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ال�سالم قال: كان طول  اأبي عبد اهلل عليه  اأبان بن عثمان عن  ابي ن�سر عن  ابن  • روي عن 
الكعبة يومئذ ت�سعة اأذرع، ومل يكن لها �سقف ف�سقفها قري�س ثمانية ع�سر ذراعا.

خا�سة ها�سم  بنو  باالمة  املراد  ان  ال�سالم  عليه  ال�سادق  عن  وروي  البيان  جممع  • يف 
ولد  يعني  فانه  )االآية(  منهم  ر�سوال  فيهم  وابعث  قوله  واما  اإبراهيم  بن  علي  تف�سري  • يف 

ا�سماعيل عليه ال�سالم فلذلك قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله انا دعوة اأبي اإبراهيم.
بن  حممد  البنه  و�سيته  يف  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  قال  الفقيه  يح�سره  ال  من  يف   •
وجل:  عز  فقال  عليه،  عقد  ما  القلب  عن  والتعبري  االقرار  الل�سان  على  وفر�س  احلنفية: 

قولوا اآمنا باهلل وما انزل اإلينا.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�سكرتري  التحرير



. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
دور املرجعي����ة العلي����ا يف النجف اال�سرف يف احتواء ما ع�سف 
بالع����راق بعد �سق����وط ال�سنم من م�س����اكل �سيا�سية وطائفية 
ال ميك����ن الح����د ان يجهله او يتغا�سى عن����ه والهدف اال�سمى 
الذي ت�سعى املرجعية لتحقيقه هو حفظ العراقيني والعراق 

، وال يخفى على رجال ال�سيا�سة الدور امل�سرف هذا .
عندما حتدق االزمات باحلكومة العراقية يت�سارع رجاالتها 
بزي����ارة النج����ف وم����ن خمتل����ف الطوائ����ف والقومي����ات فكان 
�سماح����ة املرج����ع االعل����ى دام ظل����ه ال يبخ����ل عليه����م بالن�سح 
وتق����ارب وجهات النظر وكان له����ذه الزيارات االثر االيجابي 
االدارة  ان  حت����ى  لدرج����ة  امل�س����اكل  م����ن  كث����ر  احت����واء  يف 
االمريكي����ة تعلق امالها عل����ى املرجعية اذا ما املت بها م�سكلة 
�سيا�سي����ة عوي�س����ة يف العراق فكانت تر�س����خ رغما عنها لراي 

�سماحته .
ه����ذه الزي����ارات يجب ان يك����ون لها اثر عل����ى الواقع العراقي 
الذي يطمح اليه ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظله ولكن مع مرور 
ال�سن����ني والوع����ود مل يلم�س تقدما حقيقي����ا ملمو�سا مبعنى 
الكلم����ة حتى وان كان مب�ستوى ن�سف الطموح ، هذه احلالة 
ا�سبح����ت امل����ادة الد�سم����ة للعب����ث بعق����ول بع�����س العراقي����ني 
ل����زرع الت�سكيك بالعالقة ب����ني املرجعية واحلكومة مما حدا 
باملرجعي����ة بان ترف�س  ا�ستقبال امل�سوؤولني ال�سيا�سيني حتى 
اوال ال جت����ر جتي����را �سلبي����ا وثاني����ا تعترب مظاه����رة �سلمية 

للمرجعية �سد االداء احلكومي .
لال�سف ال�سديد مل نلم�س اي ردة فعل ايجابية من احلكومة 
لغر�س اعادة املياه ملجاريها ال �سيما وانهم ام�سوا ما يقارب 
�سنتني يف احلكومة واالنتخابات املقبلة بلمح الب�سر �ستطرق 

االبواب وعندها كيف �ستت�سرف احلكومة ؟.
موقف املرجعية هذا يذكرنا مبوقف اية اهلل العظمى ال�سيد 

حم�سن احلكيم قد�س �سره 
النج����ف  الث����اين  في�س����ل  املل����ك  زار  عندم����ا   1949 �سن����ة  يف 
اال�س����رف، وح�سب التقاليد اأّن ال�سّي����د احلكيم ي�ستقبل امللك 
باحل����رم، فقد زار حماف����ظ كربالء عبد الر�س����ول اخلال�سي 
النج����ف وطلب من ال�سّيد احلكي����م ا�ستقبال امللك يف احلرم، 
رف�����س ال�سّيد احل�س����ور وا�ستقبال امللك، وبعد املناق�سة نهره 
ال�سّي����د احلكيم بالرف�����س القاطع وقال: لق����د اجتمعت معه 
)اأي امللك( اأّول مّرة لوجود احتياجات للنا�س ذكرناها، يبدو 
اأّن الق�سّي����ة لي�س����ت جّدية حيث مل يتّم حلّد االن تنفيذ هذه 

احلاجات واإّنا هي للدعاية.

االأ�سرُة وم�سوؤوليُتها املب��������������������ا�سرُة عن �سالِح االأبناِء

وفٌد من العتبة احل�سينيةاملقد�سة..
 ي�سارك يف املوؤمتر التكرميي العا�سر يف بروت لتكرمي ال�سيخ بدري امان الدين

ال�سهيد ال�سيخ عبد الر�سا ال�سايف
عامل جماهد ومرٍب فا�سل
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جمعت خطبة اجلمعة ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي 
الكربالئي ثالث م�سائل مهمة تعرت�س ال�سارع العراقي 
لها تاثراتها اخلطرة على حياة العراقيني اذا مل يتم 
تداركها فكان اول امر تطرق اليه بخ�سو�س الكفاءات 

العلمية وما تتعر�س له من عمليات ارهابية ادت اىل اما 
اغتيالها او هجرتها فقد ذكر �سماحته بهذا اخل�سو�س ما 

يلي :
 "اود ان احتدث عن حادثة مقتل طبيب االع�ساب املعروف 
املدينة  هذه  ت�سهد  حيث  كركوك  يف  الدامرجي  الدكتور 
تارة  وباخلطف  تارة  باالغتيال  لالطباء  م�ستمراً  ا�ستهدافاً 

اخرى ...
ان االطباء ميثلون ثروة علمية وطبية وطنية كبرة خا�سة 
االطباء املاهرين وا�سحاب اخلربة الطويلة فهوؤالء من جهة 
هم ا�ساتذة يف كليات الطب ي�ساهمون بعلومهم وخربتهم يف 
تخريج طلبة كليات الطب بكفاءة عالية ... ويف نف�س الوقت 
اهلل  من  بلطف   ( �سفائهم  يف  وي�ساهمون  املر�سى  يعاجلون 
�سّبب خروج عدد كبر منهم ومن  تعاىل و�سفاء منه( وقد 
يف  االرهاب  ب�سبب  اإما  العراق  من   – �سابقاً   – اال�ساتذة 
خ�سارة  اىل  ال�سابق  النظام  �سيا�سات  او  االخرة  ال�سنوات 

علمية كبرة للعراق ..
اخلربة  وا�سحاب  املاهرين  االطباء  من  الكثر  وهناك 
والكفاءة قد تركوا العراق .. وهذا ادى اىل ا�سطرار املواطن 
والذي  العراق  خارج  نف�سه  يعالج  ان  اىل  املري�س  العراقي 
 – وامل�سقة  العناء  مع  االموال  من  الكثر  خ�سارة  ي�سبب 

ورمبا – املذلة يف بع�س االحيان لهوؤالء املواطنني ...
ال�سعب  ابناء  يعني خ�سارة  االطباء  هوؤالء  وبالتايل فخروج 
العراقي للخدمات ال�سحية املتطورة والتي يحتاجها ب�سورة 
كبرة ا�سافة اىل اخل�سارة العلمية التي حتملتها اجلامعات 
اىل  االطباء  هوؤالء  وتعّر�س  خروجهم  ب�سبب  العراقية 
االغتياالت امل�ستمرة او اخلطف وطلب الفدية منهم، ُيخ�سى 

منه خروج البقية الباقية من هوؤالء االطباء املاهرين الذين 
يحتاجهم العراق كاحتياجه اىل الرثوات االخرى ..

ومن هنا فاملطلوب هو توفر احلماية لهم من قبل االجهزة 
التي  اذ ال تقل اهميتهم عن اهمية بع�س االماكن  االمنية 

يوفر لها حماية باملئات من االجهزة االمنية ..
مبيزانية  يتعلق  اآخر  الأمر  اتعر�س  ان  اود  املنا�سبة  وبهذه 
قلة  من  ي�سكون  فهم  املحافظات  يف  ال�سحة  مديريات 
املديريات  هذه  عجز  اىل  �ستوؤدي  التي  التخ�سي�سات 
وامل�ست�سفيات يف املحافظات عن توفر االحتياجات اال�سا�سية 
من  ال�سحة  مديريات  من  الكثر  معاناة  اىل  ا�سافة 
االجراءات الروتينية املعقدة التي �سّلت الكثر من امل�ساريع 
اال�سراع  تتيح  التعليمات  يف  مرونة  هناك  لي�ست  انه  او 
املثال  �سبيل  على  ومنها  املهمة  الطبية  امل�ساريع  اجناز  يف 
تخ�سي�س �ستة ع�سر مليار دينار لبناء 23  �سالة عمليات يف 
كربالء واملتوفر 15 مليار دينار فال الوزارة ت�سمح ببناء ما 
ميكن بناوؤه بهذا املبلغ وال هي توفر املليار املطلوب الإجناز 

امل�سروع .."
وجاء االمر الثاين الذي ا�سار اليه �سماحة ال�سيخ الكربالئي 
هو بخ�سو�س قانون العفو العام وما يحذر منه اذا تخللته 

بع�س الثغرات فذكر :

الشيخ الكربالئي:ان االطباء ميثلون ثروة علمية وطبية وطنية كبرية خاصة االطباء املاهرين واصحاب 

اخلربة الطويلة.. فاملطلوب هو توفري احلماية هلم من قبل االجهزة االمنية اذ ال تقل اهميتهم عن اهمية 

بعض االماكن اليت يوفر هلا محاية باملئات من االجهزة االمنية
اخُلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف االأ�سرف �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي

املكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف        الزمان:10/ �سوال  1432ه� املوافق 9-9-2011 م

مديريات ال�صحة يف املحافظات 
ي�صكون من قلة التخ�صي�صات 

التي �صتوؤدي اىل عجز هذه 
املديريات وامل�صت�صفيات 
يف املحافظات عن توفري 
االحتياجات اال�صا�صية

عدم وجود خطة وا�صحة وبعيدة 
املدى للوزارة يف �صيا�صة اال�صترياد 

او التعاقد ب�صكل يوفر  - مبا ينا�صب 
التخ�صي�صات املالية املخ�ص�صة 
للوزارة – من مواد غذائية رمبا 

ب�صبب عدم وجود ما يكفي من 
اخلرباء يف التجارة ووجود مفا�صل 
للف�صاد يف الوزارة وبع�ض مافيات 

الف�صاد ما تزال تتحّكم مبفا�صل 
مهمة يف الوزارة ..

،،

،،

،،

،،

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



على  العام  العفو  لقانون  م�سودة  لطرح  نية  هناك   "
الربملان يف االيام القادمة والذي نود ان نبّينه ..

ملواد  القانونية  ال�سياغة  اإحكام  جداً  ال�سروري  من  انه 
اطار  يف  يكون  بحيث  فيه  لب�س  ال  وا�سح  وب�سكل  القانون 
او  االرهابيني  خروج  اىل  توؤدي  ثغرات  بح�سول  ي�سمح  ال 
مرة  ويعودون  العدالة  قب�سة  من  انفالتهم  او  املف�سدين 
املرة  يف  ح�سل  كما  االجرامية  اعمالهم  ملمار�سة  اخرى 
اىل  ادت  القانون  يف  ثغرات  هناك  كانت  حينما  ال�سابقة 
ايديهم  تلّطخت  ممن  االرهابيني  من  كبر  عدد  خروج 
دورهم  ليمار�سوا  جديد  من  وعادوا  العراقيني  بدماء 

االجرامي ..
املف�سدين  من  عدد  يفلت  ان  اىل  الثغرات  تلك  اّدت  كما 

ومنهم م�سوؤولون كبار ) وزراء ( ثبت عليهم الف�ساد املايل 
الكبر وقد فلتوا من امل�ساءلة واملحا�سبة ب�سبب ذلك ..

للمجرمني  الفر�سة  الإعطاء  مطلوب  العفو  ان  �سحيح 
اىل  يوؤدي  عنهم  والعفو  جرميتهم  على  ندموا  الذين 
اعادتهم للمجتمع كاأفراد ي�ساهمون يف بناء املجتمع ونفعه 
فهذا   ... لل�سحية  خا�س  حق  هناك  يكون  ال  ان  ب�سرط 
الوزراء  جمل�س  واما  ال�سحايا  اأهل  �ساأن  اخلا�س  احلق 
احلقوق  اطار  يف  و�سالحياتهم  ف�ساأنهم  النواب  وجمل�س 
العامة .. واحلق اخلا�س ال يجوز التنازل عنه اال من قبل 

اهايل ال�سحايا ..
 ) العام  العفو  قانون   ( القانون  يكون  ان  فالبد  وبالتايل 
يف اطار ي�ساهم يف حت�سني الو�سع االمني وعدم التفريط 

باحلقوق اخلا�سة لل�سحية ..
او  االرهابيني  خروج  اىل  توؤدي  ثغرات  فيه  كان  اذا  واما 
املف�سدين كما ح�سل يف ال�سابق حيث ا�ستغلت ثغرات قانون 
بحيث  ال�سابق   النواب  جمل�س  دورة  خالل  العام  العفو 
ليمار�سوا  وعادوا  ال�سجن  من  خرجوا  ارهابيني  هناك  ان 
دورهم االجرامي كما ان بع�س املف�سدين ومنهم م�سوؤولون 
كبار ) ووزراء ( ثبت يف حقهم الف�ساد الكبر قد متكنوا من 
االنفالت من قب�سة العدالة والقانون واملحا�سبة القانونية 

فان هذه الثغرات لو تكررت �ست�سجع االرهابيني واملف�سدين 
على املزيد من االرهاب والف�ساد الن االرهابي او املف�سد – 
يف قرارة نف�سه- حينما يرتكب اجلرمية وال ي�سعر بوجود 
رادع له حينما يرى يف كل فرتة من الزمن ي�سدر قانون 
عفو ويخرج ب�سبب ثغرات فيه فان ذلك �سيوؤدي اىل املزيد 
هوؤالء  مثل  فر�س  وان  وخ�سو�ساً  والف�ساد  االرهاب  من 
لالفالت من قب�سة العدالة ا�سبحت كثرة ومنها الهرب 
 .. اجلرمية  م�سار  لتغير  الر�سوة  اعطاء  او  ال�سجن  من 

ونحو ذلك .."
اما االأمر الثالث والذي �سبق وان مت التطرق اليه يف خطب 
�سابقة اال انه الهميته اعيد احلديث عنه اال وهي احل�سة 

التموينية ومتعلقاتها فقد حتدث قائال :
�سلة  توفر  على  قادرة  غر  التجارة  وزارة  تزال  "ما 
مع  حتى  يتنا�سب  الذي  باملقدار  او  الكاملة  الغذاء 

التخ�سي�سات املالية املخ�س�سة للوزارة ..
وبقاوؤها  الغذائية  ال�سلة  نق�س  منها  �سكاوى  وهناك عدة 
.. ومنها عدم  ال�سابقة  ال�سنوات  كانت يف  كما  على حالها 
�سالحية بع�س املواد املوزعة او املخزونة كال�سكر واحلليب 
ومنها  تاأخر توزيع بع�س املواد ونحو ذلك ما ميثل عجز 
الوزارة عن الوفاء بوعودها لتح�سني البطاقة التموينية 
وتاليف اال�سكاليات واالنفعاالت ال�سابقة .. ولعل مرد ذلك 

اىل عدة ا�سباب :
يف  للوزارة  املدى  وبعيدة  وا�سحة  خطة  وجود  عدم 
ينا�سب  مبا   - يوفر   ب�سكل  التعاقد  او  اال�ستراد  �سيا�سة 
التخ�سي�سات املالية املخ�س�سة للوزارة – من مواد غذائية 
التجارة  يف  اخلرباء  من  يكفي  ما  وجود  ب�سبب عدم  رمبا 
الف�ساد  الوزارة وبع�س مافيات  ووجود مفا�سل للف�ساد يف 

ما تزال تتحّكم مبفا�سل مهمة يف الوزارة ..
ولذلك لو بقي احلال هكذا فانه لي�س من املوؤمل حت�سني 
بعيد  زمن  منذ  املواطنون  بها  يطالب  التي  اخلدمة  هذه 

وقد وعد امل�سوؤولون وخا�سة وزارة التجارة بحّلها ..."

اأهم ماجاء يف اخلطبة
ارهابية  عمليات  من  له  يتعر�سون  وما  العراقية  والكفاءات  االطباء   -1

منظمة ادت اىل اغتيال البع�س وهجرة البع�س االخر.
وب�سكل  القانون  ملواد  القانونية  ال�سياغة  اإحكام  جداً  ال�سروري  من     -2
وا�سح ال لب�س فيه بحيث يكون يف اطار ال ي�سمح بح�سول ثغرات توؤدي اىل 
خروج االرهابيني او املف�سدين او انفالتهم من قب�سة العدالة ويعودون مرة 

اخرى ملمار�سة اعمالهم االجرامية
3-  عمل وزارة التجارة وعدم قدرتها على �سد  النق�س يف ال�سلة الغذائية. 

�صحيح ان العفو 
مطلوب الإعطاء الفر�صة 
للمجرمني الذين ندموا 

على جرميتهم والعفو 
عنهم يوؤدي اىل اعادتهم 

للمجتمع كاأفراد 
ي�صاهمون يف بناء املجتمع 

ونفعه ب�صرط ان ال 
يكون هناك حق خا�ض 

،،لل�صحية

،،
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خط���ب به���ا اإمام اجلماعة بعد �س���الة العيد ، وهي على 

ما رواها ال�سدوق يف كتاب َمْن ال يح�سره الفقيه ، عن 

اأم���ر املوؤمن���ني )علي���ه ال�ّس���الم( بع���د ان حم���د اهلل عز 

وجل واثنى عليه هذا جزء منها  :

ُح ِمْنُه ِنْعَمٌة  يُك���ْم ِعَباَد اهلِل ِبَتْق���َوى اهلِل الَِّذي ال َترْبَ اأُو�سِ

، وال َتْنَف���ُد ِمْن���ُه َرْحَم���ٌة ، وال َي�ْسَتْغِن���ي اْلِعَب���اُد َعْن���ُه ، وال 

َد  ���َب يِف التَّْقَوى ، وَزهَّ ْنُعَم���ُه االأَْعَماُل ، الَِّذي َرغَّ َيْج���ِزي اأَ

َل َخْلَقُه  َز ِباْلَبَقاِء ، وَذلَّ َي ، وَتَعزَّ َر امْلََعا�سِ ْنَي���ا ، وَحذَّ يِف الدُّ

ِبامْلَْوِت واْلَفَناِء ، وامْلَْوُت َغاَيُة امْلَْخُلوِقنَي ، و�َسِبيُل اْلَعامَلنَِي 

ي اْلَباِقنَي ، ال ُيْعِج���ُزُه اإَِباُق اْلَهاِرِبنَي ،  ، وَمْعُق���وٌد ِبَنَوا�سِ

ٍة ، وُيِزيُل  وِعْن���َد ُحُلوِلِه َياأْ�ِسُر اأَْهَل اْلَه���َوى ، َيْهِدُم ُكلَّ َلذَّ

ْنَيا َداٌر َكَتَب اهلُل َلَها  ُكلَّ ِنْعَم���ٍة ، وَيْقَط���ُع ُكلَّ َبْهَجٍة ، والدُّ

ُهْم َيْنِوي َبَقاَءَها ،  الَء ، َفاأَْكرَثُ اْلَفَناَء ، والأَْهِلَها ِمْنَها اجْلَ

اِلِب  َرٌة ، وَقْد َعِجلَْت ِللطَّ ُم ِبَناَءَها ، وِهَي ُحْلَوٌة َخ�سِ وُيَعظِّ

ِعيَف  َوِة ال�سَّ ْ ���نُّ ُذو الرثَّ ، واْلَتَب�َس���ْت ِبَقْلِب النَّاِظِر ، وَي�سَ

ُل���وا ِمْنَها َيْرَحُمُكُم  اِئ���ُف اْلَوِجُل ، َفاْرحَتِ ، وَيْجَتِويَه���ا اخْلَ

ْكرَثَ ِمَن  َرِتُكْم ، وال َتْطُلُبوا ِمْنَها اأَ اهلُل ِباأَْح�َس���ِن َما ِبَح�سْ

اْلَقِلي���ِل ، وال َت�ْساأَُل���وا ِمْنَها َفْوَق اْلَكَف���اِف ، واْر�َسْوا ِمْنَها 

ُفوَن  نَّ اأَْعُيَنُكْم ِمْنَها اإِىَل َما ُمتَِّع امْلرُْتَ دُّ ِباْلَي�ِس���ِر ، وال مَتُ

وا ِباأَْنُف�ِسُكْم ِفيَها  رُّ ُنوَها واأَ�سِ ِبِه ، وا�ْسَتِهيُنوا ِبَها وال ُتَوطِّ

َي واْلَفاِكَهاِت ؛ َفاإِنَّ يِف َذِلَك َغْفلًَة  َم والتَّلَهِّ اُكْم والتََّنعُّ ،واإِيَّ

اراً . واْغرِتَ

اإن دخــول االإمام اأمري املوؤمنني)عليه ال�ســالم( يف ُخطبة عيد الفطر بعد 
حمــد اهلل تعاىل ب�ســكل مبا�سر يف م�ساألــة العيد.. لكيــال تغفلنا البهجة 

والفرح عن اهلل �سبحانه فيقول: 
) اأو�سيك����م بتق����وى اهلل ال����ذي ال تربح منه نعمة، وال تنفد من����ه رحمة، وال ي�ستغني 
العب����اد عن����ه، وال يج����زي اأنعم����ه االأعمال، ال����ذي رّغ����ب يف التقوى، وزّه����د يف الدنيا ، 

وحّذر املعا�سي، وتعزز بالبقاء(.
غر، االأم واالأب الكرميان يهيئان اأ�سباب اال�ستقامة  ال ريب اإن الرتبية تبداأ منذ ال�سِ
الأوالدهم����ا، لكنن����ا يف الواقع نعي�س م�سكلة، وهي ابتعاد االأ�س����رة عن وظيفتها وعدم 
االك����رتاث برتبي����ة االأبناء..وغالب����اً م����ا يغفلون عن ت�سرف����ات االأوالد، ب����ل تاأخذهم 
ال�سفق����ة به����م يف العيد على اإنهم ما يزال����ون �سغاراً، ورفقاً بهم يرتكونهم ليمرحوا 

مع اأترابهم واأ�سدقائهم دونا مراقبة اأو حما�سبة.
فتب����در منه����م يف ال�سارع ت�سرفات على الدولة اأن تكون م�سوؤولة عنها اأدبياً، وكذلك 
يك����ون وجه����اء البلد م�سوؤولني، لكن تبداأ امل�سوؤولية ب�سكل مبا�سر من خالل االأ�سرة 
..ف����رتى بع�����س االأوالد يت�سكع����ون لياًل ونه����اراً بال رقيب، ويتكلم����ون بكالم فاح�س 
و�سيئ وال نعلم اأين وكيف ومتى تعلمونه؟ وال �سك اإن االأب واالأم م�سوؤوالن م�سوؤولية 
كبرة يف ذلك، كونهما اأرخيا لهم حبل الطاعة، معتقدين اإنهما يت�سرفان مل�سلحة 
اأبنهم����ا اأو بنتهم����ا، وهذا ال�سبي اأو ال�سبية اأ�سبه بالغ�سن اللني اإن نا معوجاً؛ فال 
ميك����ن حينئ����ذ اإ�سالحه، ويب����داأ االأب ي�ستغيث، وتبداأ االأم ت�ستغي����ث ب�سبب الغفلة اأو 
التغاف����ل اأو الدف����ع- ال �سمح اهلل- للمع�سية ..فانتبهوا اأيها االأ�سر الكرمية وابدوؤوا 
من ال�سغر، واجعلوا هذا الطفل يعي�س يف اأجواء �ساحلة، ومهدوا له اأجواء الطاعة 
.. ال جتعل����وه يف املع�سي����ة، االأب يف بع�س احل����االت يكون عا�سياً مل يتوفق الن يكون 
ان�ساناً �ساحلاً، فيجب عليه بينه وبني اهلل اأن يوقف هذا النزيف، اأي نزيف املع�سية 

ال اأن يجعله يتكرر مع اأبنائه ..
نح����ن ن����رى بع�����س االآب����اء ي�ستعم����ل الق�س����وة مع اأبنائ����ه وبنات����ه يف �سبي����ل اأن يذهبوا 
ويعمل����وا ويجلب����وا ل����ه االأم����وال باأي����ة طريق����ة.. ي�سرق����ون اأو يعملون عم����ال ً اآخر .. 
قائ����اًل ه����ذا لي�����س �س����اأين! فكي����ف تتوقع م����ن اأ�س����رة تتكون به����ذه الطريق����ة املعوجة 

 م�ستقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 
يف 2011/9/2 

االأ�سرُة وم�سوؤوليُتها املبــــــــــــــــــــا�سرُة عن �سالِح االأبناِء
جزء من خطبة العيد 

لالمام علي عليه ال�سالم
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- دعاوؤُُه على مالك بن حوزة قال ابن اأعثم:اأقبل رجل من مع�سكر 
عمر بن �سعد يقال له مالك بن حوزة على فر�س له حتى وقف عند 
اخلندق وجعل ينادى: اأب�سر ياح�سني، فقد تلفحك النار يف الدنيا 
قبل االآخرة! فقال له احل�سني )عليه ال�سالم(: كذبت ياعّدو اهلل، 
اإين ق���ادم عل���ى رّب رحي���م و�سفي���ع مط���اع، وذلك ج���دي ر�سول اهلّل 
)�سلى اهلل عليه واآله( ثم قال احل�سني: من هذا الرجل؟ فقالوا: 
ه���ذا مال���ك بن حوزة فقال احل�سني )علي���ه ال�سالم (: »الّلهم ُحزه 
اإىل الن���ار، و اأذق���ه حّره���ا يف الدنيا قبل م�س���ره اإىل االآخرة«. قال 
فلم يكن باأ�سرع اأن �سبت به الفر�س فاألقته فى النار، فاحرتق قال: 
فخ���ّر احل�س���ني هلّل �ساجدا مطيع���ا، ثم رفع راأ�سه وق���ال: يالها من 
دع���وة ماكان اأ�سرع اإجابتها! قال: ثم رفع احل�سني )عليه ال�سالم( 
�سوت���ه ونادى:»اللهّم اإّنا اأهل بي���ت نبّيك وذريته وقرابته، فاق�سم 

من ظلمنا وغ�سبنا حّقنا، اإّنك �سميع جميب«. 

ويف رواية: جاء عبد اهلّل بن حوزة حتى وقف اأمام احل�سني، فقال: 
ي���ا ح�س���ني، يا ح�سني! فقال احل�سني: ما ت�س���اء؟ قال: اأب�سر بالنار 
قال: كال، اإين اأقدم على رّب رحيم و�سفيع مطاع، من هذا؟ قال له 
اأ�سحابه: هذا ابن حوزة قال:»رّب ُحزه اإىل النار«. قال: فا�سطرب 
به فر�سه يف جدول فوقع فيه، وتعلقت رجله بالركاب، ووقع راأ�سه 
يف االأر����س، ونف���ر الفر�س، فاأخذ مّير ب���ه في�سرب براأ�سه كل حجر 
وكل �سج���رة حت���ى م���ات. ومم���ا يجدر اإلي���ه االإ�سارة هن���ا اأن يف ا�سم 
اب���ن حوزة اختالفا، بع����س يقوله:مالك وبع����س اآخر يقول: عبد 
اهلل، كم���ا راأيناهم���ا يف الرواي���ات ال�سابق���ة؛ ومب���ا اأّن ن�سو����س تلك 

الروايات متماثلة، يحتمل كونها رجاًل واحدا.

5- دع���اوؤه عل���ى جب���رة الكلب���ي. جاء يف رواي���ة اأن اأ�سح���اب االإمام 
احل�سني )عليه ال�سالم ( حفروا حول اخليمة خندقا ومالأوه نارا 
حت���ى تك���ون احلرب م���ن جهة واح���دة، فقال رجل ملع���ون: عجلت 
ي���ا ح�س���ني بنار الدني���ا قبل االآخرة فقال احل�س���ني: تعرين بالنار 
واأب���ي قا�سمها ورّبي غفور رحيم، ثم قال الأ�سحابه: اأتعرفون هذا 
الرجل؟ فقالوا: هو جبرة الكلبي لعنه هلّل فقال احل�سني:»اللهم 
احرق���ه بالن���ار يف الدنيا قبل نار االآخرة«. فم���ا ا�ستتّم كالمه حتى 
حت���رك به جواده فطرحه مّكبا على راأ�سه يف و�سط النار فاحرتق، 
فّك���ربوا، ون���ادى من���اد م���ن ال�سماء: هني���ت باالإجاب���ة �سريعا يا بن 

ر�سول اهلّل.  

االأ�سرُة وم�سوؤوليُتها املبــــــــــــــــــــا�سرُة عن �سالِح االأبناِء

وال�سل����وك املنح����ط اأن تن�س����ئ جيال ً �ساحلا ً، ال�س����ارع ال يتحمل الرتبي����ة وامل�سوؤولية 
اإنا ال�سارع تنعك�س فيه الرتبية وامل�سوؤولية ..فعلى االأب واالأم اأن يفتحا اأذنهما واأن 
تفهما خطورة تكوين االأ�سرة، اإذا كانت بطريقة خاطئة فهناك م�ساكل من اأب�سع ما 
ميك����ن �سوف حتدث.. على حطام اأموال تافهة جتعل االإن�سان يخ�سر الدنيا ويخ�سر 

االآخرة..
ويف املقابل هناك اأ�سر اهتمت اهتماماً كبراً باأوالدها - جزاهم اهلل خرا- واظهروا 
لن����ا �س����ورا نخجل منها لقدا�سته����ا، مثال ً �سبي يف عمر الورد يحف����ظ القراآن كله اأو 
بع�س����ه، فبن����اء االأ�سرة مه����م، وال ياأتي بليلة و�سحاها .. بدعوى اإننا يف العيد البد اأن 

نخرج من القيود.
ثم يقول اأمر املوؤمنني )عليه ال�سالم(:) وتعزز بالبقاء وذلل خلقه باملوت والفناء( 
اعتق����د اإن ه����ذه الكلمة على وجازتها فيها من البالغة م����ا يكفي اإن االإن�سان مبجرد 
اأن يتاأمل فيها، ي�سعر قلة نف�سه اأمام اهلل تعاىل ..هذه الذلة ذلة املوت والفناء، فهذا 
االإن�س����ان ال����ذي يعترب نف�س����ه عزيزاً منيع����اً يف حلظة معينة يري����ه اهلل تبارك وتعاىل 
اإن احلي����اة انته����ت وكان اآخ����ر ي����وم ل����ه م����ن الدني����ا، واأول يوم ل����ه من االآخ����رة، فانظر 
م����اذا خلف����ت وا�ستعد مب����اذا �ستقابل اهلل تبارك وتعاىل ..اهلل تع����اىل ذلل خلقه باملوت 
واملوت مكتوب علينا جميعاً فال يوجد احد انت�سر ووقف يف وجه املوت وكفى باملوت 

واعظاً..
اإن االإن�س����ان مبج����رد اأن يتذك����ر امل����وت وانتقال����ه من ه����ذا العامل اإىل ع����امل اآخر يجب 
علي����ه اأن يق����ف ويبتعد عن املعا�س����ي وان يتدارك نف�سه..خا�سة الن�س����اء فهن يوؤثرن 
يف تكوي����ن االأ�س����ر وعليهن اأن يخلقن يف البيوت اأج����وءاً تالئم ما اأراده اأمر املوؤمنني 
)علي����ه ال�س����الم(، عملي����ة �سخ معلومات يف االأ�س����رة تزّهد يف الدني����ا.. جتعل االإن�سان 
كي�س����اً عاق����ال ً غ����ر ذي طم����ع، يتعامل م����ع املال مبقدار م����ا يعينه عل����ى االآخرة ..وال 
يتعام����ل م����ع املال مبقدار ما يجلب له العواقب ال�سيئة يف الدنيا واالآخرة، واالأمهات 
له����ّن ال����دور الكب����ر يف ذلك باعتب����ار م�ساحتهن احلقيقية هو البي����ت واالأ�سرة، وهذا 

�سرف لهن اأن يهتمن بالبيت وين�سئن اجليل ال�سالح. 
ث����م يق����ول )عليه ال�سالم(:) واملوت غاية املخلوقني و�سبيل العاملني ..( االإن�سان ُخِلِق 
ثم ماذا ؟! البد اأن تكون هناك نهاية وهي املوت..من اأول يوم يولد فيه االإن�سان اإىل 
اآخ����ر ي����وم مي����وت فيه..هذا هو العمر احلقيقي، اأما يجعلن����ا يف جهنم والعياذ باهلل اأو 

يجعلنا يف جنان اهلل تعاىل ..فالبد اأن نخاف على اأنف�سنا .

درا�سة حول ادعية االمام احل�سني 
عليه ال�سالم يف يوم الطف
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يف معركِة �سفنَي هل يعترُب قوم 

معاويَة من املوؤمنني بحكم االآية 

)َواإِن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اْقَتَتُلوا(؟

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

االأمر االأول:
اإميان  اإثبات  يف  كافية  لي�ست  ال�سريفة  االآية  اإن   -1
 )) اقَتَتُلوا  املُوؤِمِننَي  ِمَن   (( تقول:  الأنها  معاوية 
مقاتلة  فئة  كل  اإميان  تثبت  ال  فهي  )احلجرات:9( 
لفئة اأخرى من اأهل ملة االإ�سالم اإذ احلكم ال يثبت 

مو�سوعه.
2- اإنها تقول )من املوؤمنني( ومن اأين لنا اأن نثبت 
االآية  اأن معاوية كان موؤمناً حتى ندخله يف مفهوم 
ملَّ  ُقل   (( عاِل  ب�سوت  ي�سرح  القراآن  اأن  خا�سة 
يِف  االإِمَياُن  َيدُخِل  َّا  َومَل اأَ�سلَمَنا  ُقوُلوا  َوَلِكن  ُتوؤِمُنوا 
ُقُلوِبُكم (( )احلجرات:14( فاإذا متكنا بدليل خارجي 
اإدخاله كم�سداق  اأمكن  باأن معاوية موؤمن  اأن نثبت 

يف مفهوم هذه االآية.
3- اإن هذه االآية اإنا جعلت الباغي مقبواًل بعنوان 
اأذنابه  اأمر اهلل ومل نعهد معاوية وال  اإىل  كونه فاء 

قد فاوؤوا اإىل اأمر اهلل.
االأمر الثاين:

هذه  مفهوم  اإطار  من  خرجوا  وجي�سه  معاوية  اإن 
الأ�سباب  اإميانهم  على  بها  يحتج  اأن  ت�سح  وال  االآية 

منها:
من  ماأموراً  كان  ال�سالم(  )عليه  عليا  االإمام  ان   -1
قبل الر�سول االأكرم )�سلى اهلل عليه واآله( بقتالِه، 
االأو�سط  يف  والطرباين  البزار  اأخرجه  ما  وذلك 
واأخرجه   ،238/7 املجمع  يف  الهيثمي  واحلافظ 
و�سرح   ،304/7 الكثر  اإبن  تاريخ  يف  كما  يعلى  اأبو 
جيد.  �سند  عنه  وقال   217/3 للزرقاين  املواهب 
بقتال  اأمرت  يقول:  علياً  )�سمعت  هو:  واحلديث 
اأن معاوية  الناكثني والقا�سطني واملارقني( ومعلوم 
اأحد الثالثة واملعركة اأي �سفني واحدة من معارك 

ووقائع علي مع هوؤالء.
واهلل تعاىل ور�سوله ال ياأمر بقتال موؤمن ثم يطالب 
املوؤمنني باإ�سالح احلال الأنهم اأخوة، وعلى كل تقدير 
اأمر الر�سول بقتاله اإال الأنه - اأي معاوية - كان  ما 

�سد االإميان واأهله.

علي  يف  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  قول   -2
وذويه: )حربكم حربي(، وقوله: )يا علي �ستقاتلك 
الفئة الباغية واأنت على حق فمن مل ين�سرك يومئذ 
لعمار:  واآله(  عليه  اهلل  وقوله )�سلى  فلي�س مني(، 
))ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم اإىل اجلنة 

ويدعونه اإىل النار(. الغدير 250/3.
حربي،  حربكم   ( واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  فقوله 
اإىل اجلنة  ومن مل ين�سرك فلي�س مني، ويدعوهم 
خمالفات  على  �ساهدة  كلها   ) النار  اإىل  ويدعونه 
القوم ويف مقدمتهم معاوية ملنهج االإ�سالم وم�سلك 

نبيه االأكرم )�سلى اهلل عليه واآله(.
)عليه  بحقه  واآله(  عليه  اهلل  النبي )�سلى  قول   -3
عاداه  من  وعاِد  وااله  من  وال  اللهم   ( ال�سالم(: 
وان�سر من ن�سره واخذل من خذله ( فاهلل تعاىل ال 
َ ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن اآَمُنوا ((  يعادي املوؤمنني )) اإِنَّ اهللَّ
)احلج:38( واإنا يقاتل اهلل )) وقالت اليهود عزير 
ابن اهلل وقالت الن�سارى امل�سيح ابن اهلل.... قاتلهم 

اهلل اأنى يوؤفكون (( )املنافقون:4(.
فهل ي�سح اأن ن�سف من هذا حالة اأنه موؤمن، والبد 
من االلتفات اإىل كون كل موؤمن م�سلما ولكن لي�س 
بال�سرورة اأن يكون كل م�سلم موؤمنا وهذا ما يقره 

القراآن ويقول به.
)عليه  بحقه  واآله(  عليه  اهلل  النبي )�سلى  قول   -4
 ) كفر  فقد  اأبى  فمن  الب�سر  خر  علي   ( ال�سالم(: 
يرويه القندوزي يف ينابيع املودة 77/2 عن اخلطيب 
) ذكر ما يف كنوز احلقائق  البغدادي وحتت عنوان 
الغدير  �ساحب  وينقله   81 رقم  وحتت   ) للمناوي 
عن تاريخ اخلطيب عن جابر، كنوز احلقائق هام�س 

اجلامع ال�سغر 16/2، كنز احلقائق 195/6.
ر�سول اهلل بحق معاوية  نرو عن  ويف قبال ذلك مل 
اإال اللعن واالإق�ساء. فقد قال النبي )�سلى اهلل عليه 
واآله( كما يف الغدير 142/10 ) اإذا راأيتم معاوية على 

منربي فاقتلوه (،
وعلى هذا َف�ق�ِ�س !!

فقه وفقهاء

ال�س����وؤاُل: لدين����ا قطع����ة ار�����س م�سرتك����ة ولالإم����ام احل�سني 
)علي����ه ال�س����الم( ثل����ث م�س����اع منه����ا و�سّي����د عليه����ا ماأمت����ني 
احدهم����ا للرج����ال واالآخ����ر للن�س����اء ويف موقع����ني منف�سلني 
م����ن االأر�س، ونحن االآن ب�سدد توزيع االأر�س وف�سل ح�سة 
االإمام )عليه ال�سالم( عن بقية احل�س�س، فهل يجوز تغير 
احد اأو كال املاأمتني ليكونا قطعة واحدة ويكون املوقع الذي 

�سّيد عليه املاأمت اأو املاأمتني �سابقاً �سمن ح�سة ال�سركاء؟
اجلواب: مفرو�س ال�سوؤال كون ار�س املاأمتني م�ساعة بينكم 
وب����ني اجله����ة املوقوفة فال مانع من اإزال����ة املاأمتني وتق�سيم 
االأر�����س اإذا مل يكن بناوؤهم����ا وقفاً اأو ما بحكمه بل كان ملكاً 

طلقاً واأذن فيه املالك.
ال�س����وؤال: ه����ل يج����وز ا�ستخدام مناف����ع احل�سيني����ة للم�سجد 

مثل دورات املياه من و�سوء فيها؟
اجل����واب: اإذا علم����ت كيفي����ة وق����ف دورة املياه واإنه����ا موقوفة 
عل����ى رواد احل�سيني����ة فق����ط لي�س لغره����ا ا�ستخدامه����ا واإذا 
عل����م عدم االخت�سا�س وان كان من جهة جريان العادة على 
ا�ستف����ادة اجلمي����ع منه����ا فيجوز ل����رواد امل�سج����د ا�ستخدامها 
واأما مع ال�سك يف كيفية الوقف فمع التزاحم ال يجوز وكذا 

مع عدمه على االحوط وجوباً.
ال�س����وؤال: ه����ل يج����وز البن����اء ف����وق احل�سينية ويوؤج����ر ويعود 

اأجاره ملنفعة احل�سينية؟
اجل����واب: ال يجوز اإيجار الطاب����ق الثاين احل�سينية القائمة 

بالفعل.
ال�س����وؤال: ار�����س موقوف����ة نزع����ت ملكية جزء منه����ا من قبل 
الدول����ة و�س����رف لها تعوي�����س كبر، فهل يج����ب �سرف هذا 
املبل����غ يف �س����راء ار�����س بديلة ووقفه����ا، اأم يج����وز �سرف مبلغ 
التعوي�����س يف تعم����ر اجل����زء الباق����ي � وعل����ى افرتا�����س عدم 

اإمكان تاأجرها وال دخل لها؟
اجل����واب: يتع����ني �س����رف مبل����غ التعوي�����س يف تعم����ر اجلزء 
الباق����ي م����ع احتياج����ه اإلي����ه يف اال�ستف����ادة من����ه عل����ى النح����و 
امللحوظ يف الوقف وعلى تقدير عدم حاجته اإليه اأو حاجته 
اىل ج����زء من����ه، فقط ي�سرتي باملبلغ اأو ما يتبقى منه قطعة 
ار�����س وتوق����ف عل����ى نهج وق����ف االأ�س����ل واالح����وط اأن يكون 
الوق����ف اجلديد معنوناً بنف�س عنوان الوقف االأ�سل اإذا كان 

له عنوان خا�س.

الوقُف الق�سم اخلام�س 
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فقه وفقهاء

باُب وجوب النية يف العبادات الواجبة وا�سرتاطها بها مطلقا

اأبي حمزة، عن علي  ابن حمبوب، عن مالك بن عطية، عن  اأبيه، عن  اإبراهيم، عن  •  حممد بن يعقوب، عن علي بن 
بن احل�سني ) عليه ال�سالم ( قال: ال عمل اإال بنية.

وياأتي يف احلديث من الباب من اأبواب النية من كتاب ال�سالة.
اإ�سحاق االأزدي، عن  اإبراهيم بن  اإ�سماعيل  اأبي  اأبيه، عن  اأحمد بن حممد بن خالد، عن  اأ�سحابنا، عن  • وعن عدة من 
اأب���ي عثم���ان العب���دي، ع���ن جعفر، عن اآبائه، عن اأمر املوؤمنني ) عليه ال�سالم ( ق���ال: قال ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه واآله 

(: ال قول اإال بعمل، وال قول وعمل اإال بنية، وال قول وعمل ونية اإال باإ�سابة ال�سنة. الكايف 1: 56|9
املتوكل، عن عبد اهلل بن جعفر احلمري،   •  حممد بن علي بن احل�سني يف ) اخل�سال (: عن حممد بن مو�سى بن 
ع���ن اأحم���د ب���ن حمم���د ب���ن عي�س���ى، عن احل�سن ب���ن حمبوب، ع���ن مالك ب���ن عطية، ع���ن اأبي حم���زة الثمايل، ع���ن علي بن 

احل�سني ) عليه ال�سالم ( قال: ال ح�سب لقر�سي وال عربي اإال بتوا�سع، وال كرم اإال بتقوى، وال عمل اإال بنية، ) وال عبادة اإال بتفقه (  .
اأبي عثمان العبدي،  اإ�سحاق االأزدي، عن  اإبراهيم بن  اأحمد بن حممد، عن الربقي، عن  •  حممد بن احل�سن ال�سفار يف ) ب�سائر الدرجات (: عن 

عن جعفر، عن اأبيه، عن علي ) عليه ال�سالم ( قال: قال ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه واآله (: ال قول اإال بعمل ) ونية ( وال قول وال عمل اإال بنية.
يح�سر  اهلل  اإن  قال:   ) ال�سالم  عليه   ( اهلل  عبد  اأبي  عن  ال�سلمي،  عروة  اأبي  عن  احلكم،  بن  علي  عن   :) املحا�سن   ( يف  خالد  بن  حممد  بن  • اأحمد 

النا�س على نياتهم يوم القيامة.
اأبا ذر، ليكن لك يف كل  اأب���ي ذر، ع���ن ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه واآله ( يف و�سيته له، ق���ال: يا   • ويف ) املجال����س واالأخب���ار ( باإ�سن���اده االآت���ي  ع���ن 

�سيء نية، حتى يف النوم واالأكل.
اآبائه ) عليهم ال�سالم (  اأبيه، عن الر�سا، عن  اأب���ي املف�سل، عن حنظلة بن زكريا، عن حممد بن علي بن حمزة العلوي، عن  • وع���ن جماع���ة، ع���ن 

قال: قال ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه واآله (: ال ح�سب اإال بالتوا�سع، وال كرم اإال بالتقوى، وال عمل اإال بنية.

جمموعة الن�سو�س التي توجب النية كما ذكرت يف كتاب "و�سائل ال�سيعة" 

زاهد جدًا ..
ق���ال : وحك���ي اي�س���اً م���ن غاي���ة زهده ان بع����س زوار النجف ا�ساب���ه يف الطريق فلم يعرف���ه لرثاثة اثواب���ه ، فطلب منه ان يغ�س���ل ثياب �سفره 

وقال:

اري���د ان تزي���ح عنه���ا درن الطري���ق وجتيئني بها ، فتقّبل منه ذل���ك وبا�سر بنف�سه ق�سارتها وتبيي�سها اىل ان ف���رغ منها ، فجاء بها اىل الرجل 

لي�سلمها اإياه فاأتّفق ان عرفه الرجل يف هذه املرة وجعل النا�س يوّبخونه على ذلك العمل وهو مينعهم عن املالمة ويقول : اإّن حقوق اإخواننا 

املوؤمنني اكرث من ان يقابل بها غ�سل الثياب.

مع ال�ساه طهما�سب :
وذكر اي�ساً يف كتابه املذكور ان موالنا االردبيلي _ ر�سوان اهلل عليه- كتب كتابة اىل ال�ساه طهما�سب على يد رجل �سيد الإعانته ، فلما و�سلت 

الكتابة اليه قام تعظيماً لها وقراأها. فاذا فيها و�سفه باالأخّوة ؟ فقال : عليَّ بكفني.

فاأح�سر كفنه ، وو�سع الكتاب فيه واو�سى : ) اإذا دفنتموين ف�سعوا الكتاب حتت راأ�سي احتجُّ به على منكر ونكر باأّن املوىل احمد االردبيلي 

�سّماين اأخاً له(.

احمد املقد�س االردبيلي 
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احلدود ال�سعودية العراقية التزال ت�سهد ت�سرب 
اجلماعات امل�سلحة 

حتذيرات من تاأثريات التقلبات االقت�سادية العاملية 
�سلبيا على البالد 

وزير النقل يهدد بغلق منفذ �سفوان احلدودي

ارتفاع احتياطيات البنك املركزي العراقي من العملة ال�سعبة

العراق قادر على حت�سني و�سع الدينار 

ق����ال النائب الربملاين عبا�����س �سياع اإن احلدود 
ت�س����رب  ت�سه����د  الت����زال  العراقي����ة  ال�سعودي����ة 
اجلماع����ات امل�سلحة باأجتاه العراق ، من جهته 

اأك����د النائب الربملاين حمم����د ال�سيهود وجود 
م�سروع اإقليمي تقوده ال�سعودية لدفع الكويت 
لالإ�سرار بالعراق من اأجل اأن يبقى �سعيفا..

امل����ايل يف وزارة املالي����ة ه����الل  توق����ع اخلب����ر 
االقت�سادي����ة  التقلب����ات  توؤث����ر  ان  الطح����ان 
العام����ة  املوازن����ة  عل����ى  �سلب����اً  املقبل����ة  العاملي����ة 
للدول����ة يف الع����راق، نتيج����ة انخفا�����س ا�سع����ار 
النف����ط وارتف����اع ا�سعار امل����واد وال�سلع الغذائية 

الرئي�سة، داعياً احلكومة العراقية اىل �سرورة 
تعزي����ز االنتاج الزراع����ي وال�سناع����ي وتقلي�س 
االنف����اق احلكوم����ي واالهتمام اك����رب بامل�ساريع 
االقت�سادي����ة  االزم����ة  ملواجه����ة  اال�ستثماري����ة 

املتوقعة.

ه����دد وزي����ر النق����ل ه����ادي العام����ري احلكوم����ة 
الكويتي����ة بغل����ق منف����ذ �سف����وان احل����دودي يف 
مب����ارك  مين����اء  بن����اء  يف  ا�ستمراره����م  حال����ة 
تغي����ر موقع����ه احلايل.م����ن  وع����دم  الكويت����ي 
جان����ب اخ����ر ع����د العام����ري ان م�س����روع القن����اة 

اجلاف����ة الذي من املزم����ع ان يربط حمافظات 
الع����راق مبنطقة اخلليج العربي واوربا ،  عده 
م�سروع����ا وهمي����ا كون����ه يحت����اج اىل 20 ملي����ار 
للحكوم����ة  كب����ر ال طاق����ة  وه����و مبل����غ  دوالر 

العراقية على حتمله.

اأعلن م�ست�س���ار حمافظ البنك املركزي العراقي 
مظه���ر حمم���د �سال���ح ع���ن ارتف���اع احتياطي���ات 
البن���ك م���ن العملة ال�سعب���ة اإىل 58 مليار دوالر، 

عازي���اً زيادة الطلب عل���ى العمالت االأجنبية من 
قب���ل امل�س���ارف العراقي���ة وانع���دام عرو�سها اإىل 

اقت�ساد العراق الريعي.

اك���دت اللجن���ة االإقت�سادية الربملاني���ة اإن العراق 
قادر على حت�سني و�سع الدينار واأن ُيعتمد عليه 
كج���زء م���ن االإحتياطي���ات الدولي���ة، م�سرة اىل 

اإن الع���راق ميتل���ك م���ن )80 اىل 90(مليار دوالر 
احتياط���ي يف البن���ك املرك���زي وهذا ام���ر اإيجابي 

ل�سالح الدينار العراقي.

العثور على اكرب مقربة تاريخية ح�صاد "الأحرار" الإخباري 
 جنوب النجف اال�سرف  

اعلنت دائرة االث���ار يف حمافظة النجف اال�سرف 
ع���ن العثور عل���ى اكرب مقربة تاريخي���ة م�سيحية 
جن���وب املحافظ���ة تع���ود اىل عه���د دول���ة املن���اذرة 
املنطق���ة  يف  اجلاري���ة  التنقي���ب  عملي���ات  خ���الل 
املمت���دة ماب���ني مط���ار النج���ف ال���دويل ومنطقة 

احلرة...
���������������������������������������������������������������������������������������������� 

موجز "االأحرار "
االأيام  ان  تك�سف عن  الربملانية  النزاهة  • جلنة 
املقبل���ة �ست�سه���د اإ�س���دار اأوام���ر اإلق���اء قب�س �سد 

�ستة م�سوؤولني رفيعي امل�ستوى..
عق���ارات  بي���ع  اإيق���اف  ال���وزراء  جمل����س  • ق���رر 
الدولة اإىل املوظف���ني والقطاع اخلا�س والقطاع 

املختلط حتى اإ�سعار اآخر. 
ب�ساأن  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اأعده  • تقرير 
امل���وارد املائي���ة يظه���ر باأن الب���الد �ست�سه���د مزيداً 
م���ن النق�س يف كمي���ات املياه ال���واردة عرب االأنهر 

وتدين نوعيتها. 
الع���ايل والبح���ث العلمي تقرر   • وزارة التعلي���م 
اعتم���اد نظ���ام العب���ور وال�سماح للطال���ب الرا�سب 
بتحمي���ل م���ادة اأو مادت���ني فق���ط للع���ام الدرا�سي 

2010- 2011، والعبور اإىل املرحلة التالية.. 
• حماف���ظ كرب���الء يب���ني ان معرق���الت كثرة 
واجه���ت ان�ساء مط���ار الفرات االو�س���ط ،  م�سيفا 
�سابق���ا، لكن  امل�س���اكل  تل���ك  " كن���ا نتخ���وف م���ن 
وزي���ر النق���ل ع���ازم االن عل���ى اكمال امل�س���روع بعد 

عدة جوالت قام بها للمنطقة ..
غرام���ة  تفر����س  النج���ف  يف  املدني���ة  االإدارة   •
مالي���ة على املتجاوزي���ن برمي االأنقا����س او حفر 

ال�سوارع مع توقيف املخالفني وفق املادة 240 . 
العراق  ل�سكك حديد  العام���ة  ال�سركة  • اأعلن���ت 
ع���ن اج���راء تخفي����س يف اج���ور النق���ل وبن�سب���ة 

20% من �سعر التذكرة للم�سافرين. 
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بقلم: ح�سني النعمة

من وحي القلم

االألف���ة �سجي���ة ال���ذوق ال�سلي���م وداء الذوق اللئي���م، وهي كذلك 
توا�س���ل وتق���ارب اجتماع���ي داع ال�ستحب���اب ح�س���ن اخلل���ق م���ع 
النا����س، وهي يف ميزان االأعمال احل�سنة ذات ف�سل عظيم، وقد 
اأ�سار ر�سول االإن�سانية )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اىل معناها 
فق���ال: "اأف�سلك���م اأح�سنك���م اأخالق���اً املوؤطئ���ون اأكناف���اً الذي���ن 
ياألف���ون ويوؤلفون وتوطاأ رحالهم" فيم���ا يقول االإمام احل�سني 
)علي���ه ال�س���الم( " املوؤم���ن ماألوف، وال خر فيم���ن ال ياألف وال 
يوؤلف"، واالأحاديث كثرة عن التاآلف واملحبة ور�س ال�سفوف، 
وبك���رثة م���ا ورد من اأحاديث وحكم وع���رب يف معاين االألفة بات 

البلد اليوم بحاجة لتج�سيد معانيها يف مرابع العراق.
وكم���ا اإن االألف���ة هي الو�سف���ة ال�سحرية لتعاي����س االأنام ب�سالم 
ومطلب اجتماعي فهي حاجة ملحة لتنحية التطرف واإحالل 
ال�س���الم، لذا فاأن اإظهار �سماتنا الوجدانية من خالل التحابب 
والتعاي����س ب�سالم ووئ���ام اأ�سبحت من �س���رورات البناء املعنوي 
الت���ي ي�سوقه���ا التاأم���ل يف م�ستقبل اأبنائنا الق���ادم الذي يتطلب 
حت���وال قويا يدعم���ه االإ�س���رار والعزمية لزي���ادة التاأثر مبا هو 

ب�سري وم�سموع.
وه���ذا ال يتطل���ب اخرتاع���ا جدي���دا بقدر م���ا ي�ستدع���ي تفعيال 
حقيقيا ملبداأ التاآلف واإعادة ا�ستقراءه بروح ت�ستح�سر متطلبات 

الع�سر وحتوالته.
وبرغ���م اإن النفور والتخاذل وم���ا �سابههما يعي�س ب�سكل موغل 
يف ثقافتنا اإال اإن َنف�َس االألفِة موجود َي�سرع حينا وُي�سرع حينا 
اآخر باإثارة النزاعات النف�سية واأحيانا العرقية وهذا ما يوؤ�سف 
علي���ه اإن امل�ساأل���ة وجداني���ة عاطفي���ة اأك���رث م���ن فهمه���ا عقلي���ا 
واإدراكه���ا ب�س���كل ج���اد يتي���ح له���ا النف���اذ واالنت�س���ار يف اأو�ساطنا 
وال اأعتق���د ذل���ك يتطل���ب �سوى مب���ادرة جماعي���ة واإن كان ذلك 
م�ستحي���ال اأو بعي���د املن���ال لكن���ه يبق���ى حلم���ا ُي�سه���م يف اإحالل 

التاآخي والوئام.
ومم���ا يلف���ت االنتب���اه �س���وؤال مل�سلح���ة م���ن نختل���ف وال ناأتلف؟ 
ومل�سلح���ة م���ن نتن���ازع وال جنتمع؟  ونح���ن بحاج���ة اإىل االألفة 
حل���دود االحت���اد يف زم���ن ت�س���دع في���ه البي���ت الواح���د، وتهاوت 
اأركان���ه، وتكالب���ت علين���ا املح���ن وم���ن ي���روم بن���ا ال�س���وء من كل 

حدب و�سوب.
ومم���ا يج���دُر االإ�س���ارة اإلي���ه اإن االألفة من �سم���ات ديننا احلنيف 
وال م���ن األف���ة، بينم���ا جن���د االأمم االأخ���رى الي���وم يتجمع���ون 

ويتوحدون، لتمكَن قوتها وعزتها يف هذا التاآلف واالحتاد.

االألفة اأداة ع�سرية 
الآفة العن�سرية    

الريا�سي���ات يف جامع���ة  اأ�ست���اذ  الدكت���ور جف���ري الجن 
كن�سا����س يف اأمري���كا، ولد ع���ام 1954، اعتن���ق االإ�سالم يف 

اأواخر الثمانينيات، قبل ذلك،ن�ساأ كاثوليكياً ثم
حتول اإيل االإحلاد وعمره 18 �سنة الأنه مل يجد اجلواب 
ال�س���ايف عل���ى اأ�سئلته العدي���دة الت���ي كان يطرحها حول 
يف  الدكت���وراه  عل���ى  وح�سول���ه  تخرج���ه  ورغ���م  دين���ه، 

الريا�سيات، اإال اإنه ظل على اإحلاده.
و �س���اق ل���ه اهلل يف املحا�س���رة االأوىل ل���ه - والت���ي األقاها 

يف اإح���دى جامع���ات �سان فران�سي�سك���و- بني طالبه �ساب 
م�سل���م، تع���رف عليه الجن ون�ساأت بينه وبني اأ�سرة الطال���ب �سداقة عميقة، حتى ح�سل على 
ن�سخ���ة م���ن القراآن الكرمي من ه���ذه االأ�سرة امل�سلمة.مل يكن يفك���ر اأو يبحث عن دين ولكنه 
بداأ يف قراءة القراآن الكرمي بروح راف�سة له.ويف ذلك يقول: ” اأنت ال ت�ستطيع قراءة القراآن 

بب�ساطة ، اإال اإذا كنت جاداً يف قراءته . اإما اأن تكون م�ست�سلماً له ، اأو اأن تكون حمارباً له .
الق���راآن ي���رد بقوة، يجيب ب�سكل مبا�سر ، ب�سكل �سخ�سي ، يناق�س ، ينتقد ، ي�سع العار عليك 
، يتح���دى . م���ن البداي���ة يثر معرك���ة ، واأنت يف اجلان���ب االآخر منها ” . لذل���ك وجد نف�سه 
يف معرك���ة مث���رة ” وجدت نف�سي ف���ى اجلانب ال�سعيف، فموؤلف الق���راآن يعرفني اأكرث من 

معرفتي لنف�سي “.
انبهر الجن بالقراآن الكرمي ويف ذلك يقول:

“ق���د ي�ستطي���ع الر�س���ام جعل عين���ي �سخ�س ما يف بورتريه تبدو كاأنه���ا تنظر اإليك اأينما 
ذهب���ت، ولك���ن م���ن ذا ال���ذي ي�ستطي���ع كتاب���ة ن����س ثاب���ت ي���رد عل���ى ت�ساوؤالت���ك اليومي���ة اأياً 
كان���ت. يف كل ي���وم، كنت اأكون العدي���د من الت�ساوؤالت حول مو�سوع���ات خمتلفة، بطريقة ال 
اأعرفها، كنت اأكت�سف االإجابة يف اليوم التايل بني ال�سطور، لقد بدا وكاأن موؤلف هذا الكتاب 
يق���راأ اأف���كاري ويكتب االإجابة املنا�سبة بحيث اأجدها عن���د قراءتي التالية. لقد قابلت نف�سي 
ب���ني ال�سفح���ات لق���د كان الق���راآن دائم���اً ي�سبق تفك���ره، يزيل احلواج���ز التي بناه���ا اأعواماً 

كثرة.
ث���م يكم���ل: ” اإىل هوؤالء الذين اعتنق���وا االإ�سالم ، الدليل االأعظم اإىل اهلل ، ال�سمد ، القيوم 
، املع���ني ، اهلل ال���ذي م���ن حبه للب�سر اأنزل القراآن هدى له���م وكمحيط وا�سع عميق ، يغريك 
بالن���زول في���ه، وم���ن اأعمق اإىل اأعمق يف اأمواجه الرائعة، تغرق فيه���ا . وبداًل من اأن تغرق يف 
ظلم���ات ه���ذه االأم���واج ، اإذا ب���ك تغرق يف حمي���ط من الوح���ي والرحمة ..كلما ق���راأت القراآن 
الك���رمي ، اأو �سلي���ت �س���الة االإ�س���الم ، يفت���ح يف قلبي باب���اً كان مغلقاً ، واأ�سع���ر باأين غمرت يف 
رق���ة عارمة.احل���ب اأ�سبح اأك���رث ثبوتاً من االأر�س التي حتت قدم���ي ؛ اإنها القوة التي اأعادت 
اإىّل نف�س���ي ، وجعلتن���ي اأ�سع���ر باحل���ب ، لق���د اأ�سبح���ت �سعي���داً مب���ا في���ه الكفاي���ة ، اأن وجدت 
االإمي���ان بدي���ن اأعقل���ه. وما كن���ت اأتوق���ع اأن يلم�س هذا الدي���ن �سغاف قلب���ي”. وعندما �سئل 
كي���ف األ���ف قراءة القراآن الكرمي باللغة العربية وهي غريب���ة متاماً بالن�سبة له، قال:”وملاذا 
يرتاح الر�سيع ل�سوت اأمه، رغم اأنه ال يفهمه، اإن القراآن يعطيني الراحة والقوة يف االأوقات 

ال�سعبة”.

الدكتوُر جفري الجن بعد اأن اأ�سلم  
كلمات قالها تدل على روعتها
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متابعة: كرار حممد خلف

اهتم���ْت داُر الق���راآِن الك���رمِي يف العتب���ة احُل�سينية 
املُقد�س���ة بجمي���ع �سرائ���ح املجتم���ع، حي���ث اأول���ْت 
ل���ذوي ال�سهداء العناية اخلا�س���ة، فبعد التن�سيق 
م���ع موؤ�س�س���ة �سهداء كربالء املقد�س���ة متَّ االتفاق 
عل���ى اإقامة حمفل يومي يف �سهر رم�سان املبارك 
خلتم القراآن الكرمي، و افتتاح دورة لتعليم اأحكام 
الت���الوة و القراءة ال�سحيحة، وهي خا�سة باأبناء 
ال�سهداء، ي�سرف عليها اأ�ساتذة اأكفاأ يف دار القراآن 
الكرمي، وقد القْت هذه الدورة اإعجاب امل�ساركني 
مل���ا له���ا من اأهمية كبرة بالق���راآن الكرمي و بهذه 

ال�سريحة املحرومة.

دار القراآن الكرمي َتفتتح )دورة 
اأوالد ال�سهداء القراآنية( لتعليم 

القراءة ال�سحيحة
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عبد الر�سا ح�سني هيجل 
مل تك����ن يف عه����ود خل����ت درا�س����ة منهجي����ة عل����ى وف����ق ا�س����ول 
تدري�����س مبن����ي عل����ى ط����رق مقنن����ة مع����دة بنظري����ات فل�سفية 
م����ن عل����م النف�س واملنط����ق ، وما تقت�سي����ه العملي����ة التعليمية 
، ب����ل كان����ت بب�ساطة امرها رج����ال او امراأة تهي����اأت لهما بع�س 
امل�ستلزم����ات اجناح����ا ملهمت�هم����ا ، بعد ان ي����زّج التالميذ ق�سرا ، 
وذووه����م دفعوهم ل�ساأن م����ا يف نف�س يعقوب ، ووجه االإ�ستفادة 
للطرف����ني مادي����ة ومعنوي����ة ، يرجت����ى منه����ا ما ي�سب����وان اليه 
م����ن اه����داف ، ام����ا املعلم فهو مم����ن ق�سى عليه الده����ر، فمنعه 
م����ن اأخ����ذ دوره باحلياة ، مبه����ن احلرف اآنذاك بع����وق او عجز 
اوك����رب ، لك����ي ي�سفي غليله بدريهمات توؤهله للعي�س وعائلته ، 
ومل تكن ثقافته الذاتية مفتوحة نوافذها على مدى التطور 
العلم����ّي اآن����ذاك  ، بل تكفي����ه قراءة ب�سيطة ت�س����ّد رمق التلميذ 
م����ن خ����الل تعّل����م ح����روف متك�ّن�����ه ق����راءة �سحيح����ة للج����زء 
الثالثني من القراآن الكرمي ، ويطلق عليه ا�سطالحا )جزء 
ع����م( ، واإذا ج����اد املعل����م كرما يعلّم����ه االأبجدية بنغم����ة توارثته 
الكتاتي����ب التتغ����ر، ومم����ا اذك�����ره اأّن معلما منه����م، كان يجيد 
ح�س����اب احل����روف االأبجدي����ة وا�سراره����ا كما يّدع����ي ، والعهدة 
علي����ه ، جتتم����ع لدي����ه ن�س����اء اثارتهّن غ����رة قاتل����ة ، فيثرهّن 
بق����راءة ب����رج حّظ�ه����ّن العاث����ر ، ومايتبع ذلك م����ن امور اخرى 
،واذا اقرتب����ت م����ن غرفة الدر�س ، ت�سمع لها زفرا وهي تفور 
باأو�س����اب التالمي����ذ وهمومه����م من فق����ر مدقع �سّي����ق عليهم 
ا�ستيعابه����م ، ومعي�س����ة �سنك����ى قي����ّدت اذهانهم، وعل����ى الرغم 
م����ن ذل����ك فاالإيجابي����ات تتحقق ، وجن����وم تتاأل����ق، وتزهو نورا 
يف جباهه����م ، وق����د ت�ساه����ي متمي����زي ع�سرن����ا ه����ذا ا�ستيعاب����ا 

وثم����رة ، فرجئها ليوم اخلتمة، وهو مدار حديثنا هذا ، وهو 
ي����وم لي�����س كباق����ي االأي����ام ، بل ميتّد ط����وال وعر�س����ا ، فيعر�س 
ب�ساعت����ه بتوا�سع مع كربي����اء  اليو�سف، ومبا اينعت ن�سوجا 
، واأت����ت اكله����ا م����ن الثم����رات ، وح����ان قطوف�ه����ا ، ويبن����ي عليها 
اآماله عر�سا مغريا لوجبته املقبلة ، ويوم اخلتمة يوم الف�سل 
االأك����رب والف�س����ل االأ�سه����ر ، فرتاهم بحلة ق�سيب����ة ، قد غرقوا 
بنق����اوة بيا�����س قم����ة وقدم����ا ، و�سيخهم عاقد عمامت����ه على اّم 
راأ�س����ه خمتاال ، ي�سرب غور فخره مت�سديا، يرتدي عّز مهابته  
جذال، مكت�سيا ثوب �سعادته، وهناك اإناء كبر على مقربة منه 
، يطل����ق عليه )�سينية اخلتمة( ، تتطاير منها روائح هندية ، 
وانوار �سمعية ت�سفي بهجة واأمال ، يربق  يف عيون التالميذ 
، وه����م ي����وؤدون نغمة خا�س����ة تراثية االأحل����ان، متناوبة االأنغام 
، به����ذه املنا�سب����ة العطرة لديه����م ، ول�سنا ب�س����دد حتليل�ها وما 
فيه����ا ، بل لر�سم لوح����ة �سعادت�هم ، وقد انتهلوا من نبع �ساف 
برواف����د تروي ظماأهم ، اما املعلم الياأبه هل اأكملوا منهاجهم 
اأم ال ؟ واالأخت����الف وا�س����ح يف �سل�سل����ة م����ن املدي����ات مب�ست����وى 
تعليم����ه ، فاعتن����اوؤه باملتميزين، واهمال����ه للمتخلفني ، �سفته 
امل�ستم����رة لتهيئة قاعدة جدي����دة تدّر عليه جمددا ، اأما اأولياء 
التالمي����ذ ي�سارك����ون يف املرا�سيم مبداع�بت�ه����م جيوبه الكثرة 
ذل����ك الي����وم امل�سهود ، اإعرتافا ل����ه باإ�سداء �سكره����م وامتنانهم 
مل����ا اكت�سب����ه اوالده����م من علم عظي����م  ، وما ابع����د ال�سبه اليوم 
ع����ن البارح����ة، وتالمذتنا يزخرون بدرا�س����ة اكادميية اعّد لها 
اإع����دادا نف�سي����ا وتربوي����ا ، مبني����ا عل����ى نظري����ات متط����ورة من 

الرقّي 0000وللكالم �سلة يف العدد القادم.           

علي اخلفاجي
ا�س���م كان يف ع���امل الت���الوة القراآني���ة كال�سم����س يف رابع���ة 
النه���ار تر�س���ل اأ�سعته���ا يف كل م���كان . رجل عا����س يف رحاب 
القراآن الكرمي واحرتف التالوة مذ كان غ�ساً �سغرا .  

رح���ل اأب���و العينني وبق���ي �سوت���ه �سادح���اً يف االآذان وذكره 
را�سخاً  يف االأذهان ، واإن كانت عذوبة  �سوته اأبرز ما مييزه 
يف حيات���ه وبع���د رحيل���ه فه���و ككث���ر م���ن االأع���الم ي�سبح 
الزم���ن بع���د رحيلهم اأق���وى يف الداللة عليه���م واأ�سدق يف 
ال�سه���ادة لهم ، كم���ا تكون الظلمة بعد غي���اب القمر دلياًل 

على عظم �سيائه  واإن �سطعت فيها الكواكب .
 رح���ل �ساحب ال�سوت ال�سجي واملع���رب.. امل�سبع بالعاطفة 
واالإح�سا����س  وال���ذي قلما جتده يف اأ�س���وات غره ..عميق 
الوق���ع يف الوج���دان تلم����س م�سحة احل���زن احلقيقية فيه 
م���ن خ���الل انتقاالت���ه ال�سوتي���ة الرتيب���ة واملتمكن���ة الت���ي 

يجعلك تت�ساعد معها اإىل حيث يريد .

 كان رحم���ه اهلل عازم���اً عل���ى زي���ارة الع���راق قب���ل �سهر من 
وفات���ه م���ع الوفد الذي ت�سم���ن اأبرز قراء م�س���ر الدكتور 
اأحم���د نعين���ع والدكت���ور عبد الفت���اح الطاروط���ي وال�سيخ 
حمم���د خليفة حيث اأقيمت حل�سورهم االأما�سي القراآنية 
اأجم���ل  يف العتب���ات املقد�س���ة منه���ا العتب���ة احل�سيني���ة يف 
احتف���اء مع اأجمل تالوات واطل���ع يف حينها الوفد الكرمي 
عل���ى الن�ساط���ات القراآني���ة يف العتب���ة م���ن خ���الل زيارتهم 

لدار القراآن الكرمي فيها .
 نق���ل الدكت���ور نعين���ع - وقته���ا - حتي���ات ال�سي���خ الكب���ر 
ودعوات���ه يف �سم���ول الع���راق باالأم���ن واالإ�ستق���رار معل���اًل 
ع���دم جميئه ب�سوء حالته ال�سحية ، لكن القدر كان غالباً 
وامل���وت قاه���راً .فرحمة اهلل علي���ه وزاد يف ح�سناته واأعطاه 
عل���ى نيته و�سمله �سفاعة النب���ي واأهل بيته الكرام �سلوات 

اهلل عليهم .    

اأبو العينني ال�سعي�سع ..
 يف ذاكرة القراء

)) اقراأ ورّبك االأكرم      اّلذي عّلم بالقلم  ((



¡¡  االأحرار-بريوت 
�سارك دار القراآن الكرمي من العتبة احل�سينية 

املقد�سة يف املوؤمتر التكرميي العا�سر الذي اقامته 
جامعة احل�سارة اال�سالمية املفتوحة بالتعاون مع 

املنظمة العاملية للحوار بني االأديان واحل�سارات 
يف العامل والذي مت خالله تكرمي ال�سيخ الدروزي 

بدري امان الدين ذلك خلطه القراآن الكرمي .
القارئ���ني  املقد�س���ة  احل�سيني���ة  العتب���ة  وف���د  مث���ل  وق���د 
االأخوي���ن منتظ���ر وحمم���د باق���ر ح�س���ن املن�س���وري ، كم���ا 

وح�س���ر املوؤمتر اال�ستاذ حممد ح�س���ني ال�سغر وال�سفر 
العراق���ي يف لبن���ان وكذل���ك ال�سف���ر اجلزائ���ري ويف ختام 
اجل���زء االول م���ن املوؤمت���ر ق���دم رئي����س جامع���ة احل�سارة 
االإ�سالمي���ة الدكتور خمل�س �سه���ادات تقديرية لالأ�ساتذة 
وبع�س امل�ساركني وذلك تقديرا ملكانتهم العلمية وكان من 
ب���ني ممن ت�سلموا ه���ذه ال�سهادة مقرئا العتب���ة احل�سينية 

املقد�سة االأخوان منتظر وحممد باقر املن�سوري .
عقب ذلك عقد  املوؤمتر ثانيًة لغر�س التعرف على املواهب 
التي يتمتع بها االأخوان منتظر وحممد بخ�سو�س حفظ 
القراآن الكرمي وبداأ االختبار ال�سفر العراقي بطلبه من 
الق���ارئ منتظ���ر اأن يقرا له بع�س االأي���ات القراآنية، بعدها 

ب���داأ بالق���راءة وذكر رقم االآي���ة وا�سم ال�س���ورة ويف اأي جزء 
، واأكم���ل االختب���ار ال�سف���ر اجلزائ���ري عندم���ا طل���ب من 
الق���ارئ حمم���د باقر اأن يقراأ �سفح���ة معينة فقراأها وذكر 
تفا�سيله���ا مم���ا اعج���ب احلا�سري���ن بهذه املواه���ب واثنوا 
عل���ى العتب���ة احل�سينية املقد�س���ة لرعايتها هك���ذا مواهب، 
وم���ن ب���ني الذين اأ�س���ادوا بهم���ا ال�سيخ الذي عق���د املوؤمتر 
الأجل���ه، حيث ابدى اعجاب���ه وثنائه على هذه املوهبة التي 
يتمت���ع به���ا القارئ���ان منتظر وحممد طالب���ا اأن تلتقط له 

�سورة معهما. 

وفٌد من العتبة احل�سينيةاملقد�سة..
 ي�سارك يف املوؤمتر التكرميي العا�سر يف بروت لتكرمي ال�سيخ بدري امان الدين

ال�سفريان العراقي 
واجلزائري يثنيان على 
املوهبة التي يتمتع بها 
مقرئا العتبة احل�سينية القارئ منتظر املن�سوري ي�ستلم �سهادة تقديرية ويظهر 

اىل جنبه اال�ستاذ حممد ح�سني ال�سغر
ال�سفر اجلزائري يخترب مقرئي العتبة

يف اأج���واء اإمياني���ة مفعم���ة باأريج الق���راآن والعرتة 
املحمدية، و�سمن برناجمها ال�سنوي اأقامْت وحدة 
التبلي���غ القراآين ال���دويل يف دار القراآن الكرمي يف 
العتب���ة احل�سينية املقد�سة العدي���د من االأم�سيات 
القراآنية يف م���دن وقرى اجلنوب اللبناين اإ�سافًة 
اإىل ب���روت والبقاع وذلك بالتع���اون مع اجلمعية 
العاملية الإحياء الرتاث � معهد القراآن والعرتة. 

وق���ال مدي���ر دار الق���راآن الك���رمي ال�سي���خ ح�س���ن 
املن�س���وري: "�س���ارك وفد م���ن العتب���ة احل�سينية، 
�س���ّم احلافظ���ني منتظر وحممد باق���ر املن�سوري 
يف اإحي���اء لي���ايل �سه���ر رم�س���ان املب���ارك 1432ه���� 
بتالوة القراآن واإقامة الربامج القراآنية املت�سمنة 
االإجاب���ة عل���ى االأ�سئلة املتنوع���ة يف جمال احلفظ 

واأرقام ال�سفحات و املوا�سيع القراآنية". 
التعري���ف  االأم�سي���ات  ه���ذه  "تخل���ل  واأ�س���اف، 
بالن�ساط���ات الت���ي تقيمه���ا دار الق���راآن الك���رمي يف 
العتب���ة احل�سيني���ة املقد�سة واإمكاني���ة التعاون مع 
املوؤ�س�س���ات القراآنية يف جن���وب لبنان خا�سة معهد 
الق���راآن والع���رتة كما اختتم���ْت االأم�سي���ات بقراءة 
بع����س خط���ب اأم���ر املوؤمن���ني )عليه ال�س���الم( يف 

ال�سه���ر  ح���ول  ديني���ة  البالغ���ة ومو�سح���ات  نه���ج 
الف�سيل". 

ُيذك���ُر اأنَّ ه���ذه االأم�سي���ات الت���ي اأقيم���ت يف الع�سر 
االأواخ���ر م���ن �سهر رم�س���ان املب���ارك يف �سهر ربيع 
�سه���دْت  املبارك���ة  الق���در  لي���ايل  واأج���واء  الق���راآن 
ح�سوراً وا�سعاً من العلماء واالأهايل والتي انتهت 

بتكرمي وفد العتبة احل�سينية املقد�سة.

دار القراآن الكرمي يف العتبة احل�سينية املقد�سة
 تو�سع اآفاق ن�ساطاتها وحتيي حمافل قراآنية يف لبنان
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عندما تدخل املجمع تالحظ الن�ساط يدب بني 
الكادر كل يعمل �سمن اخت�سا�سه وبهمة عالية 
بل انهم يفخرون لت�سرفهم بالعمل بجوار �سيد 

ال�سهداء عليه ال�سالم بل وحتى ذوو املر�سى 
يحدوهم االأمل ب�سفاء مر�ساهم الن املجمع 
جاء بربكات احل�سني عليه ال�سالم .واملعلوم 
ان احلذر واخلوف ياأخذ ماأخذه من كل من 
املري�س والطبيب عندما يعمل يف م�ست�سفى 

الول مرة تعمل اال ان االأطباء متفائلون 
ومطمئنون اىل نتائج العمليات بحكم ما يوجد 

من اأجهزة متطورة يف املجمع تدخل العراق 
الأول مرة .

العملي���ات  املر�س���ى و�سال���ة  رده���ة  ب���ني  جتولن���ا 
وتوابعه���ا والتقين���ا ب���اأول كادر يج���ري اول عملية 
جراحية باملجمع والبالغ عددهم ع�سرة ا�سخا�س 
ب�سمنه���م كادر ن�سائ���ي ومبختل���ف االخت�سا�سات 
اخلا�سة بنوعية العملية ، فكان احلديث للدكتور 
لي���ث ال�سريف���ي ج���راح اخت�سا����س مدي���ر جممع 
�سف���ر احل�س���ني علي���ه ال�س���الم الطبي حي���ث انه 

�سيجري اول عملية يف املجمع .
حت���دث الين���ا قائال : بداي���ة اإن العم���ل يف املجمع 
امل�ست�سفي���ات  يف  العم���ل  �سياق���ات  وف���ق  يج���ري 
احلكومية وان عائديت���ه لديوان الوقف ال�سيعي، 
االمان���ه العام���ة للعتب���ة احل�سيني���ة املقد�سة، هذا 
املجم���ع ه���و خط���وة و�ستتبع���ه خط���وات و�سيك���ون 
ل���ه مكان���ة متميزة بني املجمع���ات الطبية كما انه 

ر�سالة اىل من يعتقد باأننا ال نواكب التطور ، هذا 
املجمع هو ل���كل العراقيني ومن خمتلف املذاهب 
والقومي���ات واالأدي���ان حي���ث عل���ى عاتقن���ا ر�سال���ة 
يجب ان نوؤديها باأمانة ال�سيما وان الرقيب علينا 

هو احل�سني عليه ال�سالم الأننا نعمل بجواره .
ه���ذه  تتب���ع  الت���ي  امل�ستقبلي���ة  اخلط���وات  وع���ن 
اىل  �سي�س���ل  ال�سريف���ي  الطبي���ب  ق���ال  اخلط���وة 
كرب���الء يوم 9/25 اأول وف���د طبي متخ�س�س من 
الهن���د لي�ساهم م���ع االأطباء العراقي���ني يف اإجراء 
العملي���ات اجلراحي���ة .ومتن���ى ال�سريفي ان يكون 
هنال���ك نظام �سحي متكامل وب���كل جوانبه حيث 
ال زالت هنالك ثغرات يف بع�س القوانني اخلا�سة 
باملجال ال�سحي حيث اإن هذا النظام اإذا ما اكتمل 
�سي�ساهم كثرا يف تطور املجال الطبي يف العراق 
وكلم���ة اخرة قال الطبيب من���ذ نعومة اأظافري 

كن���ت اأمتنى ان اعمل يف خدم���ة االأئمة ولو عامل 
تنظي���ف واحلمد هلل لقد وفق���ت الن اعمل طبيبا 
.وال ي�سعن���ي اإال اأن ا�سك���ر اجله���ود املتمي���زة الت���ي 
بذلتها العتبة احل�سينية املقد�سة يف بناء وجتهيز 
ه���ذا املجمع الذي كلف ما يقارب ثمانية مليارات 

دينار . 
الدكت���ور ريا����س ر�سي���د طعم���ة ج���راح اأخ�سائ���ي 
و�سم���ن ال���كادر الطب���ي ال���ذي �سيج���ري العملي���ة 
اجلراحية حتدث عن املجمع قائال اإن هذا املجمع 
ه���و طف���رة لثالث���ني �سن���ة م���ن التاأخ���ر يف زم���ن 
النظ���ام البائد حيث ما وفرت���ه العتبة من اجهزة 
يع���د االول م���ن نوع���ه يف العراق بل ان���ه �سي�ساهم 
الت���ي  امل�ستع�سي���ة  العملي���ات  اإج���راء  يف  كث���را 
كان���ت جترى خ���ارج العراق وع���ن عمله يف املجمع 
و�سعوره يقول يكفينا فخرا اننا نعمل بجوار �سيد 

جممُع �صفري احل�صني عليه ال�صالم الطبي يجري اأول عمليـــــة جراحية وبكادر عراقي متخ�ص�ص

بداأ جممع �سفري احل�سني الطبي با�ستقبال 
املر�سى الذين هم بحاجة اىل عملية جراحية 

وقد كان عدد املر�سى لليوم االول من عمله 
االأربعاء الثامن من �سوال املوافق ال�سابع من 
ايلول �سبعة مر�سى)�ستة اطفال ورجل واحد (

التح�سر الجراء العملية

الدكتور جابر حم�سن كامل

14جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

�لعطاء �حل�سيني



ال�سه���داء علي���ه ال�سالم . االأجه���زة احلديثة التي 
جه���زت بها �سالة العمليات ت�ساعد االأطباء كثرا 
يف ت�سهي���ل وجن���اح العملي���ات اجلراحي���ة وحقيقة 

انها مفخرة لكل العراقيني . 
ام���ا الدكتور عل���ي ابو طحني جراح���ة بولية فهو 
امل�ساع���د االول للدكتور ر�سي���د يف العملية حتدث 
وكل���ه امل وفخر انه يعمل يف هكذا جممع يحمل 
�سفت���ني االوىل جم���اورة احل�س���ني علي���ه ال�سالم 
والثاني���ة االأجه���زة الطبي���ة املتط���ورة املجهزة بها 
�سالت���ا العملي���ات ، كم���ا اأثنى على جه���ود االأمانة 
العام���ة للعتب���ة احل�سيني���ة املقد�سة الت���ي كان لها 
الف�س���ل يف اجن���از ه���ذا ال�س���رح الطب���ي اخلدمي 

لكل العراقيني. 
املخت����س  كام���ل  حم�س���ن  جاب���ر  الدكت���ور  ام���ا 
بالتخدي���ر خدم���ة ت�سع �سن���وات وال���ذي كان على 
عجال���ة يف حديث���ه الين���ا الأنه كان يجه���ز اأجهزته 
للب���دء بعمل���ه يف تخدي���ر اول مري����س فتح���دث 
الين���ا ان م���ا اأ�ساه���ده م���ن اأجهزة طبي���ة متطورة 
يف املجم���ع تذل���ل لن���ا كث���را م���ن امل�ساع���ب الت���ي 
كن���ا نع���اين منها ال�سيم���ا احلاالت احلرج���ة التي 
تعرت����س عملن���ا اثن���اء العملية اجلراحي���ة وا�سار 
اىل جه���از ناظ���ور الق�سبة الب�س���ري  وجهاز اآخر 
ي�س���ل  اىل االأماك���ن احل�سا�سة واملعقدة من ج�سم 
املري����س اأثن���اء العملية التي ال ميكن لنا ان ن�سل 

اليها  .
ام���ا املعاون الطب���ي �سامل �ساكر فق���د حتدث عن 

طبيع���ة العم���ل يف هك���ذا �سال���ة عملي���ات متطورة 
ب���ان مث���ل ه���ذه االأجه���زة الت���ي تعت���رب طف���رة يف 
املج���ال الطبي واأنن���ا نفتخر للعمل يف هذا املكان ، 
كم���ا ان العمليات التي جترى هي جمانا وبكفاءة 
عالي���ة بل حتى اف�سل من االأهلية وعملية توافد 
املر�س���ى تت���م من خ���الل مراجعته���م لالأطباء يف 

عياداتهم فيتم تخيرهم يف مكان اإجراء العملية 
وم���ن  كرب���الء  يف  املوج���ودة  امل�ست�سفي���ات  ب���ني 
�سمنهم املجمع ويف حالة قدون اطباء اجانب من 
خارج العراق او اطباء غر تابعني لوزارة ال�سحة 

ف�ستكون هنالك �سوابط اخرى.
كم���ا حت���دث لن���ا وال���د اول طف���ل مري����س ا�سم���ه 
حمم���د ح�س���ني ها�سم عم���ره �سن���ة و�سبع���ة ا�سهر  
ال�س���الم  علي���ه  احل�س���ني  �سف���ر  جمم���ع  يدخ���ل 
لتج���رى ل���ه اول عملية جراحي���ة يف احدث �سالة 

عملي���ات يف الع���راق حتدث قائال :" من خالل ما 
اأراه يف املجمع تطور ونظافة مع االأخالق العالية 
لالأخ���وة العامل���ني يف املجم���ع فان���ا مطمئن جدا 
لنج���اح العملي���ة وان���ا ا�سكر كل م���ن �ساهم يف بناء 

هذا املجمع . 
وبع���د اجراء العملية اأع���رب ال�سيد ح�سني ها�سم، 
ع���ن �سعادت���ه باحت�س���ان مدينة كرب���الء ملثل هذا 
املجّم���ع املتط���ور"، الفت���اً اإىل اإّن "املجم���ع يق���دم 
والتعام���ل  النظاف���ة  م���ن حي���ث  خدم���ات عالي���ة 
اللطي���ف من قبل الك���وادر الطبية التي ا�ستقبلت 
ابن���ه ال�سغر )حممد( برحاب���ة �سدر واأجرت له 
عملي���ة جراحي���ة )فتق ري���ح( وه���و االآن يف �سحة 
�سي���د  وب���ركات  تع���اىل  اهلل  م���ن  بتوفي���ق  جي���دة 

ال�سهداء )عليه ال�سالم(". 
وتاب���ع ها�س���م، "نثّم���ن اجله���ود املبذول���ة من قبل 
العتب���ة احل�سيني���ة يف افتت���اح ه���ذا املجّم���ع ال���ذي 
وف���ر الفر�سة للمر�سى من تلق���ي العالج الالزم 

واملتطّور".

جممُع �صفري احل�صني عليه ال�صالم الطبي يجري اأول عمليـــــة جراحية وبكادر عراقي متخ�ص�ص
احد املراجعنيتفقد حالة مر�سية

الدكتور ريا�س ر�سيد طعمة

الدكتور علي ابو طحني

ت�سوير : يا�سر الغرابي
تقرير: �سامي جواد
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تقرير: ح�سني النعمة

يف اإط����ار احلديث عن عم����ل ال�سعبة ومب����ادرة تاأ�سي�سها حدثنا 
)ها�س����م هيجل( معاون رئي�س ق�سم ال�س����وؤون االإدارية، قائال: 
ق����د  ه����و معل����وم  ع����ام 2003 وكم����ا  النظ����ام يف  �سق����وط  "بع����د 
ُفتح����ت اأب����واب ال�سحن ال�سريف وقد اأخ����ذت الكوادر املوجودة 
حين����ذاك كل عل����ى عاتق����ه بح�س����ب االخت�سا�����س، وم����ن ب����ني 
ه����ذه االخت�سا�س����ات )االإدارة( واعتق����د ان����ه الع�س����ب احليوي 
ل����كل االأم����ور، ومن ب����ني تفا�سي����ل عم����ل االإدارة ه����ي الطباعة 

واال�ستن�ساخ التي هي مو�سوع البحث".
ويتاب����ع هيج����ل "عق����ب ع����ام 2006 اأ�سبح����ت العتب����ات املقد�سة 
اأمان����ات عام����ة ف����كان للعتب����ة احل�سيني����ة املقد�س����ة اأق�س����ام ق����د 
انبثق����ت م����ن االأمان����ة العام����ة وكان ق�س����م ال�س����وؤون االإداري����ة 
واحدا من تلك االأق�سام حيث يت�سمن �سعبة الذاتية واالأفراد 
و�سعب����ة الطباعة واال�ستن�س����اخ والزينة والت�سجر"، مبينا اإنه 
"من الطبيعي اأن تكون بداية )�سعبة الطباعة واال�ستن�ساخ( 
متوا�سعة باأجهزة حم����دودة للحا�سوب وجهاز ا�ستن�ساخ واحد 
) ا�س����ود وابي�����س( ومن الطبيع����ي اأي�سا بازدياد ع����دد االأق�سام 
العامل����ة يف العتب����ة احل�سيني����ة املقد�س����ة ي����زداد عم����ل ال�س����وؤون 
االإدارية اأكرث وهذا يعني اإن اأي تطور يح�سل يف العتبة يكون 
لل�س����وؤون االإداري����ة ح�س����ة ب����ه ول�سعب����ة الطباع����ة الن�سيب من 

ذلك التطور".
ويو�س����ح هيج����ل "اأ�سب����ح الي����وم يف ال�سعب����ة اأجه����زة ا�ستن�س����اخ 
ملون����ة متط����ورة ج����داً م����ع طابع����ات )الفارك����و( احلديث����ة مع 
اأجه����زة )الري����زو( لال�ستن�س����اخ ف�س����اًل ع����ن اأجه����زة احلا�سوب 
االأك����رث تط����وراً، وان ال����كادر املوج����ود يف ال�سعب����ة ه����و م����ن اأهل 
االخت�سا�����س واملمار�س����ة"، م�س����را اىل اإن "منت�سب����ي ال�سعب����ة 
ح����ازوا عل����ى جوائز عديدة ف�س����اًل عن كتب ال�سك����ر والتقدير 
واملكاف����اآت حتى من خ����ارج العتبة احل�سينية املقد�سة من قبيل 
االأمان����ة العام����ة للعتب����ة العلوي����ة املقد�س����ة واالأمان����ة العام����ة 
للعتبة العبا�سية املقد�سة وهناك اأي�سا كتب و�سكر تقدير من 
الهيئ����ات واملوؤ�س�س����ات الت����ي مت التعاون معها عل����ى �سبيل املثال 

هيئة املواكب احل�سينية".
م����ن جانب����ه اأ�س����ار )ح�س����ن مو�س����ى الرويع����ي( م�س����وؤول �سعب����ة 
ال�سعب����ة  تاأ�سي�����س  بداي����ة  يف  كان  "العم����ل  اإن  اىل  الطباع����ة، 
يقت�س����ر عل����ى ت�سمي����م وطباعة الكت����ب االإدارية وم����ا �سابهها، 
ومع مرور الوقت دعت احلاجة اىل التطور ومواكبة احلداثة 
ب�سراء اأجهزة متطورة حديثة توؤدي عمال اأ�سرع واأدق فبادرنا 
�سج����الت  م����ن  االإداري����ة  العتب����ة  م�ستلزم����ات  كاف����ة  بطباع����ة 
ون�س����رات والدبال����ك املكربنة وامللونة وغره����ا من املطبوعات 

امللونة كبع�س الن�سرات املنا�سباتية".
واأ�س����اف الرويع����ي، اإن "الهيكلية االإداري����ة لل�سعبة تتاألف من 
خم�����س وحدات هي وحدة ال�سكري����ن ووحدة �سيانة الطابعات 
واحلا�سب����ات ووح����دة الربجم����ة ووح����دة اال�ستن�س����اخ ووح����دة 

التن�سيد والت�سميم".
م����ن االأعم����ال الت����ي حت����دث الرويع����ي عنه����ا "اإ�ساف����ة عل����ى ما 
تق����دم م����ن اأعمال اإن ال�سعب����ة فاأن طاقمها يق�س����م اىل ق�سمني 
خ����الل الزي����ارات املليوني����ة يقوم ق�س����م منه بت�سمي����م وطباعة 
باجات امل�سيف والتهنئ����ة وطباعة باجات البطانيات ومزاولة 
باق����ي اأعم����ال ال�سعب����ة، ويلتحق الق�س����م االآخر م����ن منت�سبيها 
اىل مراك����ز املفقودي����ن لي�س����رف عل����ى برام����ج الكمبيوتر التي 
توؤم����ن االت�سال على �سبكة مراك����ز املفقودين خالل الزيارات 

املليوني����ة عل����ى مدار �ساعات اليوم"، م�سيفا اإن "من �سمن ما 
توؤدي����ه وح����دة �سيانة احلا�سب����ات والطابعات ب�سعب����ة الطباعة 
ه����و تن�سيب احلا�سبات و�سيانة كافة اأن����واع الطابعات التابعة 
للعتب����ة احل�سيني����ة املقد�سة، فيما تعمل وح����دة الربجمة على 
برجم����ة احلا�سبات والعمل عل����ى اإدارة �سبكة مراكز املفقودين 
الت����ي ت�س����كل خ����الل الزي����ارات املليوني����ة بالتع����اون م����ع ق�س����م 
االت�ساالت، اأما عم����ل وحدة �سيانة اأجهزة اال�ستن�ساخ فعملها 
يك����ون عل����ى �سيانة كافة اأجهزة اال�ستن�س����اخ املوجودة يف اأق�سام 

العتبة".
وعلى ال�سعيد ذاته بني الرويعي، اإن "عمل الوحدة اخلام�سة 
واالأخ����رة وه����ي وح����دة ال�سكري����ن والطباع����ة عل����ى االأقم�س����ة 
واالأكيا�����س واالأق����الم التي توزع يف املنا�سب����ات واالأعياد وكذلك 

عمل الدروع ولوائح ال�سكر والتقدير".     
م����ن جانبه بني )عبد االأمر ثجي����ل املطري( م�سوؤول وحدة 
الربجم����ة م�ستذك����را اإن����ه "با�س����ر العم����ل ب�سعب����ة الطباع����ة يف 
نهاي����ة ع����ام 2006 وكانت ال�سعب����ة تزاول عمله����ا ب�سكل يقت�سر 
الهوي����ات  واإ�س����دار  االإداري����ة  الكت����ب  عل����ى ت�سمي����م وطباع����ة 
اخلا�س����ة باملنت�سب����ني، بعد ذل����ك طباعة االأع����داد االأوىل ملجلة 
االأحرار ون�سرة ق�سم مابني احلرمني )�سوت احلرمني( على 
جه����از )rezo( وت�سميم وطباع����ة بع�س االإعالنات اخلا�سة 

�سعبة الطباعة يف العتبة احل�سينية املقد�سة
عطاء مميز خلف الكوالي�س

مع بادرة ت�صكيل هيكلية االأمانة العامة للعتبة احل�صينية املطهرة كان تاأ�صي�ض �صعبة الطباعة ذلك ل�صرورة طباعة �صادرات وواردات 
الكتب االإدارية لغر�ض ت�صجيلها واأر�صفتها ف�صال عن عمل باجات وهويات منت�صبي العتبة املقد�صة، وما ان مت التق�صيم االإداري 

للعتبة املقد�صة وفق هيكلية اإدارية حمكمة اأثبتت متيزها وجدارة اإدارتها خالل ال�صنني التي تلت التاأ�صي�ض، اآل احلال ب�صعبة الطباعة 
اأن تكون �صعبة تابعة اإداريا اىل ق�صم ال�صوؤون االإدارية لتزاول اأعمالها الطباعية وتطور من عملها مبواكبة احلداثة التكنولوجية.

جانب من عمل منت�سبي ال�سعبة
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باملواك����ب احل�سيني����ة ث����م ت�سميم وطباع����ة الباج����ات اخلا�سة 
بالكي�سوانيات واالأمانات وبطاقات دخول امل�سيف".

وتاب����ع املط����ري "اأ�سف اىل ذل����ك اإن الباج����ات والهويات التي 
كان����ت تطب����ع �سابق����ا كان����ت تطب����ع عل����ى طباع����ة عادي����ة ميكن 
تزويره����ا لذا �سعين����ا ل�سراء طابعة ن����وع )Fargo( اأمريكية 
املن�س����اأ  لطباع����ة باجات وهويات منت�سبي العتبة ويوجد لدينا 

اأنواع كثرة من الطباعات ذات اجلودة العالية". 
فيما اأ�ساف )عمار �ساكر ر�سيد( م�سوؤول وحدة �سيانة اأجهزة 

اال�ستن�س����اخ، اإن "ال�سعب����ة مل تك����ن ت����وؤدي حج����م االأعمال التي 
توؤديه����ا الي����وم وكذلك مل تكن االأجه����زة احلديثة متوفرة كما 
الي����وم"، م�سيف����ا اإن "اخلط����وة اجلدي����رة بالذك����ر واخلا�س����ة 
بتطور �سعبة الطباعة هو مركز وارث فكان انتقالة نوعية يف 
جم����ال العمل بعد مالحظة �س����رورة االنفتاح على اآفاق اأو�سع 
مبج����ال الطباعة"، وبني اإن "عمل����ه يقت�سر على �سيانة كافة 
اأجه����زة اال�ستن�ساخ والطابعات واالإ�س����راف على �سراء االأجهزة 

الطباعية مبراعاة اجلودة ومدى اال�ستفادة منها".

ومم����ا اأ�سار اإليه ر�سيد اإن "بالني����ة تطوير عمل ال�سعبة ب�سكل 
متط����ور اأك����رث؛ لك����ن م����ا يوؤاخذه����م ه����و �سي����ق م�ساح����ة املكان 
وك����رب حجم االأجهزة التي يروم����ون �سراءها مرتقبا االنفتاح 
ب�س����كل اأك����رب نح����و احلداثة بعد االنته����اء من م�س����روع تو�سعة 
احلائ����ر احل�سين����ي وا�ستح�ساله����م على مكان اأو�س����ع يتيح لهم 
ال�سعي نحو التطور واحلداثة ب�سكل ي�سمن اجلودة املطبعية 

و�سرعة االأداء".    

على م�سافة )12 كم( من مركز مدينة كربالء املقد�سة، 
وعل���ى الطري���ق الواقع ب���ني )كربالء � النج���ف(، ت�ستعّد 
العتبة احل�سينية املقد�سة اإىل اإقامة مراأبها )الع�سري( 
املتط���ّور ل�س���ّم مركباته���ا واآلياته���ا امل�ستخدم���ة يف نق���ل 
الزائري���ن واإقام���ة م�ساريعه���ا العمراني���ة، وتوفر كافة 

م�ستلزمات �سيانة واإدامة املركبات للحفاظ عليها. 
بالعتب���ة  الهند�سي���ة  امل�ساري���ع  ق�س���م  م�س���وؤول  واأو�س���ح 
احل�سينية، حممد ح�سن كاظم، باأّن "الكوادر الهند�سية 
اإن�س���اء م���راأب العتب���ة احل�سيني���ة  والفني���ة تتوا�س���ل يف 
ال�سي���ارات واالآلي���ات  اإىل احلف���اظ عل���ى  يه���دف  ال���ذي 
واملع���دات التابع���ة للعتب���ة احل�سينية ومتابع���ة �سيانتها، 
وكذل���ك عملية ا�ستخدامها ب�سكل ي�سمن تقدمي اأف�سل 

اخلدمات لزائري االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(".
واأ�س���اف، ب���اأّن "املراأب املق���ام على م�ساح���ة مقدارها )40 
االإجمالي���ة )ت�سع���ة ملي���ارات  تق���ّدر تكلفت���ه  األ���ف م2(، 
وخم�سمائة مليون دينار عراقي( من قبل ديوان الوقف 
ال�سيع���ي، وباإ�سراف مبا�سر من ق�سم امل�ساريع الهند�سية 
يف العتب���ة احل�سيني���ة، بالتن�سي���ق والتع���اون م���ع الدائرة 

الهند�سية يف ديوان الوقف ال�سيعي".
وتاب���ع كاظ���م، "ي�س���ّم امل�س���روع م�سّقف���ات مغلق���ة باألواح 
عازل���ة  باأ�سب���اغ  ومطلي���ة  �س���م(   5( �سم���ك  ال�سندوي���ج 

للح���رارة الإي���واء املركب���ات الكب���رة واملع���دات ومب�ساحة 
مقداره���ا )10 اآالف م2(، اإ�ساف���ة اإىل م�سّقفات مفتوحة 
من مكان احد وموزعة على جوانب املراأب ومب�ساحة )5 

اآالف م 2( خا�سة الإيوان املكائن الثقيلة".
كم���ا ي�س���م امل���راأب "ور�س �سيان���ة متطورة ت�س���م اأجهزة 
االأن���واع  ولكاف���ة  الثقيل���ة  واملكائ���ن  املركب���ات  لفح����س 
)ت�سلي���ح  ب����  خا�س���ة  وه���ي   )2 م  اآالف   4( ومب�ساح���ة 
الدو�سم���ة،  احلراري���ة،  االأ�سب���اغ  ال�سمك���رة،  االإط���ارات، 
الكهربائي���ات، ت�سلي���ح املع���دات امليكانيكي���ة(، باالإ�ساف���ة 
اإىل خم���ازن وقود ع���دد )8( لل���كاز والبنزين مع حمطة 
للم���واد  وخم���زن  واملكائ���ن  ال�سي���ارات  وت�سحي���م  غ�س���ل 

االحتياطية".

وي�س���ّم امل�س���روع اأي�س���اً "بناي���ة الإدارة امل�س���روع بطابقني 
مب�ساح���ة )400 م2( لكل طاب���ق وجمهزة باأجهزة تكييف 
حديثة، باالإ�سافة اإىل وجود حزام اأخ�سر يحيط باملراأب 
م���ن جميع اجلهات لك���ون املنطق���ة �سحراوية"، بح�سب 

ما اأو�سحه رئي�س ق�سم امل�ساريع الهند�سية. 
ياب���ي(  )ديت���اي  ه���ي  املنف���ذة  "ال�سرك���ة  اإّن  اإىل  ولف���َت 
الرتكي���ة، وم���دة اإجن���از العم���ل )8 اأ�سه���ر( اعتب���اراً م���ن 
تاريخ املبا�سرة بالعمل، و�ست�سهد االأيام القادمة االنتهاء 
م���ن ه���ذا امل�سروع ال���ذي �سيق���دم فائدة كب���رة للحفاظ 
عل���ى مركب���ات واآلي���ات العتب���ة احل�سيني���ة الت���ي اأخ���ذت 
بالتو�س���ع �سيئ���اً ف�سيئ���اً يف تق���دمي خدماته���ا للزائري���ن 

وملدينة كربالء عموماً".

ها�سم هيجلعبد االأمر ثجيل املطريح�سن مو�سى الرويعيعمار �ساكر ر�سيد

امل�سروع يحوي على ور�س �سيانة حديثة..
العتبة احل�سينية تتطلع الإجناز مراآب متطور ملركباتها واآلياتها اخلا�سة
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و�سط املحا�سرات الدينية وبني اخلطباء 
االأجالء وذكر يا ح�سني وم�ساب العرتة 

املحمدية وجمال�س العلماء و�سجالت كربالء 
�ساع اأ�سم ال�سيخ عبد الر�سا ال�سايف العامل 

اجلليل واخلطيب احل�سيني الذي اأ�سغف 
القلوب واأدمع املقل، على عا�سوراء كربالء 

ب�سوته احلنني وعر�س اللوعة ب�سدًى اأكرث 
وقعا واأملا و�سجوا.

وخطيبنا املرحوم هو ال�سيخ عبد الر�سا ابن 
ال�سيخ علي بن حممد بن ح�سني ال�سايف املولود 
يف مدينة كربالء املقد�سة يف �سهر �سعبان االأغر 
�سنة 1351 هجرية املوافق 1932م، فن�ساأ وترعرع 
يف كنف عائلة عرفت بالدين والعلمية وا�ستغلت 
بخدمة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(، فوالده 

كان خادما للعتبتني احل�سينية والعبا�سية 
املقد�ستني اآنذاك، وكان ي�سحبه معه اىل درو�س 

العلم، وكان يحر�س على تعليمه وتواجده 
و�سط بيئة العلماء فكان من ذلك �سببا للمكانة 
العلمية امل�سهودة التي و�سل اإليها اإذ كان طويل 
الباع يف العلوم الدينية واالأدبية، وا�سع االطالع 
يف التاريخ واللغة واحلكمة، كما تفّوق يف الفقه 

واالأ�سول واحلديث..
وعن حيات���ه اأخربنا جنله ال�سيخ حممود ال�سايف 
اإن "وال���ده كان دوؤوب���ا عل���ى زيارة موالي���ه االأئمة 
االأطه���ار )عليه���م ال�س���الم( مكرث الدع���اء الإتباع 
اأه���ل البي���ت )عليه���م ال�س���الم( وم�ستم���ر املناجاة 
ب���ه العدي���د م���ن العلم���اء  اأخ���ذت  لرب���ه، ومث���اال 
واخلطب���اء كف�سيل���ة ال�سيخ الراحل ق���ارئ املقتل 

ال�سيخ عبد الزهراء الكعبي )رحمه اهلل("..
تتلم���ذ يف مدين���ة  ال�س���ايف  "ال�سي���خ  اإن  واأ�س���اف 
كرب���الء املقد�س���ة عل���ى نخب���ة م���ن علم���اء اأف���ذاذ 
وال�سي���خ  �سيبوي���ه  عل���ي  )ال�سي���خ حمم���د  منه���م 
يو�س���ف اخلرا�س���اين، وال�سي���د حم�س���ن اجل���اليل 
وال�سي���خ حمم���د ال�ساه���رودي وغره���م(، اأم���ا يف 
مدين���ة النجف اال�سرف فقد ح�سر درو�س علماء 
كب���ار منه���م ال�سي���د حم�س���ن احلكيم وال�سي���د اأبو 

القا�س���م اخلوئي، ولعلميت���ه الكبرة اأجاز له عدد 
م���ن العلم���اء منه���م ال�سي���خ حممد عل���ي �سيبويه 
حم�س���ن  وال�سي���د  اخلرا�س���اين  يو�س���ف  وال�سي���خ 
احلكي���م وال�سي���د اأب���و القا�سم اخلوئ���ي بالت�سدي 

لالأمور احل�سبية واال�ستفتاء عنهم يف كربالء".
وع���ن علميته قال االإعالم���ي والباحث التاريخي 
تي�س���ر �سعيد االأ�سدي "من �سفاته العلمية التي 
امتاز وُعرف بها الورع وال�سالح والزهد والعبادة 
وُح�سن اخللق والتوا�سع، و�سالمة الذات وطهارة 
النف����س، وهذا م���ا جعله قريب م���ن النا�س اإذ كان 

يعي�س اآالمهم وم�ساكلهم".
واأك���د االأ�س���دي اإن "ال�سي���خ ال�سايف  عم���ل مدر�سا 
يف ح���وزة كرب���الء املقد�س���ة، حي���ث در����س الفق���ه 
واالأ�سول يف مدار�سها الدينية كمدر�سة اخلطيب 
البقع���ة  ومدر�س���ة  احل�سني���ة  واملدر�س���ة  الديني���ة 
واملدر�س���ة الهندي���ة الك���ربى، اإ�ساف���ة اىل اإمامته 
للم�سل���ني يف ح���رم اب���ي الف�س���ل العبا����س )علي���ه 
ال�س���الم( ثم بعده���ا اأمَّ امل�سلني يف جامع العلقمي 
املع���روف يف كرب���الء بع���د اإن من���ع من قب���ل اأزالم 
النظ���ام املقب���ور م���ن ال�س���الة جماع���ة يف العتب���ة 

العبا�سية املطهرة".
وتاب���ع االأ�س���دي "مل يكت���ف النظ���ام البائ���د عن���د 
ه���ذا احلد ف���راح يحارب���ه لرتك �س���الة اجلماعة 
لر����س  والوح���دة  الق���وة  فيه���ا  ي���رى  كان  لكن���ه 
�سف���وف اجلماه���ر  �س���د النظ���ام املقب���ور، لي���وؤم 
امل�سل���ني اأخ���را يف جامع احلاج �سال���ح عوز حتى 

ا�ست�سهاده"..
وع���ن موؤلفات���ه قال جنل���ه، اإنه "األ���ف العديد من 
الكت���ب واملوؤلف���ات املهم���ة الت���ي كان���ت مرجعاً من 
مراجع البحث والتدري�س حتى يومنا هذا منها: 
بالغة االإمام احل�سن )علي���ه ال�سالم(، )االإ�سالم 
مع الطب احلديث(، )االأخالق النف�سية(، )الثار 
يف اأح���وال املخت���ار(، )املعاد اأو غاية �سر االإن�سان( 
، )ك�سك���ول ال�سايف اأو حقيب���ة اجلواهر(، )املاأ�ساة 

العظمى يف عامل اخللود( و)ديوان �سعر(".
م���ن ه���ذا يتب���ني اإن لل�سي���خ ال�سهيد باع���ا طويال 

يف ال�سع���ر واالأدب، فل���ه ديوان �سع���ر بجزءين �سم 
ق�سائ���د يف رث���اء اأه���ل البي���ت ) عليه���م ال�س���الم( 
ومدحه���م، كم���ا له ق�سائ���د وطنية، غ���ر انه برع 
يف غر����س �سعري خا�س اأال وهو التاريخ ال�سعري 

بح�سب الباحث التاريخي تي�سر االأ�سدي..
بع���د �سراع طوي���ل �س���د الباطل ا�ست�سه���د ال�سيخ 
عبد الر�سا ال�سايف على يد اأزالم النظام املقبور يف 
اآخر �سهر ذي القعدة احلرام �سنة 1409ه�  املوافق 
1989/7/2م، ودف���ن يف جامع احلاج �سالح عوز يف 
كرب���الء ال���ذي مت تهدميه من قب���ل اأزالم النظام 
البائ���د، وق���ربه الي���وم يف منطق���ة ب���ني احلرمني 
ال�سريف���ني من جه���ة مرقد اأبي الف�س���ل العبا�س 

)عليه ال�سالم(. 
وق���د اأرخ ذك���رى ا�ست�سهاده ال�ساعر امل���وؤرخ تي�سر 

اال�سدي قائال:

ومن اجلدير بالذكر اإن من اأبنائه )ال�سيخ اأحمد 
ال�س���ايف( م�سوؤول مدر�سة االإم���ام احل�سني )عليه 
ال�س���الم( يف العتب���ة احل�سيني���ة املطه���رة وكذل���ك 
ال�سي���خ حممود ال�سايف رجل دي���ن االأ�ستاذ حميد 
العتب���ة  يف  الثقافي���ة  ال�س���وؤون  منت�س���ب  ال�س���ايف 

العبا�سية املطهرة.

ال�سهيد ال�سيخ عبد الر�سا ال�سايف
عامل جماهد ومرٍب فا�سل

تقرير: ح�سني النعمة

جلنة اخلل���������������������د م�سى
يف ق���رب اإب���ن املرت�سى 
اأرخ )اأ�سف عبد الر�سا(

عبد الر�سا ال�سايف ق�سى
اأب��������ا م�����������حمٍد اإه��������������ن���اأ 
يف ال�سال���������ح���ني النجبا
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�سفاء ال�سعدي

حتر�س االأمانة العامة للعتبة احل�سينية 
املقد�سة على توفري كافة اخلدمات التي 
من �ساأنها ان تخفف عن كاهل الزائرين 

و كذلك اأهايل مدينة كربالء باالإ�سافة 
اىل ذلك فقد عمدت اإدارة العتبة هذه 

املرة اىل تو�سيع ن�ساطاتها عرب ال�سوارع 
الرئي�سية والرابطة بني مدينتي 

)كربالء _النجف( و)كربالء _ بابل( 
عرب ن�سب حمطات لتحلية مياه ال�سرب 

وبالتحديد عند موقع العطاء الواقع 
يف طريق )كربالء – النجف(، وحمطة 

االإ�سالة الواقعة على ال�سارع الرئي�سي 
)الرو�ستني(.

وبنّي احلاج كرمي االأنباري م�سوؤول ق�سم ال�سيانة 
بالعتب���ة احل�سيني���ة املقد�سة ب���اأن "االتفاق مت مع 
اجله���ة املتربعة على ن�سب حمطات حتلية وعلى 
ان تن�س���ب بح�س���ب احلاجة لها م���ع توفر م�سادر 

املياه �سواء كانت على نهر اأو اآبار".
واأ�س���اف االأنباري؛ ان "اآلي���ة الن�سب متت بكوادر 
متخ�س�س���ة م���ن العتب���ة احل�سيني���ة وه���ي ذاته���ا 
تعمل اأالن على تن�سيب املحطة املخ�س�سة ملوكب 
العتب���ة احل�سيني���ة املقد�سة، كما ان���ه من املحتمل 
ان يتم ن�سب احدى هذه املحطات يف منطقة هور 
ال�سي���ب التي م���ن �ساأنها ان تقّدم املي���اه ال�ساحلة 
لل�س���رب والب���اردة للزائرين و�س���كان املنطقة كون 
عل���ى  ُن�سب���ت  الت���ي  واالأوىل  الرئي�سي���ة  املحط���ة 
طري���ق كربالء – النجف هي م�س���در مياه مهماً  

الأ�سحاب القرى املجاورة".

"الك���وادر الهند�سي���ة قام���ت بتهيئ���ة  ب���اأن  وتاب���ع 

قاع���دة كونكريتي���ة لن�س���ب حمطة رئي�سي���ة ملياه 
ال���� R.O.(( عب���ارة ع���ن حمط���ة حتلي���ة رئي�سية 
تعمل على حتويل  املياه املاحلة اىل مياه �ساحلة 
لل�س���رب وباإنت���اج ي�س���ل اإىل ع�س���رة اآالف ل���رت يف 
ال�ساع���ة الواح���دة اإي ما يع���ادل )200- 240 األف( 

لرت يف اليوم الواحدة". 
القاع���دة  عم���ل  "مت  باأن���ه  االأنب���اري  واأو�س���ح 
الكونكريتي���ة واجلملون الرئي�س���ي ذات االأبعاد 
الرئي�سي���ة وبحج���م 18  املخ�س�س���ة للمحط���ة 
×18 مرتا مربعا وعلى �سكل جملون وب�سقف 
باملحط���ات  اخل���رون  ت���ربع  ان  بع���د  كام���ل 
الرئي�سي���ة لتحلية املي���اه ومت على اأثرها ن�سب 
بالطري���ق  العط���اء  موق���ع  يف  املحط���ة  ه���ذه 
الراب���ط بكرب���الء - النج���ف وبالتحدي���د عن���د 
العم���ود )1074( بع���د ان مت حفر بئ���ر للماء يف 

نف�س املنطقة".
واأك���د م�سوؤول ق�س���م ال�سيانة باأنه "مت تاأ�سي�س 
االأنابي���ب الداخلي���ة للمحطة ون�س���ب خزانات 
املي���اه ب�سكل منظم ودقي���ق لغر�س ت�سفية املاء 
وليك���ون خم�س�س���ا لل�س���رب وكذل���ك مت ن�سب 
ب���رادات م���اء لها لتهيئ���ة املي���اه الب���اردة للمارة 
م���ن اأ�سح���اب املركب���ات واأه���ايل املنطق���ة م���ن 
مزارعني وغرهم؛ حيث يتم تزويد املواطنني 
باملاء من )40 -50 األف لرت( يومياً؛ باال�سافة 

اىل الزائري���ن يف املنا�سب���ات الديني���ة، كم���ا مت 
 )116k.v( بق���وة  كهربائي���ة  مول���دة  توف���ر 
له���ذا اخل�سو����س تعم���ل عل���ى توف���ر الطاقة 
الكهربائي���ة للمحطة التي توفر املاء ملدة )24( 

�ساعة يوميا". 
احل�سيني���ة  العتب���ة  "اإدارة  ان  اإىل  م�س���راً 
اإىل تخ�سي����س م�سّغ���ل للمول���دة  ق���د عم���دت 
الكهربائية ومتابع للمحطة حر�سا منها على 
توف���ر املياه الب���اردة للزائرين اأثن���اء الزيارات 

املليونية اإىل مدينة كربالء".
من جانب اآخ���ر اأ�سار االأنباري اإىل اإّن "حمطة 
االإ�سال���ة الواقع���ة ب�س���ارع الرو�ست���ني مبرك���ز 
مدينة كربالء قد دخلت العمل منذ عام كامل 
تقريب���اً واإن انتاجه���ا ي�س���ل اإىل 13 األف لرت يف 
ال�ساع���ة، وت���زّود املنطق���ة املج���اورة له���ا باملي���اه 
املخ�س�س���ة لل�س���رب ومبع���دل م���ن )60 – 65 

األف( لرت يومياً وب�سورة جمانية".
وب���ني باأن���ه "م���ن املتوق���ع اأن تدخ���ل املحطتان 
الواقع���ة يف  الزائري���ن  الواقعت���ان عن���د م���دن 
طريق���ي )كرب���الء � النجف( و)كرب���الء � بابل( 
اإىل العم���ل قريب���اً والت���ي م���ن �ساأنه���ا اأن تقّدم 
املياه ل�سكان هذه املناطق والزائرين الوافدين 

لزيارة املدينة املقد�سة".

ن�سُب حمطات لتحلية املياه يف طريق كربالء ـ النجف..
�سمن م�سروع توفر  املياه املخ�س�سة لل�سرب للزائرين
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ِهداية هادي

اآهٍ  منك ِ اأيتها الدنيا كم اأنت قا�سية..
�سرقت ِ مني اأغلى واأعز وردة عندي،

وجعلتني اأ�سرية اأحزاين..
واالآن �سرت اأر�سا ً قاحلة،

ملاذا الغدر من دون �سابق اإنذار؟!
اعتقدت انــك ت�ستن�سقني وردتي من دون اأن 

تقطفيها!
لكنــك اأخذتيهــا.. فكيــف يل اأن اأن�ساها مع 

اإين مل اأرها!
واأن�سى ذكرياتها التي �سارت توؤملني،

كلمــا اأتذكرهــا.. فاأت�سورهــا يف خميلتي يف 
كل يوم مير من عمري،

الــذي  عطرهــا  وا�ستن�ســق  امل�ســك  وبيــدي 
طاردين اأيامًا وليايل..

كــم ي�سعــب علــّي فراقهــا الأنهــا رحلــت ومل 
اأرها،

واأقول لها ا�ستقت اإليك كثريًا،
ودمعي دائمًا على خدي،

و�سيبقى ر�سمك  منقو�سًا على لوح قلبي.

دتي..�أمي
�سيف الذبحاويور

ـــــُم ـــــع اأجن ـــــدام ذكــــــــراك اأفـــــــق وامل

مقلتي يف  ــحــائــب  ــس � ــيــك  عــل ــت  ــّل ــس �

ـــك تــ�ــســعــى لــلــبــقــيــع خــواطــري ـــت واأت

ـــًة ـــال ـــس ـــٍد ور� ـــم تـــتـــلـــوك وحــــــّي حم

فكيُدها �ــســانــئــيــك  مـــعـــاوُل  خــ�ــســئــت 

ـــا ــرب الــ�ــســريــف واإن ــق مل يــهــدمــوا ال

ـــه �ــســجــَد االإبــــا ـــاب قــــرٌب عــلــى اأعـــت

فجنٌة ــوح  ــف ي و�ـــســـذى  الـــهـــدى  عــبــق 

مـــتـــهـــلـــٌل وذا  هـــــــذا  فــــمــــ�ــــســــِبــــٌح 

ــٍد ــم حم ـــَو  ـــن و�ـــس االآل  �ــــســــادق  يــــا 

ــِم ما  ــل ــع ـــك ب ـــي وخــــزانــــة اأوحــــــى اإل

خــــّلــــدُت يـــومـــك يف دمــــي فــوجــدتــه

ـــو اإلــــيــــك �ــســبــابــة لــــو اأنـــهـــا ـــب اأ�ـــس

ــُه ــاأن ـــود فــ�ــس ــو اخلـــل ــح ــي ن ــق ــرت ـــه ن ب

ـــــــرة غـــيـــبـــيـــًة ـــــــت جم ـــتـــظـــل ان ـــس �

ـــٌد ــــــال وانـــــــــت خمـــل ــــــي ــــــــــُر اأج ومَت

واحلــــــزن فـــجـــٌر يف رحـــابـــك حمـــرُم

م�سرُم ــِر  ــاج ــح امل يف  جــمــر  فــالــدمــع 

زمــــــُر احلــــــــروف مــــواكــــب تــتــقــدُم

ـــعـــرية جــــــاءت اإلــــيــــك ُتـــعـــِظـــُم ـــس و�

ــُم يــقــ�ــسِ ــا  ــم ــي ــس و� ذاًل  نـــحـــرهـــا  يف 

هـــم والـــعـــرو�ـــس وزيـــفـــهـــا املــتــهــدُم

ـــزُم ـــاف احلــطــيــم و زم مـــن حـــولـــِه ط

يـــنـــعـــُم وروح  ـــــٌك  ـــــل َم ظــــّلــــهــــا  يف 

ـــُم ـــل ـــك ي راح  هلل  وبــــــذكــــــركــــــم 

يتج�سم الــهــدى  ــق ِ  واخُلــل اخَلــلــق ِ  يف 

ـــُم ـــرتج ت فـــعـــنـــه  يـــــاأتـــــي  مـــــا  وىّل 

ـــــدُم ـــو وال ـــرٌح عــظــيــٌم �ــســامــخ ه ـــس �

تتحطُم ـــًى  ـــس اأ� ــم  الــ�ــس ــى  عــل �ــســبــت 

�ــــســــاأن االإلـــــــه عـــلـــى �ــــســــواه مـــقـــدُم

ــُم ــظ ــِه الـــكـــون ذاتــــك اأع ــن مـــن كـــل ك

يتب�سُم املـــــدى  طــــول  عــلــى  جـــــرٌح 

�سالُة الدموعخاطرة

املنى ع�����ز  ي�����ا  ال�����ط�����ف  ع�����را������س  يف  ل�����ك 
بنى م����ن  اأول  اأن�������ت  ب����ل  ام��������روؤ  ����س���ح���ى 
ل�����ل�����م�����وت ت������رج������و ك��������ي ت��������واج��������ه رب����ن����ا
القنا ت���ل���ت���ق���ف  ورح���������ت  ال�����ع�����ق�����ول  ح������ر 

�ساع���ر ح�سين���ي له ق�سائ���د يف مديح ورثاء اأه���ل البيت )عليهم ال�سالم( ول���ه ديوان �سعر 
خمط���وط با�س���م )فت���وح و�س���روح( توج���د ن�سخة م�س���ورة من���ه يف مكتبة ال�سي���د �سلمان 
اآل طعم���ه ول���د يف كرب���الء �سن���ة 1934 وتويف بها �سن���ة 1992، وقد تخرج م���ن دار املعلمني 
االبتدائي���ة يف بغ���داد وا�ستغل معلما يف املدار�س احلديث���ة وظل يزاول مهنة التعليم حتى 
وفات���ه، م���ن موؤلفاته املخطوطة كتاب )درا�سة عن ابن خلدون(، وهو من يقول يف اإحدى 

ق�سائده احل�سينية )طريق اخللود(..

من �سري اأدباء كربالء
ال�ساعر عبد ال�ساحب جميد اآل طعمه

ج������رى مل���������ا  ح�����������س�����ني  ي���������ا  اأك��������������رب  اهلل 
م����ا م���ث���ل م����ا ���س��ح��ي��ت ي����ا خ����ر ال������ورى
ول�������ق�������د ت����ل����ق����ي����ت احل��������ت��������وف م�������ب�������ادرا
ت�������س���ك���و ج����ل����ي����الت احل�������������وادث اأذه�����ل�����ت
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عبا�ُس يابدرا جتلى يف الليايل 
ياايها املقدام يف �سوح املعايل 

 *********
يا�ساحب القربة يف يوم الطفوف 

اعظمت �سان النف�س يف جمرى احلتوف 
حتى جعلت املوت مي�سي يف ال�سفوف 

ياايها ال�سيف املعلى يف ال�سيوف 
ماذا ا�ساب اجلود من ر�سق النبال 

 **********
عبا�س ياعبا�س ياعني الوفاء 

يارائد االخال�س يف بحر ال�سفاء 
ياذخر اآل امل�سطفى يوم البالء 

قد كنت يف قلب اال�سى �سعب اللقاء 
كالن�سر يرعى ال�سعن يف م�سرى 

 **********
قد كنت يف الطف مثاال لالخاء 

كللت بااليثار اثواب النقاء 
كم راودوك النا�س عن ترك االباء 
لكنك ا�ستع�سمت مرفوع اللواء 
بعد ا�ستباق نحو ابواب الكمال 

**********
افديك يا�ساقي العطا�سى من همام ِ

احييت قانون الوفى بني االنام 
ياباذال كفيه يف يوم الزحام 

قم وا�سمع االطفال تبكي يف اخليام 
عماه ال تقطع بنا ايدي الو�سال 

**********
ملا ك�سفت القوم بال�سيف املكني 

وامتالأت كفاك باملاء املعني 
ناديتها من بعده يانف�س هوين 

كيف التذاذي فيه من قبل احل�سني 
واهلل ماذلك من ح�سن الفعال 

**********
عبا�س يا عبا�س ياظهر احل�سني 

انت الذي اآخيته يف احلالتني 
ماذا اذا الفاك مقطوع اليدين 
وال�سهم قد اطفى نور املقلتني 
ال من ميني تتقى او من �سمال 

�ساقي العطا�سى
ح�سُن ال�سباغ الكعبي

يقظٌة على حافة املوت
يحكى اإن �صابا كان كثريا ما يق�صر يف تاأدية �صالته؛ بل ويتنا�صاها يف معظم اأوقاته، 

وكان ذات يوم وقت ال�صحر نائما يف بيته وراأى يف منامه عجبًا.

وكاأنه ي�سرد احلالة التي مر بها قائال: راأيت اأين يف فرا�سي نائم فاأتت اإيل زوجتي 
تريد اإيقاظي فرددت عليها ماذا تريدين، ولكن املفاجاأة اأنها مل ت�سمع كالمي ثم 
اإنه���ا ك���ررت اإيقاظي م���راراً وكنت اأرد عليها م���اذا تريدين ولكنه���ا كذلك ال ت�سمع 
كالم���ي، ث���م ذعرت ونادت اإخوتي فاأتوا ومعهم الطبيب وك�سف علّي وقلت له ماذا 
تريد؟ ولكن املفاجاأة كذلك اأن الطبيب ال ي�سمعني واأخرب اإخواين اأين قد توفيت 
ففزع���وا وبك���وا عل���ى وفاتي مع اأين مل اأمت ولك���ن ال اأدري ملاذا مل ي�سمعوا كالمي 
وكان���ت حالت���ي ع�سيبة جداً. حي���ث اأرى زوجتي واإخ���واين واأكلمه���م واأنظر اإليهم 
ولكن ال يكلمونني ثم اإين �سمعتهم يقولون عن جنازتي عجلوا بها اإن كانت خراً 
تق���دم واإن كان���ت �س���راً تو�سع عن االأعن���اق ثم ذهبوا بي اإىل املق���ربة وكنت اأكلم كل 
م���ن يواجهن���ي يف الطريق اأين حي ومل اأمت. ولكن ال يرد علي اأحد. ثم ملا و�سلوا 
ب���ي اإىل املق���ربة نزعوا ثيابي وغ�سلوين وكفنوين ث���م ذهبوا بي اإىل امل�سجد وبينما 
اأن���ا اأ�سمعه���م واأنظر اإليهم وه���م ي�سلون علي ذهبوا بي اإىل املقربة وكنت اأنظر اإىل 
النا����س وه���م يريدون دفني وو�سعي يف اللحد، وهنا كلمت �سخ�سا كان بيني وبينه 
الل���ن، فقل���ت ل���ه اإنن���ي مل اأم���ت فال تدفن���وين ولكن مل ي���رد علي، ث���م هالوا علي 
ال���رتاب وبعده���ا �سمعت قرع نعاله���م ملا ذهبوا عن قربي، تاأك���دت بعد ذلك اأين يف 
م���كان مظل���م واأين يف موق���ف عظيم وبعد ذل���ك اأتى اإيل رج���الن هائالن مفزعان 
وق���ف واح���د عند رجلي واالآخر عند راأ�سي و�ساألني م���ن ربك فبداأت اأردد ربي رب�ي 
واأن���ا اأع���رف من هو رب���ي ولكن ال اأدري كيف ن�سيت، وكذل���ك �ساألني من نبيك وما 
دينك فبداأت اأردد نبيي نبي�ي وديني ديني ومل يخطر على بايل اإال زوجتي وعملي 
وعي���ايل و�سيارت���ي حتى اأتي مبخ�سرة كب���رة و�سربني �سربة قوية �سرخت منها 
�سرخ���ة اأيقظتن���ي م���ن نوم���ي وبداأت زوجت���ي تب�سمل عل���ي وتقول يل مل���اذا ت�سرخ 
ياعزي���زي، وبع���د ذلك عرفت اأنها روؤيا ث���م اأذن الفجر مبا�سرة وقد كتبت يل حياة 

جديدة وكانت هذه الروؤيا �سبباً لهدايتي والتزامي بطاعة اهلل عز وجل.
واأدي���ت �س���الة الفج���ر بخ�س���وع وعاه���دت رب���ي ان ال اأته���اون ب���اأداء �سالت���ي وال 

اتنا�ساها.
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ثقافة ح�سينية ..الهدية حتية 
ْيُتْم  للوهل����ة االوىل عندم����ا نقرا االية الكرمي����ة " َواإَِذا ُحيِّ
وَها" فانه����ا تدل على  ����وا ِباأَْح�َس����َن ِمْنَه����ا اأَْو ُردُّ ����ٍة َفَحيُّ ِبَتِحيَّ
قول ال�سالم عليكم ويجب الرد عليه باح�سن منه او مثله 
، ويف نف�س الوقت كثرا ما نقرا حديث الثقلني " الكتاب 
والع����رتة " وبانهم����ا ل����ن يفرتق����ا ن فال�س����وؤال هن����ا ماه����و 
العل����م الذي ي�سيف����ه املع�سوم علي����ه ال�سالم لن����ا بالن�سبة 
لالآي����ات القراآني����ة الوا�سح����ة املعنى كم����ا يف االية اعاله ؟ 
امل�سكلة تكمن يف فهمنا لالية وان معناها ب�سيط ومفهوم 
ولكن ح�سب راي املع�سوم فان هنالك ابعادا كثرة خافية 
علين����ا وها ه����و احل�سني عليه ال�س����الم يعلمنا در�سا قد مل 
يخطر ببالنا لنذكر الرواية ومن ثم نذكر امل�ستفاد منها 

يف حياتنا .
روى اأن�����س ق����ال : كن����ت عن����د احل�س����ني ) علي����ه ال�س����الم ( 
ت����ُه بها ،  فدخل����ت علي����ه جاري����ة بيدها طاق����ة َريحانة َفَحيَّ
ة ِلوجه اهلل تعاىل (  فقال ) عليه ال�سالم ( لها : ) اأنِت ُحرَّ

.َفُبِه����ر اأن�س وان�سرف وهو يقول : َجاريٌة جتيُئَك ِبَطاَقة 
َريحاٍن َفَتعِتقها ؟!!

َبن����ا اهلُل ، قال  فاأجاب����ه االإم����ام ) علي����ه ال�س����الم ( : ) َكذا اأدَّ
وا ِباأَْح�َسَن ِمْنَها  ٍة َفَحيُّ ْيُتْم ِبَتِحيَّ تبارك وتعاىل : " َواإَِذا ُحيِّ

وَها " وكان اأح�َسَن منها ِعتُقَها ( . اأَْو ُردُّ
ال�سخ�����س الذي يبداأ ال�سالم يكون اجره عظيما عند اهلل 
ع����ز وج����ل الن االث����ار احل�سن����ة املرتتب����ة عن ه����ذا ال�سالم 
كث����رة وت����وؤدي اىل تطيي����ب النفو�����س وزي����ادة االوا�س����ر 
االخوي����ة بني اف����راد املجتمع ، ويف الرواي����ة التي ا�ست�سهد 
به����ا احل�س����ني علي����ه ال�س����الم باآي����ة التحي����ة ترين����ا االبعاد 
واملع����اين احلقيقية ملاهي����ة التحية ، فعملي����ة اهداء طاقة 
ريحان����ة م����ن اجلارية ملواله����ا حبا وعظمة منه����ا له عليه 
ال�س����الم وم����ن غر ان تفك����ر بالرد ماه����و ، جعل احل�سني 
علي����ه ال�س����الم يقب����ل حتيته����ا ه����ذه وكان رده �سخيا حيث 

عتقها .

� االقرب����اء  اذن التوا�س����ل بالهداي����ا ب����ني اف����راد املجتم����ع 
واال�سدق����اء � م����ع �سدق النوايا احل�سن����ة من غر ترتيب 
االث����ر املتوخ����ى على ه����ذه الهدية يع����د م�سداق����ا حقيقيا 
لالآي����ة الكرمي����ة طبقا لتف�سره����ا عمليا م����ن قبل االمام 
احل�س����ني علي����ه ال�س����الم الثق����ل الث����اين للقران ال����ذي هو  

الثقل االول .
ه����ذه االآي����ة الت����ي ترجمه����ا احل�س����ني علي����ه ال�س����الم بهذه 
ال�س����ورة جتعلن����ا ان نعي����د ح�ساباتنا اىل االي����ات التي هي 
اك����رث تعقيدا منها ون�سال انف�سن����ا ماهي اخلفايا العلمية 
والت�سريعي����ة واالخالقي����ة لهذه االيات الت����ي ال زلنا نرى 
يومي����ا ا�ستحداثات علمية او ت�سريعية تنطبق عليها هذه 
االيات التي مل نلتفت اليها باالم�س ، هذا القران يجعلنا 
بام�����س احلاج����ة للثقل الث����اين ومتنياتنا بق����رب ظهورها 
حت����ى يح����ل لنا املبهم م����ن تعقيدات احلي����اة طبقا للقران 

الكرمي .

ت�ستمر الكوادر الهند�سية العراقية يف �سركة االأبحاث 
الهند�سية الدولية )اجلهة العراقية املنفذة وامل�سممة 
املقد�س����ة(  احل�سيني����ة  العتب����ة  يف  الث����اين  الطاب����ق  مل�س����روع 
البالغ����ة م�ساحت����ه)4000( مرت مربع باجن����از املراحل االأخرة منه، 

ال�ستحداث اأق�سام جديدة خلدمة الزائرين والعتبة وما يرتبط بها.
وذكر املهند�س كاظم �سالح مهدي اأحد املهند�سني امل�سرفني على العمل اأن اأعمال الهيكل 
احلدي����دي لل�سق����ف واجل����دران لل�سلعني ال�سرقي والغرب����ي و80% من ال�سلع ال�سمايل ملن�س����اآت ال�سور قد اكتمل 

ت�سنيعه����ا يف ور�س����ة امل�سروع يف ال�سحن ال�سريف ون�سبها، اأما اأعمال البناء يف هذه االأ�سلع فقد اأجنز 90% يف ال�سرقي 
و100% يف ن�س����ف ال�سل����ع ال�سم����ايل و90% يف ن�س����ف ال�سل����ع الغرب����ي و20% يف الن�سف االآخر تقريب����اً، وان اأن اأعم����ال التاأ�سي�س الكهربائي اأجن����زت بالكامل يف ال�سلع 

ال�سرق����ي -اأك����رب االأج����زاء م�ساح����ة-، وا�ستم����رار عملي����ات ال�سق����ل واأعمال ال�سق����وف الثانوية فيه وقد قطع����ت اأ�سواطا كب����رة. واأ�ساف اأن ال�سرك����ة بهدف اإمتام امل�س����روع باأ�سرع وقت 
ا�ستقدمت عدد اكرب من العاملني للقيام باأعمال تغليف واجهة امل�سروع بالكا�سي الكربالئي رغم حر�س اإدارة العتبات وال�سركة املنفذة على اأن تكون كافة الكوادر العاملة عراقية، 

مبينا اأن ان�سغال الفنيني العراقيني املماثلني لهم بالكفاءة مب�ساريع داخل العراق وخارجه كان �سببا رئي�سيا يف هذه اخلطوة.
  يذك����ر اأن ه����ذا امل�س����روع يت�سم����ن قاع����ات الإقامة املوؤمت����رات والإحياء ال�سعائ����ر احل�سينية واإلق����اء البحوث وقاعات درا�سي����ة ، وغرفاً لل�س�ُع����ب اجلديدة لالأق�سام االإداري����ة والهند�سية 
واالإعالمية التابعة للعتبة، وغرفاً الأق�سام البحوث امل�ستحدثة ومن اأهمها ق�سم رعاية البحوث التابع ملكتبة الرو�سة احل�سينية املقد�سة والذي �سي�ستقبل البحوث من اأي مواطن 

وتب�ّني ال�سالح منها لطباعته على نفقة العتبة املقد�سة.

العدد )45( - اخلمي�ض /11 رم�صان املبارك 1427هـ
5 ت�صرين االول 2006م

م�سروع الطابق الثاين يدخل مرحلة جديدة
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املوافق 15/  ايلول  2011م م /اإي�ساٌح

اإىل / القارِئ الكرمِي

يف احلياة حقوق وواجبات وكلها مت�سلة مع بع�سها وال يجوز البرت الن ذلك يعد �سد العدالة ، وكما ان اهلل عز وجل منح عباده احلقوق 

قب���ل ان يطالبه���م بالواجب���ات بدلي���ل انه عز وجل منح اآدم اجلنة ومن ثم طلب منه عدم التقرب م���ن ال�سجرة ، ومن بني احلقوق التي 

بذمتن���ا اجت���اه اهلل ع���ز وج���ل هي ال�سالة ونحن يف حياتنا دائما ن�سغي اىل من يحدثن���ا او يخاطبنا بل اإذا نادنا وخ�سو�سا عندما يكون 

يف النداء خر لنا .

االأذان هو نداء او خطاب موجه لنا جميعا فحري بنا ان نلتفت لهذا ال�سوت وننحه ع�سر دقائق من وقتنا فيا حبذا لو التزمنا ملا فيه 

ال�س���الح لن���ا  كان نوق���ف العمل اأثن���اء االأذان لكي نوؤدي حقوق اهلل عز وجل وحتى احلديث فاالأف�سل ان يتوقف عندما يكون عن الدنيا 

الأنه �سيحبط عملنا احل�سن ، فمثلما اإن لكل ما يعنينا حرمة فلوقت االأذان وال�سالة حرمة مقد�سة فيها جناتنا .
قلمي املتوا�سع

اأمي لي�ست اأمي
حينم���ا جيء ب���ي اإىل هذه الدنيا، جاوؤوا بي عنوة، 
الرحم���ّي  عامل���ي  اأف���ارق  اأن  اأري���د  ال  باكي���ا  اأتي���ت 

م�ستنكرا ب�سدة هذا العامل.
لك���ن فجاأة ظه���رت �سورتك اأمام���ي وانطبعت يف 
قلب���ي، فكان���ت اأن�س���ي و�سكينت���ي، األفته���ا اإعت���دت 
عليها حينما كنت اأرت�سع كانت نظراتي ال تفارق 

نظراتك.
فج���اأة تغرت مالمح اأمي، بّت اأت�ساءل بيني وبني 
نف�س���ي اأمي هذه لي�ست اأم���ي، لي�ست التي تفتحت 
عين���اي على حمّياها، اأمي لي�س���ت اأمي التي كانت 
تخاطبني بلهجة كنت اأفهمها واأعيها واأ�سمع نغم 

اأحرفها تطرق م�سامع قلبي قبل م�سمع اأذين .
تب���دل مفاج���ئ ، �سوتا و�سورة ، وب���داأت تاأخذ دور 
اأم���ي برعايتي ومواكبتي يف م�سرتي ، اإال اأين ما 
زل���ت حائ���را اأيهما اأم���ي الأن �سورة اأم���ي االأ�سيلة 
كان���ت ترتاءى يل بني احل���ني واالآخر ، مل تختف 
كليا من حياتي اإال اأن دورها بات مهم�سا نوعا ما 
فكان الذي يتابع �سوؤون حياتي اأمي امل�ستحدثة اأو 

اأم���ي البديلة ولي�ست اأمي االأ�سيلة، اعتدت عليها 
واألفته���ا حتى و�سل بي االأمر اأن األفتها اأكرث مّما 
األفت اأمي التي اأجنبتني ، وبّت اأ�ستوح�س لفقدها 

وال اأ�ستوح�س لفقد اأمي.
اأّم اأجنبتن���ي اإىل ه���ذا الع���امل  ه���ذه ق�ست���ي م���ع 
وتركتن���ي ب���ني ي���دّي عاملة جاءت به���ا لت�ساعدها 
يف عم���ل املن���زل و�سرع���ان م���ا اأوكل���ت اإليه���ا مه���ام 
تربيت���ي بدال عنها. لعّل اأمي اعتربتني جزءاً من 
عمله���ا املن���زيل واأرادت اأن ترت���اح من ه���ذا العبء 
الثقي���ل امللقى عل���ى عاتقها، واأق���ول لعّلي ما زلت 
اأن�س���د اخل���ر فيه���ا وال اأري���د اأن اأظلمها ب���ل اأريد 
اأن اأوق���ظ ح����ّس االأموم���ة فيه���ا، لعله���ا ت�ستفي���ق 
م���ن كبوتها وتع���ود اإىل دوره���ا، وال ت�سلمني الأيد 
ال يعل���م ثقافته���ا وال يعلم مق�سده���ا اأتريد خراً 

بي اأم �سراً ؟
وحت���ى لو اأح�سنا الظن وقلن���ا اأن مق�سدها بريء 
فه���ل يعق���ل اأن حت���ّل حم���ّل اأم���ي ، وتهت���ّم بي كما 
تهت���ّم اأم���ي ، اأم هل م�سلحتي تعن���ي لها �سيئاً كما 

اأمي؟؟
اأجي���ب وبنفي �سدي���د ، ال واألف ال �سّتان ما بني اأّم 
تعط���ي وت�سحي بكّله���ا دون مقاب���ل ودونا طلب 
م���ن اأحد ب���ل تتوج���ه بغريزتها االأمومي���ة ، وبني 
اأّم عامل���ة متث���ل دور االأموم���ة لتاأخذ االأجرة على 

عملها ومهاّم تلك االأمومة التي تقوم بها .
فمه���ام االأموم���ة منحة وعطّية اإلهي���ة اأوكلت اإىل 
االأم لتق���وم به���ذا ال���ّدور العظي���م وامل�س���ّرف الذي 
ميك���ن م���ن خالل���ه لي����س فق���ط اأن تف���وز باجلنة 
ب���ل اأن متن���ح اجلنة لولدها بع���د جناحها بدورها 
وتربيته���ا ال�سليم���ة ل���ه ليك���ون ب���اّراً بها. واأم���ا اإذا 
مل تك���ن حمّب���ة ومعطاءة واأماً ب���كل معنى الكلمة 

فكيف يرّبها ولدها؟
اأّم���ي اإلي���ك كلمت���ي االأخ���رة كم���ا كنت اأم���ي قبل 
وجودي ك���وين اأّمي بوجودي وبع���د وجودي واإىل 

نهاية املطاف وال تكوين اأمي وال اأمي !!!

بقلم : اإميان غربي�س
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هم�صة..

هم�سة..

ال�سنم  �سقوط  بعد  العراق  على  فتحت  التي  املنافذ  ان 
االرهاب  انواع  �ستى  خاللها  من  وت�سرب  جدا  كثرة 
 ، اخرى  ومواد  الرديئة  اال�ستهالكية  واملواد  والثقافات 
وكل هذه الدواخل لها ا�سرارها ال�سلبية اخلطرة على 
ال�ساعة  املجتمع ال �سيما وان اغلبها ال زالت حتى هذه 
التعامل  عملية  ت�سبط  قوانني  او  �سوابط  غر  من 

معها.
حمالت  انت�سار  هي  اخلطرة  الثقافات  تلك  بني  ومن 
بيع االقرا�س الليزية لالفالم وااللعاب ، وحتت خيمة 
خاد�سة  افالم  فيها  ليزرية  اقرا�س  ت�سربت  املهنة  هذه 
لثقافتنا يتداولها بع�س ال�سباب من غر رادع يردعهم 
او رقيب يراقب هذه املحالت من اين لها اأن حت�سل على 
هذه االفالم ؟ وهل هنالك من مينحها الرتاخي�س يف 
اختيار املفيد من هذه االفالم ؟ ال يخفى على اجلهات 
امل�سوؤولة ان ) القنوات امل�سفرة واملواقع على االنرتنيت 
والتي  خلقيا  املنحطة  االفالم  هذه  من  بكثر  تزخر   )
من ال�سهولة الدخول اليها وت�سجيلها وبيعها ، ومبا ان 
ا�سبه  واملواقع غر اخللقية  الف�سائيات  عملية مراقبة 

بالع�سرة اليوم اال ان مراقبة املحالت لي�ست �سعبة .
نرجو االلتفات اىل ذلك .

حمالت بيع
 االقرا�س الليزرية

قال ر�ســول اهلل �ســلى اهلل عليه واله: 
يبعــث العامل والعابد ، فيقــال للعابد: 
ادخــل اجلنــة ويقــال للعــامل:  انتظر 

حتى ت�سفع للنا�س .
- العلم اف�سل من العمل ملن جهل والعمل 

اف�سل من العلم ملن علم

اإن البيت امل�سلم ال�سعيد هو الدعامة االأ�سا�سية 
االأ�س����رة  واإن  الر�سي����د  امل�سل����م  املجتم����ع  لقي����ام 
امل�سلم����ة االآمن����ة امل�ستق����رة �س����رورة الب����د منه����ا 
ل�س����الح املجتمع ومتا�سك����ه و�سرط ال مفر منه 
اإذا م����ا اأري����د الأم����ة اأن تع����ز واأن تنت�س����ر وت�س����ود 
وله����ذا كان����ت عناي����ة االإ�س����الم كب����رة باالأ�س����رة 
فاأق����ام عل����ى احل����ق والع����دل بناءها وثب����ت بالود 

قواعدها وقوى باخلوف من اهلل ُعراها.
وله����ذا ب����ذل اأع����داء االإ�س����الم جه����وداً م�سني����ة 
اأوا�سره����ا  لتدم����ر االأ�س����رة امل�سلم����ة وتفكي����ك 
فحر�س����وا   ، �ست����ى  �سب����اًل  ذل����ك  اإىل  و�سلك����وا   ،
الزوج����ات عل����ى التمرد عل����ى اأزواجه����ن، وزينوا 

للن�ساء �سبيل هجرالبيوت واالنطالق اإىل ال�سوارع والطرقات يف ظل �سعارات زائفة
ون�س����اأت م����ن ج����راء ذلك م�س����اكل مل تكن لتوج����د اأ�ساًل ل����و اأن االأمور �س����ارت وفق ما اأم����ر اهلل �سبحانه 

وتعاىل.
وعم����ل اأع����داء االإ�س����الم كذلك مب����ا ميلكون م����ن و�سائل االإع����الم وغرها على تخري����ب عالقات احلب 
واالح����رتام ب����ني االآب����اء واالأبن����اء وب����ني االأمه����ات والبن����ات وب����ني ال�سي����وخ وال�سب����اب حت����ت �ست����ار مبادئ 

اخرتعوها مثل �سرورة االختالف بني االأجيال وما اإىل ذلك من االأباطيل واالأقوال 
واإذا كان اأتباع الباطل جادين يف ن�سرة باطلهم فاأوىل باأتباع احلق اأن ين�سروا حقهم، لكن ذلك يقت�سي 
عماًل دوؤوبا وجهاداً م�ستمراً يف جميع املجاالت وعلى كل امل�ستويات حتى يتحقق االأمل وجتنى الثمار ، 

ِحيُم( الروم:4،5. ُر َمْن َي�َساُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَّ ِ َيْن�سُ ِر اهللَّ )َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح امْلُوؤِْمُنوَن * ِبَن�سْ

نهاد احل�سيني
كلن����ا نعل����م ب����اأن احلي����اة لي�س����ت مبثاب����ة االأكل 
وال�س����رب ولك����ن احلي����اة اأن يحي����ا االإن�س����ان يف 

جمتمع خال من الظلم والهوان.
فكذلك ال�سعادة لي�ست بكرثة ال�سحك واإ�سباع 

الغرائز واإنا ال�سعادة بر�سا اهلل على العبد.
لكن من املوؤ�سف اأن يظن البع�س باأن ال�سعادة 
تكم����ن وراء االبتع����اد ع����ن املب����داأ والعقي����دة بل 
ال يعلم����ون باأنه����م ي�سعون وراء �سع����ادة وهمية 
فاني����ة يبيع����ون مقابلها �سع����ادة اأبدية ال مثيل 

لها..

البيُت امل�سلم ال�سعيد

ال�سعادة

أمورٌ نافعة يف تربية الطفل
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اأم رفاه 
يقال اإن حكيما ً �ساأل ابنه ما هو اأخبث ما يف االإن�سان ؟

قال الولد : الل�سان يا اأبي .
قال االأب : ملاذا ؟

ق���ال الول���د : الأنه اإن خبث وف�سد يوؤدي ب�ساحبه اإىل الهالك واىل 
النار .

قال االأب : وما هو اأطيب ما يف االإن�سان ؟
قال الولد : الل�سان يا اأبي . 

قال االأب : وملاذا ؟
ق���ال الول���د : الأن���ه اإن ط���اب وح�س���ن ق���اد �ساحب���ه اإىل النجاة واىل 

اجلنة .

1- القــدوة احل�سنــة : وذل���ك الأن الطفل يقلد من حول���ه ال �سيما االأم واالأب واالأق���ارب ، لذا ال بد من 
اإيجاد القدوة احل�سنة امللتزمة باخللق الرفيع واالألفاظ الطيبة .

2- الرفــق : معامل���ة الطف���ل ال بد لها من عطف ورحمة به كم���ا قال – ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله 
و�سلم (الأحد اأ�سحابه  ملا اأخرب اأنه ال يقبل اأحداً حتى اأوالده : .))من ال يرحم ال ُيرحم((

3- العدل : اإن تف�سيل االأبناء بع�سهم على بع�س يزرع العداوة والبغ�ساء ، وعلى االأبوين العدل بينهم 
يف كل �سيء ، الأنه اأدعى اإىل املودة والتاآلف .

وهذه بع�س االأمور التي يجب مراعاتها يف تعليم الطفل :
1- تعليم الطفل االأكل باليمني والت�سمية عند االأكل والدخول واخلروج . 

2- تعليمه اال�ستعانة باهلل وحده وت�سجيعه على �سالة اجلماعة .
3- تعويده النظافة يف امللب�س وامل�سكن .

4- التفريق يف اللبا�س بني الذكر واالأنثى ، وعدم ت�سبه كل منهما باالآخر . 
5- تعليم البنت على ال�سرت يف امللب�س منذ ال�سغر واحلجاب عند البلوغ . 

6- االهتمام بتنمية جانب الذكاء لدى الطفل بالبحث واملناظرة .
7- عدم اإنهاكه بالتعليم النظري املتوا�سل حتى ال ميل ويرتكه .

امــن اهلل �سبحانــه وتعاىل علــى عباده مبا اأنــزل اإليهم 
ــن هياأتهــم، ومنازلهــم فقال عز  مــن الزينــة التــي حت�سِّ
وجل:)قــل مــن حــرم زينــة اهلل التــي اأخــرج لعبــاده 
والطيبــات مــن الــرزق، قــل هي للذيــن اآمنــوا يف احلياة 

الدنيا خال�سة يوم القيامة( .
وتزيــن املراأة لزوجها ، وكــذا الرجل لزوجته ينبغي اأن 
يتخــذ منه الزوجــان احلظ املنا�ســب ، الأنه مــن اأ�سباب 
االألفة واملودة، لهذا جعــل ال�سارع الزينة حقًا م�سروعًا 

لكل منهما على �ساحبه.
فاملــراأة حتــب اأن يكــون زوجهــا ح�ســن الهيئــة وامللب�س 
وكذلــك الرجــل علــى هــذه ال�ساكلــة يرغــب ان تكــون 

زوجته يف منظر ح�سن.

أمورٌ نافعة يف تربية الطفل

ما هو �أخبُث و�أطيبتزيْن لها..كما تتزين لك 
 ما يف �لإن�سان ؟!

ح�سنني ال�ساجلي
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�ساركونا بالكتابة 
نود ان نلف���ت انتباه قرائنا الكرم اىل 
اننا �سنعتمد نظام امل�سابقة بخ�سو�س 

بانن���ا  وذل���ك  ت�سلن���ا  الت���ي  امل�س���اركات 
�سنخرك���م باختي���ار اح���د العناوي���ن الثالث���ة 

الت���ي نن�سره���ا يف حق���ل بري���د االح���رار عل���ى ان ال 
تتج���اوز امل�سارك���ة ) 500( كلم���ة ويكون اخ���ر موعد ال�ستالم 

امل�ساركات هو نهاية كل �سهر .
ر�سالة من براء حيدر 

اقتطفنا منها هذه الكلمات اجلميلة
- لو كانت احلياه وردة لنجح اجلميع با�ستن�ساق عطرها.

-  م���ا اجم���ل ان يبك���ي االن�س���ان والب�سم���ة عل���ى �سفتي���ه وان 
ي�سحك والدمعة يف عينيه.  

- ال يج���ب ان تق���ول كل م���ا تعرف ولكن يج���ب ان تعرف كل 
ما تقول .

لقطة رائعة..

كلنا نعلم كما قال العرب القدامى ان الفر�س هو اأنبل ما 
اأخ�سع����ه االن�سان من املخلوق����ات ، واأهمية دوره يف خدمة 
الب�س����ر ال حتت����اج اىل مزي����د م����ن الربه����ان ، فق����د اأ�سركه 
االن�سان يف حياته منذ فجر احل�سارة فوجد فيه حمركاً 
حي����اً ذا مردود عاٍل تدريب����ه �سهل جمد .. يت�سف بالذكاء 
واالخال�����س فاتخ����ذه معاوناً ل����ه و�سديق����اً وبنتيجة هذا 
الو�س����ع املمت����از ازدادت اهمي����ة الفر�����س وتو�سع����ت تربيته 
وحق����ق التطور الذي او�سله اىل �سكله احلايل .. واخليل 
الع����راب اوج����د الفر�����س وه����ي الت����ي رافق����ت الع����رب طيلة 
الق����رون الو�سط����ى يف فتوحاته����م املجي����دة و�ساهمت فيها 
قد او�سلتها هذه الفتوحات اىل �سوريا وفل�سطني وم�سر 
والع����راق وب����الد فار�����س وافريقيا ال�سمالية حت����ى ا�سبانيا 

وفرن�سا ويطلق على جمموعة اخليول )الرعيل (.

قالوا يف اخليِل

26جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

و�حة �الأحر�ر



الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

عالمُة
 القبول 

بعد  والقبول  اال�ستجابة  العبد عالمة  يتوقع 
 ، رم�سان  ك�سهر   ، الطاعة  مو�سم  من  فراغه 
وكاحلج ، وكزيارة ويٍل من اأولياء احلق ، وعندئٍذ 
قد يعّول على ) مناٍم ( غر مورث لليقني ، اأو ) 
كالم ( عبٍد مثله ال يغني من احلق �سيئاً ..واحلال 
اأن من اأهم عالمات القبول هو: اإح�سا�س العبد 
بتغّي�ر يف ذاته ، ي�ستتبع �سدور االأعمال املوافقة 
لر�سا احلق من دون كثِر تكّلف ..واملهم يف هذه 
العالمة هي ) ا�ستمرارية ( ذلك التغير ، واإال 
فاإن الزمان الالحق لتلك املوا�سم ، ال يخلو من 
�سيء من األوان الطاعة واجتناب املع�سية ، وهذا 
مما ال يعّول عليه الب�سر ..فَمَثله َكَمثل من 
خرج من ب�ستان حامال �سيئاً من روائح زهورها ، 
�سرعان ما تتال�سى باالبتعاد عن ذلك الب�ستان . 

بتول علي 

ع���ن االإم���ام عل���ي ب���ن اأب���ي طال���ب )علي���ه 
ال�س���الم( : اغتنم���وا الدعاء عن���د اأربع، 

عند ق���راءة القراآن وعند االأذان وعند 
ن���زول الغي���ث وعن���د التق���اء ال�سفني 

عند ال�سهادة. 
وقال االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(: 

ي�ستجاب الدعاء يف اأربع يف الوتر وبعد 
الفجر وبعد الظهر وبعد املغرب.

وعن اأبي جعفر )عليه ال�سالم( : اإذا كانت
 له اإىل اهلل حاجة طلبها وهو وقت زوال

 ال�سم�س. وعنه )عليه ال�سالم( اإن اهلل عز وجل يحب من
 عب���اده املوؤمن���ني الذي يدعون م���ن ال�سحر اإىل طلوع ال�سم�س فاإنها تفتح االأب���واب اأي اأبواب ال�سماء 

تق�سم فيها االأرزاق وتق�سى فيها احلوائج العظام.
وعن االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( قال : اإياكم اأن ي�ساأل اأحدكم من ربه عز وجل �سيئاً من حوائج 
الدنيا واالآخرة حتى يبداأ بالثناء على اهلل عز وجل واملدح له وال�سالة على النبي حممد )�سلى اهلل 

عليه واله و�سلم( ثم ي�ساأل اهلل حوائجه.
وع���ن االإم���ام عل���ي )عليه ال�سالم( : اإن املدح���ة قبل امل�ساألة فاإذا دعوت اهلل ع���ز وجل فمجده وهو اأن 

تقول : 

يا من هو اقرب اإيل من حبل الوريد يا فعاال ً لـمـا يريد ، يا من يحول بني املرء وقلبه يا 
من هو باملنظر االأعلى يا من لي�س كمثله �سيء ..
ثم : �سل فتعطى حاجتك اإن �ساء اهلل تعاىل ..

يف الأوقاِت املرجوة لإجابة الدعاء
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 يف م�سقف ال�سحن احل�سيني ال�سريف


