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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

يف كتاب الحتجاج للطرب�صي )ره( باإ�صناده اإىل ابي حممد الع�صكري عليه ال�صالم يف ق�له تعاىل ومنهم 
اإىل امه اى ه� كما خرج من بطن امه ليقراأ ول  امي�ن ليعلم�ن الكتاب ال اماين ان الأمي من�ص�ب 
يكتب، ليعلم�ن الكتاب املنزل من ال�صماء، ول املتكلم به ولمييزون بينهما ال اماين "، اي ال ان يقراأ 
عليهم ويقال لهم ان هذا كتاب اهلل وكالمه ليعرف�ن ان قرئ من الكتاب خالف ماهم فيه، وان هم ال 
يظن�ن اي مايقر اأ عليهم روؤ�صاءهم من تكذيب حممد �صلى اهلل عليه واآله يف نب�ته وامامته على �صيد 
عرتته، وهم يقلدونهم مع انه حمرم عليهم تقليدهم ف�يل للذين يكتب�ن الكتاب بايديهم ثم يق�ل�ن 
هذا من عند اهلل لي�صرتوا به ثمنا قليال قال عليه ال�صالم، قال اهلل تبارك وتعاىل هذا الق�م من اليه�د 
كتب�ا �صفة زعم�ا انها �صفة حممد �صلى اهلل عليه واآله وهي خالف �صفته وقال�ا للم�صت�صعفني منهم: 
هذه �صفة النبي املبع�ث يف اآخر الزمان، انه ط�يل عظيم البدن والبطن، اهدف ا�صهب ال�صعر1 وحممد 
�صلى اهلل عليه واآله بخالفه، وه�  يجيء بعد هذا الزمان بخم�صمائة �صنة، وامنا اأرادوا بذلك لتبقى 
لهم على �صعفائهم ريا�صتهم، وتدوم لهم ا�صاباتهم ويكف�ا انف�صهم م�ؤونة خدمة ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل 
عليه واآله وخدمة علي عليه ال�صالم واأهل خا�صته، فقال اهلل عز وجل، )ف�يل لهم مما كتبت اأيديهم 
وويل لهم مما يك�صب�ن( من هذه ال�صفات املحرفات املخالفات ل�صفة حممد وعلي عليهما ال�صالم ال�صدة 
لهم من العذاب، يف ا�ص�اأ بقاع جهنم، وويل لهم ال�صدة من العذاب ثانية م�صافة اإىل الوىل، مما يك�صب�نه 
من الم�ال التي ياأخذونها اإذا ثبت�ا اأع�انهم على الكفر مبحمد �صلى اهلل عليه واآله، واجلحد ل��صيه 

واأخيه علي بن اأبي طالب عليه ال�صالم ويل اهلل.

َلَ َبْع�ٍس َقاُلواْ  ُهْم اإِ َذا َخاَل َبْع�سُ َواإَِذا َلُقواْ الَِّذيَن اآَمُنواْ َقاُلواْ اآَمنَّا َواإِ

وُكم ِبِه ِعنَد َربُِّكْم اأََفاَل  ُ َعلَْيُكْم ِلُيَحاآجُّ ا َفَتَح اللهّ ُثوَنُهم ِبَ دِّ اأَُتَ

وَن َوَما  َ َيْعلَُم َما ُي�ِسرُّ َتْعِقُلوَن {البقرة/76}اأََواَل َيْعلَُموَن اأَنَّ اللهّ

وَن اَل َيْعلَُموَن اْلِكَتاَب اإِالَّ اأََماِنَّ  يُّ ُيْعِلُنوَن {البقرة/77} َوِمْنُهْم اأُمِّ

لَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب  وَن {البقرة/78} َفَوْيٌل لِّ َواإِْن ُهْم اإِالَّ َيُظنُّ

واْ ِبِه َثَمناً َقِلياًل َفَوْيٌل  ِ ِلَي�ْسَتُ ِباأَْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِد اللهّ

ا َيْك�ِسُبوَن {البقرة/79} َوَقاُلواْ  َّ ا َكَتَبْت اأَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّهْم مِّ َّ لَُّهم مِّ

ِ َعْهًدا َفلَن  ْعُدوَدًة ُقْل اأَتََّخْذُتْ ِعنَد اللهّ َنا النَّاُر اإِالَّ اأَيَّاماً مَّ �سَّ َلن َتَ

ِ َما اَل َتْعلَُموَن {البقرة/80}  ُ َعْهَدُه اأَْم َتُقوُلوَن َعلَى اللهّ ُيْخِلَف اللهّ

َحاُب النَّاِر ُهْم  َحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه َفاأُْوَلِئَك اأَ�سْ َئًة َواأَ َبلَى َمن َك�َسَب �َسيِّ

ِفيَها َخاِلُدوَن {البقرة/81}  
دق الل العلي العظيم �سَ

ب�سم الل الرحمن الرحيم



. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
"اأرواحنا فداء للح�سني" ... "ياح�سني"....عبارات 
وحبن����ا  ت�سكن����ا  م����دى  لنعربع����ن  كث����ريا  نردده����ا 
للح�س����ني عليه ال�سالم ه����ذه الكلمات مهما انطلقت 
تعت����رب �س����ورة واإذا م����ا اأري����د مل�ساديقه����ا ان تتجل����ى 
ام����ام الع����ني فيجب البحث ع����ن ماهية ال����ذي قالها 
والت����ي تعترب احد م�ساديقها هو ان تكون ت�سرفاته 
طبق����ا ملا تختزن����ه هذه الكلم����ات من اأبع����اد عقائدية 
، للم�سادي����ق ع����دة اأ�سكال ويختل����ف ال�سكل واحلجم 
ح�س����ب االآثار املتتبة على قائل ال�سعارات فالبع�س 
يكون م�سداق قوله حياته والبع�س عياله والبع�س 
حريت����ه والبع�����س اأخالق����ه وت�سرفات����ه م����ع الغ����ري ، 
واب�س����ط م�سداق لهذه ال�سع����ارات عندما يبذل املال 
قائله����ا يف �سبي����ل احل�س����ني عليه ال�س����الم ، ومن تلك 

ال�سعارات ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما . 
وقد ج����اءت التو�سعة لغر�س تهيئ����ة اماكن لالعداد 

املليونية لزائري االمام احل�سني عليه ال�سالم.
وم����ن ه����ذا املنطل����ق الب����د لن����ا م����ن االإ�س����ارة ال م����ا 
رافق����ت عملية ا�ستمالك العق����ارات املحيطة بالعتبة 
احل�سينية املقد�سة لغر�س التو�سعة فقد اظهر بع�س 
االخ����وة ع����دة �سور رائع����ة لتعرب عن عم����ق حمبتهم 
للح�س����ني علي����ه ال�س����الم واإنه����م �سمن القل����ة الذين 
اذا حم�س����وا ولي�س����وا م����ن يك����ون الدي����ن لعقا على 
األ�سنته����م ب����ل انهم اثبتوا فع����ال لقولهم انهم حمبو 
احل�س����ني علي����ه ال�س����الم فالبع�����س تنازل ع����ن عقاره 
والبع�س تربع بجزء من مبلغ العقار والبع�س �سهل 
اأمور اال�ستمالك بالرغم من تعدد الورثة ، وهوؤالء 
ه����م امل�سداق احلقيقي للذين يحبون احل�سني عليه 
ال�س����الم ، وقد اخربنا الكثري م����ن باعوا عقاراتهم 
لغر�����س التو�سعة بانه����م قد رزقهم الل اماكن جيدة 

�سواء كان دار �سكن او حمال جتاريا.
فل����و نظر احل�سني عليه ال�س����الم ال وجوه اأ�سحاب 
وعر�س����ت  ال�سري����ف  برق����ده  املحيط����ة  العق����ارات 
مواقفه����م م����ن عملية اال�ستم����الك فانه م����ن املوؤكد 
�ستك����ون احلظ����وة واملكانة املرموقة لل����ذي بذل ماله 
م����ن اج����ل تو�سع����ة حرم����ه املقد�����س خدم����ة لزائ����ري 

االمام احل�سني عليه ال�سالم .    
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تحورت اخلطبة الثانية ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 
احل�سيني  ال�سحن  يف  اأقيمت  التي  اجلمعة  ل�سالة 
ال�سريف حول اأربعة حماور كان لها احل�سور والتاأثري 
الواقع العراقي وهذه املحاور  املا�سية على  يف الفتة 

هي:  
املح�ر الول : 

ابتداأ اخلطبة �سماحته بتوجيه كلمة �سكر لكل االأخوة 
القائمني على اإجناح زيارة االإمام الكاظم عليه ال�سالم 
يف الكاظمية قائال " نتوجه بال�سكر اجلزيل ال جميع 
االأخوة امل�سوؤولني االأمنيني واخلدميني الذين ا�سرفوا 
على زيارة االإمام الكاظم )عليه ال�سالم( التي انق�ست 
قبل ايام وكذلك زيارة امري املوؤمنني )عليه ال�سالم( 
يف يوم املبعث النبوي ال�سريف .. وقدم �سماحته �سكرا 
خا�سا الأهايل االأعظمية قائال " ون�سكر �سكرا خا�سا 
يف  لديهم  طيبة  روح  من  مل�سنا  ملا  االأعظمية  الأهايل 

التعامل مع الزائرين . 
املح�ر الثاين :

 من االأمور املهمة التي تر على العراقيني مع نهاية 
لطالبنا  ال�سيفية  العطلة  وهي  اأال  الدرا�سية  ال�سنة 
االأعزاء وال �سيما ان البلد مير بظروف خا�سة يجب 
اذا  عادة  " االن�سان  �سماحته  ذكر  فقد  اليها  االلتفات 
عا�س يف حالة فراغ قد تبداأ م�سكلة وقد تكون م�سكلة 
نف�سية او تاأتيه بع�س االأفكار توجه حياته للم�ستقبل 
اقول  انا   .. جيد  ب�سكل  الوقت  ا�ستغالل  عدم  ب�سبب 
واالأمهات  الكرام  االآباء  من  املرجو  العطلة  هذه  يف 
ل�سلوكيات  املنا�سبة  االأجواء  يهيئوا  اأن  الفا�سالت 

االأوالد با ميكن من تهيئة هذه االمور "..
ال�سرعي  اال�ستغالل  �سرورة  على  �سماحته  واكد   
ان  ال  م�سريا  العراق  اجل  من  البلد  يف  للحريات 

يف  الطلبة  وهوؤالء  الطلبة  طبقة  هم  البلد  ثمرة   "
امل�ستقبل القريب بناة البلد وبالنتيجة البد ان ن�سنع 

منهم جيال ً له القدرة على اإدارة البلد يف امل�ستقبل . 
ونوه �سماحته اإل م�ساألة مهمة اأال وهي حب الوطن 
قائال " هناك جيل قد مل يتح له الفر�سة ان يتبى 
على حب الوطن الأ�سباب معلومة للجميع .. فاأ�سبح 
هناك خلط بني االمتعا�س من نظام �سيا�سي عفا عليه 
لوطنه  الطالب  وحمبة  النا�س  حمبة  وبني  الزمن 
فا�سحب هذا اخللط وانعك�س على ابتعاد الطالب عن 
 ، البلد  حمبة  نف�سه  يف  يزرع  عندما  ..الطالب  وطنه 
وظيفة  هناك  انه  على  حقيقية  رغبة  نف�سه  يف  ُتزرع 
 .. ال�سحيح  باالجتاه  �سن�سري  اعتقد  الطالب  تنتظر 
ان  البد  املوجودة  �سرائحكم  بكل  الدولة  م�سوؤولية 
تفكروا تفكريا ً حقيقياً بفائدة الطلبة يف هذه العطلة 

."
املح�ر الثالث :

يف  املر�سى  مع  التعامل  بطبيعة  تعلق  املحور  هذا 
امل�ست�سفيات فقد قال �سماحته  " 

اعتقد ان املري�س كلمة واحدة قد ت�سعده تام النهار 
وكلمة واحدة قد ت�سيبه باإحباط ال نهاية عمره .. 
اأ�سبح  اجلانب  هذا  ال�سديد  لالأ�سف  امل�ست�سفيات  يف 
�سبه معدوم ..وانا هنا اتدث عن القاعدة العامة .. 
حقيقة هناك ِغلظة بالتعامل ابتداًء من ادنى موظف 
االكتاث  عدم  من  حالة  وهناك  موظف  اعلى  ال 
الروح  فقدان  من  حالة  وهناك  املري�س  بطلبات 
تنعك�س  وبالنتيجة  الطبي  الكادر  نف�سية  يف  االأبوية 

انعكا�سة حقيقية على املري�س"..
وا�ستطرد قائال " انا اأتكلم عن االإن�سان فاالإن�سان هذا 
هو املهم .. امل�ست�سفى عندما يدخلها االن�سان البد ان 

السيد امحد الصايف : الطلبُة يف املستقبل القريب بناة البلد وبالنتيجة البد ان 

نصنع منهم جيالً  له القدرة على إدارة البلد يف املستقبل

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

 املكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف        الزمان: 29 رجب 1432ه� املوافق 2011/7/1 

 الإن�ساُن هذا هو املهم .. 
امل�ست�سفى عندما يدخلها 

الإن�سان لبد اأن ي�سعر 
،،بالطماأنينة   

،،

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



ي�سعر بالطماأنينة .. من غري املعقول ان نتعامل معه 
لطلب  ي�ستنجد  مري�س  كاأنه  ال  عدو  كاأنه  تعامال 
وجانب  االأخالقي  اجلانب  عن  ..اأتدث  ال�سفاء 
فيها  تكون  ان  البد  فامل�ست�سفيات  والعطف  الرقة 
الفتات مطمئنة للمري�س وان يكون فيها هدوء وان 
يكون فيها من ال تفارقه االبت�سامة ويحاول ان يتكلم 
بهدوء فهذه امل�ساألة اأ�سبحنا باأم�س احلاجة لها وهي 

توؤثر على املري�س وعلى زائري املري�س . 
املح�ر الرابع :

ولل�سيا�سة وما مير به البلد ح�سة من هذه املحاور 
لل�سيا�سيني  موجها  واالأخري  الرابع  املحور  فكان 
كل  " طبعاً  البلد فابتداأ �سماحته احلديث قائال  يف 
االأمور  من  يكون  قد  �سيا�سية  عملية  يواكب  ت�سدع 
الطبيعية التي ترافق اأي عملية بناء .. وهذه لي�ست 
م�سكلة .. امل�سكلة هي البحث عن راأب ال�سدع ب�سكل 

ي .. ونحن االآن يف اأم�س احلاجة اليه .. جدهّ
من املعني يف راأب ال�سدع ؟ يقول �سماحته " اجلهات 
حماولة  يف  اال�سا�س  بالدرجة  معنية  ال�سيا�سية 
البلد  مل�ساكل  وجدية  حقيقية  حلول  اإيجاد  يف  جادة 
فيه  جديد  واقع  مع  تاأقلم  ال  نحتاج  حقيقة   ..
مقومات النجاح وهذه تبداأ يف بناء موؤ�س�سات الدولة 
االآن  ..اأقول  الذات  مكا�سب  عن  بعيداً  حقيقيا  بناء 
يف  اأولوية  تعطى  ان  يجب  ابتداًء  الدولة  موؤ�س�سات 
" وا�سار  بنائها الن مردودها االيجابي على اجلميع 
ال نقطة مهمة وهي ان " البناء الذاتي وال�سخ�سي 

من خالل موؤ�س�سات الدولة م�سريه ال الف�سل ".
 " قائال  النظر  تقاطع وجهات  على  �سماحته  وعقب 
تقاطع وجهات النظر قد تبدو يف بع�س احلاالت حالة 
�سحية متى؟!! اذا كان اختالف وجهات النظر الأجل 
بناء البلد ب�سكل حقيقي ال من اجل تزيق البلد وال 

من اجل اإيجاد عقبات اإزاء ما نحن ب�سدده"
�سماحته  اأ�سار  الدولة  موؤ�س�سات  بناء  طبيعة  وعن 
قائال " موؤ�س�سة الدولة تبنى بقواعد وهذه القواعد 
هي التي تنطبق على موا�سفات ياأتي فيها زيد وياأتي 
ن�سل  ان  فعال ً  ا�ستطعنا  اإذا   .. وتباعاً  عمرو  فيها 
بالبلد ال بناء اجلانب املوؤ�س�ساتي �سنقوى ، قد تكون 
يقلب  اإداري  قرار  ال  تتاج  حقيقية  م�سكلة  هناك 
، هذه اجلراأة يف  بها  نتعامل  التي  االإدارية  الطبيعة 
تعاون من  االإدارية تتاج ال  الق�سايا  بع�س  عالج 
من  حقيقي  تكاتف  ال  وتتاج  والعقد  احلل  اهل 
 .. ال�سيا�سية  اخللفية  عن  النظر  غ�س  مع  اجلميع 
امل�ستكة وتكلمنا كثريا ً عنها  العوامل  نتحدث عن 
الُبعد  ُبعد وهذا  انه ال زال هناك  لكن لالأ�سف جند 

بالنتيجة يدفع ثمنه املواطن ..
التنفيذية  اجلهات  ال  خطابه  وجه  واخريا 
والرقابية واالأخوة يف جمل�س النواب ب�سرورة تغيري 
ان  للبلد  البد   ، املواطن  كاهل  اأثقلت  التي  االأنظمة 
مي�سي م�سياً �سحيحاً حقيقياً عن طريق موؤ�س�ساته 

الر�سمية ..

اأهم ماجاء يف اخلطبة

ملا قدموه من روح طيبة  اهايل االعظمية  • �سكر خا�س ال 

مع زائري االمام الكاظم عليه ال�سالم.

النظر  غ�سِّ  مع  اجلميع  من  حقيقي  تكاتف  ال  • نحتاُج 

عن اخللفية ال�سيا�سية  لبناء اجلانب املوؤ�س�ساتي للبلد. 

اجلهاُت ال�سيا�سية 
ُ معنية بالدرجة 

الأ�سا�س يف حماولة 
جادة لإيجاد حلول 

حقيقية وجدية 
مل�ساكل البلد 

،،
،،
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ا�ست�سهاد  ذكرى  تر  �سنة  كل  من  رجب  �سهر  من  والع�سرين  اخلام�س  يوم  يف 
االإمام مو�سى بن جعفر الكاظم )عليه ال�سالم( �سابع االأئمة املع�سومني)عليهم 
ال�سالم(. ولكن من املهم اأن نتعلم  بهذه املنا�سبة من �سرية االإمام الكاظم )عليه 
ال�سالم( هذا االإمام العظيم، ون�ستقي الدرو�س والعرب، عن كيفية التحرك؟ وما 
هي جماالت العمل والن�ساطات املهمة التي ميكن من خاللها اأن نواجه التحديات 
د هويتنا وانتماءنا وتاريخنا وح�سارتنا  الداخلية واخلارجية؟ فهي بالنتيجة تهدهّ
وبالتايل ما هي  ينا�سب ظروفنا احلالية...  ز على ما هو مهم، وبا  نركهّ واأن   ..

الظواهر االنحرافية يف جمتمعنا وكيفية معاجلتها؟ 
وقد كانت املحاور الرئي�سية للحركة يف حياة االإمام)عليه ال�سالم(، وكان ن�ساطه 

يف اأربعة حماور رئي�سية :
اأواًل: �سيا�سية 

ثانياً: فكرية وعلمية 
ثالثاً: اأخالقية 

رابعاً: بناء اجلماعة ال�ساحلة 
اأوًلـ املح�ر ال�صيا�صي:

اإل بيان بطالن القيادة احلاكمة   فقد كان ترك االإمام )عليه ال�سالم( يتجه 
اآنذاك، وعدم م�سروعيتها، وحماولة حفظ  اأتباعه من الركون اإليهم واإعانتهم .. 
وال �سك اإن طبيعة القيادة احلاكمة يف الوقت احلا�سر تختلف جوهريا ًعن القيادة 

احلاكمة الدكتاتورية يف ذلك الوقت، واملت�سلطة على رقاب النا�س.
املتمثل يف االنقياد لتوجيهات  ال�سحيح  اأن نحفظ لالأمة موقفها  فاملطلوب هنا 
وروؤى املرجعية الدينية العليا، واأن نعتقد باأنها هي ال�سحيحة، ونلتزمها كمنهج 
اإ�سالح  اإل  احلا�سر  الوقت  بحاجة يف  ونحن   .. ب�سحته  وي�سلهّم  يتخذ،  وموقف 

�سيا�سي يتمثل با يلي:
1- اإ�سالح �سيا�سي على املدى القريب، وميثل الن�سبة االأقل من االآمال والطموحات، 

م�ستقاة ٌ من اخُلطبة االأول
 ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي

 21 رجب االأ�سب 1432ه�  امل�سادف2011/6/24 

حماوُر حركِة �الإمام �لكاظـــــــــــم )عليه �ل�سالم( يف �إ�سالح �الأمة
امل�اقف ُال�صيا�صية

 لالإمـــام م��صـــــى الكاظــــم 
- فك���ر ه���ارون العبا�س���ي باإرج���اع ف���دك ال اأوالد ف�اط�م����ة )عليه���ا 
ال�س���الم ( فقال لالإمام مو�سى بن جعفر)عليه ال�سالم( )حد فدكا 

حتى اأردها اليك (( حتى الح عليه فاأبى االإمام )عليه ال�سالم(.
فقال االإمام مو�سى الكاظم عليه ال�سالم : ال اآخذها اإال بحدودها.

قال هارون : و ما حدودها ؟
قال االإمام عليه ال�سالم : اإن حددتها مل تردها.

قال هارون : بحق جدك اإالهّ فعلت .
ق���ال االإم���ام )عليه ال�س���الم(: اما حدها االول فع���دن ، فتغري وجه 

هارون وقال : ايها.
قال االإمام )عليه ال�سالم(: واحلد الثان �سمرقند فاربد وجهه.

قال )عليه ال�سالم(: واحلد الثالث افريقية ، فا�سود وجهه .
وقال هارون : هيه .

ق���ال االإمام )عليه ال�س���الم(: والرابع �سيف البح���ر ما يلي اجلزر 
واأرمينية .

قال هارون: فلم يبق لنا �سيء ، فتحول ال جمل�سي .
قال االإمام )عليه ال�سالم(: قد اأعلمتك اإنني ان حددتها مل تردها 

فعند ذلك عزم على قتلي. 
- كان �سف���وان اجلم���ال �ساح���ب جم���ال كث���رية يوؤج���ر م���ا عن���ده 
للظاملني)هارون العبا�سي واتباعه( لذا كان يحب �سالمتهم وطول 

عمرهم .
فقال االإمام الكاظم عليه ال�سالم :كل �سيء منك ح�سن وجميل ما 

خال �سيئا واحدا .
فقال �سفوان)كان �سادقا يف والئه(:اأي �سيء ؟

ق���ال االإم���ام علي���ه ال�س���الم: اإكراوؤك)اإجارت���ك ( جمال���ك م���ن هذا 
الرجل)يعن���ى ه���ارون الر�سي���د(...اإل اأن ق���ال :ي���ا �سف���وان اأيق���ع 

كراوؤك عليهم
فقال �سفوان :نعم

قال االإم���ام عليه ال�سالم:اأتب بقاءهم حت���ى يخرج كراك؟)حتى 
توؤجر جمالك( 

قال �سفوان : نعم
ق���ال االإمام عليه ال�سالم :فم���ن اأحب بقاءهم فهو منهم ،ومن كان 

منهم كان ورد النار.
قال �سفوان فذهبت فبعت جمايل عن اآخرها )كلها( 

و�سائل ال�سيعة اجلزء11�س 502

اعداد وترير:�سامي جواد كاظم
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حماوُر حركِة �الإمام �لكاظـــــــــــم )عليه �ل�سالم( يف �إ�سالح �الأمة

وهو مار�سة ال�سغط امل�ستمر على القيادات ال�سيا�سية الإ�سالح اأدائها.
جديدة،  �سيا�سية  طبقة  ت�سكيل  يف  يتمثل  البعيد  املدى  على  �سيا�سي  اإ�سالح   -2
من  وال�سالح  ال�سحيح،  ال�سيا�سي  العمل  مات  مقوهّ يحمل  نا�سئ،  �سيا�سي  وجيل 
جهة املقومات الفكرية واالأخالقية والوطنية، وميتلك اخلربة من خالل وعيه 

الأخطاء واإخفاقات املرحلة ال�سابقة.
3- اإ�سالح على م�ستوى املبادئ واملعايري املعتمدة يف العمل ال�سيا�سي.

4- اإ�سالح على م�ستوى الوعي لدى القواعد ال�سعبية من النا�س تتمثل يف اعتماد 
املعايري لالنتخاب واالختيار ..

ثانيًا ــ فيما يخ�ص البناء الفكري والعلمي فيتمثل بالتايل:
واحل�ساري  املعريف  ومنهجنا  ثقافتنا  من  اأ�سيل  هو  ما  وتر�سيخ  تاأ�سيل   -1

والعلمي.
2- القيام بتح�سني ووقاية املجتمع من االأفكار الدخيلة على االإ�سالم وثقافتنا 

وعاداتنا وتقاليدنا.
وتتمثل اخلطوات املطلوبة بالتحرك على املوؤ�س�سات احلكومية ومنظمات املجتمع 

املدن واملوؤ�س�سات الدينية والوزارات العلمية للقيام بهاتني اخلطوتني .
والثقافات  الدخيلة،  االأفكار  خطورة  اإل  االنتباه  النا�س  عموم  من  ومطلوب 
امل�ستوردة من اخلارج، والتفاعل يف نف�س الوقت مع اجلهد املبذول حلماية ووقاية 

عنا�سر املجتمع من اأي ثقافة وفكر دخيل .
ثالثًا ــ البناء الأخالقي والرتب�ي:

ويتمثل يف اهتمام املوؤ�س�سات التعليمية والتبوية والدينية، واالأ�سرة بهذا البناء، 
وا�ست�سعار اأهميته والعمل على تر�سيخ اأ�س�سه ..اإ�سافة اإل االهتمام بالبناء العلمي 

االأكادميي، واإ�ساعة ثقافة القراءة واملطالعة واالهتمام بالكتاب وم�سادر املعرفة.
رابعًا ــ بناء اجلماعة ال�صاحلة:

على  للحفاظ  ال�ساحلة،  والنماذج  ال�ساحلة،  اجلماعة  لبناء  ال�سعي  املهم  فمن 
هوية االأمة، وتقدمي منوذج القدوة، وقيام هذه اجلماعة بعملية التغيري والبناء.

ويتمثل ذلك يف ايالء االهتمام ملجموعة خا�سة، يتمثل فيها اال�ستعداد الفكري 
لالن�سياع واالنتماء الفكري، واال�ستعداد للكماالت النف�سانية، ومن ذلك االهتمام 
باأ�سحاب الكفاءات والعقول املتميزة، والطلبة املتفوقون، وت�سجيعهم ومكافاأتهم.

اأخـــــالق
 الإمـــام م��صـــــى الكاظــــم 

روي اأن رج����ال اأ�سلت����ه النوا�سب كان باملدينة يوؤذي اأبا احل�سن مو�سى عليه ال�سالم 
وي�سب����ه اإذا راآه وي�ست����م علي����ا – علي����ه ال�س����الم – . فق����ال ل����ه بع�����س جل�سائ����ه يوما: 
دعن����ا نقت����ل هذا الفاجر، فنهاهم علي����ه ال�سالم عن ذلك اأ�سد النهي، و�ساأل عن هذا 
الرجل، فذكر اأنه يزرع بناحية من نواحي املدينة، فركب فوجده يف مزرعة، فدخل 
املزرع����ة بحم����اره، ف�س����اح به: ال توطئ زرعن����ا، فتوطاأه اأبو احل�س����ن – عليه ال�سالم 
اإليه فنزل وجل�س عنده وبا�سطه و�ساحكه، وقال له: كم  – باحلمار حتى و�سل 

غرمت يف زرعك هذا؟
فقال له: مائة دينار.

قال: وكم ترجو اأن ت�سيب فيه؟
قال: ل�ست اأعلم الغيب 

قال: اإمنا قلت لك كم ترجو اأن يجيئك فيه
قال: اأرجو فيه مائتي دينار.

قال: فاأخرج له اأبو احل�سن – عليه ال�سالم – �سرة فيها ثالثمائة دينار
وقال: هذا زرعك على حاله، والل يرزقك فيه ما ترجو.

فن����دم الرج����ل وهو ي����رى حلم االإم����ام وكرمه على ما ب����در منه جتاه����ه، فقام فقبل 
راأ�س����ه و�ساأل����ه اأن ي�سف����ح ع����ن فارط����ه، فتب�س����م اإليه اأب����و احل�سن – علي����ه ال�سالم – 

وان�سرف.
ومل����ا ذه����ب االإم����ام  عليه ال�س����الم  اإل امل�سجد فوجد ذلك الرج����ل جال�سا، فلما نظر 
اإلي����ه ق����ال: الل اأعل����م حي����ث يجعل ر�سالت����ه. ق����ال: فوثب اأ�سحاب����ه النوا�س����ب اإليه 
فقال����وا: م����ا ق�ستك؟ قد كنت تقول غري هذا، ق����ال: فقال لهم: قد �سمعتم ما قلت 
االآن، وجع����ل يدع����و الأبي احل�س����ن عليه ال�س����الم فخا�سموه وخا�سمه����م، فلما رجع 
االإمام – عليه ال�سالم – اإل داره قال جلل�سائه الذين �ساألوه يف قتل ذلك الرجل: 
)اأمي����ا كان خ����ريا م����ا اأردت اأو ما اأردت؟ اإنن����ي اأ�سلحت اأمره باملق����دار الذي عرفتم، 

وكفيت به �سره(.
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عن �صرية ِ 
بالٍل احلب�صيِّ 

اأم�ال الدولة)4(
ذل����ك  راف����ق  وم����ا  النظ����ام  �سق����وط  بع����د  ال�س����وؤاُل: 
م����ن انف����الت اأمن����ي ق����ام العدي����د م����ن االأ�سخا�����س 
باال�ستح����واذ عل����ى امللف����ات احلكومي����ة وخا�سة تلك 
التابع����ة لبع�س الدوائر االأمني����ة وفيها الكثري من 
املعلوم����ات ال�سحيح����ة وغ����ري ال�سحيح����ة املتعلق����ة 
بالنا�����س وبامل�سال����ح العام����ة، فه����ل يج����وز الأولئ����ك 
االأ�سخا�����س ا�ستمرار اال�ستحواذ عليها؟ وهل يجوز 
لهم بيعها؟ واإذا مل يجز ذلك فماذا ي�سنعون بها؟

اجل����واب: ال يج����وز له����م ذل����ك ويلزمه����م ت�سليمه����ا 
اإل جهة حكومي����ة ذات �سالحية، يوثق براعاتها 

لل�سوابط ال�سرعية والقانونية يف التعامل معها.
بع�����س  با�ستخ����دام  النا�����س  بع�����س  يق����وم  ال�س����وؤال: 
احلكومي����ة  الدوائ����ر  م����ن  امل�سروق����ة  املمتل����كات 
كاملول����دات الكهربائية وال�سي����ارات يف اإطار اخلدمة 
العام����ة فه����ل يج����وز له����م الت�س����دي لذل����ك ت�سرف 

�سخ�سي؟
اجلواب: ال يجوز.

ال�س����وؤال: يقوم بع�س اأئم����ة امل�ساجد ببيع ما جتمع 
لديه����م م����ن امل�سروق����ات م����ن الدوائ����ر احلكومي����ة 
ويدعون اإن لديهم االإجازة يف ذلك من قبل احلوزة 

العلمية فهل اأذن �سماحة ال�سيد يف بيعها؟
اجل����واب: مل ي����اأذن م����دهّ ظل����ه يف ذل����ك، ب����ل البدهّ من 
حف����ظ ما يت�سنى حفظ����ه واإرجاع����ه اإل اجلهة ذات 

ال�سالحية يف الوقت املنا�سب.
ال�س����وؤال: ق����ام بع�����س االأ�سخا�����س ببي����ع امل����واد التي 
ا�ستح����وذ عليه����ا اأو قبلها بعن����وان هدية من الناهب 

فما حكم االأموال االآن؟
ق بقيمتها على الفقراء املتدينني. اجلواب: يت�سدهّ

ال�س����وؤال: �سخ�����س يعمل عامل بن����اء وعند الو�سول 
اإل مق����ر العم����ل تب����ني ل����ه اإن املواد ) م����واد البناء ( 
م�سروقة من الدولة فهل يجوز له العمل وي�ستحق 

االأجرة؟
اجلواب: ال يجوز ذلك.

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله«

لو سألوك استفتاءات متنوعة

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

ƞøøøƽƴøøøǢøøøǮøøøǩƗ Ǭøøøøøøǡ ǔøøøøøǡǸøøøøøǭ

لو قمنا بالبحث بني �سفحات التاريخ عن �سرية هذا 
واله  عليه  الل  �سلى  الل  لر�سول  واملوؤذن  ال�سحابي 
منها  ن�ستدل  حمطات  عدة  عند  نقف  فاإننا  و�سلم 
ح�سن ال�سرية لهذا العبد ال�سالح ومن املوؤ�سرات التي 

ت�سري اإل ح�سن حال هذا ال�سحابي نذكر منها:.
واآله  عليه  الل  �سلى  الر�سول  حياة  يف  عذب  اأنه   -1
من قبل امل�سركني وكان موقفه �سلباً يف الثبات على 
التوحيد والت�سديق بالر�سالة وهذا يدل على ح�سن 

حاله.
وقد  موؤذناً  ليكون  الل  ر�سول  قبل  من  اختياره   -2
لكم  )يوؤذن  قال  انه  واآله  عليه  الل  �سلوات  عنه  ورد 

خياركم( .
ثقة  على  يدل  وهذا  املال  لبيت  خازناً  اي�ساً  كان   -3

ر�سول الل به ويدل على اأمانته.
4- �سهد حروب ر�سول الل جميعها.

انه  قيل  حتى  لالإ�سالم  ال�سابقني  من  كان  انه   -5
�سابق احلب�سة .

6- رف�سه لالأذان بعد ر�سول الل �سلى الل عليه واآله 
والأبي بكر خا�سة حيث طلب منه ذلك ما يدل على 

رف�سه لتلك اخلالفة واإنها غري �سرعية.
7- قبوله لالأذان عندما دعته فاطمة لذلك ما يدل 
قبول  ووجوب  ومكانتها  بحقها  عارفاً  كان  انه   على 

دعوتها.
8- ذكره الك�سي وقال عنه انه كان �ساحلاً وقد وردت 
روايات عن االأئمة عليهم ال�سالم يف ذلك فعن الفقيه 
عن اأبي ب�سري عن احدهما عليهما ال�سالم انه قال اإن 
بالاًل كان عبداً �ساحلاً فقال ال اأوؤذن الأحد بعد ر�سول 

الل �سلى الل عليه واآله.
9- رف�سه البيعة الأبي بكر وطرده من املدينة ب�سبب 
ذلك فقد روى الوحيد يف التعليقة عن جده انه قال 
�سامل  بن  ه�سام  عن  ا�سحابنا  كتب  بع�س  يف  راأيت 
قال:  البختي  اأبي  وعن  ال�سالم  عليه  ال�سادق  عن 

حدثنا عبد الل بن احل�سن بن احل�سن اإن بالاًل اأبى 
ان يبايع ابا بكر وان عمر اخذ بتالبيبه وقال له: يا 
بالل هذا جزاء اأبي بكر منك ان اأعتقك، فال جتيء 
تبايعه؟ فقال: ان كان ابو بكر اعتقني لل فليدعني 
لل واإن كان اعتقني لغري ذلك فها اأنا ذا ، واأما بيعته 
فما كنت اأبايع من مل ي�ستخلفه ر�سول الل �سلى الل 
اإل يوم  اأعناقنا  بيعة يف  ا�ستخلفه  واآله والذي  عليه 
القيامة فقال عمر: ال ابا لك: ال تقم معنا: فارتل 

اإل ال�سام.
تعال:  قوله  منها  قراآنية  اآيات  فيه  نزلت  وانه   -10
َواْلَع�ِسيِّ  ِباْلَغَداِة  َربَُّهْم  َيْدُعوَن  الَِّذيَن  َتْطُرِد  َوال   ((
ُيِريُدوَن َوْجَهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِح�َساِبِهْم ِمْن �َسْيٍء َوَما 
ِمَن  َفَتُكوَن  َفَتْطُرَدُهْم  �َسْيٍء  ِمْن  َعلَْيِهْم  ِح�َساِبَك  ِمْن 
امِلنَِي (( )االأنعام:52(، حيث نزلت هذه االآية فيه  الظَّ
ويف �سهيب وخباب وعمار. ومن االآيات: )) َوالَِّذيَن 
ْنَيا  َئنَُّهْم يِف الدُّ ِ ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا َلُنَبوِّ َهاَجُروا يِف اللَّ
 )) َيْعلَُموَن  َكاُنوا  َلْو  اأَْكرَبُ  ااْلآِخَرِة  ْجُر  َواَلأَ َح�َسَنًة 

)النحل:41(.
ُيِطِع  َوَمْن   (( تعال:  قوله  يف  ال�ساحلني  من  وهو 
ُ َعلَْيِهْم ِمَن  �ُسوَل َفاأُوَلِئَك َمَع الَِّذيَن اأَْنَعَم اللَّ َ َوالرَّ اللَّ
َوَح�ُسَن  نَي  احِلِ َوال�سَّ َهَداِء  َوال�سُّ يِقنَي  دِّ َوال�سِّ النَِّبيِّنَي 

اأُوَلِئَك َرِفيقاً (( )الن�ساء:69(،
منها:  ذكرنا  ما  غري  مادحة  روايات  فيه  وردت   -11
يح�سر بالل على ناقة من نوق اجلنة يوؤذن: ا�سهد اأن 
ال اله اإال الل وان حممداً ر�سول الل فاإذا نادى ك�سي 

حلة من حلل اجلنة.
الطحن  يف  ال�سالم  عليها  لفاطمة  م�ساعدته   -12
بالرحى فدعا له النبي �سلى الل عليه واله بقوله: 

رحمتها رحمك الل.
عليه  الع�سكري  لالإمام  املن�سوب  التف�سري  يف   -13
كان  ال�سالم  عليه  لعلي  بالل  تعظيم  ان  ال�سالم 
اأ�سعاف تعظيمه الأبي بكر فعوتب يف ذلك فاحتج على 

تف�سيل علي عليه ال�سالم بحديث الطري.

لو�ساألوك

اعداد وترير:�سامي جواد
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من �سرية �لعلماء

علماُء من الفلوجة
ال�صيخُ  ح�صن الفل�جي

ال�صيخُ  �صعيد الفل�جي 

ال�سي���خ ح�س���ن اب���ن ال�سيخ حممد �سالح ابن ال�سيخ ح�سن الفلوجي االأ�سل احللي  امل�سكن عامل فا�سل فقيه اأ�سويل منطقي كامل تقي ورع وكان 

اأديب���ا �ساع���راً ، ول���ه مزي���د اخت�سا�س بعلم املعان والبيان وكان من املدر�سني يف احللة جتتمع علي���ه جماعة من اهل العلم واالدب حل�سور در�سه 

منه���م ال�سي���د اجللي���ل حيدر احللي ال�ساع���ر ، وال�سيد حممد وال�سيد ح�سن واملريزا جعفر واملريزا �سالح اأجن���ال ال�سيد مهدي القزويني املتوفى 

�سنة )1300( تلمذوا عليه يف احللة ، وكان اإمام جماعة فيها ي�سلى خلفه ال�سلحاء واأهل الدين ..

وفاته: تويف يف احللة �سنة )1299(.

ال�سيخ �سعيد بن عبد الر�سول الفلوجي احللي النجفي فا�سل فقيه عارف تتلمذ على ال�سيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي يف النجف املتوفى 

�سنة 1337 هجرية وكان من خوا�س اأ�ستاذه ومن الذابني عنه ايام اختالف اهل فار�س يف الد�ستور اجلديد االإيران و�سار املتجم له مع جماعة 

اأ�ستاذه وقابل هذه اجلماعة جملة من اأعيان اهل هذا الع�سر ، من يطلق عليه القول باخلروج عن جادة االآداب العرفية وال�سرعية من اإظهار 

مثالب الطرف االآخر ون�سبة االبداع له .

ا�سته����ر املرج����ع املجاه����د اآي����ة الل العظمى ال�سي����د ح�سني القمي )رحم����ه الل( بزهده و تق����واه و جهاده �سد 

احلكوم����ة البهلوي����ة . . و ا�سته����ر اي�س����اً يف جمال االخالق االجتماعي����ة بال�سداقة وفق املعاي����ري ال�سرعية ، 

ف����كان م����ع �سديق����ه ال حدهّ امل�سروع ، و عند املح����ذور ال�سرعي كان يرف�س ان يدو�����س املعيار ال�سرعي الأجل 

����م ، و لكني من اأجله  ����ه له . . فكان يقول دائم����اً : انا ا�ساير �سديقي ال باب جهنهّ �س����واد ع����ني ال�سدي����ق و حبهّ
الاأدخل جهنهّم اأبداً .

حت����ى اأن����ه ملهّ����ا عل����م اأن اأح����د اأوالده الذي كان يدر�����س العلوم الدينية يف احل����وزة ، اليح�س����ر الدرو�س بانتظام 

و ا�ستم����رار ، قط����ع راتب����ه ال�سه����ري ال����ذي ُيعطى لطالب العل����وم الدينية يف احلوزات العلمي����ة من بيت املال 
اال�سالمي و قال له :

د بنف�سك للكدهّ و العمل ، كيف اأعطي من مال  » انني الا�ستطيع �سرف هذا املال عليك ، بناًء على ذلك تعههّ

ريف ( لطلبة اليدر�سون العلوم الدينية « . ل الل تعال فرجه ال�سهّ ة بن احل�سن االمام املهدي ) عجهّ احلجهّ

فاأطاعه ولده ، و ذهب يعمل . و كذلك حينما كان ال�سيد القمي يريد ال�سفر ، كان )رحمه الل( يطلب من 

تالمذت����ه الراغب����ني يف ال�سف����ر معه ان يرافق����وه لينتهز �ساعات �سفره اي�س����اً يف تدري�سهم و تعليمهم ، كيال 

يكون قد �سرف على نف�سه من ذلك املال لل�سفر من دون عطاء مقابل ، و ما اأف�سل اأن يكون ذلك هو طلب 
العلم .

اأهمّيُة املوعظة
خ���رج املرج���ع الكب���ري ال�سي���خ مرت�سى 
ح���رم  م���ن  الل(  )رحم���ه  االن�س���اري 
االمام احل�سني )عليه ال�سالم( يحوط 
به تالمذته من العلماء و اأ�ساتذة حوزة 
كربالء املقد�سة . . فقال لهم : لنذهب 
ال�سي���خ جعف���ر  ال اال�ستم���اع ملواع���ظ 
ال�سو�س���تي و ن�ستفي���د م���ن �سماحته ، 

فاإن قلوبنا مالْت ال الق�ساوة .
و كان ال�سي���خ مرت�سى االن�ساري يريد 
بذل���ك ان يعلهّ���م تالمذت���ه الرغب���ة يف 
جمال�س الوعظ و يقول لهم ان العامل 
لي����س بعلم���ه امن���ا بالتبي���ة الروحي���ة 

املداومة اأي�ساً .

ديق لاأدُخل الّنار ِمن اأجل ال�صّ
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امل�صادقة على حكم العدام بتفجري مرقد الإمامني 
الع�صكريني عليهما ال�صالم

ثالثة �صيناري�هات لرت�صيق احلك�مة احلالية..

املطالبة بتغيري قيادات وزارتي الدفاع والداخلية

زيادة ح�صة امل�لدات الهلية من زيت الغاز جمانا ..

مفتي الديار امل�صرية يجيز اإقامة مرا�صيم الن�صف من �صعبان 

الإعالن عن عدد امل�ق�فني يف ق�صايا 
ف�صاد مايل واإداري

اأعلنت هيئة النزاهة اأن عدد املوقوفني يف ق�سايا 
ف�س���اد مايل واإداري بل���غ 169 موقوفا خالل �سهر 
ني�س���ان اأبري���ل املا�سي.واأ�س���ارت الهيئ���ة يف بي���ان 
ن�ُ�س���ر عل���ى موقعه���ا االإلك���تون اأنه���ا اأحالت 25 
م���ن املتهم���ني اإل الق�س���اء، م�س���رية اإل اإط���الق 
�س���راح 43 منه���م بكفال���ة يف حني اأفرج ع���ن اأربعة 

اآخرين لعدم كفاية االأدلة.  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وزارة املالية ت�صعى لإلغاء الر�ص�م 
اجلمركية عن الب�صائع الداخلة

 اإىل البالد من �ص�ريا
ك�س���ف م�س���در يف وزارة املالي���ة عن �سع���ي الوزارة 
اللغاء الر�س���وم اجلمركية عن الب�سائع الداخلة 
ال الب���الد م���ن �سوري���ا ، وب���ني امل�س���در ان وزي���ر 
املالي���ة بح���ث خالل لقائه وف���دا اقت�ساديا �سوريا 
و�سع اآليات اللغاء الر�سوم عن الب�سائع الداخلة 
احلكوم���ة  اعلن���ت  ان  بع���د  �سوري���ا  م���ن  للع���راق 
ال�سوري���ة انها �ستقوم م���ن جانبها ببادرة اللغاء 
هذه الر�سوم، مبينا ان هذه اخلطوة ت�سعى الزالة 

املعوقات امام احلركة التجارية بني البلدين.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

كربالء تزود معامل الثلج 
 بالكهرباء امل�صتمرة

ق���ررت احلكومة املحلية يف كربالء تزويد معامل 
الثل���ج باملحافظ���ة والبال���غ عدده���ا ثماني���ة ع�س���ر 
معم���ال بالكهرب���اء امل�ستمرة ع���ن طريق خطوط 
الط���وارىء �سريطة بيع قالب الثل���ج ب�سعر الفي 
دينار فقط خالل مو�سم ال�سيف ال�سيما يف �سهر 
رم�س���ان املب���ارك ، رئي�س اللجن���ة االقت�سادية يف 
جمل����س املحافظة طارق اخلي���كان بني ان هناك 
جلانا �ستق���وم بعملية زيارة مفاجئة ملعامل الثلج 

لالطالع على التزامها بالقرارات..

ك�س���ف م�سدر رئا�س���ي مطلع ع���ن م�سادقة نائب 
رئي����س اجلمهوري���ة خ�س���ري اخلزاع���ي على عدد 
من اأح���كام االإعدام بحق مدانني باأعمال اإرهابية 
، مبين���ا اأن من بني امل�س���ادق على اإعدامهم املدان 
بتفج���ري مرق���د االإمام���ني الع�سكري���ني عليهم���ا 

ال�س���الم وال���ذي يدعى ي�سري فاخ���ر حممد على 
الطريقي وهو تون�سي اجلن�سية.....واكد امل�سدر  
اأن مرا�سيم االع���دام اختريت ب�سكل ع�سوائي من 
اأ�س���ل 58 مر�سوم���ا و�سل���ت اإل دي���وان الرقاب���ة 

القانونية..

ك�س���ف النائب عن ائتالف دول���ة القانون ح�سني 
االأ�س���دي عن وجود ثالثة �سيناريوهات لت�سيق 
ال�سيناري���و  ان  اإل  احلكوم���ة احلالي���ة، م�س���ريا 
االأول يت�سم���ن دمج عدد من الوزارات واخت�سار 
وزارات الدول���ة االثنت���ي ع�س���رة ب���وزارة واح���دة. 
واأ�س���اف االأ�سدي  ان ال�سيناري���و الثان املطروح 

يتعل���ق باإقالة الوزراء الذي���ن ثبت تق�سريهم يف 
اأداء واجباتهم خالل املدة املا�سية بعد احل�سول 
واأ�س���ار  اإقالته���م.  عل���ى  الربمل���ان  موافق���ة  عل���ى 
االأ�س���دي اإل ان اخلي���ار الثال���ث �سيك���ون اللجوء 
لت�سكي���ل حكوم���ة اأغلبي���ة �سيا�سية، الفت���ا اإل اأن 

اخليار االأول هو االأوفر حظا. 

ق���ال ع�سو جلن���ة االأمن والدف���اع النيابية حاكم 
اللجن���ة تعت���زم املطالب���ة بتغي���ري  ، ان  الزامل���ي 
القي���ادات االأمني���ة يف وزارتي الداخلي���ة والدفاع 
الذي���ن م�س���ى عل���ى ت�سلمه���م منا�سبه���م اأك���ر 
من �سنتني.واو�س���ح الزاملي "ان من ال�سروري 

تغيري اخلطط االأمنية ومعظم القادة واالآمرين 
يف وزارت���ي الداخلية والدف���اع الن البع�س منهم 
م�سى على وجودهم يف منا�سبهم نحو 8 �سنوات 
وهذا خمال���ف للقوانني واللوائح اخلا�سة بعمل 

القادة وال�سباط".

اأعل���ن الناط���ق با�س���م احلكوم���ة عل���ي الدب���اغ 
موافق���ة جمل����س ال���وزراء عل���ى طل���ب وزارة 
النفط زيادة كمية زيت الغاز املجهز الأ�سحاب 
املول���دات االأهلي���ة جماناً م���ن 30 لتا ال 35 
لتا لكل KVA .واو�سح الدباغ ان املجل�س 
ا�س���تط الت���زام اأ�سح���اب املول���دات االأهلي���ة 

بالت�سغي���ل مل���دة 12 �ساع���ة يومياً واإبت���داًء من 
ان  االول م���ن �سه���ر ت���وز املقب���ل ، م�سيف���اً 
املجل����س وافق على التعاقد مع �سركة اإيرانية 
لتنفي���ذ اأنب���وب لنق���ل الغ���از م���ن اإي���ران ال 
حمط���ات بغ���داد ودي���ال ببل���غ 365 ملي���ون 

دوالر ومبلغ الدفعة املقدمة .

يجي���ز  فت���وى  امل�سري���ة  الدي���ار  مفت���ي  ا�س���در 
بوجبه���ا اقامة احتفاالت مول���د االمام احلجة 
�سحيف���ة  وقال���ت   ، م�س���ر  يف  )ع���ج(  املنتظ���ر 
الد�ست���ور "ان مفت���ي م�س���ر ال�سي���خ عل���ي جمعة 
ا�سدر فتواه اجاز فيها اقامة االحتفاالت بذكرى 
مي���الد االمام �ساحب الزم���ان )عج( يف م�سر يف 
اخلام�س ع�سر من �سهر �سعبان  . وا�ساف مفتي 

مرا�س���م  اقام���ة  يف  اختالف���ا  هن���اك  "ان  م�س���ر 
االحتف���االت وطبيعتها والت���ي يكون بع�سها على 
�س���كل احتف���االت يف امل�ساج���د، لك���ن الينبغ���ي ان 
ت�سم���ل االمور التي نهى الل تعال عنها"،ح�سب 
قول���ه.وكان مفت���ي م�س���ر ق���د ا�سدر فت���وى من 
قب���ل جتي���ز "زيارة القب���ور وان ذلك االمر اليعد 

�سركا او كفرا".
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ح�صني النعمة
بني  متكامل  ثقايف  عمل  هذا  ليومنا  يوجد  ال 
الثقافة  ب�ساأن  يرتقي  العربية  الثقافة  موؤ�س�سات 
االإ�سالمية عامليا، هذا نتيجة النت�سار مواطن الفقر 
االأنانية  روح  تغطر�س  عن  ف�سال  واملعريف،  الثقايف 
نف�سها يف  التي جعلت  املوؤ�س�سات  اأكر  واالأنفة عند 
مل  اإن  االإعالم  و�سائل  الكثري من  اإن  مع  الطليعة، 
تكن متلكئة فهي قليلة بالرغم من تيزها اأمام املد 

الثقايف لباقي االأمم واحل�سارات.
فيما باتت اأغلب التقنيات حمرمة ب�سكل اأو باآخر يف 
ا�ستخدامها كو�سيلة ملواكبة التطور والوثوب ب�سدة 
بالغربنة  واأق�سد  العربية،  ال�سعوب  غربنة  اأمام 
الغربي(،  الثقايف  للمد  الدميوغرايف  )االت�ساع 
ثقافة  بتقبل  وولهه  العربي  التعط�س  على  عالوة 
الغرب اأكر الثقافات انت�سارا، ناهيك عن النزعات 
والتطرفات التي اأ�سابت على فهم االإ�سالم احلقيقي، 
االإ�سالمية  الثقافة  لهوية  العام  الذوق  وافتقار 
واحلديث وفق ما ت�ستهيه االأنف�س ما اأفقد كاريزما 
التح�سر وان�سياع  االإ�سالمية من  العربية  الثقافة 

وان�سهار باقي املجتمعات غري العربية فيها.       
اأدى الإخالل  اأخرى هيمنة الفقر الثقايف  من جهة 
النمو الثقايف لدى االأطفال فتاجع يوماً بعد يوم 
امل�سوؤولة  للطفل،  الثقافة احلقة  وو�سائل  بكونات 
على  اأ�سفت  والتي  لديه،  اخليال  ملكات  دعم  عن 
قدراته  تنمية  يف  ال�سعف  �سفة  العربي  الطفل 
املعرفية،  مداركه  تو�سيع  ويف  والتعبريية  اللغوية 
وبلورة  االإبداعية  خميلته  اإغناء  يف  �سعف  وكذلك 

�سخ�سيته الثقافية.
فيه  يبدو  الذي  الزمن  هذا  يف  فيه  �سك  ال  وما 
احلال  يف  والتبدل  كثرياً  والتنوع  �سريعاً  التغري 
متكرراً، اإن طفل اليوم �سوف يرتدي عباءة الغربنة 
من حوله قبل اأن ي�سهم يف بناء امل�ستقبل وهو الذي 
مل يكن يح�سل لالأجيال ال�سابقة التي �سادت فيها 

تعاليم وفكر وثقافة اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.
يعني  التي  املع�سلة  لهذه  احلل  هو  ما  ترى  فيا 

اإهمالها اإ�سعافاً ملجتمعنا ؟؟؟
 

من وحي القلم

تَت خطِّ
          الفقر الثقايف

ح����د  ا
اجلميل����ة  اجلوان����ب  اه����م 
للعتب����ة احل�سيني����ة املقد�س����ة هي االب����واب اخلارجية 
وما لها م����ن رونق زخريف وفن كتابي جتعل الناظر 
اليه����ا ي�سع����ر بروع����ة الت�سمي����م والتنفيذ م����ع هيبة 
املكان ، واحلديث عن تاريخ اأبواب ال�سحن احل�سيني 

ذو �سجون وهذه اإملامة �سريعة عن تاريخها :
قب����ل �سن����ة 1948 كان لل�سح����ن احل�سين����ي ال�سري����ف 
�س����ت  اأب����واب قدمي����ة م�سنوع����ة كله����ا م����ن االخ�ساب 
القا�س����ان  م����ن  عق����ادة  منه����ا  كل  وتعل����و  الفاخ����رة 
اأبي����ات  اأو  اآي����ات قراآني����ة  البدي����ع املزخ����رف تزوقه����ا 
�سعري����ة وتق����ع عل����ى جانب����ي مداخلها مقاب����ر بع�س 

العلماء وال�سادات وهي :
1 � ب����اب القبل����ة : وتق����ع يف الوج����ه القبل����ي للح�سرة 
يف منت�س����ف ال�سل����ع اجلنوبي منه ويبل����غ طول برج 
مدخله����ا  15 م ، وعر�����س قاعدته����ا 8 م . اأم����ا الب����اب 
فيبل����غ ارتفاعه����ا ح����وايل 5 ر 5 م وعر�سه����ا ثالث����ة 
اأق����دم  امل����ت . ويعت����رب بناوؤه����ا م����ن  اأمت����ار ون�س����ف 
االأب����واب االخرى يف احلائر . وقد رفعت هذه الباب 
حديث����ا  ون�سب����ت يف حمله����ا ب����اب جدي����دة �سخم����ة 
مزخرفة باحلفر الب����ارز  وتيط اإطاراتها زخارف 
نباتي����ة معمولة من اخل�سب وه����ذه الباب اأكرب من 
�سابقته����ا وق����د ن�سب����ت يف الن�سف من �سعب����ان �سنة 

1385 ه� .
2 � ب����اب الزينبي����ة : وتق����ع يف اجله����ة الغربي����ة م����ن 
ت����وؤدي  ال�سح����ن وق����د �سمي����ت به����ذا اال�س����م النه����ا 

باخلارج من ال�سحن ال ) تل الزينبية ( .
3 � ب����اب ال�سلطانية : وتق����ع يف اجلهة الغربية اأي�سا 
وق����د �سمي����ت به����ذا اال�سم ن�سب����ة ال م�سيده����ا اأحد 
�سالط����ني اآل عثم����ان وتق����ارب اأبعاده����ا اأبع����اد ب����اب 

الزينبية .

4 � باب 
ال�س����درة : وتق����ع يف زاوي����ة 

ال�سح����ن املطهر من اجلهة ال�سمالية الغربية وقد 
نقل����ت له����ا موؤخرا ب����اب القبلة ون�سب����ت يف مدخلها 

وهي مهداة من قبل خالق زادكان .
5 � باب����ا ال�سحن ال�سغ����ري : وكانتا قبل فتح ال�سارع 
املحيط ب� ) احلائر ( من اجلهة ال�سرقية وقد بقيت 

منه باب واحدة فقط امل�سماة ب� ) باب ال�سهداء (. 
6 � ب����اب قا�سي احلاجات : وتقع يف اجلهة ال�سرقية 
لل�سح����ن ال�سري����ف � مقاب����ل �سوق الع����رب � وهي من 
االأبواب القدمي����ة تلي جبهتها اخلارجية زخارف 

من القا�سان النفي�س .
ويف عام 1948 ت ا�سافة ثالث  اأبواب هي 

1- ب����اب الراأ�����س ال�سري����ف وتق����ع بني ب����اب الزينبية 
وب����اب ال�سلطاني����ة يف ال�سل����ع الغربي م����ن ال�سحن 
االإي����وان  م����ن  الب����اب  ه����ذا  انف����ذ  وق����د   . ال�سري����ف 
النا�س����ري اأو احلمي����دي . وه����و اي����وان معقود بديع 
ال�سكل جمي����ل الزخرفة يحليه القا�سان املقرن�س 
وتيطه كتائب قراآنية واأبيات �سعرية اأرخت ب�سنة 
1309 . ويبل����غ ارتفاع����ه ح����وايل 15 م����تا وط����ول 

قاعدته ال�سفلى 8 م وعر�سها 5 م .
ال�سمالي����ة  الزاوي����ة  يف  تق����ع   : الكرام����ة  ب����اب   -2
ال�سري����ف وه����ي معق����ودة  ال�سح����ن  م����ن  ال�سرقي����ة 
بالقا�س����ان اجلمي����ل اأي�س����ا وعليه����ا كتائ����ب قراآنية 

واأ�سعار فار�سية.
3- ب����اب الرج����اء : وتق����ع يف الزاوي����ة اجلنوبي����ة من 

ال�سحن ال�سريف .
ويف �سنة 1960 م : قامت جلنة التعمريات بفتح باب 
جدي����دة للرو�سة ال�سريف����ة با�سم باب ) ال�ساحلني 
( يف اجله����ة ال�سمالي����ة من ال�سح����ن ال�سريف وتقع 

هذا الباب يف اإيوان مريزا مو�سى الوزير  .

اأب�اُب ال�صحن احل�صيني ال�صريف
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تقرير: ح�صني النعمة

فَحب����ِس  ال�س���الم(  )عليه���م  اأئمتن���ا  ا�سطه���د 
م���ن ُحب�َس منه���م، واأُبعَد من اأُبع���د، اأما االإمام 
امله���دي )عج���ل الل تع���ال فرج���ه ال�سري���ف(، 
ال���ذي ت���وارى عن االأنظ���ار ب�سيئ���ة ربانية يف 
الف���تة املظلم���ة الت���ي توله���ا بها بن���و العبا�س 
احلكم وعاثوا يف االأر�س ف�ساداً ويف االأنام قتاًل 
وت�سري���داً، ومل���ا تت�س���ف ب���ه االأم���ة االإ�سالمية 
يف غيب���ة االإم���ام احلج���ة )عج���ل الل فرج���ه 
ال�سري���ف( م���ن اأح���داٍث وق�ساي���ا تعن���ى ب�ساأن 
كل م���ا يتعل���ق باأحكام الت�سري���ع وما له عالقة 
بالدي���ن احلني���ف، فق���د ُوكل���ت ال اأ�سخا����س 
ثقاة معتمدين لدى االإمام اأثناء غيبته، كانت 
مهمته���م ب���ث اإرها�س���ات املوؤمن���ني واأ�سئلته���م 
وهمومه���م اإل مق���ام االإم���ام احلج���ة )علي���ه 
ال�سالم( ونقل التعاليم واالإر�سادات واالأجوبة 
اإليه���م م���رة اأخ���رى، وه���وؤالء الذي���ن كان لهم 
ال�س���رف واحلظ���وة يف التمثي���ل والنياب���ة ه���م 
اأربعة اأ�سخا����س اتفق عليهم امل�سلمون ال�سيعة 
ُه���م: )عثمان بن �سعيد العم���ري، وحممد بن 
عثم���ان اخلالن، واحل�سني بن روح، وعلي بن 

َمري(. حممد ال�سَّ
ويقول املحدث القمي: )من وظائف الزائرين 
للعتب���ات املقد�س���ة يف الع���راق اأثن���اء اإقامته���م 
يف مدين���ة الكاظم���ني الطيبة ه���و التوجه اإل 
بغ���داد لزي���ارة الن���واب االأربع���ة، الذي���ن ناب���وا 
ع���ن اإم���ام الع�سر )�سلوات الل علي���ه(، وزيارة 
قبوره���م ال تتطل���ب من الزائ���ر بذل كثري من 
اجله���د فه���ي يف مدينة بغداد غ���ري بعيدة عن 
الوافدي���ن م���ن ال���زوار ول���و كان���ت منت�سرة يف 
اأق�سى البالد لكان يحق اأن ت�سد اإليها الرحال، 
وتط���وى يف �سبيلها امل�سافات، ويتحمل متاعب 
ال�سف���ر وال�سدائ���د لني���ل ما يف زي���ارة كل منها 

من االأجر العظيم والثواب اجلزيل(.
حديثن���ا له���ذا الع���دد ع���ن ال�سي���خ عثم���ان ب���ن 
كان  علي���ه(  الل  )ر�س���وان  العم���ري  �سعي���د 
ار ب���ن يا�سر  اأول ال�سف���راء، وه���و م���ن ن�س���ل عمهّ
بال�سم���ن،  يتج���ر  كان  علي���ه(،  الل  )ر�س���وان 
اإل  احلق���وق  حم���ل  اأرادوا  اإذا  ال�سيع���ة  وكان 
االإم���ام الع�سك���ري )علي���ه ال�س���الم( اأنفذوه���ا 
اإلي���ه فيجعلها يف ج���راب ال�سمن فيحملها اإل 
االإم���ام )عليه ال�س���الم(، ب�سبب ظروف التقية 
الت���ي كان يعي�سه���ا ال�سيع���ة اآن���ذاك، وق���د ورد 
يف اأمانت���ه ووثاقت���ه م���ا يرتقي ب���ه اإل خوا�س 
اأ�سحاب االإمامني الهادي والع�سكري )عليهما 

ال�سالم(.
عا�س �سيخنا اجلليل عظيم القدر عايل ال�ساأن، 
ويكفي انه خدم ثالثة من االأئمة الطاهرين، 
واإنه���م اختاروه باباً بينهم وبني �سيعتهم فكان 
اأول ال�سف���راء ال االإم���ام احلج���ة )�س���الم الل 
علي���ه( وان���ه اأدى االأمان���ة ب�س���دٍق واإخال����س 
من���ذ كان اب���ن اإحدى ع�سرة �سن���ة وحتى توفى 
�سن���ة 280هجري���ة ببغ���داد، وق���ربه ه���ذا بق���ي 
م���زارا يق�سده املوالون لال�ستزادة من عطائه 
وكرامات���ه، فه���و الي���وم وبع���د ما مر ب���ه البلد 
م���ن ح���روٍب واعت���داءات كان همه���ا زرع الفنت 

اإال اإن االأخ���وة ووحدة الدين والعرق كانت لها 
كلم���ٌة واإ�سراٌر يف احلفاظ على مزارات العراق 
ال�سريف���ة ومنها مزار ال�سي���خ عثمان العمري، 

الذي دفن فيه وكان دارا له.
مرق���ده الطاه���ر ببغ���داد يف جان���ب الر�ساف���ة 
ق���رب نهر دجل���ة يف �سوق املي���دان قبلة امل�سجد 
املع���روف قدمي���اً ب�سج���د ال���درب، ويظهر اأن 
اأول م���ن جعل عليه �سندوقاً هو )الرئي�س اأبو 
من�سور حممد بن املفرج( ويظهر ذلك بكتاب 
الغيب���ة لل�سيخ الطو�س���ي واأن ذلك كان ما بني 

عامي 408�430ه�.
ق���د اأهم���ل املرق���د اإهم���اال تاماً من قب���ل وزارة 
االأوق���اف العراقية يف عه���د النظام املباد، فيما 
ي�سه���د مزاره ال�سري���ف العديد من اجلن�سيات 
العراقي���ني  الزائري���ن  ع���ن  ف�س���ال  الواف���دة 
مع���امل  اإن  اإال  م�ساحت���ه  �سغ���ر  م���ن  بالرغ���م 
ه���ذا امل���زار بالغة االأهمي���ة مل تدثره���ا اأعمال 

التفجري املتكررة.
ف�سي���دت عل���ى ق���ربه قب���ة متباهي���ة، �ساخم���ة 
ب�سم���وخ ا�سم���ه واأث���ره، وم�ستن���دة عل���ى اأعمدة 
قائم���ة و�س���ط م�ساح���ة م���ن حائ���ر �سغ���ري ال 
تتع���دى الثالث���ني م���تا، م���زدان بهال���ٍة م���ن 
االأ�س���واء املنك�س���رة على قط���ع املرايا املتربجة 

مزار ال�صيخ الَعمري )ر�ص�ان اهلل عليه(
 م�سهد على االعتداءات الوهابية
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باأ�سكاله���ا املزين���ة واحة امل���كان املقد�س لتكحَل 
قب���ة امل���زار م���ن الداخ���ل، وامل���زار امل�س���رف ل���ه 
ث���الث اأب���واب االأول تط���ل عل���ى جه���ة امليدان 
وب���اب ثاني���ة تطل عل���ى منطق���ة الق�سلة وهي 

خا�س���ة بالن�س���اء وباب ثالث���ة تتو�سطهما وهي 
الت���ي ت ا�ستحداثه���ا بع���د االأح���داث االأخرية 
التي طراأت على بغداد احلبيبة، وبعد �سقوط 
الطاغية تو�سعت ح���دود املزار من اخللف ال 
جه���ة بدالة باب املعظم حي���ث ت �سراء املحال 
التجارية و�سمها ال ال�سحن ال�سريف لتكون 
بهيئ���ة �سح���ٍن ملحق ب���زار ال�سي���خ العمري، 
ليعم���ر بها امل���زار وياأخذ اأول خط���وات اأعماره 

نحو امل�ستقبل.
وحينم���ا تروم الدخول اإلي���ه من بابه الرئي�س 
امل�سن���وع من خ�سب ال�س���اج واملزين م�سراعاه 
بحرف���ة واإتق���ان، تق���راأ اآي���ات الذك���ر احلكي���م 
م���ن �س���ورة الن���ور ق���د خط���ت عل���ى القا�س���ان 
الكربالئي، وج���ددت هيئة هذا الباب احلالية 
على نفقة اإحدى املح�سنات، وكتب على نا�سيته 

قوله تعال {اأدخلوها ب�سالم اأمنني}.
وم���ع عبق���ات اخلل���ود ورحي���ق ريا����س ال�سالم 
وحن���و ال�سم����س عل���ى اأكم���ة اجل���الل وابت�س���ام 
الب���در يف اأف���ق الهناء، كنا جنوب يف بقعة كانت 
مقام���ا تلتق���ي بخ���ات االأئم���ة امليام���ني وبقية 

الل )عجل الل فرجه ال�سريف(.

االحرار / خا�س

احل�سين���يهّ  ال���والء 
ب���ه  ���ع  ت�سبهّ ال���ذي 
اأه���ل البي���ت  حمب���و 
ال�س���الم(  )عليه���م 
يف كل بق���اع االأر����س 
ير�سم يومي���اً �سوراً 
م���دى  ع���ن  جميل���ة 

اإميان هذه الثلة الطيبة با �سحى به هذا البطل العظيم، والعراقيون الذين ت�سرفت اأر�سهم 
باأطه���ر االأج�س���اد التي عرفتها االإن�سانية جمعاء، مل يتوانوا عن حمل والئهم احل�سيني اأينما 

حلهّوا، فاالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( هو امل�سلح االأعظم ولغة ال�سالم اجلديدة.
ويف جمهورية ال�سني ال�سعبية ويف مدينة )اأيوو( تديداً والواقعة جنوب اجلمهورية، يحيي 
ع���دد كب���ري م���ن العراقيني املغتبني فيه���ا جمال�س الع���زاء لالإمام احل�سني )علي���ه ال�سالم( 

وتذكر م�سابه ومبادئه وقيمه ال�سامية التي �سحى من اأجلها.
وكان ملجل���ة )االأح���رار( احلظ االأوف���ر يف زيارة هذه املدينة والتطلع عل���ى هذه املجال�س التي 
ال تخل���و من درو����س االإر�ساد واملوعظة ون�سر فكر وثقافة اأه���ل البيت )عليهم ال�سالم(، حيث 
توج���د ح�سيني���ة واح���دة باإمامة ال�سيخ )اأحمد اجل���ادري( والتي تقيم العدي���د من الفعاليات 
واملرا�سي���م الديني���ة وت�س���م عددا كب���ريا من اأبناء اجلالي���ة العراقية والذي���ن يواظبون يف كل 
ليل���ة جمع���ة عل���ى اإقام���ة جمال�س الع���زاء احل�سيني���ة وق���راءة دعاء كمي���ل وزي���ارة عا�سوراء 
املخ�سو�س���ة لالإم���ام احل�س���ني )عليه ال�س���الم(، ف�ساًل عن اإحي���اء منا�سبات اأف���راح واأحزان 
الع���تة الطاه���رة، كما وتقي���م احل�سينية دورات فقهي���ة ودرو�سا دينية ب�س���كل م�ستمر لن�سر 
الفك���ر املحم���ديهّ االأ�سيل، و�سدقت نبوءة موالتن���ا ال�سيدة زينب احل���وراء )عليها ال�سالم( 
حينما قالت لالمام زين العابدين )عليه ال�سالم( "وين�سبون لهذا الطف علماً لقرب اأبيك 
�سي���د ال�سه���داء، ال ُيدر�س اأثره، وال يعفو ر�سم���ه على كرور الليايل واالأيام، وليجتهدن اأئمة 

الكفر واأ�سياع ال�ساللة يف حموه وتطمي�سه فال يزداد اأثره اإال ظهوراً واأمره اإال علوا".
ويذك���ر اأنهّ �سيني���ني اأقام���وا يف الزي���ارة االأربعيني���ة ال�سابقة مواكب خدمي���ة خلدمة زائري 
احل�س���ني  االإم���ام 
با�س���م  كرب���الء؛  يف 
ال�س���ني  )موك���ب 

ال�سعبية(.

عراقيون مغرتبون 
يحيون جمال�س عزاء لالإمام احل�صني )عليه ال�صالم( يف ال�صني
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وملا ي�سكله ال�سباب من دور بالغ االأهمية للمجتمع 
االإ�سالمي والأنه طليعة ثروتها، وعدة م�ستقبلها، 
حافل،  تاريخ  االإ�سالمية  االأمة  يف  لل�سباب  كان 
وكان لهم دور عظيم يف حمل الدعوة االإ�سالمية 
اجليو�س  وقيادة  االإ�سالمية،  احل�سارة  و�سنع 
املنت�سرة يف �سبيل الل، ولئن  كانت احلاجة اإل 
ال�سباب  اإل  املا�سي ملحة، فاحلاجة  ال�سباب يف 
يف  واالجتماعية  واجل�سمية  الفكرية  وطاقاته 

وقتنا احلا�سر اأ�سد اإحلاحا واأكر و�سوحا.  
والأنهم دعامة االإنتاج يف جميع ميادين احلياة، 
ت�سنع  اأن  تريد  التي  لالأمة  راأ�سمال  اأغلى  وهم 
وقدوًة  م�سرقا،  وم�ستقبال  زاهرا،  حا�سرا  لها 
الل  ر�سول  قول  كان  القادمة،  االأجيال  لتن�سئة 
)�سلى الل عليه واآله و�سلم( }ال تزول قدم عبد 
عمره  عن  اأربع:  عن  ي�ساأل  حتى  القيامة  يوم 
ماله  وعن  اأباله  فيما  �سبابه  وعن  اأفناه  ما  يف 
اأهل  حبنا  وعن  اأنفقه  وفيما  اكت�سبه  اأين  من 
البيت{، ومن خالل هذا احلديث ال�سريف بنيهّ 
املهدي  عبد  )ال�سيخ  الر�سيدة  املرجعية  مثل 
الكربالئي( خالل لقائه وفد الطلبة املتفوقني 
دار  قاعة  على  )وا�سط(  حمافظة  مدار�س  من 

اإن  املقد�س،:  احل�سيني  ال�سحن  يف  ال�سيافة 
عن  بالغا  تاأكيداً  توؤكد  االإ�سالمية  "الر�سالة 
بناًء  ببنائهم  واالعتناء  ال�سباب  تربية  وجوب 
لتقبل  موؤهلون  الأنهم  وخلقياً  وروحياً  فكرياً 
التعليم اأكر من غريهم فهم ارق افئدة واأزكى 

نف�ساً".
العلم  طالب  "على  اإن  ال  �سماحته  واأ�سار   
والعبادي  واملعنوي  التبوي  باجلانب  االهتمام 
واحل�ساري واالأخالقي، وان يعمل على توظيف 
�سبابه للدين والبلد" مبينا اإن "اجلزء االأ�سا�سي 
من عالج م�سكلة الف�ساد امل�ست�سري يف البلد، هو 
اأن تبنى �سخ�سية املوظف ، بناًء اأخالقيا تربويا 
والتقوى  تعال  الل  من  اخلوف  اأ�س�س  على 
وغري  للعمل  واالإخال�س  النف�س  ومراقبة 

ذلك".
واأكد �سماحته على "�سرورة تخ�سي�س وقت من 
طلبة  الإعطاء  الدرا�سية  واحل�س�س  املحا�سرات 
العلم مفردات من منظومات االأخالق التبوية 
ي�سهم  ذلك  العالقات؛ الأن  والدينية ومنظومة 
ليكون  ويوؤهله  اأخالقيا  العلم  طالب  تاأهيل  يف 
وينبع  املجتمع،  خدمة  يف  نافعا  �ساحلا  ع�سوا 

هذا من كون ال�سباب جيل امل�ستقبل وبناة املجتمع 
ال�سالح اذا ما �سلح بناءهم العلمي والتبوي.

ال�سباب  ا�ستغال  ال  الكربالئي  ال�سيخ  واأ�سار 
ويف  متوقدا  وذكائه  متفتحا  يكون  الأنه  بالعلم 
مقتبل  يف  الأنه  ذلك  والن�ساط  احليوية  قمة 
احلياة فيمكنه اأن يبني بناًء علميا ودينيا متينا، 
اجلانب  عن  تلهيه  باأمور  ال�ساب  اأن�سغل  اذا  اأما 
احلياة،  يف  الف�سل  فم�سريه  والتبوي  العلمي 
هو  با  عمره  �ساعات  توظيف  ال�ساب  على  لذا 

�سالح". 
جاء  �سريفة  اأحاديث  الكربالئي  ال�سيخ  واأورد 
فيها احلث على التعلم والتفقه بع�سها ب�سيغة 
الر�سول  اإ�سرار  "�سبب  اإن  ومو�سحا  الوجوب، 
على  و�سلم(  واآله  عليه  الل  )�سلى  االأعظم 
حماية ال�سباب االأكفاء واالعتماد عليهم كان الأن 
الر�سول  اهتمام  مدى  يوؤكد  الر�سايل  التاريخ 
عليهم  و�سالمه  الل  )�سلوات  البيت  واأهل 
بهم  فيو�سي  كبرياً  اهتماما  بال�سباب  اأجمعني( 
دليل  وهذا  كبرية  م�سوؤوليات  اإليهم  وي�سند 
االأ�سا�سي يف م�سرية  الدور  ال�سباب لهم  اأن  على 
اأذهان  يف  البالغ  االأثر  ولهم  اخلالدة،  الر�سالة 
عامة امل�سلمني ما جعل الذين كانوا يخطئون 
ال�سباب يلتفتون ال جهلهم  يف تقييمهم جليل 

ويراجعون ح�ساباتهم".
نومان(  حميد  )عمار  الوفد  رئي�س  عزا  فيما 
"�سبب الزيارة الأن طالب العلم بحاجة م�ستمرة 
والعقائدي  الديني  التوجيه  �سحنات  ال 
والعلمي"، مبينا اإن "لزيارة العتبتني املقد�ستني 
للطلبة  قويا  ودافعا  حافزا  باأمنيها    واللقاء 
ي�سعرهم باأهميتهم واملكانة التي �سي�سغلونها يف 

امل�ستقبل".

ال�سيُخ الكربالئي خالل لقائه وفد طلبة حمافظة وا�سط املتفوقني:

الأمم  ُتــبــنــى  ــاب  ــب ــص ــ� ــال ب
بن��اء ال�سباب وحت�سينه��م بالعلم والإميان �سرورة لبد منها خدمة مل�ستقبل عراٍق زاخر وم�سلح باملعرفة والورع، 
ميكن��ه التغلب عل��ى ال�سعاب وامل�ساق الت��ي يفر�سها الواقع على خمتل��ف الأ�سعدة، وهنا تكم��ن اأهمية دور 

ال�سباب امل�سلم يف حتمل م�سوؤوليات الأمة لتكون قادرة على مواجهة التحديات يف املرحلة الراهنة والآتية. 
تقرير:ح�سني النعمة
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بنا�سب���ة ا�ست�سه���اد االإمام مو�س���ى الكاظم )عليه ال�س���الم(، واإحياًء 
له���ذا امل�ساب اجللل الذي اأفجع قل���وب املوؤمنني يف كل بقاع االأر�س، 
اأقام���ت مدر�سة االإمام احل�س���ني )عليه ال�سالم( الدينية يف ال�سحن 
احل�سن���ي ال�سري���ف، االأ�سب���وع املا�س���ي، مهرجانها ال�سن���وي ال�ساد�س 
ب�سارك���ة وا�سع���ة م���ن طلب���ة واأ�ساتذة دوراته���ا ال�سيفي���ة املقامة يف 

عموم العراق.
و�سه���دت مدين���ة كرب���الء املقد�س���ة اإحي���اء اأه���ايل وزائ���ري املدين���ة 
منا�سب���ة ا�ست�سهاد االإم���ام مو�سى الكاظم )عليه ال�س���الم(؛ االأ�سبوع 
املا�س���ي وخرج���ت الكثري من املواكب احل�سيني���ة التي حملت النع�س 
الرم���زي لالإمام الكاظ���م )عليه ال�سالم( وطافت ب���ه �سوارع املدينة 

اإحياًء لهذه املنا�سبة االأليمة.
وقال مدير ق�سم االإعالم يف مدر�سة االإمام احل�سني، علي الع�سامي: 
ال�س���الم(؛  )علي���ه  الكاظ���م  االإم���ام  ا�ست�سه���اد  ملنا�سب���ة  "ا�ست���ذكاراً 
وبتوجي���ه م���ن �سماحة ال�سي���خ اأحمد ال�س���ايف مدير مدر�س���ة االإمام 
احل�سني الدينية وبع�س املدار�س الدينية املنت�سرة يف عموم العراق، 
اأقمنا املهرجان ال�سنوي ال�ساد�س للمدر�سة وبح�سور عدد كبري من 
طلبة واأ�ساتذة الدورات ال�سيفية التي تقيمها املدر�سة يف العراق".

وتاب���ع، "ت�سم���ن املهرج���ان ت���الوة اآي���ات من الِذك���ر احلكي���م األقاها 

عل���ى م�سامعن���ا ال�سي���د منتظ���ر الفائ���زي، فيم���ا توج���ه امل�سارك���ون 
�س���وب الكاظمية بقراءة الزي���ارة املخ�سو�سة لالإمام الكاظم )عليه 
ال�س���الم( قراأها ال�سيخ ع���الء الربيعي، فيما األقي���ت ق�سائد �سعرية 
وردات ح�سينية بهذه املنا�سبة االأليمة من قبل بع�س طلبة الدورات 
ال�سيفي���ة الت���ي تقيمه���ا مدر�ستنا ومنه���م ال�ساعر مرت�س���ى كاظم، 
وكل م���ن الروادي���د احل�سيني���ني اأمري اأحم���د، م�سطفى ن���زار وعبد 

الر�سول".
واأ�س���اف ب���اأن "فق���رات املهرج���ان ت�سمنت اأي�س���اً اإدخ���ال الطلبة اإل 
ح���رم االإمام احل�سني )عليه ال�س���الم( لتعزيته ب�ساب ولده الرابع 
)االإم���ام الكاظ���م( وه���م يهتف���ون بكلم���ات ع���ربت عن حزنه���م بهذه 

املنا�سبة".
وب���نيهّ الع�سام���ي ب���اأن "املهرج���ان كان ميزاً ه���ذا العام وق���د اأتفه 
احلا�س���رون ب�ساركاته���م الوا�سع���ة، الت���ي ا�ستذك���رت م�س���اب ه���ذا 
االإم���ام املظل���وم، متمني���اً باأن "يتقب���ل الل �سبحانه وتع���ال اأعمالهم 

هذه وجميع من �سارك واأجنح املهرجان".
واأحيا امل�سلمون يف العراق ذكرى �سهادة االإمام مو�سى الكاظم �سابع 
االأئمة املع�سومني )عليهم ال�سالم(؛ والذي قتل م�سموماً يف �سجن 

هارون العبا�سي.

مدر�صة الإمام احل�صني )عليه ال�صالم( الدينية ..
تقيم مهرجانها ال�سنوي ال�ساد�س
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وق���ال ل�)االأحرار( م�سوؤول الوف���د االأمني املر�سل 
ال العتب���ة الكاظمي���ة املقد�س���ة )عب���د احل�س���ني 
ن���وري(، "جئن���ا ال العتب���ة الكاظمي���ة املقد�س���ة 
للم�ساع���دة يف احلف���اظ عل���ى االأم���ن م���ن خ���الل 
والوقائي���ة  االأمني���ة  االإج���راءات  بكاف���ة  العم���ل  
حلماي���ة اأرواح الزائرين"، مبين���ا اإن "عدد الوفد 
املر�س���ل بل���غ 170 منت�سب���ا م���ن العتب���ة احل�سينية 
اأه���ايل  املقد�س���ة باالإ�ساف���ة ال متطوع���ني م���ن 
الب�س���رة قدم���وا للعم���ل الطوع���ي بالتن�سي���ق مع 

العتبة احل�سينية املقد�سة".
واأ�س���اف ن���وري "بع���د و�سولن���ا ت التن�سي���ق م���ع 
العتب���ة الكاظمي���ة وتق�سي���م عم���ل املنت�سبني على 
اأب���واب دخ���ول الزائري���ن اإل ال�سح���ن الكاظم���ي 
ال�سري���ف حيث ا�ستلمن���ا يف بداية اليوم االأول من 

و�سولن���ا قب���ل الزي���ارة باأربع���ة اأي���ام ث���الث اأبواب 
ال  باالإ�ساف���ة  واالنباري���ني(  والقبل���ة  امل���راد   (
ال�سحن الكاظم���ي الداخلي"، مو�سحا اإن "عمل 
املنت�سب���ني كان عل���ى مدى 24 �ساع���ة مق�سما على 
وجبت���ني كل وجبة تبا�س���ر العمل ملدة )12( �ساعة 

وبالتوايل مع الوجبة الثانية".
وزاد ن���وري "بع���د يومني م���ن ا�ستالمن���ا االأبواب 
الث���الث وبعد مالحظة عملنا م���ن قبل م�سوؤويل 
اأب���واب  جمي���ع  ت�سليمن���ا  ت  الكاظمي���ة  العتب���ة 
الدخ���ول ال العتب���ة الكاظمي���ة والبالغ���ة خم�س 
اأبواب باالإ�ساف���ة ال ال�سحن الكاظمي ال�سريف 
واحلم���د لل مل يح���دث اأي من التفج���ريات التي 
ي�ستغله���ا اأع���داء املذه���ب يف ا�سته���داف الزائري���ن 
بع����س  ح���دوث  �س���وى  الزي���ارات،  ه���ذه  مث���ل  يف 

ح���االت ال�سرق���ة حي���ث ت القب�س عل���ى اأكر من 
)60( �سارق���ا يف ال�سح���ن الكاظمي ال�سريف القي 
القب����س عليه���م متلب�سني باجل���رم وت ت�سليمهم 

اإل اجلهات االأمنية املخت�سة". 
م���ن جانبه اأ�ساف )حمزة عبا�س علوان( امل�سوؤول 
االأمن���ي املوف���د ع���ن ك�س���ف املتفج���رات، "تفتق���ر 
العتبة الكاظمية املقد�سة اإل وجود �سعبة خا�سة 
باملتفج���رات، وق���د ت رفده���ا بع�س���رة منت�سب���ني 
م���ن العتب���ة احل�سيني���ة املقد�س���ة وت تق�سيمه���م 
اإل وجبت���ني تعم���ل عل���ى م���دى 24 �ساع���ة، وت 
توزيع املنت�سبني على االأب���واب الرئي�سية للمرقد 
قب���ل  م���ن  املبذول���ة  اجله���ود  وبف�س���ل  ال�سري���ف 
منت�سبين���ا ت احلف���اظ عل���ى اأرواح الزائرين ومل 

يكن هنالك اأي خرق امني يذكر".

ق�صم حفظ النظام يف العتبة احل�صينية..
ي�سارك ب�)170( منت�سبا ومتطوعا يف ذكرى ا�ست�سهاد االمام مو�سى الكاظم )عليه ال�سالم(

مل يقت�سر جهد العتبة احل�سينية املقد�سة يف احلفاظ على اأرواح الزائرين من خالل التفتي�س والعمل بكافة الإجراءات الأمنية 
على مركز مدينة كربالء املقد�سة فقط، بل اأ�سهم مب�ساركاته الأمنية الفعالة يف تغطية كافة الزيارات املليونية اأمنيا وعلى �سعيد 

العتبات املقد�سة املنت�سرة يف حمافظات العراق، ومن بني هذه املراقد املقد�سة العتبة الكاظمية املقد�سة التي زحف لوفادتها 
ماليني الزائرين مما اأ�سرتعى ذلك تاأهب وا�ستنفار العتبة احل�سينية املقد�سة فكانت بادرتها باإعانة منت�سبي حفظ النظام يف العتبة 

الكاظمية املطهرة على امل�ستوى الأمني لذا جاء تعزيز العتبة احل�سينية ولل�سنة الرابعة على التوايل بطاقم اأمني موؤلف من 
)170( منت�سبا ومتطوعا للم�ساركة وفر�س الأمن يف املنطقة خالل زيارة الإمام مو�سى الكاظم )عليه ال�سالم(.

عملية تفتي�س زائري االمام الكاظم عليه ال�سالم
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داأب���ت االمانة العام���ة للعتبة احل�سيني���ة املقد�سة على خدمة 
زائ���ري ائم���ة ال البي���ت االطهار)عليه���م ال�س���الم( يف مدين���ة 
كرب���الء والنج���ف اال�س���رف والكاظمي���ة املقد�س���ة و�سام���راء 
املقد�سة،ع���رب نق���ل خدماتها املتنوعة ال ه���ذه املدن املقد�سة 
لتقدمي يد العون الإدارة العتبات من خالل تلبية االحتياجات 

يف الزيارات املليونية.
واخر م�ساركات العتبة احل�سينية املقد�سة كانت يف الكاظمية 
اثن���اء احي���اء ذك���رى ا�ست�سه���اد االم���ام الكاظ���م علي���ه ال�سالم 
فق���د �س���ارك وف���د خدم���ي كب���ري برئا�س���ة احل���اج حمم���د ابو 
دك���ة م�سوؤول ق�س���م ال�سوؤون اخلدمية وق���د تنوعت اخلدمات 
املقدمة من قبلهم واملتمثلة براكز ايواء الزائرين ، وكذلك 
املفقودي���ن  ومراك���ز  املتنقل���ة  ال�سحي���ة  احلمام���ات  توف���ري 
واملفارز الطبية ا�سافة ال ت�سيري االليات املتنوعة واملختلفة 
م���ن  الزائري���ن وغريه���ا  الت���ي تتلكه���ا خلدم���ة  االحج���ام 
اخلدم���ات عرب التن�سيق مع االمانة العامة للعتبة الكاظمية 

املقد�سة. 
وق���د تدث م�سوؤول الوفد اخلدمي للعتبة احل�سينية احلاج 
حمم���د اأبو دكة:ان���ه وبتوجيه من قبل �سماح���ة االمني العام 
للعتب���ة احل�سيني���ة املقد�سة ت توجهن���ا ال مدينة الكاظمية 
العتب���ة  لزائ���ري  اخلدم���ات  ان���واع  كاف���ة  لتق���دمي  املقد�س���ة 
الكاظمي���ة املقد�س���ة وان اخلدمات الت���ي قدمناها ال املدينة 
�سمل���ت كافة اخلدمات املتوف���رة يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
الت���ي اعتدن���ا عل���ى تقدميه���ا لزائ���ري االم���ام اب���ي عب���دالل 
احل�س���ني )عليه ال�سالم( يف الزي���ارات املليونية التي ت�سهدها 

مدينة كربالء املقد�سة.
وتاب���ع م�س���وؤول الوفد اخلدم���ي : ت ال�سروع بن�س���ب اآلياتنا 

من���ذ �سب���اح ي���وم اجلمع���ة اأي قب���ل موع���د الزي���ارة بخم�س���ة 
اي���ام حي���ث ت نق���ل ع���دد كبري م���ن االآلي���ات ن���وع كو�ست اإل 
مدين���ة الكاظمي���ة وزع���ت عل���ى املداخ���ل الرئي�سي���ة للمدينة 
وه���ي البواب���ة الرئي�سي���ة ال�سمالي���ة م���ن املدين���ة وال ك���راج 
البياع،والثانية من �ساحة عبد املح�سن األكاظمي ال منطقة 
العطيفي���ة ، والثال���ث م���ن �ساح���ة الزهراء عن���د مدخل �سارع 
امل���راد ال �ساح���ة ع���دن والتي تثل التح���دي االكرب لنا كون 

املنطقة مزدحمة جداً وتغ�س بح�سود الزائرين".
وا�س���اف اب���و دكة ؛كم���ا ت ت�سخري ت�سع �سي���ارات كبرية نوع) 
تاتا( لنقل الزائرين وبا�س كبري باال�سافة ال ذلك لقد ت 
و�س���ع ب���رادات م���ن النوع الكب���ري خم�س�سة لنق���ل الثلج على 
املواك���ب والهيئ���ات احل�سيني���ة املنت�س���رة يف مدين���ة الكاظمية 
والتي تقدم خدماتها للزائرين وهذا جاء بالتعاون مع ع�سو 
جلن����ة االوقاف وال�سوؤون الدينية يف جمل�س النواب هناء 
الطائ����ي حيث ت تخ�سي�س �سي����ارات حمل لنقل وتوزيع 

الثلج على املواكب".
وا�س����ار ابو دكة؛ ال ان ما ت �سرفه خالل اليوم الواحد 
من م����ادة الكاز املخ�س�س الليات العتب����ة احل�سينية التي 
وتق����دمي اخلدم����ات يف مدين����ة  الزائري����ن  لنق����ل  تعم����ل 
الكاظمي����ة ق����د بلغت)3000( ل����ت يوميا وان����ه ت تق�سيم 
العتب����ة  منت�سب����ي  م����ن  املتطوع����ني  كادر  عل����ى  العم����ل 
احل�سيني����ة املقد�س����ة والبال����غ عدده����م )90( منت�سب����اً كال 
ً ح�س����ب اخت�سا�س����ه". ام����ا مايتعل����ق باجلان����ب ال�سح����ي 
املقدم للزائرين بني م�سوؤول الوفد انه ت توفري �سيارات 

اال�سعاف وادوية لتقدم خدماتها للزائرين".  
م����ن جانب����ه ذكر م�س����وؤول املف����ارز الطبية التابع����ة للعتبة 
احل�سينية املطهرة؛ املمر�س ماهر مكي؛ باأنه "تهّ ن�سب 
مفرزتني طبيت����ني لتقدمي اخلدم����ات الطبية للزائرين 
الك����رام، وقمنا بجل����ب خمتلف االأدوي����ة والعالجات التي 
يحتاجه����ا الزائ����ر وبع�����س االأجه����زة الطبي����ة مث����ل قيا�س 
ال�سكر وال�سغط والتبخري ل�)معاجلة �سيق التنف�س(". 
وتاب����ع، ب����اأنهّ "املف����رزة الطبية قام����ت با�ستقب����ال احلاالت 
الب�سيط����ة واخلطرية و نقله����ا بوا�سطة �سيارات االإ�سعاف 
اخلا�س����ة بن����ا اإل امل�ست�سف����ى الأخ����ذ الع����الج ال����الزم، وقد 
الت����ي  الطبي����ة  للخدم����ات  ارتياحه����م  الزائ����رون  اأب����دى 

تقدمها مفارزنا الطبية"، بح�سب قوله.
ولف���ت اإل اإن "املفرزت���ني �سم���ت اأربعة عامل���ني )مر�سني( 
من العتبة احل�سينية اإ�سافة اإل اأطباء ومر�سني متربعني 
جاءوا من م�ست�سفى الوا�سطي لتقدمي امل�ساعدة مع مفارزنا 

الطبية".
 م���ن جهته بني نقيب ال�سيادلة يف مدينة الكاظمية املقد�سة 

العتبة احل�صينية ت�صارك يف خدماتها الطبية واخلدمية والآلية
 يف زيارة المام الكاظم )عليه ال�صالم(  

�سيارات العتبة احل�سينية املقد�سة تقوم بنقل الزائرين يف مدينة الكاظمية املقد�سة

جملة �الحر�ر �ال�سبوعية 17

�لعطاء �حل�سيني



قدم���ت جامع���ة اأه���ل البي���ت )عليه���م ال�سالم( يف 
حمافظ���ة كرب���الء درَع اجلامع���ة له���ذا الع���ام ال 
االأم���ني الع���ام للعتبة احل�سيني���ة املقد�سة �سماحة 
ال�سي���خ عب���د امله���دي الكربالئي تثمينا مل���ا تبذله 
االأمان���ة العام���ة للعتب���ة احل�سيني���ة وم���ا يبذل���ه 
احلي���اة  لتن�سي���ط  كب���رية  جه���ود  م���ن  �سماحت���ه 

الثقافية يف مدينة كربالء املقد�سة.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي���ارة وف���د م���ن جامع���ة اأه���ل 
البي���ت )عليه���م ال�س���الم( �س���م كال م���ن الدكتور 
حم�س���ن القزوين���ي موؤ�س����س اجلامع���ة، والدكتور 
وبع����س  اجلامع���ة  رئي����س  احلل���ي  ج���ودي  عب���ود 
اأع�س���اء جمل�س اإدارة اجلامع���ة للعتبة احل�سينية 

املطهرة.

ال�سي���خ  �سماح���ة  "تك���رمي  اإن  القزوين���ي  وق���ال 
الكربالئ���ي ياأت���ي تقدي���را وتثمين���ا مل���ا يبذله من 
م���ن  امت���دت  جليل���ة  وفكري���ة  ثقافي���ة  خدم���ات 
الزائرين لت�سمل اأهايل مدينة كربالء املقد�سة"، 

م�سيفا اإن "البوادر الثقافية التي تربزها العتبة 
احل�سيني���ة املقد�سة بات اأثرها وا�سحا يف ال�ساحة 
العراقي���ة، لذا ُيج���از القول اإن العتب���ة احل�سينية 

املطهرة مركز اإ�سعاع ثقايف وعقائدي".

جامعة اأهل البيت )عليهم ال�صالم( يف كربالء 
تقدم درعها لل�سيخ الكربالئي تثمينا لدوره يف تن�سيط احلياة الثقافية

تقدمه���ا  الت���ي  "اخلدم���ات  ان  �سرم���د اخلطي���ب؛  الدكت���ور 
العتب���ة احل�سيني���ة املقد�س���ة ه���ي خدم���ات متكامل���ة وق���د ت 
تخ�سي����س كادر متخ�س�����س له����م لغر�����س تق����دمي اخلدم����ة 
الالزمة للزائرين على اكمل وجه وان م�ساركتهم م�ستمرة يف 
تقدمي اخلدمات وعلى مر ال�سنني ال�سابقة وهو جهد م�سكور 

ووا�سح".
م����ن جان����ب اآخ����ر فلم تخ����ل اخلدم����ات املقدم����ة للزائرين من 
مراك����ز املفقودي����ن التي تق����دم خدمة عظيمة له����م خا�سة مع 
االأع����داد املليوني����ة الت����ي اأحي����ت الزي����ارة املباركة، واأ�س����ار ع�سو 
مرك����ز الكاظمي����ة للن�ساط امل����دن يف مركزاملفقودين واملقامة 
يف الكاظمية؛ فار�س اآل طه اإل اأنه "بالتعاون مع وفد العتبة 
احل�سينية املطهرة امل�سارك يف اإحياء الزيارة املباركة، ت افتتاح 
مركزي����ن للمفقودين، وذلك ابتداًء من يوم اجلمعة امل�سادف 

21 رجب وحلني انتهاء مرا�سم الزيارة املباركة".
وتاب����ع، "تهّ ن�س����ب املرك����ز االأول يف �ساح����ة الزائري����ن بنطقة 
دخ����ول الزائرين اإل العتبة الكاظمي����ة املطهرة، ومركز ثان 
ع����ن خ����روج الزائرين م����ن الزيارة عن����د �ساحة االإم����ام اجلواد 

ليت�سنى لنا االإحاطة الكاملة باملفقودين".
واأ�س����اف باأن����ه "ت جتهي����ز املركزين باأجهزة من����اداة ومكربات 
اآلي����ة العث����ور عل����ى  �سوتي����ة واأجه����زة تربي����د وات�س����ال وتت����م 
املفقودي����ن م����ن خالل االت�س����ال بذويهم عن طري����ق االت�سال 
به����م هاتفي����اً، اأو االنتظ����ار يف املركز حلني املن����اداة على املفقود 

بكربات ال�سوت والتو�سل اإليه".
وبني اآل طه باأنهّ "اأعداد امل�ستفيدين من خدمة مركز املفقودين 
و�سل����ت اإل اأك����ر من 2000 �سخ�س، وق����د قدمنا خدمة جلية 

لهم ب�ساعدة متطوعني من اأهايل الكاظمية". 
م����ن جان����ب اخ����ر ب����ني حمم����د اب����و دك����ة ان منت�سب����ي العتب����ة 
احل�سيني����ة عمدوا ال جتهيز مداخ����ل مدينة الكاظمية ومن 
ت�سع����ة مواق����ع مهم����ة باملجامي����ع ال�سحي����ة املتنقل����ة والت����ي ت 
ا�ستريادها م����ن خارج البلد حديثاً وهي ذات خدمات متكاملة 
وجمهزة بكافة امل�ستلزمات ال�سحية املتبعة يف مدينة كربالء؛ 
كم����ا وت تخ�سي�����س �سيارت����ني كبريت����ني نوع تنك����ر لنقل املياه 
ال املجامي����ع ال�سحي����ة وب�س����كل م�ستم����ر لت����اليف اأي نق�س يف 

املياه ان يحدث".
وتاب����ع؛ان الي����ة ن�س����ب احلمامات ج����اءت وفق اأماك����ن احل�سود 
املليوني����ة حي����ث ت تزويد كل مرفق ب�����)11،000( الف لت من 
امل����اء كاحتياط����ي، وكان توزي����ع الوحدات ال�سحي����ة يف  كل من 
مدخل �سارع املراد و�ساحة عدن و�سارع عبد املح�سن الكاظمي 
و�ساح����ة الزه����راء واالأخرى قرب ج�سر االأئم����ة وباب الدروازة 
واخ����رى يف و�س����ط املنطقة الرابط����ة ملدينة احلري����ة واملن�سور 

ومناطق الكرخ".
وا�س����اف ت ن�س����ب مركزي����ن الي���واء الزائري���ن وب�سعة)600(
زائ���ر وتوزي���ع كمية كب���رية من اخلي���م الكبرية عل���ى املواكب 

والهيئات احل�سينية ال�ستخدامها من قبل الزائرين". 

املن�ساآت ال�سحية املتنقلة ) احلديثة( التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة يف خدمة 
زوار االمام الكاظم )عليه ال�سالم(
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تقرير: ح�سني النعمة
اجله����ل بالعقي����دة واالبتع����اد ع����ن خ����ط اأه����ل البيت 
)عليه����م ال�س����الم( كان مر�سا م�ست�سري����ا يف الدول 
التع�س����ب  َترجم����ه  االأفريقي����ة،  للق����ارة  اجلنوبي����ة 
والكيد والتحاي����ل على العقيدة احلقة، حيث �سنع 
اأتب����اع هذا االجتاه واملوؤلفة قلوبهم جبهات عدائية 
�سالحه����ا ن�س����ب الع����داء الأتب����اع مذه����ب االإمامي����ة 
واملكاي����دة له����م وحماربته����م ثقافي����ا وفكري����ا لغاية 

لقمة العي�س.
وك����رة ه����ذه االعت����داءات اأث����ارت ت�س����اوؤالت عديدة 
عن����د الكثري من امل�سلمني ما ول����د لديهم الرغبة 
املحم����دي  للفك����ر  املع����اداة  �سب����ب  ع����ن  بالتق�س����ي 
االأ�سيل، وتطلب ذلك بداية العمل بال�سر ومن ثم 
ت�سكيل جلان ومنظمات لدرا�سة احلقائق والنتائج 
الت����ي تو�سل����وا اإليه����ا، فهبت ري����ح التح����ري لتجلي 
�س����واد الفك����ر املتزم����ت وتن�س����ر خ����رب الربي����ع عل����ى 

قارعة الطريق. 
وقد بادر العديد من النخب امل�سلمة وغري امل�سلمة 
يف البحث عن حقيقة ما قيل يف مذهب اأهل البيت 
)عليه����م ال�س����الم( وكان ثم����ر ه����ذا البح����ث العديد 
م����ن حركات اال�ستب�سار يف مناطق خمتلفة يف دول 
جنوب اأفريقيا، وقد بداأت اأحداث اال�ستب�سار  قبل 
ع�سري����ن عاما، ك�س����ف ذلك الوف����د االأفريقي الذي 
ت�س����رف بزي����ارة االإمام احل�سني )علي����ه ال�سالم( ثم 
التقى ب�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي مثل 
املرجعي����ة الدينية العلي����ا يف كربالء والذي بادرهم 

احلدي����ث عن االعت�سام بالل تع����ال ونبيه واالأئمة 
املع�سومني )�سلوات الل و�سالمه عليهم اأجمعني( 
وكذلك عن ال�سرب والتحمل وال�سكر لل، مبينا اإن 
ال�سالم(  البيت )عليهم  اأهل  اأتباع  به  "الذي مير 
الظ����روف  تعقي����دات  م����ن  االأفريقي����ة  الق����ارة  يف 
ال�س����رب  يتطل����ب  به����م  الت����ي تي����ط  االجتماعي����ة 
والثب����ات بقوة"، موؤكدا على "�سرورة التوا�سل مع 
الفك����ر املحم����دي االأ�سي����ل املتمث����ل بتعالي����م االأئمة 
االأطه����ار )عليه����م ال�سالم( ليعينك����م ويقويكم على 
ال�سع����اب الت����ي تواجهونه����ا اإن الل �سبحانه �سيفتح 

لكم املزيد من التوفيق لهذه الهداية".
����َل �سماحت����ه م����ن الوف����د ال�سي����ف ب����اأن "ينقلوا  واأمهّ
�س����ورة م����ا �ساهدوه يف البل����د وما مل�س����وه من ثقافة 

ومعرفة ال اأبناء بلدانهم".
وب����ني ال�سي����خ الكربالئي من خ����الل عر�سه حديثا 
�سريف����ا ع����ن دور النعم����ة االإلهية فق����ال: "جاء اأحد 
املوؤمنني ال االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( معانيا 
م����ن م�س����اق وتقل����ب �س����روف الده����ر التي مي����ر بها 
ف�ساأل����ه االإم����ام )عليه ال�سالم( }ب����ا تعدل واليتنا 
اأه����ل البي����ت )عليهم ال�س����الم({ فاأجاب����ه ال اأعدلها 
بالدني����ا وم����ا فيها فق����ال )عليه ال�س����الم(: }تخرج 
م����ن عندي وبي����دك درة وت�سك����و؟{"، قا�سدا بذلك 
اإن����ك تلك جوه����رة ثمينة لذا وج����ب اأن ت�سهل اأية 
ظروف �سعبة اأمام هذا التوفيق العظيم الذي َمنهّ 

الل تعال به على املوؤمنني.
واأ�س����ار �سماحت����ه ال الوف����د على "اأهمي����ة التا�س 

والتاآخ����ي فيم����ا بينه����م، وان تك����ون معا�سرته����م يف 
كتل����ة  يكون����وا  بحي����ث  والتك����رمي  والعف����و  ال�س����رب 
موؤمن����ة قوية تتحمل الظ����روف القا�سية"، م�سيفا 
اأهمي����ة اأخرى ه����ي "عك�س املب����ادئ االأخالقية التي 
دعا اإليها االأئمة االأطهار )عليهم ال�سالم( واإظهار 
التودد وح�سن التعامل واالأمانة وال�سدق مع بقية 
الهوي����ات الديني����ة واملذاهب االإ�سالمي����ة، واحتام 
قوان����ني بلدانه����م واالت�س����اف ب����روح املواطنة وهذه 

جميعها مبادئ الفكر اخلالق".
وم����ا اأك����د علي����ه ال�سي����خ الكربالئي ق����راءة القراآن 
الكرمي وح�س على عدم هجرانه والعمل على فتح 

دورات لتعليمه وتعلمه".
امتنان����ه  ع����ن  ال�سي����ف  الوف����د  ع����رب  جانب����ه  م����ن 
و�سك����ره للحفاوة والتحي����ب التي �ساهدوها وعلى 
الن�سيح����ة التي تقدم بها ال�سي����خ الكربالئي، وبنيهّ 
م�س����وؤول الوف����د اإن ع����دد الوف����د 25 زائرا م����ن �ستة 
بل����دان اأفريقي����ة هي )ال�سنغ����ال والكام����رون وت�ساد 

ومايل و�ساحل العاج وغانا(.
وت����دث م�سوؤول الوف����د عن حرك����ة اال�ستب�سار يف 
دول جن����وب اأفريقيا باأنها ي�سرية وتواجهها الكثري 
من العقبات منها افتقارهم للم�سادر والكتب التي 
تعمل على هداي����ة االأنام بالرغم من وجود بع�سها 
باللغت����ني الفرن�سي����ة واالجنليزي����ة واأك����د يف الوقت 
"ح����ركات اال�ستب�س����ار الي����وم يف جن����وب  اإن  نف�س����ه 
اأفريقيا اأو�سع انت�سارا بكثري عما كان يف ال�سابق".      

خالل لقائه مثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء
ال�فد الإفريقي ي�ؤكد على تط�ر حركات ال�صتب�صار يف دول جن�ب اأفريقيا
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�أخي �أحبَك يف �لله

يف ذكرى ولدة الإمام علي بن احل�صني )عليه ال�صالم(

ح�������ي�������دره واأوايل  راف�������������������������سٌ  اأن�����������������ا 
ول������������ذري������������ة اأط������������ه������������ار ك��������ان��������ت ن���������س����ل����ه
ف���ي���ئ���ه���ا يف  ال��������ت��������ي  الل  رح��������م��������ة  ه���������م 
ه��������م ذل����������ك ال��������ن��������ور ال�������������ذي م��������ن ن��������وره

ه��������������م م���������ن���������ق���������ذي ه������������������ذي ال��������ع��������ب��������اد 
ول����������������������������������ذا ج�����������������زم�����������������ت ع��������������دوه��������������م
اأم�����������������ا امل��������������������وايل ي�����������س�����ت�����ظ�����ل ب����ظ����ل����ه����م

م����ت����م���������س����ك  ح�������ب�������ه�������م  يف  والأن��������������ن��������������ي 
ف��������ال��������ي��������وم م����������ول����������ود ي�������ح�������ل م�������ب�������ارك�������اً 
جن�����������ل احل���������������س�������ني و��������س�������ي�������د ال���������زه���������اد 
وف����رح����ت����ي ال�����ب�����ه�����ي�����ج  ال�������ي�������وم  ذل����������ك  يف 

خ��������ري ال��������ربي��������ة ب�����ع�����د اح������م������د م����ف����خ����ره
ب���������رره ك���������ان���������وا  ال������ن������ه������ج  يف  ف�������اأئ�������م�������ة 
ب���������ات امل������������الذ وح���������س����ن����ه����ا م�������ن ي�������س���ته
ت���ن�������س���ره ال����������������رباري  ب������ن������ور يف  �����س����م���������س 
ت����ن����ك����ره اأظ��������ن��������ك  وال  ال�������������س������ي������اع  م��������ن 
رج�������������س وم����������ن اأب��������ن��������اء ه����������ذي ال����ك����ف����ره
ال���������س����ج����ره ت�����ل�����ك  ع�����ن�����د  ال���������س����ف����اع����ة  اإن 
ل����ه����ج ال����ل���������س����ان ب�����ذك�����ره�����م م������ا اأع�����ط�����ره
زي���������ن ال������ع������ب������اد ول������ق������د ت����ب���������س����م ن�����اظ�����ره
م���ظ���ه���ره وه�����ي�����ب�����ة يف  االأك���������رم���������ني  ب�������ن 
اح������ي ج���وه���ره اأرخ���������ت  ث�����م  راء  اأق�������س���ي���ت 
38ه�����������  =  200  –  238           

ما اأجمَل تلك اللحظات التي ت�ست�سعرها بكل كيانك ... فيذوب لها قلبك.
وت�س دفء الروح ي�سري يف عروقك... وبق�سعريرٍة يرجتف لها عظمك.

وب�سعادٍة ال ميتلكها اإن�سان...وال ي�سفها اأي خملوق كان.
وباآمال واأحالم تتزاحم يف الفكر والوجدان .

ع���ن هذا االأخ الذي �سورت���ه ال تفارقك...وابت�سامت���ه تالزمك...وطيفه يناجيك 
وي�سامرك.

تندفع اإليه و�سوقك ي�سابقك...اأخي: اإن اأحبك يف الل .
م�ساع���ر كث���رية، ازدحمت وتالطمت، يف بح���ر اأعماقك ، في�ساعدك 

اأخوك متمنا:
اأحبك الذي اأحببتني فيه ، وبارك الل فيك، وجزاك الل خرياً.

قاله���ا كن�سم���ات عط���ر ياأخ���ذ االألباب...لي�س���ري يف عروق���ك، 
ويتغلغل �سذاه يف االأعماق.

نوره���ا  ليكل���ل  ا�سراقته���ا  تنعك����س  بابت�سام���ة 
حمياك، ويبارك الل م�سعاك.

�س���وك  قائاًل:اأخي...طريقن���ا  بي���دك  ياأخ���ذ  ث���م 
واأزهار...وق�سف واأنغام...واإع�سار وريحان

اأخي...نح���ن االآن طريقن���ا واحد...وذكرن���ا 
واحد...الأننا روح يف ج�سدين.

حممد �سناء االأعرجي

خاطرة
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الدكت�ر رافد عالء اخلزاعي

يتح���دث الدكتور عن احدى كرامات االمام الكاظم 
علي���ه ال�س���الم بنا�س���بة ا�ست�س���هاده يق���ول رواها يل 
قا����س �سدي���ق عزي���ز وه���و ذو اخ���الق جم���ة يعج���ز 
الو�س���ف عنها وه���و من قبيلة امل�سع���ودي يقول عند 
مراجعت���ي الحدى ق�سايا املتهم���ني باالرهاب و�سع 
امام���ي ملف كبري يحتوي على اكر من الفي ورقة 
نتيجة الكتب وقدم �سجن �ساحبها الكر من ثالث 
�سن���وات وبعد ق���راءة مب�سط���ة رمى املل���ف بقوة على 
الكاظ���م  حت���ى  "دروح)اذه���ب(  وقل���ت....  املن�س���دة 
ميح���ل م�سكلت���ك" وذهب���ت للن���وم ويف و�س���ط اللي���ل 
حلم���ت حلم���ا كان اريد زيارة االم���ام الكاظم اال ان 
االم���ام عليه ال�س���الم رف�س زيارت���ي فذهبت  حزينا 
عن���د اح���د بائع���ي ال�س���اي منكفيا مهموم���ا ق�س�ست 
ق�ست���ي عليه و�سالت���ه عن ال�سب���ب وليذهب �ساحب 
ب�سطي���ة ال�ساي للمرقد ويع���ود ويقول يل ان االمام 
يريد منك حل ق�سية هذا املتهم ، فا�ستيقظت فزعا 
ياب����س الري���ق مهم���وم النف����س وذهب���ت ال املحكمة 
العل���م تفا�سي���ل الق�سي���ة فعلمت ان املته���م �ساحب 
عرب���ة ي�ستعملها لنقل الب�سائع وال���زوار كبار ال�سن 
وان ال�سه���ود ال�سريني وعددهم �ستة وكلهم حمالون 
و�سار ل���ه موقوفا ثالث �سنوات ونيف بتهمة ادخال 
عب���وات نا�سف���ة ، طلب���ت ح�س���ور املته���م ومل يتحقق 
اللق���اء ب�سبب االجراءات الروتيني���ة وعدت منزجعا 
للبي���ت وليتك���رر نف����س احللم ولكن بق���وة ويف �سباح 
واح���د  ال�سخ�س���ي  حار�س���ي  ار�سل���ت  الث���ان  الي���وم 
املحقق���ني جللب املتهم وق���د ت جلبه برفقة �سابط 
ال�سج���ن برتبة رائد واملفاجاأة كانت ان املتهم اخر�س 
وابك���م .وبعد طلب متج���م لال�س���ارات او ماي�سمى 
اللغ���ة الع�سبي���ة للتخاط���ب ، علم���ت ان���ه دافع عربة 
وحمال..ك���م ت�س���ل يوميا....اربع���ني ال خم�سني 
ال���ف وم���رات بالزي���ارات مائ���ة ال���ف وح�س���ب ال���رزق 
...ه���ل ت�سلي وملتزم بال�سالة....اجابه بني بني...

ه���ل ان���ت متزوج...اجابه نعم وهل انت قمت بادخال 
العب���وات النا�سف���ة.....ال �سي���دي وه���ل ان���ا ا�ستزق 

ب���ربكات االم���ام وافعل ه���ذه الفعل���ة ال�سنيعة ...هل 
لدي���ك عم���ل �سالح هل ت���زور االم���ام با�ستمرار...ال 
�سي���دي ازوره ا�سبوعي���ا وم���رات ا�سل���ي يف رواقه....

ولكن يف يوم من االيام طلبت مني �سيدة تمل طفل 
الي�سالها ال البيت حيث كانت تمل موادا غذائية 
وخ�سروات ،وعندم���ا  و�سلنا للبيت قالت تعال اخذ 
اجرتك من ج�س���دي وا�سارت ال مفاتنها....ولكني 
�ساه���دت ح���ال بيته���ا الب�سي���ط والتعب النه���ا ت�سكن 
يف �سريف���ة م�سقف���ة و�ساه���دت طفلتهاوطفلها فرق 
قلب���ي وابي���ت فع���ل القبيح م���ن الزنا معه���ا ونهرتها 
فبك���ت فعرف���ت انه���ا ارمل���ة وان زوجه���ا ا�ست�سهد يف 
اح���دى تفجريات الكاظمية فطلبت منها ان تغت�سل 
وتات���ي مع���ي واخذته���ا ال االم���ام وطلب���ت منها ان 
تق�س���م انه���ا تافظ على �سرفه���ا والتبيعه بعد االن 
وان���ا �ساعطيه���ا ن�س���ف م���ا اح�س���ل عليه م���ن عملي 
يف العربانة...وهك���ذا اعتربته���ا مث���ل اخت���ي ويوميا 
اعطيه���ا ن�س���ف م���ا اح�س���ل علي���ه وه���ي م�ستمرة يف 
تربي���ة اطفاله���ا وحتى بع���د زواجي عندم���ا ت�سالني 
زوجت���ي مل���اذا تعطيها اقول له���ا انها تطلبن���ي مبلغا 
كب���ريا م���ن امل���ال وان���ا اوفيه���ا وحت���ى بع���د �سجن���ي 
واعط���اء العربانة البن عمي طلب���ت تق�سيم الوارد) 
املح�سول (ال ثالثة اق�سام  ثلث لها وثلث لعائلتي 
وثل���ث له وهي كل ع�سرية تذهب لالمام وت�ستنجد 

به وتدعو يف �سبيلي.
ار�سل���ت كم���ا ق���ال قا�سين���ا عل���ى ال�سه���ود ال�سري���ني 
وبع���د التعم���ق بالتحقي���ق انهم يغ���ارون منه الن كل 
الزائري���ن يحبون���ه الن���ه اخر����س وه���و �سري���ع ول���ه 
مناف�س���ة قوي���ة مع���ه يف العمل...فق���ررت توديعه���م 
التوقي���ف ل�سهادته���م الزور..وامرت باط���الق �سراح 
املته���م ف���ورا و�ساهدته ان���ه عاري القدم���ني وكان يف 
غرفت���ي هدي���ة من قا�سي عزيز عب���ارة عن �سحاطة 
م���ن ال�سودان جلدية من اجلل���د الطبيعي والب�ستها 
ل���ه واعطيت���ه خم�س���ني الفا وقل���ت له ع�س���ى ان هذه 
املرة ي�سمح بالدخ���ول لالمام و�سحكت،،،،،و�سحكنا 

ونحن نردد ال�سالة على النبي واله االطهار.

�صاهد عيان يروي احدى كرامات
طالل فائق الكمايل المام الكاظم ) عليه ال�صالم (

هناك الكثري من الرجال كال�سمعة ، احتق 
لي�سيء طري���ق االآخرين ، اإال احل�سني عليه 
ولي���دا  تع���ال  الل  ا�سطف���اه  فق���د  ال�س���الم 

ي�سيء درب اجلميع دون اأن يحتق .
نع���م اإن���ه الوليد ال���ذي عند خما����س والدته 
توقفت االأر�س عن الدوران ، وافلت ال�سم�س 
حي���اء لن���ور وجه���ه الو�ساء ، ووق���ف اجلميع 
اإج���الال واإكب���ارا ملقدم���ه ال�سري���ف ، وابت�س���م 
ال�سب���ح فهب ن�سي���م اخللود ، وم���ا اإن وطئت 
قدماه االأر�س حتى ُثبت وتد العز وال�سوؤدد ، 
وًن�سبت خيمة االإباء وال�سموخ فكان عمودها 
، فكان���ت �سرخت���ه االأول تهلي���ال وتمي���دا 
، عنده���ا ركع���ت اجلب���ال و�سك���ن  وت�سبيح���ا 
وانحن���ى   ، الزم���ن  فوق���ف  ال�ساع���ة  عق���رب 
الده���ر تعظيم���ا  لي�سجد عل���ى اأعتاب طلعته 
البهي���ة ، ونط���ق الق���راآن فرت���ل اآي���ات بين���ات 
م���ن همم وثبات ، و�سبهّحت ال�سماء فاأمطرت 
فخرا وكربياء و�سقت به اأر�سا من نفو�س ال 

تفهم اإال لغة اجلود باحلياة . 
 اإنه لي�س ككل وليد بل كان وليدا كالطوفان 
ال���ذي اأكت�سح ب�سيله الذل واملهانة والعبودية 
، وكال���ربكان ال���ذي اح���رق بحمم���ه عرو����س 

الظلم واجلبابرة والطغيان .
  وبذاك ُعرف متى �سمر عن �ساعده الزمان 
، وكي���ف جف امل���داد وعجز القلم عن البيان ، 
واأي���ن ته���اوى ال�سعر و ج���زع ال�ساعر فانعقد 
مت�ساغ���را  الك���ون  امتث���ل  ومل���ذا   ، الل�س���ان 
فقب���ل يدا مبت���ورة االإ�سب���ع منزوعة اخلات 
مب�سوط���ة الك���ف ....  لتبايع الرج���ال وليدا  

كما بايع فطر�س اخللود واجلنان .  
وليد ما اإن قتل حتى ولد من جديد.

ال�لدة  البرتاء 
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ـَــيَّ ُبــــنـ

احلبُّ احلقيقيُّ
ح�صن الها�صمي

وهل الدين اإال احلب، والذين اآمنوا اأ�سد حبا 
لل تعال، وحب الل هو حب للمعان اجلميلة 
التي ت�سف���ي على احلياة بهجة وروعة وتاألقا 
وجم���اال، احل���ب احلقيقي هو ح���ب الل وحب 
ر�سول���ه وحب من يحبهما وهم اأئمة اأهل بيت 
الرحم���ة واله���دى والفرقان، ف���اإن مثل هكذا 
حب جتد فيه راحة القلب و�سعادته، ومتى ما 
اأ�سبح القلب معمورا به، فاإنه قلب �سعيد واإن 
تكالبت عليه الهموم والغموم، وهو من اأعظم 
نع���م الل على عب���اده، وكل حب دنيوي ي�ستمد 
حبه من احلب احلقيقي فهو حب باق الأزلية 
احل���ب احلقيق���ي، وم���ن املفت����س اأن يك���ون 
حبن���ا الدني���وي عل���ى ط���ول حبن���ا احلقيق���ي 
ال يف عر�س���ه لك���ي ال يك���ون ثم���ة تقاط���ع بني 

احلبني.
وزوجت���ه  وطن���ه  االإن�س���ان  يح���ب  اأن  باأ����س  ال 
وعقارات���ه  وف�ست���ه  وذهب���ه  ومال���ه  واأوالده 
و�سيارات���ه، ولك���ن ه���ذه االأم���ور ينبغ���ي اأن ال 
تله���ي االإن�سان عن حبه احلقيقي، الأنها زائلة 
ال حمال���ة ولذاته���ا اآني���ة ومرحلي���ة، اأم���ا اإذا 
امتزجت باحلب احلقيقي فاإنها تدوم وتتاألق 
بق���در ذوبانها بتلك احلالة الربانية، وال نزال 
نح���ن ن�ستاأن�س باحل���االت املادية دون احلاالت 
املعنوي���ة، حي���ث اإن الطبيع���ة الب�سري���ة تواقة 
للم���ادة وللح�س اأك���ر من ال���روح واملعنويات، 
وم���ا نراه من انهم���ار امل�ساكل ون���زول املتاعب 
علين���ا ه���و م���ا عمل���ت اأيدين���ا م���ن ا�ستئنا�س 

باملاديات وابتعاد عن الغيبيات. 
واالإن�س���ان ال�س���وي ال���ذي عجن���ت طينت���ه من 
امل���ادة والروح ينبغ���ي اأن مي���ازج بينهما ويلبي 

امل���ادة  وراء  يذه���ب  اأن  ال  مع���ا،  متطلباتهم���ا 
دون  بال���روح  يعتن���ي  اأن  وال  ال���روح  وي���تك 
امل���ادة، فتلبي���ة احتياجهم���ا مع���ا مطل���وب يف 
االإن�س���ان ال�سوي لكي تك���ون احتياجاته املادية 
ت�س���ري وفق���ا ملقايي����س املعنوي���ات والغيبي���ات، 
فاإنه���ا تر�سدها وت�سوقه���ا الوجهة ال�سحيحة 
وتدله���ا على ال�س���واب وتوردها مناهل اخلري 
واملعرف���ة والنجاح وال�س���وؤدد، وهكذا فاالإن�سان 
الذي يوفق بني املزج ال�سحيح بني متطلباته 
املادي���ة واملعنوية ي�سفي عل���ى تركاته وحبه 
و�سكنات���ه ومعامالت���ه �سبغ���ة تكاملي���ة جتعل 
من���ه اأمنوذج���ا حي���ا يف التعام���ل املناقب���ي م���ع 
م���ن يحيط به من اأف���راد اأ�سرته ودائرة عمله 
وحمي���ط جمتمعه ال���ذي يعي����س يف اأو�ساطه، 
فالو�سطي���ة مطلوب���ة لك���ي ال نق���ع يف متاهات 

املادة ورهبانية الروح.    

اأاأمْر باملعروف 
بن���ي كل عم���ل خ���ري ه���و معروف وحتى ناأم���ر باملعروف فهنال���ك عدة طرق واأف�سله���ا ان نبداأ باأنف�سن���ا حتى نوحي 
لالآخري���ن ان ه���ذا ه���و املعروف ومن ب���ني اهم احد املحطات التي تعت���رب من �سروريات اخلل���ق للم�سلم هو طريقة 
ذهابه للزيارة فيجب عليك بني ان تكون باأجمل �سورة من حيث امللب�س والت�سرفات فعند جلو�سك يف ال�سيارة يجب 
ان تظه���ر علي���ك مالمح اأداء الزي���ارة وان يكون حديثكم مع االآخرين عن حياة �ساحب املرقد 
ال���ذي اأن���ت ب�س���دد زيارته ويك���ون �سوتك ب�سكل ه���ادئ وم�سموع ، وحتى تك���ون ملما باملو�سوع 
فراج���ع امل�س���ادر التي ت�ستقي منها املعلومات ال�سرورية ع���ن �ساحب املرقد قبل �سفرك واإذا ما 
�س���ادف ان ب���ني احل�س���ور هو من اأو�سع اطالعا منك فح���اول ان ت�ساأله عن ما جتهله حتى ي�سيف 

معرفة لك ولالإخوة احلا�سرين .
انَه عن املنكر 

للنه���ي ع���ن املنك���ر اأ�سل���وب اأخالقي ه���ادئ ومن غري ان توحي لالآخ���ر باأنه مذن���ب وي�ستحق اللوم فمث���ال عندما ي�ستخدم 
�سائ���ق ال�سي���ارة املذي���اع او جه���از الت�سجي���ل لربام���ج لي�س���ت دينية او لنق���ل حمرمة فيج���ب عليك ان تتخ����س منه بتغيري 
الربنام���ج وذل���ك مث���ال كاأن تقول له هل ت�سمن اإن كل االإخوة يوافقون على �سماع هذه الربامج ؟ او ان تقول له اأعتقد انه 
م���ن االأف�س���ل وبع���د اإذنك اأن يكون الربنامج ع���ن املنا�سبة التي نحن ب�سدد الزيارة لها اأف�س���ل ، واإذا ما كان هنالك جتاذب 
يف احلدي���ث ب���ني طرف���ني ع���ن اأم���ور دنيوية ال تنفع فعلي���ك بني اأن تكر بال�سل���وات على حممد وال حمم���د وب�سوت عال 
كان تق���ول رح���م الل م���ن �سلى على حممد وال حممد ) اللهم �سل على حممد وال حممد ( ، او اإذا ا�ستطعت اأن ت�ساركهم 
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اإل / القارِئ الكرمِي

بقلم : علي اخلفاجي

  نداٌء للر�ص�ِل ي�صتمرُّ عرب القرون... 
 واإْن كان هذا القول مرتبًطا بيوم القيامة وقد �سيغ باملا�سي واأريد به معنى 
امل�سارع؛ اإال اإن قوله و�سكواه ) �سلوات الل عليه واآله ( م�ستمران اإل يومنا 

هذا. 
لبه  وتهجروا  به  اأ�سواتكم  وت�سني  بتالوته  تكتفوا  ال  اآذاننا؛  يف  ي�سدح 

وحمتواه.. ال تفرحوا باقتنائه وتهجروه فكراً وتاأماًل..
ال يكفي ا�ستماعكم اإليه ما مل توؤمنوا به وتعملوا باأوامره وجتتنبوا نواهيه 
وتتحاكموا اإليه وجتعلوه اأمامكم د�ستوَر حياتكم  و �سفاء الأمرا�س قلوبكم.

عليه  الل  )�سلى  االأعظم  النبي  عن  حديثاً  الك�ساف  يف  الزخم�سريهّ  ذكر   
القيامة  يوم  جاء  فيه  ينظْر  ومل  يتعاهده  مل  م�سحفاً  علق  )َمْن  واآله(: 
بيني  اق�ِس  اتخذن مهجوراً  هذا  العاملني عبدك  ربَّ  يا  يقول:  به  متعلقاً 

وبينه(. 
ال�سالم( القراء حيث يقول: )القراء ثالثة:  ُم االإمام ال�سادق )عليه  ي�ُق�سهّ
من  فذلك  النا�س  على  به  وي�ستطيل  امللوك  به  لي�ستدر  القراآن  قراأ  قارئ 
اأهل النار، وقارئ قراأ القراآن فحفظ حروفه و�سيع حدوده فذلك من اأهل 
النار، وقارئ قراأ القراآن فا�ستت به تت برن�سه فهو يعمل بحكمه ويوؤمن 
ينقذه  ن  بت�سابهه ويقيم فرائ�سه ويحل حالله ويحرم حرامه فهذا مهّ

الل من م�سالت الفنت وهو من اأهل اجلنة وي�سفع فيمن ي�ساء(.

علينا اأْن ن�سع اأنف�سنا يف ميزان هذا احلديث ال�سريف ونعرف حقيقتنا لعلهّ 
الل تعال ينجينا من عذاب النار وم�سالت الفنت وننظر اإل واقعنا و�سبب 
تاأخرنا وتقدم غرينا علينا ونتذكر و�سية تلميذ �سريك القراآن االإمام علي 
) عليه ال�سالم ( حينما قال:  )...الل الل يف القراآن ال ي�سبقنكم يف العمل 

به غريكم( .
الل�سان  بها  ي�ستك  واعيًة  قراءًة  قراءته  اإل  دعوٌة    .. القراآن  تهجروا  ال 

والوجدان.. 
الكتاب  هذا  كنوَز  لنا  تفتُح  قراءة  واالأحا�سي�س..  امل�ساعُر  اإزاءه  وتتفاعُل 

الكرمي.. 

اإن م���ن ال�س���رورات الت���ي يح���ث عليه���ا اال�س���الم يف ن�س���ر روح االأخ���وة والت�سامح واملحبة ه���ي اإ�ساعة ال�س���الم ولل�سالم اك���ر من ن�س يف 
َ َكاَن َعلَ���ى ُكلِّ �َسْيٍء َح�ِسيًبا  وَها اإِنَّ اللهّ واْ ِباأَْح�َسَن ِمْنَه���ا اأَْو ُردُّ ���ٍة َفَحيُّ ال�سريع���ة االإ�سالمي���ة ب���ني الن����س القراآن والنب���وي َواإَِذا ُحيِّْيُتم ِبَتِحيَّ
}الن�س���اء/86{ فال�س���الم م�ستح���ب ولكن الرد واجب بل انه واجب كفائي اذا م���ا دخل احد امل�سجد وقال ال�سالم عليكم فيجب على احد 

امل�سلني رد ال�سالم بنف�س العبارة وهذا اأمر معلوم للجميع .
اي���ن االإح���راج ؟ االإح���راج عندم���ا نعل���م ان الطرف املقاب���ل ال يرد ال�سالم ف���اإذا �سلمت ومل ياأت ِ ال���رد فيكون قد تمل ذن���ب ال�سامع واإذا 
جتاوزت���ه م���ن غ���ري �سالم نكون قد و�سعنا يف الهوة بني امل�سلمني ، وحتى نتج���اوز هذا االإحراج وعدم تميل الطرف االآخر ذنب عدم رد 
ال�سالم فيجب القيام بحركة توحي لالآخر باأنه املق�سود من ال�سالم كان ننظر يف وجهه ونبت�سم او نقف عند ال�سالم ليعلم انه املق�سود 

او ن�سلم ب�سوت عال مع حركة اليد ونعقبه بال�سوؤال عن االحوال ، ونكون خلقنا اأجواء من املحبة .
قلمي املت�ا�صع

ل تهجروا القراآَن  
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هم�صة..

هم�سة..

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

ت�سحك و الدموع يف عيونك..

عني  يف  ابت�سامة  حزن  اأ�سدق   •
دامعة ..

يف  �سخ�س  باأنك  ت�سعر  كنت  اإذا   •
�سخ�سا  هناك  اأن  ..فاعلم  العامل 

ي�سعر باأنك العامل باأ�سره..

ا�ستتباب  يف  التفتي�س  نقاط  اأهمية  اإن 
عليه  غبار  ال  امر  النظام  و�سبط  االأمن 
اإال تقدمي  ي�سعنا  بل لهم جهود ميزة ال 
�سكرنا اجلزيل لهم ، هذه ال�سورة نتمنى 
غري  الت�سرفات  بع�س  يخد�سها  ال  ان 
 ، فيها  العاملني  االخوة  لبع�س  املق�سودة 
اليها  االإ�سارة  علينا  يحتم  واجبنا  ولهذا 

بنقد بناء .
اإن  حيث  الظاهرة  هذه  ر�سدت  والرا�سد 
بع�س االإخوة العاملني يف نقاط التفتي�س 
من  اأ�سدقائه  احد  مرور  �سادف  ما  اإذا 
النقطة واأثناء واجبه فانه يوقفه ويتبادل 
ال�سيارات  طابور  متجاهال  معه  احلديث 
باالأحرى  او  املرور  بانتظار  تقف  التي 
 . �سديقه  مع  حديثه  تكملة  بانتظار 
يطلب  ان  احلالة  هذه  مثل  املفرو�س 
اأن  ال�سخ�س املكلف بالواجب من �سديقه 
يقف جانبا وان يكلف احد زمالئه للقيام 
مع  حديثه  يكمل  ريثما  التفتي�س  بهمة 

�سديقه .

نقاُط التفتي�ص 

االأحادي���ث  اأ�س���ارت  الت���ي  املباح���ات  م���ن  اللح���م 
اإل تاأثريه���ا عل���ى نف����س االإن�س���ان بح�س���ب م���دة 
تناوله���ا. هذا النوع من الطع���ام ترد فيه الكراهة 
بح���ال االإكث���ار م���ن اأكله مل���دة اأربعني يوم���ا، حيث 
ي���رث ق�س���وة القل���ب الت���ي ت���وؤدي اإل قل���ة الراأفة 
والرحمة..فق���د ورد ع���ن ر�س���ول الل )����س( اأن���ه 
ق���ال :"من اأكل اللح���م اأربعني �سباحا ق�سا قلبه" 
. يف املقاب���ل نرى اأن تركه اأربعني يوما يوؤثر �سلبا 
عل���ى �سلوك االن�سان، حيث ج���اء يف حديث االإمام 
ال�س���ادق )علي���ه ال�س���الم(: "اللحم ينب���ت اللحم، 
ومن تركه اأربعني يوما �ساء خلقه" . فلكي ت�سبح 
تاأث���ريات اللحم اإيجابية عل���ى االإن�سان، ال بد من 
الت���وازن يف اأكل���ه ال اإف���راط وال تفري���ط، ال ترك���ه 

مطلقا وال تناوله دائما.

اإحتياطات املطبخ

اأكل اللحم بني حلم الدراج
االفراط والتفريط

1- يج���ب جتن���ب ارت���داء املالب����س النايل���ون ل�سرع���ة ا�ستعاله���ا ف�ساًل ع���ن الت�س���اق النايلون 
املحتق ب�سهولة باجل�سم.

2- ينبغ���ي جتن���ب ارت���داء املالب����س كث���رية االأط���راف او ذات الك���م الطويل عند الوق���وف اأمام 
املوقد.

���ل ا�ستخ���دام قف���ازات اليدي���ن اأثناء الطهي وعند رف���ع االأوان من ف���وق النار اأو من  3- يف�سهّ
االأفران. كما ويف�سل ا�ستخدام غطاء الرا�س ، جتنبا ل�سقوط ال�سعر يف االطعمة وعدم تلوث 

ال�سعر بالدهون والروائح التي ي�سببها .

فئ���ة  م���ن  احلج���ل،  م���ن  قري���ب  طائ���ر  وه���و 
الدجاجي���ات، واأم���ا تاأث���ريه عل���ى ال�سخ�سي���ة 
فاإن���ه يقت���ل غي���ظ االإن�س���ان وغ�سب���ه، ويزي���ل 
الغم واحلزن م���ن القلب، كما ورد يف حديثني 
للر�س���ول )����س( :"م���ن �س���ره اأن يقت���ل غيظه 
فلي���اأكل حل���م ال���دراج"، "م���ن ا�ستك���ى ف���وؤاده، 
باالإ�ساف���ة   . ال���دراج"  فلي���اأكل  غم���ه،  وك���ر 
اإل حل���م ال���دارج هن���اك اأحادي���ث توؤك���د عل���ى 
اأكل الزي���ت و�س���رب امل���اء م���ا يطف���ئ الغ�سب 

وي�سكنه.
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�َسِدَك َعلَيَك َحقاً ، والأهِلَك َعليَك َحقاً ( بحار االأنوار 70 / 128 . 1- قال ر�سول الل ) �سلى الل عليه واآله ( : ) اإنَّ ِلَربَِّك َعلَيَك َحقاً ، واإنَّ جِلَ

َباَحِة ، وَخرْيُ َلْهِو املَْراأِة املَْغَزل ( نهج الف�ساحة : 319 ح 1527 . 2 - قال ر�سول الل ) �سلى الل عليه واآله ( : ) َخرْيُ َلْهِو املُوؤِْمِن ال�سِّ

3 - قال ر�سول الل ) �سلى الل عليه واآله ( : ) ُطوَبى مِلَْن اأ�ْسلََم َوَكاَن َعْي�ُسُه َكَفافاً وُقَواُه �ِسَداداً ( بحار االأنوار 72 / 67 .

ي اخَلْيِل اإَل َيوِم الِقَياَمة ( تف�سري جممع البيان 4 / 475 ، تف�سري ال�سايف 4 / 298.  4 - قال ر�سول الل ) �سلى الل عليه واآله ( : ) اخَلرْيُ َمْعُقوٍد ِبَنَوا�سِ

ُجَل الَقويَّ ( بحار االأنوار 64 / 184 . 5 - قال ر�سول الل ) �سلى الل عليه واآله ( : ) اإنَّ الَل ُيِحبُّ الرَّ

َجُه اإَذا َبلََغ(  َماَية ، واأْن ال َيْرُزقُه اإالَّ َطيباً واأْن ُيزوِّ َباَحَة والرِّ 6 - ق���ال ر�س���ول الل ) �سل���ى الل علي���ه واآل���ه ( : ) َحقُّ الَواِلِد َعلَى َوَلِده اأْن ُيعلُِّمه الِكَتاَبَة وال�سِّ
نهج الف�ساحة : 293 ح 1394 .

احاديث عن الريا�سة وانواعها ال�سحيحة

اإن تربي���ة الطف���ل تعني يف املنظور االإ�سالمي اإمناء الغرائ���ز املعنوية ، واالهتمام باعتدال 
ق يف التعامل ال�سحيح مع نف�سه ولي�س مع ج�سده  الغرائ���ز املادي���ة ، ف�َسعادة الطفل تتحقَّ
اب يح�سل علي���ه ، ويتخل�س  ���ن بها ، اأو َمظه���ر جذَّ ، بث���وٍب جمي���ٍل يرتدي���ه ، اأو ُحِل���يٍّ يتزيَّ
الطفل من االأمل حني ميتلك الوقاية من االإ�سابة باالأمرا�س النف�سية ، كالغرية والعناد 

والكذب .
اه هذه احلقيقة التي جعلها االإ�سالم من الواجبات  ويجدر بالوالدين امتالك الوعي اجتِّ

عليهما ملا فيها من اأثٍر كبري على املجتمع .
فالطفل الذي يعي�س يف اح�سان �سليمة تكون نتيجتها تربية �سليمة بل قد جتعل الطفل 
موهب���ة و�سخ�سي���ة مهمة يف املجتم���ع وهذا ينطبق على النبي مو�س���ى عليه ال�سالم حيث 
جند اأن طفولته ) عليه ال�سالم ( كانت تت رعاية اأمٍّ و�سلت من خالل تربيتها لنف�سها 
اإل درج���ة م���ن الكم���ال االإن�س���ان اأو�سلها اإل درج���ة اأن ُيوحى اإليه���ا : ) َواأَْوَحْيَن���ا اإَِل اأُمِّ 

ُمو�َسى ( الق�س�س : 7 .
فت���ه ي���د اأخ���رى لها مكان���ة اأي�ساً يف َم���دارج التكام���ل االإن�سان ، وه���ي اآ�سية زوجة  ث���م تلقَّ
�س���ت لوح�سي���ة فرع���ون الذي ن�س���ر ج�سدها بع���د اأن َوَت���َدُه على لوحة  فرع���ون ، الت���ي تعرَّ
خ�سبي���ة ، واأ�سبَح���ْت بذل���ك مث���اًل للموؤم���ن �سرب���ه الل للموؤمن���ني : ) َو�َس���َرَب الُل َمَثاًل 
ِني ِمن ِفْرَعْوَن  نَِّة َوجَنِّ لَِّذي���َن اآَمُن���وا ِاْم���َراأََة ِفْرَعْوَن اإِْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن يِل ِعنَدَك َبْيًت���ا يِف اجْلَ لِّ

امِلنَِي ( التحرمي : 11 . ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ َوَعَمِلِه َوجَنِّ
وباملقابل جند اأنَّ اأكر من يعبث يف االأر�س ف�ساداً اأولئك الذين وجدوا يف �سغرهم اأيادي 
جاهلة تيط بهم ، فقد جاء يف احلديث ال�سريف : ) َقْلُب احَلَدِث كاالأر�ِس اخَلاِلَية ، َما 

اأُلِقَي ِفيَها ِمْن �َسيٍء َقبلَْتُه ( .
يت�سح من احلديث  اأن نف�سيَّة الطفل كاالأر�س اخلالية التي تنبت ما اأُلقي فيها من خرٍي 

اه الطفل من والديه من خالل التعليم وال�سلوك  اأو �َسرٍّ يتلقَّ
وتبقى التبية يف ال�سغر عاماًل موؤثراً على �سلوك الفرد ولي�س حتمياً ، بعنى اأنَّ الفرد 

���ى تربية خاطئة يف �سغره ، فله  ح���ني يك���رب باإمكان���ه اأن يعدل �سلوكه وفكره ، فيما لو تلقَّ
اأن يجت���ثَّ يف �ِس���نِّ الر�س���د اأ�س���ول الزرع ال�سائ���ك ، الذي بذره الوال���دان يف نف�سه �سغرياً ، 

وباإمكانه اأن ُيذهب الُعَقد التي خلََّفْتها التبية اخلاطئة وميحو َرَوا�سبها .
جاء يف احلديث ال�سريف عن االإمام ال�سادق ) عليه ال�سالم ( : ) اإنَّ ُنْطَفَة املُوؤِمِن َلَتُكوُن 
ْبَها  ���اَر يف َرحِم املُ�سِرَكة مَلْ ُي�سِ رِّ �َسيء ، َحتَّى اإَِذا �سَ يُبَها ِمَن ال�سَّ ْل���ِب املُ�ْس���ِرِك َف���ال ُي�سِ يِف �سُ
���ى َيْج���ري الَقلَُم ( ، ويعن���ي ) عليه ال�سالم ( بقول���ه : ) َحتَّى َيْجري  ���رِّ �َس���يء ، َحتَّ ِم���ن ال�سَّ

الَقلَُم( .
ه���و بل���وغ الفرد مرحل���ة الر�سد والتكلي���ف ، فيكون م�س���وؤواًل عن نف�سه وعمل���ه ، ليح�سل 

بذلك على �سعادته و�سقائه باختياره واإرادته .������

تربية الطفل يف الإ�سالم
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ناأمل اأن ل يتكرر هذا املنظر يف الزيارة ال�صعبانية..

طلب من الخ�ة القراء
انه  الق���راء  • طال���ب بع����س االخوة 

طاملا اأن االح���رار ا�سبحت بثمن ناأمل 
كرب���الء  العام���ة يف  املكتب���ات  نراه���ا يف  ان 

املقد�سة وبقية املحافظات.

ار�صيف الحرار  من  ر�صالة 
• ناأم���ل م���ن االخ���وة الق���راء الذين يحتفظ���ون بار�سيف 

لالحرار تزويدنا بالعدد رقم )11 والعدد رقم 40( 

بدري الغزايل احللي 

ة الداع���ي لل�سيخ  يف حا�سي���ة كت���اب ع���دهّ
اب���ن فه���د ، ق���ال لقمان احلكي���م البنه 
وهو يعظُه : يا بني اإن خدمت االأنبياء 
م���دة طويل���ة، واخ���تت م���ن كالمه���م 
ال�س���الة  يف  كن���ت  اإذا  كلم���ات،  ثم���ان 
فاحف���ظ قلب���ك، واإذا كنت ب���ني النا�س 
بي���ت  كن���ت يف  واإذا  ل�سان���ك،  فاحف���ظ 
غ���ريك فاحفظ عين���ك، واإذا كنت على 
املائ���دة فاحف���ظ حلقك، واذك���ر اثنني 
وان����س اثن���ني... اأما الل���ذان تذكرهما 
ف���الل وامل���وت، واأم���ا الل���ذان تن�ساهما، 
فاإح�سانك يف حق الغري، واإ�ساءة الغري 

ك. يف حقهّ

يف م�اعظ ِ لقمان 
احلكيم لبنه
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 زيارة ُ امل�تى
اإن من موجبات االإنابة وحيازة االأجر كذلك، 

هي زيارة املوتى زيارة واعية، يراد بها تذكري 

النف�س ) بامل�سري ( املحتوم الذي ينتظر جميع 

اخللق الذين مل يكتب الأحد منهم اخللود، 

يقيناً،  مثله  ُير  الذي مل  اليقني  ذلك  وهو 

يخالطه ال�سك والتدد �سلوكاً وعماًل .. فمن 

اأف�سل امل�ساعر التي تنتاب الزائر لهم، هو اأن 

) يفت�س ( نف�سه باأنه قد نزل به املوت، ثم 

اأذن له باخلروج من القرب بكفالة م�سمونة، 

لريجع اأياماً اإل الدنيا معو�ساً عن تق�سريه، 

مكت�سباً �سيئاً من الدرجات التي فاتته اأيام 

حياته .. فيا ُت�رى كم يبلغ ) حر�س( مثل هذا 

امليت امل�ستاأنف للحياة، وذلك يف ا�ستغالل كل 

حلظة من حلظات عودته اإل الدنيا، وخا�سة 

اإذا كانت ق�سرية ال تقبل االإمهال والتمديد 

اإذ  كذلك،  االأمر  واقع  اأن  املعلوم  ومن  ؟!.. 

كنا �سبه اأمواٍت يف اأ�سالب الرجال، ثم ُوِه�بنا 

احلياة يف هذه الدنيا، لرنجع اإل مات اآخر 

والهاتف ينادي: {قم واغتنم الفر�سة بني 

العدمني}. 

االأظ�اف���ر عب���ارة ع���ن خالي���ا ميت���ة كون���ت م���ادة 
�سلب���ة بروتينية ) كرياتني( ت�س���كل ج�سم الظفر 
ال�سلب . وتغطي االأظافر نه�اية اأ�سابع القدمني 

واليدين من االأعلى .
يتك���ون الظف����ر م���ن : �سفيح���ة الظف���ر ، و اأ�سفل 
ال�سفيح���ة ماي�سم���ى ببطان���ة الظف���ر واجلوان���ب 
املحيطة بالظف���ر واأخرياً ماي�سمى ب� غمد الظفر 
.االأظاف���ر تنمو بع���دل 0.1 ملم يوميا )اأو 1 �سم 

يف كل يوم 100(.
وعلي���ه ف���ان ظف���ر االإ�سب���ع لك���ي ينم���و تام���ا ، 
ي�ستغ���رق االأم���ر م���ا ب���ني 4 و 6 اأ�سهر. اأم���ا اأظافر 
الق���دم   فتحت���اج فتة لتنمو ب�س���كل كامل 18-12 

�سهرا.
وظيف���ة االأظاف���ر الرئي�سية هي حماي���ة االأ�سابع 
احل���ال  ،وبطبيع���ة  به���ا  االإح�سا����س  وخا�سي���ة 
لالأظاف���ر دور الغنى عن���ه يف ت�سهيل اأمور حياتنا 
اليومية اما عالقتها بالك�سف عن االأمرا�س  فان 
هنال���ك عالم���ات حمتمل���ة يف االأظافر ت���دل على 

حاالت مر�سية :
االأظف���ار الباهت���ة ج���دا تك���ون مرتبط���ة بالتق���دم 
يف ال�س���ن ، و لكنه���ا اأحيان���ا قد تدل عل���ى االإ�سابة 
باالأنيمي���ا - اأمرا�س القل���ب - ال�سكري - اأمرا�س 

الكبد - �سوء التغذية
االأظف���ار البي����س قد ت���دل على م�س���اكل يف الكبد 

مثل االلتهاب الكبدي الوبائي
االإ�ساب���ة  عل���ى  ت���دل  غالب���ا  ال�سف���ر  االأظف���ار 

بالفطري���ات وعل���ى االإ�ساب���ة ال�سدي���دة يف الغ���دة 
الدرقية

االأظفار املائلة اإل الزرقة تدل على عدم ح�سول 
اجل�س���م على كفايته م���ن االأك�سجني كما يف حالة 

اأمرا�س الرئتني و التنف�س
االأظف���ار املثقب���ة ق���د تعط���ي دالل���ة عل���ى بداي���ة 

االإ�سابة بال�سدفية اأو التهاب املفا�سل
االأظفار املت�سققة و بها �سروخ لها عالقة باأمرا�س 
الغ���دة الدرقية وغالبا تك���ون م�سحوبة با�سفرار 

االأظفار ب�سبب االإ�سابة الفطرية
اخلطوط الداكنة اأ�سفل الظفر يف بع�س االأحيان 
تك���ون ب�سبب melanoma وه���و اأخطر اأنواع 

�سرطان اجللد لذا يجب االنتباه لها جيدا
البقع البي�س �سائعة جدا يف االظافر وعادة قابلة 
لل�سف���اء وه���ذه البق���ع تنج���م ع���ن مر����س ي�سيب 
قاع���دة الظف���ر وه���ي ال ت�ستدعي االهتم���ام النها 

تزول لوحدها.

حكمٌ  وعرٌب
 - من اأبرم االأمر بال تدبري �سريه اإل تدمري.

- م���ن اأعجبت���ه اآراوؤه غلبت���ه اأع���داوؤه ، وم���ن �س���اء 
تدب���ريه كذب تقدي���ره ، ومن جهل مواطئ قدمه 

عر بدواعي ندمه .  
 - الك�س���ل مينع م���ن الطلب ، والف�س���ل يدفع اإل 
العط���ب ومن حق العاقل اأن ي�سيف اإل راأيه اآراء 

العلماء ويجمع اإل عقله عقل احلكماء .

من الأظافر تعرف على �صحتك 

ل����رب �سخ�س يعتقد ان اال�س����الم مل يتطرق 
ال بع�����س جوان����ب احلياة ب�سقيه����ا العبادي 
واملعامالتي وما بينهما االخالقي ولكن عند 
مطالع����ة احاديث املع�سومني عليهم ال�سالم 
جن����د ان فيه����ا الكث����ري  الكث����ري ال����ذي يحثنا 

على املحبة وتقوية االوا�سر  االخوية.
هنال����ك ع����ادات منار�سه����ا يف بع�����س االحيان 
وال نعلم مردوداتها االخروية ومنها عندما 
يق����وم املوؤمنون باطع����ام احدهم االخر لقمة 
ح����الوة تعب����ريا ع����ن حمبته ل����ه ومث����ل هذه 

الع����ادات كث����ريا م����ا ت�س����ل ب����ني اال�سدق����اء 
االم����ام   يق����ول  وعنه����ا  امل�سلم����ة  والعوائ����ل 
م موؤمناً لقمة  ال�سادق عليه ال�سالم:"من لقهّ
حالوة �سرف اللَّ عنه مرارة يوم القيامة"

ولق����د كان علي����ه ال�س����الم يق����وم بذل����ك م����ع 
لقم����ة  ان  العب����ارة  لروع����ة  اأ�سحابه.وي����ا 
احل����الوة تدف����ع ع����ن �ساحبه����ا م����رارة ي����وم 
القيامة واي فوز عظيم هذا يناله املوؤمن يف 

الدنيا ب�سبب كرمه لقمة حالوة .

لقمة احلالوة
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