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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

 يف اأ�صول الكايف حممد بن يحيى عن عبد اهلل بن حممد بن عي�صى عن احل�صن بن حمبوب عن على 
بن رئاب عن �صدير ال�صرييف قال: �صمعت حمران بن اأعني ي�صاأل ابا جعفر عليه ال�صالم عن قول اهلل 
عز وجل، بديع ال�صموات واالر�س فقال اأبو - جعفر عليه ال�صالم، ان اهلل عز وجل ابتدع اال�صياء 
كلها بعلمه على غري مثال كان قبله، فابتدع ال�صموات واالر�س ومل يكن قبلهن �صماوات وال ار�صون، 

اما ت�صمع لقوله تعاىل، )وكان عر�صه على املاء( واحلديث طويل اأخذنا منه مو�صع احلاجة.
�صاألت  اأبي والد قال:  اأحمد بن حممد عن ابن حمبوب عن  الكايف حممد بن يحيى عن  اأ�صول  يف 
اأبا عبد اهلل عليه ال�صالم عن قول اهلل عز وجل الذين اآتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته اأولئك 

يوؤمنون به قال هم االئمة عليهم ال�صالم.
يف جممع البيان )يتلونه حق تالوته( اختلف يف معناه على وجوه اإىل قوله: وثالثها ما روي عن 
ي�صاأل يف االوىل،  والنار،  الوقوف عند ذكر اجلنة  ان حق تالوته هو  ال�صالم  اأبي عبد اهلل عليه 

وي�صتعيذ من االخرى.

َفَيُكوُن ُكن  َلُه  َيُقوُل  ا  َ َفاإِنمَّ ْمراً  اأَ ى  َق�سَ َذا  َواإِ َواالأَْر�ِس  َماَواِت  ال�سمَّ َبِديُع 

ُ اأَْو َتاأِْتيَنا اآَيٌة َكَذِلَك َقاَل  {البقرة/117} َوَقاَل المَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن َلْواَل ُيَكلُِّمَنا اللهّ

ْثَل َقْوِلِهْم َت�َساَبَهْت ُقُلوُبُهْم َقْد َبيمَّنمَّا االآَياِت ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن  المَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم مِّ

َحاِب  اأَ�سْ َعْن  ُت�ْساأَُل  َواَل  َوَنِذيًرا  َب�ِسرًيا  قِّ  ِباْلَ اأَْر�َسْلَناَك  اإِنمَّا  {البقرة/118} 

ِحيِم {البقرة/119}َوَلن َتْر�َسى َعنَك اْلَيُهوُد َواَل النمَّ�َساَرى َحتمَّى َتتمَِّبَع  اجْلَ

َبْعَت اأَْهَواءُهم َبْعَد المَِّذي َجاءَك ِمَن  ِ ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن اتمَّ ِملمََّتُهْم ُقْل اإِنمَّ ُهَدى اللهّ

رٍي {البقرة/120} المَِّذيَن اآَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب  ِ ِمن َوِلٍّ َواَل َن�سِ اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللهّ

ا�ِسُروَن  َيْتُلوَنُه َحقمَّ ِتاَلَوِتِه اأُْوَلِئَك ُيوؤِْمُنوَن ِبِه َومن َيْكُفْر ِبِه َفاأُْوَلِئَك ُهُم اخْلَ

َواأَنِّ  َعلَْيُكْم  اأَْنَعْمُت  المَِّتي  ِنْعَمِتَي  اْذُكُرواْ  اإِ�ْسَراِئيَل  َبِني  َيا  {البقرة/121} 

ِزي َنْف�ٌس َعن نمَّْف�ٍس  ْلُتُكْم َعلَى اْلَعاَلنَِي {البقرة/122} َواتمَُّقواْ َيْوماً المَّ َتْ َف�سمَّ

�َسْيئاً َواَل ُيْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل َواَل َتنَفُعَها �َسَفاَعٌة َواَل ُهْم ُين�َسُروَن {البقرة/123}
دق الل العلي العظيم �سَ

ب�سم الل الرحمن الرحيم

�صكرتري  التحرير



. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
 ، قال الر�سول االأعظم �سلى اللهّ عليه واآله: »ال�سخيهّ قريب من اللهّ
، بعيد  قري���ب من النا�س، قريب من اجلن���ة، والبخيل بعيد من اللهّ

من النا�س، قريب من النار«.
يعترب ال�سخاء اأحد م�ساديق الرب واالإح�سان، بل هو �سنامه ال�سيما 
لي�س���وري ال���ال الذي���ن با�ستطاعته���م ومبا وهبه���م الل تعاىل من 
نع���م جم���ة وعطاي���ا كث���رية اأن ير�سم���وا الفرح���ة عل���ى وج���ه يتي���م 
ويرفع���وا غائل���ة اجلوع والعوز عن حمتاج �سقيم، �سجية ما اأحالها 
واأحل���ى منافعه���ا وتبعاتها وفحواها، كي���ف ال وهي تقرب العبد من 
اأرحم الراحمني ومن النا�س اأجمعني وبالتال الفوز بجنة نعيم. 

القيق���ة الت���ي ال منا����س منه���ا اإن الجتم���ع ال ي�سع���د، وال يت���ذوق 
اإال  والرخ���اء،  الدع���ة  ومفاهي���م  وال�س���الم،  الطماأنين���ة  ح���الوة 
با�ست�سع���ار اأف���راده روح التعاطف والرتاحم، وتاوبه���م يف ال�ساعر 
واالأحا�سي����س، يف �س���راء الي���اة و�سرائه���ا، وبذل���ك يغ���دو الجتم���ع 

كالبنيان الر�سو�س، ي�سد بع�سه بع�ساً.
اإزاء  الع���وزون  ي�ست�سع���ر  والرتاح���م  التعاط���ف  مب���داأ  وبتحقي���ق 
، مم���ا ي�سع���د  ال�سف���اء والوئ���ام وال���ودهّ اإليه���م، م�ساع���ر  الح�سن���ني 
الجتمع، وي�سيع فيه التجاوب والتالحم والرخاء، وباإغفاله ي�سقى 
الجتم���ع، وت�س���وده ن���وازع ال�س���د، والق���د، والبغ�س���اء، والكي���د، 
فينفجر عن ثورة عارمة ماحقة، تزهق النفو�س، ومتحق االأموال، 

وتهدد الكرامات.
م���ن اأج���ل ذل���ك دع���ت ال�سريع���ة االإ�سالمي���ة اإىل ال�سخ���اء والب���ذل 
والعط���ف عل���ى البوؤ�س���اء والحروم���ني، وا�ستنكرت عل���ى الجتمع اأن 
يراهه���م يت�سورون �ُسَغب���اً وحرمان���اً، دون اأن يتح�س�س مب�ساعرهم، 
وين���ربي لنجدته���م واإغاثتهم، واعت���ربت الو�سري���ن العر�سني عن 
اإ�سعافه���م اأبع���د النا����س ع���ن االإ�س���الم، وقال �سل���ى اللهّ علي���ه واآله: 
»م���ا اآم���ن بي من بات �سبعاناً وجاره جائع، وما من اأهل قرية يبيت 

فيهم جائع ينظر اللهّ اإليهم يوم القيامة«.
واإنا ح�سهّ االإ�سالم اأتباعه على الرب واالإح�سان وال�سخاء، ليكونوا 
مث���اًل عالي���اً يف تعاطفه���م وموا�ساته���م، ولينعم���وا بحي���اة كرمي���ة، 
وتعاي����س �سلم���ي، والأن الكرم �سمام اأمان الجتم���ع، و�سمان �سفائه 
وازده���اره، وعل���ى النقي����س من���ه البخ���ل فهو مع���ول ه���دم الجتمع 
يعم���ل عل���ى تفتي���ت اأو�ساله اإىل اأوح���ال اجلرمية والغ���در وال�سد 
والبغ�س���اء، فم���ا اأحل���ى دين���ي عندم���ا ياأم���رن مبقوم���ات الف���الح 
والنج���اح، وما اأحلى الجتمع م���ن مواطنني وم�سوؤولني اأن يت�سفوا 
مب���كارم االأخ���الق ويتدثروا بالع���روف، و�سوال اإىل دول���ة ت�سمحل 
فيه���ا اآفة الفقر والفاقة وهو اأم���ر لي�س ب�سعب النال واإنا بحاجة 
اإىل ا�ستفح���ال ال�سعور بال�سوؤولية الوطني���ة والدينية لدينا جميعا 

دونا ا�ستثناء.  

رغبُة االإن�ساِن بفعِل الب���رهّ  واأ�سباُب عدِم توفيقه

ون ال�سعوبات.. زائرون "بن�سف ج�سد" يتحدهّ
للت�سرف بزيارة �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(

اأطباُء اأخ�سائيهّوَن ي�سيدون بتجربة العتبة ال��سينية 
ع )�سفري ال�سني( الطبهّي  يف اإقامة جممهّ

داُر القراآن الكرمي..
 يف �سيافة الحافل القراآنية مب�ساجد وح�سينيات كربالء

قب�سات  اإميانية :

العطاء ال�سيني : 

العطاء ال�سيني:

العطاء ال�سيني:

6

13

16

17

26

19

18

27

الإح�سان يقودنا اإىل الأمان

�صكرتري التحرير

�مل�ساركون
�ل�سيخ حبيب �لكاظمي           حممد �أمني جنف

كر�ر حممد خلف              عطا �حلاج يو�سف من�سور
بتول علي                     عدنان �آل يحيى �ملو�سوي   



تطرق ممثل الرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيخ 
اجلمعة  واإمام  خطيب  الكربالئي  الهدي  عبد 
�سالة  من  الثانية  خطبته  يف  القد�سة  كربالء  يف 
اجلمعة، والتي اأقيمت يف ال�سحن ال�سيني ال�سريف 
 2011/8/26 الوافق  1432ه�  البارك  رم�سان   25 يف 

اإىل اأمور ثالثة جاءت كما يلي:
االأمر االأول :

مير العراق يف الوقت الا�سر باأو�ساع �سعبة وموؤلة 
يف  اجلوار...والهم  دول  بع�س  مع  الوقت  نف�س  يف 
هذه ال�ساألة – ومما يوؤ�سف له – عدم وجود موقف 
موحد للم�سوؤولني العراقيني تاه هذه الق�سايا .. 
ال�سوؤولني  من  الت�سريحات  يف  ت�سارب  فهناك 
ح  ي�سرهّ فالبع�س  االأو�ساع،  هذه  تاه  العراقيني 
مبوقف معني، وياأتي م�سوؤول اآخر لي�سرح مبوقف 
ال�سوؤولني  ت�سريحات  مع  ويت�سارب  يتناق�س  اآخر 
�سعف  اإىل  ذلك  اأدى  فقد  وبالنتيجة   .. االآخرين 
البلد  مبظهر  العراق  واإظهار  العراقي،  الوقف 

ال�سعيف.
هذا  اجلوار  دول  بع�س  ا�ستغلت  قد   "، واأ�ساف   
العراقية  ال�سالح  على  التجاوز  اإىل  واأدى  ال�سعف، 
 ... الدول  هذه  من  عدد  قبل  ومن  بها،  واالإ�سرار 
تن�سيق  – اإىل  الا�سر  الوقت  – يف  نحتاج  ونحن 
روؤية  وتكوين  النظر،  وجهات  يف  وتطابق  الواقف، 
اجلهات  قبل  من  الق�سايا  هذه  تاه  موحدة 
لي�سري  العراقية،  الدولة  يف  والعنية  ال�سوؤولة، 
للعراق موقف موحد قوي، وحينئذ �سيكون للعراق 
على  يتجاوزون  ال  بحيث  االآخرين  لدى  هيبة 

م�ساله ويلحقون ال�سرر بها ".
االأمور  من  اإن  بالقول،"  �سماحته  وا�ستطرد 

وعدم  العراق،  م�سالح  على  للحفاظ  ال�سرورية 
لكل  يكون  اأن  بها؛  باالإ�سرار  لالآخرين  ال�سماح 
ميليه  الذي  الوقف  العراقية  الدولة  يف  م�سوؤول 
وقد  العراقية،  الدولة  يف  كم�سوؤول  الواجب  عليه 
ائتمنه الواطنون واأبناء ال�سعب العراقي للدفاع عن 

حقوقهم وم�سالهم، ودفع ال�سرر عنهم ..
اأن يعلن عن موقف  ويفرت�س يف كل م�سوؤول  قبل 
مثل  يف  خ�سو�ساً   - نف�سه  د  يجرهّ اأن  ويتبناه  معني 
اأكان  �سواء  وال�سا�سة  ال�سريية  الق�سايا  هذه 
اأو اخلارجية- عن  الداخلية  الق�سايا  على م�ستوى 
االنتماء  دائرة  من  اأ�سيق  دائرة  �سمن  انتماء  اأي 
للوطن ككل، وللدولة العراقية كدولة راعية ل�سالح 
نف�سه  د  يجرهّ اأن  اأي�ساً  وعليه   .. جميعاً  العراقيني 
ال�سيا�سية ال�سيقة واأن تكون  عن االأهواء وال�سالح 
روؤيته ومتبنياته ومواقفه نابعة مما متليه ال�سالح 

العليا للعراق ..
له  ال�سوؤولني  بع�س  اإن  جند   – لالأ�سف  ولكن– 
الدائر  ال�سيا�سي  ال�سراع  طبيعة  من  نابع  موقف 
يف ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية، واإن كان هذا الوقف 
م�سالح  متليه  مما  وهو   .. العراق  مب�سالح  ي�سرهّ 

كتلته ال�سيا�سية ..
اأو اإنه ال ي�سعر – اأ�سال ً – بالرقة واالأمل لا يرى 
واخلطر..وقد  لل�سرر  بلده  م�سالح  تعر�س  من 
اإ�سعاف الوقف للدولة العراقية،  اإىل  اأدى كل ذلك 
وا�ست�سعاف االآخرين والذي اأدى بدوره اإىل تاوز 

هذه الدول على م�سالح العراق واأرا�سيه "..
االأمر الثاين :

الرئا�سات  رواتب  يف  تخفي�ساً  النواب  جمل�س  اقرهّ 
الثالث بن�سبة 23% وهذه اخلطوة وان كانت ال باأ�س 

الشيُخ الكربالئيُّ : مما يؤسف له عدم وجود موقف موحد للمسؤولني العراقيني اجتاه 

القضايا املصريية مما يظهر العراق ضعيفًا أمام اآلخرين  

اخُلطبة الثانية من �صالة اجُلمعة
اخلطيب: ممثل الرجعية الدينية العليا يف  النجف االأ�سرف �سماحة ال�سيخ عبد الهدي الكربالئي

الكان: ال�سحن ال�سيني ال�سريف        الزمان:25 رم�سان البارك 1432ه� الوافق 2011/8/26

قد ا�ستغلت بع�ض دول اجلوار 
�سعف املوقف العراقي، 

للتجاوز على م�ساحله والإ�سرار 
بها، ونحن نحتاج اإىل تن�سيق 
املواقف، وتطابق يف وجهات 

النظر، وتكوين روؤية موحدة جتاه 
الق�سايا من قبل اجلهات امل�سوؤولة 

واملعنية يف الدولة العراقية، 
لي�سري للعراق موقف موحد 

وقوي، وحينئذ �سيكون للعراق 
هيبة لدى الآخرين بحيث 
ل يتجاوزون على م�ساحله 

،،ويلحقون ال�سرر بها 
،،
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من  ناق�سة  كانت  اإنها  اإال  جوانبها  بع�س  يف  بها 
جهات اأخرى :

رواتب  لتخفي�س  النواب  جمل�س  ت  �سوهّ قد   -1
 – االآن  لد   – يقرهّ  مل  ولكن  الثالث  الرئا�سات 
قرار  يحظ  ومل  النواب،  رواتب  تخفي�س  ل  واأجهّ
بهم  الفرو�س  وكان  باالإجماع،  رواتبهم  تخفي�س 
اأن يقروا هذا التخفي�س قبل غريه، لكونهم نواباً 

ميثلون ال�سعب يف اإقرار مطالبه ...
2- اقرتحت بع�س الكتل اإلغاء الرواتب التقاعدية 
الراتب  بدال ً من  للنائب  واإعطاء مكافاأة  للنواب، 
العامل،  دول  جميع  يف  به  معمول  كما  التقاعدي، 
يوؤ�سر عدم وجود  ُرِف�س، وهذا  القرتح  ولكن هذا 
ما  مع  يتنا�سب  اجلديد  النواب  لجل�س  موقف 
اأبناء ال�سعب العراقي من حزم وجدية  كان ياأمله 
يطالب  التي  القرارات  اتخاذ  يف  اجلديد  الجل�س 

بها اأبناء ال�سعب العراقي ..
للجميع  رواتب موحد  �سلم  اإقرار  الطلوب هو   -3
كبار  رواتب  بني  الفاح�سة  الفوارق  من  يخفِّ�س 
ال�سوؤولني - ب�سورة عامة- ورواتب من دونهم من 

موظفي الدولة. 
االأمر الثالث :

مباأ�ساة  باخل�سو�س-   – ال�سومال  ال�سعب  ميرهّ 
اإن�سانية موؤلة حيث ميوت ب�سبب اجلوع االآالف من 

االأطفال والن�ساء والرجال ..
وحاولت الرجعية الدينية واجلهات اخلريية منذ 
بدء هذه الاأ�ساة ، وما تزال حتاول الو�سول اإىل اآلية 
ي�سمن ويطمئن من خاللها و�سول هذه ال�ساعدات 
 .. االأموال هدراً  تذهب هذه  بحيث ال  ل�ستحقيها 
م�سيفاً �سماحته ،" اإنه – ولالأ�سف ال�سديد – على 
الدولية  النظمات  الكثري من  الرغم من حماولة 
اإن  اإالهّ  ال�ساعدات،  هذه  اإي�سال  اخلريية  واجلهات 
الو�سع االأمني حيث ت�سيطر الكثري من اليلي�سيات 
من  الكثري  على  التطرفة  واجلماعات  ال�سلحة 
الناطق التي يتواجد فيها اأبناء ال�سعب ال�سومال، 
وحيث اإن ذلك ال ي�ساعد على االطمئنان لو�سول 

ال�ساعدات اإىل َمْن ي�ستحقها".
ن�سبة  اإن  اإىل  ت�سري  الدولية  التقارير  موؤكداً،"باأن 
هوؤالء  اأ�سخا�س من  واحد( فقط من خم�سة   (  1
هذه  اإليهم  ت�سل  للمجاعة  يتعر�سون  الذين 
عن  العراقية  الكومة  اأعلنت  وقد  ال�ساعدات، 

الذي  ولكن  النكوبني،  لهوؤالء  م�ساعدات  تقدمي 
العراقي  االأحمر  الهالل  يتوا�سل  اأن  هو  نحتاجه 
مع  وبالتن�سيق  العراقية  اخلريية  واجلهات 
ال�ساعدات  هذه  الإي�سال  اآلية  اإىل  دولية  منظمات 

اإىل م�ستحقيها لئال تذهب هذه االأموال هدرا ".
وقد اختتم �سماحة ال�سيخ عبد الهدي الكربالئي 
القد�سة  العليا يف كربالء  الدينية  الرجعية  ممثل 
الواطنني  من  الكثري  "هناك  بالقول،  خطبته 
هوؤالء  اإغاثة  يف  بال�ساهمة  يرغبون  العراقيني 
هوؤالء  اأي   ( انتماء  عن  النظر  قطع  مع  اجلياع 
اإن�سانية  الاأ�ساة  الأن  والعرقي  الديني  النكوبني( 

وفاجعة كبرية ..
ميرون  الواطنني  هوؤالء  اإن  من  الرغم  فعلى 
يوؤثرون  ممن  ولكنهم  �سعبة،  معي�سية  بظروف 
على  فهم  خ�سا�سة،  بهم  كان  ولو  اأنف�سهم  على 
ا�ستعداد لتقدمي ال�ساعدات االإن�سانية بالرغم من 
اإىل  لو�سولها  يطمئنوا  اأن  ...على  اإليها  حاجتهم 

م�ستحقيها". 

اأهم ماجاء يف اخلطبة
د نف�سه عن اأي  - يفرت�س يف كل م�سوؤول  قبل اأن يعلن عن موقف معني ويتبناه، اأن يجرهّ
انتماء �سمن دائرة اأ�سيق من دائرة االنتماء للوطن ككل، وللدولة العراقية كدولة راعية 
ال�سيقة،  ال�سيا�سية  وال�سالح  االأهواء  عن  نف�سه  بتجريد   .. جميعاً  العراقيني  ل�سالح 

فتكون روؤيته ومتبنياته ومواقفه نابعة مما متليه ال�سالح العليا للعراق ..
قد �سوهّت جمل�س النواب لتخفي�س رواتب الرئا�سات الثالث ولكن مل يقرهّ – لد االآن 
وكان  باالإجماع،  رواتبهم  تخفي�س  قرار  يحظ  ومل  النواب،  رواتب  تخفي�س  ل  – واأجهّ
الفرو�س بهم اأن يقروا هذا التخفي�س قبل غريه، لكونهم نواباً ميثلون ال�سعب يف اإقرار 
مطالبه، فالطلوب هو اإقرار �سلم رواتب موحد للجميع يخفِّ�س من الفوارق الفاح�سة 

بني رواتب كبار ال�سوؤولني - ب�سورة عامة - ورواتب من دونهم من موظفي الدولة.

للأ�سف جند اإن بع�ض 
امل�سوؤولني له موقف 

نابع من طبيعة ال�سراع 
ال�سيا�سي الدائر يف 
ال�ساحة ال�سيا�سية 

العراقية، واإن كان هذا 
املوقف ي�سّر مب�سالح 

العراق .. وهو مما متليه 
،،م�سالح كتلته ال�سيا�سية

،،
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الغفلة
 املنبع االأ�صلي للم�صكالت

ث عن اأ�سواأ اأف����راد الب�سر وت�ستعر�����س يف طياتها  االآي����ة تتح����دهّ
ة  فئ����ة م����ن النا�����س ه����م اأ�سق����ى النا�����س جميع����اً وت�سفه����م بع����دهّ
ِنهّ َوااْلِن�ِس  َن ا جْلِ َهنمََّم َكِثرًيا ِمهّ اأو�ساف وتقول {َوَلَقْد َذَراأَْنا جِلَ
����ُروَن ِبَها َوَلُهْم  َلُه����ْم ُقُل����وٌب المََّيْفَقُه����وَن ِبَها َوَلُهْم اأَْع����نُيٌ المَُّيْب�سِ
َءاَذاٌن المََّي�ْسَمُع����وَن ِبَه����اآ اأْوَل�ئَك َكااْلَْنَعاِم َبْل ُهْم اأَ�َسلُّ اأْوَلئَك ُهُم 
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يف ه���ذه االآي���ة ال�سريف���ة جن���د اأنهّ عن�سر الغفلة ميث���ل العامل 
االأ�سا����س ل�سقاء االإن�سان وال�سبب االأ�سلي الهّذي يدفع االإن�سان 
اإىل جهن���م وبئ�س ال�سري، الغفل���ة الهّتي تن�ساأ من ترك االإن�سان 
بالتفك���ر والتدب���ر وع���دم ا�ستخ���دام ب�سريت���ه وع���دم اإ�سغائ���ه 
���ى ي�سل به االأم���ر اإىل اأن ي�س���ل اإىل م�ستوى  ل�س���وت ال���قهّ حتهّ
���ا تعي�س الغفلة  االنع���ام ب���ل ا�سل منه���ا واتع�س، الأن االأنعام اإنهّ
يف حياته���ا ب�سب���ب انه���ا خلقت كذلك وعدم وج���ود ملكة التنبه 
والتعقل يف ذاتها، يف حني اإن االإن�سان اإذا عا�س الغفلة يف حياته 
مع وجود عوامل التنبه باأدوات التذكر والتعقل ف�سيكون اأ�سل 

من االأنعام بالتاأكيد.
اإن مفهوم االآية اأعاله ال يعني اأنهّ الل تعاىل يجرب بع�س النا�س 
على �سلوك طريق جهنم بل كما ورد الت�سريح يف االآية نف�سها 
اأنهّ اأهل النار عندما �ساروا من اأهل النار ب�سبب اختيارهم لهذا 
الطري���ق وال�سلوك ال�سائ���ن، الأن الل تعاىل قد اأعطاهم العقل 
ولكنه���م مل ي�ستخدم���وا عقوله���م، واأعطاه���م ال�سم���ع والب�سر 
ولكنه���م مل ي�سح���وا اإىل القائق االإلهي���ة يف اآذانهم ومل يروا 
اآي���ات الل باأب�ساره���م، اإذن فكلما يواجهونه من م�ساكل دنيوية 
اأو اُخروي���ة فهو ب�سبب اختياره���م ومن ناحيتهم، وغاية االأمر 
اأنهّ الل تع���اىل ق���د قرر قانوناً ونامو�س���اً يحكم عامل الوجود يف 
دائ���رة االإن�س���ان، وه���و اأنهّ كلهّ من مل ي�ستخ���دم الواهب االإلهية 
ك يف �سبيل ا�ستخ���دام قابلياته  يف جماله���ا اخلا����سهّ ومل يتح���رهّ
الذاتية يف طريق التكامل العنوي ف�سيكون م�سريه اإىل جهنم 
يف االآخر، فح�سول هذا ال�سرط يف هذا القانون يرتبط باإرادة 

االإن�سان ذاته.

ورد يف دع���اء اأب���ي حمزة الثمال الن�سوب لالإمام ال�سج���اد )عليه ال�سالم( الكثري 
من ال�سامني العالية، ومن جملتها قوله )عليه ال�سالم(:) اللهم اإن كلما قلت 
ق���د تهياأُت وتعباأُت وقم���ت لل�سالة بني يديك وناجيتك، األقيت عليمَّ نعا�ساً اإذا اأنا 

�سليت، و�سلبتني مناجاتك اإذا اأنا ناجيت(.
اإن االإن�سان يعزم يف العديد من الاالت على فعل الرب والطاعة واالإح�سان، لكنه 
قد ال يكتب له التوفيق فيها، هنا االإمام )عليه ال�سالم( يتطرق اإىل هذه ال�ساألة، 
فه���ل هن���اك �س���ر يف �سلبه التوفيق، نع���م اإذا كانت على النيات ُتكت���ب فوائد واأجر، 
فالنية ح�سلت لكن الفعل اخلارجي مل يتوفق له االإن�سان..وكثري منا يف ال�سالة 

تاأتيه م�ساغل و�سواغل بحيث ال يعرف كيف بداأ بال�سالة وكيف انتهى!. 
ث���م يبني االإم���ام )عليه ال�سالم( بع�س االأ�سباب التي قد حترم االإن�سان التوفيق، 
فبع����س االأعم���ال والت�سرف���ات له���ا اآث���ار، وه���ذه االآثار ق���د ال ي�سعر به���ا االإن�سان 
خ�سو�س���ا ًمن ال ي�ست�سعر بلذة الناج���اة..اإذ يقول االإمام )عليه ال�سالم(:)ما ل 
كلما قلت قد �سلحت �سريرتي وقرب من جمال�س التوابني جمل�سي عر�ست ل 
بلي���ة اأزال���ت قدمي وحالت بيني وب���ني خدمتك �سيدي لعلك ع���ن بابك طردتني 
وع���ن خدمت���ك نحيتني( ميكن مالحظه هاتني اخل�سلت���ني التي يريدها االإمام 
)علي���ه ال�س���الم( �سريرة االإن�سان، اأي م���ا خفي ال يعلمه اإال الل �سبحانه وتعاىل..

ف�سالح ال�سريرة من موجبات القرب اإىل الل قطعاً..الن ال وجه ل�سالح ال�سريرة 
اإال االعتق���اد ب���الل تب���ارك وتعاىل، واإن���ه مطلهّع على هذا الفع���ل، ولذلك مطلوب 
جماهدة النف�س..فالتائب عن الذنب كمن ال ذنب له، وجمل�س التوابني جمل�س 
يحبه الل تعاىل ..فتوبة االإن�سان يجب اأن تكون بينه وبني الل تعاىل..ولالأ�سف 
نح���ن يف بع����س الاالت نغ���دو اأُ�سراء ال�سيط���ان، وال�سيطان يح���اول اأن يخدعنا، 

لكن على االإن�سان اأن ال ي�ست�سلم، والتوبة بالتال ال حتدد بزمان اأو مكان .
ث���م يقول)علي���ه ال�سالم(:)عر�س���ت ل بلي���ة اأزال���ت قدم���ي وحال���ت بين���ي وبني 
خدمت���ك �سي���دي لعل���ك عن باب���ك طردتني وعن خدمت���ك نحيتن���ي ( نعم هناك 
م�سكل���ة اإن االإن�س���ان يتهي���اأ ث���م يح���دث �س���يء يعيقه ع���ن ذلك، فالب���د من وجود 
�سب���ب! حي���ث اإن الل تعاىل قد جع���ل منافذ ال�سالة والدع���اء والتوبة وال�سريرة  

م�صتقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�صماحة  ال�صيد احمد ال�صايف
 يف 2011/8/19
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 ج( دعاُء االإمام احل�صني الأهل بيته الطاهرين
اإنهّ البح���ث هن���ا يخت����سهّ باالأدعي���ة الت���ي قاله���ا االإم���ام 
اء الذين  ى يف ح���قهّ اأوالده واإخوانه و اأقربائ���ه االأعزهّ الف���دهّ
لهم عظمة بني ال�سلمني وجاللة فيهم؛ اأولئك االأبطال 
و الفتي���ان الذين بذل���وا مهجتهم يف �سبيل الق ون�سرة 
الدي���ن ب���كلهّ �سجاع���ة و�سخ���اء، ث���مهّ �س���ربوا عل���ى �س���رب 
ال�سي���وف وطعن الرماح حتهّى فازوا فوزا عظيما. ولذلك 
يب���ة مفخ���رة له���م عل���ى تعاقب  بقي���ت ه���ذه االأدعي���ة الطهّ

الع�سور، وينهّم عن هذا الواقع ما يلي:
1- دعاوؤه لولده علي بن ال�سني، اإنهّ االإمام ال�سني)عليه 
ال�س���الم( بع���د ما ارحتل من ق�سر بن���ي مقاتل، حمد اللهّ 
و ا�سرتج���ع، فاأقب���ل اإليه ابنه عل���ي االأكرب وجرى بينهما 
حمادث���ات، ث���مهّ قال الأبي���ه: يا اأب���ت اإذن ال نبال اأن نوت 
حمق���نيهّ فق���ال له ال�س���ني )علي���ه ال�سالم(:»جزاك اللهّ 

من والد خري ما جزى ولدا عن والده«.
ا����س بن عل���ي لهّا وق���ع العبهّا�س على  2- دع���اوؤه الأخي���ه العبهّ
���ي ال�سالم،  ، عليك منهّ االأر����س وه���و يق���ول يااأب���ا عب���داللهّ
ا�س���اه! وامهج���ة قلباه! وحم���ل عليهم  ق���ال االإم���ام: واعبهّ
وك�سفه���م عن���ه، وحمل���ه عل���ى ج���واده فاأدخل���ه اخليم���ة، 
وبك���ى ب���كاء �سديدا وقال:"ج���زاك اللهّ عنهّى خري اجلزاء، 
فلق���د جاه���دت ح���ق اجله���اد« وج���اء يف رواي���ة اأن االأم���ام 
قال:»ج���زاك اللهّ م���ن اأخ خ���ريا، لقد جاه���دت يف اللهّ حق 

جهاده«
. اإنهّ  3- دع���اوؤه بع���د ا�ست�سه���اد ول���ده الر�سي���ع عب���د اللهّ
ال�س���ني )عليه ال�سالم( دعا بابن���ه عبداللهّ وهو �سغري، 
فاأجل�س���ه يف حج���ره، فرم���اه حرمل���ة ب���ن كاه���ل االأ�سدي 
ه،  ب�سه���م فذبح���ه، فتلق���ى ال�سني دمه حتهّى امت���الأت كفهّ
ث���مهّ رمى ب���ه اإىل ال�سماء وقال:»اللهمهّ اإن كنت حب�ست عنهّا 

الن�سر، فاجعل ذلك لا هو خري لنا«.

رغبُة االإن�صاِن بفعِل البـــــــــــــّر  واأ�صباُب عدِم توفيقه

اأبواب���ا، فل���و اإن الل والعي���اذ ب���الل اأو�سدها يف وج���ه االإن�سان، معناه اإن���ه مطرود من 
رحمته.

ث���م يقول)علي���ه ال�س���الم(: )لعل���ك راأيتن���ي م�ستخف���اً بحق���ك فاأق�سيتن���ي ( اإن م���ا 
�سيذك���ره االإم���ام )علي���ه ال�سالم( اإنا هي م���ن موجبات البعد، وموجب���ات االإق�ساء 
بغل���ق االأبواب، حي���ث اإن االإن�سان فعل هذه االأمور باإرادته، و�سينت���ج..اإن االإن�سان اإذا 
ا�ستخ���ف بح���ق الل تعاىل الب���د اأن ُيق�سى، واأن ُيبعد..ث���م يقول)عليه ال�سالم(:) اأو 

لعلك راأيتني معر�ساً عنك فقليتني (.
حي���ث اإن الُعِر����س، اأي اإن االإن�س���ان الذي ال يكرتث..وهذه جملة م���ن االأ�سباب التي 
ُت�سلَ���ب االإن�س���ان التوفيقات.. ثم يقول)عليه ال�س���الم(:) اأو لعلك وجدتني يف مقام 
الكذاب���ني فرف�ستن���ي اأو لعل���ك راأيتن���ي غ���ري �ساك���ر يف نعمائك فحرمتن���ي اأو لعلك 

فقدتني من جمال�س العلماء فخذلتني(.
اإن م���ن اأقب���ح االأ�سي���اء اإن االإن�س���ان يك���ذب عل���ى الل تع���اىل، والك���ذب عل���ى الل م���ن 
الفطرات يف �سهر رم�سان، ف�سال ً عن حرمته..االإمام )عليه ال�سالم( يعربهّ عن اإن 
فق���دان االإن�سان من جمال����س العلماء ت�سبب اخلذالن .. نحن عندنا عامل وجمل�س 
له���ذا الع���امل، وعندن���ا عنوان ثال���ث – �سخ�س ثال���ث- البد اأن يجل�س عن���د العلماء 
.. فه���ذا يك�س���ف �س���ر اإن العامل ل���ه منزلة رفيعة وكب���رية عند الل تب���ارك وتعاىل .. 
وجمل����س الع���امل ه���و اجلهة الت���ي ي�ستفيد منها ه���ذا ال�سائ���ل اأو الكل���ف اأو الباحث 
.. ه���ذا االإن�س���ان اإذا ابتع���د ع���ن هذه الجل����س �سيكون م�سريه اخل���ذالن، وجملة من 
اخل���ذالن اإن االإن�س���ان ال يوف���ق لطاع���ة الل تبارك وتع���اىل، فقطعاً الع���امِل ال يجوز 
اهانت���ه والعي���اذ ب���الل، وال يج���وز لالإن�سان اأن يعرت����س كيفما اتف���ق، وان و�سل اإىل 
بع����س م���ا عند العلماء ..فهذا من اأ�ساليب اخل���ذالن ..واإذا كان فقدان االإن�سان من 
جمال�س العلماء فيه خذالن؛ فمن باب التجا�سر على العامل فيه هذا اخلذالن ..ثم 

يقول )عليه ال�سالم(:) اأو لعلك راأيتني يف الغافلني فمن  رحمتك اآي�ستني ( ..
اإن الغفل���ة م���ن االأم���ور الوبائي���ة .. واالإن�س���ان ع���ادة يغف���ل اإذا كان���ت هن���اك �سواغل، 
ويهت���م به���ذه ال�سواغ���ل عن الطل���ب االأ�سا�س���ي، وما اأك���ر غفلتنا ..ف���رتى االإن�سان 
يغف���ل ع���ن ال���وت ويغفل ع���ن التوبة م���ن ال�سيئات ويغف���ل عن حق���وق االآخرين فال 
يعطيه���ا ويغف���ل عن نف�س���ه ..واالإن�سان حينئذ ي�سيبه الياأ����س من رحمة الل تعاىل، 
و�سيت�س���رف ت�سرف���ات �سبيه���ة بالكف���ر .. لك���ن الل تع���اىل رحمته وا�سع���ة واالإن�سان 

يجب اأن ال يياأ�س، فالياأ�س من رحمة الل من الكبائر.

درا�سة حول ادعية االمام احل�سني 
عليه ال�سالم يف يوم الطف
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  هْل اإن معاويَة 
كاتُب الوحي ؟)2-2(

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

قد  معاوية  باأن  جداًل  �سلمنا  اإن  كله  هذا   -4
مل  اأنف�سهم  ال�سنة  اأهل  ولكن  الوحي!  كتب 
�سرح  بل  واحد،  �سحيح  بدليل  ذلك  يثبتوا 
وابن  كالذهبي  الكثري من علمائهم وحمققيهم 
يكتب  كان  معاوية  باأن  وغريهم  والدائني  حجر 
الر�سائل للنبي )�سلى الل عليه واآله( فيما بينه 

وبني العرب! 
فيه:  عبا�س  ابن  عن  م�سلم  يف  الذي  والديث 
فقلت  فجئت  قال  معاوية  ل  وادع  اذهب  )وقال 
اذهب فادع ل معاوية  ياأكل قال ثم قال ل  هو 
قال فجئت فقلت هو ياأكل فقال: ) ال اأ�سبع الل 

بطنه(( 
5- ومما يدل على عدم ف�سيلة معاوية يف كتابته 
للنبي )�سلى الل عليه واآله( اأو حتى كتابته للوحي 
ما قرره اأكر علماء اأهل ال�سنة وحمققيهم مثل 
الذهبي  قال  فقد  وغريهم،  حجر  وابن  الذهبي 
اإ�سحاق بن  اأعالم النبالء 121/3( قال  يف )�سري 
راهويه )وهو �سيخ البخاري وم�سلم وغريهما(: 
يف  واآله(  عليه  الل  )�سلى  النبي  عن  ي�سح  ال   (

ف�سل معاوية �سيء(!!.
اأعرف له ف�سيلة  وكذلك قال الن�سائي: والل ال 
)ال  له:  واآله(  عليه  الل  )�سلى  النبي  قول  اإال 
واأخرجوه  باأرجلهم  فدا�سوه  بطنك(!  الل  اأ�سبع 
من ال�سام م�سروراً. )اأنظر �سذرات الذهب البن 

العماد )ج240/2(.
الل  عبد  طريق  من  اأي�ساً  اجلوزي  اإبن  واأخرج 
بن اأحمد بن حنبل �ساألت اأبي: ما تقول يف علي 
كان  علياً  اأن  اإعلم  قال:  ثم  فاأطرق  ومعاوية 
كثري االعداء ففت�س اأعداوؤه له عيباً فلم يجدوا 
فعمدوا اإىل رجل قد حاربه فاأطروه كيداً منهم 

من  لعاوية  اختلقوه  ما  اإىل  بهذا  فاأ�سار  لعلي، 
ف�سائل  يف  ورد  وقد  له  اأ�سل  ال  مما  الف�سائل 
ي�سح  ما  فيها  لي�س  لكن  كثرية  اأحاديث  معاوية 
بن  اإ�سحاق  جزم  وبذلك  اال�سناد  طريق  من 
كالم  اآه  اأعلم  والل  وغريهما  والن�سائي  راهويه 

الافظ ابن حجر.
الل  اأ�سبع  )ال  حديث  اىل  بالن�سبة  وكذلك   -6
الأن  وف�سحه!  معاوية  ذم  يف  وا�سح  فاإنه  بطنه( 
النبي )�سلى الل عليه واآله( ال ينطق عن الهوى 
وال يدعو على من ال ي�ستحق الدعاء عليه بل دعا 
عليه الأنه ع�سى اإجابة اأمر ر�سول الل )�سلى الل 
عليه واآله( واأ�سر على ذلك ب�سبب بطنه وا�ستغاله 
باالأكل، وقد قال النبي )�سلى الل عليه واآله( يف 
حديث اآخر قد رواه البخاري )ج200/6( )الوؤمن 
يف  ياأكل  الكافر  اأو  والنافق  واحد  معي  يف  ياأكل 
�سبعة اأمعاء( ومعنى ذلك اأن الوؤمن ي�سبع ب�سرعة 
يثبت  وهذا  ب�سهولة  ي�سبع  ال  النافق  اأو  والكافر 
عدم �سحة اعتذارهم وتاأويلهم لديث )ال اأ�سبع 
الل بطنه( وو�سعه يف غري مو�سعه من ف�سيلة اأو 

ما يجري على الل�سان دون ق�سد.
وي�سهد ل�سحة ما ذهبنا اإليه اأن دعاء النبي )�سلى 
ال  معاوية  وكان  ا�ستجيب  قد  واآله(  عليه  الل 
ي�سبع بعدها ففي نف�س الرواية روى ابن كثري يف 
)البداية والنهاية ج128/8( زيادة يف اآخرها )فما 
�سبع بعدها(، وا�ستفاد ذلك اأي�ساً البيهقي فذكر 
النبوة فجعله من  الزيادة يف دالئل  الديث مع 
وا�ستجابة  واآله(  عليه  الل  )�سلى  النبي  معاجز 
لعدم  �سواهد  كثري  ابن  وذكر  معاوية.  يف  دعائه 
�سبع معاوية يف )6/ 189( منها: قال: فما �سبع 

بعدها. 

لو�ساألوك

ال�سوؤاُل: ما هو العترب يف الوقف؟
اجلواب: يعترب يف الوقف اأمور: 

اأ � ع���دم توقيت���ه مب���دة، فل���و ق���ال )داري وقف 
عل���ى الفق���راء اإىل �سن���ة( بط���ل وقف���اً، وي�س���ح 

حب�ساً اإذا ق�سد ذلك. 
ب � اأن يك���ون منج���زاً، فلو ق���ال )هذا وقف بعد 
ممات���ي( مل ي�س���ح، نعم اإذا فهم من���ه عرفاً انه 
اأراد الو�سية بالوقف وجب العمل بها اإذا كانت 

الو�سية نافذة فيجعل وقفاً بعد وفاته. 
ج � اأن ال يك���ون وقف���اً على نف�س الواقف ولو يف 
�سمن اآخرين، فلو وقف اأر�ساً الن يدفن فيها 
مل ي�س���ح، ولو وق���ف دكاناً الأن ت�سرف منافعه 
بع���د موت���ه على م���ن يق���راأ القراآن عل���ى قربه 
، واإذا وقف ب�ستاناً على  ويهدي اإليه ثوابه �سحهّ
الفقراء لت�سرف منافعه عليهم وكان الواقف 
فق���رياً حني الوق���ف اأو اأ�سبح كذلك بعده جاز 
ل���ه االنتف���اع مبنافع���ه كغ���ريه اإال اإذا كان م���ن 

ق�سده خروج نف�سه. 
د � قب����س العني الوقوف���ة اإذا كان من االأوقاف 
اخلا�س���ة، ف���ال ي�س���ح الوق���ف اإذا مل يقب�سه���ا 
���ه، نع���م يكف���ي  الوق���وف علي���ه اأو وكيل���ه اأو وليهّ
الطبق���ات  ع���ن  الوج���ودة  الطبق���ة  قب����س 
الالحقة، بل يكفي قب�س الوجود من الطبقة 
االأوىل عم���ن يوجد منها بع���د ذلك، واإذا وقف 
على اأوالده ال�سغار واأوالد اأوالده وكانت العني 
يف ي���ده كفى ذلك يف حتقق القب�س ومل يحتج 
اإىل قب����س اآخ���ر. وال يعت���رب القب�س يف �سحة 
الوق���ف عل���ى العناوي���ن العام���ة، فل���و ق���ال ) 
وقفت هذه االأر�س مقربة للم�سلمني ( �سارت 
ا وان مل تقب�س من قبل التول اأو الاكم  وقفهّ

ال�سرعي. 

 الوقُف الق�صم الثالث 
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من �سرية �لعلماء

ا�صمه ون�صبه:
ال�سي���خ ح�سني اب���ن ال�سيخ علي بن ح�س���ني اللهّي النجفي، 
وينتمي اإىل اأُ�سرة عربية اأ�سيلة، وهي ع�سرية الطفيل، التي 

تقطن االأرياف اجلنوبية من ق�ساء الهندية يف العراق.
والدته:

ولد عام 1309ه مبدينة النجف االأ�سرف.
درا�صته:

در�س)قد����س �س���ره( عند اأبيه مب���ادئ الق���راءة والكتابة، ثمهّ 
ب���داأ يح�س���ر الدرا�سات االأدبي���ة والفقهي���ة واالأُ�سولية عند 
اأ�ساتذة الوزة ل�سنني طوال، حتهّى نبغ نبوغاً باهراً، ومتيهّز 

بني اأقرانه، بالغاً الراتب العليا يف العلم.
من اأ�صاتذته:

د ح�سني الغ���روي النائيني، ال�سيهّد اأبو ال�سن  ال�سي���خ حممهّ
الو�سوي االإ�سفهان، ال�سيخ �سياء الدين العراقي.

مكانته العلمية:
كان)قد����س �س���ره( م���ن نوابغ ع�س���ره، ومن الذي���ن متيهّزوا 
الع وا�سع بالعلوم الدينية،  بالتحقيق والتدقيق، وكان ذا اطهّ
راً، ل���ه اإحاطة وا�سعة بالف���روع الفقهية،  وكان فقيه���اً متبحهّ
ق���ا ل���ه نظري���ات وتاأ�سي�سات راقي���ة، وهو من  واأُ�سولي���ا حمقهّ

الت�سلهّعني يف التاريخ واللغة واالأدب.
ق���ال ال�سيخ جعفر حمبوبة عن طاقات���ه العلمية: »كان من 
رجال العلم البارزين، ومن اأهل الف�سل ال�سابقني، مرغوب 
ب العلم ال�ساهرين  يف التدري����س، الت���فهّ حوله ُثلهّة من ط���الهّ
على حت�سيل ما ي�ستفيدون من علمه، وي�ستقون من معني 

ف�سله«.
من تالمذته:

يو�س���ف  ���د  ال�سيهّ ال�سي�ست���ان،  ال�سين���ي  عل���ي  ���د  ال�سيهّ
���د �سعي���د الطباطبائي  ���د حممهّ الطباطبائ���ي الكي���م، ال�سيهّ
���د  حممهّ ���د  ال�سيهّ الكي���م،  تق���ي  ���د  حممهّ ���د  ال�سيهّ الكي���م، 
ال�سي���خ  ال�سهي���د  ال�سبح���ان،  جعف���ر  ال�سي���خ  الروح���ان، 
مرت�سى الربوجردي، ال�سهيد ال�سيخ علي الغروي، ال�سهيد 
���د عالء بحر  ���د ع���زهّ الدي���ن بحر العل���وم، ال�سهيد ال�سيهّ ال�سيهّ
���د ر�سا الو�س���وي اخللخال،  ���د حممهّ العل���وم، ال�سهي���د ال�سيهّ
���د تق���ي ال�سين���ي اجل���الل، ال�سيخ  ���د حممهّ ال�سهي���د ال�سيهّ
د تقي اجلواهري،  ح�سني الرا�ستي الكا�س���ان، ال�سيخ حممهّ
م،  اق القرهّ ال�سي���خ عل���ي الغ���روي النائين���ي، ال�سيهّد عبد ال���رزهّ
���ق الداماد،  ���د هادي معرف���ة، ال�سيهّد علي الحقهّ ال�سي���خ حممهّ

د زين العابدين، ال�سيخ علي زين الدين. ال�سيخ حممهّ

من اأقوال العلماء فيه:
1� ق���ال ال�سي���خ اآق���ا ب���زرك الطهران)قد����س �س���ره(: »وقد 
ة، و�سرف النف�س،  ر والتق���ى والعفهّ ُع���رف بالتحقيق والتبحهّ
���ه م���ن الذين  وُح�س���ن االأخ���الق، وك���رة التوا�س���ع، كم���ا اأنهّ
يخدم���ون العلم للعل���م، ومل يطلب الرئا�س���ة، ومل يتهالك 
ر بني  يف �سبي���ل الدني���ا، وه���و م���ن اأجل ذل���ك حمبوب مق���دهّ

اجلميع«.
د عل���ي اليعقوبي)قد�س �س���ره(: »فهو  2� ق���ال ال�سي���خ حممهّ
ن ُي�سار اإلي���ه بالبنان، وُيعدهّ يف الطبقة العليا بني  الي���وم ممهّ

اأهل العلم وذوي الف�سيلة«.
3� ق���ال ال�سيخ ح�س���ن �سعيد الطهران)قد����س �سره(: »كان 
���اً الأنظ���ار اأه���ل الف�سل،  م���داراً للبح���ث والتحقي���ق، وحمطهّ
ونه لالرتواء من مناهل علومه؛ لا ُعِرف به من غزارة  يوؤمهّ
الع، وقد  العل���م، وعمق التجربة، و�سعة االأُف���ق، ووفرة االطهّ
ج على يديه جيل من اأهل العلم، هم الطليعة اليوم يف  تخرهّ

جامعة مدينة النجف االأ�سرف«.
من �صفاته واأخالقه:

1� االإن�س���ان حي���ث ي�س���ع نف�س���ه: كان ي�ست�سه���د دائم���اً بهذه 
القول���ة الرتبوي���ة النافع���ة، وه���ي: »االإن�س���ان حي���ث ي�س���ع 
نف�س���ه«، ف���كلهّ اإن�س���ان ميكن اأن ي�سع نف�س���ه يف الو�سع الذي 
ُيري���ده، فكما ميكنه اأن يكون �سادق���اً ميكنه اأن يكون كاذباً، 
اً للخري له ولالآخرين ميكنه اأن  وكم���ا ميكنه اأن يكون حمبهّ

، واإلخ. اً لل�سرهّ يكون حمبهّ
2� التوا�س���ع: كان متوا�سع���اً اإىل اأبعد الدود، وب�سيطاً بكلهّ 
معن���ى الب�ساط���ة، فق���د كان متوا�سع���اً يف م�سكن���ه وملب�س���ه 
وماأكل���ه وم�سيته، فكان ميلك بيت���اً متوا�سعاً ي�سكن فيه هو 
ة اأ�سكالها، لذلك تده  وعائلته، وكان ال يحبهّ الظاهر بكافهّ

ال يعتني مبظهره.
ب���كلهّ معن���ى الزه���د، وكرمي���اً رغ���م  3� الزه���د: كان زاه���داً 
اإمكانياته الحدودة، فكان ال يجد للمال قيمة، اإالهّ اأن يوا�سي 
ب���ه الفق���راء وال�ساك���ني والحتاج���ني، وكان م�سداق���اً لقوله 

ٌة(. تعاىل: )َوُيوؤِْثُرْوَن َعلَى اأَْنُف�ِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�َسا�سَ
4� ال���ورع: كان مثااًل ُيحتذى ب���ه يف الزهد وال�سالح، واأُ�سوة 
ة ورعه واحتياطه  طيهّبة يف الهداية واالقتداء، وكان من �سدهّ
���ه اإليه،  ���ه مل يت�س���دهّ للزعام���ة الديني���ة الت���ي كانت تتوجهّ اأنهّ
ة دفعها عن نف�س���ه وثنى  ب منه���ا، وكم م���ن م���رهّ ف���كان يته���رهّ

طرفه عنها.
5� تعلهّق���ه ب���االأدب: كان اأديب���اً ممت���ازاً، وق���د مار����س االأدب يف 

�سباب���ه ُبرهًة من الزمن، ورمبا تعاط���ى ال�سعر بني اأقرانه، 
اظ، فيها  وكان���ت النج���ف االأ�سرف يف عهد �سباب���ه ك�سوق عكهّ
الع�سرات من النوادي االأدبية، يح�سرها اأعالم االأدب وكبار 
ال�سع���راء، وكان يح�س���ر تل���ك الجال����س ويتهّخذه���ا و�سيل���ة 

لرتوي�س الروح، وللتعبري عن خواطره وخواجله.
ات االحتالل  6� جه���اده �س���دهّ اال�ستعم���ار: عندم���ا قامت ق���وهّ
الربيطان باحتالل مدينة الب�سرة يف العراق اإبان الرب 
د اأمن وا�ستق���الل العراق، كان  العالي���ة االأُوىل، واأخ���ذت تهدهّ
هني اإىل ميادين  ني اإىل جموع الجاهدين التوجهّ من الن�سمهّ
اجله���اد والقت���ال �سدهّ الع���دو، وقد ذكرت بع����س ال�سادر اأنهّه 
ه)قد�س �سره( اإىل  يف تاري���خ الرابع م���ن �سف���ر 1333ه توجهّ
الب�س���رة ع���ن طري���ق بغ���داد، وكان مع���ه الكثري م���ن علماء 

الدين وطلبة العلم.
من موؤّلفاته:

�س���رح كفاي���ة االأُ�س���ول، تقريرات بح���ث ال�سي���خ النائيني يف 
الفق���ه واالأُ�س���ول، تقريرات بحث ال�سي���خ العراقي يف الفقه 
ل م���ن اأجود التقريرات،  واالأُ�س���ول، تعليقة على اجلزء االأوهّ
تعليق���ة على اجلزء الثان من فوائد االأُ�سول، تعليقة على 
الكا�س���ب، االأو�س���اع اللفظية واأق�سامه���ا، ر�سالة يف حكم بيع 
جلد ال�سبهّ وطهارته، ر�سالة يف اإلاق ولد ال�سبهة بالزواج 
الدائ���م، ر�سال���ة يف اأخ���ذ االأُج���رة عل���ى الواجب���ات، ر�سالة يف 
معامل���ة اليان�سي���ب، ر�سال���ة يف قاع���دة من مل���ك، ر�سالة يف 

قاعدة الفرا�س.
وفاته:

ال 1394ه بالنج���ف  )قد����س �س���ره( يف الراب���ع م���ن �س���وهّ ُتويفهّ
االأ�س���رف، و�سلهّ���ى عل���ى جثمانه الرج���ع الدين���ي ال�سيهّد اأبو 
القا�س���م اخلوئ���ي، وُدف���ن مبق���ربة اأُ�ست���اذه ال�سي���خ النائيني 

بال�سحن اليدري لالإمام علي)عليه ال�سالم(.
)لحات من حياة ال�سيخ ح�سني اللهّي(.

ال�صيُخ ح�صني احلّلي)قد�س �صره(
 متوا�سع اإىل اأبعد الدود وب�سيط بكلهّ معنى الب�ساطة
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درا�صُة عدد من م�صاريع القوانني لطرحها 
يف الربملان بعد عطلة عيد الفطر

الكويُت تنجز 14% من م�صروع ميناء مبارك

الأوِل مرة.. التقدمُي اإىل اجلامعات العراقية عرب االنرتنت

اإنهاُء االإجراءات اخلا�صة باإطالق املخ�ص�صات املهنية 
ملنت�صبي وزارة الرتبية 

داعيٌة اإ�صالمٌي يتقدم بدعوى ق�صائية 
�صد م�صل�صل "احل�صن واحل�صني"  

تعك���ف اللج���ان الربلانية عل���ى درا�سة عدد 
من م�ساريع القوان���ني وال�سودات لطرحها 
للت���داول عق���ب ا�ستئن���اف جل�س���ات جمل�س 
النواب بعد عطلة عيد الفطر .وقال مقرر 
الجل����س حمم���د اخلال���دي اإن ثم���ة ع���ددا 

كب���ريا من تلك القوان���ني �سيقر بعد عطلة 
العي���د، م���ن بينها قانون االح���زاب والنفط 
والغ���از وقوانني الهيئ���ات ال�ستقلة  م�سيفا 
ال���وزراء  ا�ست�ساف���ة  ان الجل����س �سيوا�س���ل 

لناق�سة براجمهم الوزارية.

اأك���دت ال�سركة العامة لوانئ الع���راق، اأن الكويت 
م���ن م�س���روع مين���اء مب���ارك، ويف  اأجن���زت %14 
ح���ني اأ�سارت اإىل اأن البواخر ب���داأت ت�سعر ب�سيق 

ال�ساح���ة عند دخوله���ا للموان���ئ العراقية، لفتت 
اإىل اأن اإن�س���اء الين���اء الكويت���ي �سيوؤث���ر عل���ى اأهم 

اأربعة موانئ عراقية رئي�سية.

الب���دري  يو�س���ف  ال�سي���خ  االإ�سالم���ي  الداعي���ة 
يتق���دم بدعوى ق�سائية �س���د  م�سل�سل "ال�سن 
وال�سني"طال���ب فيها بوقف ب���ث قنوات الياة 
والنه���ار وروتان���ا م�سرية لعر����س ال�سل�سل ، كما 
طال���ب الب���دري يف دعواه الق�سائي���ة بقطع البث 
عن روتانا خليجية وال� ” �سي بى �سي” والتحرير 

والغ���رب وتون����س الت���ي تعر����س ذات ال�سل�سل مع 
توقي���ع اجلزاءات عليه���ا باإلغاء الرتاخي�س وفقا 
لقان���ون رقم 8 ل�سن���ة 1998 والئحته التنفيذية ، 
ونوهت الدعوى ان ه���ذا ال�سل�سل يتعلق ب�سميم 
ال�س���اأن االإ�سالمي وبرموز االإ�سالم من اآل البيت 

عليهم ال�سالم ..

اإ�صافُة 14 درجًة على جمموع ح�ساد اأخبار "الأحرار" الأ�سبوعي 
خريجي الدرا�صة االإعدادية

 
العلم���ي  الع���ال والبح���ث  التعلي���م  ق���ررت وزارة 
اإ�ساف���ة 14 درجة على جمم���وع خريجي الدرا�سة 
االإعدادي���ة يف حال تقدميهم اىل كلية تقع �سمن 
حمافظاتهم،.بيان �سحفي �سدر عن الوزارة بني 
ان اله���دف م���ن ذلك ه���و مراعاة ظ���روف الطلبة 
الالي���ة والتقلي���ل م���ن الع���بء الواق���ع عل���ى كاهل 

اأ�سرهم.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

العراُق ي�صتعد ال�صت�صافة موؤمتر 
اإقليمي ملنظمة الـ"فاو"

اأعلنت وزارة الزراعة اإنها على و�سك االنتهاء من 
ا�ستعداداتها الإ�ست�سافة الوؤمتر االإقليمي لنظمة 
االأغذي���ة والزراعة الدولية )الفاو( الذي �سيعقد 
يف �سباط القبل مب�ساركة نحو 50 ممثاًل عن دول 

اإقليمية ومنظمات دولية.

اأعلن���ت وزارة التعلي���م الع���ال والبح���ث العلم���ي، 
ع���ن بدء عملية تق���دمي الطلبة خريجي الدرا�سة 
االإعدادي���ة، اىل اجلامع���ات والعاه���د التابع���ة لها 

للعام الدرا�سي 2011-2012 من خالل اال�ستمارة 
اأو  ال���وزارة  موق���ع  عل���ى  الوج���ودة  االلكرتوني���ة 

الروابط والواقع االأخرى  بداًل من الورقية.

وزارة الرتبية تنهي اإجراءات توفري الغطاء الال 
متهي���دا الإط���الق الخ�س�س���ات الهني���ة لنت�سبيه���ا 
البالغ���ة 150 األ���ف دين���ار �سهريا قب���ل حلول العام 
الدرا�س���ي القب���ل، مبين���ة ان الخ�س�س���ات الهني���ة 
�ست�س���رف حال ن�س���ر القانون يف جري���دة الوقائع 

العراقية واإقرارها من قبل االأمانة العامة لجل�س 
الخ�س�س���ات  ه���ذه  ان  ال���وزارة  واأك���دت  ال���وزراء. 
ت�سم���ل جميع منت�سب���ي الوزارة م���ن دون ا�ستثناء 
و�ستطل���ق قبل ب���دء الو�س���م الدرا�س���ي القبل لكن 

لي�س باأثر رجعي..

موجز "االأحرار" 
-  الب�سرة ت�سرع بالعمل ر�سمياً ببناء ميناء الفاو الكبري 

من خالل االعتماد على موازنتها اخلا�سة.. 
- وزارة ال����وارد الائي����ة توع����ز اىل جمي����ع دوائره����ا بزي����ادة 
االإطالق����ات الائي����ة يف نه����ر دجل����ة الإيق����اف تق����دم الل�سان 

اللحي داخل �سط العرب
-  الع����راق يحق����ق اأك����ر م����ن 48 مليار دوالر م����ن عائدات 

النفط خالل الن�سف االأول من العام الال
- وزي����ر النف����ط: الع����راق �سيدخ����ل ال�س����وق العالي����ة للغاز 

الطبيعي خالل �سنتني
- اللج����وء اإىل تقن����ني الي����اه واإتباع االأ�سالي����ب الديثة يف 

الري لواجهة �سح الياه 
- اللجن����ة االقت�سادي����ة يف رئا�س����ة الكوم����ة تك�س����ف ع����ن 
االنته����اء قريباً من و�س����ع �سوابط لفتح م�سارف القطاع 

اخلا�س اعتمادات للم�ساريع اال�ستثمارية والتنموية
- م�سروع الإن�ساء خط �سكك حديد من بغداد اىل العقبة
- الكهرباء تخطط لتحويل �سبكات التوزيع اإىل اأر�سية
- اجناز 65 % من م�سروع �سكة حديد كربالء- ال�سيب

- اإحال����ة 71 مقاواًل و�سركة عراقية على القائمة ال�سوداء 
منذ مطلع العام اجلاري.
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بقلم: ح�صني النعمة

من وحي القلم

ال����ب �سع����اع م����ن ذه����ب يخ����رتق القل����وب، ومفت����اح 
لالأب����واب الت����ي اأو�سدته����ا انك�سارات الي����اة وتقلبات 
الزم����ان، ومما ال غرو فيه اإنن����ا نحتاج اإىل الب كما 
نحتاج اإىل الاء والهواء، فهو ما ينق�سنا لينت�سلنا من 
غب����ار الزم����ان اللبد بغي����وم الظلم والعن����ف والرب، 
فح����ني يطغى الب ال�س����ادق تذوب الثلوج الرتاكمة 
عل����ى القلوب ويع����م ال�سالم وال يع����ود هنالك جرمية 

وال انق�سام وال تفكك اأ�سر وال عقوق وال خيانة.
وم����ا اعتق����ده اأن����ه لي�س م����ن �سيء يخ�سر ب����ه الوجود 
ويهط����ل في����ه الغيث اإال باأمر الب، فه����و اإح�سا�س يف 
الي����اة، جمهول الك����م والوزن وحتى ال�س����در، فحبُّ 
الل توحي����ده وح����بُّ الدي����ن العب����ادة وح����بُّ الوط����ن 
االأه����ل  وح����بُّ  الن����ان  االأطف����ال  وح����بُّ  الت�سحي����ة، 
االحرتام، وحبُّ العمل االإبداع وحبُّ االأزواج بع�سهم 
لبع�����س ه����و الي����اة، وح����بُّ االأ�سدقاء هو ال����ود، فهل 
م����ن �س����رورة نح����ن بحاجتها غ����ري ال����ب ال�سروري 
لفه����م االآخري����ن والتعاي�����س معهم يف اأم����ان وال حجر 

اأ�سا�ٍس لبناء العالقات االإن�سانية غريه. 
ومما ال�سك فيه ما من معان رقيقة تبنى على ال�سوق 
والغ����رية  والت�سحي����ة  والعط����ف  والراأف����ة  والن����ان 
والدف����اع عن الوطن غري ال����ب الجهول الكم كعدد 
اأوراق ال�سج����ر وقط����رات الط����ر وعدد النج����وم واأنواع 

الزهور ودرجة زرقة ال�سماء وبيا�س الزن.
ومم����ا اأثب����ت علمي����ا اإن االأ�سا�����س يف ال�سح����ة النف�سية 
هو ال����ب ذلك الأن طبيعة الب�سر بحاجة اىل تفاعل 
ال�ساع����ر، والأننا ن�سع����ر بالطماأنينة عندم����ا نكون مع 
م����ن نحب والأنن����ا ن�سع����ر باالكتمال عندم����ا نكون مع 
م����ن نح����ب ن�سعر ب����ان الي����اة جميلة ت�س����ري بانتظام 
وان�سب����اط، وعك�����س ذل����ك عندما نفق����د اأو نفتقد من 
ون�سع����ر  مقاومتن����ا،  وتنه����ار  بالكاآب����ة  فن�سع����ر  نح����ب 

بالياأ�س عند انف�سالنا عمن نحب.
ال اأعتق����د اإن هنال����ك م����ن ال ي�س����األ ل����اذا نح����ب ول����اذا 
نحت����اج اأن نحب؟ وثمة خ�سو�سية للحب اأنه مينحنا 
�سعادت����ني �سع����ادٌة ل����ا حتب و�سع����ادٌة لا تك����ون حمبوبا، 
و�سع����ادة اأخ����رى يتذوقه����ا اجلميع بعد �سي����ادة االأمان 

واالطمئنان واإ�ساعة ال�سالم بربوع الوطن. 

  احلبُّ ثقاب النور
 يف عتمة احلياة

انتهاُء الغيبة ال�صغرى:
لالإم���ام  ال�سغ���رى  الغيب���ة  خ���الل  النا����س  كان 
الهدي)عليه ال�سالم( ياأخذون االأحكام ال�سرعية 
ع���ن طري���ق �سفرائ���ه االأربع���ة وه���م: عثم���ان ب���ن 
د بن عثم���ان، ال�سني بن روح، علي  �سعي���د، حممهّ
د ال�سمري. وقد انتهت الغيبة ال�سغرى  بن حممهّ

بوفاة ال�سفري الرابع عام 329ه.
ابتداء الغيبة الكربى:

بع���د وف���اة ال�سف���ري الراب���ع لالإم���ام الهدي)عليه 
ال�سالم( ابتداأت الغيبة الكربى له)عليه ال�سالم( 

يف 4 �سوال 329ه.
نّواب االإمام املهدي)عليه ال�صالم( يف 

الغيبة الكربى:
ج���اء يف اأح���د التوقيعات التي و�سلتن���ا عن االإمام 
ا اَل���َواِدث الواِقَعة،  الهدي)علي���ه ال�س���الم(: »اأمهّ
ِتي  َفارجُع���وا ِفيَه���ا اإىَل ُرَواِة اَلدي���ِث؛ َفاإنهُّهم ُحجهّ

ُة الِل َعلَْيِهم«. َعلَْيُكم، واأَنا ُحجهّ
اِئناً  وجاء يف توقيٍع اآخر: »َمَن َكاَن ِمَن الُفَقَهاِء �سَ
اِلفاً ِلَهَواه ُمِطيعاً الأْمِر  ِلَنْف�ِس���ِه َحاِفظاً ِلِدْيِنه ُمَ

َمواله، َفِلْلَعَواِم اأْن ُيَقلُِّدوه«.
وبن���اًء على ذلك ف���كلهّ فقيه يحمل تل���ك ال�سفات 
فهو نائ���ب لالإمام الهدي)علي���ه ال�سالم(، ترجع 
اإليه النا�س يف جميع اأحكامها الفقهية واإ�سكاالتها 

ال�سرعية.
اأ�صباب الغيبة:

ال�س���الم( كان���ت  اإنهّ غيب���ة االإم���ام النتظر)علي���ه 
�سروري���ة الب���دهّ لالإم���ام منه���ا، نذك���ر ل���ك بع����س 

االأ�سباب التي حتمت غيابه)عليه ال�سالم(:
1� اخلوف عليه من العبهّا�سيني.

2� االمتحان واالختبار للموؤمنني.
3� الغيبة من اأ�سرار الل تعاىل.

4� عدم بيعته لظامل.
من اآداب الغيبة:

1� انتظ���ار فرجه)علي���ه ال�س���الم( وظه���وره، فق���د 
���ه  ورد ع���ن ر�س���ول الل)�سل���ى الل علي���ه واآل���ه( اأنهّ

تي انتظار الفرج«. قال: »اأف�سل اأعمال اأُمهّ
2� الدع���اء بتعجي���ل فرجه، فق���د ورد من الناحية 
اآخ���ر  ب���ن عثم���ان يف  ���د  ي���د حممهّ عل���ى  �س���ة  القدهّ
الدع���اء  »واأك���روا  ال�س���الم(:  توقيعاته)علي���ه 

بتعجيل الفرج، فاإنهّ ذلك فرجكم«.
واآداب���ه،  ال�س���الم(  �سفاته)علي���ه  معرف���ة   �3

والحتومات من عالئم ظهوره.
4� مراعاة االأدب عند ذكره)عليه ال�سالم(، باأن ال 
ة والقائم،  يذكره اإالهّ باألقاب���ه ال�سريفة: كالجهّ
واله���دي، و�ساح���ب الزم���ان، و�ساح���ب االأم���ر، 
وغريها. وترك الت�سريح با�سمه ال�سريف، وهو 
ا�س���م ر�سول الل)�سلى الل علي���ه واآله(، وتكملة 
ذكره)علي���ه ال�سالم( بقول: »علي���ه ال�سالم«، اأو 
ل الل تعاىل فرجه«، والقيام عند ذكر لقبه  »عجهّ

»القائم«.
5� اإظه���ار حمبهّته)علي���ه ال�س���الم( وحتبيبه اإىل 

النا�س.
ال�س���الم(  لقائه)علي���ه  اإىل  ال�س���وق  اإظه���ار   �6
وروؤيته، والبكاء واالإبكاء والتباكي والزن على 

فراقه.
7� الدع���اء والطل���ب من الل تع���اىل اأن نكون من 
جن���وده واأن�س���اره واأتباع���ه، وم���ن القاتل���ني بني 

يديه، واأن يرزقنا ال�سهادة يف دولته.
بق�س���د  ال�س���الم(  عنه)علي���ه  ق  الت�س���دهّ  �8

�سالمته.
9� اإقام���ة جمال����س يذك���ر فيه���ا ف�سائله)علي���ه 
اإقامته���ا،  ال���ال يف  ب���ذل  اأو  ال�س���الم( ومناقب���ه، 
وال�س���ور يف هك���ذا جمال����س، وال�سع���ي يف ذكر 

ف�سائله ون�سرها.
مدحه)علي���ه  يف  واإن�س���اده  ال�سع���ر  اإن�س���اء   �10

ال�سالم(، اأو بذل الال يف ذلك.
���ة  11� اإه���داء ث���واب االأعم���ال العبادي���ة ال�ستحبهّ
له)عليه ال�س���الم(، كالجهّ والطواف عنه)عليه 
ال�س���الم(، وال�س���وم وال�س���الة، وزي���ارة م�ساه���د 
الع�سومني)عليهم ال�سالم(، اأو بذل الال لنائب 

ينوب عنه يف اأداء تلك االأعمال.
البيع���ة  وتدي���د  ال�س���الم(  زيارته)علي���ه   �12
م���ن  فري�س���ة  كلهّ  بع���د  ال�س���الم(  له)علي���ه 
الفرائ����س اليومي���ة، اأو يف كلهّ ي���وم جمع���ة، مب���ا 

ة)عليهم ال�سالم( يف ذلك. ورد عن االأئمهّ
 13� تعظي���م مواقفه)علي���ه ال�س���الم( وم�ساهده، 

كم�سجد ال�سهلة، وم�سجد الكوفة وغريهما.
ال�س���الم(،  ظهوره)علي���ه  توقي���ت  ت���رك   �14
ع���ى النيابة  ت���ني، وتكذي���ب من ادهّ وتكذي���ب الوؤقهّ
���ة، والوكال���ة عنه)عليه ال�سالم( يف زمن  اخلا�سهّ

الغيبة الكربى.
دين لدولته  جعلن���ا الل تع���اىل واإيهّاكم م���ن المههّ

والر�سيني عنده.

غيبُة االإمام املهدي)عليه ال�صالم( الكربى
حممد اأمني جنف
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���ا جل�سات القراآن الكرمي يف كل م�سجد وكل  فليعق���د كل منهّ
جام���ع وكل ح�سيني���ة بل يف كل بيت عل���ى االأقل يف االأ�سبوع 
يوم���اً واح���داً، وي�س���ارك اأوالده فيه���ا؛ الإرج���اع الق���راآن اإىل 
اأعم���اق القل���وب علم���اً وق���راءة وفهم���اً وعم���ال ً وم���ن اج���ل 
تعلي���م القراآن ل���الأوالد واالأطف���ال، قال ر�س���ول الل )�سلى 
الل علي���ه وال���ه و�سل���م(: " م���ا من رج���ل علهّم ول���ده القراآن 

ج الل اأبوي���ه ي���وم القيام���ة بت���اج اللك وُك�سي���ا حلهّتني  اإال ت���وهّ
مل ي���ر النا����س مثلهما " جزاًء لتعليم���ه القراآن، ويف حديث 
ث���ان ٍ ق���ال الر�سول )�سلى الل علي���ه واله و�سلم(: " اإذا قال 
العلهّ���م لل�سبي قل ب�س���م الل الرحمن الرحيم فقال ال�سبي 
ب�س���م الل الرحم���ن الرحيم كتب الل ب���راءًة لل�سبي وبراءة 
ً الأبوي���ه وب���راءة ً للمعلهّم " فلنعقد جمال����س لقراءة القراآن 

يف البي���ت خا�س���ة ولو يف اليوم مبقدار رب���ع �ساعة اأو خم�س 
دقائ���ق لتعليم االأطفال يف �سهر رم�س���ان البارك ويف غريه 
م���ن اأي���ام اجلمع اأو اخلمي�س اأو اأيام العطل وما اأ�سبه ذلك، 
فالق���راآن يعرف من اعتنى به وي�سكو اإىل الل من مل يعنت 

ِ به.
روي ع���ن اأبي عب���د الل ال�سادق)عليه ال�سالم( قال: " قال 
ر�س���ول الل )�سل���ى الل علي���ه وال���ه و�سل���م( تعلم���وا القراآن 
فان���ه ياأت���ي ي���وم القيام���ة �ساحب���ه يف �س���ورة �س���اب جمي���ل 
�ساحب اللون فيقول له اأنا القراآن الذي كنت اأ�سهرت ليلك 
واأظماأت هواج���رك واأجففت ريقك واأ�سيلت دمعتك اإىل اأن 
ق���ال فاأب�سر فيوؤتى بت���اج فيو�سع على راأ�سه ويعطى االأمان 
بيمين���ه واخلل���د يف اجلن���ان بي�س���اره ويك�س���ى اأب���واه حلتني 
اإن كان���ا موؤمن���ني ث���م يق���ال لهما هذا ل���ا علمتم���اه القراآن.

)و�سائل ال�سيعة، ج6،�س179(.

جمال�ُس 
القراآن

كان ف�سيل���ة ال�سي���خ توفي���ق العام���ر ) دام ع���زه( 
يع���ان من �سعف �سديد يف النظ���ر كانت النظارة 
الت���ي ي�سعه���ا عل���ى عيني���ه م���ن الن���وع ال�ساع���ف 

بكثافة.
راج���ع ال�سي���خ طبيب العي���ون ف�سخ�س ل���ه درجة 
ره من اإن عين���ه تتجه نحو الزيد من  نظ���ره وحذهّ
ال�سع���ف فالبد له م���ن االنتباه له���ذا االأمر قبل 
ف���وات االأوان، بعد �سنة واح���دة ق�ساها يف تدوين 
وترتي���ب كتاب تف�سري ) من هدى القراآن ( راجع 
الطبي���ب م���رة ثاني���ة، فلم���ا فح����س عل���ى عين���ه 

ا كانت عليه العام الا�سي! وجدها متح�سنهّة عمهّ
فانده����س الطبي���ب و�ساأل���ه: م���اذا �سنع���ت خالل 
العام الا�سي؟ هل راجعت طبيباً اآخر اأو ا�ستعملت 

اأدوية معينة؟
ق���ال ال�سي���خ: نع���م راجعت الق���راآن الك���رمي، فقد 
�س���رت اقراأ يف اآيات وكلمات ه���ذا الكتاب العظيم، 
وعندن���ا يف االأحاديث ال�سرفة اإن النظر اإىل كتاب 
الل الكي���م يوج���ب ج���الء الب�س���ر وق���وة النظر 
و�سف���اء الع���ني، فاخذ الطبي���ب بي���د ال�سيخ وجاء 
ب���ه اإىل غرف���ة االنتظ���ار و�س���رح للحا�سرين هذه 

الق�سة وقال اإنها معجزة القراآن.

اأم رفاه 

معجزُة القراآن

يف �سعيه����ا ال����دوؤوب و ال�ستم����ر لن�س����ر عل����وم الق����راآن الكرمي، و 
�سم����ن م�سروع االأل����ف حافظ الذي تبنت����ه دار القراآن الكرمي 
يف العتبة ال�سينية القد�سة، افتتحْت جلنة التابعة والتقييم 
التابع����ة ل����دار الق����راآن الك����رمي دورت����ني قراآنيت����ني للحف����ظ و 

الت����الوة مبنطق����ة العام����ل يف حمافظة بغداد بع����د ا�ستح�سال 
الوافق����ة م����ن �سماحة االأمني العام للعتب����ة ال�سينية القد�سة 
هات����ني  تزوي����د  متمَّ  حي����ث  الكربالئ����ي،  اله����دي  عب����د  ال�سي����خ 
الدورتني بال�ساحف و ال�ساند و اختبار العلمني الذين اأُوكلْت 
له����م مهم����ة التدري�����س و توجيهه����م عل����ى كيفي����ة التحفي����ظ و 
تعلي����م اأح����كام الت����الوة للطلبة، وقد اخت����ارْت جلن����ة التابعة و 
التقيي����م االأماكن الالئم����ة للتدري�س واحد منهما يف ح�سينية 
الر�س����ول االأعظ����م )�سلى الل عليه و اآل����ه( و االآخر يف مدر�سة 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، فيكون عدُد الدورات التي اأُقيمْت 
يف حمافظ����ة بغداد ث����الث دورات كان اأولها يف منطقة الرية 

و هي ال تزال م�ستمرة لد االآن. 

ب����رزْت يف دار الق����راآن الك����رمي يف العتب����ة ال�سيني����ة القد�س����ة 
طاق����اٌت قراآني����ٌة �سار ُيع����وُل عليه����ا يف االإ�سراف عل����ى ت�سجيل 
اخلتم����ات القراآنية الرتل����ة باأ�سوات جديدة و�ساب����ة، بالتعاون 
م����ع قن����اة كرب����الء الف�سائي����ة وذل����ك لتف����ادي وق����وع الق����ارئ 
باخلطاأ، فقد اأ�سرف القرئ علي عبود الطائي اأ�ستاذ القراءات 
يف دار القراآن الكرمي بالعتبة ال�سينية القد�سة على ت�سجيل 
ختم����ة قراآنية مرتلة ب�س����وت حكم ال�س����وت و التنغيم، القرئ 
)ح�سن����ني الل����و( حي����ث متيزْت ه����ذه اخلتمة بت����الوات رائعة 

ومبقامات متنوعة، �سُتعر�س يف االأيام القليلة القادمة.
ُيذك����ر اأنهّ ه����ذه البادرة التي تبنتها ال����دار مل تكْن االأوىل، فقد 

�ُسج����ل الكثري من اخلتم����ات القراآنية لقراء �سباب يف ف�سائية 
كربالء و هي االآن ُتبثُّ ب�سكل يومي وباأوقات متلفة.

اأ�صاتذُة داِر القراآِن الكرمِي ُي�صرفوَن على ت�صجيِل اخلتماِت 
القراآنيِة املرتلِة يف قناِة كربالَء الف�صائيِة 

َداُر الُقراآِن الَكرمِي َتفتتُح َدورتنِي ُقراآنيتنِي 
للحفِظ والِتالوِة يف حُمافظِة بغداَد 
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تقارير

تقرير: علي اجلبوري

هنال���َك وعل���ى مقربة م���ن العتبات القد�س���ة يف كربالء، 
يح���طهّ الالي���ني م���ن الزائري���ن رحاله���م بع���د م�س���رية 
طويل���ة الإحي���اء النا�سب���ات الديني���ة، ول���كل واح���د منهم 
حاجته وطريقته يف الع�سق والوالء الأهل البيت )عليهم 
ال�س���الم(، اإال اإن هنالك زائرين من نوع اآخر تعلهّموا من 
�سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم( ت�سحيته وبذله لكل �سيء 
م���ن اأجل نيل ر�س���ا الل تعاىل، فهنال���ك االأعمى والقعد 
والك�سيح الذين اأ�سروا على زيارة االإمام ال�سني واأخيه 
ل���وا اأروع  اأب���ي الف�س���ل العبا�س )عليهم���ا ال�سالم( لي�سجهّ
�س���ور يف ال���والء ال�سين���يهّ وليف�سحوا ل���� )االأحرار( ما 
يختلج قلوبهم وهم يطوفون بهذه الرحاب الطهرة.     

الزائ���ر �س���الم ه���ان �س���اب يف الع�سري���ن من عم���ره، من 
اإعاقت���ه  م���ن  بالرغ���م  يت���وان  مل  ال�سم���اوة؛  حمافظ���ة 
وجلو�س���ه عل���ى كر�سيهّ متحرك، من الج���يء اإىل كربالء 
الإحي���اء الزي���ارات الليوني���ة. يق���ول ه���ان: اإنهّ "اأكر ما 
يتمن���اه االإن�س���ان الوؤم���ن يف هذه الياة ه���و نيل ر�سوان 
واآل���ه، ولذل���ك فاجلمي���ع  تع���اىل و�سفاع���ة حمم���د  الل 
يزحف���ون نح���و مدين���ة �سي���د ال�سه���داء )علي���ه ال�سالم( 
الإحي���اء النا�سب���ات الديني���ة وفك���ر ومب���ادئ اأه���ل البي���ت 

)عليهم ال�سالم(".
ويتاب���ع، "جئت م���ع اأ�سدقائ���ي واأقاربي الإحي���اء الزيارة 

وق���د �ساع���دون للو�س���ول اإىل مرق���د االإم���ام ال�س���ني 
)عليه ال�سالم( والت�سرف بزيارته التي يجب اأن ي�ستغلها 

اجلميع بالتقرب اإىل الل تعاىل وطلب غفرانه".
بينم���ا يع���رب الزائ���ر �ساك���ر جعف���ر جمي���د ع���ن �سعادته 
بزيارت���ه لدينة كربالء خالل االأي���ام الوالئية العظيمة، 
واأ�س���ر بالرغ���م م���ن اإعاقته عل���ى الجيء م���ن حمافظة 
الب�س���رة ليهن���ئ كم���ا ق���ال: "اأئم���ة اأه���ل البي���ت )عليهم 
ال�سالم( واالأمة االإ�سالمية بهذه الوالدة العطرة لقائم 

اآل حممد )عجل الل تعاىل فرجه ال�سريف(".
وكان���ت  الطري���ق  �سعوب���ات  حتدي���ت  "لق���د  وي�سي���ف، 
خطوات���ي �سهل���ة اأم���ام اإعاقت���ي اجل�سدية، الأنن���ي موؤمن 
بق�سي���ة اأه���ل البي���ت )عليهم ال�س���الم( ووالئن���ا لهم هو 
م���ا يح���رك فين���ا ال�ساع���ر ويقوي فين���ا العزمي���ة الإحياء 

ذكراهم العطرة".
اأما الزائر اأي�سر عبد الل في�سف مدينة كربالء القد�سة 
���ت ج�س���دي اأعظ���م بطل���ني  ه���ي جن���ة الدني���ا الت���ي �سمهّ
عرفتهم���ا الط���ف، وفيه���ا "يق���رتب االإن�سان م���ن خالقه 

ويتلم�س معان الياة والقيم ال�سامية".
ويق���ول عب���د الل وه���و اأح���د الواظب���ني عل���ى الزي���ارة: 
"عندما اأدخل اإىل كربالء واأزور عتباتها القد�سة، اأ�سعر 
براح���ة نف�سي���ة مم���ا يدفعن���ي دوم���اً عل���ى الج���يء واأداء 
الزيارة الباركة، واأنا بف�سل اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
يت اإعاقتي اجل�سدية وجئت اليوم الإحياء النا�سبات  حتدهّ

الدينية العظيمة ".
وقَدم الزائر علي عبد ال�سني يف االأربعني من عمره، 
من حمافظة النجف االأ�سرف لزيارة العتبات القد�سة 
يف كرب����الء، وبالرغ����م م����ن اأنهّ )عب����د ال�س����ني( مقع����د 
ف����ه للزي����ارة كما يق����ول: "دفعه اإىل مواظبته  اإال اإن تلههّ
عل����ى اإحي����اء النا�سب����ات الديني����ة يف العتب����ات القد�س����ة 

بالعراق".
وي�سيف، "اأنا رجل مقعد منذ 14 عاماً، ومع ذلك فلم 
حت����دن اإعاقتي من الجيء اإىل كربالء لي�س طمعاً يف 
طل����ب ال�سفاء واإن����ا حب ال�س����ني واآل البيت )عليهم 
ال�سالم( هو اجلاذب القيقي لاليني الزائرين الذين 

ياأتون لزيارتهم ويطوفون يف رحابهم القد�سة".
ويتاب����ع عب����د ال�س����ني، "اأف����رح كث����رياً عندم����ا اأرى م����ا 
و�س����ل اإلي����ه مرق����د االإم����ام ال�س����ني )علي����ه ال�س����الم( 
فهنالك الكثري من التغيريات اجلميلة التي اأالحظها 

عند كل زيارٍة ل لرقده الطاهر".
���د الزائر جا�س���ب رم�سان من حمافظ���ة العمارة،  ويوؤكهّ
وه���و م�س���اب بال�سل���ل الرباع���ي، باأن���ه "ال يتوان���ى ع���ن 
زيارة العتبات القد�سة، فهو ياأتي يف كل منا�سبة برفقة 

والدته الإحياء ذكر اأهل البيت )عليهم ال�سالم(".
وكان )رم�س���ان( من �سم���ن مالي���ني الزائرين الذين 
وف���دوا اإىل كربالء الإحياء الزي���ارات الن�سو�سة، ولكنهّه 
اأ�س���ار اإىل اأن "عائلت���ه منعت���ه م���ن الج���يء يف  الا�س���ي، 
ت الفر�سة هذا العام والت�سرف بالزيارة  فقرر اأن ال يفوهّ

واإحياء هذه النا�سبات".
ويف ال�سح���ِن ال�سين���ي الطاه���ر، كان الزائ���ر اأبو علي 
د بكلمات الب والوالء للع���رتة النبوية الطاهرة،  ي���ردهّ
وعندما �ساألته عما تعني له هذه الزيارة الباركة، قال: 
"ال ميكن اأن اأ�سف زيارة �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(، 
لقد جئت من بغداد اإىل كربالء واأنا اأ�سري مع الزائرين 
عل���ى كر�سيهّ متحرك، فهذه البقع���ة الطاهرة تعني لنا 
الكثري ويكفي اأنها ملجاأ لكل متحريهّ مهموم ولكل من 

يبحث عن معان وقيم االإ�سالم االأ�سيلة". 
ويتاب���ع اأبو عل���ي )خم�سون عاماً(؛ بالق���ول، "مثلما اأنا 
عاج���ز ع���ن ال�س���ري عل���ى قدميهّ فاأن���ا اأعجز ع���ن الكالم 
عندم���ا يك���ون حم���وره �سي���د �سب���اب اأهل اجلن���ة )عليه 
الت�سحي���ة  يعلهّمن���ا  العظي���م  البط���ل  فه���ذا  ال�س���الم(، 
ون�سرة الدين وكيف ينت�سر الدم على ال�سيف وعندما 
ي�س���ل االإن�س���ان بع�سقه لربه اإىل ح���دهّ الت�سحية بكلهّ ما 

ميلك من غري تردد".

زائرون "بن�صف ج�صد" يتحّدون ال�صعوبات..
للت�سرف بزيارة �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(

الزائر جا�سب رم�سان

الزائر علي عبد ال�سني
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�صفاء ال�صعدي

فق���د حر�س���ت االأمان���ة العام���ة للعتب���ة ال�سينية 
القد�س���ة على ا�س���تبدال ال�س���باك القد����س للموىل 
اب���ي عبد الل ال�س���ني)عليه ال�س���الم( من خالل 
التخ�س�س���ة  والفني���ة  الهند�سي���ة  اللج���ان  و�س���ع 
الختي���ار الت�ساميم والنقو�س التبعة يف االأ�سرحة 
والراق���د القد�س���ة، ج���اء ه���ذا  بع���د االتف���اق م���ع 
هيئة)االأمن���اء( يف مدين���ة ق���م القد�س���ة لت�سني���ع 
ال�سب���اك وهذا بعد ع���دة جل�سات ونقا�سات مطولة 
مت خالله���ا االتف���اق عل���ى االأمور الهم���ة ولتو�سع 
عل���ى ال�سباك. كم���ا اأوكل���ت ادارة العتبة ال�سينية 
القد�سة اإىل مت�سني يف ال�سوؤون الدينية باختيار 
االآي���ات القراآني���ة واالأحادي���ث النبوي���ة واالأ�سع���ار 
الت���ي قيل���ت يف ال�س���ني )علي���ه ال�س���الم( فقد مت 
اختي���ار �س���ورة الفجر القراآني���ة كونها مت�سة يف 
اأالم���ام ال�سني)علي���ه ال�سالم( وم�سه���ورة بحقه 
وكذل���ك مت اختي���ار االأحادي���ث النبوي���ة ال�سريف���ة 
ال�س���الم(  ال�سني)علي���ه  ف�س���ل  يف  وردت  الت���ي 
ومنزل���ة �سريحه وحرمه القد����س ويف ف�سل زائر 
اختي���ار  ومت  الل  عن���د  ال�س���الم(  ال�سني)علي���ه 
�س���ره(  الر�سي)قد����س  لل�سري���ف  �سعري���ة  اأبي���ات 
لتكت���ب اأعلى ال�سب���اك، حيث اأن االأبي���ات ال�سعرية 
التي ثبتت على ال�سباك ت�ستخدم الأول مرة وغري 
م�سبوق���ة يف �سبابيك االأ�سرحة القد�سة والقامات 
ال�سرف���ة ك���ون �سب���اك ال�س���ني )علي���ه ال�س���الم(  
يحم���ل خ�سو�سي���ة كب���رية تتمث���ل بعب���ق ال�سهادة 

وعظم ال�ساب.
 كم���ا مت اختيار نق�س اأ�سم���اء الل ال�سنى وكذلك 

االأمانُة العامُة للعتبة ال�سينية القد�سة تتاب��������������������������������ع االإ�سراف على مراحل تنفيذ ال�سريح القد�س  
�صباك �صريح احل�صني)عليه ال�صالم( حتفـــــــــــــة معمارية عاملية ونقو�س اإ�صالمية متميزة

قطع العاملون والقائمون يف العتبة احل�سينية املقد�سة اأ�سواطًا متقدمة يف جمال اإعمار العتبة احل�سينية املقد�سة واإن�ساء املرافق احليوية املهمة والتي 
من �ساأنها تقدمي اخلدمات لزائري العتبات يف كربلء، فقد �سملت اأعمال التغيري والبناء كافة مفا�سل املرقد ال�سريف فقد مت اإعادة تذهيب منارتي 

الإمام احل�سني)عليه ال�سلم( وت�سقيف احلرم الطاهر وبناء الطابق الثاين واإنارة وتربيد ال�سحن واحلرم ال�سريف، والعديد من امل�ساريع اخلدمية 
املهمة كم�سروع م�ست�سفى �سفري احل�سني)عليه ال�سلم( اخلدمي ومدن الزائرين املقامة عند مداخل املدينة املقد�سة.

�سباك ال�سريح  من الداخل
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االأمانُة العامُة للعتبة ال�سينية القد�سة تتاب��������������������������������ع االإ�سراف على مراحل تنفيذ ال�سريح القد�س  
�صباك �صريح احل�صني)عليه ال�صالم( حتفـــــــــــــة معمارية عاملية ونقو�س اإ�صالمية متميزة

اأ�سماء االأئمة الع�سومني االأربعة ع�سر، باال�سافة 
اإىل ه���ذا مت اع���ادة كتاب���ة ج���زء من االأ�سع���ار التي 
كان���ت موجودة عل���ى ال�سباك الق���دمي يف ال�سباك 
اجلدي���د ك���ون ال�سب���اك الق���دمي يحم���ل ب�سم���ات 
فني���ة واأ�سعارا واأحاديث مهم���ة اذ مت �سناعته من 
قب���ل طائف���ة البه���رة قبل)70(عام���اً، كم���ا اأعيدت 
�سيانت���ه م���رة اأخ���رى  نتيج���ة االأ�س���رار ب���ه م���ن 
اأزالم ال�سالط���ني وال���كام الظلم���ة يف الف���رتات 

الا�سية." 
اإىل ذل���ك اأعل���ن رئي����س ق�س���م ال�ساري���ع الهند�سية 
القد�سة)حمم���د  العتب���ة ال�سيني���ة  والفني���ة يف 
ح�س���ن كاظ���م(؛ عن اأ�سب���اب تبديل �سب���اك �سريح 
اأالم���ام ال�سني )عليه ال�سالم( باأنها جاءت لقدم 
ال�سباك الوجود حالياً ولتاأثر بع�س اأجزائه طوال 
ال���دة الزمني���ة التي ت�س���ل اإىل اأكر م���ن 70 عاماً 
عل���ى ن�سب���ه، بالرغ���م م���ن اأعم���ال ال�سيان���ة التي 
ج���رت عليه، اأن ادارة العتبة القد�سة ارتاأت تبديل 
ال�سب���اك الق���دمي باآخ���ر جدي���د عرب االتف���اق مع 
هيئة االأمناء يف مدينة قم القد�سة والتي ت�سكلت 
م���ن قبل جمموعة من التربع���ني لت�سنيعه، ومت 
عق���د جل�سات ونقا�سات مطولة م���ن اجل االتفاق 

على االأمور الهمة بال�سباك." 
وي�سري)حمم���د ح�سن( رئي�س ق�س���م ال�ساريع اإىل 
اأن العم���ل ق���د مت حت���ت اأ�س���راف ق�س���م ال�ساري���ع 
الهند�سي���ة والفنية يف العتب���ة ال�سينية القد�سة، 
حي���ث مت اعتماد بع����س قيا�س���ات ال�سباك القدمي 
وزيادة يف االرتفاع بحدود)30(�سم، كما مت االتفاق 
عل���ى النقو����س الوجودة ف���وق االأعم���دة الرئي�سية 
لل�سباك ال�سريف بحيث حتاكي النقو�س الوجودة 
عل���ى �سب���اك �سري���ح اب���ي الف�س���ل العبا�س)علي���ه 

ال�س���الم(، حيث مت تزيني الكتائ���ب الوجودة فوق 
ال�سبابي���ك  باالآيات القراآني���ة واأ�سماء الع�سومني 
االأربع���ة ع�س���ر وكذل���ك االأحاديث ال���واردة بف�سل 
ونق����س  ال�س���الم(  ال�سني)علي���ه  اأالم���ام  زي���ارة 

االأ�سعار الواردة بحق اأالمام)عليه ال�سالم(." 
ي���زال  ال  العم���ل  ان  ح�س���ن(  وي�سيف)حمم���د 
م�ستم���راً الإكم���ال ال�سب���اك يف مدينة ق���م القد�سة 
الت�سمي���م  اأن  علم���اً  ذاته���ا  الهيئ���ة  قب���ل  م���ن 
والت�سني���ع خا�سع للمراقبة ع���رب زيارات متكررة 
اإىل موقع العمل والناق�سات ال�ستمرة مع ال�سمم 
العالي)فريجيان( الذي و�سع ل�ساته الفنية على 
ت�سمي���م ال�سب���اك بحيث يعد بع���د اكمال ت�سنيعه 
حتف���ة معماري���ة عالي���ة ل���ا يت�سم���ن م���ن نقو����س 
وزخ���ارف حتاكي ق�سماً منها ال�سباك القدمي ومت 
اج���راء تعدي���الت عليه وخا�س���ة �س���كل ال�سبابيك 
اخلارجية وكذلك ت�سني���ع الكرات الف�سية حيث 
كان �سم���ك الك���رة الف�سي���ة2 مل���م ومت تعديله���ا 

لت�سبح ب�سمك )4( ملم." 
مبين���اً ان م���ن اأه���م ال���واد ال�ستخدم���ة يف ال�سباك 
ه���ي مادت���ا الذه���ب والف�سة حي���ث بلغ���ت الكمية 
ال�ستخدمة من الذهب بحدود)400(كغم، ون�سبة 
الف�سة فيه)3000(كغم، اإذ تعد من الن�سب العالية 
وال�ستخدم���ة يف �سناع���ة �سبابيك االأ�سرحة كونه 
قد مت زيادة ارتفاع ال�سباك اجلديد مبعدل )30(

�سم، وقد بلغت ن�سبة االجناز)%80(." 
مرق���د  ل�سب���اك  الدي���ث  الت�سمي���م  اأن  موؤك���داً 
بالداث���ة  متي���ز  ق���د  ال�س���الم(  ال�سني)علي���ه 
واإ�ساف���ة العدي���د م���ن النقو����س ل���ه، واحتفاظ���ه 
االأ�سرح���ة  ل�سبابي���ك  الاأل���وف  الع���ام  بال�س���كل 

ومراقد اأهل البيت)عليهم ال�سالم(."
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وق����ال الدكت����ور ع����الء حم����ودي بدي����ر، مدير عام 
����ع )�سف����ري  �سح����ة كرب����الء، خ����الل زيارت����ه لجمهّ
اأطب����اء  م����ن  وف����د  يرافق����ه  الطب����ي  ال�س����ني( 
اأخ�سائي����ني، يف حديث����ه ل����� )االأحرار(: ب����اأنهّ "هذا 
����ع يع����د خط����وة رائ����دة يف تق����دمي اخلدمات  الجمهّ
ال�سحي����ة التط����ورة، وحمافظ����ة كرب����الء بحاجة 
ما�س����ة لث����ل ه����ذا الرك����ز اجلراح����ي ال����ذي ي�س����مهّ 
�س����االت عملي����ات متط����ورة تدخل الع����راق للمرة 
االأوىل، و�سيخت�س����ر اجلهد والوقت اأمام الر�سى 
لتلق����ي الع����الج في����ه دون اللج����وء لل�سف����ر خ����ارج 

العراق.
اأخ�سائي����ني  اأطب����اء  م����ن  "وف����داً  ب����اأنهّ  واأ�س����اف 
تفقدي����ة  بجول����ة  ق����ام  كرب����الء  حمافظ����ة  م����ن 
����ع وم����ا يت�سمن����ه م����ن  وا�ستطالعي����ة عل����ى الجمهّ
رة، حيث القى اإعجاباً كبرياً  اأجه����زة طبية متط����وهّ
منه����م، ومت التباح����ث معهم حول اآلي����ة العمل يف 
الجمع، والتداول مع  وزير ال�سحة الذي اقرتح 
جع����ل ه����ذا الجم����ع مرك����زا تخ�س�سي����ا للعمليات 

النادرة". 
"العتب����ة ال�سيني����ة  ب����اأنهّ  واأكم����َل بدي����ر حديث����ه 
�سباق����ة باإقامة مثل هكذا م�ساريع خدمية كبرية 
يف الحافظة،   ليتم افتتاحه اأمام الر�سى يف وقت 

قريب".
اأم����ا الدكت����ورة متا�س����ر عل����ي اأخ�سائي����ة ن�سائي����ة 
وتولي����د واإح����دى اأع�س����اء الوف����د الطب����ي الزائر، 
نت جهود العتبة ال�سينية يف اإقامة هذا  فقد ثمهّ
����ع الطب����ي التط����ور، مبين����ًة ب����اأنهّ "حمافظة  الجمهّ

كرب����الء ت�ستقب����ل الاليني م����ن الزائري����ن �سنوياً 
وه����م بحاج����ة لثل هذه اخلدم����ات الطبية"، التي 

و�سفتها باأنها "من الدرجة االأوىل".
بينم����ا و�س����َف الدكت����ور حي����در فا�س����ل اأخ�سائ����ي 
ع �سفري ال�سني  اأ�سعة، �ساالت العمليات يف جممهّ
ب����� "العمالق����ة"، ل����ا ت�سمه م����ن اإمكاني����ات كبرية 
وهائل����ة يف معاجل����ة ال����االت الر�سي����ة، م�س����رياً 
����ع خط����وة رائع����ة وممي����زة للعتب����ة  اإىل اأن "الجمهّ

ال�سينية".
د الدكت����ور اجلراح علي عزي����ز، من كلية  فيم����ا اأكهّ
الط����ب بجامعة كرب����الء، ل� )االأح����رار( باأن "هذا 
����ع �سيقدم خدمات طبي����ة متطورة للحاالت  الجمهّ
����ع  "الجمهّ اإنهّ  اإىل  ال�ستع�سي����ة يف الب����الد"، الفت����اً 
بحاج����ة اإىل بع�����س االأجهزة الطبي����ة التخ�س�سة 
ل�سمول كافة االخت�سا�سات اجلراحية وافتتاحه 
الع����الج  لتلق����ي  الر�س����ى  اأم����ام  كامل����ة  ب�س����ورة 

الالزم".
وي����رى الدكت����ور كام����ل الل����و اأخ�سائ����ي جراحة 
العي����ون، ب����اأنهّ جممع )�سف����ري ال�س����ني( الطبي، 
التط����ورة للمراكز الطبية  " ق����د عك�س ال�سورة 
يف الع����امل م����ن حي����ث تهي����زه باأح����دث االأجهزة 
العراقي����ني  معان����اة  م����ن  �ستقل����ل  الت����ي  الطبي����ة 
والزائري����ن الذي����ن يف����دون اإىل الدين����ة القد�سة، 
ع  متمني����اً بالوق����ت نف�سه ب����اأنهّ "يتم تهي����ز الجمهّ
لعاجل����ة  التخ�س�س����ة  العي����ون  جراح����ة  باأجه����زة 
ال����االت الر�سي����ة ال�ستع�سي����ة ورف����ع الثق����ل عن 
كاهل الواطنني والزائرين الذين ي�سطرون اإىل 
�س����رف مبالغ مالية �سخم����ة لتلقي العالج خارج 
البالد" واأ�ساف باأنهّ "الجمع حافز كبري الإدخال 
التط����ور الطبي اإىل الب����الد واإي�ساله اإىل م�ساف 

الدول التطورة".
�سح����ى  الدكت����ورة  قال����ت  نف�س����ه،  ال�س����اأن  ويف 

اأطباُء اأخ�صائّيوَن ي�صيدون بتجربة العتبة احلـــــــــــــــــ�صينية يف اإقامة جمّمع )�صفري احل�صني( الطّبي 
 خلل زيارة ا�ستطلعية ب�سحبة م�سوؤويل العتبة احل�سينية املقد�سة اأ�ساَد اأطباء اأخ�سائيون مبجال "اجلراحة الطبية" يف حمافظة 

كربلء املقد�سة بالتجربة الرائدة التي اأقدمت عليها العتبة احل�سينية املقد�سة باإقامة جمّمع طبي متطّور يخدم اأهايل املدينة وزائريها 
وي�سهده العراق للمرة الأوىل، مبّينني باأنه اإ�سهام كبري يف رفع م�ستوى الواقع ال�سحي يف مدينة كربلء والبلد عمومًا. تقرير: علي اجلبوري

د. �سحى اليدريد. متا�سر عليد. حيدر فا�سلد. كامل اللود. ليث ال�سريفيد.عالء حمودي بدير

اثناء جولة االطباء يف الجمع
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الي����دري، اأخ�سائي����ة اأمرا�����س ن�سائي����ة وتوليد: 
ع الرائع،  "ذهلت حقيقة لا راأيته داخل هذا الجمهّ
ر والداثة  وكاأنن����ا اليوم نعي�س حالة م����ن التطوهّ
يف جمال الطبهّ كبقية دول العامل، و�سيعمل باإذن 
الل تعاىل على تقدمي اخلدمات الطبية الالزمة 
للمر�سى، وتاأتي جهود العتبة ال�سينية ثمارها 

يف القريب العاجل".
من جانب����ه اأو�سَح الدكتور لي����ث ال�سريفي مدير 
����ع )�سفري ال�س����ني( الطبي ل����� )االأحرار(؛  جممهّ
ب����اأنهّ ه����ذا "الرك����ز الطب����ي ل����ه خ�سو�سي����ة كبرية 
بقرب����ه اأواًل م����ن مرق����د االإم����ام ال�س����ني )علي����ه 
ا�ستقب����ال  يف  اأهمي����ة  يعطي����ه  وال����ذي  ال�س����الم( 
الزي����ارات  خ����الل  خا�س����ة  الطارئ����ة  ال����االت 

الليوني����ة الت����ي ت�سهده����ا كرب����الء �سنوي����اً، وثانياً 
����زه باخل�سائ�����س الطبية )�س����االت العمليات  متيهّ

واأجهزة طبية( تدخل العراق للمرة االأوىل".
����ع ر�سال����ة اإىل العامل بعظمة  واأ�س����اَف باأنهّ "الجمهّ
اأتب����اع اأه����ل البيت )عليه����م ال�س����الم( واهتمامهم 
يف كاف����ة الج����االت الياتي����ة وعل����ى راأ�سه����ا العلم 
وتق����دمي اخلدم����ات االإن�سانية للمر�س����ى، خا�سة 
اأخ����رى  واإن ه����ذا الرك����ز تتبع����ه م�ساري����ع طبي����ة 
اأعلن����ت عنه����ا االأمان����ة العام����ة للعتب����ة ال�سينية 
القد�س����ة ومن �سمنه����ا م�ست�سفى زي����ن العابدين 
معاجل����ة  ومرك����ز  الوائل����ي  ال�سي����خ  وم�ست�سف����ى 

ال�سرطان".
وتاب����ع ب����اأنهّ "ه����ذا الجم����ع �سيتب����ع اإداري����اً وفني����اً 

اإىل دائ����رة �سح����ة كرب����الء، و�سيت����م في����ه تطبي����ق 
االآلي����ة التبع����ة يف ال�ست�سفي����ات الكومي����ة، حيث 
�سي�ستقب����ل ال����االت الطارئة وتق����دمي اخلدمات 
الجاني����ة، حي����ث �سيعم����ل عل����ى معاجل����ة االأورام 
الختلف����ة، اجلراح����ة القلبي����ة وجراحت����ي الك�سور 

واالأطفال".
����ه "�سيت����م اإج����راء العملي����ات  واأ�س����ار اأي�س����اً اإىل اإنهّ
����ع م����ن خالل  ال�ستع�سي����ة الك����ربى يف ه����ذا الجمهّ
ا�ستقط����اب ك����وادر طبية من خ����ارج العراق، وعدم 
جل����وء الري�س اإىل ال�سفر لتلقي العالج، وقد مت 
االتفاق مع بع�س االأطباء لتقدمي العالج يف هذا 

الجمع التطور".

تقرير: كرار حممد خلف

من خ����الل متابعتها ال�ستمرة وتوا�سلها مع الحافل القراآنية 
القام����ة يف عم����وم اأحياء كربالء، زارت جلن����ة التابعة والتقييم 
التابع����ة ل����دار الق����راآن الك����رمي يف العتب����ة ال�سيني����ة القد�س����ة 
ع����دداً م����ن الحاف����ل القراآنية الت����ي يحييه����ا ال�سائمون خالل 
�سه����ر رم�سان البارك، حيث عك�سْت هذه الزيارة مدى اهتمام 
دار الق����راآن الك����رمي بالحاف����ل الت����ي يقيمها اأبناء ه����ذه الدينة 

القد�سة. 
م اأع�ساء هذه اللجنة جمموعة من الن�سائح للمعلمني  وقد قدهّ
والتعلم����ني، مثمن����ني اجله����ود الت����ي يبذله����ا ه����وؤالء العلم����ون 

القائمون على هذه الحافل يف رفد ال�سرية القراآنية. 
ويف حدي����ٍث لل�سي����خ القرئ علي عبود الطائ����ي اأ�ستاذ القراءات 
يف دار الق����راآن الك����رمي بالعتب����ة ال�سيني����ة القد�س����ة األق����اه يف 
اأح����د الحاف����ل الت����ي زارها قال في����ه: اإنمَّ "الرك����ة القراآنية يف 
كرب����الء خ�سو�ساً ويف العراق عموم����اً و�سعت قدمها يف الكان 
ال�سحي����ح، وه����ي تتجه نح����و النجاح - والم����ُد لل - والف�سل 
يعود لل اأواًل وللمهتمني بالقراآن الكرمي ثانياً، وحينما راأيُت 

هذه الحافل زادْتني اعتزازاً وفخراً".

 واأ�س����اف الطائ����ي، باأن����ه "�سيت����م ط����رح بع�����س القرتحات على 
االأمانة العامة يف العتبة ال�سينية القد�سة بتخ�سي�س مبالغ 
م للمواكب  مالي����ة للمحاف����ل القراآني����ة مقارن����ة بدعمها الق����دهّ
ال�سيني����ة لتزداد هذه الحافل وينت�سر �سنا القراآن الكرمي يف 
كل اأنح����اء الع����راق". ويف خت����ام حديث����ه دعا "التعلم����ني باأن ال 

يبخلوا بالعلومة اإذا ح�سلوا عليها الأن زكاة العلم اإنفاقه".
فيم����ا ق����ال م�س����وؤول رابط����ة الق����راء والف����اظ االأ�ست����اذ عل����ي 
����ز مدينة ال�س����ني )علي����ه ال�سالم(  اخلفاج����ي: ب����اأنهّ "م����ا مييهّ
حمافله����ا القراآني����ة التي كان����ْت منت�س����رة يف اأرجائها كمحفلي 
الرح����وم ال�سي����د حمم����د ح�س����ن �سي����ف والرح����وم م����ال حم����ود 

المريي يف ال�سح����ن ال�سريف وحمافل اأُخرى منت�سرة لوال 
تفاقم اال�ستبداد والظلم الذي عم به الظالم على العراق مع 
بداي����ة عق����د الثمانيني����ات من القرن الا�س����ي،  فقد عد النظام 
البعث����ي ه����ذه الحافل عب����ارة عن تمع����ات لتقوي�����س �سلطان 
الاكم اجلائر ولبث الثقافة الناه�سة الأفكاره، ومع كل ذلك 
فقد ن�ساأ من خاللها نخبة من القراء واالأ�ساتذة والثقفني". 
����ب القائم����ون عل����ى الحاف����ل القراآني����ة بدعم  م����ن جهته����م رحهّ
والطقو�����س  ال�سعائ����ر  اإقام����ة  القد�س����ة يف  العتب����ة ال�سيني����ة 
الديني����ة يف الدين����ة القد�س����ة، موؤكدي����ن باأنه����ا ال�سباق����ة لن�سر 

الثقافة القراآنية.

داُر القراآن الكرمي..
 يف �صيافة املحافل القراآنية مب�صاجد وح�صينيات كربالء

زيارة جلنة التابعة و التقييم لحفل االمام مو�سى الكاظم

اأطباُء اأخ�صائّيوَن ي�صيدون بتجربة العتبة احلـــــــــــــــــ�صينية يف اإقامة جمّمع )�صفري احل�صني( الطّبي 
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حتقيق: ح�صني النعمة
م�صهٌد يلوح بال�صموخ ويقارع الزمان بالبقاء، 

ومعلٌم من معامل البطولة واالإباء، ورقة يف 
غ�صن من غ�صون ال�صجرة الها�صمية الوارفة يف 

الدوحة املحمدية التي جارت عليها يد االإثم 
والعدوان، فما زادتها اإال رفعة وتاألقا.. ذاك 

هو مزار ال�صيد اجلليل التقي �صاحب الكرامات 
والرباهني ال�صيد اأحمد بن العالمة ال�صيد 
ها�صم بن علوي )عتيق احل�صني( الغريفي 

املعروف بالعالمة الغريفي البحراين، والذي 
يرتقي ن�صبه اىل ال�صيد حممد احلائري بن 
اإبراهيم املجاب بن حممد العابد ابن االإمام 

مو�صى بن جعفر )عليه ال�صالم(. 
يق����ع ال����زار ال�سريف م����ا بني الديواني����ة والرميثة وهو 
اأق����رب اىل الرميث����ة، وتيمنا به )قد�����س �سره( ا�ستهرت 
القري����ة القريب����ة من مرقده با�سم����ه، اأي المزة.. ثم 
ات�سع����ت اإىل ق�ساء عامر يعرف اليوم بق�ساء )المزة 
ال�سرق����ي( والذي يبعد مب�ساف����ة كيلومرت واحد، فيما 
يبع����د الق�س����اء ع����ن مرك����ز مدين����ة الديواني����ة م�ساف����ة 
)33( كيلوم����رتا، يزدح����م مرق����ده بالزائرين من كافة 
طبقات الجتم����ع واأجنا�سه، اأما �َسبُب ت�سميته بالمزة 
ال�سرق����ي، ه����و لتمييزه عن مرقد الم����زة الغربي اأبي 
عل����ى المزة ابن القا�سم ال����ذي ينتهي ن�سبه ال�سريف 
اىل عبي����د الل ب����ن العبا�����س ب����ن اأم����ري الوؤمن����ني عل����ي 
)علي����ه ال�س����الم( الواق����ع يف ناحية الف�س����ل / الدحتية 

اىل ال�سرق من مدينة اللة. 
يق����ول )عل����ي فا�س����ل عل����وان( م����ن ق�س����م اإع����الم ال����زار 
ال�س����رف اإن "العروف عنه اإن����ه من البحرين من قرية 
)الغريف����ة( ج����اء اإىل الع����راق لزي����ارة مراق����د اأج����داده 
الطاهرين وحتم����ل ال�سعوبات اجلمة وذلك يف اأواخر 
الق����رن الادي ع�سر الهج����ري، ويف طريقه خرج عليه 
الل�سو�����س وقط����اع الط����رق يف منطق����ة ت�سم����ى )لل����وم 
العتي����ق( واأرادوا �سلب����ه و�سل����ب عيال����ه فاأب����ى ل����ه ال�سيم 
العل����وي والع����ز الفاطم����ي اأن يخ�س����ع له����م وي�س����رع، 
فمانعه����م وقاتله����م، حت����ى قت����ل منه����م جماع����ة لكنهم 
تكالب����وا علي����ه فقتل����وه م����ع زوجت����ه ث����م ول����ده من�سور 
خالفه����م  ب�سب����ب  اخلام�����س  ربيع����ه  ي����درك  مل  ال����ذي 

عل����ى حيازت����ه ل����ن يك����ون، والذي يق����ع م����زاره على بعد 
كيلوم����رت واح����د اىل جه����ة ال�س����رق �سن����ة )1001( م����ن 
الهج����رة، وترك يف العراء حتى ج����اءت اإحدى القوافل 
البحريني����ة وكان بينهم اأبن����ه الكبري الذي اأخلفه على 
البحري����ن فقام بدفنه����م يف الكان الذي يقع فيه القرب 
ال����ال"، م�س����ريا اىل اإن "ق�سة ا�ست�سه����اده ترجمتها 
كت����ب عديدة عامة وخا�سة منه����ا: �سهداء الف�سيلة – 
مراق����د العارف – �سهي����د الف�سيلة – ال�سهيد ال�سعيد 

- الدوحة الغريفية – ال�سجرة الطيبة".
ويتابع علوان "قد ظهرت من القرب كرامات عدة مما 
اأدى اىل اأن ت�سك����ن الع�سائ����ر بالقرب من����ه وتتربك به، 
وتوال����ت بعد ذلك اأعمال التعم����ري والبناء واالإ�سافات 
اإىل الوق����ت الراه����ن، اإذ اأ�سب����ح م����زاراً حدي����ث الط����راز 
علي����ه قبة مغطاة بالقا�سان اللون بارتفاع )26( مرتاً 
م����ع الئذنتني وعلى القرب �سباك من الربونز االأ�سلي 
يق�س����ده ال����زوار للت����ربك وتق����دمي الن����ذور ل����ا ل����ه من 

كرامات باهرة ودالالت معروفة".
م�سيفا اإن "من اأ�سهر األقابه )المزة ال�سرقي( و)اأبو 
حزام����ني( و)�سبع اآل �سبل( ويدعى اأي�ساً )اأبو �سراية( 
وه����و م����ن ذوي الكرامات واأول ال����ربكات، ومزاره من 
ال�ساه����د البارك����ة الن����ورة والبقاع العظم����ة التي يفدها 

الزوار باأعداد غفرية طيلة اأيام ال�سنة". 
فيم����ا اأ�ساف )عبا�����س علي عبد االأئم����ة( م�سوؤول ق�سم 
ال�سيانة يف الزار ال�سريف، اإن "الزار بات  حمل اهتمام 
الطلب����ة االأكادميي����ني فكان����ت له����م بح����وث ودرا�س����ات 

وجوالت ميدانية يف الزار تتق�سى عن مراحل عمارته 
ووفادة زائريه وغري ذلك".

وب����ني )عب����د االأئم����ة( اإن "ن�سب����ة كثاف����ة زائ����ري الرقد 
لبع�����س  اال�ستبياني����ة  اال�ستم����ارات  بح�س����ب  ال�س����رف 
ي�س����ل  عدده����م  اإن  بين����ت  والت����ي  والباحث����ني  ����اب  الكتهّ
ليوم����ي اخلمي�����س واجلمع����ة اىل )4000( زائ����ر تقريباً 

فيما تزداد كثافة الزائرين كل خمي�س وجمعة".
وع����ن م�ساح����ة ال�سح����ن الداخل����ي للم����زار وال�ساري����ع 
القائمة فيه اأوجز لنا عبد االأئمة اإن "م�ساحة ال�سحن 
الداخلي للمزار )5200( مرت مربع فيما تبلغ م�ساحة 
ال�سحن الث����ان )8000( مرت مربع، وللمزار م�ساريع 
وال�س����وق  ال����راأب  منه����ا  واإعم����اره  تطوي����ره  يف  ت�س����ب 
النموذج����ي وهو قيد االإجناز، اأما ال�ساريع التي تاور 

الزار فهي للدوائر الكومية".
وزاد عب����د االأئم����ة اإن "االأمان����ة اخلا�س����ة للم����زار داأبت 
عل����ى و�سع خ����ري ال�سبل لالرتق����اء باجلانب العملي يف 
الزار فكان من اإجنازاتها توفري م�ساحات خ�سر  وبناء 
ال�سقف����ات لك����ي تك����ون اأماك����ن ا�سرتاح����ة للزائري����ن"، 
نظ����رة م�ستقبلي����ة يف  "كان لالأمان����ة اخلا�س����ة  الفت����ا 
�سبي����ل تطوي����ر عم����ارة ال����زار ون����وع اخلدم����ات القدمة 
في����ه، فكانت فك����رة اإجناز �س����وق نوذجي بكلف����ة مليار 
واأربعمائ����ة ملي����ون دين����ار ومب�ساح����ة )70م × 100م ( 
وب�����)204( حم����الت تاري����ة ومطعم ومن�س����اآت �سحية 
وم�سجدين للرج����ال والن�ساء، وال�سروع يقع اىل �سرق 
الرق����د ال�سرف وهو يف ط����ور االنتهاء، ليكون ذا مردود 

مزاُر احلمزة ال�صرقي اإطاللة قد�صية يف ج�صد ال�صحراء 
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م����ادي ي�س����ب يف جم����ال حت�سني الو�س����ع اخلدماتي يف 
 ))R-O الزار ف�سال عن البا�سرة باإن�ساء حمطة ماء

للزائرين".       
وبخ�سو�����س عم����ارة ال����زار حدثن����ا عب����د االأئم����ة "لق����د 
توال����ت علي����ه العمارات، ف����كان اأول بناء له م����ن االآجر، 
ثم العم����ارة الثانية �سنة 1355 من الهجرة، ومب�ساعي 
�س����ره(  )قد�����س  القزوين����ي  مه����دي  ال�سي����د  العالم����ة 
ل����ه رواق كب����ري وقب����ة  اأه����ل اخل����ري ج����دد  وبتربع����ات 

وا�سع����ة اأو�سع واأعل����ى من االأوىل، اأم����ا عمارته الالية 
ف����كان تاريخها �سن����ة 1993م فاأ�سبح ارتفاع القبة )21( 
م����رتا وقطرها )12( مرتا اأما النارتان فبارتفاع )20( 

مرتا".
واأك����د م�سوؤول ق�س����م ال�سيانة اإن "الزار بعد �سنة 2005 
ان�سم لالأمانة العامة للمزارات ال�سيعية والتي قامت 
بالعديد م����ن االأعمال منها اك�ساء االواوين وجدرانها 
بالرم����ر و�سب����غ االواوين ، كذلك �ُسم����ل الرقد مبنحة 

تنمي����ة االأقالي����م م����ن جمل�����س الحافظ����ة، فت����م اك�س����اء 
ال�سحن الداخلي للمرقد بالكا�سي".

الم����زة ال�سرقي اأخرياً �سيخ جلي����ل اأبى اأن يهان وورد 
عل����ى ال�سه����ادة، ف�سرف����ه الل تع����اىل وحب����اه، اإذ جعل����ه 
م����ن رجال بي����ت هو من اأرف����ع بيوت العل����م والف�سيلة، 
كم����ا �سرف����ه بقدا�سِة النف�����س ونزاهِة ال�سم����ري وح�سِن 
ال�س����رية، وهو ب�سرف����ِه الو�ساح وجم����دِه الاثل، و�سهرِة 

ف�سائله الباهرِة يف غني عن الدح واالإطراء.

تقرير : اجمد حميد الكعبي 
االإن�س����اد ال�سين����ي اأو الديني ه����و اأداء �سوت����ي اإيقاعي لقاطع 
ال�سع����ر العربي يف اإطار اأداء طق�سي ح�سيني اإ�سالمي، وموؤدي 
وغالبي����ة  بالن�س����د،  يع����رف  ال�سوت����ي  االأداء  م����ن  الن����وع  ه����ذا 
الن�سدي����ن م����ن الذكور لك����ن الده�����س يف االإن�س����اد الديني ، انه 
عندم����ا ميار�����س �سم����ن ال�سعائ����ر الديني����ة ، فان����ه ق����د ينفت����ح 
ال�سعوري����ة  والعان����اة  التج����ارب  م����ن  وا�سع����ة  تنويع����ات  عل����ى 
واإله����اب الذائق����ة اجلمالية، به����ذا فان االإن�ساد يق����ع بني الفن 
والدي����ن وب����ني الو�سيقى واالإ�سالم وبني القي����م الفنية والقيم 

الروحية.
اإبداعات  وحدة اإن�ساد العتبة ال�سينية التابعة لق�سم االإعالم 
وم�سوؤوله����ا االأ�ستاذ علي كاظم النظور ملحن مو�سيقي �سخر 
هذا النوع من الفن ال�سمعي خلدمة االإ�سالم والذهب مع عدد 
ن وحدة يف �سن����ة 2008 باإيع����از من �سماحة  م����ن الن�سدين وك����وهّ
ال�سي����خ عب����د اله����دي الكربالئي اأمني ع����ام العتب����ة ال�سينية 
القد�سة وعددهم 13 من�سدا، واأخذت دورها يف ت�سيد تعاليم 

االإ�سالم والثورة ال�سينية وطرحها عن طريق االإن�ساد. 
ومهم����ة الفرقة اإحياء كافة النا�سبات الدينية ووالدات االأئمة 
االأطه����ار عليه����م ال�س����الم والوفي����ات وال�ساهم����ة يف الن�ساطات 
االأخ����رى مث����ل االبري����ت االإ�سالم����ي وال�سرحي����ات الق�س����رية 
وكذلك اأداء الناج����اة واالأدعية وتقدميها على الهواء مبا�سرة 
اأو عل����ى ال�س����رح اأو ت�سجيله����ا داخ����ل اال�ستوديوه����ات وكذل����ك 
تق����دمي اأعماله����م يف اإذاع����ة الرو�س����ة ال�سيني����ة ويف ف�سائي����ة 

كربالء اأي�سا.
ويق�سم عملهم من من�سدي  كور�س ) اإن�ساد جماعي ( ومن�سد 
�سول����و ) انف����رادي ( وتتمي����ز حناجره����م مب�ساح����ات �سوتي����ة 

عالي����ة وخامات �سوتية متلف����ة جميلة اإ�سافة اإىل فن االأداء 
حت����ى اأ�سح����وا جنوما وهم كل من �ساح����ب عبا�س وعالء عبد 
االأم����ري وم�سطف����ى علي وحمي����د الطويرج����اوي واحمد عبد 
االأم����ري وعل����ي الن�س����راوي، يتلق����ون درو�س����ا يف عل����م ال�س����وت 
واالأط����وار االإ�سالمي����ة ونظري����ات الو�سيقى العام����ة و)ال�سول 
الطاق����ة  در�����س  وكذل����ك  الو�سيق����ي  والت����ذوق  ال�سل����م  في����ج( 
التنف�سي����ة، كله����ا درو�س ت�سب يف تطوير الن�سد فنيا من حيث 
فن االأداء وطريقة التو�سيل وت�سيد الو�سوع اأو الدث من 

خالل اإتقانهم لهذه الدرو�س ال�ستمرة على مدار ال�سنة.  
وق����د خ�س�س����ت االأمان����ة العام����ة للعتب����ة ال�سيني����ة القد�س����ة  
ا�ستوديوه����ات لل�س����وت وال�س����ورة و�سالة للتدري����ب والدرو�س 
اإ�ساف����ة اإىل احدث اأجهزة الت�سجي����ل داخل االأ�ستوديو وكذلك 
�سع����ت العتب����ة اإىل اإن�س����اء مق����ر خا�س به����م يفتت����ح يف اأيام عيد 
رم�س����ان الب����ارك ه����ذا وت�ستقب����ل هذه الوح����دة كاف����ة الواهب 
م����ن متلف االأعمار ل�سق����ل موهبتهم يف هذا الجال ويف هذا 

ال�سياق. 
تطم����ح وح����دة االإن�ساد اإىل خل����ق وتوليد م�ساع����ر عارمة لدى 

ال�ستمع����ني، ومن الناحي����ة النظرية ميكن اأن نعد هذا الدث 
والرغب����ة يف التاأث����ري مبنزل����ة ن����زوع دين����ي حت����اول في����ه فرقة 
االإن�س����اد اأ�سح����اب اخلط����اب واالأك����ر امت����الء بال�ساع����ر نق����ل 
م�ساعره����م اإىل الط����رف االآخ����ر ال�ستم����ع للخط����اب وتتع����دد 
الوتائ����ر اللحنية واالإيقاعية لالإن�ساد فت�سمح للمن�سد النفرد 

بعمل تنويعات �سوتية كثرية للمقطع الواحد. 
وبذلك ت�سبح للمن�سد النفرد �سيطرة تامة على تنويع االأبعاد 
االإيقاعي����ة للمقطع فع����ادة ال يوجد مع الن�س����د النفرد ملحن 
وال م����وزع وال قائد يفر�����س عليه اإيقاعا حمددا دون غريه بل 
يتمت����ع الن�س����د النف����رد بحري����ة كامل����ة، وبذلك �سج����ت اأ�سوات 
وح����دة االإن�س����اد ال�سيني حرم����ه ال�سريف يف جل�س����ات القراآن 
الرم�سانية و�سرب ال�ستمعون من خاللها االأدعية واالأنا�سيد 
العذب����ة الت����ي تكر�����س اجلان����ب العنوي ل����دى االإن�س����ان الوؤمن، 
وه����ذا االأمر البد من����ه بعد اأن طفحت االإذاع����ات والف�سائيات 
برباث����ن البغي التي �ساقها ال�سيط����ان الإغواء �سعاف النفو�س 
واإيقاعه����م يف �سراكه القاتل وم�س����ريه الخزي الذي ال يجلب 

على الرء �سوى الندامة واخل�سران والرية والبطالن. 

وحــدُة االإن�صــاد احل�صينيــة ُ... 
اإيقاع���اٌت عذب���ة تكر����س الف�سائ���ل والعنوي���ات  ل���دى الوؤمن���ني
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هــذه اأبيــاٌت يبث ال�صاعــر ال�صيــد م�صطفى جمال 
الدين فيها �صكواه يف العيد : 

العيُد اأقبَل ُت�ْصِعـُد االأطفـاَل ما حملْت يـداه
فاه �جُّ به��ا ال�سِّ ُلَعباً واأثواب�اً واأنغام�اً َت�سِ

وفتاَك يبحُث بنَي اأ�سراِب الطفولِة عن )ِنداه(

فيع�وُد يف اأهدابه َدْمٌع، ويف �سفتي�ه )اآه(

ويقــول يف ق�صيــدة اأخرى:هـذا هـــو العيـــُد، اأيـَن 
االأهـُل والفـرُح

�ساق�ْت بِه النمَّْف�ُس، اأم اأْوَدْت به الُقَرُح؟!

واأي�َن اأحباُبن�ا �س�اع�ْت م�الحُم�ه�م

َم�ْن يف البالد بقي منهم، ومن نزحوا؟!

ويف ق�صيدة ثالثة يقول:
ما وَجَفْت  ْج فقد طاَل الظهّ يا عيُد عرِّ

                                     ِتلَك ال�سنوُن التي كم اأْيَنَعْت ِعَنب�ا

يا عيُد ُعدْن�ا اأِعْدنا للذي فِرَحْت 

                                     به ال�سغرياُت من اأحالمنا فخب�ا

َمْن غيهَّب ال�سحكَة البي�ساَء من َغِدنا 

                                    َمْن َف�رمَّ بالفرِح ال�سهراِن َمْن َهرَبا

مل يبَق من عيدنا اإال الذي َتَرَكْت 

                                           لنا ي�داُه وم�ا اأعطى وما َوَهب�ا

ُرها  من ذكرياٍت اأَقمنا الُعمَر َنع�سِ

                                        فما �سربنا وال داعي الُنى �َسِرب�ا

يا عيُد َهالهّ َتَذكرَت الذي اأَخ�َذْت 

                                    منهّا الليال وما من كاأ�ِسنا ان�َسَكبا

رَت اأطفااًل مباِهُجُه�م  وهل َتَذكمَّ

ْبِحَك االآتي اإذا اقرتبا                                   يا عيُد يف �سُ

رَت ليَل االأَم��ِس متلوؤُُه  َهالهّ َتَذكمَّ

                              ِب�ْسراً اإذا ِجْئَت اأيَن الِب�ْسُر؟.. قد َذَهبا

ال�صاعر حممود ح�صن اإ�صماعيل ي�صور لنا �صهر رم�صان املبارك ك�صيف عزيز حل 
وارحتل، لذا يقول:

اأ�سيف اأنت ح���ل على االأنام .......... واأق�سم اأن يحيا بال�س��يام
قطعت الدهر جواب���ا وف�ي��ا ........... يعود مزاره يف كل ع��ام

تخيم ال يحد حم���اك رك���ن ........... فكل االأر�س مهد للخي�ام
ورحت ت�سن لالأجواء �سرعا ....... من االإح�سان علوي النظام

باأن اجلوع حرمان وزه����د ....... اأعز من ال�سراب اأو الطعام
اأما ال�ساعر العراقي الكبري معروف الر�سايف فيقول يف وداع �سهر رم�سان البارك: 

ولو اأن ا�ستطعت �سيام دهري ........ ل�سمت فكان ديدن ال�سيام
ولكني ال اأ�سوم �سيام قوم .............. تكاثر يف فطورهم الطعام
اإذا رم�سان جاءهم اأعدوا .......... مطاعم لي�س يدركها انه�سام

وقالوا يا نهار لئن تعنا .................فاإن الليل منك لنا انتقام
ويقول ال�ساعر ال�سوري عمر بهاء الدين االأمريي يف ديوانه "قلب ورب":

قالوا : �سيتعبك ال�سيام ........... واأنت يف ال�سبعني م�سنى
فاأجبت : بل �سي�سد من ............ عزمي ويحبو القلب اأمنا

ذكرا و�سربا وامتثاال ................... لل����ذي اأغنى واأقنى
وميدن روحا وج�سما .................. بالقوى معنى ومبنى
مطمئنا لتحيا  تقى،   ............ ف�سمه  " عافية  " رم�سان 

وحتــدث الكثري من ال�صعراء العرب على مــر الع�صور االإ�صالمية عن ف�صائل ال�صهر 
الكرمي فقال اأحدهم:

اأِدم ال�سيام مع القيام تعبدا                      فكالهما عمالن مقبوالن
قم يف الدجى واتل الكتاب وال تنم            اإال كنومة حائر ولهان

فلرمبا تاأتي النية بغتة                             فت�ساق من فر�س اإىل اأكفان
يا حبذا عينان يف غ�سق الدجى                 من خ�سية الرحمن باكيتان

وما اأن يذعن ال�صيف بالرحيل حتى ينتف�س املودعون،، يودعونه وهم عليه متاأ�صفون 
حزنى، ويبدو ذلك يف قول متيم الفاطمي وهو يرثي رم�صان، قبيل رحليه:

ما تقا�ست منا ليال الزمان .......... ما تقا�سى �سوال من رم�سان
ما ترى بدره عاله �سقام ................. ك�سقام الحب يف الهجران

ك�سفت نوره مافة �سوال ................... ك�سوف ال�سيام لالألوان
ويف هــذه الق�صيــدة التي ي�صف فيها ال�صاعر كيف �صيكون ماآل النا�س، وهل �صتقبل 

اأعمالهم عند رب العزة العظيم؟:
اأي �سهر قد توىل            يا عباد الل عنا
حق اأن نبكي عليه           بدماء لو عقلنا
كيف ال نبكي ل�سهر        مرمَّ بالغفلة عنا

ا                قد ُقبلنا اأم ُحرمنا ثم ال نعلم اأنهّ
ليت �سعري من هو        الحروم والطرود منا

وداُع �سهر رم�ساَن 
يف ال�سعر العربي

َمْن غّيَب ال�صحكَة 
البي�صاَء من َغِدنا
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درا�صة بحثية يف القراءة 
وامل�صطلحات واملنهج

قدم هذه الدرا�سة الدكتور )رحمن غركان( 

اأ�ست���اذ ق�سم اللغ���ة العربية يف كلية الرتبية 

جامع���ة القاد�سية، م�سارك���ة منه يف موؤمتر 

االإ�سه���ام  ح���ول  كرب���الء  جامع���ة  اأقامت���ه 

العريف يف مكونات الفكر االإ�سالمي.

وج���اءت ملخ�س���ات الدرا�س���ة يف الرتك���زات 

)الق���راءة  الثالث���ة  النقدي���ة  العلمي���ة 

وال�سطلح���ات والنه���ج( وال �سبي���ل للف�سل 

بينهما على م�ستوى االإجراء واإن ال�سرورة 

الك�سفي���ة عل���ى م�ستوى التنظ���ري هي التي 

ا�ستدع���ت اأم���ا اإذا اته الوع���ي النقدي اىل 

م�ست���وى االإج���راء ب���ني ي���دي الن����س ف���اإن 

التكام���ل ب���ني ه���ذه الرتك���زات الثالث���ة هو 

م���ا ي�س���ل بالعلمي���ة النقدي���ة اىل جناحه���ا 

المكن.

فالعملية النقدية علم يف اتاه مرتكزاتها 

باأ�سوله���ا وفروعه���ا اىل جه���ة واح���دة ه���ي 

عم���ل اإبداع���ي مع���ني وه���ي ف���ن يف ات���اه 

الذائق���ة النقدية فهم���ا وا�ستيعابا وتاأويال 

اىل االإحاط���ة بخ�سائ����س النب����س الفن���ي 

للتجرب���ة اجلمالي���ة يف ه���ذا العم���ل اأو ذاك 

النقدي���ة  العملي���ة  علمي���ة  ب���ني  واجلم���ع 

وفنيته���ا يف ات���اه التعام���ل م���ع التج���ارب 

االإبداعي���ة وحماورته���ا هو م���ا يخل�س بها 

اىل نتائج مثمرة.       

اأبـا االأحراِر
 عطا الاج يو�سف من�سور

ُت�������س���ت�������س���ام���ا       اأن  �����������ٌة  ِه�����������مهّ ل�������ك  اأب�����������������ْت 
خ�����ن�����وٍع       ع�����ل�����ى  َت������َق�������������رمَّ  اأن  ل�������ك  اأب�����������������ْت 
ف�����ع�����ان�����ق�����ت ال�������������س������ي������وف ع�������ن�������اق �����س����بهّ       
اأن���������ا����������س ������س�����ي�����ع�����وا االإ������������س�����������الم روح��������ا

ف�����اأرخ�����������س�����ت ال�������دم�������ا م�������ن اأج�����������ل دي�����ن      
ف��������اأن��������ت ال��������ي��������وم ق��������د اأع������ل������ي������ت جم������دا        
هّ����ى     اأب������������ا االأح�������������������رار ع������زم������ك ق��������د ت����ل�����
ت�������س���ام���ت        اإذا  ال�����ن�����ف�����و������س  ت����ب����ق����ى  ك���������ذا 
ذك���������اء          ذرهّت  م���������ا  ال�������������س������ب������ط  ف���������اأن���������ت 
اأب����������������ا االأح��������������������������رار ن�������������ور ال�������������ق ب�������اق            
واه        وال������������دي������������ن  ب�������ع�������زم�������ة  ن�����ه�����������س�����ت 
هّ����������ت ك��������������ل ج�����������ب�����������ار ع�������ت�������لهّ            اأ�����������س����������م�����������
هّ�������ة ف�����������س�����ق�����ت وج��������������ارت        ت����������ن����������ادت ث�������ل��������
ح��������قهّ               اإم�����������������������ام  ل�������ق�������ت�������ل  ه����������ب����������وا  اأال 
ف��������ق��������ام ال�������ط�������ام�������ع�������ون وك���������������لهّ ف�������س�������ل            
اأب��������������و االأح����������������������رار ي�����ع�����ل�����ي ��������س�������رع ط�������ه          
ح���ق���ا         ي������ع������ط  مل  اإذا  ال�������ب�������اغ�������ي  م���������ع 
ف�����������������س��������ارت ك��������رب��������ال ل������ل������ح�������������رهّ رم����������زا            
اف���������ك           ي�������ط�������ف�������ي�������ه  ال  الل  ون����������������������ور 
ن�������ور        وال�����������������س��������ه��������داء  االأح�������������������������رار  دم 
اإال          االإج�������������������������رام  ي����������د  ك�����������س�����ب�����ت  وم�������������ا 
وم�������������ا وج����������������دت ب�����ق�����ت�����ل�����ك ب�������������رد غ�����������لهّ            
ف����ي����ا �����س����ن����دي ال���������س����ني ال�����ي�����ك اأ�����س����ك����و         
وم�������������ال غ��������ري �����س����خ���������س����ك م��������ن م�����الذ       
رم�������������ت ق���������������د��������س ال��������ن��������ب��������وة ك����������ف ب�������اغ              
����ت م��������ن ل����ه����ي����ب ال������ق������د ن��������ارا          ف���������س���������بهّ
����������س���������راذم ق��������د اأت�������������ت م��������ن ك��������ل ����س���ق���ع      
ب����������ذل                  األ�������������زم�������������ه�������������ا  الل  وك�������������������������ان 
وق�������������د ك�������ت�������ب االل����������������ه ب����������������ذاك ح����ك����م����ا           
اآت                الل  ف�������������اأم�������������ر  ع���������������������ادت  ف�����������������ان 
ح���������س����ي����ن����ا                ول�������������������دت  اأم�������������������ة  يف  ول 
وي�������ج�������م�������ع ������س�����م�����ل�����ه�����ا ه��������������دف ودي����������ن          
اأب��������ث��������ك ي��������ا اأب��������������ا االأح����������������������رار وج��������دي            
ف�������ه�������ذي ب�����ع�����������س اأن�������ف�������ا��������س�������ي اأت�����ت�����ك�����م          
�سفيعي          غ���������دا  ت������ك������ون  اأن  وح���������س����ب����ي 
وم�������ه�������م�������ا ق�������ل�������ت ف������ي������ك������م م����������ن ث�����ن�����اء             
مقيما          ف���������س����ائ����ل����ك����م  ي����ح���������س����ي  وم����������ن 
وم����������ا رف����������ع ال�����ق�����ري�����������س ل�����ك�����م م����ق����ام����ا        

اللئاما ت���خ�������س���ى  اأو  االأح��������������رار  اأب���������ا        
ُم����ق���������ام����ا  ������ع������ٍة  �������سِ ع�����ل�����ى  ت�����ر������س�����������ى  واأن 
هّ�������ة ع�������ن�������ه�������ا ت������ع������ام������ى  ل������ت������ح������ي������ي ��������س�������ن��������
واأب�����������������ق�����������������وا م�������������ن م���������ع���������ال���������ه ح������ط������ام������ا 
هّ������ا واالم���������������ام�������ا  وك��������ن��������ت ال�������������س������ب������ط ح������ق�������
هّ����������دت االإب�������������������������اء ب��������ه��������ا و�������س������ام�������������ا  وق����������ل�����������
ب�������ي�������وم ال��������ط��������فهّ ك��������ي ت�������رع�������ى ال������ذم������ام������ا 
ال������م������ام������ا  ت�������خ�������ف  ومل  ت��������غ��������رى  ف�������ل�������ن 
و��������س�������ان�������ي�������ك ال������ط������ل������ي������ق غ��������������دا رك�������ام�������ا 
خ������زام������ا   ح�����م�����ل�����ت  اإذ  ال�������ط�������ف  ب��������ذك��������رى 
هّ�������ت ن�����ي�����ام�����������ا  ف��������ك��������ان��������ت ث�������������������ورة ��������س�������ح��������
�������س�������������رام������ا  ج���������وان���������ح���������ه  يف  واأورت 
هّ���������د �������س������غ������ن������ه������ا ع����������ام����������ا ف������ع������ام������ا ت���������ول����������
ف�������األ�������ف�������ت ع������ن������د �����س����ي����ح����ت����ه����ا زح�����������ام�����������ا 
ع��������ل��������ى ح����������������رد وح����������ق����������د ح������������ني ق������ام�������������ا 
�������س������الم������ا  وال  وف���������������������اق  ال  وي���������ع���������ل���������ن 
ل����������ظ����������ل����������وم ول������������ل������������دي������������ن اح�������������رتام�������������ا 
ول���������ل���������ط���������اغ���������وت رع���������ب���������ا ب�����������ل ������س�����م�����ام�����ا  
ب���������������ه ن�������������س������م������و ون������ك������ت�������������س������ح ال������ظ������الم������ا 
ال��������������دوام��������������ا  مي��������ن��������ح��������ه  الل  ب������������ن������������ور 
خ�����ب�����ي�����ث ال���������ذك���������ر واح������ت������م������ل������ت اأث��������ام��������ا 
ت������ن������ام������ى  ق������������د  ف�������ي�������ه�������ا  ال������������������������داء  الأن 
خ�����ط�����وب�����ا ق��������د وط�����������س�����ن ل�����ن�����ا ال����ع����ظ����ام����ا  
اق�����ت�����ح�����ام�����ا  ل������ه������ا  ال�������ك�������م�������اة  خ������������اف  اذا 
ع��������������دت ظ������ل������م�������������ا ع������ل������ي������ه������ا واج�����������رتام�����������ا 
اح������������ال������������ت ك������������ل م������������ا ف�������ي�������ه�������ا ح������ط������ام������ا 
ن������ظ������ام������ا  ل��������ه��������ا  ت�������ع�������ي�������د  ان  حت��������������������اول 
وم���������������ا ك���������������ان ال���������وع���������ي���������د ل��������ه��������ا ك������الم������ا 
ع�������ل�������ي�������ه�������ا اي���������ن���������م���������ا ن�����������زل�����������ت ل���������زام���������ا 
م�����������ا   اإذا  ل�������������ح  يف  وه�����������������و  ق���������ري���������ب���������ا 
ان�����������س�����ج�����ام�����ا  ل�������ه�������ا  ت������ع������ي������د  اأن  ي�������ق�������ني 
ا واع������ت�������������س������ام������ا  وك�����������������ان ال����������دي����������ن ع�����������������زهّ
وح����������ب����������ي وه����������������و ب��������ح��������ر ق������������د ت������ط������ام������ى 
ل�������ام�������ا   ب���������ك���������م  امل  اأن  وح�����������������س��������ب��������ي 
واأط�����������ف�����������ئ ع�������ن�������د ح������و�������س������ك������م االوام����������������ا 
ال����������رام����������ا  ب��������ل��������غ  اأو  ب��������ال��������غ��������ت  ف��������م��������ا 
ت����ه����ام����ى  اإذا  ال������ق������ط������ار  ي����ح���������س����ي  ك�����م�����ن 
ت���������س����ام����ى ب�������ك�������م  ال�������ق�������ري���������������س  ول��������ك��������ن هّ 

 )ثوابُت االإجراء النقدي(
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ـَــيَّ ُبــــنـ

العلماء ال�صادقون ال يهابون اأحدا ولو كان ملكا

 اأاأمْر باملعروف 
عندم���ا يبل���غ الفتى �س���ن التكليف هنالك التزامات �سرعية يج���ب ان يلتزم بها وهذه االلتزامات 
تاأتي من خالل الن�سح الذي يقدمه له ذووه ومن بني اهم ن�سيحة يجب ان تعلمها بني ان احد 
عالم���ات البلوغ هي اال�ستحالم ) وه���ي ال�سعور بالغريزة اجلن�سية ( ناهيك عن بقية 
عالمات البلوغ ، وهذا اذا ما ح�سل فيجب ان تتعلم غ�سل اجلنابة فال ت�ستح 
يف ال�سوؤال عن هذا الكم الن ذلك يتبعه بطالن بقية االعمال العبادية التي 

تقوم بها ان مل تتطهر بعد اال�ستحالم .
انَه عن املنكر

عندم���ا تتعل���م اح���كام غ�سل اجلنابة حالا تبل���غ �سن التكليف فمن الوؤك���د ان زمالءك ممن هم بنف�س 
عمرك �ستظهر عليهم عالمات البلوغ واحداها كما ذكرنا اال�ستحالم وقد ال يعلم ماذا يفعل وحتى ال 
يقع يف حرج ال�سوؤال فبادر انت يف �سرح عالمات البلوغ وا�سرح لهم بالتف�سيل كيفية غ�سل اجلنابة وما 

هي الاالت التي ت�ستوجب ذلك فان بقاء الفتى على جهله يعد خطاأ .

يحيى �صالح الزريف

مل يكن العلم���اء يتقاع�سون عن اإعطاء الراأي ال�سائب 
واإظهار ال�سعور ال�سادق بح�سور اخللفاء واللوك غري 
هياب���ني وال وجل���ني كم���ا �سن���ع اب���ن طاوو����س ، ح���دث 
مال���ك بن ان�س قال: بعث اأبو جعفر العبا�سي اإل واىل 
اب���ن طاوو�س فاأتين���ا ودخلنا عليه واإذا ه���و جال�س على 
فر�س قد ن�سدت وبني يديه نطاع قد ب�سطت وجالوزة 
باأيديه���م ال�سي���وف ي�سرب���ون االأعن���اق، فاأوم���اأ اإلينا اأن 
جنل�س فجل�سنا فاأطرق عنا قلياًل ثم رفع راأ�سه والتفت 
اإىل ابن طاوو�س فقال له: حدثني عن اأبيك، قال نعم، 
�سمعت اأبي يقول: قال ر�سول الل )�سلى الل عليه واله 
و�سلم(: اإن ا�سد النا�س عذابا يوم القيامة رجل اأ�سركه 

الل يف حكمه فاأدخل عليه اجلور يف عدله . 
فاأم�س���ك �ساعة، قال مال���ك: ف�سممت ثيابي من ثيابه 
ماف���ة اأن ميالأن من دمه، ث���م التفت اإليه اأبو جعفر 
فق���ال: عظن���ي ي���ا ب���ن طاوو�س، ق���ال: نعم يا اأم���ري، اإن 

الل تع���اىل يق���ول: امل تر كيف فع���ل ربك بعاد، ارم ذات 
العم���اد الت���ي مل يخل���ق مثلها يف الب���الد، وثمود الذين 
جاب���وا ال�سخ���ر بالواد .. اإىل قول���ه: اإن ربك لبالر�ساد 
.. ق���ال مال���ك: ف�سمم���ت ثيابي م���ن ثياب���ه مافة اأن 
مي���الأ ثياب���ي م���ن دم���ه، فاأم�سك �ساع���ة حتى ا�س���ود ما 
بيننا وبينه ثم قال: يا ابن طاوو�س ناولني هذه الدواة 
فاأم�س���ك عنه ثم قال: ناولني هذه الدواة فاأم�سك عنه 
فق���ال: م���ا مينعك اأن تناولها ل، ق���ال اأخ�سى اأن تكتب 
به���ا مع�سية فاأكون �سريكك فيها فلما �سمع ذلك قال: 
قوم���ا عن���ي، قال اب���ن طاوو�س: ذلك ما كن���ا نبغي منذ 
الي���وم، ق���ال مال���ك: فم���ا زل���ت اع���رف الب���ن طاوو����س 

ف�سله.
كان���ت تل���ك كلم���ة حق عند مل���ك جبار ال يق���وى عليها 
اإال م���ن ا�ستهان بالدنيا ولا كان اخلليفة كعبة الادحني 
م���ن ال�سعراء وروؤ�س���اء الوفود ومطمح اأنظ���ار اأ�سحاب 
الاج���ات الكبرية فقد كان يكر عنده الكذب والنفاق 
والراهن���ة، ومهم���ا كان ال�س���وؤول ذكياً فالب���د اأن تغريه 

نف�س���ه وي���روج ل���ه �سلطان���ه ت�سدي���ق م���ا ين�س���ب اإلي���ه 
الادح���ون من الاآثر والفاخر الكاذبة ويدفعه ذلك على 
ال�سي يف االأعمال ال�سيئة فكان العلماء ال ياألون جهداً 
يف اإحب���اط الك���ذب ويف اإماطة اللث���ام عن اخلدائع التي 

يروجها االنتهازيون للم�سوؤولني يف ال�سلطة.
فكان العلماء يجه���رون باآرائهم القيمة ال�ستنبطة من 
الق���راآن غري هياب���ني وال ملومني، وقد روى عن النبي 
)�سل���ى الل علي���ه واله و�سلم( انه قال: م���ا اأهدى الرء 
ال�سل���م الأخيه هدي���ة اأف�سل من كلمة حكمة يزيده الل 
به���ا ه���دى اأو يرده بها ع���ن ردى، وحتدث الزهري عند 
خروج���ه م���ن عن���د ه�سام بن عب���د اللك فق���ال: �سمعت 
�سخ�س���ا دخ���ل عل���ى ه�س���ام وتكل���م باأرب���ع كلم���ات ادعى 
فيه���ن اإ�سالح ملكه وا�ستقامة رعيته قال: ال تعد عدة 
ال تث���ق م���ن نف�س���ك باجنازها، وال يغرن���ك الرتقى وان 
كان �سه���ال اإذا كان النح���در �سعب���اً واعل���م اإن لالأعم���ال 
ج���زاء فات���ق العواق���ب وان لالأم���ور بغت���ات فك���ن عل���ى 

حذر.
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اإىل / القارِئ الكرمِي

بتول علي 

ق���ال ر�س���ول الل )�سل���ى الل عليه واله و�سلم(: من خاف الق�سا����س كف عن ظلم النا�س، وقال )�سلى الل عليه واله و�سلم( اتقوا الظلم 
فانه ظلمات يوم القيامة .

وقال االإمام علي )عليه ال�سالم( ابعدوا عن الظلم فانه اأعظم اجلرائم واكرب الاآثم وعنه: اإياك والظلم فانه يزول عمن تظلمه ويبقى 
علي���ك، وعن���ه: ظل���م ال�سعي���ف اأفح�س الظلم، وعنه: بالظلم تزول النعم وبه تلب النقم، وعن���ه: ال تظلموا من ال يجد نا�سرا اإال الل، 

وعنه)عليه ال�سالم(: ظلم الرء يف الدنيا عنوان �سقاوته يف االآخرة.
ه���ذه الن�سو����س ت�ست�سرخن���ا اإىل االبتع���اد عن هذه ال�سفة الذميمة فح���ري بالزوج اأن ال يظلم زوجت���ه واالأب اأن ال يظلم ابنه و�ساحب 
العم���ل اأن ال يظل���م اأج���ريه وال�س���وؤول اأن ال يظل���م رعيته وهكذا دواليك، فالظلم كم���ا جاء يف االأحاديث اأعاله ي���زول عاجال اأم اآجال عن 
الظلوم���ني ولك���ن تبعات���ه تبق���ى �سبحا تطارد الظلمة وال�سيما الطواغي���ت، وكفانا عربة لا اآل اإليه م�سري معاوي���ة ويزيد �سالفا و�سدام 

والقذايف الحقا من ذل بعد جربوت وحمق بعد تفرعن و�سحق بعد ظلم وتعد وانتهاك.

 راأفُة اهلل وجحود العبد

نق����ل الرح����وم ال�سيخ حمم����د باقر �سي����خ االإ�سالم ) 
علي����ه الرحم����ة( انه �سم����ع من احد العلم����اء عندما 
ت�س����رف بحج بيت الل ال����رام وكان يف مكة الكرمة 
خ����رج يوماً من ال����دار لل�سالة يف ال�سج����د الرام ، 
تعر�س����ت اإىل خطر رفعه الل تع����اىل عني واأنقذن 
من الوت ووا�سلت �سريي حتى و�سلت باب ال�سجد 
القد�س فراأيت �سخ�ساً وقد فر�س االأر�س بالبطيخ 
وه����و ينادي على بيعه ف�ساألت����ه عن ال�سعر فقال ل 
هن����اك نوع����ان احدهم����ا ارخ�����س من الث����ان فقلت 
ل����ه �سوف اأ�سل����ي يف ال�سجد وعن����د رجوعي ا�سرتي 
من����ك حاجتي ووا�سلت دخول اإىل ال�سجد الرام 
ثم ب����داأت ال�سالة ويف اأثن����اء ال�سالة �سرح خاطري 

اإىل البطيخ وت�ساءلت اأي نوع ا�سرتي؟!
هل ا�سرتي الغال اجليد اأم الرخي�س الرديء وما 
مقدار ما ا�سرتي؟! وهكذا انفلت زمام تفكريي عن 
ال�س����الة وحتى نهايته����ا اإىل البطيخ، وعندما اأردت 
الرج����وع، �ساه����دت �سخ�س����ا دخل من الب����اب متجها 
الهّ حتى و�سل وهم�س يف اأذن: هل من الالئق اإن 

الل �سبحان����ه وتعاىل الذي اأنق����ذك اليوم من الوت 
الحقق اأن ت�سلي يف بيته �سالة بطيخية؟!.

اأفق����ت من ذه����ول واأخذتني الرع�س����ة وخجلت من 
عيوب����ي، واأردت اأن األ����ق بالرج����ل لكنن����ي مل اأجده 
وق����د غ����اب متاماً عن ناظ����ري، يف الواق����ع اإن هناك 

ق�س�سا كثرية حول العلماء.
وم����ن كرام����ات ال�سي����د الر�س����ي )قد�����س �س����ره ( انه 
عندم����ا �سلى اجلماعة خل����ف اأخيه ال�سيد الرت�سى 
عل����م اله����دى )قد�س �س����ره ( وكان يف حال����ة الركوع 
انف����رد ال�سي����د الر�س����ي ومل يكمل �س����الة اجلماعة 
وعندما �سئل عن انقطاعه عن ال�سالة خلف اأخيه 

اأجاب: 
عندم����ا ركع����ت راأي����ت اإم����ام اجلماع����ة اأخ����ي ال�سي����د 
الي�����س  م�ساأل����ة  اإىل  ذهن����ه  �س����رد  ق����د  الرت�س����ى 
ووجدت����ه غارقاً يف الدماء فانقطع����ت عن االقتداء 

به و�سليت فرادى.
وج����اء يف بع�����س الكت����ب اإن جن����اب ال�سي����د الرت�سى 
ق����ال: لق����د اأدرك اأخ����ي ال�سي����د الر�س����ي م����ا جال يف 

ام����راأة قب����ل  خاط����ري يف ال�س����الة حي����ث جاءتن����ي 
ال�س����الة و�ساألتني عن الي�����س ويف خالل ال�سالة 
غرقت يف التفكري يف جوانب ال�ساألة ولهذا وجدن 

اأخي وقد غرقت يف الدماء. 
اإن ح�س����ور القل����ب والرتكي����ز يف ال�س����الة وان كان 
لي�����س ركن����اً اأ�سا�سي����ا اأو �سروري����اً ل�سح����ة ال�س����الة 
اأو بعب����ارة اأخ����رى ف����ان ال�س����الة ال تبط����ل عند عدم 
ح�س����ور الذه����ن والقل����ب وال تك����ون ق�س����اًء يج����ب 
اإعادته����ا، ولك����ن الب����د اأن ي����درك ال����رء ب����اأن ال�سالة 
ب����دون القل����ب كاجل�س����د ب����دون روح ولن ت����وؤدى اإىل 

الل تعاىل.
له����ذا فان الل تعاىل قد يقبل ال�سالة من ال�سلني 
مبق����دار الن�سف اأو الثلث اأو الع�سر بح�سب ح�سور 
القل����ب فيه����ا، ويف كتاب ال����كايف عن ال�س����ادق )عليه 
ال�سالم(: ) انه اأمن المكن اأن ي�سلي الرء خم�سني 

عاماً ولكن مل تقبل منه �سوى ركعتني (.
الله����م اإن����ا نع����وذ ب����ك م����ن �س����الة ال تقب����ل وقلب ال 

يخ�سع وعمل ال ينفع انك اأنت ارحم الراحمني.

عدنان اآل يحيى املو�صوي 
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هم�سة..

هم�سة..

لقد �صقط منك �صيء ثمني
كان احد ال�سبان يركب دراجة 

وي�سري بها ب�سرعة كبرية ف�سدم 
امراأة عجوز كانت ت�سري على حافة 
الطريق وبدال ً من اأن يطلب منها 

العفو �سحك وتابع �سريه ..
فنادته الراأة قائلة: اأيها ال�ساب لقد 
�سقط منك �سيء ثمني، فعاد ال�ساب 
م�سرعاً يبحث عما وقع منه فقالت 

له الراأة ال تبحث لقد �سقط منك 
اأخالقك واأدبك!!..

تو�سع  جمالت  هنالك  ان  حيث   
متربجات  لن�ساء  �سور  اأغلفتها  على 
عاريات  �سبه  االحيان  بع�س  ويف 
ال  وهذا  العامة  الكتبات  يف  وتعر�س 
ناهيكم عن  اال�سالمي  واخللق  يتفق 
االلتزامات ال�سرعية .كما وان هنالك 
اأغلفتها  تكون  الكمالية  ال�سلع  بع�س 
وكان  الرتكية  للم�سل�سالت  دعاية 
عندما  اكر  �سيكون  الب�ساعة  رواج 
تكون �سور هكذا ناذج غري اخالقية 
دور  يفعل  ان  .يجب  االغلفة  على 
ان  ال  الطبوعات  هذه  على  الرقابة 

تكون الرقابة على الكتب الدينية .

هْل تخ�صُع املطبوعات الداخلة 
اىل العراق عموما وكربالء 

خ�صو�صا اىل الرقابة ؟

لي����������������������ك �إ  
ِجّنات احل�صناوي 

اإنمَّ الراأَة والحبة والودة ثالثة تعابري لعنى واحد، فالبع�س يعزو ارتباط الراأة بالحبة والودة اإىل جمالها 
ورقته���ا، وال يق���ول م���ا ال���ذي حتت هذه الالمح هل هناك قلب ٌ حنون هل هن���اك عقل ر�سني اأم هل هناك 
روح عاطفي���ة رقيق���ة التي تعمل بجد لك���ي تظهر نتاجها اخلارجي الذي يتمث���ل بهذه الالمح، فال قيمة 

جلمال الب�سر دون جمال الب�سرية! وال قيمة ل�سن ال�سورة دون ح�سن ال�سرية. 
ال���راأة ه���ي كمعادن الذهب والف�سة متتلك منبع���ني، منبع اجلمال ومنبع الطاقات الهائلة فعند اكت�ساف 
الع���ادن تظه���ر اأهميته���ا وتعرف ماهيتها وبعد اال�ستخراج نذهب اإىل خط���وة اأخرى اأال وهي �سقل هذين 
النبع���ني حت���ى ن�ستثمره���ا يف االأماك���ن النا�سب���ة له���ا، وحت���ى ت�سب���ح ذات ر�سالة تنتف���ع بها وتنف���ع وطنها 

وجمتمعها. 
في���ا عزيزت���ي علي���ك اأن ت�سيفي اإىل جمالك جماال اآخر هو جم���ال االإن�سانية، فمن دون اأن يكون لك قلب 
خا�س���ع ذاك���ر ول�سان �ساكر ونف�سية طيب���ة وعفة وحنان فاإن روحك �ستكون جميل���ة بج�سمك والعك�س هنا 
�سحي���ح، فج�سم���ك يكون جميال ً بروح���ك وال تن�سي جمال االأخالق والدين فاإن���ه مرتبط بجمال الروح 

بينما جمال االأع�ساء مرتبط باالأج�ساد، وان اجل�سم ال�سليم بالعقل ال�سليم.
فاأن���ت متلك���ني منبعني اأم���ا الرجل ميلك منبعاً واحدا وهو جمال العقل، وختاماً نقول لتكون جميلة يف 
االأخ���الق والدي���ن وح�س���ن ال�سرية فاإنه���ا ت�سفني على جمالك اجل�س���دي هالة الهيبة والوق���ار وال�سكينة 
واالطمئن���ان م���ا ال تتوف���ر يف جم���ال ج�سدك الج���رد حتى لو ات�س���ف باجلمال الظاه���ري، ف�سفة اجلمال 

الواقعي هي من �سفات الذات االإلهية، فانه جميل ويحب اجلمال...

نتح����دث كث����رياً عم����ا يج����ب اأن تتحلى ب����ه الراأة م����ن اأخالق 
و�سف����ات ، وم����ا عليه����ا م����ن واجب����ات ، وم����ا ينبغ����ي اأن تفعله 
حتى حتظى بحب زوجها وحتافظ على ع�سها، لكننا قلياًل 
م����ا نخاطب الرج����ال !! هذه ال�سطور موجه����ة اإىل الرجال 
ليعرفوا ما حتبه زوجاتهم فيهم حتى يريحوا وي�سرتيحوا 
اخلل����ق والدين م����ن م�سلح����ة االأ�سرة، وم�سلح����ة الجتمع، 
اأن يق����رتن كل م����ن الرج����ل وال����راأة مب����ن ه����و عل����ى �ساكلته، 
واإالمَّ ف�س����دت الي����اة الزوجي����ة – غالب����اً – نتيج����ة تناف����ر 
الطباع..،وت�س����ارب الي����ول ف����اإذا م����ا تزوجت الفت����اة الطيبة 
خبيث����اً �ساقت بخبثه، وقد ي�سي����ق هو ب�سالحها وتقواها ، 
وبعك�س ذلك ت�سفو حي����اة ال�سالات مع ال�سالني اإذا ما 

جمعتهما اأ�سرة واحدة.
كتابه:)اخلبيث����ات  حمك����م  يف  وتع����اىل  تب����ارك  الل  يق����ول 
للخبيث����ني واخلبيث����ون للخبيث����ات، والطيب����ات للطيب����ني 
والطيب����ون للطيب����ات( ، وتاأكي����داً لهذه الع����ان يقول النبي 
– �سل����ى الل علي����ه واآل����ه و�سلم – "اإذا اأتاكم من تر�سون 
خلق����ه ودين����ه فزوج����وه، اإال تفعل����وا تك����ن فتن����ة يف االأر�����س، 
وف�ساد عري�س" .. وهكذا ركز النبي – �سلى الل عليه واله 

و�سل����م – يف توجيهه الك����رمي، على اخللق والدي����ن، واأغفل 
م����ا �سواهما فحث على الر�سا بهما وال����ذر من االإعرا�س 
عنهم����ا، ل����ا يرتت����ب على ذلك م����ن فتن����ة يف االأر�����س وف�ساد 
كب����ري، بقل����ب اأو�س����اع االأ�س����رة ال�سلم����ة، وزلزل����ة اأركانه����ا اإذا 
زوج����ت الفتاة ال�سالة للرج����ل الفا�سق، لا توفر لديه من 

مال وجاه ، اأو الأ�سباب اأخرى .
الكفاءة:يقول الفقهاء : الق�سود بالكفاءة يف باب الزواج اأن 
يكون الزوجان مت�ساويني يف اأمور خا�سة يرتتب على عدم 

ال�ساواة فيها اأال ت�ستقيم حياة الزوجني يف الغالب .
ومرك����زه  واأخالق����ه  مكانت����ه  يف  اأق����ل  الرج����ل  يك����ون  ف����ال 

االجتماعي من الراأة.
روي ع����ن عل����ي بن اأبي طالب )عليه ال�س����الم( اإن ر�سول الل 
– �سلى الل عليه واله و�سلم – قال له: "يا علي : ثالث 
ال توؤخره����ا : ال�سالة اإذا اأتت، واجلنازة اإذا ح�سرت، واالأمي 

اإذا وجدت كفئاً" .
والكف����اءة ح����ق من حق����وق الزوج����ة، وهي تكرمي له����ا ، فال 
يجوز لول الراأة اأن يزوجها من غري كفء لها، لكن يجوز 

له اأن مينع الزواج لعدم وجود الكفاءة.

ها الرجاُل! انتبهوا اأيُّ
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  احليـــــــــــــاُء

�سباح البهبهان

الرجولُة احلقيقيُة

اعداد: ح�سنني ال�ساجلي

اأختي االأم امل�صلمة :
اأال ترين اأن الياء قل ما جنده هذه االأيام اإال من رحم الل !

اإن اأعظم �سيء متتلكه الراأة هو حياوؤها، اأين الياء هذه االأيام اأمل ت�ساأل نف�سك ماذا حدث لبناتنا ؟
يق���ول البي���ب ال�سطف���ى �سل���ى الل عليه وال���ه و�سلم : ) االإمي���ان ب�سع و�سبعون �سعب���ة والياء من 

االإميان (، وو�سف حياء النبي �سلى الل عليه  والة و�سلم اأنه اأكر من حياء العذراء يف خدرها ، اأي 
اأن الياء مرتبط بالعذراء اأكر من غريها .

بناتن���ا حفظك���ن الل وهداكن حافظن على الكنز الغال ال���ذي ال يقدر بكنوز االأر�س فلماذا نراكن 
ترك�س���ن وراء مو�س���ات وق�سات �سعر وقن���وات هابطة وجمالت رخي�سة  وانرتن���ت عابث وبلوتوث 

هابط  لي�س فيها اأي خري غري الفنت واالن�سغال بها ين�سف حياء من ين�سغل بها منكن.
اأختي االأم :

اأتر�س���ني الإبنت���ك عي�س���ة لي�س فيها خوف م���ن الل تعاىل وتهاون باأوامره وتخ���اذل ب�سنة نبيه حممد �سلى 
الل عليه واله و�سلم .

- احر�سي اأختي على مراقبة اأبنائك وحاول اأن ت�ستعيدي تقوميهم مبا ير�سي الل �سبحانه وتعاىل .
- اأغر�سي فيهم حب الل تعاىل واخلوف منه ومن عذابه وعرفيهم بعقيدتنا االإ�سالمية واأن اأقل تهاون نحا�سب عليه. 

أَْزَواِجَك َوَبَناِت���َك َوِن�َساء اْلُوؤِْمِننَي ُيْدِننَي  َها النمَِّبيُّ ُقل الِّ - األزم���ي بنات���ك الج���اب ال�سرع���ي فاإننا ماأمورون من الل تبارك وتعاىل بذلك ، ق���ال تعاىل : )يا اأَيُّ
ُ َغُفوراً رمَِّحيماً ()االأحزاب : 59(  َعلَْيِهنمَّ ِمن َجاَلِبيِبِهنمَّ َذِلَك اأَْدَنى اأَن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيوؤَْذْيَن َوَكاَن اللمَّ

"الرجول���ة  اأبنائ���ه معن���ى  الرب���ي ال���اذق ه���و م���ن يغر����س يف نفو����س 
للرجول���ة...  القيق���ي  العن���ى  يف  جول���ة  ناأخ���ذ  تعال���وا  القيقي���ة".. 

اعرفها.. اأتقنها.. متثلها.. وعلمها الأوالدك ...
الرجولة... كلمة �سرف وموقف عز .

الرجولة... هي البذل والعطاء والت�سحية والفداء .
الرجولة... اأن حت�سن لن اأح�سن اإليك.. وال ت�سيء لن اأ�ساء اإليك .

الرجولة... اأن حترتم االآخرين واآراءهم وال ت�ست�سغرهم اأو ت�سفههم .
الرجولة... قول الق.. واأن تهر به وال تاأخذك فيه لومة الئم.

الرجولة... هي ال�سهامة والروءة يف اأجلى معانيها.
الرجولة... اأن تعطي كل ذي حق حقه .

الرجولة... هي االأخالق الكرمية والعاملة ال�سنة .
الرجولة... اأن حتب لغريك ما حتب لنف�سك .

الرجولة... هي اإن�ساف الظلوم من الظامل .
الرجولة... اأن متد يد العون للمحتاج يف كل الظروف .

الرجولة... معرفتك قدر نف�سك... فال تتجاوز بها الد.
الرجولة... اأن تغفر وتعفو عند القدرة ومتلك نف�سك عند الغ�سب .

الرجولة... هي اأن مت�سح بيد حانية دمعة اأمل عن وجه بائ�س .
الرجولة... اأن تنام قرير العني مرتاح ال�سمري غري ظامل .

عبد ال�صتار جابر الكعبي 
ال�س���د ه���و كراهية و�س���ول اخلري اإىل الغري، وعن الر�سول )�سل���ى الل عليه واله و�سلم( 
قال: ) يا علي اآفة الديث الكذب، واآفة العلم الن�سيان، واآفة العبادة الفرتة، واآفة اجلمال 

اخليالء، واآفة العمل ال�سد.
وال�س���د ح���رام مبغو����س من الوؤم���ن والتظاهر به ق���ادح يف العدالة، وقد نه���ى الل تعاىل 
عنه بقوله تعاىل ) ومن �سر حا�سد اإذا ح�سد( وهذا النهي يقت�سي التحرمي، وان الا�سد 
به���ذا العم���ل يعتق���د ان���ه ينف�س ع���ن كربته وذل���ك بالتفك���ه يف االإعرا�س والتنبي���ه على ما 
يعتق���ده بزعم���ه م���ن عورات، ويطع���ن مبا ال يعد طعن���اً يف الدين، وميه���د لنف�سه يف قلوب 
العام���ة و�سعف���اء العقول، وال يعلم انه قد هدم من اأم���ور دينه وا�سخط الل تعاىل، واتعب 
نف�س���ه و�سغ���ل فكره وا�سعف �سحته وه���و يعتقد انه بهذا يح�سن �سنع���اً. والا�سد يح�سد 
م���ن يثن���ي النا����س عليه ويحبون���ه ويكرمون���ه فرييد بذل���ك زوال نعمته، ف���ال يجد �سبيل 
اإلي���ه اإال ال�سدي���ق والقري���ب واالأخ الواف���ق، ) واإذا اأراد الل ن�س���ر ف�سيل���ة  -- طوي���ت اأت���اح 
له���ا ل�س���ان ح�س���ود( .. ومن دواعي ال�سد الغرور واخلدعة م���ن ال�سيطان الأنه يجمع بني 
مع�سيت���ني ال�سد والغيب���ة القلبية وهي من اأعظم االأدواء واكرب العا�سي وا�سرها للقلب 
وه���ي اأول خطيئ���ة وقع���ت يف االأر����س، وهي كالنار التي ت���اأكل الطب، كما ق���ال ال�سطفى 
)�سل���ى الل علي���ه واله و�سلم( ال�سد ياأكل ال�سنات كما ت���اأكل النار الطب، وان ال�سد 
م���ن االأمرا����س العظيمة للقلوب والبد من عالجه بالعلم والعمل النافع والقناعة والودة 

والحبة والوافقة وان نكون موؤمنني ال منافقني كما قال االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(
 ) اإن الوؤمن يغبط وال يح�سد والنافق يح�سد وال يغبط( .

وم���ن اأراد الغن���ى بال مال وراح���ة القلب بال ح�سد وال�سالمة يف الدي���ن فليت�سرع اإىل الل 
تعاىل وبه ي�ستعني ..

)ر�سائل الرت�سى ، من ال يح�سره الفقيه  وبع�س م�سادرنا(

اآفة احل�صد 
 اقتلها قبل اأن تقتلك
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تو�س���ل االأ�ست���اذ راف���د �سك���ر الدب���ان اإىل ال�سب���ب الرئي�س���ي 
لظاه���رة فق���دان الل���كات وظه���ور االأمه���ات الكاذب���ة يف خاليا 
النح���ل والت���ي يع���زى اإليها اجلزء االأكرب م���ن هالك طوائف 
النح���ل يف الع���امل والع���راق خا�س���ة وق���د ا�ستنت���ج اب���ن دب���ان 
م���ن خ���الل درا�س���ة ه���ذه الظاه���رة والت���ي ا�ستم���رت �سنت���ني 
والت���ي تو�سل م���ن خاللها اإىل طرق مكافح���ة هذه الظاهرة 

والق�ساء عليها من خالل الوجز االآتي:
يق���ول اب���ن دب���ان اإن االعتق���اد ال�سائ���د كان لفق���دان الل���كات 
وظه���ور االأمه���ات الكاذب���ة ه���و عند فق���دان اللك���ة من خالل 
ده�سه���ا اأو ك���رب �سنه���ا تفق���د اخللي���ة اللك���ة وت�سب���ح يتيم���ة 
وعن���د وج���ود البي����س الذي يك���ون عمره اقل م���ن ثالثة اأيام 
تب���داأ ببن���اء البي���وت اللكية لكي يتم من خالله���ا خروج ملكة 
ع���ذراء يت���م تلقيحها مع توفر ظ���روف منا�سب���ة، ولكن تبني 
م���ن خ���الل التج���ارب اإن اللك���ة تتوقف ع���ن و�س���ع البي�س اأو 
ظه���ور االأمه���ات الكاذب���ة حتى مع وج���ود اللك���ة التوقفة عن 
و�س���ع البي�س، وعلل اب���ن دبان ظاهرة توقف اللكة عن و�سع 
البي����س يف اخللي���ة م���ع ع���دم كونه���ا كب���رية العم���ر اإىل �سبب 
فن���ي غ���ري مر�سي وهو اإن النحال اأثناء ف���رز الع�سل ال ينظر 
اإىل اخللي���ة اإال كونه���ا اإم���ا نخاريب ع�س���ل اأو نخاريب ح�سنه 
وبي����س متنا�سي���اً ان���ه هنالك عن�س���ر ثالث مه���م اإذا انعدم يف 
اخللية تتوقف اللكة عن و�سع البي�س الأنه عن�سر رئي�سي يف 
�سناع���ة الغذاء اللكي للملكة وال�سن���ة ومن خالله ت�ستمر 

اللكة يف و�سع البي�س. 
واخلط���اأ الكب���ري الذي يق���ع فيه النحال ه���و اإن حبوب اللقاح 
تك���ون دائما يف نخاري���ب الع�سل فيفرزه���ا النحال مما يجعل 
اخللي���ة خالية من حب���وب اللقاح والدليل على هذه الظاهرة 
اإن فق���دان الل���كات وظه���ور االأمه���ات الكاذبة غالب���اً ما تظهر 
بع���د الفرز كم���ا اإن خلو اخللية من العامالت العذارى والتي 
وحده���ا ت�ستطي���ع �سناعة الغ���ذاء اللكي والت���ي متتلك غددا 

خا�س���ة م���ن الفق����س ت�ستطي���ع م���ن خالله���ا �سناع���ة الغذاء 
اللك���ي �سرع���ان ما تفقد هذه الغدد م���ن خالل �سمورها عند 
بلوغه���ا اثن���ي ع�سر يوماً فاإذا فق���دت خاليا النحل جيال من 
الع���ذارى �سي���وؤدي اإىل فق���دان الغذاء اللكي مم���ا يجعل اللكة 

تتوقف عن و�سع البي�س ..
وبني ابن دبان انه يف حالة توقف اللكة عن و�سع البي�س مع 
ع���دم وجود اأمه���ات كاذبة عل���ى النحال اإ�سافة حب���وب اللقاح 
اإىل اخللية اإما من خالل اإ�سافة نخاريب فيها حبوب لقاح اأو 
اإ�ساف���ة العجينة التي حت���وي حبوب اللقاح على �سرط وجود 
ح�سنة فتية يف اخللية، اأما اإذا خلت اخللية منها فيتم اإ�سافة 
ح�سنة قريبة التفقي�س اإىل اخللية اأما يف حالة اإ�سافة ملكة 
مع وجود االأمهات الكاذبة فيتم تبديل النخاريب التي حتوي 
بي�س االأمهات الكاذبة وغالبا ما يكون غري ملقح تخرج منه 
ذكور اق���ل حجماً من الذكور اأيام التطريد وتو�سع نخاريب 
جدي���دة تمع من اخلاليا حتتوي عل���ى ع�سل وحبوب لقاح 
م���ع كمية ال باأ�س بها  من ال�سنة قريبة التفقي�س وتو�سع 
ه���ذه النخاريب البديلة يف �سندوق يف الكان نف�سه ثم توؤخذ 
النخاري���ب م���ع نحله���ا و�سندوقه���ا اإىل م�ساف���ة ال تق���ل ع���ن 
100 م���رت ويتم نف�سها جميعاً حت���ى ال�سندوق الذي يحوي 
النخاري���ب ف���ان العامالت غ���ري الكاذبة �س���وف تطري وتعود 
اإىل مكانته���ا وتبق���ى االأمهات الكاذب���ة يف مكانها ال ت�ستطيع 
الط���ريان لثق���ل وزنها الأنها تك���ون حمملة بالبي����س الكاذب 
وق���د تكون ن�سف النح���ل اأمهات كاذبة فيت���م جمعها ورميها 
يف ال���اء اأو تركه���ا متوت يف مكانها الأنها ال ت�ستطيع الطريان 
اإم���ا يف حالة ع���دم وجود ملكة بديلة مع وج���ود اأمهات كاذبة 
فيت���م نف�س اخللية ومن ثم نقل اإليها نخروب يحوي بي�س 
حديث الو�سع ال يزيد عمره عن ثالثة اأيام وعالمته يكون 
ب�س���كل عم���ودي و�سط البي���ت ال�سدا�سي على �س���كل راأ�س اإبرة 

مع التاأكد من وجود الع�سل وحبوب للقاح. 
وب���ني اب���ن دب���ان اإن اخلط���اأ الذي يقع في���ه مرب���ي النحل اإن 
اللك���ة عندم���ا تتوقف عن و�س���ع البي�س لكربه���ا اأو مر�سها 
تب���ادر العامالت ببن���اء البيوت اللكية يق���وم النحال بتهدمي 
ه���ذه البي���وت طامع���اً بوجود اللك���ة واالأ�س���ح اإن النحل اأدرى 
بتبديله���ا وم���ن االأخط���اء الت���ي ت�ساعد على ظه���ور االأمهات 
الكاذب���ة ه���و ته���دمي النح���ال للكوؤو����س اللكية داخ���ل اخللية 
مم���ا ي���رتك كميات م���ن الغ���ذاء اللك���ي عر�س���ة لل�سرقة من 
قب���ل ال�سغ���االت التي تاأكل من���ه مما ي�ساعد عل���ى نو الغدد 

اجلن�سي���ة لديها يف ظ���روف خا�سة فتنمو ه���ذه الغدد نتيجة 
تغذيته���ا م���ن الغ���ذاء اللك���ي بكمي���ات وف���رية فتق���وم بو�س���ع 
البي����س الغ���ري ملق���ح ال���ذي يك���ون ذك���ورا وق���د ت���زداد ه���ذه 
االأمه���ات بحي���ث تقوم بقتل اأي ملك���ة يجلبها النحال للخلية 
وتق���وم بته���دمي كل كا����س ملكي يو�س���ع يف اخللي���ة وغالباً ما 
تتعف���ن ح�سن���ة االأمهات الكاذب���ة نتيجة تركها ب���دون تغذية 

من قبل ال�سغاالت وهذا ما يعرف بتعفن ال�سنة ..

بتول علي
الكافيئ����ني  ه����و  ال�س����اي  او  القه����وة  يف  النب����ه  العن�س����ر  ان 
القه����وة  �س����رب  معت����ادي  م����ن  وكث����ريون   ، والتيئوبروم����ني 
ي�سربون بكميات كبرية منها دون اأن توؤثر يف نومهم ، وقليل 
م����ن النا�س ي�سعرون ب�سدة تاأثري الكافيئ����ني فيهم اإذا �سربوا 
قليال من القهوة وال�ساي والبع�س يتوهم اإن القهوة ت�ساعد 
عل����ى التنبيه واليقظة ويف�سد عليه الوهم نومه بينما هو يف 
الواق����ع ي�ستطي����ع اأن ي�س����رب القهوة وينام بع����د ذلك يف هدوء 
، وه����ذا دلي����ل عل����ى ان العام����ل النف�س����ان يف النوم ل����ه اهمية 
كب����رية ، ف����اأي نوع من القلق �س����واء كان �سببه �سرب القهوة او 
التفك����ري يف الدي����ون التي يجب علي����ه دفعها او غري ذلك من 

ال�ساكل ودواعي االرق ي�ساعد على اليقظة واالنتباه .

هل تاأرُق اذا �صربت القهوة

ظاهرُة فقدان الملكات..
 وظهور األمهات الكاذبة في خاليا النحل
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

احل�صرُة
 على 

ال�صلف
االإطالع  عند  بع�سهم  يتح�سر   
العلماء  من  ال�سلف  �سرية  على 
زمانهم  اإدراك  لعدم  وال�سالني، 
الكثري  ليقتب�سوا  معهم،  والعي�س 
ال  اأنهم  والال   .. فيه  كانوا  مما 
من  تاه  نف�سها  ال�سرة  يعي�سون 
الغيبة،  زمان  االأمور يف  �ة  اأزمهّ بيده 
مع اأنه بيمنه رزق الورى، وبوجوده 
ثبتت االأر�س وال�سماء .. فهو )عليه 
ال�سالم( اإمام ال�سالني يف الع�سور 
ال�سالون  اكت�سب  وما  التمادية، 
درجة ال�سالح اإال مبباركته ودعوته 
ل  تن�زهّ مقت�سى  هو  كما  ورعايته، 
االأمر عليه يف ليلة القدر وغريها .. 
وال �سك اأن ) االحتجاب ( الظاهري 
اإذ   ،) الرعاية   ( هذه  مثل  مينع  ال 
االأر�س  لنبات  ال�سم�س  كرعاية  اأنه 
ومن   .. ال�سحاب  وراء  من  ولو 
ال�سالم(  )عليهم  االأئمة  اأن  العلوم 
لهم  كانت  اأي�ساً  الظهور  زمان  يف 
لواليهم  والت�سديد  الرعاية  هذه 
ر  حتى مع تباعد االأمكنة، اإذ مل ُت�قدهّ
 .. اأبداً  زمانه  اإمام  روؤية  لبع�سهم 
فليكن الانع يف مقت�سى الزمان كما 
نحن فيه، كالانع يف مقت�سى الكان 

كما كانوا هم فيه. 

عرف االأقدمون فوائد الب�سل الطبية ، وكانوا احر�س منا على 

ا�ستعمال���ه يف معاجل���ة �ست���ى االأمرا����س وق���د ذكر احد 

علم���اء الطبيع���ة القدام���ى – يالي���ن- ان الب�سل 

ي�سف���ي ثماني���ة وع�سري���ن مر�س���اً وج���اء الطب 

الديث فاأيد ما و�سل اإليه القدامى يف فوائد 

الب�س���ل الطبي���ة فل���و ان���ك م�سغ���ت قطعة من 

الب�س���ل لدة دقيق���ة واحدة لق�سي���ت حتماً على 

كل اجلراثي���م الكامن���ة يف فمك ولطهرت اأ�سنانك 

تطه���رياً كام���ال ً واأ�سب���ح فم���ك معقم���ا ً كاأح�س���ن م���ا 

يك���ون التعقي���م ، بل حتى االأبخرة الت�ساع���دة من الب�سل اأثناء 

تق�سريه اأو تقطيعه تكفي وحدها لقتل اجلراثيم .

 الب�سُل كمعقم

نهاد احل�صيني

اإن الل خل���ق الع���ني ث���م خلق���ت 
له���ا اجلم���ال وخل���ق االأذن ث���م 
خلق لها ال�سوت اجلميل ولوال 
وجود عن�سر اجلمال يف الكون 
ل���كان ع���دم وجودهم���ا ) العني 

واالأذن( اأف�سل.
ولي����س م���ن اجلمي���ل اأن يقابل 

اجلم���ال  واه���ب  اإح�س���ان  العب���د 
والعطايا بالع�سية !! وقول االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( " �سكر النعم اجتناب الحارم" ما 

هو اإال دليل على ذلك.
ف�سك���ر النع���م واج���ب اأخالقي عند جميع العق���الء والبد اأن يكون ال�سك���ر باأ�سلوب يتالءم مع 

طبيعة ال�سكور واإال كانت اإ�ساءة وذلك ال يكون اإال بالعرفة.
ورب �سائ���اًل ي�س���األ .. لاذا مل يقل االإم���ام )عليه ال�سالم( " �سكر النعم اأداء الواجبات" بل قال 

ترك الحرمات ولعل االأمرين يتالءم مع طبيعة ال�سكور؟
الن �سحة العبادة معتمد اأ�سا�سا على اجتناب الحرم فال ت�سح �سالة الثمل وال يجوز دخوله 
ال�سج���د، وال ت�س���ح ال�سدق���ة من م���ال م�سروق، وال ي�س���ح الج من مال مغت�س���ب، وال ت�سح 

ال�سالة يف ار�س مغت�سبة، كل هذا يف جانب ويف جانب اآخر ال �سكر لنعم مع ع�سيان اأمره.
فقال اأمري الوؤمنني )عليه ال�سالم( : طاعة الل واجب واالوجب ترك الذنوب.

شكُرُ المنعم اجتناب المحارم

جملة �الحر�ر �ال�سبوعية 27

و�حة �الأحر�ر



 يف م�صقف ال�صحن احل�صيني ال�صريف


