبد  البيت  يف 
كانت  العامة  باخلدمات  قيامها  اأوالدها، وهي يف 
موا�ساتها  يف  اأنهّها  كما  اأي�ساً،  وتعبده  الل  تطيع 
وباأهل  بنف�سها  الل  بعبادة  تقوم  كانت  للفقراء 

بيتها موؤثرة على نف�سها.
العالني  ن�ساء  )�سيدة  الهداية  اأعالم  ال�سدر: 
الجمع   / ال�سالم((  ))عليها  الزهراء  فاطمة 

العالي الأهل البيت.
------------------------------------

العظم  راأ�س  ال�سا�س:   ،46  / االأنوار: 43  1- بحار 
. اللنيهّ

2- اأمايل ال�سدوق، الجل�س: 24 / 100.
3- بحار االأنوار: 43 / 81 ـ 82.

4- بحار االأنوار: 43 / 84.
5- اأعالم الدين: 247، وعدة الداعي: 151.

اإميان فاطمة وتعبدها هلل تعاىل

- اإذا اأردت اأن تبني عالقات ناجحة مع االآخرين، 
واأن تتوا�ســـل معهم ب�سكل جيد، فدعني اأقدم لك 

الو�سفة االإدارية االآتية:
كـــن واقعياً .. وتقبل االآخريـــن كما هم .. وجتاوز 

عن اأخطائهم وال تركز عليها. 
- حـــاول اأن تنظـــر اإىل االأمـــور مبنظارهـــم هـــم، 
حاول اأن ت�ساعدهم يف احل�سول على ما يريدون، 

حتى حت�سل اأنت على كل ما تريد.
- حـــاول اأن تراهـــم علـــى اأنهـــم ب�ســـر ي�ستحقـــون 
االحرتام، واأن جتد يف �سعفهم فر�سة ل�ساعدتهم 

وحبهم وتغيريهم لالأف�سل.
- امتـــدح االآخرين ما اأمكنك .. واكت�سف طاقتهم 

االيجابية وقم بالثناء عليها.
- عنـــد و�سولـــك للعمـــل امتدح اأحـــد االأفراد، ويف 
الغـــداء انظـــر اإىل اآخر متدحه، وقبـــل العودة اإىل 
البيـــت م�ســـاء تاأكد من اأنك قـــد امتدحت �سخ�ساً 

ثالثاً.
- كـــن متقنـــاً لعملـــك ولـــدورك الطلـــوب منـــك.. 

وقدم يد العون لالآخرين يف نواحي متيزك. 

- حتمـــل قليـــاًل اإذا اأخطـــاأ االآخريـــن يف حقـــك.. 
عاتبهم ولكن مبودة ولطف.

- ال تتعامـــل مـــع زمالئك بـــروح الناف�ســـة، ولكن 
تعامل بروح تعاون التناف�سني. 

- تعـــرف على م�سكالت االآخرين وعلى همومهم، 
حـــاول الوقوف بجوارهـــم اأثناء االأزمـــات واأوقات 

ال�سعادة.
- حتدث مع النا�س فيما يهتمون به.. طموحاتهم 
واأحـــوال اأبنائهم، النا�ـــس يحبون اأن يتحدثوا عن 
االأ�سيـــاء التـــي يهتمون بهـــا، وقد يفـــردون لذلك 
وقتـــاً كبـــرياً وكمـــا يقولـــون.. حدثني عـــن نف�سي 

واأنا اأ�ستمع اإليك كثريا.
- ال تفرت�ـــس يف االآخريـــن افرتا�ســـات �سلبية ثم 
تتعامـــل معهم بنـــاء عليها، دع االأيام تنبئ لك عن 

�سخ�سية االإن�سان الذي تتحدث معه.
- اإذا دار بينـــك وبـــني االآخرين اأي حوار اأو حديث 
فـــدع  والقبـــول  لل�سحـــة  حمـــال  اآراوؤك  وكانـــت 

االآخرين يحتفظون مباء الوجه.
اأي خطـــاأ  اإذا وقعـــت يف  تـــرتدد يف االعتـــذار  - ال 
.. تقـــدم لـــن اأمامـــك وحـــاول اأن ت�سرت�سيـــه لكن 

بالطريقة التي يقبلها. 

كيف تبني عالقات ناجحة مع الآخرين!
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الصدقة تؤخر األجل... ولكن!

اأكرث  ال�سني  االإجنليزية يف  يتحدثون  • الذين 

من �سكان الواليات التحدة االأمريكية

قدميها يف  الفرا�سات  لدى  التذوق  • حا�سة 

االأميـــن  علـــى جانبهـــا  دائمـــا  النملـــة  • ت�سقـــط 

عندما تت�سمم

�سنوات ثالث  لدة  ينام  ان  للحلزون  • ميكن 

اإن الذكاء متام  بـــني الذكاء والفطنـــة  • الفـــرق 

الفطنة فهو اأعلى مرتبة منها.

لنـــع  الثالجـــات  اال�سكيمـــو  رجـــال  • ي�ستخـــدم 

الطعام من التجمد!!

اأ�صْف ملعلوماتك

اإعداد: عدنان اآل يحيى املو�صوي

احل�سني  عبد  العالمة  لل�سيد  العجيبة  الق�س�س  كتاب  من 
حممد  �سيد  الل  اآية  الرحوم  من  �سمعت  يقول:  د�ستغيب 
اآية  الرحوم  الكبري  ال�سيد  مر�س  عندما  قال:  انه  ر�سوي 
الل مريزا اإبراهيم حمالتي مر�ساً �سديداً ويئ�س من �سفائه 
جواد  حممد  ال�سيخ  احلاج  اإىل  بربقية  ابعثوا  قال  االأطباء، 
تخربوه  كثرياً  الريزا  ويحرتم  يقدر  كان  الذي  اآبادي  بيد 

مبر�سي. 
اآبادي فاخربه مبر�س الريزا  فبعثنا بربقية اإىل ال�سيخ بيد 
الال،  اأن ت�سدقوا مبقدار من  ال�سريع  ال�سديد فجاء جوابه 
فقمنا بجمع مبلغ كبري من الال ووزعناه �سدقة للم�ستحقني 
ف�سفي الريزا مبا�سرة بعد توزيعها، ثم مر�س ال�سيد الريزا 
ويئ�س االأطباء من �سفائه فبعثت  اأخرى مر�سا �سديداً  مرة 
اجلواب  منه  وطلبت  مبر�سه  اخربه  اآبادي  بيد  اإىل  بربقية 

الفوري، لكن الرحوم مل يجب على الربقية اأبدا. 
ثم تويف الريزا بذلك الداء فعلمت اإن عدم اإجابة الرحوم بيد 
الحتوم  اجله  الريزا قد جاء  الرحوم  اأن  برقيتي  اآبادي على 

وال�سدقة ال حتول دون االأجل.
ال�سدقة  اإن  االأول:  مهمان  اأمران  يت�سح  الق�سة  هذه  من 
االأجل،  توؤخر  حتى  اأو  الري�س  �سفاء  يف  تعجل  اأن  ميكن 
اأهل البيت ) عليهم  اأحاديث وروايات عديدة عن  وقد وردت 
ال�سالم(  حول اثر ال�سدقة يف �سفاء الري�س وتطويل العمر 

ودفع �سبعني بالء وهناك روايات وق�س�س كثرية حول هذا 
الو�سوع لكن الجال ال ي�سع لذكرها. 

والراغبني باال�ستزادة من هذا الباب الرجوع اإىل كتاب )الآيل 
االأخبار( اأو كتاب ) الكلمة الطيبة( للمرحوم النوري.

االأجل  عند جميء  انه  هو  الق�سة  يت�سح من  الذي  واالآخر 
االإلهية  للحكمة  خمالفاُ  يكون  ال�سخ�س  وبقاء  الحتوم 

احلتمية فلي�س للدعاء وال�سدقة اثر يف ذلك.
التالية:  الق�سة  نقراأ  الو�سوع  هذا  على  التاأكد  اجل  ومن 
�سمعت من الرحوم احلاج غالم ح�سني العروف ببائع التبغ 
وهو يقول: �سمعت من الرحوم اآية الل ال�سيخ حممد جعفر 
وجاء  ال�سريازي  االإ�سالم  حجة  مر�س  عندما  انه  حمالتي 
االأفا�سل  العلماء  من  وعدد  ح�سن  حممد  الريزا  لعيادته 
يف  االأخيار  من  عدد  اعتكف  لقد  فقالوا:  حوله  وجل�سوا 
االإمام  حرم  يف  خ�سو�سا  القد�سة  ال�ساجد  من  م�سجد  كل 
مثل  العتربة  االأماكن  يف  وكذلك  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
العاجل،  �سفاءك  وجل  عز  الل  من  طالبني  الكوفة  م�سجد 
وقد وزعت ال�سدقات الكثرية ل�سفائكم ونحن متيقنون بان 
الل �سبحانه وتعاىل ومن بركات االأدعية وال�سدقات �سيمن 

عليكم بال�سفاء اإن �ساء الل ويحفظكم ذخراً للم�سلمني.
نطق  واالأحاديث  الكلمات  هذه  الريزا  الرحوم  �سماع  وبعد 
بجملة واحدة وهي ) يا من ال ترد حكمته الو�سائل (، رمبا 
كان ) رحمه الل ( قد األهم بان اجله قد دنا والبد من الذهاب 

لهذا اأ�سار باأن الو�سائل ال حتول دون االأجل احلتمي.
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 جينة الوحدانية
اإن االإن�سان بفطرته مييل اإىل مبداأ وجوده 
، فهذا هو الطفل ال يجد اإح�سا�ساً غريباً 
عندما ُيذكر باحلق ، بل اأنه يدعي برباءة 
يف  اإجمااًل  �سادٌق  وهو   ، ه  ويودهّ يحبه  اأنه 
الكبار  ينتاب  االإح�سا�س  ..ونف�س  دعواه 
عند ال�سدائد ، فينقلب اإىل موحٍد خمل�س 
لل ديَنـه )كما يعرب القراآن الكرمی (..ولو 
بقي على مثل ذلك االإخال�س ، لفتحت له 
قبل  من  بها  ليحلم  يكن  مل  التي  االآفاق 
..وقد اأعلن العلماء عن اكت�ساف جينة يف 
الوحدانية  ) جينة  عليها  اأطلقوا  اجل�سم 
اأن تقود االإن�سان  ( مهمتها الرئي�سية هي 
واحداً  اإلهـاً  اأن هناك  اإدراك  اإىل  بالفطرة 
لهذا الكون ، خلقه بحكمة وتدبري ، واأنه 
تعاىل ال �سريك له ، والحظوا اأن تن�سيط 
هذه اجلينة يدفع االإن�سان اإىل اخل�سوع ، 
احلق  عن  تتحدث  اأحاديَث  ي�سمع  عندما 
كل  لدى  موجودة  اإنها  وقالوا   ، تعاىل 
خملوق حيهّ مبقت�سى قوله تعاىل : } واإن 
من �سيء اإال ي�سبح بحمده {..وهنا ميكن 
االرتباط بني  باإمكانية  القول  ن�سيف  اأن 
من  اليثاق  اأخذ  اآية  وبني   ، القولة  هذه 
ذريتهم  ظهورهم  من  اأخذ  اإذ   ، اآدم  بني 

واأ�سهدهم على الربوبية . 

ا�صرتاحة ادبية

طرقت' الباب حتى كل متني  

                                    وملا كل متني كلمتني

املق�صود بكلمة كل متني اأي تعبت 

اأكتايف من طرق الباب

�صماعة طبية

الرائع والأروع

ت�صتخدم البلوتوث 
              لتحليل الأمرا�ص

يبدو ان اعتماد الطب على التكنولوجيا لت�صخي�ص الأمرا�ص اأ�صبح يطال ال�صماعات الطبية التي ت�صتخدم 
تقنية البلوتوث ليتمكن الطبيب من حتميل بياناتها لحقا على اأجهزة الكومبيوتر وحتليل نتائجها. 

فقـــد طـــورت �سركـــة )3M( �سماعـــة طبيـــة تعمل بتقنية بلوتوث، حتتـــوي ال�سماعة على ذاكرة تخزيـــن وجهاز ت�سجيل يتيح 
اإمكانيـــة التقـــاط نب�سات القلب واالأ�سوات ال�سادرة من الرئـــة، لتحميلها الحقاً على اأجهزة الكمبيوتر لعاجلتها با�ستخدام 

برنامج خا�س يقوم بعملية فح�س االأ�سوات وت�سخي�سها وعر�س النتائج. 
ا�ستثنائياً وبجودة  وتتمتع ال�سماعة الطبية “3M littmann” بالقط �سوت ذي ح�سا�سية كبرية جداً ليعطي �سوتاً 
عاليـــة، عـــالوة علـــى خيـــارات لتنقية ال�سوت والتخل�س مـــن ال�سو�ساء، كما حتتوي على لوحة حتكـــم ل�سبط درجة ال�سوت 
ال�سمـــوع وتغيـــري الرتدد الطلـــوب، اإ�سافة اإىل زر لقائمة من اخليارات االأخرى، ولوحة حتكـــم على �سا�سة تبني عدد نب�سات 

القلب وم�ستوى البطارية وموؤ�سر ال�سوت والرتدد. 
بعـــد ت�سجيـــل ال�ســـوت من احلالـــة الر�سية يتم ربـــط ال�سماعة بجهاز الكمبيوتـــر عن طريق تقنية بلوتـــوث وحتميل ملفات 

ال�سوت ال�سجلة بوا�سطة ال�سماعة على برنامج خا�س يعمل على درا�سة تلك االأ�سوات وحتليلها. 
التقنيـــة التي ت�ساعـــد الطبيب يف فهم  وعلـــى الرغـــم مـــن اأن ال�سماعـــة “3M littmann” تعمـــل بدرجـــة عالية من 
اأف�ســـل حل�سا�سيـــة االأ�ســـوات ال�سادرة من داخل الري�س، اإال اأنها تنبئ مبخـــاوف اتكال االأطباء على هذه التقنية ب�سكل يقلل 

اعتمادهم على الرتكيز الذاتي الآذانهم والتي لها ات�سال مبا�سر بحد�سهم وتقديرهم للحاالت الر�سية.

الرائع : اأن ت�سعر مبعاناة واأمل االآخرين 
اإىل  وتبـــادر  اليديـــن  تقـــف مكتـــوف  اأال   : االروع 

م�ساعدتهم  
الرائع : اأن تقدم ن�سيحة لن حتب 

االروع:  اأال تتحول الن�سيحة اإىل جرح للم�ساعر 
الرائع : اأن ت�سمت يف مكان ي�سج باالأ�سوات 

االأروع:  اأن يكون �سمتك حكمة ولي�س �سلبية 
الرائع:  اأن جتنح لل�سلم 

االروع : اأال يكـــون ذلـــك جمـــرد حيلـــة ل�سن حرب 
جديدة 

الرائع:  اأن يكون لديك اأ�سدقاء 
االروع : اأن تراهم وقت ال�سيق 
الرائع:  ت�سحيح اأخطاء الغري 

االروع:  اأن ال يتحول اقتنا�س االأخطاء اإىل متعة 
�سخ�سية لديك

جملة �لحر�ر �ل�سبوعية 27

و�حة �لأحر�ر



 يف م�صقف ال�صحن احل�صيني ال�صريف

ال 
�سب

لال
ية 

راآن
س ق

رو�
ت د

لقا
 ح

يم
 تق

می
كر

ن ال
قراآ

ر ال
دا

يف
�سر

ي ال
سين

حل�
ر ا

حلائ
ة ا

�سع
 تو

اب
رد

 �س
يف


