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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

يف كتاب �الحتجاج للطرب�سي )ره( وقال �بوحممد �حل�سن �لع�سكري عليه �ل�سالم ملا نزلت هذه �الآية 
ثم ق�ست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة �و ��سد ق�سوة يف حق �ليهود و�لنو��سب، فغلظ ما وبخهم 
حممد  يا  منهم  و�لبيان  �الل�سن  وذوي  روؤ�سائهم  من  جماعة  فقال  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  به 
�نك تهجونا وتدعو على قلوبنا ما �هلل يعلم منها خالفه، �ن فيها خري� كثري� ن�سوم ونت�سدى ونو��سي 
�لفقر�ء! فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله �منا �خلري ما �ريد به وجه �هلل وعمل على ما �مر �هلل 
�لغنى عليه  و�آله و�ظهار  ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  و�ل�سمعة ومعاندة  �لرياء  به  �ريد  ما  فاما  تعاىل 
و�لتمالك و�ل�سرف فلي�ش بخري بل هو �ل�سر �خلال�ش ووبال على �ساحبه يعذبه �هلل به ��سد �لعذ�ب، 
فقالو� له يا حممد �نت تقول هذ� ونحن نقول بل ما نتفقه �ال البطال �أمرك ورفع ريا�ستك ولتفريق 
��سحابك عنك وهو �جلهاد �العظم نومل به من �هلل �لثو�ب �الجل �الج�سم و�حلديث طويل �أخذنا منه 

مو�سع �حلاجة وفيه �لز�مهم على �لوجه �العظم.

ْرَث  َقاَل اإِنَُّه َيُقوُل اإِنََّها َبَقَرٌة لَّ َذُلوٌل ُتِثرُي الأَْر�َص َوَل َت�ْسِقي احْلَ

قِّ َفَذَبُحوَها َوَما  ُم�َسلََّمٌة لَّ �ِسَيَة ِفيَها َقاُلواْ الآَن ِجْئَت ِباحْلَ

اَراأُْتْ ِفيَها  َكاُدواْ َيْفَعُلوَن {البقرة/71} َواإِْذ َقَتْلُتْم َنْف�ساً َفادَّ

ِرُبوُه  ا ُكنُتْم َتْكُتُموَن{البقرة/72} َفُقْلَنا ا�سْ ِرٌج مَّ َوالّلُ ُمْ

َها َكَذِلَك ُيْحِيي الّلُ امْلَْوَتى َوُيِريُكْم اآَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن ِبَبْع�سِ

َجاَرِة  ن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحْلِ {البقرة/73} ُثمَّ َق�َسْت ُقُلوُبُكم مِّ

ُر ِمْنُه الأَْنَهاُر َواإِنَّ ِمْنَها  َجاَرِة مَلَا َيَتَفجَّ اأَْو اأَ�َسدُّ َق�ْسَوًة َواإِنَّ ِمَن احْلِ

ُق َفَيْخُرُج ِمْنُه امْلَاء َواإِنَّ ِمْنَها مَلَا َيْهِبُط ِمْن َخ�ْسَيِة الّلِ َوَما  قَّ مَلَا َي�سَّ

ا َتْعَمُلوَن{البقرة/74} اأََفَتْطَمُعوَن اأَن ُيوؤِْمُنواْ  الّلُ ِبَغاِفٍل َعمَّ

ُفوَنُه ِمن  ْنُهْم َي�ْسَمُعوَن َكاَلَم الّلِ ُثمَّ ُيَحرِّ َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق مِّ

َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعلَُموَن {البقرة/75}
دق الل العلي العظيم �سَ

ب�سم الل الرحمن الرحيم



. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
ع���ن الإمام الباق���ر )عليه ال�سالم( يف حماورة ل���ه مع جابر اجلعفي: 
"يا جابر !.. اأيكتفي من ينتحل الت�سّيع اأن يقول بحبنا اأهل البيت 
؟!.. ف���و الل م���ا �سيعتنا اإل من اتقى الل واأطاع���ه، وما كانوا ُيعرفون 
ي���ا جاب���ر اإل بالتوا�سع والتخ�سع والأمان���ة، وكرثة ذكر الل، وال�سوم، 
وال�س���الة، وال���ّر بالوالدي���ن، والتعه���د للج���ريان من الفق���راء واأهل 
امل�سكنة، والغارم���ني، والأيتام، و�سدق احلديث، وتالوة القراآن، وكّف 
الأل�سن عن النا�ص اإل من خري، وكانوا اأمناء ع�سائرهم يف الأ�سياء".

قرابة،  اأحد  وبني  الل  بني  لي�ص   ، الل  عند  ملا  واعملوا  الل  "فاتقوا 
اأح���ب العب���اد اإىل الل ع���ّز وج���ّل واأكرمه���م علي���ه اأتقاه���م واأعمله���م 

بطاعته".
اإل بالطاعة،  اإىل الل تبارك وتعاىل  ُيتقّرب  "يا جابر!.. فو الل ما 
وم���ا معن���ا ب���راءة م���ن الن���ار، ول عل���ى الل لأحد م���ن حجة، م���ن كان 
، ومن كان لل عا�سيا فه���و لنا عدّو، ول تنال  لل مطيع���اً فه���و لنا ويلُّ

وليتنا اإّل بالعمل والورع".
نحن اأتباع اأهل البيت لنجعل من هذه الرواية الرائدة مراآة لنفو�سنا 
ومقيا����ص لروؤي���ة م���دى التزامن���ا مبب���ادئ دينن���ا احلني���ف، فالنتماء 
ملدر�س���ة اأه���ل البي���ت عليه���م ال�س���الم ه���و انتم���اء للقي���م والأخ���الق 
واملواق���ف النبيل���ة، ويف غ���ري تل���ك احلالة ل يع���دو كونه لقلق���ة ل�سان 
ل ينف���ع �ساحب���ه ب�س���يء، حت���ى ال�سعائ���ر احل�سيني���ة والب���كاء واإظهار 
احل���زن على م�سابهم عليهم ال�س���الم اأمور مندوحة ومندوبة ولكنها 
لي�س���ت هدف���ا بح���د ذاته، لعلها تتح���ول اإىل هدف عندم���ا ترتجم اإىل 
واق���ع ح���ال يكر����ص جان���ب التق���وى والأخ���الق احل�سن���ة والعب���ادة لل 
والتكاف���ل الجتماع���ي وكف الأذى عن النا����ص واأداء الأمانة والإميان 
املطلق بعدالة الل تعاىل يف التدبري واحل�ساب، بتلك الو�سائل وذينك 
الأه���داف اأي بالعمل والورع با�ستطاعتن���ا اأن نكون من ال�سلحاء، اأما 
اإذا مت�سكن���ا بوليته���م بال�س���م فق���ط دون الفع���ل ف�سنك���ون �سينا على 
الأئمة ل زينا لهم، لأن مذهب اأهل البيت مذهب �سلوك وارتقاء واإذا 
م���ا حت���ول اإىل �سل���وك و�سيل���ي دون تغي���ري اأو اإ�س���الح - ل �سمح الل - 
ف���اإن عنوان الولية رمبا تتحول تدريجيا اإىل غواية، وهذا ما حذرنا 

الإمام الباقر من اأن نقع يف �سراكه!.
طامل���ا �سع���ى اأئمة اأهل البيت عليه���م ال�سالم اأن يثبت���وا ركائز املجتمع 
ال�سعي���د املتاآخ���ي املتقي، وال�سف���ات التي ذكرها الإم���ام الباقر ما هي 
اإل لبنات يف بناء ذلك املجتمع احلر املتكافل، وهي بحق لو ت تبنيها 
م���ن اأي جمتمع فاإن���ه لي�ص ي�سلح اآخرته فح�سب، ب���ل با�ستطاعته اأن 
يق���دم الأمن���وذج احل���ي والراقي يف التعام���ل الإن�س���اين ال�سادق، رمبا 
تك���ون تل���ك املناقبي���ات م�سيل لعاب حت���ى املجتمعات غ���ري الإ�سالمية 
ل�سيم���ا اإذا جتذرت يف نفو�ص اأ�سحابه���ا واأ�سحت �سجية من ال�سجايا 
وانطلق���ت م���ن قل���ب مفع���م بالإمي���ان واخل���ري واملحب���ة لالآخري���ن، 
حينئ���ذ �سيك���ون تاأثريه���ا يف الطب���اع اأو�سح ووقعه���ا يف النفو�ص اأو�سع 

وم�سداقيتها يف العامل اخلارجي اأدق واأرجح...    

خ�سية ُاملوت تدعونا للمبادرة نحو اخلريات  

من كرب������������الَء ... 
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وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ه  توجَّ
عبد  ال�سيخ  �سماحة  املقد�سة  كربالء  يف  اجُلمعة 
املهدي الكربالئي يف اخُلطبة الثانية من �سالة 
احل�سيني  ال�سحن  يف  اأقيمت  التي  اجُلمعة 
املوافق   1432ه�   الأ�سب  رجب   21 يف   ال�سريف 
الإمام  زيارة  موعد  اقرتاب  ومع  24-6-2011م 
ببع�ص  25/رجب/  يوم  ال�سالم(  )عليه  الكاظم 
الزيارة  لأداء  املتوجهة  املاليني  اإىل  التو�سيات 

وكما يلي:
الأ�سهر  يف  الإرهابية  العمليات  تزايد  مع   -1
الأجهزة  نو�سي  �سبقها  عما  قيا�ساً  الأخرية 
تكون  وان  يقظة وحذراً  اأكرث  تكون  بان  الأمنية 
�سواء  الزائرين  حلماية  نهار  ليل  �ساهرة  عيوناً 

اأكان يف الذهاب اأم يف الإياب.
هذه  خ�سو�سا ً  ال�ستخباري  اجلهد  تكثيف   -2
املواطنني  ونو�سي  الزيارة  ت�سبق  التي  الأيام 
وعدم  الأمنية  الأجهزة  مع  التعاون  ب�سرورة 
هذه  وتفّهم  واإجراءاتها  خلططها  التجاوز 
وكذلك  حلمايتهم  تتخذ  التي  الإجراءات 
تعك�ص  التي  امل�سنونة  الآداب  وفق  الزيارة  اأداء 
اأهل البيت )  اللتزام الديني واحل�ساري ملحبي 
بالوحدة  ي�سر  اأمر  اأي  وجتاوز  ال�سالم(  عليهم 
جهة  من  اأكان  �سواء  العمل  بل  الإ�سالمية 
الوحدة  لهذه  الدعوة  على  الرّدات  اأو  ال�سعارات 
اإىل  يوؤدي  عما  والبتعاد  تر�سيخها  على  والعمل 

ال�ستفزاز الطائفي.
3- ندعو اإخواننا بل اأنف�سنا من الطائفة ال�ُسنية 

متّر  التي  املناطق  ومواطني  اأبناء  من  الكرمية 
بها مواكب العزاء اإىل تكثيف وتفعيل اخلدمات 
التي اعتادوا يف كل عام تقدميها للزوار ليبينوا 
اأبناء ال�سعب العراقي فيما  للعامل مدى تالحم 
بينهم واإنهم جميعاً اأبناء بلد واحد و�سعب واحد 
واإنهم  املتعددة،  للمذاهب  النتماء  يفرقهم  ل 
جميعاً  وهم  الواحدة  امل�سوؤولية  ي�ست�سعرون 

يحبون اأهل البيت ) عليهم ال�سالم(.
ال�ساحة  �سهدتها  التي  الأخرية  الأحداث  وعن 
ال�سيخ  �سماحة  اأكد  الأخرية  الآونة  يف  العراقية 
الإرهابية  العمليات  تزال  ما  اإنه  الكربالئي 
الإجرامية م�ستمرة ويف عدة مدن حيث ح�سلت 
وغري  والب�سرة  الديوانية  مدن  يف  تفجريات 
من  الرغم  وعلى  اإنه  �سماحته:  َب  وعقَّ ذلك، 
ي�سل  قد  والتي  الأمنية  للقوات  الكبري  العدد 
هذه  اإن  اإل  امني  عن�سر  مليون  ن�سف  اإىل 
اجلماعات الإرهابية ما تزال قادرة على التحرك 
الإجرامية  بالأعمال  والقيام  ال�سربات  وتوجيه 
املواطنني  من  كبري  عدد  ب�سببها  ي�سقط  التي 

وامل�سوؤولني.
قبل  من  الهتمام  يوجه  باأن  �سماحته  وطالب 
النوعي  للتطوير  الأمنية  الأجهزة  قيادات 
فقط  ولي�ص  الأمنية  الأجهزة  لأفراد  واملر�سي 
ال�سدد:  بهذا  وقال  عديدها،  بتكثري  الهتمام 
لبد من البحث عن الأ�سباب الدقيقة ل�ستمرار 
الأجهزة  اإن  من  الرغم  على  العمليات  هذه 
كيفية  يف  اخلرة  من  الكثري  اكت�سبت  الأمنية 

الشيخُ  الكربالئي حيذر األجهزة األمنية من معاودة العمليات اإلرهابية ويطالبها بتكثيف 

اجلهد اإلستخباري والتطوير النوعي ألفرادها

�خُلطبة �لثانية من �سالة �جُلمعة
اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف الأ�سرف �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 

املكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف        الزمان:21 / رجب الأ�سب/ 1432 ه�  املوافق 2011/6/24م

ندعُو �إخو�ننا بل �أنف�سنا من 
�لطائفة �ل�ُسنية �لكرمية من �أبناء 
ومو�طني �ملناطق �لتي متّر بها 
مو�كب عز�ء ��ست�سهاد �لإمام 
�لكاظم �إىل تكثيف وتفعيل 

�خلدمات �لتي �عتادو� يف كل عام 
تقدميها للزو�ر ليبينو� للعامل مدى 

،،تالحم �أبناء �ل�سعب �لعر�قي
،،

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



مواجهة هذه الأعمال الإرهابية وما هي خطط 
هذه اجلماعات الإرهابية.

التي  الأ�سباب  يف  البحث  �سرورة  على  و�سدد 
قبل  من  الأمني  كالخرتاق  كثريا  تذكر 
ويف  املهني  الأداء  يف  واخللل  املعادية  العنا�سر 
تاأثري  ن�سبة  هي  ما  وت�سخي�ص  الف�ساد  حالت 
كل واحد من هذه الأ�سباب ومعاجلتها، ول�سك 
يف  كبري  تاأثري  له  ال�ستخباري  اجلانب  اإن 
الإرهابية،  الأعمال  هذه  ومواجهة  الت�سدي 
والتطوير  الكبري  الدعم  اإىل  يحتاج  ولذلك 

لأداء عنا�سر الأجهزة ال�ستخبارية.
�سماحة  تطرق  ُخطبته  من  اآخر  �سياق  ويف 
اأ�سبح  قد  العراق  اإن  اىل   الكربالئي  ال�سيخ 
�سواء  واملزورة  الفا�سدة  للب�ساعة  رائجة  �سوقاً 
الأدوية  اأو  امل�سروبات  اأو  املاأكولت  من  اأكان 
اإن  وحذر  والتجارية،  ال�سناعية  الب�سائع  اأو 
ي�سبب  فهو  وماليا  �سحيا  تاأثريا  الرواج  لهذا 
اإىل  اإ�سافة  النا�ص  ب�سحة  الكبرية  الأ�سرار 

اإتالف اأموالهم وت�سييعها.
وملعاجلة هذه الظاهرة الغريبة اقرتح �سماحته 
اإنه لبد من اإحكام اإجراءات ال�سيطرة النوعية 
ال�سماح  وعدم  عليها  واملحا�سبة  وتفعيلها 
هذه  اأ�ساليب  وتطوير  ب�سوابطها،  بالتهاون 
مراكز  من  الكايف  العدد  وتوفري  ال�سيطرة 
ال�سيطرة النوعية بحيث ل يوؤدي اإىل التاأخري 
يف اإي�سال املواد وعدم تكد�سها يف اأماكن �سحنها 

وخزنها.
واأ�ساف: من املعاجلات املهمة – معاجلة ق�سية 

والإداري  املايل  الف�ساد  اأ�سبح  – ولقد  الف�ساد 
اغلب  م�سدر  الدولة  دوائر  يف  امل�ست�سري 
امل�ساكل والأزمات،  وهي الأ�سا�ص الأول والأخري 
الأزمات  ومعاجلة  الإ�سالح  نحو  لالنطالق 
ول  تنمية  ل  القول:  �سماحته  وكرر  وامل�ساكل، 
تطور ول �سحة ول ازدهار ول اأمن ول خدمات 
ميكن اأن تقّدم وكما ياأمل اأبناء ال�سعب العراقي 

من غري معاجلة الف�ساد.
من  الكثري  �سكوى  �سماحته  نقل  اخلتام  ويف 
بع�ص  اإىل  العراق  من  املهاجرين  املواطنني 
والذين  وغريها  كال�سويد  الغربية  البلدان 
اأعيدوا اإىل العراق، من عدم وفاء اجلهات املعنية 
وتعهداتها  بالتزاماتها  العراقية  باحلكومة 
التي قدمتها لهم قبل اإعادتهم اإىل العراق وهم 
لهم،  عمل  فر�سة  اأي  توفر  عدم  من  ي�سكون 
الأ�سا�سية من  املقومات  لهم  تتوفر  بل حتى ل 
جديد  من  ل�ستقرارهم  املالية  واملنحة  ال�سكن 

يف بلدهم.

�أهم ماجاء يف �خلطبة
هذه  وملعاجلة  واملزورة  الفا�سدة  للب�ساعة  رائجة  �سوقاً  اأ�سبح  قد  • العراُق 
وتفعيلها  النوعية  ال�سيطرة  اإجراءات  اإحكام  من  لبد  الغريبة  الظاهرة 

واملحا�سبة عليها وعدم ال�سماح بالتهاون ب�سوابطها.
اأن  ميكن  خدمات  ول  اأمن  ول  ازدهار  ول  �سحة  ول  تطوَر  ول  تنميَة  • ل 

تقّدم وكما ياأمل اأبناء ال�سعب العراقي من غري معاجلة الف�ساد.
الغربية  البلدان  بع�ص  اإىل  العراق  من  املهاجرين  املواطنني  من  • الكثري 
باحلكومة  املعنية  وفاء اجلهات  ي�سكون من عدم  العراق  اإىل  اأعيدوا  والذين 

العراقية بالتزاماتها وتعهداتها التي قدمتها لهم قبل اإعادتهم اإىل العراق .

على �لرغم من �لعدد �لكبري 
للقو�ت �لأمنية و�لتي قد ي�سل 
�إىل ن�سف مليون عن�سر �إل �إن 
�جلماعات �لإرهابية ما تز�ل 
قادرة على �لتحرك وتوجيه 
�ل�سربات و�لقيام بالأعمال 

�لإجر�مية �لتي ي�سقط ب�سببها 
عدد كبري من �ملو�طنني 

و�مل�سوؤولني!

،،
،،
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ر�سول  و�سي  بيّنها  التي  املوعظة  بيان  نزل يف  مل 
علي  املوؤمنني  اأمري  واآله(  عليه  الل  )�سلى  الل 
الرجل  لذلك  ال�سالم(  )عليه  طالب  اأبي  بن 
جاء   ما  جملة  فمن   .. يعظه  اأن  منه  طلب  الذي 
تلك  يف  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  لالإمام 
 ، الفوت  يبادر  ول  املوت  )يخ�سى   : قوله  املوعظة 
اأكرث منه  ي�ستقل  ما  ي�ستعظم من مع�سية غريه 

من نف�سه... (.
مل  واإن  بل  بها..  نعرتف  اأن  بد  ل  حقيقة  هناك 
األ  الإنكار  تقبل  ول  علينا  واقعة  فهي  نعرتف، 
يف  وتعاىل  �سبحانه  الل  فاإن  املوت،  حقيقة  وهي 
الواقع يقهر عباده باملوت ويف مو�سع اآخر يقول : 

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

 يف 2011/6/17 

خ�سية ُ�ملوت 
تدعونا 
للمبادرة

 نحو �خلري�ت  

كفى باملوت واعظاً .
الل  اأودعها  التي  الرحمات  من  رحمة  املوت  اإن 
فهم  ن�سيء  نحن  هي  امل�سكلة  لكن  فينا،  تعاىل 
عن  نبتعد  يجعلنا  الذي  بال�سكل  الرحمة،  هذه 
خ�سيتنا  رغم  املوت..  ملواجهة  ال�ستعدادات  اأخذ 
الإمام  اإن  �ساحتنا..حيث  يف  حلوله  من  واإ�سفاقنا 
اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم( يقول، هذا ال�سخ�ص 
لكن  املوت،  يخ�سى  الكل  ولعل  املوت،  يخ�سى 
اخل�سية ت�ستدعي الوقاية ..! ، اإن الإن�سان يخ�سى 
لبد  لكن  جيد،  �سيء  هذا  للم�سري  وينتبه  املوت 
اأن يت�سلح، واأن يتهياأ، لكي يقي نف�سه، ل من املوت 
الأعظم  هو  املوت  بعد  ما  لأن  املوت،  بعد  ملا  واإمنا 

والأدهى والأ�سد !!
فالإن�سان عندما يخ�سى املوت؛ لبد اأن يهيئ �سيئاً 
لهذه اخل�سية، اأي من يتوقع اخلطر يف طريق ما، 
اأيذهب هكذا فيه دومنا اآخذ احتياطاته الالزمة؟ 
اأن  ميكننا  الدنيا  ماوف  من  خوف  اأي  ولكن 
مل  بنا  لرحمته  تعاىل  الل  اإن  باملوت؟!  نقي�سها 
يطلعنا حقيقة على نار جهنم .. والأنبياء والأئمة 
حقيقة  عن  يخرونا  ال�سالم(  عليهم   ( الأطهار 
النار .. والإن�سان واقعاً عندما يتذكر املوت دائماً؛ 
رقيق  قلب  اإىل  القا�سي،  قلبه  يتحول  واأن  لبد 
انتقال  وراءه  اإن  يعلم  قلبا  كونه  الأمل،  يتح�س�ص 

اإىل عامل اآخر. 
قد يح�سب الإن�سان اإن الزيادة يف �سنني عمره، هي 
ازدياد  حيث  من  له  �سر  هي  واقعاً  لكن  له،  خري 
ذنوبه واآثامه، ولبد لالإن�سان اأن يلتفت .. وهناك 
اأ�سياء كثرية واقعاً تفوت الإن�سان، وعليه اأن يبادر، 
واأن ي�ستعجل م�ساألة التوبة، وحماولة اخلروج من 
حقوق لالآخرين التي قد تكون مرتتبة عليه، من 

اأجل اأن ينت�سر على ال�سيطان .
امل�سعى  هذا  ملثل  ال�ستثمار  حماولة  جملة  ومن 
يف مثل هذه املبادرة، خا�سة ونحن يف هذا ال�سهر 
الأ�سهر  من  ال�سهر  وهذا  رجب،  �سهر   .. العظيم 
اإىل حالة من  الإن�سان فيه  احلرم وهو �سهر يهياأ 

اهتمام  مالحظة  وميكن   .. تعاىل  بالل  الت�سال 
بهذه  وال�سلحاء  الأطهار  والأئمة  الكرمي  النبي 
واأن  يطغى  اأن  من  اآدم  بني  على  خوفاً  الأ�سهر، 
من  وقلنا  بالوقاية،  اأ�سبه  اأ�سياء  وكلها  ينحرف.. 
ال�سهر  هذا  يف  يوفق  الإن�سان  اإن  الوقاية  جملة 
مبجموعة اأعمال من جملتها زيارة الإمام احل�سني 

)عليه ال�سالم(.
ويكون جريئاً يف عالج  يقف،  اأن  الإن�سان لبد  اإن 
بع�ص الأمور ..فالإن�سان قد يكون يف غفلة وتاأخذه 
الدنيا مييناً وي�ساراً، ويعي�ص مع �سحبة ل يعرفون 
حالة  ويعي�ص يف  بعيد،  ول من  قريب  الل ل من 
كلها عبارة عن غفلة عن ذكر الل تعاىل، ويخرج 
والآخرين  نف�سه  بها  ي�سرّي  نظريات  جيبه  من 
اأن  لالإن�سان  ولبد  ال�سنون،  متر  وبالنتيجة   ..
وبعثهم  الأنبياء  خلق  تعاىل  الل  اإن  اىل  يلتفت  
وانزل كتباً وجعل اأئمة وعلماء، هذه الأ�سياء يجب 
.. فمتى  اأن يغتنمها وي�ستفيد منها  الإن�سان  على 

الإن�سان يتعّظ ؟!!
ويقول الإمام)عليه ال�سالم( يف الفقرة الأخرى من 
موعظته:)ي�ستعظم من مع�سية غريه ما ي�ستقل 
احلالت  بع�ص  ففي  نعم  نف�سه(.  من  منه  اأكرث 
ب�سبهة،  اأو  بذنب  الآخرين  على  الإن�سان  ي�سّنع 
لنف�سه،  يلتفت  ول  ذلك  من  اأ�سنع  يرتكب  وهو 
بالن�سبة  اأما  الآخرين،  مع�سية  ي�ستعظم  الإن�سان 
له ي�ست�سغر هذه الأمور من نف�سه، وعندما ترجع 

اإليه تراه مملوءا بالذنوب واملعا�سي والآثام..!! 
�سوابه،  يفقده  الإن�سان،  توازن  عدم  عملية  اإن 
واإبلي�ص واقعاً يت�سيد بنا ويكّر�ص حياته لالإ�سالل، 
وبالنتيجة له من اجلنود ما �ساء الل تعاىل .. ويف 
احلقيقي  اإبلي�ص  تارة   .. اأبال�سة  جتد  مكان  كل 
الكالم  يف  لي�ص  ..وامل�سكلة  الأن�ص  اإبلي�ص  وتارة 
واإمنا امل�سكلة يف العمل ، هذه من الأ�سهر الكرمية 
على الل تعاىل .. ن�ساأل الل تعاىل اأن يوفقنا للعمل 
ال�سالح يف هذا ال�سهر ال�سريف، واأن يتقبل اأعمالنا 

واحلمد لل رب العاملني.
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هل يف �لقر�آن �آياٌت 
متناق�سة ؟

�أمو�ُل �لدولة )3(
للدولة  تابعة  ار�ص  على  �سكن  دار  بناء  يجوز  ال�سوؤاُل: هل 
دار  اأي  املك  ل  العلم  مع  الر�سمية  املوافقات  اخذ  بدون 

لل�سكن ولي�ص بامكاين اإيجار دار يف الوقت الراهن؟
اجلهات  باإذن  اإل  املوات  الأر�ص  اإحياء  يجوز  ل  اجلواب: 

امل�سوؤولة ذات ال�سالحية ح�سب القانون.
املباين  يف  املوجودة  باملياه  التو�سوؤ  يجوز  هل  ال�سوؤال: 

واملوؤ�س�سات احلكومية يف الدول الإ�سالمية؟
اجلواب: نعم ما مل يعلم بكونها مغ�سوبة.

ال�سوؤال: هل يجوز �سراء الأغرا�ص امل�سروقة من ممتلكات 
اإليها؟  املا�سة  احلاجة  لوجود  وتخم�ص  ال�سوق  من  الدولة 

فكيف اإذا اختلط امل�سروق مع غري امل�سروق؟
اجلواب: ل يجوز التعامل بامل�سروق مطلقاً واأما اإذا اختلط 
املال فال يجب الجتناب عنه اإّل اإذا ُعِلم اأن هذا ال�سيء بعينه 

م�سروقاً فيجتنبه.
من  عليها  ح�سلنا  التي  بالأموال  نعمل  ماذا  ال�سوؤال: 

املخلفات الع�سكرية بقايا الوحدات وغريها؟
اجلواب: يت�سّدق بها على امل�ستحقني من الفقراء.

الع�سكرية  ال�سقق  اأو  الثكن  يف  ال�سكن  يجوز  هل  ال�سوؤال: 
اأو غريه من الأماكن العامة؟  املوجودة يف مع�سكر الر�سيد 

وما هو حكم ال�سالة وال�سوم فيها؟
فيها  ال�سالة  ت�سح  ل  كما  فيها  ال�سكن  يجوز  ل  اجلواب: 

اأي�سا.
مع  جتارية  ارتباطات  لدي  عراقي  مواطن  اإين  ال�سوؤال: 
قدره  مبلغ  احلكومة  اطلب  وبقيت  ال�سابقة  احلكومة 
100.000 دولر بع�ص منها بو�سولت والبع�ص الآخر بدون 
و�سولت وبحوزتي �سيارة عائدة اإىل الدولة فهل يجوز يل 

ال�ستيالء عليها لإرجاع حقوقي؟
 – ظله  مّد   – ال�سيد  �سماحة  قبل  من  اإذن  ل  اجلواب: 
ة من اأموال الدولة يف الوقت احلا�سر، بل لبّد من  باملقا�سّ

اإثبات احلق واملطالبة به من احلكومة.
امللكية، وهل هناك  الأموال جمهولة  ما هو حكم  ال�سوؤال: 
النظام  �سقوط  وبعد  منها؟  بالأخذ  �سماحتكم  من  اإذن 
الظامل ح�سلت على بع�ص احلاجيات مثل الطابعة من اأحد 
الدوائر القمعية والآن هي موجودة عندي فما هو حكمها؟

اجلواب: عليك اإرجاعها اإىل حمّلها اأو اإىل موؤ�س�سة خدمية 
ب�سرط  فيها  بها  لالنتفاع  العامة  الدولة  موؤ�س�سات  من 

الوثوق ببقائها.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك
استفتاءات متنوعة
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هنالك بع�ص الآيات يعتقد ملن لي�ص له اإملامة ولو 
ب�سيطة يف القراآن اإنها متناق�سة على �سبيل املثال 
قوله تعاىل )) اإن الل يغفر الذنوب جميعا اإنه هو 
الغفور الرحيم (( )الزمر39: 53(، ويف مو�سع اآخر 
يقول عز من قائل )) اإن الل ل يغفر اأن ي�سرك به 
ويغفر ما دون ذلك ملن ي�ساء (( )الن�ساء4: 48؛116(. 
يف الأوىل يغفر جميع الذنوب، ويف الثانية ل يغفر 

ال�سرك ويغفر ما دون ذلك ملن ي�ساء.
مثال اآخر  )) لو �ساء الل ما اأ�سركوا ((. ويف مو�سع 
اآخر يقول )) َوَلو �َساَء اللَّ َما اأَ�سَركوا َوَما َجَعلَناَك 
(()الأنعام  بَوكيل  َعلَيهم  اأَنَت  َوَما  َحفيًظا  َعلَيهم 
َما  اللَّ  �َساَء  َلو  اأَ�سَركوا  الَّذيَن  �َسَيقول   ((،  )107
َب  مَنا من �َسيء َكَذلَك َكذَّ اأَ�سَركَنا َوَل اآََباوؤَنا َوَل َحرَّ

الَّذيَن من َقبلهم (()الأنعام 148(.
كيف الإجابة على ذلك؟

من  فيه  ما  مع  القراآن  باإعجاز  يوقن  من  بداية 
اأثبتت  وتاريخية  وعلمية  ت�سريعية  موا�سيع 
ال�سك  اإىل  يركن  ل  اأن  به  ودقتها فحري  �سحتها 
بوجود تناق�ص، وبالرغم من ذلك فانا جنيب على 

هذا الإ�سكال كالأتي:
عن قوله تعاىل: )) اإن الل يغفر الذنوب جميعاً (( 
يف املثال الأول، يقول )�ساحب امليزان ج 5 �ص 41(: 

)غري انك عرفت يف الكالم على قوله تعاىل:
اإن تلك الآية  اأن ي�سرك به ((  اإن الل ل يغفر   (( 

وكذا قوله تعاىل: )) اإن الل يغفر الذنوب جميعاً ((
ت�سلحان لتقييد هذه الآية فهذه الآية توعد بالنار 
فيمكن  احلكم  يف  ب�سريحة  لي�ست  لكنها  اخلالدة 

العفو بتوبة اأو �سفاعة(.

ي�سرك  اأن  يغفر  ل  الل  اإن   (( تعاىل:  قوله  اإن 
به...(( يف غري �سور الإميان والتوبة، يقول �ساحب 
)امليزان عن هذه الآية ج 4 �ص 370(: )واأما التوبة 
خ�سو�ص  حيث  من  ل�ساأنها  متعر�سة  غري  فالآية 
توبة  ول  الإميان  عدم  موردها  لأن  الآية  مورد 
معه على اإن التوبة يغفر معها جميع الذنوب حتى 

ال�سرك(.
اأ�سركوا...((  الذين  �سيقول   (( تعاىل:  قوله  اأما 
كما يف املثال الثاين ، يقول �ساحب )امليزان عنها ج 
7 �ص 366(: )الآية تذكر احتجاجهم بهذه احلجة 
يركنون  واإمنا  بها  جاهلون  باأنهم  عليهم  ترد  ثم 
حق  كلمة  والكلمة  والتخمني،  الظن  اإىل  فيها 
تنتج  ل  لكنها  القراآنية  الآيات  من  كثري  يف  وردت 

ما ق�سدوه منها.
�سركهم  اأن  لإثبات  بها  احتجوا  اإمنا  فاإنهم 
وحترميهم ما رزقهم الل باإم�ساء من الل �سبحانه 
ل باأ�ص عليهم يف ذلك فحجتهم اإن الل لو �ساء منا 
لكنا  والتحرمي  ال�سرك  من  عليه  نحن  ما  خالف 
م�سطرين على ترك ال�سرك والتحرمي فاإذ مل ي�ساأ 
كان ذلك اإذ ما يف ال�سرك والتحرمي فال باأ�ص بهذا 

ال�سرك والتحرمي.
تنتج  واإمنا  النتيجة،  هذه  تنتج  ل  احلجة  وهذه 
ي�ساأ منهم ذلك مل يوقعهم  اإذ مل  �سبحانه  اإن الل 
يف  متارون  فهم  والإجبار  ال�سطرار  موقع 
ال�سرك والكف عنه ويف التحرمي وتركه، فله تعاىل 
الفرتا�ص  ورف�ص  به  الإميان  اإىل  يدعوهم  اأن 
فلله احلجة البالغة ول حجة لهم يف ذلك اإل اإتباع 

الظن والتخمني(.

جملة �الحر�ر �ال�سبوعية 7

لو�ساألوك



جلنة �الأمن و�لدفاع �لنيابية تبدي قلقا متز�يد� من 
�حتمال ت�سلل م�سلحني عرب �حلدود �ل�سورية

جهات متنفذة تقوم بتهريب و�سرقة كميات من �لوقود 
�ملخ�س�ش ملحطات توليد �لكهرباء

رئا�سة �لوزر�ء توقف عمل �ملفو�سية �لعليا لالنتخابات

�لنز�هة �لنيابية تطالب مب�ساعدة �أممية للك�سف عن �أمو�ل عر�قية مفقودة

مائة و�ستون نائبا يطالبون بتفعيل قانون ��ستبد�ل �لنو�ب �ملتغيبني

هيئة �لنز�هة �لعامة تعلن عن و�سع �آلية 
ال�سرتد�د �ملوجود�ت �خلا�سة بالبالد

اأعلن���ت هيئ���ة النزاه���ة العام���ة ع���ن و�س���ع اآلي���ة 
وا�سح���ة وعملية ل�س���رتداد املوج���ودات اخلا�سة 
بالب���الد م���ن كل دول الع���امل م���ن خ���الل تفعي���ل 
اتفاقي���ات الأمم املتح���دة املتعلق���ة به���ذا ال�س���اأن. 
اأن  اك���د  املعم���وري  النزاه���ة خال���د  ع�س���و هيئ���ة 
هناك اأموال �سخم���ة وكبرية تعود للبالد هربت 
زم���ن النظ���ام الدكتات���وري ال�ساب���ق، م�س���ريا اىل 
اإن الهيئ���ة عازم���ة عل���ى مالحق���ة ه���ذه الأم���وال 
اب���رام  ع���ر  الب���الد  اىل  واإعادته���ا  ال�سخم���ة 
التفاقي���ات الثنائي���ة مع عدد م���ن الدول، ف�سال 
املتح���دة اخلا�س���ة  الأمم  اتفاقي���ات  ع���ن تفعي���ل 
باإعادة املوجودات العراقية يف كافة دول العامل..

وز�رة �ملالية : �لبالد �ستو�جه عجز� يبلغ 
نحو 16 تريليون دينار

اف���ادت وزارة املالي���ة ب���ان الب���الد �ستواج���ه عج���زا 
يبل���غ نح���و 16 تريليون دين���ار “ 13 مليار دولر” 
يف ميزاني���ة الع���ام املقب���ل 2012 البال���غ حجمه���ا 
115 تريلي���ون دين���ار “98 ملي���ار دولر”.وا�س���ار 
وزي���ر املالية رافع العي�س���اوي يف ت�سريح �سحفي 
اىل ان العج���ز كن�سبة م���ن ميزانية 2012 �سيكون 
اق���ل من العجز يف الع���ام اجلاري.وبلغت ميزانية 
الب���الد 82.6 مليار دولر لعام 2011 اعتمادا على 
متو�سط �سعر للنفط عند 76.50 دولرا للرميل 

وت�سدير 2.2 مليون برميل من اخلام يوميا.

�فتتاح قن�سليتني لرتكيا و�أذربيجان 
يف كربالء 

ق���ال رئي����ص جمل����ص حمافظ���ة كرب���الء ال�سي���د 
حمم���د حمي���د املو�س���وي ان جمهوريت���ي تركي���ا 
واذربيج���ان اعلنتا عن قرب افتت���اح قن�سليتيهما 
يف  ال�ستثماري���ة  امل�ساري���ع  ملتابع���ة  املحافظ���ة  يف 
ال���دول  تل���ك  ب���ني  العالق���ات  املدين���ة وحت�س���ني 
" القن�سليت���ان  وا�س���اف   ." املحلي���ة  واحلكوم���ة 
�ستكونان الثالث���ة مبحافظة كربالء املقد�سة اىل 
جان���ب القن�سلية اليرانية وهناك نية لدى دول 

اخرى يف افتتاح قن�سليات لها يف حمافظتنا.

اأب���دت جلن���ة الأم���ن والدف���اع النيابي���ة القلق من 
اإىل  م�سلح���ني  ت�سل���ل  عملي���ات  تزاي���د  احتم���ال 
الع���راق بع���د ورود اأنب���اء عن �سحب ق���وات �سورية 
م���ن بع�ص مناط���ق احلدود.نائب رئي����ص اللجنة 
اإ�سكن���در وتوت ق���ال اإن �سحب �سوري���ا لأعداد من 

قواته���ا على احل���دود العراقية �سيت�سبب بحدوث 
خل���ل اأمني.لفتا اإىل ان القوات العراقية اتخذت 
اإج���راءات م�س���ددة عل���ى احل���دود م���ع �سوري���ا ملنع 
ت�س���رب املت�سلل���ني بالتزام���ن مع التواف���د املتوقع 

للعائالت العراقية العائدة اإىل البلد.

اأتهم املفت�ص العام يف وزارة الكهرباء املهند�ص عالء 
حمي���ي الدين جه���ات و�سفها ب�"املتنف���ذة" وبع�ص 
منت�سب���ي ال���وزارة، ا�ساف���ة اىل ع���دد م���ن ا�سح���اب 
ال�س���ركات الناقل���ة ، بتهري���ب و�سرق���ة كمي���ات م���ن 
الوق���ود املخ�س�ص ملحطات تولي���د الكهرباء .مبينا 
ان الكمي���ات الت���ي م���ن املمك���ن ان يت���م التالع���ب 

به���ا ق���د ت�س���ل اىل 50 باملئ���ة، واك���د حمي���ي الدين 
ان اجله���ات املتنف���ذة اقدم���ت على عرقل���ة عمليات 
اي�سال الوقود اىل املحطات بطرق متنوعة ما ادى 
اىل اه���دار م���ا ب���ني 350 اىل 400 ميغ���اواط  يوميا 
م���ن الطاق���ة املنتجة م���ن قب���ل وزارة الكهرباء كما 

ادى اىل توقف معظم املحطات يف داخل بغداد.

ك�سف رئي�ص مفو�سية النتخابات فرج احليدري 
ع���ن اإيق���اف عم���ل املفو�سي���ة وفق توجي���ه رئي�ص 
ال���وزراء ن���وري املالك���ي ، موؤك���دا يف ذات الوق���ت 
عزم املفو�سية عل���ى ار�سال ا�ستف�سار اىل جمل�ص 
الن���واب ومكتب رئي�ص الوزراء ل�ستي�ساح ا�سباب 

ايقاف عمل املفو�سية.وبني احليدري ان الكتاب 
الذي ن����ص على توجيه املالك���ي و�سل املفو�سية، 
والت���ي �ستوجه بدورها كتاب���ا اىل جمل�ص النواب 
واىل مكت���ب رئي�ص الوزراء لأ�ستي�ساح ما جاء يف 

توجيه املالكي.

وجهت جلن���ة النزاهة النيابية كتابا ر�سميا اإىل مكتب 
بعث���ة الأمم املتح���دة يف بغ���داد تطالبه���ا في���ه بالإيفاء 
وتق���دمي  الع���راق  اأم���وال  عل���ى  باملحافظ���ة  بوعوده���ا 
الدع���م الأمم���ي ملعرفة اآلية اإنف���اق 17 مليار دولر من 
اأموال النفط العراقي عام 2004. ع�سو اللجنة النائب 
ع���ن التحالف الوطني ح�سني الأ�سدي لفت اإىل وجود 

�سكوك ت�سري اإىل ح�سول تالعب يف الأموال العراقية 
�سمن �سندوق تنمية العراق. وقال اإن هناك موؤ�سرات 
عل���ى اأن اأم���وال مبيع���ات نف���ط عراقي���ة مل تدخل اإىل 
ال�سندوق،وا�ستبع���د الأ�س���دي اإمكاني���ة توجيه التهام 
التحقيق���ات  م���ن  النته���اء  حت���ى  حم���ددة  جه���ة  اإىل 

الالزمة للك�سف عن م�سري تلك الأموال.

توقيع����ا   160 متلف����ة  كت����ل  م����ن  ن����واب  جم����ع 
به����دف دف����ع رئا�سة جمل�����ص الن����واب اإىل تفعيل 
قانون ا�ستبدال اأع�س����اء جمل�ص النواب وتغيري 
الن����واب املتغيب����ني ب�س����كل م�ستمر.وق����ال النائب 
ع����ن ائتالف دول����ة القان����ون �ساك����ر الدراجي اإن 
التواقي����ع قدم����ت اإىل رئا�س����ة جمل�����ص الن����واب 
لتخ����اذ اإجراءات �سريعة بح����ق املتغيبني خا�سة 
واأن ع����ددا م����ن الن����واب مل يح�س����ر اأي����ة جل�س����ة 
للمجل�����ص منذ اأكرث من عام. ب����دوره بنّي مقرر 

جمل�ص النواب حممد اخلالدي اأن ثمانية نواب 
من كتل متلفة م�سمولون بقانون ال�ستبدال، 
مو�سح����ا اأن رئا�س����ة الرمل����ان اأر�سل����ت له����م كتبا 
ر�سمي����ة به����ذا اخل�سو�����ص. ه����ذا وين�����ص قانون 
ا�ستب����دال اأع�س����اء جمل�����ص الن����واب عل����ى تغي����ري 
الن����واب املتغيب����ني ع����ن ثلث����ي جل�س����ات الف�س����ل 
الت�سريع����ي باآخرين ف�سال ع����ن ا�ستقطاع مبلغ 
500 األ����ف دين����ار ع����ن كل جل�س����ة يتغي����ب النائب 

عنها.
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نوٌر من �ملدينة �إىل كربالء
  بني الثالث من �سعباَن والعا�سر من حمرم

عبد �ل�ستار جابر �لكعبي

يف الثال���ث م���ن �سعبان �سنة 4 للهجرة اأن���ار الل علينا م�سباحاً من م�سابيح الهدى و�سفينة من 
�سفن النجاة ل مثيل لها حتكي ق�سة مولود �سادق موؤمن رفع راية كل حر وحمل ر�سالة احلق 
والعدالة اإىل ر�سوان الل تعاىل، ومنذ ولدته املباركة كان وما زال �سمري الأمة الإ�سالمية بل 
الع���امل باأ�س���ره، ليجعله الل م�سباح���ا  ينري العقول وعاطفة يف ال�سمائر و�سفينة جناة وكرامة 
للم�ست�سعف���ني و�سرخ���ة عن���د املظلوم���ني وعرة يف قل���وب اخلا�سع���ني و�سيفاً يف نح���ور الطغاة 
والظلم���ة، ب���ل ه���و خارطة كبرية ر�سمته���ا الإن�سانية يف قلبه���ا وب�سرها لتحم���ل عناوين احلياة 
الفا�سل���ة م���ن مدر�سة الر�سال���ة املحمدية ال�سمحاء، لتنهار اأمامه���ا كل العناوين املزيفة ويبقى 
نوره���ا �سام���اً وامت���دادا ل���درب الأنبي���اء والر�سل وامل�سلح���ني وتبقى �سم�سه���ا م�سرقة ل يخبو 

�سوءها ما بقي الدهر واىل يوم القيامة. 
وكي���ف ل وق���د �سحى �ساحبه���ا بكل ما ميلك بحياته واأهله واأ�سحاب���ه واأمواله يف �سبيل اإماطة 
�سب���اب اجله���ل والرذيلة والغفلة ع���ن الإن�سانية، فكانت اإطاللة الثالث م���ن �سعبان حني اأر�سل 
الفج���ر خيوط���ه الذهبي���ة لت�س���رق عل���ى الأف���ق الرح���ب باملدينة لتحم���ل معها نوره���ا املحمدي 
الفاطمي العلوي اإىل كربالء لينجلي بهذا النور روا�سب النفاق واجلهل والفو�سى وال�سطراب 
والقلق وليحمل معه دعوة �سادقة واإميانا كبريا جعلها ملن يبلغ �سداها يف كل وجدان و�سمري 
ح���ي، وتنق���ل الأمة م���ن مرحلة اإىل اأخرى وتزل���زل الأر�ص من حتت اأقدام الطغ���اة لتوؤكد على 

كرامة الإن�سان وحريته. 
فق���د ا�ستوح���ت هذه الولدة امليمونة نه�ستها من ال�سماء فاأ�سفت عليها من العظمة والبطولة 

عظم���ة وجم���د �س���وى جم���د ج���ده امل�سطف���ى وال�سجاع���ة الفائق���ة ما تق�س���ر دونها كل 
اأبي���ه )علي���ه ال�س���الم( ول اأري���د اأن اأق���ول انه )�سل���ى الل علي���ه واله و�سل���م( واملرت�سى 
ع�سمه الل تعاىل من بيننا واأعطاه مواريث َمل���ك بل هو اأكرث مما اأت�سور لكنه ب�سر 

الظل���م الأنبي���اء، وقد عا�ص بني النا�ص يب�سر  وينك���ر  واحلري���ة  واحل���ق  باخل���ري 
بف���وؤاد  يقاوم���ه  وكان  تزعزع���ه والباط���ل  ل  والإمي���ان،  بال�س���ر  مفع���م 

كان���ت  مهم���ا  هوج���اء، حت���ى ) ج���اء ن�س���ر الل والفت���ح( العوا�س���ف 
وال�سه���ادة  ال���دم  وانت�س���ر على ال�سيف، وظل طريقه بركاناً فاخت���ار 
�ساح���ة  كل  يف  و�سر يف العامل.يتفج���ر 

ح�سني �لنعمة
مم���ا ل �س���ك فيه اإن دعوة ال�سب���اب للم�ساركة ب�سكل 
فع���ال يف ر�س���م معامل م�ستقبل البل���د اأمر �سروري، 
وه���ذا يحت���م م�ساندة اخل���راء واجله���ات املخت�سة 
لرفد طاقاتهم وتقدميهم لل�ساحة املهنية والعملية 

والرتبوية م�ساهمًة يف بناء احلا�سر وامل�ستقبل.
اأم���ا العم���ل عل���ى تغيري من���ط الأ�سالي���ب الرتبوية 
والتعليمي���ة بفتح اآفاق وا�سعة اأم���ام ال�سباب حتاكي 
البل���دان  يف  احلا�سل���ة  املوؤ�س�ساتي���ة  التط���ورات 
املتنامي���ة، مم���ا �سيكون درعا متين���ا ملواجهة ظاهرة 
البطال���ة، وعام���ال م�سجع���ا لدعم القط���اع اخلا�ص 
وتاأهي���ل امل�سان���ع واملعامل وامل�ساري���ع ال�سغرية من 
اجل عدم العتماد على الوظيفة احلكومية فقط.

جمي���ع ما تقدم ي�سب يف تذلي���ل العقبات واملوبقات 
بقان���ون  العم���ل  اآلي���ة  اعتم���اد  خ���الل  م���ن  اأمام���ه 
اخلدم���ة يف جم���ال التعيني للخريج���ني اجلدد مع 
تغي���ري من���ط اخلط���اب املتزم���ت واإيق���اف الفت���اوى 
التكفريي���ة الهدام���ة، وا�ستقط���اب �سام���ل لل�سب���اب 
وزي���ادة  ال�سبابي���ة  املنتدي���ات  تو�سي���ع  خ���الل  م���ن 
الطاق���ات  ا�ستيع���اب  لغر����ص  وكفاءته���ا  فاعليته���ا 
وت�سكي���ل  ال�سبابي���ة  واملعرفي���ة  العلمي���ة  واملواه���ب 
هيئ���ة وزارية عليا متكونة من وزارة ال�سباب ووزارة 
التخطي���ط ووزارة العم���ل ووزارة املالي���ة والوزارات 
ذات العالقة.. لغر����ص ا�ستيعاب القدرات ال�سبابية 
وخا�س���ة فئ���ة الطلبة ل�سيم���ا خالل ف���رتة العطل 

ال�سيفية.
اإيج���اد  عل���ى  الرتكي���ز  �س���رورة  م���ع مراع���اة  ه���ذا 
الو�سائ���ل الكفيل���ة لتقلي����ص ظاه���رة امل���د الثق���ايف 
الهائ���ج الذي بداأ يوؤثر �سلبا وب�سكل يلحظه ال�سارع 
عل���ى م�ست���وى ثقاف���ة املجتم���ع العراق���ي، ول ي���زال 
يتطل���ب من���ا جهدا مكثف���ا خ�سو�سا م���ن احلكومة 
املركزي���ة واملحلية لكي تويل ال�سباب اأهمية ق�سوى 
م���ن خ���الل ت�سريعات خا�س���ة وفتح اأندي���ة ريا�سية 
بتوطي���د مبادئن���ا  ترف���ل  واجتماعي���ة متخ�س�س���ة 
وتراثن���ا وثقافتن���ا م���ع مالحظ���ة عام���ل احلداث���ة 

والتطور احلا�سل يف البيئات الأخر.

من وحي القلم

طاقات ال�سباب
          اأداة لبناء الوطن
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عن الدوافع والغايات التي قادت اأبناء هذه املدينة 
على  العاملة  احل�سينية  اخلدمة  ل�ستمرارية 
امل�سلمني  بني  الجتماعي  التكافل  مبداأ  تفعيل 
بني  والتكاتف  واملوا�ساة  املحبة  حالة  واإر�ساء 
حتقيقا  )الأحرار(  جملة  اأجرت  املجتمع،  اأبناء 
واأثرها  ال�سامية  باملبادئ  اخلَدمة  ات�ساِح  حول 
جملة  لها  فكان  القومية،  النف�سية  الرتبية  يف 
)عليه  احل�سني  الإمام  َخدمة  من  بعدد  لقاءات 

ال�سالم(. 
عاما،   88 حمد(  )جدوع  ال�سيخ  الوجيه  يقول 
هنالك جملة من  كربالء  اأهايل حمافظة  ومن 
احل�سينية،  اخلدمة  يوؤدي  الذي  امل�سلم  �سفات 
احل�سينية،  بالأخالق  التحلي  "�سرورة  ومنها 
على  والإقدام  عظيم،  �سرف  اخلدمة  لأن  ذلك 
احل�سني  الإمام  ير�سي  مبا  تعاىل  الل  مر�ساة 
)عليه ال�سالم( من خالل خدمة زواره وتقدمي 
تت�سح  مل  "كربالء  اإن  اإىل  م�سريا  لهم"،  العون 
انفتاح  واإمنا  موؤخرا،  الجتماعي  التكافل  بروح 
احلركة  وات�ساع  احل�سينية  النه�سة  على  العامل 

اىل  اللتفاتة  يف  الأكر  ال�سبب  كان  الإعالمية 
اأن  مذ  "كربالء  اإن  موؤكدا  موؤخرا"،  املدينة 
حمال  باتت  ل�ساكنيها  ومالذا  مرتعا  اأ�سبحت 
لزوار الإمام )عليه ال�سالم( فكانت بيتا للخدمة 
احل�سينية على كافة الأ�سعدة حينها وما زالت".   
كفيل  العرداوي(  )ح�سني  ال�سيد  يو�سح  فيما 
هيئة �سفينة النجاة - واحدة من مئات الهيئات 
اخلدمية يف كربالء- باأن "ما مييز اأهايل املدينة 
الهتمام  لأن  الأعوام؛  طيلة  امل�ستمرة  خدمتهم 
واإقامة  اخلدمات  تقدمي  اىل  من�سرفا  كان 
تن�سى  ل  لكي  بيوتنا  يف  احل�سينية  املجال�ص 
ومتحى من ذاكرة الكربالئيني رغم معاداة نظام 
ومتابعته  مراقبته  و�سدة  لنا  ال�سدامي  احلكم 

للمجال�ص احل�سينية".
احلكم  نظام  �سقوط  "بعد  العرداوي  وي�سيف 
ال�سعائر  كباقي  ترز  الكربالئية  الهيئات  بداأت 
ك�سعرية  اخلدمة،  يف  دورها  وتوؤدي  احل�سينية 
وجه  على  كربالء  يف  مهم  دور  لها  اأ�سا�سية 
من  الأ�سا�سية  الغاية  اإن  ويظهر  التحديد". 

بادرة  هي  ال�سنة،  مدار  على  الطعام  تقدمي 
ال�سالم( وهي  الإمام )عليه  با�سم  جعلوها ثواباً 
خري دليل على الذوق الرفيع للقائمني على تلك 
املواكب، ول بد لهم اأن يق�سدوا القربة اخلال�سة 

لل تعاىل.
الل  )عبد  احلاج  اخلليجي  الزائر  يقول  فيما 
"دور  اإن  كربالء  مدينة  اأبناء  عن  العن�سي( 
على  ال�سهداء  �سيد  زوار  بخدمة  احل�سينيني 
وتراهم  للنظر،  وملفتا  متميزا  كان  العام  مدار 
)عليه  بالإمام  حبا  ليبذلوها  الأموال  يدخرون 
اعتقاٌد  لأنه  بل  ل�سيء  ل  زواره،  على  ال�سالم( 
را�سخ يف األباِبهم واأفئدِتهم، وهذا �سيء ي�سري اأمام 
ا�ستعداداِتهم لأيام عا�سوراء للبذل والعطاء، ذاك 
على  تربى  موال  اإن�سان  الكربالئي  املواطن  لأن 
جتاوز احلاجز املادي فرتاه على الرغم من دخله 
املادي املحدود اإل اإنه يدخر بع�ص الأموال لبذلها 

طيلة اأيام ال�سنة خلدمة زائري �سيد ال�سهداء".
الأمة  حياة  يف  احل�سينية  املجال�ص  اأهمية  وعن 
الإ�سالمية وكيف تعالج الأمور تربوياً واجتماعيا، 

من كربــــــــــــالَء ... 
خدمة احل�سني )عليه ال�سالم( ل يحدها مكان وزمان

�عتاد �أبناء هذه �ملدينة �ملقد�سة على �خلدمة �حل�سينية ملا 
متثله من �سرف وكر�مة لالإن�سان، متيقنني �أنها وجاهة ال ينالها 

�إال ذو حٍظ عظيم كونها من �أ�سمى درجات �لر�سا هلل جل 
عاله، وخري مر�آة تعك�ش �سورة عن تعزيز �لتكافل �الجتماعي 

و�لرتبية �لنف�سية �لقومية، تتج�سد يف مدى �لتكافل و�لت�سامن 
�الجتماعي جليًا و��سحًا يف عا�سور�ء وتقليد� وعرفا م�ستمر� 

على مد�ر �لعام، فرنى بذل �لطعام و�سقاية �ملاء وتقدمي كل 
ما يحتاجه �لز�ئرون مت�سال بليايل �جلمع وذكرى �ملنا�سبات 

�خلا�سة باالأئمة )عليهم �ل�سالم(.

حتقيق : ح�سني �لنعمة
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جمعة(  )حممد  الدكتور  اخلطيب  يتحدث 
احل�سينية  واملاآت  املجال�ص  "اأهمية  اإن  قائال: 
وتوعيتها  الأمة  تثقيف  يف  تكمن  وفائدتها 
وهديها واإر�سادها اىل احلق ومعرفة قيم الدين 
فاإن لها دورا مهما يف  الإ�سالم، لذلك  ومفاهيم 
�سروريات  من  �سرورة  وهي  املجتمع،  حياة  بناء 
احلياة التي من خاللها نعالج امل�سائل العقائدية 
والثقافية  والجتماعية  والفكرية  والرتبوية 
كربالء  جتد  لذا  والأمنية،  القت�سادية  وحتى 
املجال�ص خري مثال على  التي حتفل مبثل هذه 

هذا ال�سعيد". 
)عبا�ص  الجتماعي  الباحث  يلتفت  بينما 
ي�سعى لأن  "جميع من  اإنه على  اخلفاجي(، اىل 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  لالإمام  خادما  يكون 
عليه باأبناء كربالء لأن خدمتهم احل�سينية خري 
"العديد من  اإن  مثال للخادم احل�سيني"، مبينا 
التي كان يالحظها  والهيئات احل�سينية  املواكب 

ما  وهو  اأوقاتها  يف  الواجبة  الفرائ�ص  توؤدي 
لذا جتد  عليه(  الل  )�سالم  الإمام  لأجله  نه�َص 
الكربالئي اأول من يقتب�ص من عا�سوراء معاين 
الإباء التي لو حتلى بها امل�سلم احل�سيني لأ�سبح 

�سعلة من القيم والأخالق".
والزمان مل يحدا من اخلدمة احل�سينية  املكان 
فتجد اأبناء كربالء دائما واأبدا يف املحل الأول يف 
تقدمي اخلدمة على م�ستوى املنا�سبات احلزينة 

واملفرحة احلا�سلة يف عموم املدن املقد�سة، بهذا 
اأفاد عدد كبري من احل�سينيني، واأ�ساف اأكرثهم 
املقد�ستني  والعبا�سية  احل�سينية  للعتبتني  اإن 
البناء  بها نحو  دورا كبريا لهذه اخلدمة تعدى 
بع�ص  الهادف، ف�سال عن عمل  واملعريف  الثقايف 
املراكز  ن�سر  يف  اخلدمية  والدوائر  املوؤ�س�سات 

ال�سحية واملخيمات لعالج واإيواء الزائرين.  

متحف  م�سوؤول  �سياء(  الدين  )عالء  ال�سيد  اأو�سح 
الأربعاء  يوم  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإمام 
2011/11/15 يف حديث خ�ص به )الأحرار( قائاًل:" 
نقدية  عملة  املتحف  اإدارة  �سلم  عراقيا  مواطنا  اإن 

تعود اىل القرن الثاين الهجري.
من  الأن�ساري  رحيم  حميد  باأن"املواطن  م�سيفاً 
الهندية منطقة اجلمعية، قام  �سكنة كربالء ق�ساء 
بت�سليم اإدارة املتحف م�سكوكة نقدية تعود اإىل القرن 

الثاين الهجري اإبان فرتة حكم املاأمون العبا�سي".
واأهاب م�سوؤول متحف الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 
بهذه املنا�سبة، الأ�سخا�ص يف داخل العراق وخارجه، 
ممن ميتلكون قطعة اأثرية تعود اإىل اإرث العراق؛ اأن 

يبادروا باإعادتها اىل مكانها القانوين والر�سمي".
الأن�ساري(  رحيم  )حميد  املواطن  قال  جانبه  من 
"القطعة ت العثور  "كابنت بحري" اإن  الذي يعمل 
منذ  الب�سرة  مبحافظة  الزبري  منطقة  يف  عليها 

الفرتة"  هذه  طيلة  بها  احتفظ  وقد  عاما   )30(
هذا  يف  تعمل  التي  الأمينة  "الأيادي  اإن  مو�سحاً 
العراقية  الآثار  على  بالحتفاظ  جديرة  املتحف 

التي متثل تاريخ هذا البلد العريق".
فيما اأ�سار ال�سيخ علي الفتالوي رئي�ص ق�سم ال�سوؤون 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية 
النقدية،  العملة  ت�سليم  �ساعة  حا�سرا  كان  الذي 
النفي�سة  والتحفيات  باملقتنيات  الترع  مبادرة  اإىل 
اإنها  واحل�سارة  بالرتاث  عالقة  لها  التي  ل�سيما 
"من الأعمال النبيلة الناجتة عن حر�ص متناٍه يف 
وفعل  �سادق  �سعور  عن  والناجم  احل�سارة  خدمة 
مقتنية  اأية  ميتلك  من  "كل  اإن  اىل  لفتا  اأمني"، 
الأيدي  عند  ي�سعها   اأن  عليه  تراثية  اأو  نفي�سة 
)عليه  احل�سني  الإمام  متحف  يف  �سواء  الأمينة 
ال�سالم( اأو اأي متحف اآخر حر�سا على الرتاث من 

النهب والتخريب".

متحُف �الإمام �حل�سني)عليه �ل�سالم(..
 ي�ستلم عملة نقدية تعود اىل القرن الثاين الهجري
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اأقروا  املطهرة  احل�سينية  العتبة  يف  وامل�سوؤولون 
�سيد  ملجمع  املا�سي؛  الأ�سبوع  زيارتهم  خالل 
للعتبة  العام  الأمني  �سماحة  برفقة  ال�سهداء 
"اإقامة  باأن  ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي  املطهرة 
زائري  خدمة  يف  ت�سب  التي  ال�سروح  هذه  مثل 
كربالء؛ يجعل لهذه املدينة املقد�سة ميزة فريدة؛ 
وجتربة ناجحة اأقدمت عليها العتبة احل�سينية من 

بني العتبات املقد�سة يف العراق".
العام  الأمني  نائب  ال�سامي  اأف�سل  ال�سيد  واأو�سح 
للعتبة احل�سينية: باأن "الزيارة التي جمعت الأمني 
امل�سوؤولني  من  عدد  مع  احل�سينية  للعتبة  العام 
جاءت  اخلدمي،  ال�سهداء  �سيد  جممع  لزيارة 
حيث  اإجنازه،  من  الأخرية  املراحل  على  لالإطالع 
تنجزها  التي  الكبرية  اخلدمية  امل�ساريع  اأحد  يعد 
العتبة احل�سينية يف كربالء خدمة لزائري واأهايل 

املدينة".
وبني ال�سامي باأّن "اجلميع اأبدى اإعجابه بالأعمال 
نقدمه  اأن  ميكن  ما  اأقل  وهو  املجّمع،  يف  اجلارية 
للزائرين خا�سة مع تزايد اأعدادهم"، م�سيفاً باأن 
"هذا امل�سروع هو الأول من نوعه يف كربالء حيث 
يجمع عدة خدمات �سرورية يف مكان واحد، وناأمل 
للزائرين  تقدميه  ن�ستطيع  ما  لتقدمي  النجاح  له 

الكرام".
ال�سالم(  )عليه  ال�سهداء  �سيد  ملجمع  وبالن�سبة 
امل�سيد يف حمّلة باب اخلان مبركز مدينة كربالء، 
لزائري  ال�سرورية  اخلدمات  من  العديد  في�سم 
امل�ساريع  عن  ناهيك  املقد�سة؛  املدينة  واأهايل 

امل�سروع  بها  �سي�سطلع  التي  والثقافية  التعليمية 
خالل الأيام القريبة.

العتبة  يف  الهند�سية  ال�سوؤون  م�سوؤول  واأ�سار 
احل�سينية الأ�ستاذ حممد ح�سن كاظم باأّن "الأمني 
اأع�ساء من جمل�ص  برفقة  للعتبة احل�سينية  العام 
اأجل  الإدارة اطلعوا على جممع �سيد ال�سهداء من 
واإبداء  اجلارية  الأعمال  وتقييم  ال�سعاب  تذليل 
على  بالفائدة  تعم  اأن  �ساأنها  من  التي  املقرتحات 
خدمات  تقدمي  اإىل  يطمح  واأنه  خا�سة  امل�سروع 

جلية للزائرين".
واأ�ساف باأن "املجمع ت ت�سييده على اأر�ص م�ساحتها 
م(  تبعد )430  التي  باب اخلان  )2500 م2( مبحلة 
عن مرقد الإمام احل�سني و)180م( عن مرقد اأبي 
الف�سل العبا�ص، وهي بناية متكاملة باأربعة طوابق 

و�سردابني مب�ساحة )13000 م2(".
وتابع، "ي�سم ال�سرداب على املجاميع ال�سحية من 
)التواليتات، احلمامات، حمالت و�سوء الزائرين( 
حيث ي�سم220 تواليتاً لكل من الرجال والن�ساء"، 
اأما الطابق الأر�سي في�سم م�سيف الإمام احل�سني 
يت�سمن  م2(   1400( م�ساحته  مبطبخ  واملجهز 

مردة  ومازن  الغذائية  للمواد  متنوعة  مازن 
)حتت ال�سفر وفوق ال�سفر املئوي( و�ستقوم ال�سركة 
املتخ�س�سة بتجهيز معدات الطبخ احلديثة جلميع 

اأنواع وطرق الطبخ".
بينما يحتوي ال�سرداب العميق للبناية الكائن حتت 
معاجلة  "حمطة  على  ال�سحية  املجاميع  �سرداب 
املجاري  اإىل  طرحها  قبل  الثقيلة  للمياه  متكاملة 

�الأمانة �لعامة للعتبة �حل�سينية �ملطهرة ت�ســــــــــــــــطلع الإجناز  �سرح خدمي جديد يف كربالء 
جمّمع �سيد ال�سهداء اخلدم������������������������������������������ي يف املراحل الأخرية من اجنازه

 • تقرير: علي اجلبوري

مل نكن نتوقع �أن ت�سهد مدينة كربالء �ملقد�سة بناء �سرح خدمي لز�ئري و�ساكني �ملدينة بعد �سنني طويلة من �حلرمان؛ 
للعتبة  �لعامة  �لأمانة  �أقامته  و�لذي  �ل�سهد�ء"،  "�سيد  �ليوم جمّمع  �أ�سبح عليه  �لذي  �ملهيب  �ل�سكل  بهذ�  و�أنه  خا�سة 
�حل�سينية �ملطهرة يف حمّلة باب �خلان مبركز �ملدينة، لتقدمي خمتلف �خلدمات لز�ئري و�أهايل كربالء �لكر�م، فاجلميع 

يذهل حينما يرى بعينيه جمالية هذ� �ل�سرح �لذي تتمازج معه بركات �أبي عبد �هلل �حل�سني )عليه �ل�سالم(.
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�الأمانة �لعامة للعتبة �حل�سينية �ملطهرة ت�ســــــــــــــــطلع الإجناز  �سرح خدمي جديد يف كربالء 
جمّمع �سيد ال�سهداء اخلدم������������������������������������������ي يف املراحل الأخرية من اجنازه

العمومية للمدينة، ويحتوي على منظومة )بويلر 
كبرية لتجهيز املاء ال�ساخن( مع خزان مياه اأر�سي 

�سعة )120 م3(".
اأما "الطابق الأول ف�سيكون بكامل م�ساحته البالغة 
العتبات  لزائري  كم�سيف  م2(   2500( حوايل 
للوجبة  زائر   )1500( ويغطي  كربالء  يف  املقد�سة 
مع  العتبة  �سيوف  لكبار  الواحدة مع جناح خا�ص 
بنّي  كما  بالزائرين"،  خا�سة  وم�ساعد  مدخلني 

م�سوؤول ق�سم امل�ساريع.
واأو�سح كاظم باأّن، "امل�سروع ي�سم اأي�ساً م�ستو�سفاً 
)1000م2(،  م�ساحته  متقدمة  مبوا�سفات  �سحياً 
واحلالت  الطوارئ  حالت  با�ستقبال  يقوم 
للمر�سى  الطبية  خدماته  ليقدم  العتيادية 
�سركات  قبل  من  بالكامل  جمهزة  مترات  مع 
وللعمليات  للت�سميد  معروفة ومتخ�س�سة وغرف 
يف  ويقع  والولدة  ولالأ�سنان  ال�سغرى  اجلراحية 
و�سيدلية  خا�ص  مدخل  اأي�ساً  الأر�سي  الطابق 

منف�سلة".
 60( م�ساحتها  ح�سينية  امل�سروع  "وي�سّم  كما 
متكاملة  مدر�سة  وكذلك  املنطقة،  لأهايل  م2( 
)للدرا�سات الدينية( يف الطابق الثاين حتتوي على 

)28( قاعة درا�سية وم�سّلى وجماميع �سحية خا�سة 
ومكتبة  ولالجتماعات  ولالأ�ساتذة  لالإدارة  وغرف 
وقاعة حا�سبات وقاعة منا�سبات )م�سرح( ت�ستوعب 
وغرف  �سقق  وجود  عن  ف�ساًل  طالب،   )500( ل� 
�سكنية يف الطابق الثالث وهي عبارة عن )38( �سقة 
متلفة الأحجام مع ملحقاتها ال�سحية وم�ساعد 
منف�سلة  غرفة  مع  م�ساعد(  )�ستة  اإليها  موؤدية 
لغ�سل  و)لوندري(  الطعام  وا�ستالم  لتح�سري 
املالب�ص وكّيها، اأما الطابق الأخري فيتاألف من �ست 

قاعات لال�ستخدام اخلزيف مع فرن للخبز".
واأ�سار م�سوؤول ق�سم امل�ساريع الهند�سية اأي�ساً اإىل اإن 
"ن�سبة الإجناز و�سلت اإىل )85%( والكلفة التقديرية 
للم�سروع )20 مليار دينار( ووجهة التحويل )ترع( 
من موؤ�س�سة الكوثر تنفيذاً مبا�سرا بال�ستعانة باأكرث 
هيكل  ويعتر  متخ�س�سة،  ثانوية  �سركة   15 من 
البناية احلديدي املن�ساأ الوحيد من نوعه يف مدينة 
كربالء وت تغليف جدران البناية واأر�سياتها كافة 
تركيب  وثم  وال�سرياميك  والرو�سلني  بالكرانيت 
�سقوف ثانوية من الأملنيوم واجلب�ص لكل ال�سقوف 
و�سيتم تغليف واجهة البناية بنوع خا�ص من كا�سي 

الواجهات املثبت على �سكك خا�سة".
من  املن�سوري  الأمري  عبد  ال�سيخ  بنّي  جهته  من 
باأّن  احل�سينية؛  بالعتبة  الديني  التوجيه  ق�سم 
"اأنفا�ص �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم( والإخال�ص 

من  هي  ال�سخ�سية  امل�سالح  عن  بعيداً  العمل  يف 
العتبة  تر�سمها  التي  التجارب  هذه  مثل  اأجنحت 

احل�سينية على اأر�ص الواقع يوماً بعد يوم".
ويقول املن�سوري: "مل نكن نت�سور ما �سيكون عليه 
جممع �سيد ال�سهداء اخلدمي، من حيث الت�ساميم 
التي  ال�سرورية  واخلدمات  املكان  و�سعة  اجلميلة 

�ستخدم الزائر خدمة جليلة تليق به".
وتابع باأّن "هذا ال�سرح اخلدمي بذرة طيبة للعتبة 
الذي  العمران  م�ستوى  اإىل  وارتقائها  احل�سينية 
العالية  وروحّيته  باأجوائه  متّيز  وقد  البالد،  يعم 
ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  الإمام  اإىل  تنتمي  التي 
واإخال�ص العاملني يف امل�سروع، ونتمنى اأن ي�سطلع 
امل�سروع  هذا  على  املحلية  احلكومة  يف  امل�سوؤولون 
املقدمة  اخلدمات  زيادة  اأجل  من  والناجح  اجلبار 

للزائرين واملواطنني يف املدينة".
القراآن  دار  م�سوؤول  املن�سوري  ح�سن  ال�سيخ  اأما 
"على  اإنه  اإىل  لفت  فقد  املطهرة  بالعتبة  الكرمي 
دور  الكبري  ال�سرح  لهذا  �سيكون  القريب  املدى 
مميز يف احت�سان الدورات القراآنية واإقامة متلف 
ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  التي  الثقافية  الفعاليات 
ف�ساًل  ال�سالم(،  )عليهم  البيت  اأهل  فكر  ن�سر  يف 
امل�سروع  �سيقدمها  التي  ال�سرورية  اخلدمات  عن 

للمدينة املقد�سة".
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من �أجل تعميم ثقافة �لقر�آن 
�لكرمي و�ل�سرية �لنبوية �ملعطاء، 

و�النفتاح على كافة �سر�ئح 
�ملجتمع �لعر�قي، ال�سيما �سريحة 

�ل�سباب �لتي كثريً� ما يرتكز 
عليها يف �لبناء �الجتماعي 

ويف �ملوؤ�س�سات �لثقافية �لتي 
من �ساأنها �أن تقدم خدماتها 

وبكافة �الأ�سعدة و�مليادين ومنها 
�لثقافية و�لعقائدية و�لفقهية .

للعتبة  العامة  الأمانة  توجهت  فقد  لذا 
التبليغ  �سعبة  عر  املقد�سة  احل�سينية 
الديني التابعة لق�سم ال�سوؤون الدينية، اإىل 
اإقامة م�سابقة )األطف الأوىل( واملتخ�س�سة 

بال�سوؤون العقائدية والفقهية.
 وحتدث امل�سرف على امل�سابقة ال�سيخ )علي 
معه  اأجرته  الذي  اللقاء  خالل  املطريي( 
اإقامة  من  الغاية  "اإن  قائاًل:  )الأحرار( 
الثقايف  الوعي  لزيادة  هي  امل�سابقات  هذه 
وهو  املجتمع،  �سرائح  بني  والعقائدي  
اأجل  من  عليه  نرتكز  مهم  تبليغي  عمل 

اأخرى  بتو�سل طريقة  الإ�سالم  ثقافة  ن�سر 
وهي  والكتاب،  وال�سور  للخطابة  مكملة 
امل�سارك يف  ت�سجع  كونها  وا�سح  تاأثري  ذات 
للح�سول  الكتب  يف  الغو�ص  على  امل�سابقة 

على املعلومة ال�سحيحة وامل�ساركة بها".
الأ�سئلة  اإن  املطريي"  ال�سيخ  واأ�ساف 
احل�سينية،  ال�سرية  �سملت  املو�سوعة 
وحملت  والفقهية،  الدينية  والثقافة 
امل�سابقة عنوان)األطف الأوىل( وقد �سمت 
توزيعها  ت  �سوؤاًل،  خم�سني  امل�سابقة  ورقة 
على امل�ساجد واحل�سينيات يف مدينة كربالء 
املقد�سة بتاريخ )4/15( ولغاية)2011/6/1( 
اأربعة  م�ساركة  امل�سابقة  هذه  خالل  ت  اإذ 

اآلف مت�سابق من مدينة كربالء بالإ�سافة 
اإىل م�ساركة جيدة من املحافظات الأخرى 

."
ال�  يقارب  ما  فرز  ت  انه  اإىل   " م�سرياً   
ولتدخل  متطابقة،  اإجابة  ورقة   )600(
�سمن القرعة التي جرت يف مدر�سة الإمام 
ر�سمي  بحفل  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
ليتم  امل�ساركني  من  العديد  ح�سره  وا�سع، 
اجلائزة  كانت  فقد  فائزين،  ثمانية  تتويج 
حمافظة  من  مت�سابق  ن�سيب  من  الأوىل 
مرقد  اإىل  زيارة  عن  عبارة  وهي  وا�سط، 
والثانية  ال�سالم(،  )عليه  الر�سا  الإمام 
عبارة عن زيارة ملرقد ال�سيدة زينب )عليها 
كانت  فقد  الثالثة  اجلائزة  اأما  ال�سالم(، 
هي  والرابعة  توب(،  كومبيوتر)لب  جهاز 
وال�ساد�سة  واخلام�سة  كهربائية،  ثالجة 
الثقافية،  الكتب  من  جمموعة  عن  عبارة 
اأما  الهداية،  واأعالم  امليزان  تف�سري  منها 
الأمثل(  )تف�سري  فهي  والثامنة  ال�سابعة 
و)اإثبات الهداة( ومن املقرر جعلها م�سابقة 

�سنوية".

�أربعة ُ �آالف م�سارك يف م�سابقة )�لطف �الأوىل(
  يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة

تقرير: �سفاء ال�سعدي
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اإن احلاجة للمعرفة والثقافة عقب الظروف 
باتت  البائد  العهد  اإبان  البلد  بها  مرَّ  التي 
ال�سبابية،  القدرات  وتطوير  لتنمية  ملحة 
املتنامية،  املجتمعات  وغاية  هدف  هو  وهذا 
ينق�ص  ل  ومتوفرة  متاحة  الو�سائل  ولأن 
حقيقية  مببادرات  ال�سروع  �سوى  جمتمعنا 
الدينية  الثقافة  مب�ستويات  للنهو�ص 
ما  ظل  يف  خا�سة  والرتبوية  والفكرية 
ن�سهده وي�سهده العامل من النفتاح الثقايف 
الوا�سع على كافة ال�سعد، من خالل تطور 
و�سرعة  الهائل،  وتقدمها  الت�سال  و�سائل 

الو�سول اإىل املعلومة و�سهولتها . 
يف كلمة ملمثلية املرجعية الر�سيدة يف كربالء 
املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  األقاها  املقد�سة 
الكربالئي خالل لقائه وفد )جتمع الإمام 
الظروف  اإن  فيها"  قال  الثقايف(  الع�سكري 
ال�سنوات  يف  العراقي  ال�سعب  بها  مرَّ  التي 
كونه  الثقافية  حاجته  من  زادت  ال�سابقة 
"اإن  اإىل  م�سريا  الثقافة"،  منابِع  من  ُحرم 
ن�ستثمرها  اأن  وعلينا  �سانحة  الفر�سة 
اخلدمات  م�ساألة  اإن  كما  الأوان،  فوات  قبل 
من  هي  الأخرى  الأ�سا�سية  واحلاجات 
اجلانب  ولكن  مطلوبة  وهي  املواطن  حق 
الثقايف هو جانب مهم ومطلوب جداً وبكافة 

اخت�سا�ساته وفروعه".
وتوجه �سماحته للوفد قائال " اإن ما تقومون 
به كموؤ�س�سة ل�ستيعاب كافة الو�سائل املتاحة 

اأو   ، كتاب  عر  اأكانت  �سواء  الثقافة،  لن�سر 
ندوة ، اأو عن طريق حما�سرة ، اأو حوار، اأو 
على  يبعث  �سيء  هو  ومهرجانات،  معار�ص 
عن  املعلومة  ياأخذ  من  فهناك  العتزاز، 
طريق جمل�ص، اأو كتاب اأو من خالل �سورة 
ي�سري اىل  الثقايف  التنوع  وان هذا  اأو حوار، 
�سعة  ميتلكون  عليه  وامل�سرفني  التجمع  اإن 
يف الأفق، ومالحظة �سرائح النا�ص من حيث 

تقبلهم للمناهج الفكرية".
تعريف  يف  "احلاجة  اىل  �سماحته  واأ�سار 
حياته  يف  الثقافة  باأهمية  العراقي  املواطن 
الدينية  الثقافة  على  والتاأكيد  اليومية 
التي متثل الر�سانة والفكر املت�سع والأ�سا�ص 
جزءاً  متتلك  ل  ثقافة  اأي  وان  ال�سحيح، 
الفكرية  مبناهجها  الدينية  الثقافة  من 

والأ�سرية  والرتبوية  والفقهية  والعقائدية 
اإن  ميكن  ل  والجتماعية؛  والقت�سادية 

يكون لها منبع ومنهج واأ�سا�ص �سحيح".
"الإن�سان  اإن  الكربالئي  ال�سيخ  واأ�ساف 
املعارف  �سنف  ب�سنفني:  العلوم  يتلقى 
علم  هو  الآخر  وال�سنف  الإلهية،  والثقافة 
احتياجاته  وتلبية  الأر�ص،  بعمارة  يخت�ص 
العامة، وهذا العلم هو العلم الأكادميي.. اإذ 
باأهمية  املواطن  ُنعّرف  اإن  نحن بحاجة اىل 
الوحيدة  الو�سيلة  كونها  حياته  يف  الثقافة 
لتطور الإن�سان، كمخلوق كّرمه الل بالعقل 
وكرمه بالأنبياء والر�سل، وانزل عليه الكتب 
ال�سماوية، ول يتم معرفة هذا اإل من خالل 
املعرفة والثقافة". م�سريا  اىل اإن "الأحاديث 
ال�سريفة بينت اإن راأ�ص اخلري بالعلم وراأ�ص 
هي  الف�سائل  وغاية  باجلهل  كله  ال�سر 
بالعلم، وغاية الرذائل هي باجلهل، فالكمال 
الالئق بالإن�سان مرتبط با�ستح�سال الأمور 
املهمة، واملتعلقة بالعلم واملعرفة والثقافة".

وفُد )جتمع �الإمام �لع�سكري(
يلتقي ممثل املرجعية يف كربالء املقد�سة 

الفر�سة �سانحة يف ظل النفتاح الوا�سع للبلد على العامل 
لتطوير اجلانب الثقايف بكل فروعه

 اأية ثقافة ل متتلك جزءاً من الثقافة الدينية ل ميكن
 اأن يكون لها منبع ومنهج واأ�سا�ص �سحيح

تقرير: ح�سني النعمة
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تقرير: علي �جلبوري

ت�ستع���د الأمانت���ان العامت���ان للعتبت���ني احل�سينية 
والعبا�سي���ة املقد�ستني يف مدينة كربالء املطهرة؛ 
لإقام���ة مهرج���ان ربي���ع ال�سه���ادة الثق���ايف العامل���ي 
لل�سنة ال�سابعة على التوايل يف مطلع �سهر �سعبان 
الق���ادم؛ تزامن���اً مع ذك���رى ولدة الإم���ام احل�سني 

)عليه ال�سالم( والأقمار ال�سعبانية الطاهرة. 
وي�س���م املهرجان الذي يقام حتت �سعار )من نحر 
الإم���ام احل�س���ني )علي���ه ال�سالم( تفج���رت ينابيع 
احلري���ة والكرام���ة(؛ فعالي���ات وفق���رات ثقافي���ة 
وفكري���ة ومب�ساركة وا�سعة م���ن �سخ�سيات عربية 

وعاملية.
للمهرج���ان  التح�سريي���ة  اللجن���ة  ع�س���و  وق���ال 
الأ�ست���اذ عقي���ل اليا�س���ري: "للم���رة ال�سابع���ة على 
التوايل تقي���م العتبتان املقد�ست���ان مهرجان ربيع 
ال�سه���ادة الثق���ايف العامل���ي مبنا�سب���ة ولدة الإم���ام 
احل�س���ني )عليه ال�سالم(؛ وقب���ل حوايل اأكرث من 
اأربعة اأ�سهر ت ت�سكيل جلنة حت�سريية للمهرجان 

واإجراء الأعمال الكاملة لإحيائه". 
بدع���وة  التح�سريي���ة  اللجن���ة  "قام���ت  واأ�س���اف، 

بع����ص  دع���وة  وكذل���ك  اأكادميي���ني  باحث���ني 
ال�سخ�سي���ات الإ�سالمي���ة والعلمية م���ن اأكرث من 

ثالث وع�سرين دولة عربية واأجنبية".
واأو�سح باأن "هنالك نية لهذا العام يف نقل معر�ص 
الكت���اب من منطقة ب���ني احلرمني ال�سريفني اىل 
بناي���ة املكتب���ة املركزي���ة وذل���ك لف�سح املج���ال اأمام 
الزائرين ل�ستغالل املنطق���ة مع تزايد اأعدادهم، 
اإ�ساف���ة اإىل تهيئ���ة اجلو املنا�سب ل���دور الن�سر من 
خالل توف���ري اأجهزة التري���د واحلماية الالزمة 

ملعرو�ساتهم".
ولف���ت اليا�س���ري اإىل اإن���ه "نتيجة للظ���روف التي 
م�سارك���ة  دون  ح���ال  العربي���ة  املنطق���ة  به���ا  مت���ر 
بع�ص الدول التي لها ثقلها يف اجلانب الإعالمي 
والثق���ايف، ف���ال جند طف���رات نوعية كب���رية يتميز 
بها هذا املهرجان لأن ال�سنني ال�سابقة كانت متثل 
طف���رات نوعي���ة بالقيا�ص اىل ما قبله���ا من �سنني 
وبنف����ص الوق���ت ل جند نظري هذا املهرجان يف اي 

دولة من دول العامل".
م���ن جهته اأ�سار مدير املعر�ص الدويل للمهرجان 
الأ�ستاذ مي�سر احلكيم اإىل اإن "هناك  اأكرث من 16 
دول���ة م�سارك���ة �سمن برامج املهرج���ان واأربع دوٍل 

اأخرى م�ساركة يف معر�ص الكتاب الدويل؛ وو�سل 
ع���دد دور الن�سر امل�ساركة اإىل اأكرث من 65 داراً مع 
تزاي���د الطلب���ات عل���ى امل�سارك���ة يف املعر�ص والذي 

ي�ستمر من )1-10( �سعبان".
وع���ن اجلهود الأمنية املبذولة م���ن قبل العتبتني 
املقد�ست���ني خالل فعاليات املهرجان؛ اأكد م�سوؤول 
حفظ النظ���ام يف العتبة احل�سينية الأ�ستاذ فا�سل 
ع���وز باأن "هناك ا�ستع���دادات متلفة من الأق�سام 
ح�س���ب  وكل  املقد�ست���ني  العتبت���ني  يف  وال�سع���ب 
بتوف���ري  و�سنق���وم  م�ساركت���ه،  ون���وع  اخت�سا�س���ه 
ج���و اأمني منا�س���ب خالل مهرجان ربي���ع ال�سهادة 

العاملي".
واأ�ساف باأّن "نتائج الأعوام املا�سية كانت اإيجابية 
وق���د قمنا بتوجيه الكثري من الدعوات لعدة دول 
عربي���ة واإ�سالمية وكانت هنال���ك ا�ستجابة كبرية 
م���ن قب���ل مفكريه���ا وباحثيه���ا لإث���راء املهرج���ان 
"العتبت���ني  اإن  اإىل  لفت���اً  وروؤاه���م"،  بعطائه���م 
الأمن���ي  باجلان���ب  فق���ط  تهتم���ان  ل  املقد�ست���ني 
الثقافي���ة  الفعالي���ات  اإقام���ة  واإمن���ا  واخلدم���ي 
والفكري���ة الت���ي م���ن �ساأنه���ا ن�سر فكر اأه���ل البيت 

)عليهم ال�سالم( وبناء املجتمع".

حتت �سعار  ) من نحر الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( تفجرت ينابيع احلرية والكرامة (

�الأمانتان �لعامتان للعتبتني �ملقد�ستني ت�ستعد�ن الإقامة 
مهرجان ربيع �ل�سهادة �لثقايف �لعاملي �ل�سابع
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تقرير: �سفاء �ل�سعدي

اأنه���ت الك���وادر الهند�سي���ة يف العتب���ة احل�سيني���ة 
احل���رم  اأر�سي���ة  معاجل���ة  يف  اأعماله���ا  املقد�س���ة 
وال�سحن احل�سيني الطاهر ومنع تعر�ص املرقد 
لالأ�س���رار الناجمة عن تدف���ق املياه اجلوفية يف 
داخله، با�ستخ���دام اآليات علمية جديدة حتافظ 

على جيولوجية الرتبة وكثافتها.
وعان���ى مرق���د الإم���ام احل�سني )علي���ه ال�سالم( 
خالل الأعوام ال�سابقة من تزايد املياه اجلوفية 
اأ�سف���ل الأر�ص، مما كان ي�سكل خطورة على بناء 
املرق���د ال�سريف، يف ظ���ل ا�ستخدام اآليات قدمية 
يف �سح���ب امل���اء م���ع الرتب���ة واأث���رت عل���ى متان���ة 
العام���ة  الأمان���ة  وعمل���ت  الأر�سي���ة،  و�سالب���ة 
للعتبة احل�سينية على ا�ستخدام الطرق احلديثة 

يف التخل�ص من املياه اجلوفية ال�سارة.
واأو�س���ح م�س���وؤول ق�س���م امل�ساري���ع الهند�سي���ة يف 
العتب���ة احل�سينية الأ�ستاذ حمم���د ح�سن كاظم، 
ب���اأّن "م���ن اأهم واجب���ات اإدارة العتب���ة احل�سينية 
املقد�س���ة الرت���كاز عل���ى �سيان���ة واعم���ار املرق���د 
ال�سري���ف وذل���ك ع���ر معاجل���ة اأر�سي���ة احل���رم 
وال�سح���ن احل�سين���ي؛ وخا�س���ة مو�س���وع ارتفاع 
املي���اه اجلوفية خارج وداخ���ل ال�سحن ال�سريف، 

والتي كانت ت�سكل خطراً على بناء املرقد". 
واأ�س���اف ب���اأّن "الأعم���ال الأوىل للمعاجل���ة متت 

بالعتب���ة  املحي���ط  اخلارج���ي  ال�سي���اج  باإحاط���ة 
احل�سيني���ة م���ن اخل���ارج بجدار حدي���دي مغلون 
املي���اه  حلج���ز  م(   8( بعم���ق   )sheet pile(
اجلوفي���ة وال�سطحية من الدخول اىل ال�سحن 
واحل���رم ال�سريف، وكذلك مت���ت معاجلة ارتفاع 
املي���اه اجلوفي���ة داخ���ل ال�سحن بحف���ر الأر�سية 

اىل عمق )2.25 م(".
وتاب���ع، "ت ا�ستخدام طريق���ة حديثة للمعاجلة 
م���ن خ���الل و�س���ع اأنابي���ب بال�ستيكي���ة مثقب���ة 
لغر�ص ت�سري���ف املياه الزائدة عن هذا املن�سوب 
يف الآب���ار املحف���ورة وحتوي���ل الفائ�ص اىل خزان 
كونكريت���ي يقع قرب باب ال�س���درة ويتم تفريغه 
بوا�سط���ة م�سخ���ات كب���رية اىل املج���اري العامة 
للتخل�ص م���ن الرتفاع الزائد للمياه اجلوفية؛ 
واملحافظ���ة عل���ى من�س���وب ثاب���ت مل�ست���وى املي���اه 

داخل ال�سحن ال�سريف".
وب���ني باأنه "ت الب���دء بالعملي���ة الثانية واملهمة 
بع���د حفر الآبار و�سحب املياه وهي عملية  حفر 
اأر�سية املرقد اىل عمق )1م( وا�ستبدالها بطبقة 
م���ن احل�س���ى الكب���ري )اجللم���ود( ب�سم���ك )25 
�س���م(؛ وكذل���ك اإ�ساف���ة طبقت���ني م���ن ال�سبي�ص، 
وت غل���ق التجويف���ات الت���ي قد ح�سل���ت نتيجة 
�سابق���اً؛  املحف���ورة  لالآب���ار  الع�سوائ���ي  العم���ل 
باإ�ساف���ة طبق���ة م���ن الكونكري���ت امل�سل���ح ب�سمك 
)20 �س���م( لتك���ون اأ�سا�س���اً قوي���اً لك�س���اء اأر�سي���ة  

ال�سحن باملرمر". 
اأم���ا ع���ن الأعم���ال الأخ���رى اجلاري���ة يف احل���رم 
م�ساحته���ا  ت�س���ل  والت���ي  ال�سري���ف  احل�سين���ي 
م�س���وؤول  اأ�س���ار  فق���د  م2(،   6000( اإىل  الكلي���ة 
ق�س���م امل�ساري���ع الهند�سي���ة اإىل اإن���ه "ت تغلي���ف 
الأواوي���ن الداخلي���ة باملرم���ر الأخ�س���ر، وكذلك 
ن�سب املناهل املخ�س�سة مبياه ال�سرب والتي ت 
�سناعتها داخل احلرم وهي من املرمر الأخ�سر 
بامل���اء  الزائري���ن  تزوي���د  يف  وت�ستخ���دم  اأي�س���اً؛ 

البارد".
ولفت اىل اأّن "اآخر اأعمال اأر�سية احلرم املقد�ص 
ه���ي تغليفه���ا باملرم���ر الأبي�ص الفاخ���ر من نوع 
و�س���ع  وت  اليون���اين؛  املن�س���اأ  ذي  )ثا�سيو����ص( 
ت�سامي���م ونقو�ص خا�سة له تليق بهيبة �ساحب 

املرقد املقد�ص".

بعد ا�ستخدام طرق حديثة وعلمية...
�لكو�در �لهند�سية يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة تنتهي من معاجلة 

�أر�سية �حلرم �ل�سريف وت�سرع باآخر مر�حلها
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خــالل تو�جــده يف �لعــر�ق حققــت جملــة 
)�الأحر�ر( لقاًء �سحفيــا معه حول �سريته 
علــى  �لقر�آنيــة  �لتــالوة  و�أثــر  �لقر�آنيــة 

�طمئنان �لنف�ش..

�الأحر�ر/ متى بد�أت رحلتكم مع 
�لقر�آن �لكرمي؟

ب����داأت رحلتي مع الق����راآن يف ُكت����اب القرية وعمري 
الك����رمي  الق����ران  وحفظ����ت  الرابع����ة،  يتج����اوز  مل 
وعم����ري مل يتج����اوز الثامن����ة، وتعلم����ت التجوي����د 
عل����ي يد ال�سيخ اأحمد، وقراأت القراءات الع�سر اأيام 
درا�ست����ي اجلامعي����ة علي ي����د ال�سيخ حمم����د فريد، 
واأبه����رين  اإ�سماعي����ل  م�سطف����ى  بال�سي����خ  وتاأث����رت 

�سوته فقلدته اإىل حد التطابق.
�الأحــر�ر/ هــل ثمــة �أبعــاد نف�سيــة للمقرئ 

وموؤثر�ت و�ختالجات خالل �لتالوة؟
اإن اطمئن����ان النف�ص بتالوة الق����راآن الكرمي ق�سية 
حم�سوم����ة موؤك����دة ح�سمه����ا ق����ول احل����ق �سبحان����ه 
بقوله: )الذين اآمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الل األ 
بذك����ر الل تطمئن القلوب( جوهر القراآن واأ�سراره 
الوا�سح����ة ال�سريح����ة، هو �سفة م����ن �سفاته، وكل 
�سف����ات الل ت�س����ل اإىل الكمال وتنته����ي مبقا�سدها 
اإىل مطل����ق احلكم����ة وكم����ال الإحاطة والعل����م، فاإذا 
انته����ى جوهر التالوة اإىل الطمئن����ان فاإن التالوة 
وطريق����ة الأداء واللت����زام ب����اآداب الق����راءة املتواترة 
ي�س����ل اإىل اطمئن����ان النف�ص كما ي�س����ل اإليه جوهر 
الت����الوة فال يختل����ف ول ينح����رف، وتنتهي بف�سل 
النف�����ص وه����دوء  اإىل اطمئن����ان  م����ن الل وحكمت����ه 

امل�ساعر وا�ستقرار العاطفة و�سعادة الوجدان.

�الأحر�ر/ طريقة �النتقال من نغم الآخر 
خالل �لتالوة باعتقادك هل تعطي مظهر� 

�أكرث ذ�ئقة للتالوة؟ وما �لغاية منها؟ 
حقيق���ة ما ينته���ي اإليه مظهر الت���الوة، وطريقة 
الأداء باأحكامه���ا ال�سحيح���ة، ل جتي���ز لأي قارئ 
اأن يقراأ كالم الل من امل�سحف كما يقراأ �سحيفة 
عادي���ة ب���ل ه���و �سحف مكرم���ة مرفوع���ة مطهرة 
لها طريقة اأداء واآداب تالوة، ولبد للقارئ الذي 
يري���د اأن يق���راأ كالم الل اأن ي�ساف���ه بقراءت���ه عاملا 
�سحي���ح الق���راءة مم���ن تلق���وا الق���راءة ب�سنده���ا 

املتواتر عن �سيخه.
وله���ذا فلي�ست التالوة قراءة عادية ولكنها قراءة 
له���ا قواع���د و�سوابط واآداب متبع���ة واأول ما يبداأ 
ب���ه املتلقي لكتاب الل اأن يتعلم عن �سيخه مارج 
احل���روف بامل�سافه���ة واأن ينط���ق احل���رف عي���وب 
ال���كالم، ثم تاأت���ى الق���راءة بنظامه���ا املتميز ومبا 
حتمل���ه م���ن نظ���ام امل���دود ث���م هن���اك اآداب الوقف 
والبت���داء وه���ى م���ن اأه���م م���ا يج���ب اأن يتعلم���ه 
القارئ تاأدبا مع كالم الل وحفظا حلقه ومعناه.

وه���ذا الأداء الق���راآين املتمي���ز لي����ص في���ه م�سق���ة 
عل���ى اأي م�سل���م يري���د اأن يتعل���م ت���الوة كتاب الل 
فبمج���رد عق���د الع���زم والإرادة والني���ة ال�سادق���ة 
ياأت���ي ف�س���ل الل �سريع���ا ل يبط���ئ فق���د ي�سر الل 
قراءت���ه وكالمه عل���ى كل من يري���د اأن ي�سل اإىل 

تعلمه ومدار�سته.

�الأحــر�ر/ هل �رت�سفت مــن �لقر�آن �لكرمي 
يف مهنتك �لرئي�سية كونك طبيب �أطفال؟

واأي فائ���دة! فائ���دة كب���رية ع���ززت وق���وت اإمياين 

وعلمتن���ي اأن اأُك���ون اإن�سان���ا يف املعامل���ة، اأن اأك���ون 
هادئا مواظب���ا وهادفا و�ساعي���ا للخري وال�سالح، 
اإن�سان���ا معط���اًء وعملي���ا،  اأك���ون  اأن  كم���ا علمن���ي 
وتعلم���ت م���ن توظيف مع���اين الق���راآن حكمة هي 
اأن عبادات���ك وجناحات���ك لن ي�سيف���وا ل�سركائك 
الكث���ري ، فعبادت���ك لنف�سك وجناح���ك ل�سخ�سك 
، والنا����ص حظه���م منك هو ما يخ���رج عنك، ل ما 

يعود اإليك.  

�الأحر�ر/ يحفل �سجل جامع �الأزهر 
باأ�سماء عديدة من �الإ�سالحيني �أمثال 

)�ل�سيخ حممود �سلتوت، �ل�سيخ �سليم ب�سر، 
�ل�سيخ عبد �حلميد ك�سك( حدثنا عنهم؟

الأزه���ر نافذة اإ�سالمية على الع���امل و�سجله دّون 
اأ�سم���اء عمالق���ة كب���ار يف العط���اء منه���م ال�سي���خ 
بالأزه���ر  الإ�س���الح  رواد  اأح���د  �سلت���وت  حمم���ود 
ال�سري���ف والع���امل الإ�سالمي، ذل���ك العامل الذي 
كان ل���ه الب���اع الطوي���ل يف التقري���ب ب���ني مذه���ب 

نقيب القّراء امل�سريني اأحمد نعينع من العتبة احل�سينية املقد�سة: 
علمني �لقر�آن كيف �أكون �إن�سانًا معطاء وَعَمليًا

حاوره ح�سني النعمة

�لدكتور �أحمد نعينع �لأمني �لعام لنقابة �لقر�ء و�ملحفظني يف جمهورية م�س��ر �لعربية �لذي ذيع �س��يته من خالل �سوته �ل�سجي 
وتالوت��ه �ل�س��احرة �لتي �متزجت ب�س��دق �لتعبري، وفتحت �أقفال �لقلوب بال ��س��تئذ�ن ورفعت �ل�س��د�أ عنه��ا، تالوة نادرة يف 
�ملحافل �لقر�آنية يف �لعديد من �لبلد�ن �لعربية و�لإ�سالمية حتى يف �أوربا و�أمريكا �ل�سمالية وكذلك يف �ملنا�سبات �لر�سمية، فعد 
من �أ�سهر �أعالم قر�ء �لقر�آن �لكرمي من جميع �أنحاء �لعامل �لإ�سالمي، و�لذين �أثرو� �ملكتبة �لإ�سالمية بقر�ءتهم لكتاب �هلل تعاىل 

باأعذب و�أ�سجى �لأ�سو�ت..
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الإمامي���ة واملذاهب الأخرى، ونح���ن بالرغم من 
ع���دم ح�سورن���ا ملجال�سه لك���ن نوؤكد عل���ى �سالمة 
ووج���وب اعتق���اده ب���اأن يجعل م���ن �سه���ادة )ل اإله 
اإل الل حمم���ٌد ر�س���ول الل( ه���ي الفي�س���ل، وعدم 
احلدي���ث اإل عن وحدة الدي���ن واملعتقد، فهو اأول 
م���ن األق���ى حديثا ديني���ا يف �سبيحة افتت���اح اإذاعة 
القاه���رة عم���ل عل���ى توحي���د كلم���ة امل�سلمني ومل 
�سمله���م والق�س���اء عل���ى اخلالف���ات ب���ني املذاهب 
باإدخ���ال درا�س���ة املذاهب يف الأزه���ر، وهو من قال 
اإن "مذه���ب اجلعفرية املع���روف مبذهب ال�سيعة 
الإمامي���ة الثن���ي ع�سري���ة مذه���ب يج���وز التعبد 
ب���ه �سرع���اً ك�ساي���ر مذاه���ب اأه���ل ال�سن���ة، فينبغي 
للم�سلم���ني اأن يعرف���وا ذل���ك وان يتخل�س���وا م���ن 

الع�سبية بغري احلق ملذاهب معينة".
اأم���ا ال�سي���خ الب�س���ري فه���و اأي�س���ا مم���ن جه���د يف 
ال�سع���ي للتقريب ب���ني املذاهب وكت���اب املراجعات 
خ���ري دلي���ل عل���ى ذل���ك، وم���ن اأ�سح���اب ال�سماحة 
مم���ن اأعتن���ق مذه���ب الإمامي���ة، ومتي���زت ف���رتة 

توليه مل�سيخة الأزهر باحلزم وح�سن الإدارة.
فيم���ا كان ال�سي���خ عبد احلميد ك�س���ك �سمحا عاملا 
اإ�سالمي���ا متعقال ل يع���رف التع�سب مكافحا من 

اأج���ل حرية م�س���ر، ومن اأكرث الدع���اة واخلطباء 
�سعبي���ة يف الرب���ع الأخ���ري م���ن الق���رن الع�سرين، 
امل�سج���د  ر�سال���ة  تك���ون  اأن  راف�س���ا  �سيخ���ا  وكان 
تعبدية فق���ط، مطالبا باأن تكون امل�ساجد منارات 

لالإ�سعاع الفكري والجتماعي.

�الأحر�ر/ كيف وجدمت مرقد �الإمام 
�حل�سني )عليه �ل�سالم(؟ وهل ثمة ت�سابه 

بينه وبني مز�ر �سيدنا �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( يف م�سر؟

مرق���د الإم���ام احل�س���ني )عليه ال�س���الم( هو خري 
م���ن ميثل عبق اجلنان على الأر�ص، والروح جتد 
مالذها اأينم���ا �سمعت كلمة )احل�سني( فاأين اأجد 
نف�س���ي يف كرب���الء احل�س���ني وكاأنن���ي يف القاه���رة، 
فاملالئك���ة وامل�سلمون ل جتد مقرا اأكرث اأطمئناناً 
م���ن �سريح تو�سد يف كنفه ج�س���د احل�سني )عليه 
ال�س���الم(، وم���ا اأح�س�س���ت به عن���د �سريح احل�سني 
)عليه ال�سالم( من تدفق امل�ساعر ودوي الزائرين 
اأ�س���رح �س���دري وكاأين ببي���ت الل احل���رام، وق���د ل 

ي�سعفني التعبري بالإف�ساح عما يكنه قلبي. 

لوح���ة م�سرق���ة انبثق���ت م���ن املرق���د ال�سري���ف لالإم���ام 
احل�س���ني )علي���ه ال�س���الم( ر�سمته���ا ق�سم���ات ومالم���ح 
وج���وه الأطف���ال الذي���ن التحق���وا باحللق���ات القراآني���ة 
ال�سيفي���ة الت���ي تقيمه���ا دار الق���راآن الك���رمي يف العتبة 
احل�سيني���ة، وبع���د اأن فتح���ت ال���دار ب���اب الت�سجي���ل مع 
بداي���ة العطل���ة ال�سيفي���ة تواف���دت اأع���داد كب���رية م���ن 
الطلب���ة وه���م يت�سابق���ون للدخ���ول يف ه���ذه ال���دورات 

القراآنية.
وقام���ت دار القراآن الكرمي بتجهيز الطلبة امل�ساركني؛ 
بال���زي  املوح���د وال���ذي ُيع���د واح���ًدا من ب���ني امتيازات 
حددتها اللجنة امل�سرفة على الدورات لت�سجيع الطلبة 
على اللتحاق بهذه الدورات؛ ف�ساًل عن توفري و�سائل 
النق���ل وتهيئة جوائ���ز للطلبة املتفوق���ني ت�سجيعاً لهم 
على حفظ وتعلم القراآن الكرمي والتزود من الدرو�ص 

الفقهية والأخالقية.

�لدور�ت �لقر�آنية يف �لعتبة �حل�سينية
 ت�ستقطب اأعداداً كبرية من الأطفال
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�أجمل ما قيل عن �حل�سني من �سعر

طرائف امل�شاهري  )2-2(

�ساحب ال�سيباين

ملاذ� تزوجته ؟ 

ال�سهرية)اأغاث���ا  الإجنليزي���ة  الكاتب���ة  �سئل���ت  عندم���ا 
كري�ستي ( ملاذا تزوجت واحدا من رجال الآثار ؟ 

قالت : لأين كلما كرت ازددت قيمة عنده!

فر��ش لل�سيف !

كان الكاتب الأمريكي ) مارك توين ( مغرماً بالراحة، 
حت���ى اأن���ه كان ميار����ص الكتاب���ة والق���راءة وه���و نائم يف 

�سريره ، وقلما كان يخرج من غرفة نومه ! 
وذات ي���وم ج���اء اأح���د ال�سحفي���ني ملقابلت���ه ، وعندم���ا 
اأخرته زوجته بذلك قال لها : دعيه يدخل...غري اأن 
الزوج���ة اعرت�س���ت قائلة : هذا ل يلي���ق ...هل �ستدعه 

يقف بينما اأنت نائم يف الفرا�ص؟! 
فاأجابه���ا م���ارك توين: عندك حق ، هذا ل يليق اطلبي 

من اخلادمة اأن تعّد له فرا�سا اآخر! 

من ق�سيدة بول�ش �سالمة...

حم�������ج�������اً  �������س������ت�������������س������ب��������������������ح������ني   !! ك�������������رب�������������الء 
ان�����ت�����������س�����������������ارا  ك���������ال���������ه�������������������واِء  وت���������������س�������ريي�������ن   *
ذك��������������������رِك امل�������ف�������ج�������ع الأل��������������������������ي��������م �������س������ي������غ������دو * 
ا������س�����ت�����ه�����ارا  ال�������������س������ي�������������اِء  م��������ث��������َل  ال����������راي����������ا  يف 

***
من ق�سيدة جا�سم �ل�سحيح...

����������َرْت م������ب������دع������اً َك)احل�������������س������ي�������������ِن(  ف�����م�����ا اأْب���������������������سَ
ي���������خ�������������������طُّ احل�����������ي�����������������������اَة ب�������������������ال اإ���������س�����������������ب�����������������ِع!
اأذرِع! ب��ال  الع�ن�اَق  يجي�ُد  ف�ا�س�ٍل(  َك)اأب�ي  عا�سق�اً  ول 
للم��س�رِع! �س�اَر  اإذا  يه��صُّ  )ع�اب��ٍص(  مثل�م�ا  بط�اًل  ول 

***
من ق�سيدة فالح �حلنايا...

بنِي منهٍج  على  م�سيت  كما*  طوعا  بنهجك  و���س��اروا 
وجئناك من كل فٍج عميق* حفاًة عطا�ساً ومل نعتني
وطفنا بقرك علَّ الطواف* يخفف من وزرنا املوهِن

�إذ� ُرمَت �لنجاة فزر ُح�سينا
ــيــنــا ُحــ�ــس ـــــزر  ف ـــاة  ـــج ـــن �ل ُرمــــــــَت  �إذ� 

 

جــ�ــســمــا ـــش  ـــ� مت لـــيـــ�ـــش  �لـــــنـــــاَر  و�نَّ 

 

* * * * *

حــ�ــســنٌي فــــــذ�  �لــــنــــجــــاة  رمــــــت  �إذ� 

 

ــــــــه ــــــــن �إل ــــــــرٍب م ــــــــق ـــــه ل ـــــت ـــــان ـــــك م

 

َفــــُلــــذ بـــالـــ�ـــســـدِق و�الإميـــــــــــان دومــــا

 

�أنـــــا�ـــــش عــــــن  ـــد  ـــع ـــب ت �لــــــنــــــار  و�ّن 

ـــنِي ــــــــــَه قــــريــــر ع ـــي َتــــلــــَقــــى �الإل ـــك ل

 

ــــنِي ــــس ــــ� �حُل زو�ر  ـــــار  غـــــب ــــِه  ــــي ــــل ع

 

* * * * *

ــــــــــِن ُتــــــــَقــــــــلــــــــدُه بـــــــــاأخـــــــــالق ودي

 

يـــقـــنِي بـــــال  يـــــــــز�ر  �أن  ويــــرفــــ�ــــش 

 

ـــقـــى �الإلــــــــــه قــــريــــن عــــنِي ـــل لــــكــــي ت

 

ــني ــس ــ� �حل بـــــاأخـــــالق  �لــــتــــزمــــو�  �إذ� 

من ق�سيدة دعبل �خلز�عي...

اأف����������اط���������������������م ل�����������و خ��������ل��������ت احل�����������������س��������ني جم�����������دل* 
وق���������������������د م���������������ات ع������ط�������������س������ان������ا ب�������������س�������������ط ف������������رات 
ع�������ن���������������ده*  ف����������اط����������م  اخل����������������د  ل������ل������ط������م������ت  اإذا 
ال���������������وج�������ن�������ات يف  ال���������ع���������ني  دم��������������ع  واأج��������������ري��������������ت 

***
من ق�سيدة �ل�سريف �لر�سي...

كْرَبال، ل ِزْلِت َكْرباً َوَبال* ما لقي عندك اآل امل�سطفى 
ّرُعوا* من دم �سال ومن دمع جرى  َكْم َعلى ُتْرِبِك ملّا �سُ

***
من ق�سيدة �ل�سيد حيدر �حللي...

ِّ������ره*  ومم������������ا ي������زي�������������ل ال������ق������ل������ب ع���������ن ُم�������������س������َت������َق�������
واري������������ا ال���������������س�������در  ال������غ������ي������ظ يف  زن������������د  وي���������������رتك 
وق����������������وُف ب��������ن��������اِت ال����������وح����������يِّ ع�������ن�������َد ط����ل����ي����ِق����ه���������ا* 
ب��������ح�����������������اِل ب����������ه ُي�������������س������ج������ني ح�������ت�������ى الأع�������������������ادي���������ا
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بقلم: علي �جلبوري

العامل  بدول  ال�سحف  يف  الهائل  النت�سار 
و�سائل  اإىل  اإ�سافة  النامية؛  اأو  املتح�سرة 
الإعالم الأخرى، ل�سك يقال باأّن هذا البلد 
دميقراطي ويتمتع بحرية ال�سحافة واإ�سباع 
على  اجلديدة،  باملعلومات  املتلقني  رغبات 
القرون  يف  ال�سحافة  عليه  كانت  ما  عك�ص 
يف  وانت�سارها  الطباعة  بعد  جاءت  التي 
العربي، حيث كانت  الغربي ومن ثم  العامل 
هنالك الكثري من القيود التي تكبل وتكّمم 
الآن  اأما  وت�سّل تفكريهم،  ال�سحفيني  اأفواه 
�سحيفة؛  اإ�سدار  �سخ�ص  كل  فبا�ستطاعة 
كل  فائدة  ما  هنا..  ياأتي  ال�سوؤال  ولكن 
هي  هل  ؟..  ال�سحفية  الإ�سدارات  هذه 
اأم الفو�سى التي �سربت  احلرية ال�سخ�سية 
واأهدافها  مفهومها  على  واأثرت  ال�سحافة 
احلقيقية خا�سة يف العراق الذي يربو اليوم 

على مئات ال�سحف واملجالت املختلفة.
ال�سادرة  العراقية  لل�سحف  ت�سفّحنا  وعند 
يومياً جند باأّن معظمها يفتقد للمو�سوعية 
عنه  يبحث  الذي  ال�سحفي  ال�سبق  وكذلك 
العراقي  امل�ستهلك  وكذلك  "ال�سحفيون" 
)الطازجة(،  الب�ساعة  عن  يبحث  الذي 
الرا�سخة  اأن بع�ص ال�سحف العمالقة  حتى 
جمرد  وت�سبح  تنهار  الأخرى  هي  بداأت 
التي  واملوا�سيع  بالعنوانني  متتلئ  اأوراق 
�سيئاً  تقّدم  ومل  الأخرى  ال�سحف  تتناولها 
يذكر، وخ�سو�ساً يف مادة الأخبار والتقارير 
ال�سحفية والتحقيقات التي يجب اأن جتذب 
�سهية القارئ العراقي وتقدم له طبقاً مميزاً 
هذه  كل  ولكن  ال�سحفية،  املفاجاآت  من 
الأمور غائبة اليوم عن �سحافتنا العراقية، 
ناهيك عن انهيار اللغة والأ�سلوب ال�سحفي 
ولي�ست  الإ�سدارات  من  الكثري  ي�سوه  الذي 
النهيار  هذا  عن  بعيدة  كربالء  حمافظة 
اجلديد  العراق  �سحفيو  بها  اأحلقه  الذي 

حتى  اأو  احلكومية  ال�سحف  يف  العاملني 
و�سع  �سوى  همهم  لي�ص  والذين  امل�ستقلة 
الكلمات  وبع�ص  الفالين  امل�سوؤول  �سورة 
�سوى  لي�ست  وهي  لإجنازاته  الركيكة 
)ح�سو( من الكالم ال�ساذج، ومل يقت�سر هذا 
الفني  فالأ�سلوب  املعرو�سة  املادة  الأمر على 
وت�سميم ال�سحيفة هو الآخر ل يلبي �سهية 
ال�سم  قراءة  عند  منها  ينزعج  وقد  القارئ 
اجلريدة  �سرفيات  اإىل  دخلنا  ولو  فقط، 
املواطنني  على  جماناً  توزع  التي  الفالنية 
اأكر  �ستكون  فالطامة  احلكومية  والدوائر 
بغري  ت�سرف  التي  الدنانري  ماليني  حيث 
فائدة على من�سور ل يقدم اأو يوؤخر يف م�سوار 
ال�سحافة العراقية واإمنا يجلب لها ال�سمعة 

ال�سيئة على ما اأعتقد.
نحن اليوم يف العراق نعي�ص يف ع�سر التدفق 
لالأ�سف  حمكوم  غري  ولكنه  املعلوماتي 
املهنية  والقوانني  بال�سوابط  ال�سديد 
املتلقي  على  �سلباً  يوؤثر  ما  وهذا  والفنية 
الذي يعد الهدف الوحيد والرئي�سي لكل ما 
ين�سر اأو يقال، فنحن ما فائدتنا ك�سحفيني 
منالأ اجلرائد باملوا�سيع الركيكة التي ت�سيق 
تكون  اأن  من  بدًل  العراقي  املتلقي  اأنفا�ص 
احلياتية  الهموم  من  ومتنف�سه  حاله  ل�سان 
الكابتة على �سدره وكاهله املتعب، ولو قّدر 
ال�سحفيني  حماية  قانون  ي�سن  اأن  للعراق 
قانوناً  العراقي  الد�ستور  ي�سع  اأن  فالبّد 
حلفظ ماء وجه ال�سحافة واأن ت�سرع نقابة 
التي حتّد من ظاهرة  القوانني  ال�سحفيني 
حركتها  ت�سّل  اأن  ل  ال�ساذجة  ال�سحافة 
واإمنا تفعل دور التقومي وتذكر ال�سحفيني 
واأنه  خ�سو�ساً  القارئ  اجتاه  مب�سوؤوليتهم 
و�سائل  ومتابعة  ال�سحف  لقراءة  يتجه 
وبالتايل  للكتب  قراءته  من  اأكرث  الإعالم 
املادة  العراقية  ال�سحافة  توفر  اأن  فالبّد 
عامل  اإىل  وت�سطحبه  )الراقية(  املو�سوعية 

املعلومات اجلميل.. نتمنى ذلك.       

ُفو�شى ال�شحافة العراقية
مرت�سى علي �حللي 

لي����ص م���ن ال�سعب �سلوكي���ا على الف���رد املُبتلى مبثل 
هك���ذا ذن���ب اأن يرتك���ه وبق���وة وبتوب���ة ن�سوح���ة حاملا 
بع���دم  ديني���ا  وحت���ى  ب���ل  وذهني���ا  وجداني���ا  يقتن���ع 
ج���دوى ال�ستم���اع اإىل الغن���اء املحرم �سرع���ا، نعم قد 
تغل���ب ن�س���وة ال�سبابي���ة و�سه���وة الدنيا عل���ى ميلته 
الفردي���ة فتجعله اأ�سريا لهواه ولك���ن للعقل والإرادة 

جمالهما. 
فلُيج���ّرب يومي���ا ترك���ه التدريجي لال�ستم���اع للغناء 
املح���رم اإن مل ي�ستط���ع ترك���ة دفعة واح���دة، وليبحث 
ع���ن ال�ستم���اع اإىل البدائ���ل امل�سروع���ة كاأن ي�ستم���ع 
الق���راآن الك���رمي، ففي���ه تروي���ٌح للنف����ص و�سف���اء ملا يف 
ال�س���دور، اأو يق���راأ كتبا ثقافي���ة، اأو يت�سفح منتديات 
علمي���ة اأو ا�سالمي���ة، وليحاول اأن يق�س���ي وقتا نافعا 

بدل من التعاطي مع الغناء املحرم. 
اإنه اإ�سافة اإىل ما يجعل ال�ساهي يف متاهات املجهول 
ينق���ل  ذهني���ا  �س���رودا  ُي�سب���ب  اله���وى،  وما�س���ات 
�ساحب���ه اإىل طوبائية احلياة ومثيولوجية املطربني 
ال�سالني، وليعلم الفرد امل�سلم اأّن هناك اأيادي خفية 
ال�سب���اب  لإ�س���الل  الف�سائي���ات  اأغل���ب  وراء  تعم���ل 
وت�سيي���ع وقتهم و�سرفهم ع���ن هدفهم احلقيقي يف 

هذه احلياة. 
وح���ري بال�سباب امل�سلم اأن يلتفت اإىل بناء �سخ�سيته 
علمي���ا و�سلوكيا واجتماعي���ا، فليفكر كل �ساب بنف�سه 
اإّن ال�ستم���اع  وم�س���ريه يف دني���اه واآخرت���ه، وليعل���م 
اإىل الأغ���اين الهابط���ة اأخالقي���ا وتعليمي���ا ي���ورد يف 
والأب���دان،  الأع�س���اب  ويحط���م  ال�سيط���ان  متاه���ات 
وم���ن املعي���ب اأن يتخذ الفرد امل�سل���م املطرب قدوًة له 
وب���ني ظهرانينا عظماء يف الأخ���الق والإيثار والنبل 
واملواقف الكرمية، فاملرء يوم القيامة ُيح�سر مع من 

يحب، األي�ص كذلك؟!.

كيفية �لتخّل�ش
 من �ال�ستماع �إىل �لغناء �ملُحّرم
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ـَــيَّ ُبــــنـ

اأيَن نحن من مواقف العبا�ص)عليه ال�سالم ( ؟!
)علي���ه  عل���ي  ب���ن  العبا����ص  ولدة  نعي����ص  ونح���ن 
ال�سالم( يف الرابع من �سعبان �سنة 26ه� اأخ الإمام 
احل�س���ني )علي���ه ال�س���الم( ه���ذا العب���د ال�سال���ح 
املطي���ع لل ولر�سول���ه ولأم���ري املوؤمن���ني واحل�سن 
واحل�س���ني )عليهم���ا ال�سالم( وق���د كان كما يقول 
الإمام ال�سادق )علي���ه ال�سالم(: )نافذ الب�سرية 
�سل���ب الإمي���ان( وقد عر عن ذل���ك بقوله: والل 

اإن قطعتم مييني اإين اأحامي اأبدا عن ديني
فه���ل حتبون���ه؟ ق���د تذرف���ون الدم���وع علي���ه وقد 
تعي�س���ون العنفوان يف احلديث عن بطولته ولكن 
ك���م عبا����ص )علي���ه ال�س���الم( عندن���ا يحام���ي ع���ن 
دين���ه؟! وكم م���ن عبا�ص نافذ الب�س���رية يف معنى 
الإ�سالم عل���ى م�ستوى الفكر والعاطفة واحلياة؟ 
وك���م من عبا�ص يق���ف يف ال�ساحة قويا �سلبا حتى 
لو اأ�سيب���ت ال�ساحة كلها بالهزاهز والزلزل فانه 

ل تاأخذه يف الل لومة لئم؟
ب�سهادت���ه  فرح���ا  ال�س���الم(  )علي���ه  العبا����ص  كان 
وبجه���اده وكان يعي����ص الف���رح يف الإرادة القوي���ة 
الإن�ساني���ة الرائع���ة عندم���ا كان العط�ص يفرت�ص 
ب���ني يدي���ه ولكن���ه  الب���ارد  �سرايين���ه كله���ا وامل���اء 

يرف����ص اأن ي�سرب منه لأنه عا�ص احل�سني )عليه 
ال�س���الم( يف عط�س���ه كله وعا����ص اأولئك العطا�سى 
الإيث���ار يف حرك���ة  قم���ة  وتل���ك  بيت���ه،  اأه���ل  م���ن 
الإح�سا����ص بالآخ���ر وهو اأن تعي����ص الإيثار لالآخر 
يف منطق���ة ال�سعور فتمنع نف�سك مما هو حمروم 
من���ه لأنك ل ت�ستطيع اأن تقدم له �سيئا، وجمددا 

اطرح ال�سوؤال...
اأين نحن من مواقف اأبي الف�سل؟

واأين نحن من وفاء اأبي الف�سل؟

واأين نحن من اإخال�ص اأبي الف�سل؟
واأين نحن من �سالبة اأبي الف�سل يف احلق؟

واأين نحن من غرية اأبي الف�سل؟؟!
اأب���ا الف�س���ل يا م���ن اأ�س����ص الف�سل والإب���ا*** اأبى 

الف�سل اإل اأن تكون له اأبا
تطلبت اأ�سباب العلى فبلغتها

                                    وما كل �ساع بالغ ما تطلبا
ودون احتمال ال�سيم عز ومنعة

                             تخريت اأطراف الأ�سنة مركبا

�سباح بهبهاين

قال الر�سول �سلى الل عليه واآله و�سلم : " اأكرموا اأولدكم واأح�سنوا اآدابهم " . )م�ستدرك الو�سائل 2: 625(. 
يوؤكد علماء النف�ص اإن الإح�سان اإىل الطفل وتكرميه يف مرحلة الطفولة بحاجة اإىل املحبة والتقدير 
م����ن قب����ل الوالدين وبحاجة اإىل العرتاف به ومبكانته يف الأ�س����رة ويف املجتمع، واأن ت�سلط الأ�سواء 
عليه، وكلما يح�ص باأنه حمبوب من قبل والديه واملجتمع كلما ي�سعر مبكانته وذاته واإنه �سينمو را�سدا 

�ساحلا، كل ذلك يتوقف على ما اإذا كان الطفل حمبوباً مقبول �ساعراً بالطمئنان يف البيت. 
فالإن�س���ان يول���د على الفط���رة وتكميل تربيته باإ�سافة الكمالت املطلوبة تزرع في���ه الأخالق والقيم وكذلك املواطن 
عندما ي�سعر بالأمن والأمان وال�ستقرار والرفاه وحفظ حقوقه من قبل الدولة يهرع للخدمة والإبداع، لأن الأمن 

وال�سالم والرخاء هو جواهر معادن احلكمة وال�ستقرار.
اإذن اإن من اأهم القيم التي يجب غر�سها يف الطفل احلب واحلنان واملواظبة على الدقة وال�سدق واأن يعطيه الأمان 
لي�سعر باأنه يف رعاية وحماية وتقوميه على الأ�س�ص العلمية والدينية ال�ساحلة، وبعد هذه العناية اخلا�سة يف تربية 

الطفل يكون قد اأعددنا العن�سر النافع الفعال امل�ستقيم ليقودنا يف الكر.

�أكرمو� �أوالدكم و�أح�سنو� �آد�بهم
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27رجب املعظم 1432ه� 
املوافق 30/  حزيران 2011م م /�إي�ساٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

عدنان �آل يحيى �ملو�سوي 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  لالإمام  اختار  حينما  الل  اإن 
رو�سة  الطيبة  الأر�ص  هذه  جعل  وحينما  كربالء  ار�ص 
التي طهرت  تربتها  ال�سفاء يف  اجلنة، وجعل  ريا�ص  من 
وحتت  ح�سرته  يف  م�ستجاباً  الدعاء  وجعل  ال�سبط،  بدم 
اإن  حيث  بالغة  بحكمة  ذلك  كل  قّدر  �سبحانه  انه  قبته، 
ل�سكان  ومزاراً  املالئكة  مهبط  اأ�سبحت  قد  البقعة  هذه 
ومزار  املوؤمنني  اأفئدة  مهوى  اإىل  وحتولت  ال�سماوات 
املحبني واملوالني ومثابة لكل ال�ساحلني عباد الل الذين 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإمام  قبة  حتت  يجتمعون 
بي�ساء  �سبيكة  بهم  فاإذا  وليته،  بوتقة  يف  وين�سهرون 

واحدة تتاآلف نفو�سهم وجتتمع على التقوى جهودهم.
بلى اإن هذه الزيارات املليونية التي ن�ساهدها اليوم والتي 
ا�ستمرت عر القرون املتمادية �ساهدة على هذه احلقيقة 
وهي م�سداق عملي ملا قالته زينب ) عليها ال�سالم( وهي 
تودع تلك الأج�ساد املوزعة على رم�ساء كربالء يف اليوم 
زين  الإمام  تخر  وهي  قالت  حمرم  من  ع�سر  احلادي 
العابدين )عليه ال�سالم( عن املوالني الذين ين�سبون على 
قر اأخيها الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( علماً �ساماً ، 
ل  الأمة،  هذه  من  اأنا�ص  ميثاق  الل  اخذ  ولقد   ( قالت: 
اأهل  يف  معروفون  وهم  الأر�ص  هذه  فراعنة  تعرفهم 
املتفرقة وهذه  الأع�ساء  اإنهم يجمعون هذه   ، ال�سماوات 
اجل�سوم امل�سرجة فيوارونها وين�سبون لهذا الطف علماً 
اأثره  اأبيك �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم( ل يدر�ص  لقر 
وليجتهّدن  والأيام،  الليايل  كرور  على  ر�سمه  يعفو  ول 
فال  وتطمي�سه  حموه  يف  ال�ساللة  واأ�سياع  الكفر  اأئمة 

يزداد اأثره اإل ظهورا ً واأمره اإل علواً(.

)عليه  احل�سني  الإمام  مدينة  هي  كربالء  لي�ست  اأَو 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإمام  لي�ص  اأَو  ؟  ال�سالم( 
�سمري كل اإن�سان ونور كل وجدان ؟ كذلك كانت ول زالت 
مدينته عا�سمة كل �سمري حي ووجدان يقظ ، ومنطلق 
الهدى  وم�سعل  القيم  ومدر�سة  العلم  وم�سكاة  النه�سة 
الإمام احل�سني  اإن  الإميان، وكما  التقوى ودعامة  ومنار 
مدينته  كذلك  امل�سائب،  باأعظم  اأ�سيب  ال�سالم(  )عليه 
لغزوات  تعر�ست  واإنها  بامل�سائب  التاريخ  عر  اأ�سيبت 
املجرمني ولإهمال املت�سلطني ول تزال تعي�ص يف هام�ص 
اهتمام امل�سوؤولني ولكن كربالء ت�سمد واأهلها �سامدون، 
كربالء ت�سر واأهلها �سابرون .. كربالء من�سورة واأهلها 

من�سورون باإذن الل. 
من  تخرجوا  الذين  الدين  علماء  وان  م�ستقر  نباأ  ولكل 
وان  البهية  رو�سته  جوار  ويف  ال�سهيد  ال�سبط  مدر�سة 
ومباركاً  ح�سنا ً  نباتاً  كانوا  الذين  الكرام  املجاهدين 
الذين  العظام  اخلطباء  وان  الطاهرة  الأر�ص  لهذه 
غّذوا ول يزالون اجلماهري املوؤمنة بب�سائر نه�سة �سيد 
واملو�سوعيني  املوؤلفني  وان  ال�سالم(  )عليه  ال�سهداء 
الذين ا�ست�ساوؤوا بنور ال�سبط ال�سهيد واأخيه بطل الوفاء 
ول  كانوا  الذين  ال�سباب  وان  ال�سالم(  )عليه  العبا�ص 
ال�سالم(  اأبي الأحرار )عليه  يزالون دوماً يف خدمة زوار 
�سعاع من ذلك النور البهي وقب�ص من تلك  اإنهم جميعاً 
ال�سعلة املقد�سة وعلى كل موؤمن اأن يزيد من تالحمه مع 
هذه الأر�ص، لأنها مركز راية الإمام )عليه ال�سالم( وان 
الأحاديث ال�سريفة وردت يف طهارة هذه الأر�ص واإنها تزف 

اإىل اجلنة يوم القيامة كما تزف العرو�ص مبن فيها.
واله  عليه  الل  )�سلى  النبي  عن  املاأثور  احلديث  ففي 

و�سلم( بعد ذكر مقتل احل�سني )عليه ال�سالم( جاء الن�ص 
الكرب  يكرث  اجلها  من  كربالء  تدعى  باأر�ص   ( التايل: 
ل  الذي  اليوم  يف  ذريتك  واأعداء  اأعدائك  على  والبالء 
ينق�سي كربه ول تفنى ح�سرته وهي اطهر بقاع الأر�ص 
واأعظمها حرمة واإنها ملن بطحاء اجلنة (، ثم قال )�سلى 
الل عليه واله و�سلم( وهو يتحدث عن زائري قر ال�سبط 
بتلك  ال�سهداء  �سيد  لقر  ر�سماً  ويقيمون   ( ال�سهيد: 
البطحاء – يعني كربالء- يكون علماً لأهل احلق و�سبباً 
الفوز وحتّفه املالئكة من كل �سماء مائة  اإىل  للموؤمنني 
األف ملك يف كل يوم وليلة وي�سلون عليه وي�سبحون الل 

عنده (.
مكانة  الأر�ص  لهذه  جتعل  ال�سريفة  الأحاديث  هذه  وان 
دائماً  ومركزاً  للموالني  مثابة  ت�سبح  لكي  عظيمة 
�سد  للثائرين  وجمتمعاً  ال�سهادة  درب  على  لل�سائرين 
الباطل واملنا�سرين للحق. وان اأول انتفا�سة ح�سينية يف 
التاريخ والتي قادها �سليمان بن �سرد اخلزاعي ) ر�سوان 
كربالء  الأر�ص  هذه  من  انطلقت  اإمنا  عليه(  تعاىل  الل 
الطف  واقعة  من  فقط  �سنوات  اأربع  بعد  وذلك  املقد�سة 
ومل تزل ول تزال النتفا�سات والثورات تتالحق يف هذه 
البقعة على امتداد التاريخ ومنها ثورة الع�سرين يف بداية 
القرن  نهاية  املجيدة يف  �سعبان  وانتفا�سة  املا�سي  القرن 
من  م�ستلهمة  الدهور  مدى  على  ت�ستمر  و�سوف  املا�سي 
واألهمت  م�سلم  كل  �سمري  األهبت  التي  عا�سوراء  ملحمة 
)عليه  احل�سني  ار�ص  فلتكن  وموؤمنة  موؤمن  كل  وجدان 
الهدى وم�سباحاً  ال�سائرين يف درب  لكل  ال�سالم( منارة 
لكل الناه�سني من اجل العدالة وم�سعال ً لكل ال�سالكني 

طريق احلق واحلقيقة وال�سواب.

ظه���رت يف الآون���ة الأخ���رية وب�سكل ملفت للنظ���ر ظاهرة  تزايد اأعداد املت�سولني يف �سوارع كربالء املقد�س���ة مما يوؤدي اإىل ت�سويه �سورة 
املحافظة يف نظر لي�ص العراقيني فقط بل حتى الزائرين الأجانب.

هل ت ال�سوؤال عنهم، هل هم من داخل املحافظة اأم من خارج املحافظة، هل هم حمتاجون فعال اأم ل؟
فهل من منظمة اإن�سانية اأو غريها من املنظمات من حتت�سن هوؤلء من خالل تخ�سي�ص رواتب لهم، ملنعهم من ممار�سة تلك الظاهرة 

قلمي �ملتو��سعغري احل�سارية!

ار�ُض احل�شني )عليه ال�شالم( رو�شة من ريا�ض اجلنة
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هم�شة..

هم�سة..

�حلجاب... دعوة لقيمة مفقودة
اإن ارتداء احلجاب يف الغرب و�سيلة دعوية بالغة التاأثري، 
حيث يرمز اإىل احل�سمة والعفة يف بلد متوج فيه الفنت، 

والنفالت وانحطاط القيم واحلياة ال�ساخبة.
وتنبذ  والحت�سام  ال�سرت  اإىل  متيل  ال�سليمة  فالنفو�ص 
تقدير  حمل  هو  قيم  من  احلجاب  يحمله  وما  التعري، 
املن�سفني من غري امل�سلمني، وهذه فتاة ن�سرانية يف مدينة 
وزخارف  كثرية،  املغريات  اأمامها  الأمريكية  "�سياتل" 
�سوابط  ل  حيث  جمتمعها،  يف  ل�سيما  متنوعة  احلياة 
وعندما  واعتنقته،  الإ�سالم  اختارت  اأنها  اإل  اأخالقية، 
�سئلت عن �سبب ذلك قالت )قراري باعتناق الإ�سالم جاء 
واحلياء  واحلجاب  احل�سمة  مظاهر  من  راأيته  ما  ب�سبب 

بني امل�سلمات(.

ان اخلدمات التي يقدمها رجال التنظيف 
ولكننا  عني  عن  تخفى  ان  لها  ميكن  ل 
التطور  مواكبة  مع  الف�سل  اىل  نطمح 
ت�سهل  التي  الليات  بخ�سو�ص  ال�سناعي 
الآليات  تلك  بني  ومن   ، التنظيف  عملية 
بتنظيف  تقوم  التي  الكان�سة  ال�سيارات 

حا�سيتي ال�سارع املال�سقة لالر�سفة .
�سوارعنا  طبيعة  ان  هل  هنا  املر�سود 
تقدمها  التي  اخلدمة  وطبيعة  تتالءم 
هذه ال�سيارات ؟ اعتقد اجلواب كال وذلك 
ال�سوارع  بع�ص  يف  اعمار  م�ساريع  لوجود 
يرتك  املواطنني  بع�ص  ان  اىل  ا�سافة 
التربة يف ال�سوارع بعد بناء او ترميم بيته 
وهذا يوؤدي اىل كرثرة التربة وجتمعها يف 
الماكن التي �سنعت من اجلها ال�سيارات 
الكان�سة وبالتايل فان خدمتها التنظيفية 

ل تكون بال�سكل ال�سليم .
نامل جتاوز هذا اخللل من خالل حتديد 
بناء  اعمال  فيها  يوجد  ل  التي  ال�سوارع 
يكون  ال�سيارات  بهذه  العمل  ايقاف  وال 

الف�سل. 

�ل�سيار�ت �لكان�سة

فن ال�شداقة .. مفتاح قلوب النا�ض !
التعام����ل م����ع النا�����ص ف����ن م����ن اأه����م الفن����ون نظ����راً 
لخت����الف طباعه����م .. فلي�����ص م����ن ال�سهل اأب����داً اأن 
نح����وز على احرتام وتقدير الآخرين .. ويف املقابل 
م����ن ال�سه����ل ج����داً اأن نخ�سر كل ذل����ك .. وكما يقال 
اله����دم دائم����اً اأ�سه����ل م����ن البن����اء .. ف����اإن ا�ستطع����ت 
توف����ري بن����اء جي����د م����ن ح�س����ن التعام����ل ف����اإن ه����ذا 
�سي�سع����دك اأن����ت يف املقام الأول لأن����ك �ست�سعر بحب 
النا�ص لك وحر�سهم على مالطتك ، وي�سعد من 

تخالط وي�سعرهم مبتعة التعامل معك . 
ومن خ����الل قراءاتي وهذه ال�سن����وات القليلة التي 
اأم�سيته����ا م����ن عم����ري ا�ستطع����ت اخل����روج ببع�����ص 
القواعد التي توؤدي اإىل ك�سب حب النا�ص وي�سرين 

اأن اأوجزها يف النقاط التالية : 
* كم����ا ترغ����ب اأن تك����ون متحدث����اً جي����داً.. فعلي����ك 
يحدث����ك..  مل����ن  الإ�سغ����اء  ف����ن  اأن جتي����د  باملقاب����ل 
فمقاطعت����ك ل����ه ت�سي����ع اأف����كاره وتفق����ده ال�سيطرة 
عل����ى حديث����ه.. وبالت����ايل جتعل����ه يفق����د احرتام����ه 

لك.. لأن اإ�سغاءك له يح�س�سه باأهميته عندك. 
* حاول اأن تنتقي كلماتك.. فكل م�سطلح جتد له 
الكث����ري من املرادف����ات فاخرت اأجمله����ا.. كما عليك 
اأن تخت����ار مو�سوع����اً حمبباً للحدي����ث.. واأن تبتعد 
عم����ا ينفر النا�����ص م����ن املوا�سي����ع.. فحديثك دليل 

�سخ�سيتك. 
* ح����اول اأن تب����دو مبت�سماً ها�ساً با�س����اً دائماً.. فهذا 
يجعلك مقبوًل لدى النا�ص حتى ممن مل يعرفوك 

جيداً.. فالبت�سامة تعرف طريقها اإىل القلب. 
* ح����اول اأن ترك����ز عل����ى الأ�سي����اء اجلميل����ة فيم����ن 
تتعام����ل مع����ه.. وترزها فلكل منا عي����وب ومزايا.. 
واإن اأردت التح����دث عن عي����وب �سخ�ص فال جتابهه 
به����ا ولك����ن ح����اول اأن تعر�سه����ا ل����ه بطريق����ة لبق����ة 
وغري مبا�سرة كاأن تتحدث عنها يف اإن�سان اآخر من 
خيال����ك.. و�سيقي�سه����ا هو عل����ى نف�س����ه و�سيتجنبها 

معك. 
* ح����اول اأن تك����ون متعاون����اً مع الآخري����ن يف حدود 
مقدرت����ك.. ولك����ن عندم����ا يطل����ب من����ك ذلك حتى 
تبتع����د ع����ن الف�سول، وعليك اأن تبتع����د عن اإعطاء 

الأوامر لالآخرين فهو �سلوك منفر. 
* حاول اأن تقلل من املزاح.. فهو لي�ص مقبوًل عند 
كل النا�����ص.. وقد يكون مزاح����ك ثقياًل فتفقد من 

خالله من حت����ب.. وعليك اختي����ار الوقت املنا�سب 
لذلك. 

* ح����اول اأن تكون وا�سح����اً يف تعاملك .. وابتعدعن 
التل����ون والظه����ور باأك����رث م����ن وج����ه .. فمهم����ا بل����غ 
جناح����ك ف�سياأت����ي عليك ي����وم وتتك�س����ف اأقنعتك .. 

وت�سبح حينئٍذ كمن يبني بيتاً يعلم اأنه �سيهدم. 
* ابتع����د عن التكلف بال����كالم والت�سرفات.. ودعك 
عل����ى طبيعت����ك م����ع احلر�����ص عل����ى ع����دم فق����دان 

التزان.. وفكر مبا تقوله قبل اأن تنطق به. 
* ل حت����اول الدعاء مبا لي�����ص لديك.. فقد تو�سع 
يف موق����ف ل حت�سدعلي����ه.. ول تخجل من و�سعك 
حتى ل����و مل يكن مب�ستوى و�سع غريك فهذا لي�ص 
عيباً.. ولك����ن العيب عندما تلب�ص ثوباً لي�ص ثوبك 

ول ينا�سبك. 
* اخ����رت الأوق����ات املنا�سب����ة للزي����ارة.. ول تكرثها.. 
وح����اول اأن تك����ون بدع����وة.. واإن قم����ت بزي����ارة اأح����د 
فح����اول اأن تكون خفيف����اً لطيفاً.. فق����د يكون لدى 
م�سيف����ك اأعم����ال وواجب����ات يخج����ل اأن ي�س����رح لك 
به����ا، ووجودك مينعه م����ن اإجنازها، فيجعلك تبدو 

يف نظره ثقياًل. 
* ل تك����ن حلوح����اً يف طل����ب حاجت����ك.. ول حت����اول 
اإحراج م����ن تطلب اإليه ق�ساوؤها.. وحاول اأن تبدي 
ل����ه اأن����ك تع����ذره يف حال����ة ع����دم تنفيذه����ا واأنه����ا لن 
توؤث����ر عل����ى العالق����ة بينكم����ا، كم����ا يجب علي����ك اأن 
حتر�ص على توا�سلك مع من ق�سوا حاجتك حتى 
ل جتعله����م يعتق����دون اأن م�ساحبت����ك له����م لأج����ل 

م�سلحة. 
* حاف����ظ عل����ى مواعي����دك مع النا�����ص واحرتمها.. 
فاحرتام����ك له����ا معه����م.. �سيك����ون م����ن احرتام����ك 

لهم.. وبالتايل �سيبادلونك الحرتام ذاته. 
* ابتع����د ع����ن الرثث����رة.. فه����و �سلوك بغي�����ص ينفر 

النا�ص منك ويحط من قدرك لديهم. 
* ابتع����د اأي�س����اً عن الغيبة فه����و �سيجعل من تغتاب 
اأمامه ياأخذ انطباعاً �سيئاً عنك واأنك من هواة هذا 
امل�سلك امل�سني حتى واإن بدا م�ستح�سناً حلديثك .. 

وابتعد عن النميمة. 
* علي����ك باأجمل الأخ����الق )التوا�سع( فمهما بلغت 
منزلت����ك ، فاإن����ه يرف����ع من ق����درك ويجعل����ك تبدو 
اأك����رث ثق����ة بنف�س����ك .. وبالت����ايل �سيجع����ل النا�����ص 

يحر�سون على مالزمتك وحبك. 

اعداد: ح�سنني ال�ساجلي
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م���ن اأكرث ما ي�ستكي الوالدين منه يف اأبنائهم هو 
ك���ذب الطف���ل املتك���رر عل���ى والدي���ه، ولذلك على 
الوالدين اأن يكونا على وعي حني مالحظة تكرار 
الك���ذب ويهما مبعاجلة ال�سلوك وتقوميه بح�سن 
التعام���ل وقب���ل ذل���ك عليه���م معرف���ة اأن معظ���م 
الأطف���ال يكذبون بني وقت واآخ���ر لأ�سباب كثرية 
منه���ا اأن الطف���ل ي�ستخ���دم الك���ذب ال�ستك�س���ايف 
كو�سيل���ة يتع���رف م���ن خالله���ا على ما ميك���ن اأن 
يح���دث اأو اأن���ه ق���د يتعم���د الك���ذب ك���ي ينجو من 

العقوب���ة اأو طبيعة الطفل للت�سخيم واملبالغة 
بغر�ص التباهي، ويتبني الكذب اأكرث يف اأطفال 
ما قب���ل املدر�سة لع���دم قدرتهم عل���ى التفريق 
ب���ني احلقيقة واخليال. وخطوات التعامل مع 

كذب الأطفال كالآتي: 
نغ�س���ب  اأن  م���ن اخلط���اأ  اله���دوء:  الت���زام   -1
وُنْك���ِره الأطفال على ق���ول احلقيقة؛ لأن مثل 
ه���ذه الطريقة جتر الطف���ل على الكذب مرة 

اأخرى لينجو من املوقف. 
2 - واج���ه الطفل بطريقة اإيجابية: مبعنى ل 
تطل���ق لفظ )اأن���ت كاذب( اأو تنقد الطفل، لأن 
مثل هذا الأ�سل���وب يدفع الطفل اإىل النتقام، 
ويقلل من التقدير، ولكن بدًل من ذلك تقول 
ب���كل ه���دوء: اأن���ا اأع���رف اأن ال���ذي تق���ول غ���ري 
�سحي���ح، والكذب غ���ري مفيد، ودعن���ا ننظر يف 

املو�سوع. 
3 - حاول معرفة اأ�سباب الكذب: فاإذا كان الطفل 
يدع���ي التفوق يف م���ادة هو يف احلقيقة يعاين من 
�سعوبته���ا ت�ستطي���ع اأن ت�ستجي���ب ملثل ه���ذا النوع 
من الكذب بالعبارة التالية: اأرى اأنك تبذل جهداً 
كب���ريا يًف هذه املادة وهي �سعبة عليك، اإذا اأحببت 

ن�ستطيع اأن نق�سي وقتاً اأطول يف مذاكرتها. 
4 - ا�ستخ���دم اأ�سل���وب التاأدي���ب املنا�س���ب: ينبغ���ي 
اأن يع���رف الأبن���اء �سيئ���ني وهم���ا: اأنن���ا نفخر بهم 
اإذا اأخرون���ا ال�س���دق، وال�س���يء الث���اين اأن الكذب 

يرتتب عليه م�ساعفة العقوبة. 
5 - الق���دوة واملكاف���اأة عل���ى ال�س���دق: مبعن���ى اأن 
يالح���ظ الطف���ل ال�س���دق يف تعام���ل والديه معه 

ومع الآخرين.

�لتعامل مع كذب �الأطفال

اأ�س���ري يف  حك���ى الأ�سمع���ي ق���ال : كن���ت 
باأعراب���ي  واإذا  الكوف���ة،  �س���وارع  اإح���دى 
يحم���ل قطعة م���ن القما����ص، ف�ساألني اأن 
اأدل���ه عل���ى خي���اط قري���ب، فاأخذت���ه اإىل 

خياط يدعى )زيدا(، وكان اأعوراً..
فقال اخلي���اط : والل لأخيطنه خياطة ًً 

ل تدري اأقباء هو اأم دراج!..
في���ك  لأقول���ن  والل   : الأعراب���ي  فق���ال 

�سعرا، ل تدري اأمدٌح هو اأم هجاء!..
فلم���ا اأت اخلي���اط الثوب، اأخ���ذه الأعرابي، 
ومل يع���رف ه���ل يلب�س���ه عل���ى اأن���ه قب���اء اأو 

دراج!..
فقال يف اخلياط هذا ال�سعر : 

خاط يل زيد قباء *** ليت عينيه �سواء
دع���اء ٌ  اأم  ل���ه،  اأدع���اء  اخلي���اط،  ي���دِر  فل���م 

عليه!..

مديح مبا ي�سبه �لذم

حبيب �ل�سلطاين

بن  الل  عبد  اجلليل  ال�سحابي  �ُسرق  يوم  ذات 
م�سعود حني كان يف ال�سوق فقال له من كان معه 
اأنا  الل:  عبد  فقال  ال�سارق  على  لندعو  تعالوا 
بالدعاء  وبداأ  اأمنوا  وانتم  اأدعو  اأنا  املال  �ساحب 
قائاًل: اللهم اإن كنت تعلم اإن الذي �سرق نقودي 
غري  كان  وان  فيها،  له  فبارك  اإليها  حمتاجاً 

حمتاج اإليها فاجعله اآخر ذنب يذنبه!
ومع  الذات  مع  الت�سامح  بهذا  نكون  اأن  لنا  هل 
الآخرين وان نكون بهذه الأخالق العالية ؟! ربنا 

ارزقنا اأرواحا نقية كاأرواح عبادك ال�ساحلني.
وهكذا فان امل�سلم احلقيقي نقي ال�سريرة، طيب 
القلب، �سليم النف�ص، طاهر الروح، فهو ل يح�سد 
ول  يحقد  ول  يعتلي  ول  يتكر  ول  ُيرائي  ول 

ينوي ال�سر على اأحد اأبدا.
 فالإ�سالم ُيريد اأن يكون �سمري ال�سخ�ص وقلبه 
ا�سد بيا�ساً من الثلج واأنقى من اللجني واأ�سفى 
من املاء العذب وي�سرق اإ�سراقة ال�سم�ص يف رابعة 

النهار...

روُح �لت�سامح 
ونقاء �ل�سريرة
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م�سجد �ل�سيدة فاطمة �لزهر�ء )عليها �ل�سالم ( يف �لربتغال

�لتبذير معا  فلنحارب 
 يف ��ستخد�م �لورق

التبذي���ر يف ا�ستخ���دام ال���ورق يف الدوائ���ر 
الر�سمي���ة ب���ات هاج�س���ا ي���وؤرق الكث���ري م���ن 

املتابعني لل�ساأن العراقي، ملا يت�سمن من روتني 
ي�ساف اإىل �سل�سلة املراجعات التي تثقل كاهل املراجع 

يف الدوائر املختلفة، اإ�سافة اإىل الإ�سراف يف تبديد الورق 
واحلر وا�ستهالك اأجهزة الإ�ستن�ساخ احلكومية والأهلية.

فالذي يراجع دائرة ما - ول نذكر دائرة بعينها - لوجود هذا الداء 
الع�س���ال يف جميع الدوائر، فاإن املوظف اأول ما يطلبه ا�ستن�ساخات 
الإداري���ة  الكت���ب  ا�ستن�ساخ���ات  اإىل  اإ�ساف���ة  الأرب���ع،  امل�ستم�س���كات 
املطلوب���ة، حت���ى ل���و كان عن���ده اأولي���ات يف تل���ك الدائ���رة واإن كان���ت 
مراجعت���ه دوري���ة، فاإن املوظ���ف وبدل من ا�ستغنائ���ه بتلك املحفوظة 

عن���ده، يطالبه با�ستن�ساخات ملونة جديدة ما ي�سبب الإرهاق و�سياع 
الوق���ت والتبذي���ر، واأملنا من الدوائر املعني���ة الإكتفاء مبا عندهم من 

م�ستم�س���كات وطل���ب اجلدي���دة منه���ا فقط دفعا مل���ا يعاني���ه املواطن من 
روت���ني اإداري قات���ل، اإ�ساف���ة اإىل ما ذكر فاإن املواط���ن ل يتحمل املزيد 

من التعقيد يف معامالته الر�سمية...   

�حلكمة �سالة �ملوؤمن)1(
• ال�سديق الذي ت�سرتيه بالهدايا �سوف 

ياأتي يوم وي�سرتيه غريك 
• ال�س���ر يف كونك �سخ�سا مثريا للملل ، 

هو اأنك تقول كل �سيء 
عل���ى  ل���ك  �سه���ادة  ح�س���ادك  ك���رثة   •

جناحك 
يك���ون  ال���كالم عندم���ا ل  • اإنن���ا نطي���ل 

لدينا ما  نقوله 
راأي الآخرين  اأهم من  • راأي���ك بنف�سك 

فيك 
زوج���ا  لإبنته���ا  جت���د  اأن  تاأم���ل  الأم   •
اأف�س���ل من اأبيه���ا  وتوؤمن ب���اأن ولدها لن 

يجد زوجة مثل اأمه ... 
ُ����ك دائما عن نف�سك دليل على  • حتُدث��

اأنك ل�ست واثقا منها 
تك���ون عندنا مقرة جاهزة  اأن  • يج���ب 

لندفن فيها اأخطاء الأ�سدقاء 
مظلم  جانب  له  كالقمر  • كلنا 
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 �لتوقيُت يف �الأر�ش
 و�حلياة

اإن من الأمور التي تعني العبد على جتاوز 

العقبات ، هو اللتفات الواعي والتف�سيلي 

الأر�ص  على  للحياة   ) التوقيت   ( ل�سفة 

وما عليها، كالتفاتته اإىل التوقيت لالأر�ص 

نف�سها، بل ملا حولها من �سمو�ص وكواكب، 

وكيف اأن العي�ص فيها بكل �سخبها وحطامها، 

كاأنه اللبث يف �ساعة من نهار، مبا فيها من 

�سرعة النق�ساء!!.. اإن هذا الإح�سا�ص الذي 

ما  مع   - التوقيت  ب�سفة  اليقني  يرفده 

يقارنها من العتبار بال�سور املادية املوؤيدة 

لذلك كالأموات والقبور - يجعله ) يتعاىل 

( ب�سكٍل غري متكلف عن ال�سهوات من جهة، 

اأخرى،  جهة  من  البتالءات   ) يتحمل  و) 

لعلمه اأن ذلك كله زائٌل كزوال اأ�سل احلياة.. 

ومن هنا كان القراآن الكرمي هدًى ملن اآمن 

اأن  املعلوم  ومن  بالآخرة،  وتيّقن  بالغيب، 

الإميان واليقني، كالهما ي�سّب�ان يف تعميق 

هذا املفهوم، الذي من �ساأنه تغيري م�سرية 

العبد راأ�ساً على عقب. 

�لدنيا �نتقالة
اإن النتقال من هذه الدنيا هو عبارة عن �سفرة، 
وانتقال من حمطة اإىل حمطة.. فالأمر لي�ص 
املحط���ة  لأن  اخل���وف،  اإمن���ا  اأب���داً!..  مبخي���ف 
الأخ���رى حمطة جمهولة، ف���اإذا ُعرفت املعامل، 
وتزود الإن�سان لذلك العامل، فاإن الأمر ي�سبح 
غ���ري ميف.. فهذا ال�ستار عندما يزاح، يلتقي 
الإن�سان مع من يهوى، وهذا غاية املنى، وعلينا 
اأن نتذكر اإن اأول م�ساديق الإخال�ص، اأن ينفي 

الإن�سان املعا�سي والذنوب من حياته..

�لتقوى يف رو�يات �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم(
مروة علي �لدباغ

التق���وى ه���ي الطري���ق الوحيد للو�س���ول اإىل درج���ات ال�سعادة والطري���ق الوحيد للنج���اة من الهالك 
وال�سق���اء، ويق���ول ر�س���ول الل )�سلى الل علي���ه واآله( لأ�سحابه: )ل تقولوا اإن حمم���داً منا، فو الل ما 

اأوليائي منكم ول من غريكم اإل املتقون(، بحار الأنوار.
ويق���ول الإم���ام عل���ي )علي���ه ال�س���الم( يف اإح���دى خطب���ه )اإن تق���وى الل مفت���اح �س���داد، وذخ���رية معاد، 
وعت���ق م���ن كل ملكة، وجناة م���ن كل حنكة، بها ينجح الطالب، وينجو الراه���ب، وتنال الرغائب(، نهج 

البالغة. 
وروي ع���ن �سي���د ال�سه���داء احل�سني )عليه ال�س���الم( قوله )اأو�سيكم بتقوى الل ف���اإن الل قد �سمن ملن 
اتق���اه اأن يحول���ه عم���ا يك���ره اإىل ما يحب ويرزقه من حيث ل يحت�س���ب، اإن الل ل يخدع عن جنته، ول 

ينال ما عنده اإل بطاعته(، �سفينة النجاة.. ن�ساأل الل اأن يجعلنا مع املتقني.

رحيم �ال�سدي 
احلقيقة الأوىل:

واقع���اً  �سالتن���ا  تك���ون  اأن 
ات�سالي���اً مبحم���د واآل حممد 
جميع���ا  عليه���م  الل  �سل���وات 
ب���الل  يو�سلن���ا  الواق���ع  وه���ذا 
مت�سل���ني  كونه���م  جه���ة  م���ن 
ل���ه،  انف�س���ام  ل  ات�س���ال  ب���ه 
حي���ث اإنه���م ال�سب���ل الوا�سحة 
وه���م  تع���اىل  ب���ه  لالت�س���ال 

الأدلء اإلي���ه، م���ن تخل���ف عنهم هل���ك ومن تقدم 
عنهم غوى ومن لزمهم جنا.

احلقيقة الثانية:
ال�س���الة واقعه���ا التطبيق���ي العمل���ي ه���و تطبيق 
القوان���ني الفقهية تطبيقا عملي���ا واأدنى مراتبها 
الر�سال���ة العملي���ة وكلم���ا كان الفه���م التطبيق���ي 
له���ذه القوان���ني فهما عملي���ا كلما كان���ت ال�سالة 
واقع���اً ات�سالي���اً اأو�س���ع وهك���ذا التكام���ل اأو التمام 
اأو النق����ص يف الفه���م التطبيق���ي يو�س���ع وي�سي���ق 
الت�س���ال بقدر الإدراك التطبيقي، وكما هو قول 
املع�سوم عليه ال�سالم من خدم ات�سل ومن ات�سل 
و�سل ومن و�سل عرف، اإذن هي اخلدمة العملية 
مقدم���ة  والت�س���ال  الت�س���ال  مقدم���ة  لأنه���ا 
املعرف���ة واملعرف���ة  الو�س���ول والو�س���ول مقدم���ة 
للنف����ص والآفاق مقدمة ملعرف���ة الل وحممد وال 

حممد �سلوات الل عليهم جميعا.

احلقيقة الثالثة:
اأي فك���ر اأو ذكر اأو �سك���ر اأو �سر يف ال�سالة يكون 
ح�سرا فيما تت�سل واإل انقطع الت�سال اإىل غري 
املت�س���ل به فهل ن�ستطيع اأن تت�سل باأحدهم مثال 
بالهات���ف وتتكل���م م���ع غ���ريه اأو تتفك���ر يف غ���ريه 
وتغف���ل عن���ه فالنقط���اع ع���ن النور يعن���ي ات�ساًل 
بالظلم���ة والنقط���اع ع���ن الظلم���ة يعن���ي ات�ساًل 
بالن���ور فال ميك���ن معرفة الل ومعرف���ة كل �سيء 
اإل مبعرف���ة حمم���د وال حممد �سلوات الل عليم 
جميعا، لن الذي يعرفهم يدخل يف دائرة املعرفة، 
ي���ا عل���ي ل يعرف الل اإل اأنا واأنت، ول يعرفني اإل 

الل واأنت، ول يعرفك اإل الل واأنا.
احلقيقة الرابعة:

ال�س���الة ام���ة و�س���ط بها نت�س���ل مبا فوقه���ا وهي 
القوان���ني الأ�سولي���ة )العقيدة( وبه���ا نت�سل مبا 
دونه���ا وه���ي القوان���ني الفقهية )العم���ل( فيكون 

امل�سلي اآمناً وعاماًل ال�ساحلات.

�أربع حقائق لل�سالة 
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 يف م�سقف �ل�سحن �حل�سيني �ل�سريف


