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لنختِم �لقر�آَن �سويًة

ما  انه  ال�سالم  عليه  ال�سادق  عن  روي  البيان  جممع  يف 
العرب،  اأبي  ا�سمعيل  ولد  ذبح  نومه من  به يف  اهلل  ابتاله 
فاأمتها اإبراهيم وعزم عليها و�سلم المراهلل، فلما عزم قال 
اهلل تعاىل ثوابا له ملا �سدق، وعمل مبا اأمراهلل اين جاعلك 
الطهارة،  وهي  احلنيفية  عليه  اهلل  انزل  ثم  اماما  للنا�س 
البدن،  يف  وخم�سة  الراأ�س،  يف  خم�سة  ا�سياء،  ع�سرة  وهي 
اللحى، وطم  واعفاء  ال�سارب  فاأخذ  الراأ�س:  التي يف  فاما 
فحلق  البدن:  يف  التي  فاما  واخلالل،  وال�سواك،  ال�سعر، 
ال�سعر من البدن، واخلتان، وتقليم االظفار، والغ�سل من 
التي  الطاهرة  احلنيفية  فهذه  باملاء،  والطهور  اجلنابة، 
جاء بها اإبراهيم عليه ال�سالم، فلم تن�سخ والتن�سخ اإىل يوم 
حنيفا(  اإبراهيم  ملة  )واتبع  تعاىل:  قوله  وهو  القيامة، 

ذكره علي بن اإبراهيم بن ها�سم يف تف�سريه )انتهى(.
ال�سالم  اإىل الر�سا عليه  باإ�سناده  340 - يف عيون االأخبار 
االمامة خ�س  ان  ال�سالم:  عليه  فيه  يقول  حديث طويل 

واآله  عليه  اهلل  �سلوات  اخلليل  اإبراهيم  بها  وجل  عز  اهلل 
بعد النبوة واخللة، مرتبة ثالثة وف�سيلة �سرفه بها وا�سار 
بها ذكره فقال عز وجل: )اين جاعلك للنا�س اماما( فقال 
اخلليل عليه ال�سالم �سرورا بها ومن ذريتي ؟ قال اهلل عز 
وجل: الينال عهدي الظاملني فاأبطلت هذه االآية امامة كل 

ظامل اإىل يوم القيامة، و�سارت يف ال�سفوة.
يف الكايف عن اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم حديث طويل يقول 
فيه عليه ال�سالم ثم ذكر من اذن له يف الدعاء اليه بعده 
يدعون  امة  منكم  )ولتكن  فقال  كتابه،  يف  ر�سوله  وبعد 
املنكر واأولئك  اإىل اخلري وياأمرون باملعروف وينهون عن 
وانها  هي  وممن  االأمة  هذه  عن  اأخرب  ثم  املفلحون(  هم 
اإبراهيم وذرية ا�سماعيل من �سكان احلرم ممن  من ذرية 
دعوة  الدعوة  لهم  وجبت  الذين  قط  غرياهلل  يعبدوا  مل 
اإبراهيم وا�سماعيل من اهل امل�سجد، الذين اأخرب عنهم يف 

كتابه انه )اذهب عنهم الرج�س وطهرهم تطهريا،(.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�سكرتري		التحرير



. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
ال ت�ستوح�س���وا طريق احلق لقل���ة �سالكيه والقاب�س 
عل���ى دين���ه كالقاب����س على جم���رة من ن���ار والرجال 
ال���ذي ي�سدق���ون مب���ا عاه���دوا اهلل ع���ز وج���ل علي���ه 
وق���د   ، واالغتي���االت  للموؤام���رات  عر�س���ة  يكون���ون 
الق���ى اتب���اع اه���ل البي���ت عليه���م ال�سالم �ست���ى انواع 
اجلرائ���م واالرهاب منذ �سق���وط ال�سنم حتى يومنا 
ه���ذا بحيث اننا اذا ما �سمعنا تفجري �سيارة مفخخة 
او عب���وة نا�سف���ة او اغتي���اال ب���كامت �سوت يك���ون امرا 
اعتدن���ا علي���ه وبالرغ���م م���ن ذل���ك ازداد اتب���اع اه���ل 
البي���ت مت�س���كا واميان���ا ، وق���د كان للجه���ات االمنية 
دور فاع���ل يف االآون���ة االخ���رية يف احت���واء العملي���ات 
االرهابي���ة مبا امكنها بحيث انن���ا الحظنا انخفا�س 
العملي���ات االرهابية يف االآونة االخرية ، هذه احلالة 
ولدت نوعا ما افراط يف الثقة مع الرتهل يف تطبيق 
اخلطط االمنية لدرجة ان بع�س املدن ا�سبح االمان 

فيها امرا معتادا عليه اكرث من التفجريات .
بع���رثا  الق���رى  ام  العا�س���ور وجام���ع  داود  ح�سيني���ة 
االوراق واع���ادا املا�سي نتيجة تعر�سهما لتفجريين 
يتحم���ل  ابري���اء  اثرهم���ا  عل���ى  �سق���ط  ارهابي���ني 
م�سوؤوليتهما احلكومة العراقية مبن فيهم اجلهات 

االمنية وال�سيا�سية �سواء لق�سورهما او ......
التفج���ريان ه���ل يكون���ان �سم���ن املعت���اد عليهم���ا ام 
العودة اىل الوراء ؟ ومهما كان اخليار يبقى ال�سعب 

العراقي هو من يدفع الثمن .    

�سهُر رم�ساَن والفوُز بجائ�����������زِة ال�سيادِة على الرغباِت

االأمانتان العامتان للعتبتني احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني
تتفقدان جرحى وذوي �سهداء اأبي اخل�سيب

اأّنُة البقيع ..
هل لها من نا�سر ؟

موؤ�س�سُة اآل البيت يف تركيا 
اجل�سر الذي يربط اتباع اهل البيت باملرجعية العليا يف النجف
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معتمد  ال�سايف  احمد  ال�سيد  �سماحة  حتدث 
خطبة  يف  اال�سرف  النجف  يف  العليا  املرجعية 
اجلمعة الثانية التي القاها يف ال�سحن احل�سيني 

ال�سريف عن امرين مهمني:  
الأمر	الأول	:الواقع الزراعي واالمن الغذائي 
العراق  طبيعة  اىل  خطبته  بداية  يف  ا�سار  فقد 
ان  :تعلمون  قائال  خريات  من  به  يزخر  وما 
�سواء  تكوينه  باأ�سل   الغنية  البلدان  العراق من 
املخزونة  ثرواته  يف  او  املائية  الرثوات  من  كان 

حتت االر�س كالنفط.
وا�سار �سماحته اىل مطلب مهم هو: املطلب املهم 
الذي احب ان اتكلم به هو اجلانب الزراعي الن 
خطوات  هي  اجلانب  هذا  يف  املتخذة  اخلطوات 
باملخاطر  وال  البلد  بطبيعة  تنه�س  ال  خجولة 

التي ال �سمح اهلل قد حتدث ..
الزراعي اىل االمن  الواقع  وعرج يف حديثه عن 
 : قائال  املو�سوع  �سلب  من  هو  الذي  الغذائي 
باالمن  ي�سمى  متداول  االن  ا�سطالح  هناك 
الغذائي ومعنى االمن الغذائي ان الدولة ت�سعى 
اىل ان حت�سل على منتوجات غذائية داخل البلد 
وحت�سل االكتفاء الذاتي ثم تبداأ بت�سدير الباقي 
، واالن اخواين املعارك عامليا ً جزء من  .. وهذا 
تعلمون  وانتم  اقت�سادية  حروب  احلروب  هذه 
من  اقت�سادية  م�سائل  هناك  البلدان  بع�س  ان 
ال�سعب ان تتكفل الطبيعة اجلغرافية للبلد ان 
تتكفل باجلانب االقت�سادي والزراعي فا�سبحت 

رهينة بيد دول اخرى تعطي يف مقابل �سيء ..
هنالك  تكون  ان  �سرورة  على  �سماحته  فاكد 
درا�سة ا�سرتاتيجية م�ستفي�سة جلعل هذا البلد 

لي�س بحاجة اىل ا�سترياد الب�ساعة الزراعية اال 
بزراعتها  العراق  اجواء  ت�سمح  التي ال  املوارد  يف 

وكانت �سرورية ..
ونبه �سماحته اىل خماطر الواقع الزراعي قائال: 
املنظومة الزراعية والزراعة يف البلد كون العراق 
الت�سنيف  ان يخرج من هذا  اخ�سى  زراعيا  بلدا 
ويكون بالنتيجة بلدا غري زراعي واذا كان العراق 
بلدا غري زراعي فمعنى ذلك تبعية العراق جلهات 
اخرى ال�سك �ستكون قاب قو�سني او ادنى وهذه 

فيها خطورة على الو�سع االقت�سادي برمته ..
م�سكلة اخرى يعاين منها العراق ذكرها �سماحته 
: الحظوا االن ال�سيا�سة املائية للبلد غري وا�سحة 
واخرى  فرتة  وبني   ! الزراعة  من  جزء  وهذا 
ال�سيا�سة  غياب  ب�سبب  املاء  م�سكلة  من  ن�سكو 
املائية اجليدة مع ان العراق يحتوي على نهرين 
ونحن  الدول  جميع  بها  حتلم  كبريين  مائيني 
عندنا مياه واقعاً مل ن�ستثمرها بال�سكل اجليد !

هل هناك �سبب معقول ؟! ام هناك تقاع�س من 

السيد امحد الصايف : البد ان تكون هناك جهود حقيقية للنهوض بالبلد وارجاعه اىل 

ارض السواد اليت كان ينعت بها العراق قدميًا

اخُلطبة	الثانية	من	�سالة	اجُلمعة
اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف االأ�سرف �سماحة اأحمد ال�سايف

املكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف        الزمان:3 �سوال 1432ه� املوافق 2011/9/2م

االمن الغذائي يحتاج اىل 
مقومات وكل املقومات يف 
البلد موجودة لكن االمن 

،،الغذائي غري موجود

،،

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



؟!  اخلطورة  عن  غفلة  هناك  ام  ؟!  امل�سوؤولني 
الت�سحر  جهة  اىل  مييل  االن  البلد  بالنتيجة 
االرا�سي  ا�ستعمال  جهة  من  اكرث  فيه  التي 

الزراعية !
هذه امل�ساكل يجب حلها من قبل الدولة ال من 

قبل املواطن او الفالح .
واذا ما حدث خلل يف االمن الغذائي فان عواقبه 
الغذائي  :االمن  قائال  �سماحته  ذكرها  وخيمة 
مهم جداً وجماعات جتعل الدول ترهن بالدها 
وتبقى ع�سرات ال�سنني تدفع ديونها وبالنتيجة 
جانب  ب�سبب  خطوة  تتقدم  ان  ت�ستطيع  ال 

ال�سيا�سة االقت�سادية ال�سيئة او ان طبيعة البلد 
ال ت�ساعد ..

:نحن  بالقول  اجلانب  هذا  عن  حديثه  وختم 
اىل  نحتاج  كبرية  ثروات  وعندنا  زراعي  بلد 
ا�ستغاللها .. وانا اجد بع�س اخلطوات الزراعية 
ولكنها خطوات خجولة وال تخدم كثرياً يف هذا 
جهود  هناك  تكون  ان  البد  ..اخواين  املجال 
ار�س  اىل  وارجاعه  بالبلد  للنهو�س  حقيقية 

ال�سواد التي كان ينعت بها العراق قدمياً !!
اخلطبة  يف  اليه  ا�سار  الذي  الثاين  االمر  اما 
ال�سيا�سيني  بني  الثقة  ج�سور  مد  م�سالة  هي 
حت�سل  مل  اذا   : قائال  �سماحته  حتدث  حيث 
كل  فان  ال�سيا�سيني  الفرقاء  بني  الثقة  ج�سور 
املحاوالت �ستكون حماوالت ميتة ، انتم تعلمون 
يف بع�س احلاالت العملية ال�سيا�سية تكون بني 
واملواطن  البلد  الثمن  يدفع  والذي  جتاذبات 
البد   .. احمر  خط  لها  لي�س  التجاذبات  وهذه 

واملق�سود  التجاذبات  يف  احمر  خط  وجود  من 
ان  م�سموح  غري  هذا  ان  يعني  االحمر  باخلط 
نت�ساهل فيه فاجلانب االمني اذا قوي اعتقد ان 
كل اجلهات ال�سيا�سية �ستقوى .. نعم قد تكون 
من  وت�ستفيد  مري�سة  اجلهات  بع�س  هناك 

امل�ساكل التي حتدث !
املواطن  حاجة  لبينا  اذا  قطعاً  اخلدمات  و�سع 
الفرقاء  جتعل  ال�سرورية  اخلدمات  من 

ال�سيا�سيني يف موقف اقوى ..
على  وتاثريها  التجاذبات  هذه  طبيعة  وعن 
البلد واملواطن قال : ثمن التجاذبات ال�سيا�سية 
يدفع ثمنها البلد .. في�سبح هناك كلمة ت�سدر 
من �سيا�سي النه ال يوائم الطرف املقابل جتد 
هذه الفكرة تقرب وال نعرف ال�سبب ! فكرة من 
 ! تقرب  الفعل  بردود  البلد  تنفع  الطرف  ذاك 
وبقي املواطن والبلد يف حالة من املراوحة وال 

نعرف حقيقة االأمر اأين تكون ..
الثقة م�ساألة  : م�ساألة  ان  �سماحته على  واكد   
حقيقية  خطوة  واىل  جراأة  اىل  حتتاج  حقيقة 
ازمة  هناك  جعلت  التي  بامل�ساكل  وم�سارحة 
؟! حقيقة  الكالم  بهذا  تكلمنا  كم مرة   .. ثقة 
ال ي�سغي االخوة ! او ي�سغي لكن ال ي�سمع ! اأو 

ي�سمع لكنه يتغافل !
البد من م�ساألة الثقة ان تزرع بني االخوة زرعاً 
ار�س  وامنا  قاحلة  ار�سا  تكون  ال  وان  حقيقياً 
حقيقية خ�سبة �ساحلة لزرع الثقة وان يتقدم 
وبالنتيجة  ويتنازل  خطوات  لالخر  احدهم 

البلد ينجو فالتحديات امل�ستقبلية كبرية ..
 .. وعملية  حقيقية  خطوات  اىل  حتتاج  والثقة 

االفواه ال  بالت�سريحات فقط فهناك بع�س  ال 
تريد اخلري للبلد تراها دائماً تتكلم يف اذن هذا 
االخوة  وجتعل  �سيء  هذا  اذن  يف  وتتكلم  �سيء 
ي�سحك  من  وهناك  بينهم  فيما  يت�سارعون 

ملء �سدقيه !!
اما تعب ال�سيا�سيني من �سوء الظن فيما بينهم 
بينهم  فيما  الثقة  ج�سور  مّد  من  البد  ؟!! 
حتل  وان  الت�سحية  ي�ستحق  العراقي  فال�سعب 

هذه امل�ساكل..

اأهم	ماجاء	يف	اخلطبة
املحاوالت  كل  فان  ال�سيا�سيني  الفرقاء  بني  الثقة  ج�سور  حت�سل  مل  اذا   -

�ستكون حماوالت ميتة.
- اجلانب االمني اذا قوي اعتقد ان كل اجلهات ال�سيا�سية �ستقوى. 

- البد من م�ساألة الثقة ان تزرع بني االخوة زرعاً حقيقياً وان ال تكون ار�سا 
يتقدم احدهم  وان  الثقة  لزرع  ار�س حقيقية خ�سبة �ساحلة  قاحلة وامنا 
امل�ستقبلية  فالتحديات  ينجو  البلد  وبالنتيجة  ويتنازل  خطوات  لالخر 

كبرية ..
- ال�سعب العراقي ي�ستحق الت�سحية.

العراق يحتوي على 
نهرين مائيني كبريين 
حتلم بها جميع الدول 

ونحن عندنا مياه واقعًا 
مل ن�شتثمرها بال�شكل 

،،اجليد
،،
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قد يت�سور البع�س من النا�س اإن يوم العيد،هو يوم فرح و�سعادة 
و�س���رور فقط،واأيام���ه فر�س���ة للتح���رر م���ن كل قيد،و�سانح���ة 
لالنط���الق �س���وب اإ�سباع ما حرمت من���ه النف�س من  الرغبات، 
بع���د توق���ف ق�س���ري اأثن���اء ف���رتة �سي���ام �سه���ر رم�س���ان، حي���ث 
االنفع���ال العاطف���ي غ���ري املح�سوب،واالندف���اع غ���ري الدقيق يف 
الت�سرف،فيبي���ح هذا البع�س لنف�س���ه يف خ�سم فرحه بالعيد..

التحل���ل من قي���د االلتزام���ات، واالنقط���اع عن ممار�س���ة بع�س 
الطاعات،مم���ا جهد نف�س���ه اأثناء ليايل �سهر رم�س���ان ونهاراته 
لتح�سيله،وق���د دفع ثمنه �سهرا وتعبا وجوعا وعط�سا،من اأجل 
قط���ف ثم���ار يانعة م���ن دوحة هذا ال�سه���ر الف�سي���ل، خا�سة يف 
ه���ذا الع���ام حي���ث م�سادفة �سه���ر رم�سان مع االرتف���اع ال�سديد 
للحرارة،وتزامن���ه م���ع لهي���ب �سه���ر اآب ال���ذي جت���اورت درج���ة 
احل���رارة يف بع����س اأيامه،اخلم�س���ني درج���ة مئوي���ة يف ظل اأزمة 
الكهرب���اء املتفاقمة..بينم���ا جن���د اإن كل ي���وم ال يع�سى اهلل فيه 

فهو عيد. 
اأق���ول،اإن البع����س ق���د يندف���ع خل���ف ه���واه ورغبات���ه مبج���رد 
االنق�س���اء ملو�س���م ال�سي���ام دومن���ا احرتا����س رمبا،ممني���اً نف�سه 
وم���ربراً لت�سرفات���ه بالق���ول،اإن املنا�سب���ة منا�سب���ة عي���د عظيم 
للم�سلمني،وه���و ي���وم فرح كب���ري للنا�س،بغلبة م�ساع���ر ال�سرور 
والف���رح عل���ى النا����س، وطغي���ان مظاه���ر ال�سع���ادة واالبته���اج يف 
الوج���وه والقلوب،كونه فر�سة للراحة بعدم���ا اأنق�ست �سعوبة 
اأيام �سهر رم�سان املبارك،ال�سيما وقد كانت اأيام عمل واجتهاد، 
ف���رتى مث���ل هذا البع�س كاأن���ه ي�سعى للتعوي����س عما فاته من 
مل���ذات ورغبات و�سه���وات، حرمه منها التزام���ه بال�سيام،وكبح 
جماح نف�سه عنها تقيده باالبتعاد عن املفطرات، فيقبل ب�سراهة 
على الطعام وال�سراب والزينة،وغريها من ال�سهوات، مما حرم 
من���ه خ���الل �سه���ر رم�س���ان الكرمي..فيب���دو من�ساق���اً ومندفعاً 
م���ع غبط���ة املنا�سبة حت���ى ولو دعاه ه���وى نف�س���ه- اأحياناً- اإىل 
ال�سق���وط يف املح���ذورات اأو املحرم���ات! وه���و م���ا ميث���ل اإحباطاً 

الأجر ال�سائم وثوابه، وت�سييعاً لتعب ال�سيام ون�سبه. 
اأخ���رياً ف���اإن العي���د يف حقيقته،اإمن���ا ه���و يوم للج���زاء وحت�سيل 
للثواب،وك�سب للح�سنات باأداء طقو�س العبادات،والعيد هو عيد 
مل���ن قب���ل �سيامه وقيامه،وقب���ل عمله وغف���رت ذنوبه،وعيد ملن 
فاز بجائزة قبول اهلل تعاىل لتوبته،و�سمل بوا�سع رحمته،ومنح 
�س���رف ال�سي���ادة عل���ى رغباته و�سهوات���ه وه���واه..اأي اإن العيد يف 
ك�سب ر�سى اهلل تعاىل،ولي�س ال�سعي يف مر�ساة النف�س االإمارة 

بال�سوء.   

ه���ا نح���ن نق���رتب من تودي���ع �سهر الرحم���ة واملغف���رة والتوب���ة والقيام والدع���اء وتطهري 
االأرواح وكب���ح االأه���واء وال�سه���وات.. وق���د دعينا في���ه اإىل �سيافة اهلل تع���اىل.. فهناك من 
ر وفّرط، لك���ن ما تزال الفر�سة مفتوحة  �ساب���ق اإىل اخل���ريات وفاز، وهناك رمبا من ق�سَّ
للتعوي����س.. حي���ث اأواخ���ر ال�سهر الكرمي فينبغي اغتنامها..وق���د دعانا اهلل تعاىل يف اأول 
�سه���ره اإىل االنفت���اح عليه بقلوب طاهرة ونّيات �سادقة، وفتح لنا اأبواب الرحمة واجلنان، 
واأغلق عنا اأبواب جهنم، وقّيد ال�سياطني، ودعانا اإىل الرحمة بالفقراء وامل�ساكني واالأيتام، 
والتح���ّ� عليه���م، و�سل���ة الرح���م، واإطع���ام الطع���ام، واالإكث���ار م���ن ال�سدق���ات، وال�س���الة 
والدعاء واال�ستغفار وطلب التوبة الن�سوح وتالوة القراآن الكرمي، وغريها من الباقيات 
ال�ساحل���ات.. و�سيح���ل علينا ي���وم العيد، يوم االنت�س���ار على اأعداء االإن�س���ان املوؤمن..وهم 

ال�سيطان وال�سهوات واالأهواء وحب الدنيا.
حي���ث اأو�سك���ت �سحائ���ف ال�سهر العظي���م اأن تطوى، واأ�سرف���ت اأيامه اأن تنته���ي، واقرتبت 
الليل���ة الت���ي ي�سجل فيه���ا الرابحون ويدّون اخلا�س���رون ..ونحن نحي���ا يف اآخر جمعة من 
�سه���ر اهلل ال���ذي هياأ لنا فيه الفر�سة ، واأوجب علينا ال�سعي فماذا اأحرزنا الأنف�سنا؟ وماذا 
قّدمن���ا له���ا ؟ هل وفينا هلل بال�سرط؟ وهل ك�سبنا بتجرب���ة ال�سوم الأنف�سنا �سرف ال�سيادة 
عل���ى ال�سه���وات واالأه���واء وال�سياطني؟هل نلنا ثم���رات ال�سوم الذي اأمرنا ب���ه ربنا؟ وهل 
اأدركن���ا الغاي���ة الت���ي جعله���ا اهلل هدف���اً ل�سومن���ا؟ وم���ا موقفنا غ���داً حينما تعل���ن النتائج 
لل�سائم���ني؟ اأه���و موق���ف القبول والر�سا من اهلل تعاىل وال�سع���ادة اأم موقف الرف�س من 

اهلل تعاىل وال�سقاء واخلزي؟
اإنه���ا ت�س���اوؤالت يجب عل���ى املوؤمن الكيِّ����س احلازم اأن يفك���ر فيها، ويطرحها عل���ى نف�سه، واأن 
يعم���ل عليه���ا قبل اأن تف���وت االأمور عليه، وتذهب الفر�سة من يدي���ه، وقبل اأن يختم الكتاب 
وتغلق االأبواب..واإن لكم يف االأيام االأخرية، والليايل الباقية من هذا ال�سهر، ما ت�ستطيعون 
اأن تتداركوا به ما فات، وتتالفوا به ما نق�س، وجتربوا به اخل�سران وتنالوا الغفران ..عباد 
اهلل اإن �سه���ر اهلل ق���د انق�سى اأكرثه وبقى قليل���ه، فانظروا ماذا �سنعتم الأنف�سكم يف وفادتكم 
عل���ى اهلل تع���اىل، و�سيافته لكم؟ فانظروا يف ما قدمتم���وه من اأعمال خالل االأيام املا�سية.. 

فهل هي مما توجب لكم القبول اأم �سرتون اأ�سماءكم يف املردودين؟
فرمب���ا البع����س منكم مل يلتف���ت اإىل اأهمية هذه ال�سيافة، ومل يج���ّد يف ا�ستجابة الدعوة 

املهدي	 عبد	 ال�سيخ	 ل�سماحة	 الأوىل	 اخُلطبة	 من	 م�ستقاٌة	
الكربالئي	يف	25	رم�سان		1432هـ	املوافق	2011/8/26
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ُروي ه���ذا الدع���اُء اي دعاوؤه بعد ا�ست�سهاد ول���ده الر�سيع عبداهلّل. 
اإّن احل�سني )عليه ال�سالم( دعا بابنه عبداهلّل وهو �سغري، فاأجل�سه 
ف���ى حج���ره، فرم���اه حرمل���ة ب���ن كاه���ل االأ�س���دي ب�سه���م فذبح���ه، 
فتلق���ى احل�س���ني دمه حّت���ى امتالأت كّفه، ث���ّم رمى ب���ه اإىل ال�سماء 
وقال:»الله���ّم اإن كن���ت حب�ست عّن���ا الن�سر، فاجعل ذلك ملا هو خري 

لنا«.بعبارات �ستى كما يلي:
االأول: »رّب اإن ت���ك حب�س���ت عّنا الن�سر من ال�سماء، فاجعل ذلك ملا 

هو خري، وانتقم لنا من هوؤالء الظاملني«.
الثانى: »اإلهي اإن كنت حب�ست عّنا الن�سر، فاجعله ملا هو خري منه، 
وانتق���م لنا م���ن الظاملني، واجعل ما حّل بن���ا يف العاجل ذخرية لنا 

يف االآجل«.
الثالث:»اإله���ي  ت���رى ماحّل بنا يف العاج���ل، فاجعل ذلك ذخرية لنا 

يف االآجل«.
د( دعاء االإمام احل�سني على اأعدائه الظاملني

اإن لالإم���ام ال�سهي���د اأدعي���ة على االأعداء بعد م���ا قامت احلرب يوم 
عا�س���وراء ب���ني الفرقتني، وال�س���ك يف اأّنها كانت جت���رى على ل�سان 
ريحان���ة الر�سول عندما ي���رى اأهل بيته االأب���رار واأن�ساره االأحرار 
م�سرج���ني بالدم���اء يف �ساح���ة القت���ال، ولذل���ك بقي���ت لن���ا من���اذج 

كثرية منها يف امل�سادر االإ�سالمية الوثيقة كما يلي: 
1- دع���اوؤه عل���ى عب���داهلّل بن ح�س���ني، روي اأّن عب���داهلّل بن ح�سني 
االأزدي ق���ال باأعل���ى �سوت���ه: ياح�س���ني، اأال تنظ���ر اإىل امل���اء كاأّن���ه 
كب���د ال�سم���اء! واهلّل التذوق من���ه قطرة حتى مت���وت عط�سا. فقال 
احل�سني:»الله���ّم اقتل���ه عط�س���ا، وال تغفر له اأبدا« ف���كان بعد ذلك 

ي�سرب املاء وال يروى حّتى �سقي بطنه فمات عط�سا.
2- دع���اوؤه عل���ى عم���ر ب���ن �سع���د ج���اء يف رواي���ة اأّن احل�س���ني )عليه 
ال�س���الم( اأر�س���ل اإىل عم���ر ب���ن �سع���د، فلم���ا التقي���ا وج���رى بينهما 
حمادث���ات مل توّد اإىل نتيجة ُمر�سي���ة، ان�سرف عنه احل�سني وهو 
يق���ول: »مالك، ذبح���ك اهلّل على فرا�سك عاج���اًل، وال غفرلك يوم 

ح�سرك«
3- دع���اوؤه االآخ���ر عل���ى ابن �سعد ملّ���ا خرج علي ب���ن احل�سني االأكرب 
وكان م���ن اأ�سب���ح النا�س وجها واأح�سنهم خلق���ا، نظر اإليه احل�سني 
)علي���ه ال�سالم( ثم �ساح بعمر بن �سعد:»مالك، قطع اهلّل رحمك، 
والب���ارك اهلّل ل���ك يف اأمرك، و�سّلط عليك م���ن يذبحك بعدي على 
فرا�س���ك، كم���ا قطع���ت رحمي و مل حتف���ظ قرابتي م���ن ر�سول اهلّل 

)�سلى اهلل عليه واآله(«.

�سهُر	رم�ساَن	والفوُز	بجائـــــــــــزِة	ال�سيادِة	على	الرغباِت

االإلهية، واأ�سابه الك�سل والتثاقل واالإهمال .. وقد �سبقه غريه اإىل هذه املقامات واملراتب 
ال�سامي���ة .. فعلي���ه بالتدارك قب���ل اأن يرى االآخرين قد �سبقوه وف���ازوا وُكتب له اخل�سران 
والندام���ة .. فلنح���اول اأن ن�ستذك���ر م���ا اعّد اهلل تعاىل لن���ا يف �سيافته لنا، وق���د غفلنا عنه 
واأهملن���اه ) فا�ساأل���وا اهلل ربك���م بني���ات �سادق���ة ..( فه���ل طهّرنا قلوبنا م���ن الكرب والعجب 
والغ���رور واحل�س���د واحلق���د والنف���اق ..وه���ل ُتبن���ا اإىل اهلل تع���اىل، و�ساألن���اه بني���ات �سادقة 
خال�س���ة ال ت�سوبه���ا �سائب���ة رياء اأو حب دني���ا ..وهل تذكرنا الفق���راء وامل�ساكني ورحمناهم 
ووا�سيناه���م بطعامنا و�سرابنا..وهل حفظن���ا جوارحنا..وهل توجهنا بالدعاء واأكرثنا من 
اال�ستغف���ار وطل���ب التوبة..وهل ح�ّسنا اأخالقنا ونظرن���ا يف م�ساوئها ومذامها، وبحثنا عن 
عي���وب اأنف�سن���ا، لن�سلحه���ا ونتخّل���ق مبكارم االأخ���الق .. فنكون ممن تناديه���م مالئكة اهلل 
تعاىل يف اآخر يوم من �سهر رم�سان:) اأب�سروا عباد اهلل فقد غفر لكم ما �سلف من ذنوبكم 

فانظروا كيف تكونون فيما ت�ستاأنفون(.
واأما يوم العيد .. فهو يوم جعله اهلل تعاىل بهجة و�سروراً وفرحاً ملن قبل اهلل تعاىل �سيامه 
ووفق���ه لطاعت���ه وقب���ول توبت���ه.. حي���ث اإن العي���د يف االإ�سالم لي����س يوماً للف���رح وال�سرور 
بالف���كِّ لقي���ود ال�سهوات والتحلل من االلتزامات، بل هو يوم عبادي وعلينا فيه اإىل املثوبة 
واحل�سن���ات، ويف احلدي���ث:) اإذا كانت ليلة الفطر – وهي ت�سمى ليلة اجلوائز- اأعطى اهلل 
العامل���ني اأجره���م بغري ح�ساب، ف���اإذا كانت غداة يوم الفطر بعث اهلل املالئكة يف كل البالد 
فيهبط���ون اإىل االأر����س ويقف���ون عل���ى اأفواه ال�س���كك فيقولون : يا اأمة حمم���د )�سلى اهلل 

عليه واله و�سلم(:اخرجوا اإىل رب كرمي يعطي اجلزيل ويغفر العظيم (.
وخط���ب اأم���ري املوؤمن���ني )علي���ه ال�سالم( ي���وم الفطر فق���ال:) اأيه���ا النا����س اإن يومكم هذا 
ي���وم يث���اب فيه املح�سن���ون، ويخ�سر في���ه امل�سيئون، وهو اأ�سب���ه يوم بيوم قيامتك���م، فاذكروا 
بخروجكم من منازلكم اإىل م�سالكم خروجكم من االأجداث اإىل ربكم، واذكروا بوقوفكم 
يف م�سالك���م وقوفك���م ب���ني ي���دي ربك���م، واذك���روا برجوعك���م اإىل منازلك���م رجوعك���م اإىل 
منازلكم يف اجلنة اأو النار، واعلموا اإن اأدنى ما لل�سائمني وال�سائمات اأن يناديهم ملك يف 
اآخ���ر ي���وم من �سهر رم�سان، اأب�سروا عباد اهلل فقد غف���ر لكم ما �سلف من ذنوبكم فانظروا 

كيف تكونون فيما ت�ستاأنفون؟(.
وعن االمام احل�سن )عليه ال�سالم(: )اإن اهلل جعل �سهر رم�سان م�سماراً خللقه، في�ستبقون 
في���ه بطاعت���ه اإىل مر�ساته ف�سبق قوم ففازوا، وق�سر اآخرون فخابوا، فالعجب كل العجب 
م���ن �ساح���ٍك العب، يف اليوم الذي يثاب فيه املح�سنون، ويخ�سر فيه املبطلون واأمي اهلل لو 

ك�سف الغطاء لعلموا: اأّن املح�سن م�سغول باإح�سانه، وامل�سيء م�سغول باإ�ساءته(.

درا�سة حول ادعية االمام احل�سني 
عليه ال�سالم يف يوم الطف
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ماهَي	�سروُط	
ا�ستجابة	الدعاء	؟

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

)�سلى  النبي  عن  االإ�سالمية  الن�سو�س  دت  لقد حدَّ
اآداباً  ال�سالم(  )عليهم  البيت  واآل  واآله(  عليه  اهلل 
للدعاء، وقررت �سروطاً البد للداعي اأن يراعيها كي 
اإىل خزائن رحمة اهلل تعاىل وذخائر لطفه،  يتقرب 
الداعي  اأهملها  واإذا  الدعاء.  من  مطلوبه  ويتحّقق 
وال  الدعاء،  من  املرجوة  اال�ستجابة  له  تتحقق  فال 
و�سمّو  النف�س،  وتهذيب  القلب،  نورانية  له  حت�سل 

الروح املطلوبة يف الدعاء.
وفيما يلي اأهم هذه ال�سروط واالآداب:

الداعي  يكون  اأن  الدعاء  اآداب  الطهارة:من  االأول: 
ال�سالة،  عقيب  الدعاء  اأراد  اإذا  �سيَّما  و�سوء،  على 
فقد َرَوى م�سمع عن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( 
اأنه قال: ) يا م�سمع، ما مينع اأحدكم اإذا دخل عليه 
يتو�ساأ ثم يدخل م�سجده،  اأن  الدنيا  َغمٌّ من غموم 

فريكع ركعتني فيدعو اهلل فيهما ؟ (.
اإىل  والذهاب  الطيب،  و�سّم  ال�سدقة،  الثاين: 
امل�سجد:روي عن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( اأنه 
م �سيئاً فت�سدق  قال: ) كان اأبي اإذا طلب احلاجة.. قدَّ

به، و�سمَّ �سيئاً من طيب، وراح اإىل امل�سجد (.
الثالث: ال�سالة:وي�ستحب اأن ي�سلي الداعي ركعتني 
)عليه  ال�سادق  االإمام  فقال  بالدعاء،  ي�سرع  اأن  قبل 
�سلى  ثم  الو�سوء،  فاأح�سن  تو�ساأ  من   ( ال�سالم(: 
واأثنى  �سلَّم  ثم  و�سجودهما،  ركوعهما  فاأمتَّ  ركعتني، 
على اهلل عزَّ وجل وعلى ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
مظاّنه،  يف  اخلري  طلب  فقد  حاجته  �ساأل  ثم  واآله( 

ومن طلب اخلري يف مظاّنه مل يخب (.
الداعي  يبداأ  اأن  الدعاء  اآداب  ومن  الب�سملة:  الرابع: 
عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  لقول  بالب�سملة،  دعاءه 
له ب�سم اهلل الرحمن الرحيم (. واآله(: ) ال يَرد دعاٌء اأوَّ

اإذا  الثناء على اهلل تعاىل: ينبغي للداعي  اخلام�س: 
واالآخرة  الدنيا  حوائج  من  �سيئاً  ربه  ي�ساأل  اأن  اأراد 
ونعمه  األطافه  وي�سكر  عليه،  ويثني  اهلل  يحمد  اأن 
قبل اأن ي�سرع يف الدعاء. يقول اأمري املوؤمنني )عليه 
مفتاحاً  احلمد  جعل  الذي  هلل  احلمد   ( ال�سالم(: 

لذكره، و�سبباً للمزيد من ف�سله (.
ال�ساد�س: الدعاء باالأ�سماء احل�سنى:على الداعي اأن 

تعاىل:  لقوله  احل�سنى،  باأ�سمائه  تعاىل  اهلل  يدعو 
)) وهلل االأَ�سَماء احل�سَنى َفادعوه بَها (( )االأعراف: 
 ( واآله(:  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  وقال   .)180
بها  اهلل  دعا  من  ا�سماً،  وت�سعون  ت�سعة  وجل  عز  هلل 

ا�ستجيب له (.
ال�سالم(:  واآله )عليهم  النبي  ال�سالة على  ال�سابع: 
)عليهم  واآله  حممد  على  ي�سلي  اأن  للداعي  البد 
ال�سالم( بعد احلمد والثناء على اهلل �سبحانه، وهي 
توؤكد الوالء لر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( والأهل 
بيته املع�سومني )عليهم ال�سالم( الذي هو يف امتداد 
الوالء هلل تعاىل، لذا فهي من اأهم الو�سائل يف �سعود 

االأعمال وا�ستجابة الدعاء.
يزال  ال   ( واآله(:  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  قال 
الدعاء حمجوباً حتى ي�سلى عليَّ وعلى اأهل بيتي (.

)عليهم  بيته  واأهل  مبحمد  التو�سل  الثامن: 
التي  االأبواب  من  يلج  اأن  للداعي  وينبغي  ال�سالم(: 
اأمر اهلل تعاىل بها، واأهل البيت )عليهم ال�سالم( هم 
ة. فحريٌّ مبن دعا اهلل تعاىل  �سفن النجاة لهذه االأمَّ
وي�ساأله  ال�سالم(،  )عليهم  بهم  اهلل  اإىل  يتو�سل  اأن 
بحقهم، ويقدمهم بني يدي حوائجه. قال ر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه واآله(: ) االأو�سياء مني بهم تن�سر 
وبهم  عنهم،  اهلل  يدفع  وبهم  وبهم ميطرون،  اأمتي، 

ا�ستجاب دعاءهم (.
اأن يعرتف  التا�سع: االإقرار بالذنوب: وعلى الداعي 
ا اقرتفه من خطايا،  بذنوبه مقراً، مذعناً، تائباً عمَّ
)عليه  ال�سادق  االإمام  فقال  ذنوب.  من  ارتكبه  وما 
االإقرار  ثم  الثناء،  ثم  مدحة،  هي  اإمنا   ( ال�سالم(: 
اإنه واهلل ما خرج عبد من ذنب  بالذنب، ثم امل�ساألة، 

اإال باالإقرار (.
بعد   - يذكر  اأن  للداعي  وينبغي  امل�ساألة:  العا�سر: 
واآله  النبي  على  وال�سالة  تعاىل  اهلل  على  الثناء 
من  يريد  ما   - بالذنب  واالإقرار  ال�سالم(  )عليهم 
الأنه  ي�ستكرث مطلوبه،  واأن ال  واالآخرة،  الدنيا  خري 
يعجزه  ال  الذي  واالأر�س  ال�سموات  رّب  من  يطلب 
�سيء، وال تنفد خزائن رحمته التي و�سعت كل �سيء.

لو�ساألوك

ال�سوؤاُل: ما هي �سروط املوقوف عليه؟            
اجلواب: ي�سرتط يف املوقوف عليه اأمور: 

االأول: التعيني، فاإذا وقف على املردد بني �سيئني اأو اأ�سياء مثل 
اأح����د امل�سجدي����ن اأو اأح����د امل�سهدي����ن اأو اأح����د الولدين مثاًل مل 

ي�سح، نعم اإذا وقف على اجلامع بني اأمرين اأو اأمور �سح. 
الث����اين : وج����وده � يف الوق����ف اخلا�����س � حال الوق����ف فال ي�سح 
الوق����ف على املع����دوم حاله �س����واء اأكان موجوداً قب����ل ذلك، كما 
اإذا وقف على زيد الذي مات اأو يوجد بعد الوقف مثل اأن يقف 
عل����ى ول����ده الذي �سيول����د، واأما اإذا كان حم����اًل مل ينف�سل حني 
الوق����ف فف����ي بطالن الوقف تاأمل، نعم اإذا وقف على احلمل اأو 
املعدوم تبعاً للموجود بالفعل باأن يجعل طبقة ثانية اأو م�ساوياً 
للموج����ود يف الطبق����ة بحيث لو وجد ل�ساركه �سح كما اإذا وقف 

على اأوالده ثم على اأوالدهم ثم على اأوالد اأوالدهم وهكذا. 
ال�سوؤال: ما هي اأق�سام الوقف؟

اجلواب: الوقف على ق�سمني فاإنه اأما يتقوم باأمرين هما الواقف 
والعني املوقوفة ، واأما يتقوم بثالثة اأمور ثالثها املوقوف عليه، 
ويخت����س االأول بوق���ف امل�ساج���د ويك���ون الث���اين يف غريه���ا م���ن 
االأوق���اف، وحقيق���ة الوق���ف يف الق�س���م االأول ه���و التحرير وفك 
امللك، واأما يف الق�سم الثاين فحقيقته � على االأظهر � متليك 

العني املوقوفة للموقوف عليه ملكاً غري طلق.
ال�سوؤال: ما هو تعريفكم للوقف؟

اجلواب: وهو حتبي�س االأ�سل وت�سبيل املنفعة.
ال�سوؤال: ما هي املوارد التي يجوز فيها بيع الوقف؟

اجلواب: ال يجوز بيع الوقف اإال يف موارد: 
منه���ا : اأن يخ���رب بحيث ال ميك���ن االنتفاع به يف جهة 
الوق���ف م���ع بقاء عين���ه ، كاحلي���وان املذب���وح ، واجلذع 

البايل ، واحل�سري املخرق. 
ومنها: اأن يخرب على نحو ي�سقط عن االنتفاع املعتد 
به، مع كونه ذا منفعة ي�سرية ملحقة باملعدوم عرفا. 
ومنها: ما اإذا ا�سرتط الواقف بيعه عند حدوث اأمر، من قلة 
املنفع���ة اأو ك���رثة اخل���راج، اأو كون بيعه اأنف���ع، اأو وقوع خالف 
بني املوقوف عليهم اأو احتياجهم اإىل عو�سه، اأو نحو ذلك. 

و منه���ا: م���ا اإذا ط���راأ ما ي�ستوجب اأن ي���وؤدي بقاوؤه اإىل 
اخلراب امل�سقط له عن املنفعة املعتد بها عرفا، والالزم 

حينئذ تاأخري البيع اإىل اآخر اأزمنة اإمكان البقاء

الوقُف	الق�سم	الرابع	
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من �سرية �لعلماء

ومما	ذكر	يف	حل	الغوام�س،	م�ســاألة	
فقهية	ذكرها	�سيخنا	املفيد	– قد�س	

�سره-	:	

رجل	�سحيح	دخل	على	رجل	مري�س،	
فقــال	لــه:	اأو�س،	فقــال	مبا	اأو�ســي	
واختــاك	 زوجتــاك	 يرثنــي	 واإمنــا	

وعمتاك	وخالتاك	وجدتاك	.

اجلواب	:
ه����ذا املري�س ت����زوج جدتي ال�سحي����ح ، اأم 
اأم����ه وام ابي����ه ، فاول����د كل واح����د منهم����ا 
ابنت����ني ، فابنت����اه م����ن جدت����ه ام ابيه هما 
عمتا ال�سحيح ، وابنتاه من جدته ام امه 
هم����ا خالت����ا ال�سحي����ح، وت����زوج ال�سحي����ح 
جدت����ي املري�����س ام ام����ه وام ابي����ه ، وتزوج 
ابو املري�س ام ال�سحيح ، فاأولدها ابنتني 
، فق����د ت����رك املري�����س ارب����ع بن����ات ، وهم����ا 
عمت����ا ال�سحي����ح وخالت����اه وت����رك جدّتيه 
وهم����ا زوجتا ال�سحي����ح ، وت����رك امراأتيه 
وهما جدتا ال�سحيح ، وترك اختيه الأبيه 
وهم����ا اختا ال�سحي����ح ، فلبنات����ه الثلثان ، 
ولزوجتي����ه الثم����ن ، وجلديت����ه ال�سد�س ، 
والأختي����ه الأبيه ما بقى هذه الق�سمة على 

مذهب العامة دون اخلا�سة.

م�ساألة	غام�سة	اخرى	:
ومنها	اي�ســًا	ما	ذكره	بهذه	الطريقة	
م�ســاألة	فقهيــة	ذكرهــا	�ســيخنا	ابو	
عبــداهلل	املفيد	ر�ســوان	اهلل	عليه:	
امــراأة	ورثــت	لأربعــة	ازواج	واحدًا	
بعد	واحد،	ف�ســار	لها	ن�سف	اموالهم	
جميعًا	،	وللع�سبة	الن�سف	الباقي.

اجلواب	:
 ه����ذه ام����راأة تزوجه����ا اأربع����ة اخ����وة واحد 
بع����د واح����د ، ورث بع�سه����م بع�س����اً معها ، 
وكان جمي����ع م����ا لهم ثماني����ة ع�سر ديناراً 
، للواح����د منه����م ثمانية دنانري ، ولالآخر 
ثالث����ة  ولالخ����ر  دنان����ري،  �ست����ة  منه����م 
دنان����ري ، ولالآخر دينار واح����د، فتزوجها 
ال����ذي ل����ه الثمانية ثم م����ات عنها ، ف�سار 
ل����ه الربع مما ت����رك وهو دين����اران، و�سار 
م����ا بق����ي بني االخ����وة الثالثة ل����كل واحد 
منه����م دين����اران، ف�س����ار ل�ساح����ب ال�ست����ة 
ثمانية دنانري، ول�ساحب الثالثة خم�سة 
دنان����ري، ول�ساح����ب الدين����ار ثالث����ة، ث����م 
تزوجه����ا الذي له �ستة دنانري بني اخويه 
، ل����كل واح����د منهم ثالثة دنان����ري، ف�سار 
للذي له خم�سة دنانري ثمانية وللذي له 
ثالث����ة دنانري �ستة ، ث����م تزوجها �ساحب 
الثماني����ة وم����ات عنه����ا ، فورثت منه بحق 
الرب����ع ديناري����ن، و�س����ار ما بق����ي لالأخيه 
وه����و �ستة دنانري، فح�سل له بهذه ال�ستة 
م����ع ال�ست����ة االوىل اثني ع�س����ر ديناراً ، ثم 
تزوجه����ا وه����و الباق����ي م����ن االخ����وة ول����ه 
اثن����ا ع�س����ر دين����اراً ، ومات عنه����ا ، فورثت 
الرب����ع ثالث����ة دنان����ري، ف�س����ار جمي����ع م����ا 
ورث����ت عنه����م ت�سع����ة دنانري، الأنه����ا ورثت 
من االول دينارين ومن الثاين دينارين، 
وم����ن الثالث دينارين ومن الرابع ثالثة 
دنانري، فلذلك ت�سعة وهي ن�سف ما كانوا 

ميلكون والباقي للع�سبة كما قلنا .

حّله	ُ	مل�ساألة	فقهية	اخرى	:
ومنها	مــا	نقله	عنه	رحمه	اهلل	بهذه	

العبارة	:	
م�ســاألة	ذكرها	�ســيخنا	املفيد	ر�ســي	

اهلل	عنه	يف	" كتاب	ال�سراف" رجل	
اجتمع	عليه	ع�ســرون	غ�ســال	ً	فر�س	
و�ســنة	م�ســتحب،	اجزاأه	من	جميعها	

غ�سل	واحد.

اجلواب:
	ه����ذا رج����ل احتل����م واأجنب نف�س����ه بانزال 
امل����اء وجامع يف الفرج، وغ�سل ميتاً وم�س 
اآخ����ر بعد برده باملوت قبل تغ�سيله، ودخل 
املدينة لزيارة ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 

واله و�سلم( .
ال�س����الم(  عليه����م   ( االئم����ة  زي����ارة  واراد 
هن����اك ، وادرك فج����ر ي����وم العي����د ، وكان 
ي����وم جمعة، واراد ق�ساء غ�سل يوم عرفة، 
ان  واراد   ، احلاج����ة  �س����الة  عل����ى  وع����زم 
يق�س����ي �س����الة الك�س����وف ، وكان علي����ه يف 
ي����وم بعين����ه �س����الة ركعت����ني بغ�س����ل واراد 
التوب����ة م����ن كب����رية ، عل����ى م����ا ج����اء ع����ن 
النب����ي )�سل����ى اهلل علي����ه وال����ه و�سل����م( ، 
واراد �س����الة اال�ستخارة، وح�سرت �سالة 
اال�ست�سق����اء، ونظ����ر اىل م�سل����وب ، وقتل 
وزغ����ة، وق�س����د اىل املباهلة ، واهرق عليه 

ماء غالب النجا�سة.

ال�سيخ	املفيد	)قد�س	�سره(	
وحله مل�سائل فقهية غام�سة

336ه�  - 413ه�
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ا�ستنكاٌر	وا�سٌع	لالأعمال	الإجرامية	التي	ا�ستهدفت	
ح�سينية	داود	العا�سور	وجامع	اأم	القرى	

مطالباٌت	برفع	ق�سية	ميناء	مبارك	الكويتي	
اإىل	جمل�س	الأمن	الدويل

املوافقة	على	ت�سهيل	دخول	�سركات	ايطالية	
تعمل	يف	جمال	الإ�سكان

العملُة	العراقيُة	اجلديدة	ل	ميكن	تزويرها

حتديد	الثالث	ع�سر	من	اأيلول	موعدا	لإجراء	
امتحان	القبول	يف	الدرا�سات	العليا

واجتماعي����ة  اإعالمي����ة  اأو�س����اط  ا�ستنك����رت 
ا�ستهدف����ت جم����وع  الت����ي  االإرهابي����ة  االأعم����ال 
امل�سل����ني يف ح�سيني����ة داود العا�س����ور يف ق�س����اء 
اأب����ي اخل�سي����ب يف الب�س����رة وجام����ع اأم الق����رى 
يف بغ����داد ، واللذين اأدي����ا اإىل ا�ست�سهاد واإ�سابة 

ع����دد كبري م����ن املواطن����ني ، موؤكدي����ن ان تلك 
االأعمال االإجرامية الهادفة اإىل اإ�ساعة الفتنة 
الطائفي����ة ب����ني ابن����اء البل����د الواحد ل����ن توؤثر 
عل����ى وحدة ال�س����ف العراقي بل زادتهم مت�سكا 

وقوة ..

طال����ب برملانيون احلكومة برف����ع ق�سية ميناء 
مب����ارك الكويت����ي اىل جمل�����س االأم����ن ال����دويل 
ل�سم����ان ع����دم قي����ام الكوي����ت بتنفي����ذ املرحل����ة 
املين����اء والت����ي تت�سم����ن ت�سيي����د  الرابع����ة م����ن 
العديد م����ن االأر�سفة البحرية مم����ا �سيت�سبب 

يف جع����ل املوان����ئ العراقي����ة ب����ال فائ����دة تذك����ر. 
اذا  معرب����ني ع����ن خماوفه����م م����ن ان الكوي����ت 
اأنه����ت املرحل����ة الثالثة م����ن امليناء ق����د تتمل�س 
م����ن اتفاقها مع العراق وتق����وم باإجناز املرحلة 

الرابعة.

واف����ق جمل�����س ال����وزراء عل����ى ت�سهي����ل دخول �س����ت ع�سرة 
�سرك����ة ايطالي����ة تعم����ل يف جم����ال االإ�س����كان ع����ن طري����ق 
الدفع االآجل لتنفيذ جممعات �سكنية يف �ست حمافظات 
عراقي����ة وهي باب����ل والب�سرة وذي ق����ار وكربالء واملثنى 

ومي�سان ، م�ست�سار رئي�س احلكومة �سالم القري�سي بني 
اأن ال�س����ركات �ستعمل على تنفيذ اأكرث من 12الف وحدة 
�سكني����ة لبيعه����ا وفق نظام االآجل م����ن خالل االتفاق مع 

الوزارات احلكومية لت�سكني موظفيها..

ب���نيَّ البن���ك املركزي العراق���ي ان العمل���ة اجلديدة 
املتوق���ع العم���ل به���ا الميك���ن تزويره���ا ، فيم���ا اك���د 
حماف���ظ البنك املركزي �سنان ال�سبيبي ان م�سروع 
حذف اال�سفار من الدينار العراقي يف حالة تنفيذه 
�س���وف يع���زز �سعر �س���رف الدين���ار العراق���ي مقابل 

العم���الت االأجنبي���ة. م���ن جه���ة اأخ���رى اأك���د نائ���ب 
حماف���ظ البنك املركزي مظهر حمم���د �سالح ، ان 
م�س���روع حذف ثالث���ة ا�سفار من العمل���ة الوطنية 
يحت���اج اإىل �سنت���ني اأو ث���الث وا�سرتاتيجي���ات ع���دة 

حلني اكتمال القناعة بامل�سروع..

حددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الثالثاء 
املوافق الثالث ع�سر من اأيلول موعدا الإجراء امتحان 
القب���ول يف الدرا�س���ات العلي���ا للع���ام الدرا�س���ي املقب���ل.

ا�ستثن���اء  اأن���ه مت  اإىل  له���ا  بي���ان  يف  ال���وزارة  واأ�س���ارت 

املتقدم���ني للدرا�سات العليا عل���ى النفقة اخلا�سة من 
�سرَطي املعدل والعمر كما قررت الوزارة متديد مهلة 
التق���دمي للزمالة الدرا�سي���ة يف اإيطاليا حتى احلادي 

ع�سر من اأيلول  املقبل.

م�سُر	للطريان	ت�ستاأنف	رحالتها	اإىل	ح�صاد "الأحرار" الإخباري 
	العراق	بعد	توقف	دام	21	عاما	

ا�ستاأنف���ت �سركة م�سر للطريان رحالتها اإىل بغداد 
بع���د نحو 21 �سن���ة على تعليق رحالتها اإىل العراق ، 
وقال���ت م�س���ادر يف �سلطة الط���ريان املدين يف مطار 
ل�سرك���ة م�س���ر  تابع���ة  "طائ���رة  اإن  ال���دويل  بغ���داد 
للطريان حطت يف مطار بغداد الدويل يف اأول رحلة 
ت�سريه���ا ال�سرك���ة اإىل الع���راق منذ 21 �سن���ة، وبينت 
اأن الرحل���ة كان عل���ى متنه���ا نح���و ثالث���ني راكب���ا. 
ولفت���ت امل�سادر اإىل اأن عودة ا�ستئناف رحالت م�سر 
للط���ريان م���ن �ساأنه���ا اأن تع���زز العالق���ات التجارية 

بني العراق والبلدان العربية. 

موجز	"الأحرار" 
اأحكامه���ا يف  ت�س���در  املثن���ى  • حمكم���ة جناي���ات 
�سكل���ت وزارة  وق���ت  ، يف  التال���ف  ال�س���اي  ق�سي���ة 
التج���ارة جلان���اً للتحقي���ق يف وج���ود كمي���ات م���ن 

ال�سكر املتكتل يف خمازنها.
الإنق���اذ  فوري���ة  اإج���راءات  باتخ���اذ  مطالب���ات   •
حمافظ���ة الب�س���رة م���ن كارث���ة بيئي���ة تتمث���ل يف 
تزاي���د الل�سان امللح���ي ب�سبب اإطالق مي���اه البزل 
االإيراني���ة ورم���ي نفايات م�سفى عب���ادان يف �سط 

العرب..
اأعمال املرحلة  النق���ل تعل���ن عن اجن���از  • وزارة 
االأوىل م���ن ت�سوي���ة االأر����س املخ�س�س���ة الإن�س���اء 
مين���اء الف���او الكب���ري ، موؤك���دة ان هن���اك اإ�س���رارا 
عل���ى االإ�سراع يف تنفي���ذ مراحل بن���اء امليناء وفقا 

للجدول الزمني املو�سوع �سلفاً.
• جن���اح جترب���ة علمية اأجراه���ا فريق بحثي يف 
وزارة العلوم والتكنولوجيا هدفت اإىل ا�ست�سالح 

االأرا�سي املاحلة با�ستخدام املياه اجلوفية.
• الف���رق اجليولوجي���ة يف وا�سط تكت�سف وجود 
اك���رث من 33 مليون طن م���ن حجر الكل�س ونحو 
ت�سع���ة مالي���ني طن من حج���ر اجلب�س االويل يف 
اأرا�س���ي �سم���ال �س���رق املحافظة ذات ج���ودة عالية 

ت�ستعمل يف �سناعة اال�سمنت..
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بقلم:	ح�سني	النعمة

من وحي القلم

لطاملا عا�ست االأمم امل�سطهدة واملعذبة على هام�ٍس اأخ�سر 
يرتج���م اجلانب امل�سيء من احلي���اة وهو االأمل االإ�سراقة 
املرتقب���ة و�س���ط اأك���وام الياأ����س والت�س���اوؤم واالإحب���اط؛ فال 
�سيء كالياأ�ِس واالإحباط والت�ساوؤم يجه�س الهمم، وُيف�ِسد 

بوادر تفاوؤل احلا�سر وامل�ستقبل.
فاخل�س���وع واخلن���وع والك�س���ل واملل���ل والعج���ز، والر�س���ا 
بالواق���ع جميعه���ا اأ�سلح���ة هدام���ة م���ا اإن حتت���ل وتفر����س 
ياأ�س���ه  يف  غارق���ا  جتعل���ه  حت���ى  االإن�س���ان  عل���ى  هيمنته���ا 
وت�ساوؤم���ه، فكل من يفكر ب�س���كل ا�ست�سالمي، يربر جتاوز 
احلا�س���ر البائ����س القري���ب، اإىل م�ستقبل بعي���د حتى على 
وم�سة اأمل هو اإن�سان بائ�س وانهزامي ال ي�ست�سِرُف اآفاَقه، 
وال ُيخط���ط لنم���و اآمال���ه، وي�ستثرُي له امل�ساع���ر والعزائم، 
ويواك���ب رْكَب���ه العتي���د، لي�سارك���ه الكف���اح، وَيْح���دو نح���و 
زراع���ة االأم���ل والتفاوؤل الأنهما قّوة واإ�س���ارة للحياة وهكذا 
�سيكت�س���ف اإن الياأ����س والت�س���اوؤم �سع���ف وم���وت فكي���ف اإن 
�س���اد ه���ذا الياأ�س والت�س���اوؤم على م�ستوى اأم���ة فما �سيكون 

حالها؟.
ولطاملا جتد املزارع يف ن�سوة من الطماأنينة وترقب جلني 
الثم���ار فتج���ده كادا مثابرا حري�سا على م���ا يزرع مراعيا 
ل���ه من���ذ اأن تنب���ت اأول برعمة حت���ى ن�سج الثم���ار، دون اأن 
ي�ست�سل���م للياأ�س، اأو مَيكَنه م���ن قلبه. وال اأعتقد اإن اإن�سانا 
م�سلم���ا واعي���ا ير�سى لنف�سه اأن ت�ست�سل���م وتخ�سع للياأ�س 
والت�س���اوؤم وه���و يقراأ قوَل رب���ه عز وج���ل: )اَل َتْقَنُطوا ِمْن 
َرْحَم���ِة اهلل( اأو قول���ه �سبحان���ه عل���ى ل�س���ان نبي���ه اإبراهي���م 
ون(  الُّ ْقَنُط ِمن رْحَمة َربِّه اإال ال�سَّ )عليه ال�سالم( )َوَمْن يَّ
وقوَل���ه تع���اىل عل���ى ل�س���ان نبيه يعق���وب )علي���ه ال�سالم(: 
)وال تْياأَ�س���وا ِم���ن َرْوِح اهلل اإّن���ه ال يْياأَ����ُس ِم���ن َرْوح اهلل اإال 

القوُم الكافرون(.
فما اأكرَث اأمثلَة االأمل والتفاوؤل يف �سرية ر�سول اهلل )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( و�ِسرَي االأئمة )�سالم اهلل عليهم( وما 
اأكرَثه���ا اأي�ساً على امت���داد التاريخ االإ�سالم���ي والب�سري، 
وم���ا  دام التغيرُي �سّنة احلياة، وم���ا دمنا نثق برّبنا وديننا، 
ونثق باأنف�سنا، وبوعد اهلل ال�سادق لنا، وناأخذ مبا اأمر اهلل 
م���ن الو�سائل واالأ�سباب، ونب���ذل كل ما ن�ستطيع فال ياأ�َس 
وال ت�س���اوؤَم وال اإحب���اَط، ب���ل اأم���ٌل متالأِلٌئ ي�س���يُء القلوَب 
والعقول والّدروب واالآفاق، وتفاوؤٌل �سادق رغم كل �سيء.

االأمل ومي�ض امل�ستقبل
 و�سط الرتاكمات  

 قال ع�سو اللجنة االأمنية يف جمل�س 
حمافظ���ة كربالء جا�سم الفتالوي، 
اإن نحو مليون زائر وفد اإىل املدينة 
اأي���ام عي���د الفط���ر املب���ارك،  خ���الل 
مبين���ا ان ال���زوار وف���دوا اىل املدينة 
لزي���ارة العتب���ات املقد�سة ف�سال عن 
زي���ارة قبور موتاهم الذين دفنوا يف 

مقربتي املدينة.
وا�س���اف الفت���الوي ان كرب���الء ا�ستقبل���ت كذل���ك نح���و 50 األ���ف زائ���ر 
عرب���ي واأجنبي م���ن 20 جن�سية بينه���ا االإيرانية والكويتي���ة واللبنانية 

والباك�ستانية واالأمريكية وغريها من اجلن�سيات.
م�س���ريا اىل ان احلكوم���ة املحلية وقيادة �سرط���ة كربالء و�سعت خطة 
اأمني���ة حلماي���ة ه���ذه االأعداد وق���د جنحت اخلطة يف تفوي���ت الفر�سة 

على االإرهابيني يف ا�ستهداف الزوار.

طال���ب وزير ال�سياح���ة واالثار لواء 

بال�سياح���ة  باالهتم���ام  �سمي�س���م 

االثاري���ة، موؤكدا وج���ود الف موقع 

اث���ري يف الع���راق تع���د املئ���ات منه���ا 

مقا�س���د �سياحي���ة، مبين���ا ان تل���ك 

االم���وال  له���ا  وف���رت  اذا  املقا�س���د 

الالزم���ة �ست�س���كل راف���دا اقت�ساديا 

ع���ن  اهمي���ة  يق���ل  ال  للبل���د  مهم���ا 

النفط.

مليون	زائر	بينهم	زوار	عرب	واجانب
 وفدوا اىل كربالء خالل ايام 

عيد الفطر املبارك

وزير	ال�سياحة	والثار	يطالب	
بالهتمام	بال�سياحة	الثارية
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�لعطاء �حل�سيني

تقرير:	تي�سري	عبد	عذاب/	ح�سني	النعمة

	زار	وفد	من	العتبتني	احل�سينية	والعبا�سية	
املقد�ستني	عوائل	ال�سهداء	واجلرحى	الذين	
�سقطوا	اثر	التفجري	الإرهابي	الذي	ا�ستهدف	
ح�سينية	احلاج	)داود	العا�سور(	يف	ق�ساء	اأبي	
اخل�سيب	مبحافظة	الب�سرة،	وقد	اآثر	الوفد	

على	زيارة	جمال�س	العزاء	التي	اأقامتها	العوائل	
الب�سرية	اثر	ا�ست�سهاد	اأبنائها	الأبرياء.

ونق����ل م�سوؤولو الوفد الزائر تع����ازي اأميني العتبتني 
املقد�ست����ني )احل�سيني����ة والعبا�سي����ة( واالإع����الن ع����ن 
ا�ستعداد العتبتني املقد�ستني لتبني احلاالت اخلطرة 

من اجلرحى يف حال تطلب عالجها خارج العراق .
وق����ال م�سوؤول الوف����د احلاج )فا�سل ع����وز(، اإن "هذه 
الزي����ارة جاءت ملوؤازرة هذه العوائل التي فقدت ذويها 

وجرحى ح�سينية اآل عا�سور".
"ب����ادرة ه����ذه الزي����ارة لي�س����ت االأوىل  واأ�س����اف ع����وز، 
م����ن نوعه����ا فقد كان����ت لنا زي����ارات كثرية ل����ذوي من 
ا�ست�سهدوا وجرحوا يف �سبيل احل�سني )عليه ال�سالم( 

من �سمال العراق اإىل جنوبه". 
االأم����ري  )عب����د  ال�سي����خ  ب����ني  ذات����ه  ال�سعي����د  عل����ى 
املن�س����وري( اإن "ح�سور العتبتني املقد�ستني وموؤازرة 
العوائل وتقدمي التعازي وموا�ساتهم ومدهم بالقوة 
وال�س����رب اأح�س املزوري����ن بال�سلوان على م����ا كادهم"، 
م�سيف����ا اإن "الوف����د من����ح هدية مالي����ة )مليون دينار 
لعائل����ة ال�سهي����د وخم�سمائ����ة األ����ف ل����كل جري����ح( م����ن 
�سريح����ي املرقدين ال�سريفني االإمام احل�سني واأخيه 

اأب����ي الف�س����ل العبا�����س )عليهم����ا ال�س����الم( للم�سارك����ة 
عل����ى  تق����ام  الت����ي  املجال�����س  مب�ساري����ف  وامل�ساع����دة 

ال�سهداء والتداوي بالن�سبة للجريح".
من جان����ب اآخر قال الدكتور )�سالح احمد ال�سعيد( 
مدي����ر عمليات �سح����ة الب�سرة، و�سل ع����دد اجلرحى 
ي����وم االنفج����ار  اىل 47 جريح����ا وخم�س����ة �سه����داء يف 
وجميع حاالت اجلرح����ى كانت خفيفة متو�سطة عدا 
ثالثة حاالت كانت �سديدة اأجريت لها العمليات بعد 
ن�س����ف �ساعة م����ن و�سولها للم�ست�سف����ى ومل يبق من 
ه����ذه احلاالت �سوى حال����ة واحدة داعني اهلل �سبحانه 

وتعاىل اأن مين عليه بال�سفاء".
واأ�س����اف ال�سعيد، "م�ست�سفياتن����ا كانت مطبقة خطة 
اأي����ام العي����د يف وق����ت مبك����ر حي����ث كان ال����كادر جميعه 
موج����ودا وخزي����ن عدي����د م����ن االأدوي����ة وامل�ستلزم����ات 

الطبية باالإ�سافة النت�سار �سيارات االإ�سعاف".
م����ن جهة اأخرى ق����ال قائد عمليات الب�س����رة الفريق 
الرك����ن حممد هويدي اإن "ال�سي����ارة التي فجرت هي 
م����ن نوع كيا حمل كان����ت واقفة على م�سافة 300 مرت 
خ����ارج الط����وق االأمن����ي الذي فر�����س عل����ى احل�سينية 

اأثن����اء املجال�����س احل�سيني����ة ومل تدخ����ل اىل التفتي�س 
عل����ى القوات االأمني����ة وانفجرت العجل����ة لدى خروج 

املواطنني بعد انتهاء املجل�س".
وتاب����ع هوي����دي "القين����ا القب�����س عل����ى )22( �سخ�س 
م�ستبه����ا بهم والتحقيق متوا�س����ل معهم حيث ات�سح 
م����ن خالل����ه اإن تنظي����م القاع����دة االإرهاب����ي وراء هذا 
التفج����ري وهنالك حمالت مداهم����ات وتفتي�س تقوم 

بها القوات االأمنية للقب�س على منفذي العملية".
وبع����د انتهاء جول����ة الوفد على جمال�����س العزاء التي 
اأقامه����ا ذوو ال�سه����داء توجه الوفد لزي����ارة م�ست�سفى 

ال�سدر التعليمي حيث يرقد فيه )14( جريحا.
احلاج����ة )اإميان حمي����د( اأحدى اجلرح����ى الراقدين 
يف امل�ست�سف����ى تلقيا للع����الج لكنها مل ترقد امل�ست�سفى 
وحده����ا ب����ل رق����دت معه����ا اأبنتها ن����ور ر�س����ول وزوجها 
ال����ذي كان قريب����ا منها يف ردهة الرج����ال، حال دخول 
الوف����د لزيارتها وتفقدها انهالت عيناها بالبكاء عند 
معرف����ة اإن الذي����ن قدموا لزيارتها ه����م من العتبتني 
املقد�ست����ني )احل�سيني����ة والعبا�سي����ة(، حينه����ا �سك����ت 

م�سابها هلل عز وجل على جراحاتها وم�سابها.
)كاظم عبد العال( والد احد اجلرحى، قال عن زيارة 
وف����د العتبت����ني املقد�ستني "ه����ذه الزي����ارة لها معاين 
كث����رية يف نفو�سن����ا وت�سرفن����ا به����ا حي����ث مل يق����دم اإي 
م����ن امل�سوؤولني عل����ى زيارتنا ول�س����وف تقوي عزميتنا 
وتن�سين����ا جمي����ع همومن����ا، الأنه����ا اأح�س�ستنا باأن����ا ل�سنا 
وحدن����ا وان هنال����ك جهات تدعمنا ودوؤوب����ة التوا�سل 
بن����ا"، م�سيف����ا ان "التفج����ريات ل����ن تزيدن����ا اإال ق����وة 
واإ�س����رارا يف املواكبة عل����ى ح�سور املجال�س احل�سينية 

وال�سري على نهج اأهل البيت )عليهم ال�سالم(".

الأمانتان	العامتان	للعتبتني	احل�سينية	والعبا�سية	املقد�ستني
تتفقدان جرحى وذوي �سهداء اأبي اخل�سيب

جانب	من	الزيارة

اثناء	زيارة	اجلرحى
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�لعطاء �حل�سيني

تقرير:	ح�سني	النعمة
ب���ادرة اإن�س���اء ه���ذا املرك���ز وم���دى الفائ���دة الت���ي �سيطرحه���ا 
حدثتن���ا عنها النا�سطة االجتماعية )ن���وال النمر( م�سوؤولة 
مرك���ز االإر�س���اد االأ�س���ري فقالت: "ب���رزت فك���رة اإن�ساء مركز 
لالإر�ساد االأ�سري يف العتبة احل�سينية املقد�سة من مالحظة 
احتي���اج الزائرات ال�سديد لهذا النوع من املراكز املتخ�س�سة 
لالإر�ساد االأ�سري حلل م�ساكل االأ�سرة والرتبية وعدم توفر 
مراكز �سبيهة له يف اخلدمات االجتماعية املدنية يف كربالء 
وافتق���ار املجتمع لهذا النوع م���ن املراكز التي تدعم املجتمع 
وت�ساع���د يف املحافظة عليه وتوعي���ة اأفراد املجتمع للنهو�س 

به وتثقيفه بالثقافة االإ�سالمية االأ�سرية ال�سحيحة".
وتابع���ت النم���ر "مت���ت املوافق���ة عل���ى اإن�س���اء املرك���ز من قبل 
االأم���ني العام للعتب���ة احل�سينية املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد 
امله���دي الكربالئ���ي حي���ث كل���ف ال�سي���د �سع���د الدي���ن البناء 
مدير مكت���ب االأمانة العامة باالإ�س���راف على تنفيذ امل�سروع 
ومتابعت���ه وتوفري املبنى املنا�سب للمركز واإعداد كل ما يلزم 

لتحقيق اإن�سائه".
ع���ن اأه���داف املركز بينت النم���ر "لقد حملنا عل���ى عاتقنا يف 
املرك���ز اأهداف���ا طُموح���ة باجتاه���ات متع���ددة وعل���ى اأ�سع���دة 
خمتلف���ة، منه���ا ما ه���و خا����س بالعتب���ة احل�سيني���ة وال�سعب 
التبلي���غ  )ك�سعبت���ي  فيه���ا  العامل���ة  الديني���ة  الن�سائي���ة 
واال�ستفت���اءات الن�سوي���ة(، ومنه���ا م���ا يتعل���ق بن�س���اط املركز 
ودوره كمرك���ز اإر�س���ادي متخ�س����س وم�ستق���ل يف اإدارت���ه عن 
�سعب���ة التبلي���غ واال�ستفت���اءات وتن���وع ن�ساطات���ه، ومنه���ا م���ا 
يتعل���ق بعمل املرك���ز كحا�س���ن وم�ساعد ملن يري���د اال�ستفادة 
م���ن براجم���ه التدريبي���ة م���ن قطاع���ات املجتم���ع املختلف���ة 
العامل���ة يف جم���االت العم���ل االجتماع���ي امل���دين والرتبوي، 

وتثقيف من لديها ن�ساط اجتماعي".
ل���كل موؤ�س�س���ة اأهداف وطموح���ات تخط ر�سالت���ه العملية يف 
الواقع وملركز االإر�ساد االأ�سري ر�سالة اأوجزتها النمر قائلة: 
اإ�سالمية النهج واالأه���داف تهتم بكل ما  "املرك���ز موؤ�س�س���ة 
يتعلق باالأ�سرة واالإن�سان، وامل�ساهمة يف حل امل�ساكل االأ�سرية، 
وتق���دمي دورات تثقيفية على م�ستوى كربالء يف البداية ثم 

يف اأنحاء العراق م�ستقباًل اإذا كتب اهلل لنا التوفيق، وتقدمي 
خدم���ات تثقيفي���ة وتدريبي���ة واإر�سادي���ة متمي���زة يف جم���ال 
الب�سري���ة  امل���وارد  الزوجي���ة والرتبوي���ة وتنمي���ة  العالق���ات 
ونطم���ح لعم���ل موؤ�س�س���ات اجتماعي���ة متخ�س�س���ة اإذا وفقن���ا 
اهلل لذل���ك والتع���اون م���ع منظم���ات خدم���ات املجتمع املدين 

لتقدمي ما ن�ستطيعه لل�سعب العراقي الكرمي".
اإن م���ن  املرك���ز  م���ن �سكرتاري���ة  وت�سي���ف )�سح���ر حمم���د( 
"اأه���داف املرك���ز توعية االأف���راد باأهمية االأ�س���رة واحلفاظ 
عليه���ا والقي���ام بوظائفه���ا، وامل�ساهم���ة يف ح���ل امل�س���اكل التي 
تاأتي للمركز، واإر�ساد االأ�سر اىل عوامل اال�ستقرار وال�سعادة، 
وتعري���ف املقدم���ني عل���ى ال���زواج باأ�س����س ال���زواج ومتطلبات 
احلياة الزوجي���ة، واإك�ساب الزوجني مهارات وفنون التعامل 
الزوج���ي، وتعري���ف الوالدي���ن مبراحل منو االأبن���اء وكيفية 
التعام���ل م���ع كل مرحل���ة، وتدريبهما عل���ى اأ�ساليب الرتبية 
االإ�سالمي���ة ال�سحيح���ة، ون�سر مفاهي���م االإ�سالم يف الرتبية 
وو�س���ع اأ�س����س تثقيفي���ة للمجتم���ع ب�س���كل جماع���ي وف���ردي 
وتنمية طاقاته، وعمل اإح�سائيات ودرا�سات ت�ساعد املهتمني 
التنموي���ة والتوعوي���ة،  املجتم���ع لو�س���ع اخلط���ط  بدرا�س���ة 
ف�س���ال عن تخريج جمموعات متخ�س�سة يف جمال االإر�ساد 

االأ�سري والتدريب.
واأو�سح���ت حممد، جمل���ة من جماالت عمل املركز كان منها 
"ح���ل امل�س���اكل االأ�سري���ة التي ت���رد للمرك���ز، واإقامة دورات 
تدريبي���ة لتخري���ج مدرب���ات ومبلغ���ات اجتماعي���ات، وعم���ل 
العتب���ة احل�سيني���ة  اأ�سري���ة واجتماعي���ة يف  دورات تثقيفي���ة 
واأنح���اء كربالء واملحافظ���ات، واملبادرة مب�ساري���ع م�ستقبلية 

تخ�س�سية".
وعل���ى �سعيد مت�سل بينت حممد اإن خطط املركز للمرحلة 
االأوىل تتمث���ل "باإع���داد الك���وادر الب�سري���ة وتاأهيله���ا للعمل 
كمر�س���دات ومدرب���ات وا�ستكم���ال اللج���ان للمرك���ز، واإع���داد 
املبن���ى املخت����س باملرك���ز وجتهيزه مب���ا يتنا�س���ب واحتياجات 
املرك���ز، واإقامة دورات اإدارية للعاملني يف جلان املركز ح�سب 
ن���وع اللجن���ة". م�س���رية اإىل اإن "للمرك���ز منهج���ا مدرو�س���ا 
املنتخب���ة للعم���ل في���ه ولتق���دمي مه���ارات  الك���وادر  الإع���داد 

املر�سدي���ن االجتماعي���ني مبزي���ج مت���وازن من مه���ارات علم 
االجتم���اع وعل���م النف����س واالإر�س���اد االأ�س���ري وفق���ه االأ�س���رة 
وعلم تنمية املوارد الب�سرية واال�ستعانة باملخت�سني لتقدمي 
ه���ذه املعلوم���ات وو�س���ع منهجي���ة م���واد ال���دورات التاأهيلية 
ح���االت  يف  املر�سدي���ن  لدع���م  مب�ست�ساري���ن  واال�ستعان���ة 

ال�سرورة". 
وعم���ا حتتوي���ه مواد املنهج من املحاور بين���ت م�سوؤولة املركز 
اإن "م���ن اأه���م املح���اور الت���ي يحتويه���ا املنه���ج ه���و العالق���ة 
الزوجي���ة )التفاه���م يف احلي���اة الزوجية – اأولوي���ات احلياة 
– احت���واء  العائلي���ة- اخلطب���ة  امل�س���اكل  – ح���ل  الزوجي���ة 
�س���ن  بع���د  الزوج���ني  ب���ني  العالق���ة   – الزوجي���ة  امل�س���اكل 
االأربع���ني – اأ�س���ول املعا�سرة الزوجية – امل�سارحة الزوجية 
– تنمية احلب بني الزوجني – عالمات اخلطر يف احلياة 
الزوجي���ة – القوام���ة يف البي���ت الزوج���ي – م�س���اكل التعدد 
يف ال���زواج(، وكذلك حم���ور االأ�سرة ك�)الرتبي���ة االيجابية - 
احل���زن واالنفع���االت - وظائف االأ�سرة – الط���الق واأثره يف 
االأ�س���رة – املراهق���ة والتعامل مع املراهق���ني – الرتبية من 
الطفول���ة اىل ال�سب���اب - م�ساكل تربوي���ة – الثواب والعقاب 
يف الرتبي���ة – درا�س���ات على نف�سية الطفل والتعامل معه – 
العن���ف االأ�سري على الزوجة وعلى االأبناء – فقه االأ�سرة – 
االإع���الم واأثره يف املجتمع – الثقاف���ة اجلن�سية – التحر�س 
اجلن�س���ي باالأطفال واأخطاره والوقاية منها – العالقة بني 
االآباء واالأبناء – العوامل االجتماعية واالقت�سادية واأثرها 
يف االأ�س���رة – ا�سطراب���ات الطفول���ة وعالجه���ا – احلرمان 
العاطف���ي – تغي���ري �سلوك الطفل – ميزانية االأ�سرة – دور 
االآباء يف تاأهيل اأبنائهم للزواج( وكذلك حمور تنمية املوارد 
الب�سرية كبناء الذات – اإدارة الوقت - قانون اجلذب – الثقة 
بالنف����س – التخل����س م���ن اخلجل – فن احل���وار – حتديد 
االأه���داف – �سناع���ة الق���ادة – اأ�س�س التعامل م���ع االآخرين 
واأمن���اط ال�سخ�سيات – كيف تكون مديراً ناجحاً – القيادة 
والتاأثري يف االآخرين – �سندوق امل�ساعر – خطوات النجاح 

التغيري(. – مهارات  النف�سي  – ال�سغط 

العتبُة	احل�سينيُة	املقد�سُة	تقيُم	اأول	مركز	اإر�ساد	اأ�سري	يف	كربالء
و�شط تراكمات احلياة التي قدحت زنادها على العوائل العراقية بامل�شاكل واملاآ�شي وخلقت اأجواًء من اال�شطرابات االأ�شرية ولدت 

عوامل �شلبية اأفرزت تنافرات فكرية واختالفات بوجهات النظر تنعك�س اآثارها على تنمية احلياة االأ�شرية وتربية االأطفال؛ والأن االإمام 
احل�شني )عليه ال�شالم( ر�شول االإن�شانية ومهوى للنفو�س وحمل للربكات اأ�شرعت االأمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة بافتتاح مركز 

االإر�شاد االأ�شري حلل امل�شاكل االأ�شرية العالقة اإميانا منها بتج�شيد االأمر باملعروف والنهي عن املنكر..
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تقرير:	علي	اجلبوري

فف����ي م�ساء ي����وم االأحد املا�س����ي، اأقامت �سعب����ة رعاية الطفولة 
حف����اًل كب����رياً لتك����رمي االأطف����ال الذي����ن بلغ����وا �س����ن التكلي����ف 
ال�سرعي واأدوا فري�سة ال�سيام الواجبة للمرة االأوىل، و�سهدت 
منطق����ة ب����ني احلرم����ني ال�سريف����ني مبرك����ز مدين����ة كرب����الء، 
اأه����ايل حمافظ����ة كرب����الء وحمافظ����ات  ح�س����ورا وا�سع����ا م����ن 
الع����راق االخ����رى ا�ساف����ة لع����دد م����ن املقيم����ني يف كرب����الء م����ن 
خ����ارج العراق وذوي االأطفال الذين اأعربوا عن �سعادتهم بهذا 
االحتف����اء الرائع الذي ر�س����م الب�سمة على وجوه ال�سغار ذكوراً 

واإناثاً وهم يتلقون مثل هذا الدعم والت�سجيع.
وج����اء احلف����ل املقام مميزاً جداً من خ����الل الكلمات والق�سائد 
ال�سعرية التي األقيت فيه كق�سيدتي )احلجاب و�سن التكليف( 
لل�ساع����ر ح�س����ني �سادق، ف�ساًل ع����ن م�ساركة فاعل����ة من فرقة 
االإن�س����اد الدين����ي التابعة للعتب����ة احل�سيني����ة يف االحتفاء بهذه 
ال�سريح����ة الت����ي يج����ب اأن تبن����ى بن����اًء �سحيح����اً لرق����ي وتطور 

املجتمع م�ستقباًل.
وقال ال�سيد �سعد الدين البناء امل�سرف العام على �سعبة رعاية 
الطفول����ة يف العتب����ة احل�سينية: "يقام ه����ذا االحتفال لتكرمي 
االأطفال الذين بلغوا �سن التكليف ال�سرعي )9�سنوات هاللية 
لالإن����اث( و )13-15 �سن����ة للذك����ور(، وكذل����ك االأطف����ال الذي����ن 
�سام����وا �سه����ر رم�سان للمرة االأوىل، وق����د مّت االإعالن يف وقت 
مبك����ر ع����ن هذا احلف����ل وكان هنالك اإقبال كب����ري من االأطفال 

عل����ى امل�ساركة وبح�س����ب ال�سوابط واالأعم����ار امل�سمولة"، مبيناً 
ب����اأّن "ع����دد االأطف����ال امل�سارك����ني و�س����ل اإىل اأك����رث م����ن )1050 

طفال( مت االحتفاء بهم وتوزيع هدايا عينية لهم".
وح����ول االأهداف املرجّوة من اإقام����ة مثل هذه الربامج، اأو�سَح 
البن����اء ب����اأّن الع����راق يتعر�����س لهجم����ة ثقافي����ة �سر�س����ة هدفه����ا 
تفكي����ك االأ�س����رة العراقي����ة واإ�سعافه����ا، وتروي����ج م����ا ه����و بعي����د 
ع����ن مبادئ االإ�س����الم املحمدي االأ�سيل"، م�سيف����اً باأّن "العتبة 
احل�سيني����ة تتطّل����ع اإىل رعاي����ة خا�س����ة ل�سريح����ة االأطفال، من 
خ����الل امل�سابقات والربامج الطفولية الت����ي ا�ستقطبت الكثري 
م����ن هذه ال�سريحة، وم����ن واجباتنا ن�سر ثقاف����ة النبي الكرمي 

واأهل بيته )�سلوات اهلل و�سالمه عليهم(".
وو�س����ف البن����اء "احلف����ل املق����ام بالناج����ح واملمي����ز م����ن خ����الل 
احل�س����ور الوا�سع لالأطفال وذويهم وكذلك امل�ساركات املقدمة 
في����ه"، مبيناً ب����اأّن "هنالك برامج م�ستم����رة الحت�سان �سريحة 
االأطف����ال، حيث �سيت����م االإعالن فيما بعد ع����ن م�سابقة حلفظ 
اأح����د اأدعي����ة ال�سحيف����ة ال�سجادي����ة وه����و من دع����اء االمام زين 
العابدين )عليه ال�س����الم( الأبويه والذي �سيكون نف�سه الدعاء 
اخلا�س بيوم االثنني �سمن منهاج العتبة احل�سينية لرت�سيخه 

يف اأذهان امل�ستمعني من ال�سغار والكبار".
ولف����ت امل�س����رف الع����ام عل����ى �سعب����ة رعاي����ة الطفولة؛ ب����اأّن هذه 
"امل�سابقات حققت نتائج اأخرى ومنها، ن�سر املعلومات القيمة 
والثقاف����ة االإ�سالمي����ة ل����كل م����ن ال�سغ����ار والكب����ار، اإ�سافة اإىل 
اهتم����ام االآب����اء باأطفاله����م م����ن اأج����ل التدري����ب عل����ى امل�سابق����ة 

والنج����اح فيها؛ وهذا م����ا يوفر التوا�سل االجتماعي بني اأفراد 
االأ�سرة وكذلك بني االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(" .

ُيذك����ر باأن����ه مّت توزي����ع هداي����ا وه����ي للبن����ات )لبا�����س ال�س����الة 
وحقيب����ة مدر�سي����ة(، اأم����ا االأوالد فكان����ت هداياه����م )قمي�����س 

وحقيب����ة مدر�سي����ة(، كم����ا كان هنالك م�س����اركات الأطفال خارج 
ال�سواب����ط املطلوب����ة ولك����ن مت تكرميه����م لت�سجيعه����م وو�س����ل 

عددهم ل� )400( طفل.
و�سهَد حفل التكرمي م�ساركة وا�سعة من املحافظات العراقية، 
حي����ث ذك����ر اأحد امل�ساركني من حمافظة باب����ل وهو ال�سيخ عبد 
الر�سا العيداين باأّنه "ح�سر مع اأطفاله ال�سغار للم�ساركة يف 
هذا احلفل الذي يعد من اجلهود الرائعة التي تبذلها العتبة 
احل�سيني����ة يف رعاي����ة �سريح����ة الطفول����ة"، مبيناً باأّن����ه "�ساعد 
اأطفال����ه عل����ى �سيام �سه����ر رم�سان بع����د بلوغهم �س����ّن التكليف 

واأ�سروا على امل�ساركة واإحياء مثل هذه الربامج الرائعة".
الر�س����ول كاظ����م م����ن حمافظ����ة  اأو�س����ح املحام����ي عب����د  فيم����ا 
كرب����الء؛ ب����اأّن "ه����ذا االحتف����اء باالأطف����ال ي�سّجعه����م عل����ى اأداء 
واجباتهم الدينية بعدما بلغوا �سّن التكليف ال�سرعي، ونتمنى 
عل����ى العتب����ة احل�سيني����ة اأن ت�ستم����ّر بنهجه����ا املب����ارك يف رعاية 
�سريح����ة االأطف����ال وب����ث االأف����كار ال�سليم����ة اإىل اأذهانه����م، كم����ا 

العتبُة	احل�سينيُة	تكّرُم	اأكرث	من	)1000(	طفٍل	بلغــــــوا	�سن	التكليف	واأدوا	فري�سة	ال�سيام	للمرة	الأوىل
�سهر	رم�سان	املبارك،	كان	مميزًا	وحافاًل	بالن�سبة	للعتبة	احل�سينية	املقد�سة،	من	خالل	براجمها	الرم�سانية	واإحيائها	
للطقو�س	الدينية	والربامج	الثقافية	الهادفة	لبناء	الإن�سان	ورقيه،	والتي	اختتمت	بتكرمي	عدد	كبري	من	الأطفال	
ا�ستمرارًا	مل�ساريع	�سعبة	رعاية	الطفولة	التابعة	لالأمانة	العامة	للعتبة	احل�سينية،	والتي	عملت	بح�سب	املخت�سني	يف	
�سوؤون	الطفولة،	على	ا�ستقطاب	الآلف	من	هذه	ال�سريحة	وتنمية	مهاراتهم	ودفعهم	نحو	التعّلم	والتم�سك	باملبادئ	

الإ�سالمية	والتزّود	من	معارف	وعلوم	اأهل	البيت	)عليهم	ال�سالم(..

جانب	من	الحتفالية

اثناء	اعالن	ا�سماء	امل�ساركني
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العتبُة	احل�سينيُة	تكّرُم	اأكرث	من	)1000(	طفٍل	بلغــــــوا	�سن	التكليف	واأدوا	فري�سة	ال�سيام	للمرة	الأوىل

نتمن����ى من االأ�سرة اأن ت�سعى هي االأخ����رى لالحتفاء باأطفالها 
ورعايتهم".

واأعرب االأطف����ال امل�ساركون عن �سعادتهم لالحتفاء بهم؛ وهم 
ينتقل����ون اإىل مرحل����ة جدي����دة ابتداأت بالفرح����ة وال�سرور التي 

مالأت قلوبهم واالأمنيات باأن يعم على االآخرين.

فرقة	ان�ساد	العتبة	احل�سينية

اثناء	توزيع	الهدايا اثناء	عمليات	التدقيق	على	احلا�سوب

ال�سيخ	عبد	الر�سا	العيداين

املحامي	عبد	الر�سول	كاظم

جانب	من	ح�سور	الطفال	يف	الحتفالية

م�ساركات	الطفال	يف	الحتفالية
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يعت���رب ال�سي���د اف�س���ل ال�سامي نائ���ب االمني 
الع���ام حالي���ا ه���و م���ن و�س���ع اللبن���ة االوىل 
ع���دة  فكان���ت  العتب���ة  يف  االعالم���ي  للعم���ل 
ا�سدارات منه���ا الرو�سة احل�سينية واجلمعة 
و)االح���رار( وبع���د م���رور �سنت���ني تقريبا من 
العم���ل االعالم���ي ا�ستقر العم���ل على منوذج 
لتب���داأ  )االح���رار(  مبجل���ة  خا����س 
االف���ق  اىل  احلقيق���ة  االنطالق���ة 
االعالمي يف ال�سابع 
�س���وال  م���ن 
 1426 ع���ام 
ي���ة  هجر

ولب�ساطته���ا كانت باالبي�س واال�سود وبحجم 
ث���الث طوي���ات  ( مطوي���ة  ف���ور  اي   ( ورق���ة 
ت�سمنت موا�سيع ثقافي���ة ح�سينية باملنا�سبة 
ومن ثم بدات تتطور فا�سبحت ورقتني حجم 
)اي ف���ور( ، وان ما ي�سعد االخوة العاملني يف 
االعالم هو حر�س القارئ  الكرمي للح�سول 
عل���ى ن�سخة )االح���رار( ب���ل ان يف حالة تاخر 

طباعها يجل�س يف االعالم النتظارها.
فا�سبح���ت  اخل���ربة  وزادت  العم���ل  وتط���ور 
بحجم ) 30 * 12 ( وباربع �سفحات تت�سمن 
وبع����س  املقد�س���ة  احل�سيني���ة  العتب���ة  اخب���ار 
االخب���ار العام���ة الت���ي تخ�س الع���راق ا�سافة 
اىل مقاالت ثقافية ، وي�ستمر النجاح واالبداع 
ليك���رب حج���م املجل���ة وت���زداد ع���دد �سفحاتها 

وت�سب���ح بلون���ني حيث عن���وان املجل���ة باللون 
االحمر تارة واللون االزرق تارة اخرى .

ويف �س���وال م���ن الع���ام 1428 �س���درت بااللوان 
وباثن���ي ع�س���رة �سفح���ة وت���وزع جمان���ا فكان 
االقب���ال عليه���ا ب�س���كل يلف���ت النظ���ر وب���دات 
اللق���اء  لت�سم���ل  املجل���ة  موا�سي���ع  تتن���وع 
بال�سخ�سي���ات املهمة وبالوف���ود التي تفد اىل 
العتب���ة هذا ناهيك عن ات�س���اع حجم االعمار 
وامل�ساري���ع يف العتب���ة التي حتت���اج اىل تغطية 
العامل���ني عل���ى  ا�سط���ر االخ���وة  اك���رث مم���ا 
ا�سداره���ا لزي���ادة �سفحاته���ا اىل 24 �سفح���ة 

وباحلجم الكبري .
بع���د ذل���ك مت اعتمادها يف نقاب���ة ال�سحفيني 
العراقي���ني برقم 896 ل�سن���ة 2010 وا�ستمرت 

مسيرة حافلة بالعطاء واالبداع 

6. . ت ا س���نو
وت�ستمر	امل�سرية	للو�سول	اىل	الف�سل

يف ال�شابع من �شوال تكون جملة االحرار قد اطفات ال�شمعة ال�شاد�شة من عمرها واوقدت ال�شمعة ال�شابعة 
وهذه الذكرى جترنا لذكريات التا�شي�س وامل�شرية واالبداع التي مرت بها جملة )االحرار(

العدد االأول ملجلة االحرار
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بال�س���دور حت���ى يف االزم���ات الت���ي م���رت به���ا 
كرب���الء ، وم���ا ميي���ز )االحرار( ه���و اخلطاب 
ال���ذي يوؤك���د وي�س���ر علي���ه االم���ني  املعت���دل 
الع���ام للعتبة احل�سيني���ة املقد�سة و�سرورة ان 
تك���ون �سببا للتاآخي وع���دم التفرقة ويف نف�س 
الوقت ان يكون االنتقاد بناء ومن غري بخ�س 
او انتقا����س ال�سخ�س االخ���ر ، واهم ما يوؤكد 
علي���ه هو االبتعاد عن كل ما يثري الطائفية ، 
والن املجل���ة ت�سدر من العتب���ة والتي ادارتها 
م���ن قب���ل ممث���ل املرجعي���ة العلي���ا يف النجف 
اال�سرف �سماح���ة ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظله 
فله���ذا ينظ���ر اىل خط���اب املجل���ة بانه خطاب 
املرجعية وهذا مما يتطلب منا توخي احلذر 
يف اختي���ار املوا�سي���ع والعب���ارات التي نن�سرها 
، وتتجل���ى اهميته���ا من خ���الل متابعة مكتب 
املقد�س���ة  احل�سيني���ة  للعتب���ة  الع���ام  االم���ني 
�سع���د  وال�سي���د  �سماحت���ه  ب�سخ����س  املتمثل���ة 
الدي���ن البن���اء مدير مكتب االم���ني العام من 
خ���الل مراجعته���ا وبدق���ة قب���ل ار�ساله���ا اىل 
املطبع���ة واب���داء اآرائه���م ومالحظاته���م حول 

موا�سيعها .
يف االع���داد االوىل كان���ت كمي���ة الطب���ع تقدر 
بال���ف ن�سخ���ة وم���ن ث���م ب���دات ت���زداد الكمي���ة 

ملون���ة  ا�سبح���ت  وعندم���ا  الطل���ب  لزي���ادة 
وزي���دت ع���دد �سفحاتها وه���ذا ادى اىل زيادة 
كلفتها وبالرغم من ذلك توزع جمانا ، يطبع 
من املجلة االن 15 الف ن�سخة ،وعندما اقرت 
االمان���ة العام���ة للعتب���ة احل�سيني���ة ان تك���ون 
بثمن رمزي ال يفي كلفتها كنا نرتقب بحذر 
ه���ل �سيك���ون االقبال عليها مثلم���ا كانت توزع 
جمان���ا ، ان ما اثلج �سدورنا هو زيادة الطلب 
عليه���ا وحر����س الق���ارئ الك���رمي للح�س���ول 
عليه���ا وه���ذا دليل جن���اح العمل فيه���ا بربكة 
االمام احل�سني عليه ال�سالم ومبتابعة االخوة 

امل�سوؤولني يف العتبة احل�سينية املقد�سة .
يف بع����س االحي���ان حت�س���ل اخط���اء يف املجلة 
وان كن���ا نوؤاخ���ذ عليها اال انه���ا تلفت انتباهنا 
اىل امر مهم اال وهو ان اكت�ساف اخلطاأ يعود 
المري���ن االول حر����س الق���ارئ  الكرمي على 
ع���دم تكرار اخلطاأ والثاين يدلنا على ان هذا 
املو�سوع قد القى اقبال االخوة القراء بدليل 

انتقاد اخلطاأ من الكرثة الكاثرة .
اك���رث من مرة يعاتبن���ا االخوة الذين يبعثون 
لن���ا مب�ساركاته���م ونح���ن نعت���ذر له���م ون���ود 
ان نق���ول له���م ان املجل���ة تف�س���ل اجلديد من 
امل�س���اركات وع���دم االقتبا����س م���ن االنرتني���ت 
او اال�ستن�س���اخ م���ن الكتب كم���ا واننا النرغب 
واملع���اد  الكال�سيك���ي  النم���ط  ذات  باملوا�سي���ع 
اك���رث م���ن م���رة ، يف ح���ني هنال���ك م�س���اركات 
يبعث بها الينا من قبل بع�س االخوة جندها 

رائعة فتجد طريقها للن�سر .
كث���ريا ما تعاتبنا موؤ�س�س���ات الدولة واملجتمع 
امل���دين لع���دم ح�سولها على )االح���رار( ففي 
الوق���ت ال���ذي يوؤملن���ا العت���ب اال ان���ه ي�سعدن���ا 
جمل���ة  متابع���ة  عل���ى  حر�سه���م  دلي���ل  الن���ه 

)االحرار(.
ال ن�ستطيع ذكر االخوة الذين عملوا يف املجلة 
وترك���وا ب�سم���ات رائع���ة يف عم���ل املجل���ة الننا 
نخ�س���ى ان نن�س���ى ذك���ر ا�س���م احده���م والنهم 
يعمل���ون يف العتب���ة فان غايته���م تكون خدمة 
االم���ام احل�س���ني علي���ه ال�سالم ف���ان احل�سني 

عليه ال�سالم �سوف الين�ساهم .

ان م���ا و�سل���ت الي���ه املجل���ة يع���د مرحل���ة من 
مراح���ل الطم���وح حي���ث ان هنال���ك االف�س���ل 
واالف�س���ل وهذا ما ن�سعى اليه بربكة دعائكم 
وهم���ة االخ���وة العامل���ني فيها وح�س���ن النية 
واحلر����س عل���ى تق���دمي االف�س���ل م���ن اج���ل 
احل�س���ني علي���ه ال�س���الم ال م���ن اج���ل دواف���ع 
�سخ�سية .وتبقى ابواب املجلة مفتوحة لتقبل 
م�ساركاتك���م واقرتاحاتك���م الن املجلة هي يد 
واح���دة والق���ارئ هو اليد االخ���رى والن اليد 
الواحدة ال ت�سافح نف�سها وال اقول ال ت�سفق  

فاننا بحاجة اىل يد القارئ لنت�سافح
اف�سل و�سيلة للتوا�سل مع االخر هو االعالم 
اف�سل ما يوطد العالقة هي ابداعات االقالم

اف�سل بركة هي ال�سالة على خري االنام.
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طبيع���ة الب�س���ر ان كل م���ن له اعمال م�سرف���ة او تاريخ حافل 
بالعط���اء جنده يجهد نف�سه للحف���اظ على كل ما له عالقة 
به���ذا التاري���خ م���ن اث���ر او كلمة النه���ا دليل ا�سال���ة املجتمع 
ومكانة القادة ، وعك�س ذلك فان كل من ي�سعى لهدم التاريخ 
جت���د ان تاريخ���ه ا�سود مليء باالج���رام واجلهل فلهذا اذا ما 
ت�سل���ط فانه ي�سعى لطمر اخلري املتمث���ل ب�سواخ�س التاريخ 

الو�ساء .
بقيع الغرقد �ساء القدر ان تكون حتت طائلة انا�س يلتحفهم 
اجله���ل واالج���رام فنالوا م���ن البقيع وم���ن كل الرموز التي 
في���ه ظنا منهم انهم ي�ستطيع���ون تغيري التاريخ وال يعلمون 

ان التاريخ ا�سبح �ساهدا عليهم .
يف الثام���ن م���ن �س���وال ع���ام 1344 للهجرة مت���ر علينا ذكرى 
تط���اول الوهابية على قبور االئم���ة وال�سحابة ون�ساء النبي 
يف البقي���ع فاقدمت عل���ى هدمها ونهب كنوزها ولهذا العمل 
االجرام���ي تاريخ ب���دا وال زال مل ينته ولكن���ه حتما �سينتهي 

بظهور االمام احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف .
)بقيع	الغرقد(	�سبب	الت�سمية	؟

بقي���ع الغرق���د: اأ�سل البقيع يف اللغ���ة: املو�سع الذي فيه اأُرم 
ال�سجر من �سروب �ستى، وبه �سمي بقيع الغرقد. والغرقد: 
كب���ار العو�س���ج ، فلذا �ُسّمي ببقي���ع الغرقد الأن هذا النوع من 
ال�سجر كان كثرياً فيه ولكنه قطع...و يقول الدكتور حممد 
البك���ري الذي �سارك يف تاأليف كتاب بقيع الغرقد »اإن النبي 
خ���رج لنواح���ي املدينة واأطرافها باحثا ع���ن مكان يدفن فيه 
اأ�سحابه حتى جاء البقيع، وقال »اأمرُت بهذا املو�سع«، وكان 
�سج���ر الغرقد كث���ريا، ف�سميت به«.اذا ق���ول ر�سول اهلل �سلى 
اهلل علي���ه وال���ه ام���رت اي االمر االلهي وه���ذا يعطي البقيع 

منزلة مميزة
اول من دفن بالبقيع الغرقد؟

ب���ن زرارة  اأ�سع���د  اأول م���ن دف���ن في���ه م���ن امل�سلم���ني ه���و  و 
االأن�ساري وكان من االأن�سار.

ث���م دف���ن بع���ده ال�سحابي اجللي���ل عثمان بن مظع���ون، وهو 
اأول من دفن فيه من امل�سلمني املهاجرين، وقد �سارك ر�سول 

اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( بنف�سه يف دفنه.
ج���اء يف كت���اب البقي���ع الغرقد:ابتدئ الدف���ن يف جنة البقيع 
من���ذ زم���ان النب���ي االأعظم)�سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه(، واأحياناً 
كان الر�س���ول )�سل���ى اهلل علي���ه واآله( بنف�س���ه يعّلم على قرب 

املدفون بعالمة.
وح���ّدث حمم���د بن عي�سى بن خالد ع���ن عو�سجة قال " كنت 
اأدعو ليله اىل زاوية دار عقيل بن اأبي طالب التي تلي الباب 
، فم���ر ب���ي جعف���ر بن حمم���د – يعن���ي االإمام ال�س���ادق عليه 

ال�سالة وال�سالم – فقال يل اأعن اأثر وقفت هاهنا ؟
قل���ت ال ، ق���ال ه���ذا موق���ف نبي اهلل )�سل���ى اهلل علي���ه واله( 

بالليل اإذا جاء ي�ستغفر الهل البقيع "
الدع���اء  بق�س���د  رواده  وك���رث  البقي���ع  �س���اأن  ك���رب  لذل���ك 
واال�ستغف���ار اأو الت�سلي���ة ، طبقاً للحديث ال���وارد) اإذا �ساقت 

ال�سدور فعليكم بزيارة القبور (
حت���ى اأ�سب���ح ملتق���ى اجلماع���ات ، واأ�سب���ه ما يك���ون باملنتدى 
عام���رة  ظل���ت  املق���ربة  ه���ذه  اأن  والظاه���ر  الع���ام  واملجل����س 
باأ�سرحتها وابنيته���ا ال�سخمة والقبب القائمة على مدافن 

امل�ساهري واالأعالم ، حتى جاء ذلك اليوم االأ�سود ؟

الوهابيون	هدموا	قبور	البقيع	مرتني	
يف	التاريخ	امل�سوؤوم:

االأوىل ع���ام 1220ه���� كانت اجلرمية الت���ي التن�سى، عند قيام 
الدول���ة ال�سعودي���ة االأوىل حي���ث ق���ام اآل �سع���ود ب���اأول ه���دم 
للبقي���ع وذل���ك ع���ام 1220 ه���� وعندم���ا �سقط���ت الدول���ة على 
ي���د العثمانيني اأع���اد امل�سلمون بناءها عل���ى اأح�سن هيئة من 
تربع���ات امل�سلمني، فبنيت القب���ب وامل�ساجد ب�سكل فني رائع 
حي���ث عادت هذه القبور املقد�سة حم���ط رحال املوؤمنني بعد 

اأن وىل خط الوهابيني حلني من الوقت.
الثاين: عام 1344ه�

ولتمري���ر عمله���م القبي���ح  كتب���وا ا�ستفت���اًء ذه���ب ب���ه قا�سي 
ق�ساة الوهابيني �سليمان بن بليهد م�ستفتياً علماء املدينة ، 
وحت���ت التهديد والرتهيب وقع العلماء افتوا بُحرمة البناء 

على القبور ، تاأييداً لراأي اجلماعة التي كتبت اال�ستفتاء .
وا�ستن���اداً لهذا اجل���واب هدمت القب���ور يف الثامن من �سّوال 
م���ن نف����س ال�سن���ة � اأي ع���ام 1344 ه���� � ، و�سّووه���ا باالأر����س ، 
ل���وطء االأق���دام ،  و�سّوه���وا حما�سنه���ا ، وتركوه���ا معر�س���اً 

ودو�س الكالب والدواب .
ونهبت كل ما كان يف ذلك احلرم املقّد�س ، من فر�س وهدايا 
، واآث���ار قّيم���ة وغريها ، وَحّولت ذلك املزار املقّد�س اإىل اأر�ٍس 

موح�سة مقفرة ..
ل���و تتبعن���ا الق���راآن الك���رمي � كم�سلم���ني � لراأين���ا اأّن الق���راآن 
الك���رمي يعّظ���م املوؤمن���ني ويكّرمه���م بالبن���اء عل���ى قبوره���م � 
حي���ث كان ه���ذا االأم���ر �سائعاً ب���ني االأمم الت���ي �سبقت ظهور 
االإ�س���الم � فيحدثن���ا الق���راآن الكرمي عن اأه���ل الكهف حينما 
اكت�س���ف اأمره���م � بع���د ثالثمائ���ة وت�سع �سن���ني � بع���د انت�سار 

التوحيد وتغلبه على الكفر .
ومع ذلك نرى انق�سام النا�س اإىل ق�سمني : ق�سم يقول: 

� وه���وؤالء ه���م  لذكراه���م  ُبْنَياًن���ا ( تخلي���داً  َعلَْيِه���م  اْبُن���وا   (
الكافرون � بينما نرى املوؤمنني � التي انت�سرت اإرادتهم فيما 
بع���د � يدع���ون اإىل بناء امل�سجد على الكهف ، كي يكون مركزاً 
لعب���ادة اهلل تعاىل ، بجوار قب���ور اأولئك الذين رف�سوا عبادة 

غري اهلل .
ه���ذه اأ�سماء بع�س القباب ال�سريفة التي هدموها يف الثامن 

من �سوال �سنة ) 1344 ( يف البقيع خارجه وداخله :
االأول : قب���ة اأه���ل البيت عليهم ال�سالم املحتوية على �سريح 
�سي���دة الن�ساء فاطمة الزه���راء - على قول - ومراقد االأئمة 
االأربع���ة : احل�سن ال�سبط ، وزين العابدين ، وحممد الباقر 
، وابن���ه جعفر بن حممد ال�س���ادق عليهم ال�سالة وال�سالم ، 
وق���رب العبا����س بن عب���د املطلب ع���م النبي ، وبع���د هدم هذه 

القباب در�ست ال�سرائح .
الثالث : قبة اأزواج النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم .

الثامنة : قبة فاطمة بنت اأ�سد .
العا�سرة : قبة �سيدنا حمزة خارج املدينة .

ال�ساد�سة ع�سرة : بيت االأحزان لفاطمة الزهراء .

اأّنُة	البقيع	هل	لها	من	نا�سر	؟
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املرجعي���ة العلي���ا يف النج���ف اال�س���رف حري�س���ة عل���ى اقتحام 
كل امليادي���ن الت���ي تهم امل�سلم���ني قاطبة والت���ي فيها هلل ر�سا 
وللنا����س ا�س���الح ، ومن لهم ن�ساطاتها ه���ي ن�سر ثقافة وفكر 
اه���ل البيت عليهم ال�سالم يف اي بل���د تتاح لهم فيها الفر�سة 
، وم���ن ب���ني ابرز موؤ�س�ساتها موؤ�س�سة اهل البيت يف ا�سطنبول 

� تركيا .
ه���ذه املوؤ�س�س���ة لها ن�ساطات متميزة يف تركي���ا اآتت اأوكلها من 
خ���الل الوع���ي والثقاف���ة اخلا�س���ة بفك���ر اه���ل البي���ت عليهم 
ال�س���الم الت���ي ا�ستطاع���ت من خاللهم���ا ان ي�ستب�س���ر الكثري 
م���ن امل�سلمني االت���راك ، وعن ن�ساطات املوؤ�س�س���ة كان لنا هذا 

اللقاء مع رئي�س املوؤ�س�سة ال�سيد رحيم انور �سان رحماين .
حت���دث رحم���اين عن البداية حيث قال : قبل ما يقارب ع�سر 
�سن���وات زار تركيا بع�س العلماء االج���الء من العراق وايران 
واقرتحنا عليهم ب�سرورة افتتاح موؤ�س�سة تكون ج�سرا رابطا 
ب���ني اتب���اع اهل البي���ت يف تركي���ا واملرجعية العلي���ا يف النجف 
اال�س���رف اف�س���ل من اجلوام���ع وقد تكللت ه���ذه االقرتاحات 

بافتتاح هذه املوؤ�س�سة .
يف بداي���ة االم���ر ا�ستاأجرنا بناية لنمار����س فيها ن�ساطنا وبعد 
�سنت���ني م���ن العمل ال���دوؤوب واملثم���ر تط���ورت املوؤ�س�سة فكريا 

وماديا فا�ستطعنا ا�ستمالك بناية خا�سة باملوؤ�س�سة .
االح���رار : ن���ود ان تطلعون���ا عل���ى ن�ساطاتك���م او 

اق�سام املوؤ�س�سة؟
رحماين : افتتحنا مركزا �سميناه مركز املراأة العاملة يت�سمن 
برامج عقائدية وفكرية خا�سة باملراأة لرفع م�ستواها الثقايف 
عقائديا وفكريا ، ومن �سمن فعاليات املركز اجراء امل�سابقات 
واالختب���ارات ملعرف���ة م���دى تقب���ل امل���راأة له���ذه الثقاف���ة وقد 

اأثلج���ت �سدورن���ا النتائ���ج حيث ف���ازت 100 ام���راة يف امل�سابقة 
العقائدي���ة التي اأجريناها وكان���ت اجلائزة هي زيارة العتبات 
املقد�س���ة له���ن ، كما ان املرك���ز متكن من ا�س���دار جملة حتت 
�سمين���اه  ثاني���ا  وافتتحن���ا مرك���زا   ،" " ام���راأة عامل���ة  عن���وان 
مرك���ز املع���ارف القراآني���ة وال���ذي ا�سطل���ع باه���م مهم���ة وهي 
دف���ع ال�سبهات ع���ن االمامية بخ�سو�س ما يق���ال عنهم حول 
حتري���ف الق���راآن وقد ترج���م اال�ستاذ ميكائيل ك���ورل تف�سري 
نيمون���ة اىل الرتكي���ة وق���د ا�ستفدن���ا من���ه الكث���ري ، كما قمنا 
بتوطي���د العالق���ة م���ع مراك���ز الق���راآن التابع���ة الإخواننا من 
ال�سن���ة ، م���ع توزي���ع الكت���ب واالقرا����س الليزري���ة اخلا�س���ة 

بفك���ر اهل البيت عليهم ال�سالم كما انه لدينا ات�سال مبا�سر 
ب�سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين حول اال�ستفتاءات ال�سرعية .

االحرار : هل هنالك ن�ساطات اخرى ؟
نع���م لقد قمن���ا بتزويد جوامع االمامي���ة والبالغ عددها 100 
جام���ع بالكت���ب املرتجمة اىل اللغة الرتكي���ة منها مثال غرر 
احلك���م ، كم���ا افتتحن���ا �سعب���ة يف برل���ني � املاني���ا  مرتبطة بنا 
وله���ا ا�سدار باللغ���ة االملانية لالطفال ا�سمه املجتبى وكذلك 

باللغة الرتكية .
االحرار : كيف هي االجواء يف تركية من ناحية املذهبية ؟

رحم���اين : وهلل احلم���د ال وج���ود للفك���ر ال�سلف���ي املت�س���دد يف 
تركي���ا ب���ل انهم م���ن ال�سنة املعتدل���ني واملحبني اله���ل البيت 
لدرج���ة ان كل جوامعه���م جت���د على �سقوفه���ا وجدرانها ا�سم 
عل���ي واحل�سن واحل�سني عليهم ال�سالم حيث انهم يحبونهم 
وميار�س���ون ال�سعائ���ر احل�سيني���ة يف عا�س���وراء ، نع���م ق���د م���ر 
ال�سيع���ة بفرتة ع�سيب���ة خالل حكم الدول���ة العثمانية اال ان 
االزم���ة انفرج���ت االن وهلل احلمد كان للث���ورة اال�سالمية يف 
اي���ران تاث���ري ايجاب���ي يف تقليل القي���ود املفرو�س���ة على اتباع 

اهل البيت عليهم ال�سالم .
االحرار : اذن هنالك زيارات متبادلة مع علماء ال�سنة ؟

رحم���اين : ان م���ا ي�سعدن���ا ه���و عندم���ا ار�سلن���ا جمموعة من 
علم���اء ال�سنة لزي���ارة العتبات املقد�سة يف الع���راق فكانت لهم 
ردود افع���ال جميل���ة ج���دا وعلى �سبيل املث���ال املفكر م�سطفى 
ا�س���الم اوغل���و الذي ق���ال بعد زيارت���ه النجف ولقائ���ه ال�سيد 

ال�سي�ستاين دام ظله " اأو�سيكم بزيارة العتبات املقد�سة ، وانا 
ارى ان ال�سي���د ال�سي�ست���اين ي�ستح���ق ان يك���ون قائ���دا للع���امل 
اال�سالم���ي  للزه���د والعلم الذي يتمتع بهما . كما انهم افتوا 
ب���ان التعبد باملذه���ب ال�سيعي مربئ للذم���ة ، وان ما يفرحنا 
ان الربف�سور ي�سار نوري و�سليمان اتي�س لديهم فتاوى توؤيد 
فتاوى ال�سيعة بخ�سو�س اجلمع بني ال�سالتني وامل�سح على 

اخلفني ووقت االأذان .
االحرار:  طموحاتكم التي تاأملون حتقيقها ؟

رحم���اين : �سي���دي الك���رمي اعل���م ان ع���دد نفو����س ال�سيع���ة يف 
تركي���ا ه���و 20 ملي���ون علوي وه���وؤالء تواق���ون لزي���ارة االإمام 
عل���ي واالإم���ام احل�س���ني عليهم���ا ال�س���الم حت���ى ت���زداد اأوا�سر 
االميان بهم فانهم ي�سكون كيف يكونون علويني ومل يحظوا 
بزي���ارة مراق���د االئمة عليه���م ال�س���الم ؟ اود ان تكون هنالك 
ت�سهي���الت لزي���ارة العتبات املقد�س���ة ، كما انن���ا ن�سكو من قلة 
الكت���ب املرتجم���ة باللغة الرتكي���ة التي تعد من اه���م و�سائل 
ن�سر فكر اهل البيت عليهم ال�سالم وياحبذا لو ت�سعى العتبة 
احل�سينية املقد�سة بفتح قنوات ات�سال معنا لتوحيد الربامج 

املثمرة خدمة لفكر اهل البيت .
االحرار: معلومات جديدة 

رحماين : ا�ستطاع الربوف�سور حامتي وهو ا�ستاذ يف احلقوق 
بجامع���ة ا�سطنب���ول ، م���ن خالل ابحاث���ه ان يكت�سف قرب جد 
االإم���ام احلج���ة عج���ل اهلل تعاىل فرج���ه ال�سريف م���ن اأمه يف 
الق�سطنطيني���ة وا�سم���ه يو�سا ، وكذلك حتدي���د قرب ال�سهيد 

الثاين الذي اختفى يف الق�سطنطينية.     

موؤ�س�سُة	اآل	البيت	يف	تركيا	
اجل�سر الذي يربط اتباع اهل البيت باملرجعية العليا يف النجف

م�سطفى ا�سالم اوغلو: 
انا	ارى	ان	ال�سيد	ال�سي�ستاين	قائد	للعامل	ال�سالمي

رحماين :
	احلاجة	 	نحن	باأم�سِّ
لت�سهيل	زيارة	العتبات	
املقد�سة	يف	العراق	ون�سكو	
من	قلة	الكتب	املرتجمة	

اىل	اللغة	الرتكية	 
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احلاج	حبيب	كماز
اأوقفت ُ قلبي يف هواك مغرداً 

وحثثت روحي اأن تكون لك الفدى 
وع�سقت منهجك املو�سى بال�سنا 

ال ارجتي �سعدى وال اأبغى حدا
�ساأظل اأمنحك الهوى متفرداً 

واخ�س )اآلك( باملودة مفرداً 
�ساأظل الهج يف غرامك من�سداً 

�ساأظل يف هذا الن�سيد مرددا
�ساأظل اأ�سدو يف غرامك هائماً 

كذب الغرام اإذا اأجتاوز )احمدا(
يا خري مبعوث باأروع �سرعة

ظمئ الذين جتاهلوها موردا
افنيت عمرك وهو نفح قدا�سة

يف ن�سر مظلوم وكبح من اعتدى
ولقد اأتيت وكل �سيء قائم
ال �سيء اال كان ا�سود اربدا

 والظلم يفرت�س النفو�س فم�سطلٍ 
بجحيمه ومكابد ناب الردى

غفت ال�سمائر فهي حم�س حجارة 
حاكت اإذا ندبت �سفيحا جلمدا 

 حتى ولدت بفجر يوم في�سل 
بني الظالم وبني منبلج الهدى

وبعثت بالفرقان حتمل اآية
�سحرا به اأرهقت ليال ً ا�سودا 

ودعوت با�سم اهلل للعدل الذي 
حتيا به كل االأنام موحدا

فتزلزلت عمد ال�سالل وهالها 
ان الذي �سادته قد ا�سحى �سدى 

 

اأ�سعب

قيل	لأ�سعب	..	ماذا	عندك	من	قول	احلكماء	

فقال	..	حدثنا	عكرمة	عن	اأبن	عبا�س	قال	�سمعت	اأحدهم	يقول	اإن	على	الإن�سان	

نعمتني	..	ثم	�سكت	

فقالوا	له	وما	النعمتان	فقال:	ن�سي	عكرمة	واحدة	ون�سيت	اأنا	الأخرى

....................................

زيارة	الأعم�س

هذه	الطرفة	عن	الأعم�س	وكان	م�سهورًا	بحّدة	مزاجه	مع	�سيء	من	الطرافة،	

وقد	زاره	يف	مر�سه	جماعة	واأطالوا	جلو�سهم	فما	كان	منه	اإّل	اأنه	حمل	و�سادته	

وغادر	الغرفة	قائاًل:	�سفى	اهلل	مري�سكم

.......................................

حكاية	�ساحب	البيت	

من	طرائف	ما	يروى	عن	ال�سعراء	اأن	الأعور	بن	بنان	التغلبي	دعا	ال�ساعر	

َد	بالفر�س	اجلميلة	والأثاث	الزاهي	 الأخطل	اإىل	منزله	فاأدخله	بيتًا	عامرا	ُنّ

وكانت	له	زوجة	ح�سناء	وبنون	كاأنهم	الفرا�سات	فقال	ي�ساأل	الأخطل	

يا	اأبا	مالك	اإّنك	تدخل	على	كبار	القوم	يف	جمال�سهم	فهل	ترى	يف	بيتي	عيبًا	

فاأجابه	الأخطل:	

ما	اأرى	يف	بيتك	عيبًا	غريك

.........................................

طرائف اأوقفت	ُ	قلبَي	يف	هواك	
مغردًا
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�ساألوا القلم :
مل �سب���ت عندم���ا �سمع���ت ب���� كرب���الء و�س���رت 

هرم!
فاأجاب : 

يف كربالء راأيت العجب
فاالأر�س ارتفعت للعبا�س تعانق العلم

واجلود يقبل العط�س ويطلب البلل
والف���رات �سارت لكربالء الظماأ وتركت ماءها 

العذب
والنار هربت من الكفار واحتمت باخليم 

والدم اخذ ثاأره من ال�سيف وانتقم 
والقماط �سار للطفل الر�سيع المة احلرب

وح�س���ن وال���ده �ساح���ة الوغ���ى ي�س���ول فيه���ا 
ويحت�سب ُ

فكان الطفل مالكا وال�سماء له االأم
واالم انفجرت بالبكاء وكان دمعها الدم

ملا اأ�ساب ابنها ال�سهم 
وكان ال�سهم قطعا لنزاع الكفر وهو احلكم 

فانظر اىل حكم اجلاهلية بني العرب 
وراأيت احل�سني واهلل ا�سلب من اجلبل
ومن حوله االهل واال�سحاب كالقمم 

وكان���ت اجل���راح للح�س���ني تقات���ل وتوق���ظ ل���ه 
الهمم 

وعرفت مكان اجلنة وما فيها من النعم 
فكان���ت بي���د احل�سني ت�سرف���ت وقالت هذه من 

ال�سيم 
وال�سم����س مل���ا راأت ح�سين���ا وحي���دا يف �سوئه���ا 

اوقفت م�سريتها واعتكفت من الندم 
وراأي���ت م���ن ه���و حام���ل ) ال ال���ه اال اهلل ( وهو 

عابد ال�سنم 
وراأيت الطغيان يقاتل االميان والقيم 

فتمنيت يل �سيفاً اقاتل به وارجتز واتكلم 
ويك���ون احل���رب دم���اً افت���دي ب���ه ح�سين���اً زين���ب 

والعليل واالطفال واحلرم 
واكون اول �سهيد لكربالء خطه القلم 

فكربالء لوحة خطها التاريخ بري�سة االأمل

مبنا�سبة ذكرى معركة اأحد و�سهادة احلمزة عم 
الر�سول)�سلى اهلل عليه واآله(

تقّر منه االأ�سد كالثعالب

القلُم وكربالُء

ت��������ف��������ّر م�������ن�������ه االأ�������������س������������د ك�����ال�����ث�����ع�����ال�����ب 
ت�������رع�������د م��������ن ������س�����ول�����ت�����ه ال���������س����راغ����م����ة
ال�����ع�����دى ه���������ام  يف  اهلل  �����س����ي����ف  ه�������و  ب�������ل 
م�������رم�������اه يف  ال���������������س�������ائ�������ب  و�������س������ه������م������ه 
ل���������������ه م���������������واق���������������ف ب�������������ب�������������در واأح��������������������د
ف���������س����اع����د ال�������دي�������ن احل�����ن�����ي�����ف �����س����اع����ده

ف�������ك�������م اأب��������������������اد م����������ن ع���������ت���������اة ال������ك������ف������رة 
ك������������م م������������ن ك������ت������ي������ب������ة ل��������ه��������م حم������اه������ا
ك������������م راي�������������������ة ن������ك�������������س������ه������ا ب�����������س�����ط�����وت�����ه
ت�����ي�����اره�����ا يف  ب������ال������ب������ت������ار  خ��������ا���������س  ك���������م 

ال����ب����ق����ا  دار  اىل  ا�������س������ت������اق  اإذا  ح�����ت�����ى 
ه������������وى ع������ل������ى وج������������ه ال���������������رثى ق���ت���ي���ال 
ح������ت������ى غ������������دت ت��������ل��������وك م������ن������ه ال�����ك�����ب�����دا 
ف��������ه��������ل ت��������ري��������ه��������ا اخ�������������������ذت ب��������ث��������اأره��������ا 
ال�����������رباي�����������ا  ���������س��������ي��������د  ب�����������ك�����������اه  وق�����������������د   
ب�������������ل اأغ�������������ي�������������ظ امل���������������واق���������������ف امل������ل������م������ة 

غ�������ال�������ب اآل  ع�����������ي�����������ون  ب�������������ه  ق���������������������ّرت 
وك�������ي�������ف وه�����������و �����س����ي����غ����م ال���������س����ي����اغ����م����ة
اأب�������������دا ي������ن������ب������و  اهلل  �������س������ي������ف  ول�������ي���������������س 
����������س���������واه اإىل  ي�������������ع�������������دوه  ف�������ل�������ي���������������س 
وال����ف���������س����ل ل����ل���������س����اع����د م����ن����ه وال���ع�������س���د
وا�������س������ت������ح������ك������م������ت ب�������ع�������زم�������ه ق��������واع��������ده
واأوق�������������������ع ال�����ك�����������س�����ر ع������ل������ى اجل������ب������اب������رة
ب���������ح���������د ��������س�������ي�������ف�������ه م���������ت���������ى واف�����������اه�����������ا
ك��������������م ه�����������ام�����������ة ح�������ط�������م�������ه�������ا ب�����ه�����م�����ت�����ه
ق��������راره��������ا ع���������ن  اخل��������ي��������ل  ازال  وك������������م 
م�������ن ط����ع����ن����ة ال�����وح�����������س�����ي اآن���������������س ال���ل���ق���ا
ف��������م��������ث��������ل��������ت ه�����������ن�����������د ب����������������ه مت������ث������ي������ال
ب��������ل ك�����ب�����د ال��������دي��������ن وم�����ه�����ج�����ة ال�����ه�����دى
ب������������ل ذه����������ب����������ت ب����������ع����������اره����������ا ون����������اره����������ا
وه����������������و ع�������ل�������ي�������ه اع����������ظ����������م ال������������رزاي������������ا
م��������وق��������ف��������ه ع��������ل��������ى ن��������ب��������ي ال�������رح�������م�������ة

�ساكر	الكرعاوي

من �سري  اأدباء كربالء 
ه����و عبا�����س ب����ن مهدي اأب����و الطو�س �ساع����ر كربالء الوطن����ي الذي �س����ارك االآَم 
ال�سع����ب وجت����اوب معه����ا وج�سده����ا يف ق�سائ����ده واأ�سع����اره و�سوره����ا بالق����وايف 

باأح�سن ما ميكن.
�س����درت ل����ه ع����دة دواوين منه����ا )هدي����ر ال�س����الل( و )رباعي����ات( و)يف حمراب 
باخو�����س( و )زئ����ري العا�سف����ة( وم����ن اآث����اره االأخ����رى ق�سي����دة )ي����وم احل�س����ني 
اخلال����د( نظمه����ا �سن����ة 1954م وتويف وهو ال ي����زال يف عمر ال�سب����اب اإذ ُوِلد �سنة 

1930م وتويف �سنة 1958م ومن ق�سيدته )احل�سني العظيم( هذه االأبيات :

اأب���������ا ال���������س����ه����داء ح�������س���ب االأر��������������س ف����خ����راً 
وج����������ال����������دت ال�������ط�������غ�������اة ب������������دت ج�����م�����وع�����اً 
ن�������زل�������ت ال�������ط�������ف ف������ان������ت�������������س������روا ج��������������راداً
وت���������������س�������األ�������ه�������م ف�����������ال ت������ل������ق������ي جم�����ي�����ب�����اً
امل�����ن�����اي�����ا ت����خ���������س����ى  ال  ال�����������س�����ي�����ف  ج�������ذب�������ت 
ق�����ف�����اه�����ا ع�������ل�������ى  اجل����������م����������وع  األ�����������وي�����������ت  و 

ن��������زل��������ت ب������ه������ا وح�����������ارب�����������ت ال�����������س�����ب�����اع�����ا
ج�����ح�����اف�����ل�����ه�����ا وق������������د خ���������������س�������اأت ط����ب����اع����ا
ت�����خ�����اط�����ب�����ه�����م ف��������ال ت�����ل�����ق�����ى ا�����س����ت����م����اع����ا
وت��������دع��������وه��������م ف������ل������م جت���������د ان���������س����ي����اع����ا
ال����ب����ق����اع����ا م����������الأ  ال������������ذي  اجل�����ي�����������س  وال 
م�������ط�������ّوح�������ة وق������������د ي�����ئ�����������س�����ت ������س�����راع�����ا

ال�شاعر عبا�س اأبو الطو�س
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�سالة امل�سافر
بدري	الغزايل	احللي	

الفر�سخ = 5.5 كيلومرتا
8 فرا�سخ = 44 كيلومرتا

الفر�سخ = ثالثة اأميال اذن امليل ي�ساوي 1833 
مرتاً تقريباً ..

امليل بذراع اليد = اربعة اآالف ذراع.
ذراع اليد = 46 �سنتمرتاً تقريباً .

الربيد = 4 فرا�سخ
امل�سافة االمتدادية = 44 كيلومرتا.

امل�ساف���ة التلفيقي���ة = م�سافة الذهاب + م�سافة 
االياب.

اأدلة وجوب الق�سر على امل�سافر
ع���ن زرارة بن اع���ني وحممد بن م�سلم الثقفي 
قاال : قلن���ا الأبي جعفر الباقر )عليه ال�سالم( 
م���ا تقول يف ال�سالة يف ال�سفر كيف هي ؟ وكم 

هي ؟ 
فق���ال : ان اهلل عزوجل يق���ول : " واذا �سربتم 
يف االر����س فلي����س عليكم جن���اح ان تق�سروا يف 
ال�سالة" ف�سار التق�سري يف ال�سالة واجباً يف 
ال�سف���ر كوجوب التمام يف احل�سر ، قاال : قلنا 
ل���ه : ق���ال اهلل عزوجل : " لي����س عليكم جناح" 

ومل يقل : افعلوا ، فكيف اوجب ذلك ؟ 
فق���ال : اأولي�س قد ق���ال اهلل عزوجل يف ال�سفا 

وامل���روة فم���ن ح���ج البي���ت او اعتمر ف���ال جناح 
علي���ه ان يط���ّوف بهم���ا، اأال ت���رون ان الط���واف 
بهم���ا واجب مفرو����س ، الأن اهلل عزوجل ذكره 
يف كتاب���ه و�سنع���ه نبي���ه ، وكذل���ك التق�سري يف 
ال�سف���ر �س���يء �سنع���ه النب���ي )�سل���ى اهلل علي���ه 

واله و�سلم( وذكره اهلل يف كتابه ...
الو�سائ���ل : جملد 5 / كت���اب ال�سالة �س538 . 
ق���ال ر�سول اهلل )�سل���ى اهلل عليه وال���ه و�سلم( 
: م���ن �سل���ى يف ال�سف���ر اربعاً فان���ا اىل اهلل منه 
ب���ريء ؟ ق���ال االم���ام الباق���ر )علي���ه ال�س���الم( 

يعني متعمداً .

ات�سل���ت االح���رار هاتفياً مبكتب املرجع الديني االعلى يف النجف اال�سرف اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين 
– ومنها ما جرى  – ملعرفة راأيه مبو�سوع اإطالق العيارات النارية يف الهواء يف االحتفاالت الر�سمية وال�سعبية  – دام ظله 
بع���د تاأه���ل املنتخ���ب العراق���ي لنهائيات بطولة امم اآ�سيا وما جرى فيها من �سقوط ع�س���رات ال�سحايا بني املواطنني بني جريح ومعاق 
و�سهي���د – حي���ث علمن���ا ان املكتب قد ا�سدر ه���ذا اال�ستفتاء يف ما م�سى من الزمن بناًء على طلب بع�س املواطنني منه ملعرفة الراأي ال�سرعي يف 
اإط���الق العي���ارات الناري���ة يف مثل ه���ذه املنا�سبات وغريها، ولتاليف ح�سول ذلك قبل املباراة النهائية قامت االح���رار باإعادة ن�سر الفتوى اخلا�سة بذلك على 
مواق���ع االنرتن���ت ال�سه���رية ووزعت���ه عل���ى وكاالت االنباء وقد اذاعته���ا بع�س الف�سائيات ون�سرته���ا بع�س ال�سحف كل ذلك قب���ل املباراة النهائية ، عله���ا ت�ساعد يف منع تكرار 
املاأ�س���اة ، ولك���ن لال�س���ف مل يلت���زم الكث���ريون بذلك ، وكان قد زودنا بن�س اال�ستفتاء اأح���د امل�سايخ الكرام من املكتب بعد االت�سال به هاتفياً ) مع وج���ود ن�سه خمتوماً لديهم( و�سنعيد ن�سره 

لتعميم الفائدة وهذا ن�سه : 
ب�سمه	تعاىل

ال يج���وز اإط���الق العي���ارات الناري���ة ب���ال م���ربر اإذا كان �سبباً الإرعاب النا�س واأذاهم، ويتحمل امل�سوؤولي���ة ال�سرعية كل من يت�سبب يف موت او قتل او جرح، عل���ى تف�سيل مذكور يف حمله، وعلى 
العموم فهذه الظاهرة ب�سبب ما ت�ستبعه من ال�سلبيات منافية للعرف واالخالق ونن�سح كافة االخوة املوؤمنني التجنب عنها البتة، وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري وال�سالح ..

مكتب ال�سيد ال�سي�ستاين يف النجف اال�سرف.

وحول ما ق�سده اال�ستفتاء بعبارة ) على تف�سيل مذكور يف حمله ( اأجاب م�سدر مكتب املرجعية الدينية العليا بان هذا التف�سيل موجود يف كتب الديات 
ال�سرعية حيث ان من يت�سبب يف ما ذكر من اأذية عند اإطالق العيارات النارية له ما يقابله من ديات يجب على ال�سخ�س امل�سبب لالأذى حتملها.

ن�شرت جملة )االحرار( يف عددها الـ ) 88( ال�شادر يوم اخلمي�س 18 من 
رجب املوافق 2 اب 2007 خربا على �شفحتها االوىل هذا ن�شه

رغم	حترمي	املرجع	الأعلى	لها	..
	اإطالق	العيارات	النارية	يف	الحتفالت	ي�سيب	الع�سرات
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ال��ع��دد:
التاريخ: 

عجلُه	ول	توؤجلُه	اطمئنانا	للقدر

 49
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9 �سوال املبارك 1432ه� 
املوافق 8/  ايلول  2011م م	/اإي�ساٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

�س���ارع عل���ى ان تفع���ل اخل���ري ان اتيحت الفر�سة لك الن الفر�سة متر مر ال�سحاب وقد ال تاأتي ثانية فاغتنامها دليل قوة �سخ�سيتك يف 
اتخ���اذ الق���رار ال�سلي���م واالمي���ان املطلق مبا تق���دم عليه واما التباطوؤ ظنا ب���ان القدر �سيعيد لك الكرة فان ذلك م���ن اخيب االمور التي 
تقود �ساحبها للتمادي يف الك�سل واالقالل من فعل اخلري فقد روي عن النبي حممد �سلى اهلل عليه واله و�سلم انه قال : "من فتحت 

عليه باب من اخلري فلينتهزها فانه ال يدري متى تغلق عنه" .
اغتنام فر�س فعل اخلري هي الر�سيد الذي يثقل ميزان امل�سلم يوم احل�ساب كما انها ت�ساعد فاعلها لالقدام على ما هو اف�سل مما قدم 

، قيل النو�سريوان : اي �سيء اعظم امل�سائب عندكم ؟ اجاب : ان يقدر على فعل املعروف فال ي�سطنعه حتى يفوت .
واياك ان مت� مبا اقدمت عليه من معروف على الغري فان خريه يزول نتيجة املنة والفخر وكلما كان فعل اخلري م�ستورا يكون اف�سل 

على عك�س ما تقدم عليه بع�س الف�سائيات من حط قيمة املحتاج من خالل ت�سويره وعر�سه على �سا�ساتها .
قال ال�ساعر :

اذا هبت رياحك فاغتنمها      فان لكل خافقة �سكون
قلمي	املتوا�سعوال تغفل عن االح�سان فيها     فال يدري ال�سكون متى يكون

ما	وراء	العيد	
	طالل	فائق	الكمايل

األوانه���ا  املنا�سب���ات مُبختل���ف  اإحي���اء  اأن  في���ه  �س���ك  ال  مم���ا 
وق���ع  له���ا  والديني���ة  والوطني���ة  واالجتماعي���ة  ال�سخ�سي���ة 
خا����س عن���د ُمريديه���ا كونه���ا نابع���ة م���ن ميوله���م الواقعية 
املرتك���زة اإم���ا عل���ى اأُ�س العقيدة الت���ي ينتمون األيه���ا اأو نابعة 
ع���ن البيئ���ة االجتماعية الت���ي يتمخ�س منها ُع���رف �سلوكي 
ُيالئ���م ذوق تل���ك اجلماع���ة ، اأو ترك���ة اأو اأرث ح���اك حقيق���ة 
االنتم���اء للوط���ن مبفردات���ه من ب�س���ر واأر�س و�سم���اء ، وكذا 
ه���و ح���ال بقي���ة املنا�سب���ات الت���ي ترتب���ط باالإن�س���ان وميول���ه 
النف�سي���ة والعقائدي���ة ارتباطاً تالزمي���اً اأي اأنه كلما جتددت 
تل���ك الذكرى جت���ددت معها عقول وقلوب وج���وارح ُمتبنيها 

لُترتجم اإىل اإحياء يعك�س اإكبار وتعظيم تلك املنا�سبة .
 ومِل���ا تق���دم جن���د كي���ف يتوا�س���ل اإج���الل تل���ك املنا�سبات من 
ُمريدها ، وكيف ُيجدد هوؤالء اآلية اإحياء املنا�سبات الو�سعية 
منه���ا ، الت���ي يك���ون جتديد اآليته���ا طبيعياً لغي���اب ال�سابطة 
التي ُتقيد م�ساحة اإحياء تلك املنا�سبات ، اإال ما ُقيد البع�س 
منه���ا العتب���ارات اآني���ة ، جندها  �سرعان ما تتغ���ري يف ال�سكل 
رغ���م وح���دة مو�سوعها ، وهذا ما نلم�سه جلي���اً لو ا�ستذكرنا 
متغ���ريات طرق وم�سالك االحتفاء مبنا�سبات و�سعية كثرية 
ب���ني جمتمع واآخر اأو ب���ني حقبة زمنية واأخرى اأو من مكان 

الآخر .
واأن هذه املنا�سبات الو�سعية تبقى يف ذاكرة ووجدان ونفو�س 
تل���ك االأمم اإىل ح���ني جم���يء م���ا ين�سخها لعظي���م وقع واأثر 

النا�سخ على املن�سوخ .
 وَمف���اد ما ُنريد ا�ستي�ساحه ه���و اأن اإحياء املنا�سبات الدينية 
ومنه���ا عي���د الفط���ر املب���ارك يختل���ف اختالف���اً جوهرياً عن 
املنا�سب���ات الو�سعي���ة مِل���ا له���ا م���ن اأث���ر عظيم يف نف����س املعني 
به���ا الرتباطه���ا بال�سم���اء ومِلا له���ا من َمٍد غيب���ٍي ُيج�سد عني 

العطاء .
 والأننا ُنحيي يوماً من اأيام اهلل تعال كيوم العيد الذي يجب 
اأن يك���ون وف���ق ال�سابط���ة ال�سرعي���ة والنوامي����س القد�سي���ة 
املتوجة بطابع روح���ي عرفاين متجان�س يتنا�سب مع عظيم 
الذك���رى وبعدها الغيبي كونها يوم���اً من اأيام اهلل جَلّ وعال 
، ل���ذا جَن���د هن���اك اآداب���ا خا�س���ة ل���كل املنا�سب���ات ال�سماوي���ة 
والت���ي منه���ا يوم العي���د الذي يكاد يختلف ن�سبي���اً باآدابه عن 
بقي���ة املنا�سب���ات ، مم���ا ُيحت���م علين���ا اأن نك���ون اأه���اًل الإحي���اء 
ه���ذه املنا�سب���ة التي جعلها اهلل تع���اىل ذخراً و�سرف���اً وكرامًة 

ومزيداً.
وخال�س���ة م���ا ن�سعى األيه من هذه الكلم���ات اأن ندرك ماهية 
العيد وفل�سفته وبيان كونه ع�سارة �سهر رم�سان املبارك وما 
اأفرزه من معان يف غاية الرفعة ، وجوٍد روحٍي ي�سبو لغربلة 

االإن�سان وانت�ساله من م�ستنقع براثن البدن والنف�س اإىل َبِر 
االأمان يف ت�سامي الروح و�سواًل ملرتبة العبودية احلقة ، لذا 
كان العي���د تعب���رياً ع���ن كل تلك املكت�سب���ات ومنطلقا جديداً 

حلياة ِملوؤها نفحات معطرة باآيات اهلل تعاىل .   
فلي�س من املعقول اأن يكون قبال تلك املكانة اجلليلة واملنزلة 
الرفيعة لهذه املنا�سبة العظيمة �سلوك َينُم عن جهل مطبق 
، واأداء ُيل���ّوح بالتم���رد عل���ى اأي���ام اأعزه���ا اهلل تع���اىل وكرمه���ا 

فجعلها عيداً لالإ�سالم وامل�سلمني .
 فم���ا يح�سل عن البع�س القليل هن���ا وهناك باالإ�ساءة لهذه 
االأيام من خالل اإحيائها باأداء ن�ساز ومنهج ُيخالف امل�سمون 
م���ا هو اإال منحى خط���ر َينُم عن جتا�سر على �سريعة ال�سماء 
اأواًل والبيئ���ة االجتماعية ثانياً والقيم واالأعراف االأخالقية 

ثالثاً .
فف���ي الوق���ت ال���ذي نطالب باح���رتام ه���ذه االإرادات مع بالغ 
ا�ستهجانن���ا لتل���ك ال�س���ور امل�ستقبح���ة م���ن رواده���ا ُنحم���ل 
تفعي���ل  واالإعالمي���ة  والثقافي���ة  الديني���ة  املناب���ر  اأ�سح���اب 
دوره���م التوع���وي ، كم���ا ُنحمل اأ�سح���اب الق���رار وامل�سئولني 
يف الدائ���رة التنفيذي���ة اأن يع���وا  اأن حري���ة املعتق���د وال�سلوك 
كق�سية جزئية متثل الفرد قد كفلها الد�ستور �سريطة اأن ال 
تتعار�س مع اأحكام دين الدولة االإ�سالم كق�سية كلية اأقرها 
الد�ستور اأي�سا ، واأن ال تتقاطع مع الذوق واالآداب العامة .                                            
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هم�صة..

هم�سة..

قيمة التطور احل�ساري عندما نح�سن ا�ستخدام 
ما تطور وا�ستجد من االت وادوات واجهزة تخدم 
قد  فنكون  اال�ستخدام  ا�سئنا  ما  واذا   ، االن�سان 
�ساهمنا يف ا�ستحداث ظاهر �سلبية مرفو�سة اما 

�سرعا او خلقا .
ا�ستهجان  تثري  التي  الظواهر  تلك  بني  ومن 
املواطنني هي ا�ساءة ا�ستخدام املنبه يف ال�سيارات 
�سيارات  �سائقي  بع�س  قبل  من   ) الهورن   (
ال�سرطة  واال�سعاف واملواطنني حيث انهم كثريا 
اماكن  يف  املزعج  ال�سوت  هذا  ي�ستخدمون  ما 
�سحة  على  يوؤثر  مما  ا�ستخدامها  ت�ستوجب  ال 
يعانون من  الذين  قبل  املواطنني خ�سو�سا من 
وامرا�س  وال�سكر  كال�سغط  مزمنة  امرا�س 
وفاة  هي  امامي  حدثت  حادثة  واذكر   ، القلب 
�سائق  ا�ستخدام  نتيجة  القلبية  بال�سكتة  �سخ�س 
�ساحنة جلهاز املنبه والذي يكون �سوته مزعجا 

جدا ..

�سوت	املنبه

بناَءِك .. واكت�س��في كنوزهم .. وا�س��تثمريها ..  اع��ريف اأ

املوهبُة واالإبداع عطية اهلل تعاىل جُلّل النا�س 
تنم���و  االأعم���اق  كامن���ة مودع���ة يف  وب���ذرة   ..
اأو تثم���ر اأو تذب���ل ومت���وت كل ٌ ح�س���ب بيئت���ه 

االجتماعية والثقافية..
ن�سب���ة  اإن  ُتب���ني  الدرا�س���ات  الأح���دث  ووفق���ا ً 
املوهوب���ني م���ن االأطفال من �س���ن الوالدة اإىل 
 %90 نح���و  اأعماره���م  م���ن  اخلام�س���ة  ال�سن���ة 
ال�سابع���ة  �س���ن  اإىل  االأطف���ال  ي�س���ل  وعندم���ا 
تنخف����س ن�سبة املبدعني منه���م اإىل 10% وما 

واالأع���راف  التعلي���م  اأنظم���ة  اإىل  ي�سل���وا  اأن 
االجتماعية تعم���ل عملها يف اإجها�س املواهب 
وطم����س معامله���ا م���ع اإنه���ا كان���ت ق���ادرة عل���ى 

احلفاظ عليها ، بل تطويرها وتنميتها ..
اأن���ت حتب���ني ابنك اأي���ن امل�سكل���ة اإذن؟! واأي�سا 
حتب���ني له االإب���داع، امل�سكلة ه���ي االإرادة وعدم 
التقاع�س ب�سبب حج���ج الظروف االجتماعية 
واحلال���ة االقت�سادية املالية ونحو ذلك، ُفرب 
كلم���ة طيب���ة �سادق���ة وابت�سام���ة عذب���ة ت�سنع 
وم�ساع���ره  الطف���ل  اأحا�سي����س  يف  االأعاجي���ب 

وتكون �سبباً يف تفوقه واإبداعه.
ودرا�س���ات  الواق���ع  يدعمه���ا  احلقيق���ة  وه���ذه 
معظ���م  اإن  عل���ى  جُتم���ع  الت���ي  املتخ�س�س���ني 
املوهوب���ني  والق���ادة  واملخرتع���ني  العباق���رة 
ن�س���اأوا وترعرع���وا يف بيئ���ات فق���رية واإمكانات 

متوا�سعة.
فمقالن���ا له���ذا اليوم ه���ي اكت�س���اف االإبداع يف 
نفو����س اأطفال���ك �سيدت���ي قب���ل اأن تذب���ل تلك 
املواه���ب عنده���م، واالأم���ر الث���اين ه���و وج���ود 

االإرادة والقابلية على التغيري عندك.

اعداد:	ح�سنني	ال�ساجلي

ب����ني  التعام����ل  اأ�سا�����س  والرحم����ة" هم����ا  "امل����ودة 
الزوج����ني ، فعلى كل م����ن الزوجني مراعاة �سعور 
الطرف االآخر وميول����ه واحرتام راأيه والتعاطف 
مع����ه ف����اإذا حتقق التفاه����م واحلب ب����ني الزوجني 
حتقق����ت ال�سع����ادة الزوجي����ة وحتقق����ت العالق����ات 

الناجحة بني الزوجني ، وحتقق الزواج املثايل.
  و�سع����ور الزوج����ة اأن زوجها ال يك����رتث برغباتها 
وال يحر�س على م�ساركتها يف اأمور االأ�سرة �سعور 
موؤمل لذا يج����ب على الزوج مراعاة �سعور زوجته 
والرف����ق بها فينبغي عليه اأن ياأخذ بعني االعتبار 
ما تقوم به من جهود وما تتحمله من م�سوؤوليات 
داخل البيت وخارجه وما قد ي�سبب ذلك لها من 

اإرهاق ج�سدي واأحياناً ت�ستت فكري.

	والتفاهم احلبُّ

قال	ر�ســول	اهلل	)�ســلى	اهلل	عليه	
والــه(:		من	لقم	يف	فم	اأخيه	لقمة	
حلــو	،	ل	يرجــو	بهــا	ر�ســوًة	،	ول	
يخــاف	بها	من	�ســّره	،	ول	يريد	اإل	
وجهه	،	�سرف	اهلل	عنه	بها	حرارة	

املوقف	يوم	القيامة.
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	اإىل	من	يقوُل	اأنا	م�سلم
اأمرية	علي	عبد

اإىل من يقول اأنا م�سلم وي�سهد اأن ال اله اإال 
اهلل وان حممداً ر�سول اهلل، ملاذا ال ت�سلي؟ 
اأو متهاون يف �سالتك وتف�سل اأعمال الدنيا 
عل����ى ال�سالة؟! مل����اذا ال تعطي حق الفقراء 
وتزك����ي اأموالك اأو لي�س اهلل ور�سوله اأمرنا 
بال�س����الة والزكاة وقال يف كتابه العزيز: " 
ُموا  َكاَة َوَما ُتَقدِّ الَة َواآُتوا ال����زَّ َواأَِقيُم����وا ال�سَّ
 َ ِ اإِنَّ اهللَّ ُدوُه ِعْنَد اهللَّ الأَنُف�ِسُك����ْم ِمْن َخرْيٍ جَتِ

رٌي. ا َتْعَمُلوَن َب�سِ مِبَ
اإىل م����ن تق����ول اأن����ا م�سلمة مل����اذا ال ترتدين 

احلجاب وتظهرين مفاتن����ك اإىل االأجانب 
عندم����ا  اجلاهلي����ة  ت����ربج  وتتربج����ني 
تخرج����ني وتقلدي����ن ممثل����ة اأو مطرب����ة يف 
لب�سه����ا؟! اإذا كن����ت تربري����ن تربج����ك ه����ذا 
باأن����ه ثقافة فلم����اذا نهان����ا اهلل ور�سوله عن 
ه����ذه الثقاف����ة؟! اأو لي�س اهلل ق����ال يف كتابه 
����ِة  اِهِليَّ َج اجْلَ َت����رَبُّ ْج����َن  العزي����ز : " َواَل َترَبَّ

ااْلأُوىَل ".
اإىل من تقول اأنا م�سلمة وترتدي احلجاب 
مل����اذا تهينني احلج����اب بو�سع����ك ِ م�ساحيق 
التجميل عندما تذهبني اإىل العمل اأو اإىل 

الزيارة، وهذه الطامة الكربى .

اإىل من يق����ول اأنا م�سلم وي�سلي ملاذا ترفع 
�سوتك على والديك وبع�س االأحيان ت�سل 
اإىل ال�سرب اأو تقاطعهما ال تزورهما اإال يف 
ال�سهر اأو يف ال�سنة مرة؟! وتربر مقاطعتك 
هذه عنه����م بان�سغالك بالعمل اأو االأوالد اأو 
لي�����س ه����م اأه����م م����ن كل عمل وق����ال اهلل يف 
َك اأَالَّ َتْعُبُدوا اإِالَّ  ى َربُّ كتابه العزيز: " َوَق�سَ
ا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك  مَّ ْح�َسان����اً اإِ ����اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِ اإِيَّ
َحُدُهَم����ا اأَْو ِكالُهَم����ا َفال َتُق����ْل َلُهَما  اْلِك����رَبَ اأَ
اأُفٍّ َوال َتْنَهْرُهَم����ا َوُق����ْل َلُهَم����ا َق����ْواًل َكِرمياً، 
ْحَم����ِة  لِّ ِم����ْن الرَّ َواْخِف�����سْ َلُهَم����ا َجَن����اَح ال����ذُّ

ِغرياً ". َوُقْل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّيايِن �سَ

اأم	زهراء
االأقل.  على  مرتني  يوميا  لتقراأها  اأمامك  وعلقها  ورقة،  على  ذلك  واكتب  احلياة،  يف  ور�سالتك  هدفك  • حدد 

• خط���ط حليات���ك امل�ستقبلي���ة وفق هدفك ور�سالتك، و�سع اخلطوات التي �ستقوم به���ا هذه ال�سنة وال�سنوات القادمة، 
وتذكر اأنك كلما خططت بعمق ودقة وفهم واع ملدة اأطول كلما ات�سحت لك الروؤية. 

الفجر.  بعد  يوميا  بها  �ستقوم  التي  والواجبات  االأعماَل  مفكرٍة  يف  • �سجل 
فاملهم.  االأهم  اأعمالك،  يف  االأولويات  ترتيب  على  • حافظ 

تطويرها.  وحاول  املميزة  مهاراتك  واعرف  ذاتك  يف  • تفر�س 
"ق�سة جناحي"، مذكراتك اليومية، واكتب اإجنازاتك على اجلهة اليمنى، واأخطاءك التي  • دوِّن يف مذك���رة خا�س���ة، �سمه���ا 
قم���ت به���ا عل���ى اجلهة الي�س���رى، وراجع ه���ذه املذكرة اأ�سبوعي���ا. وكافئ نف�سك عل���ى االإجناز والنج���اح وعاقب نف�س���ك ومُلْها على 

االأخطاء. 
القوة فيك  نق���اط  ال�سع���ف، و�سع اخلطط لتطوير  القوة فيك ونقاط  نق���اط  • �سج���ل يف مذكرات���ك -"ق�س���ة جناحي"- 

والتغلب على نقاط ال�سعف فيك. 
املغرب.  قبيل  م�ساًء  اأو  مبكر  بوقت  �سباحا  يكون  اأن  وُيف�سل  يومي،  ب�سكل  امل�سي  على  • حافظ 

دائما.  باإيجابية  نف�سك  • خاطب 
احلياة.  �سغوطات  نف�سك  عن  لتخفف  مثال؛  اأ�سبوعية  بنزهة  واآخر  وقت  بني  نف�سك  عن  ح  • روِّ

اأ�سبوعني مثال، وحتى ت�ستفيد من  اأن تنه���ي كتابا كل  • ق���م باإع���داد خط���ة للقراءة واملطالعة اليومية، واحر�س على 
ع يف قراءتك لتزيد من  قراءت���ك دوِّن مالحظات���ك عل���ى م���ا تقروؤه، واقتب�س منه بع����س اجلمل اأو الدرو�س التي تعلمته���ا واكتبها يف "ق�سة جناحك". ون���وِّ

معرفتك وثقافتك يف كافة املجاالت احلياتية.

عالقتَك مع ذاتك
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الخت	براء	حيدر	
بعثت لنا ت�ستف�سر عن كيفية م�ساركتها بالكتابة وعن اي طريق تبعث 

امل�ساركة 
االحرار : على نف�س االمييل الذي بعثت فيه ا�ستف�سارك كما وميكنك 

ت�سليمها اىل ق�سم االعالم ، اهال بك يف جملة االحرار كاتبة وقارئة
�����������������������������

الخ	حممد	كاظم	جا�سم	ـ	بابل	
ي�ستف�سر عن امكانية توزيع جملة االحرار على املكتبات االهلية 

ليمكننا اقتنائها منهم يف حالة عدم متكننا من زيارة كربالء .
االحرار ك نحن نخ�سى من ا�ستغالل املواطن وبيعها باكرث من 

ال�سعر املدعوم واملقرر لها وبالرغم من ذلك فان املقرتح قيد 
الدرا�سة 

�����������������������������������������
م�ساركة	من	الخت	ام	غدير	بعثتها	على	امييل	العتبة	

جاء	فيها
كربالء يازمن العطاء ... يا اأمل الباكي ويا اأر�س العلماء ...

كربالء يا كرب وبالء .. ويامكان الرم�ساء يابالد احلزن والويالء...
كربالء .. يامنارة ال�سماء .. يانورا يهتدي بِك اجُلهالء ..

كربالء .. ياعز االأمم ويا اأر�س ال�سهداء ... ويا من حملت ا�سرف 

ال�سرفاء..
كربالء .. يامن ت�سرفت 

بني ُكل البقاع .. و�سورت 
ملحمة املجد والبقاء ..

كربالء .. ر�سمت لطريقك 
اخللود ... وَعرّجِت اإىل ال�سماء 

كعرو�ٍس برداء اأبي�س ملطٍخ بالدماء ... 
دماء ازكى االأولياء .. واإمام االأتقياء ..

 ونور االرج����اء ..
كربالء ... هنيئاً لِك مبا حملت ..

 وطابت اأر�س نالت و�سام ال�ُسرفاء ..
كربالء ... يانورا ميتد اإىل ال�سماء .. 

و�سعت قدمي يف اأول امل�سري اإليِك .. ومل اجد منِك اجلفاء ..
كربالء .. لِك دمعي يتناثر على الرم�ساء ..

كربالء .. بقيِت خالدًة اىل ابد الدهر رغم جفاء االأعداء ...
كربالء .. �ستبقني مرفوعة ٌ�ساخمٌة ينهل منك درو�ٌس وعرب 

ف� يرتوي منك االأتقياء 
كربالء .. �ستبقني كل يوم ت�سقط منِك �سوراً يج�سدها ال�سعراء..

كربالء ... اإليك اأنحني حزنا يا اأر�س االأنبي���اء ...

ما	الفرق	بينهم	وبني	معامل	الطابوق	؟؟
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

	ارتفاُع
الهوية
	ال�سخ�سية

وال�سمو  البلوغ  من  املوؤمن  يبلغ 

الروحي ، اإىل مرحلة ترتفع عنده 

احلواجز ، حتى حاج������������ز ) هويته( 

اخللق  مع  تعامله  يف  ال�سخ�سية 

..مبعنى اأنه يرى اجلماعة املوؤمنة 

اأخيه  فحاجة   ، الواحد  كالوجود 

عامل  يف   - يرى  ال  اإذ   ، كحاجته 

الواقع ال التلقني - اأولويًة حلوائج 

نف�سه قيا�ساً اإىل حوائج غريه ، فاإن 

ن�سبة العباد اإىل احلق ن�سبة واحدة 

املعلوم  ..ومن  اخللق  جهة  من 

اأن هويته ال�سخ�سية من لوازم ) 

اإنّي�ته ( التي ال بد واأن يذيبها يف 

وعندئٍذ   ، واإرادته  احلق  م�سيئة 

حالة  اإىل  عنده  االإيثار  يتحول 

طبيعية غري منافرة ملزاجه ، فال 

يرى معها ُعجباً يف نف�سه ، وال مّن�ة 

على عباده ..وهذه احلالة بحق من 

اأعظم  ) كوا�سف ( البلوغ النف�سي ، 

الذي قّل�ما و�سل اإليه الوا�سلون . 

كنت اأفكر ذات يوم يف حيوان الفيل، وفجاأة ا�ستوقفتني 
فك���رة حريتن���ي وه���ي حقيق���ة اأن ه���ذه املخلوق���ات 

ال�سخمة قد مت تقييدها
يف حديق���ة احليوان بوا�سط���ة حبل �سغري يلف 
حول قدم الفيل االأمامية، فلي�س هناك �سال�سل 

�سخمة وال اأقفا�س.. كان من املالحظ
جداً اأن الفيل ي�ستطيع وبب�ساطة اأن يتحرر من 

قي���ده يف اأي وق���ت ي�س���اء لكن���ه ل�سبب م���ا ال يقدم 
على ذلك!

�ساه���دت مدرب الفي���ل بالقرب منه و�ساألته: مل تقف هذه 
احليوانات ال�سخمة مكانها وال تقوم باأي حماولة للهرب؟

ح�سناً، اأجاب املدرب: حينما كانت هذه احليوانات ال�سخمة حديثة الوالدة وكانت اأ�سغر بكثري مما 
هي عليه االآن، كنا ن�ستخدم

لها نف�س حجم القيد احلايل لرنبطها به.
وكانت هذه القيود – يف ذلك العمر- كافية لتقييدها.. وتكرب هذه احليوانات معتقدة اأنها ال تزال 

غري قادرة على فك القيود والتحرر
منه���ا ب���ل تظل على اعتق���اد اأن احلبل ال يزال يقيدها ولذلك هي ال حتاول اأبداً اأن تتحرر منه ، كنت 

منده�ساً جداً. هذه احليوانات – التي
متل���ك الق���وة لرف���ع اأوزان هائل���ة- ت�ستطيع وبب�ساطة اأن تتح���رر من قيودها، لكنه���ا اعتقدت اأنها مل 

ت�ستطع فعلقت مكانها كحيوان الفيل، الكثري
من���ا اأي�س���اً مي�س���ون يف احلياة معلق���ني بقناعة مفادها اأنن���ا ال ن�ستطيع اأن ننجز اأو نغ���ري �سيئاً وذلك 

بب�ساطة الأننا نعتقد اأننا عاجزون عن ذلك
اأو اأننا حاولنا ذات يوم ومل نفلح.

الفيل واحلبل ال�صغري

- ا�ستخ���دم اذن���ك الي�سرى للمكامل���ات بالهاتف 
اجلوال.

- ال ت�س���رب اأك���رث من فنجانني م���ن القهوة يف 
اليوم.

-ال تتن���اول احلبوب واقرا����س االدوية مع ماء 
�سديد الربودة.

- ال تتناول وجبات د�سمة بعد ال�ساعة 5 م�ساء.
- قلل من كمية ال�ساي الذي تتناوله يوميا.

- قل���ل من كمي���ة االأطعم���ة الد�سم���ة وامل�سبعة 
بالدهون التي تتناولها يف العادة.

- اأكرث من �سرب املاء �سباحا واأكرث من الليل.
- ابتعد عن الهاتف اجلوال اأثناء ال�سحن.

- ال ت�ستخدم �سماعات االأذنني لفرتات طويلة.
- اأف�سل وقت للخلود اإىل النوم من ال�ساعة 10 

م�ساءا واال�ستيقا�س 6 �سباحا.
- ال ت�ستلقي مبا�سرة بعد تناولك الأدويتك.

- ال تت�س���ل وال جت���ب على اي���ة مكاملة اذا كانت 
البطاري���ة �سعيف���ة ج���دا حي���ث اأن اال�سعاع���ات 
الت���ي يطلقه���ا اجله���از تك���ون م�ساعف���ة 1000 

مرة.

ن�صائح مهمة ل�صحتك
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