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كما  اأبا  العم  ت�صمي  العرب  له، الن  اأبا  يعقوب وجعله  وا�صماعيل كان عم  البيان  • يف جممع 
عليه  اهلل  �صلى  النبي  قال  ولهذا  االب  كتعظيم  تعظيمهما  يجب  النه  وذلك  ابا  اجلد  ت�صمي 

واآله ردوا علي اأبي يعني العبا�س.
عني  امنا  قال:  اإلينا(  انزل  وما  باهلل  )اآمنا  تعاىل:  قوله  يف  ال�صالم  عليه  جعفر  اأبي  • عن 
بذلك عليا عليه ال�صالم وفاطمة واحل�صن واحل�صني، وجرت بعدهم يف االئمة عليهم ال�صالم 
ثم يرجع القول من اهلل يف النا�س، فقال: فان اآمنوا يعني النا�س مبثل ما اآمنتم به يعني عليا 

وفاطمة واحل�صن واحل�صني واالئمة عليهم ال�صالم فقد اهتدوا وان تولوا فامناهم يف �صقاق.
اهلل  من  اح�صن  ومن  اهلل  )�صبغة  وجل:  عز  اهلل  قول  يف  ال�صالم  عليه  اهلل  عبد  ابي  • عن 

�صبغة( قال، ال�صبغة هي اال�صالم.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�صكرتري  التحرير



. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗ يف هذ� �لعدد:
نزي���ف دم ال�سعب العراقي ما زال م�ستمرا فقد تعر�س 
22 مواطن���ا من حمافظ���ة كربالء املقد�سة وحمافظات 
اخرىاالثن���ني املا�سي، حلادث اإجرامي اأودى بحياتهم 
يف منطق���ة النخي���ب الواقع���ة ب���ني حمافظت���ي كربالء 
واالأنب���ار خ���الل توجههم لزي���ارة مرقد ال�سي���دة زينب 
)عليه���ا ال�س���الم( والتوج���ه بعدها اىل الدي���ار املقد�سة 
الداء منا�س���ك العمرة، ونالحظ باأّن مثل هذه االأعمال 
االإجرامي���ة تتك���رر الوق���وع.. فم���اذا يري���د اجلناة ومن 
يق���ف وراءه���م وميده���م بامل���ال وال�س���الح؛ وم���ن يطلق 

الفتاوى باإباحة �سفك هذه الدماء الربيئة..
م���ا ذن���ب ال�سحايا الذين �سقط���وا م�سرجني بدمائهم 
واأي ج���رم اأو خطاأ اأرتكب���وه.. ول�سعبنا العراقي ال�سابر 
ت�س���اوؤالت وينتظرون االإجابة عليها من قبل امل�سوؤولني 

املعنيني يف احلكومة العراقية:
االأعم���ال  ه���ذه  وق���وع مث���ل  ع���ن  امل�س���وؤول  ه���و  م���ن   -

االإجرامية؟
- هل �سي�ستمر وقوعها؟

- فيما لو قّدر اإلقاء القب�س على مرتكبي هذه اجلرمية 
ال�سنع���اء وغريه���ا م���ن اجلرائ���م فه���ل �سيقدم���ون اإىل 
املحاكم���ة لينالوا جزاءه���م العادل وف���ق االآية الكرمية 
))ولك���م يف الق�سا�س حي���اة يا اأويل االألباب(( ولو قّدر 
ذل���ك فهل �سيكون���ون م�سمول���ني مبا ي�سمى ب���� )قانون 

العفو(!!؟؟ اأم �سيهِربوَن من ال�سجن اأو �سيهّربون؟؟
- ه���ل �ستهت���ز �سمائ���ر ال�سا�س���ة امل�سوؤول���ني وتتح���رك 
غريته���م جت���اه اأبن���اء �سعبه���م اجلري���ح ال���ذي ال زال���ت 
دماوؤهم تنزف يف كل يوم اأم �سيغرقون يف بحر ال�سجاالت 

ال�سيا�سية ويغرقون معهم البلد وابناء البلد .
- واأخ���رياً ولي�س اآخراً، هل ميتل���ك امل�سوؤولون املعنيون 
ال�سجاعة الكافية ليجيبوا على هذه الت�ساوؤالت ب�سدق 

ال ي�سوبه التمويه والتحريف للحقائق؟
ال ي�سعن���ا �سوى تق���دمي التعازي واملوا�ساة والتعبري عن 
حزنن���ا ولوعتنا لذوي ال�سهداء ال�سع���داء وندعو العلي 
القدي���ر اأن يتغمد �سهداءنا برحمته الوا�سعة وي�سكنهم 

ف�سيح جناته.. انه �سميع جميب.

حق ال�سدقة ان تعلم انها ذخرك عند ربك عز وجل ووديعتك التي ال حتتاج اىل اال�سهاد عليها
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احلادث االجرامي الذي تعر�س له جمموعة من 
املحور  كان  ال�سالم  عليها  زينب  ال�سيدة  زائري 
ال�سيد  �سماحة  القاها  التي  اجلمعة  خلطبة 
فبداأ  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف  ال�سايف 
خطبته بالت�ساوؤل عن دوافع اجلرمية قائال: من 
حقنا هنا ان نت�ساءل فامل�ساألة لي�ست اجنرارا مع 
عواطف بقدر ما هي ت�ساوؤالت ملن له اآذان �ساغية 
او ملن يعتقد انه م�سوؤول عن هذا البلد ...ما حدث 
قطعاً ُزهقت فيه ارواح بالطريقة التي �سمعتم بها 
الذي  القليلة  لعله من احلوادث  ! وهذا احلادث 
لي�س فيه جرحى .. وامنا قتل وبالنتيجة ازهقت 
ل�سبب  ال  وامهات  عوائل  واثكلت  بريئة  ارواح 
امل�سوؤول  يحتاج  هذا  وراء  احلقيقي  ال�سبب   !!
عن  ويتكلم  العبارة  وب�سريح  يخرج  ان  ال�سيا�سي 

ال�سبب !! ميلك جراأة يتكلم!!
التحليل  خلانة  خا�سعة  امور  جمموعة  �ستبقى 
الدوافع  هي  وما  الوقت  هذا  يف  وملاذا  ُقتلوا  ملاذا 

؟؟!!
واكد �سماحته على �سرورة ت�سافر اجلهود للوقوف 
على �سبب وتداعيات هذا احلادث االثيم..فهناك 
ظاهرة ا�سبح ميار�سها ال�سا�سة والقيادات االمنية 
وهي كل ٌ يحاول ان يتن�سل من امل�سوؤولية ..فهذا 
يقول هذه املنطقة غري تابعة يل وهذا يقول هذه 
املنطقة غري تابعة يل !! وبالنتيجة هذا ال�سجال 

من االقوال يفقد احلقيقة ..
وخاطب �سماحته االخوة امل�سوؤولني قائال :اخواين 

االعزاء امل�سوؤولني :
ان  !يكفينا  اعداء  بيننا  فيما  نتعامل  ان  يكفينا 

يريد احدنا ان ينق�سَّ على �ساحبه !
يكفينا ان ُندفع من قبل قوى ماأجورة بحفنة من 

!يكفينا  االموال من اجل ان ميزق بع�سنا بع�ساً 
املعتدلة  اال�سوات  على  الن�ساز  اال�سوات  تعلو  ان 
حتري�سيا  اعالما  االعالم  يكون  ان  !يكفينا 
واعالما ماأجورا ويحب القتل وي�ستدر الكالم من 
ال  والذي  القاتل  مبظهر  يظهره  لكي  االخرين 
يحب وطنه! يكفينا ان نتبادل التهم فيما بيننا  !

فالقتل بالنتيجة ال ميكن ان ت�ستمر االمور هكذا 
 ..

ثم وجه عتبه اىل القيادات ال�سيا�سية قائال : انا 
هذه  قبل  ال�سيا�سية  القيادات  على  عتب  عندي 
ترون  عندما  التناحر،  هذا  يكفيكم  اال  اجلرمية 
االقليمية  وامل�ساكل  العراق  وم�ساكل  العراق  االن 
ال  بكالم  بينكم  فيما  الرتا�سق  هذا  يكفيكم  اال 
وال  ال�سيا�سية  العملية  يخدم  وال  املواطن  يخدم 
البلد .. من عّلمكم هذه الطريقة يف اأي مدر�سة 
الطريقة  هذه  ؟!  االخوة  هوؤالء  تخرج  �سيا�سية 
فيقول  االخوة  بع�س  مع  اتكلم   ، �سحيحة  غري 
النه معي جمهور ويريد ذلك !! اأخطاأت واهلل !! 
فاجلمهور ال يريد ذلك ! اجلمهور يبحث عن حق 

.. اعطيه حقه .. ال ت�سور الباطل بلبا�س احلق.

السيد الصايف يطالب املسؤولني ان خيرجوا ويصرحوا جبرأة عن اسباب مقتل شهداء 
النخيب والدوافع اليت تقف وراء هذه اجلرمية النكراء

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

املكان: ال�سحن احل�سيني ال�سريف        الزمان:17 / �سوال / 1432ه�

اإخ�اين الأعزاء امل�س�ؤولني: 
يكفينا اأن نتعامل فيما بيننا 

كاأعداء! يكفينا اأن يريد احدنا 
اأن ينق�ض على �ساحبه! يكفينا 
اأن ُندفع من قبل ق�ى ماأج�رة 
بحفنة من الأم�ال من اجل 

اأن ميزق بع�سنا بع�سًا! يكفينا 
اأن تعل� الأ�س�ات الن�ساز على 

،،الأ�س�ات املعتدلة! 
،،

4جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

ند�ء �جلمعة



اأن   : هو  االمثل  احلل  ان  اىل  �سماحته  وا�سار 
االآن  نرى  وان  بينكم  �سواء  كلمة  اإىل  جتتمعوا 
جمموعة من االإخوة املختلفني لكنهم يجتمعون 
ال  انتم   .. البلد  ينقذوا  ان  اجل  من  اجتماعاً 
ترون  ال  وانتم  النا�س  عند  يجري  ماذا  ترون 
احلاالت النف�سية التي متر بالنا�س انتم تقراأون 
وت�سمعون  �سحيحة  غري  وتقارير  مزورة  كتباً 

كالم اطراء لي�س له يف بع�س احلاالت واقع ..
ومتاآلفني  جمتمعني  تراكم  ان  تريد  النا�س 
و�سيعة  و�سنة  اكراد  فيه  العراق   .. بينكم  فيما 
والنتيجة ماذا ؟!! البد ان جتتمعوا فيما بينكم 
وعليكم ان تكونوا خلية لالزمات فيما بينكم ال 

ان تت�سارعوا وتتجاذبوا اطراف احلديث بال�سكل 
ال�سيئ ..

امل�سوؤولية  حتّمل  بقدر  تكونوا  ان  عليكم  نعّول 
فاالن�سان يف مواطن ال�سّدة عليه ان يكون كّي�ساً 
وان يكون عاقال ً وحكيماً حتى متر االمور ب�سكل 

هادئ ونحافظ على احلق ..
اال  االنتباه  ت�ستحق  مهمة  نقطة  على  ب  وعقَّ
تعاملها  وكيفية  االن�سان  حقوق  منظمات  وهي 
مع عوائل ال�سحايا فقد ا�سار قائال : ان حقوق 
االن�سان عندنا يف البلد ال ترى اال بعني واحدة 
هل  االخرية  املجزرة  هذه  يف  اأ�سمع  مل  االن   ،
 ، وتفقدتهم  عنهم  و�ساألت  ال�سحايا  اىل  جاءت 
ومل ا�سمع ان حقوق االن�سان ذهبت اىل �سحايا 
والب�سرة  واالنبار  بابل  حمافظة  تفجريات 
وبغداد مل ا�سمع حقوق االن�سان ذهبت اليهم ملاذا 

؟!! 
ان�سان واأهل املقتول لي�سوا بان�سان !  هل القاتل 

من عّلمكم هذه الطريقة ؟!!
وا�ستدرج �سماحته قائال : االن�سان عندما يرى 
�سورة م�سّوهة عليه ان يراجع ب�سره ، وانا اتكلم 

معكم حفاظاً على البلد ، بع�س ال�سا�سة اذا كان 
نائما عليه ان ي�سحو  وبع�س ال�سا�سة اذا كان ال 
كان  واذا  يفهم  حتى  دورة  يدخل  ان  عليه  يفهم 
ال يعي خطورة امل�ساألة عليه ان ي�ساأل من النا�س 

خطورة امل�ساألة ..
ال�سارع  يف  كثرية  احتقانات  عن  م�سوؤولون  انتم 
لعواطف  اثارة  فيه  الذي  االن  االداء  بطريقة 
النا�س تريد ان   ! امل�سوؤولون عن ذلك  انتم  النا�س 
اخوة  ت�ساهد  ان  وتريد  طيباً  كالماً  منكم  ت�سمع 
يعي�سوا  ان  يحبون  الوطن  يف  �سركاء  جمتمعني 

حالهم حال بقية النا�س ..
من اين هذه االجندة التي فيها اثارة مل�ساعر النا�س 
البلد  حتبون  كنتم  اذا  ؟!  البلد  حتبون  انتم  ؟!! 
واخلطاب  الكالم  ت�سمعوا  امل   ! البلد  باأهل  رفقاً 
 .. امل�ساكل  على  يعي�س  اإعالما  االن  ت�ساهدوا  امل 
الدولة البد ان تفر�س نف�سها والبد ان يقوى كيان 
الت�سريعية  وال�سلطة  الق�ساء  وان حترتم  الدولة 
تعرف  التنفيذية  وال�سلطة  عملها  حدود  وتعرف 

حدود عملها ..
اىل  امل   ورجاء   رجاء  بتوجيه  خطبته  وختم 
زلنا  ال  ال�سا�سة  معا�سر   : قائال  ال�سا�سة  معا�سر 
نّظن ان عند بع�سكم �سمائر حّية وال زلنا نعتقد 
هذه  اخواين  رجاًء  الكالم  ي�سمع  من  فيكم  ان 
غري  واالعالم  والرتا�سق  التبادل  من  الطريقة 

جمدية ..
رفقاً  البلد  على  وحافظوا  مودة  جل�سة  اجل�سوا 
بالبلد ..انتم و�سعتم انف�سكم يف مو�سع والبد ان 
تقبلوا هذا الكالم .. فال خيار امامكم اال ان تقبلوا 
الن�سيحة وتعملوا من اجل درء كل فتنة ممكن ان 
مب�ستوى  تكونوا  ان  وعليكم  البلد  هذا  يف  حتدث 

امل�سوؤولية ..

اأهم ماجاء يف اخلطبة
- االإن�سان يف مواطن ال�سّدة عليه اأن يكون كّي�ساً وان يكون عاقال ً وحكيماً حتى متر االأمور ب�سكل 

هادئ ونحافظ على احلق.
- مل ا�سمع اإن حقوق االإن�سان ذهبت اإىل �سحايا تفجريات حمافظة بابل واالنبار والب�سرة وبغداد، 

ملاذا؟!! هل القاتل اإن�سان واأهل املقتول لي�سوا بان�سان! من عّلمكم هذه الطريقة ؟!! 
رجاء  الكالم،  ي�سمع  من  فيكم  اإن  نعتقد  زلنا  وال  حّية  �سمائر  بع�سكم  عند  اإن  نّظن  زلنا  ال   -
اإخواين هذه الطريقة من تبادل الرتا�سق االإعالمي غري جمدية ..اجل�سوا جل�سة مودة وحافظوا 

على البلد رفقاً بالبلد..
- ال خيار اأمامكم اإال اأن تقبلوا الن�سيحة وتعملوا من اجل درء كل فتنة ممكن اأن حتدث يف هذا 

البلد وعليكم اأن تكونوا مب�ستوى امل�سوؤولية.

 

انتم ل ترون ماذا يجري 
عند النا�ض وانتم ل ترون 

احلالت النف�سية التي 
متر بالنا�ض انتم تقراأون 
كتبًا مزورة وتقارير غري 

�سحيحة وت�سمع�ن 
كالم اإطراء لي�ض له يف 
،،بع�ض احلالت واقع!!

،،
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رِّ  َدَقُة ال�سِّ ِ )�سلى اهلل عليه واله( : �سَ َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
بِّ .  َب الرَّ ُتْطِفُئ َغ�سَ

نَّ  َدَقِة .. َفاإِ ���ُروا ِبال�سَّ عن���ه �سلى اهلل علي���ه واله : َبكِّ
اَها. اْلَبالَء ال َيَتَخطَّ

َ َتَب���اَرَك َو َتَع���اىَل َك���ِرَه يِل �ِس���تَّ  وعن���ه كذل���ك اإِنَّ اهللَّ
ْتَباِعِهْم  َياِء ِم���ْن ُوْلِدي َو اأَ ِخ�َس���اٍل ، َوَكِرْهُتَها ِلاْلأَْو�سِ

َدَقِة . ِمْن َبْعِدي.. ِمْنَها امْلَنُّ َبْعَد ال�سَّ
َلَتُه ..  اِئِل َم�ْساأَ وعن���ه اي�سا قال :ال َتْقَطُعوا َعلَى ال�سَّ

ُهْم . َفلَْوال اأَنَّ امْلَ�َساِكنَي َيْكِذُبوَن َما اأَْفلََح َمْن َردَّ
�َس���ِن )عليه ال�س���الم ( َق���اَل : ا�ْسَتْنِزُلوا  َع���ْن اأَِب���ي احْلَ

َدَقِة . ْزَق ِبال�سَّ الرِّ
اِئَل َو َلْو  َق���اَل اأَُبو َجْعَفٍر )علي���ه ال�سالم ( : اأَْعِط ال�سَّ

َكاَن َعلَى َظْهِر َفَر�ٍس .
ِ )علي���ه ال�سالم( َقاَل : �ُسِئَل َر�ُسوُل  َع���ْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ
���ُل ..  َدَق���ِة اأَْف�سَ ِ )�سل���ى اهلل علي���ه وال���ه( اأَيُّ ال�سَّ اهللَّ

ِحِم اْلَكا�ِسِح . َقال َ: َعلَى ِذي الرَّ
ِبُح  َق ِب�َسَدَقٍة ِحنَي ُي�سْ وَعْن���ه كذلك  َقاَل : َمْن َت�َسدَّ

ُ َعْنُه َنْح�َس َذِلَك اْلَيْوِم . اأَْذَهَب اهللَّ
اِئَل ِبَيِده ِ،  و َق���اَل : ُي�ْسَتَحبُّ ِلْلَمِري�ِس اأَْن ُيْعِطَي ال�سَّ

اِئَل اأَْن َيْدُعَو َلُه . َو َياأُْمَر ال�سَّ
رِّ  ِ يِف ال�سِّ َدَق���ُة َواهللَّ وعن���ه عليه ال�سالم اي�س���ا : ال�سَّ
 ِ َدَق���ِة يِف اْلَعالِنَي���ِة ، َوَكَذِل���َك َو اهللَّ ���ُل ِم���َن ال�سَّ اأَْف�سَ

ُل ِمْنَها يِف اْلَعالِنَيِة . رِّ اأَْف�سَ اْلِعَباَدُة يِف ال�سِّ
���َواِد  وعن���ه علي���ه ال�س���الم ق���ال اي�س���ا : اإِنَّ اأَْه���َل ال�سَّ
َو  النَّ�َس���اَرى  َو  اْلَيُه���وُد  ِفيِه���ُم  ،َو  َعلَْيَن���ا  َيْقَتِحُم���وَن 

ُق َعلَْيِهم،ْ َفَقاَل :َنَعْم .  امْلَُجو�ُس َفَنَت�َسدَّ
{الكايف ج4}

اخ���واين �سب���ق ان تعر�سنا اىل بع�س احلقوق التي بيّنها االإم���ام ال�سجاد )عليه ال�سالم( يف ر�سالة 
احلقوق ، ونتعر�س هنا اىل حق ال�سدقة ، حيث يقول االإمام ال�سجاد )عليه ال�سالم( : 

اال�سهاد  التي ال حتتاج اىل  انها ذخرك عند ربك عز وجل ووديعتك  تعلم  ان  ال�سدقة  " وحق 
عليه���ا ف���اذا علم���ت ذلك كنت م���ن ا�ستودعته �س���راً اوثق منك مب���ن ا�ستودعته عالني���ة وتعلم انها 
تدف���ع البالي���ا واال�سق���ام عنك يف الدني���ا وتدفع عنك النار يف االخرة ، ث���م مل متنت بها على احد 

النها لك ..(.
اخ���واين ه���ل ان اله���دف الذي اأراده اهلل تعاىل واأراده ت�سري���ع اال�سالم هدف مادي ج�سماين بحت 

ام هناك اهداف او�سع وا�سمل ؟!
هل ان الهدف اال�سا�سي من ت�سريع ال�سدقة هو ان ن�سد حاجة الفقري من ا�سباع بطنه بطعام او 

�سراب او اك�ساء ج�سده او �سد خلة اخرى له من �سكن او ماأوى او ق�ساء بقية احتياجاته ؟!
كال !! هذه النظرة �سيقة فاالآيات القراآنية تبنّي وكذلك االأحاديث الواردة عن االأئمة املع�سومني 

) عليهم ال�سالم ( وما بينه االإمام )عليه ال�سالم( يف هذا احلق تبنّي اهدافاً او�سع وا�سمل :
1- االه���داف الت���ي اأرادها اال�سالم من وراء ال�سدقة تعم الفرد واملجتمع ، الفرد املعطي لل�سدقة 

واالآخذ لها ، املجتمع ب�سورة عامة .
2- �سمولية االهداف فهناك اهداف اجتماعية واخالقية ونف�سية واقت�سادية وروحية..

اخ���واين اله���دف امل���ادي مطلوب وه���و �سد حاج���ة املحتاج بكل انواعه���ا الن االن�س���ان بحاجة لهذه 
ال�سدق���ة ، اي�س���اً ال�سدقة ت�سمل ال�سخ�س املعطي لل�سدق���ة فنحن نالحظ يف كثري من االحيان 
ان االن�سان بحبه للدنيا وال�سباب اخرى يكون االن�سان بخيال ً �سحيحاً ال يراعي احتياجات الغري 
.. تاأتي ال�سدقة لكي تعالج هذه املفا�سد والرذائل االخالقية وتزرع مكانها ف�سيلة اجلود والكرم 

وال�سخاء ورعاية حقوق االآخرين وتعالج حالة ال�سعور بالتكرب واال�ستعالء على الغري ..
وهوؤالء ممن تعطى لهم ال�سدقة ي�سعرون بانهم افراد ُي�ست�سَعر بوجودهم يف املجتمع وباحتياجهم 

ويتولد لديهم �سعور باأن قلوب افراد املجتمع فيها الرحمة والعطف واحلنان لهوؤالء االفراد ..
وحينم���ا ال ت�س���د حاجة هذا الفرد امل�سك���ني ي�سعر بانه فرد غريب لي�س هو جزءا من هذا املجتمع 
فيتول���د لدي���ه احلقد والكراهي���ة والبغ�ساء ويحاول االنتق���ام من املجتمع واال�س���رار مب�ساحله 

وقد تتولد هناك ردود فعل �سلبية ب�سبب هذه احلالة ..
يف قوله تعاىل ) خذ من اأموالهم �سدقة تطهرهم وتزكيهم بها (.

اذن لهذه ال�سدقة اآثار روحية على نف�سية املُعطي وكذلك االآخذ ..

اخُلطبة االوىل ل�صالة اجُلُمعة باإمامة ال�صيخ
 عبد املهدي الكربالئي يف 2011-9-9 

اآداب ال�صدقة
حق ال�صدقة ان تعلم انها ذخرك عند ربك عـــــــــــــــز وجل ووديعتك التي ال حتتاج اىل اال�صهاد عليها 
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6- دع���اوؤُه عل���ى �سم���ر ُروي اأّن �سم���ر ب���ن ذي اجلو�س���ن حم���ل عل���ى 

ف�سطاط احل�سني فطعنه بالرمح، ثّم قال: علي بالنار حتى اأحّرق 

هذا البيت على اأهله ف�ساح الن�ساء وخرجن من الف�سطاط، و�ساح 

ب���ه احل�سني: »ياب���ن ذي اجلو�سن، اأن���ت تدعو بالن���ار لتحّرق بيتي 

على اأهلي، حّرقك اهلّل بالنار!«

7- دع���اوؤه عل���ى متيم بن ح�سني الف���زاري ُروي اأّنه برز من ع�سكر 

عم���ر ب���ن �سعد رجل يق���ال له: متيم بن ح�سني الف���زاري، فنادى: 

ياح�س���ني ويا اأ�سحاب احل�سني، اأما ترون الفرات يلوح كاأّنه بطون 

احلّيات؟ واهلّل ال اأذقتم منه قطرة حتى تذوقوا املوت ُجرعا، فقال 

احل�سني)عليه ال�سالم(:»هذا واأبوه من اأهل النار، اللهّم اقتل هذا 

عط�سا يف هذا اليوم«. قال فخنقته العط�س حّتى �سقط من فر�سه 

فوطاأته اخليل ب�سنابكها فمات. ويف رواية »األلهّم اقتله عط�سا وال 

تغف���ر له اأب���دا« ويف رواية اأخرى: »األلهّم اأمت���ه عط�سا«. قال: واهلّل 

لق���د كان ه���ذا الرج���ل يقول: اأ�سق���وين ماء، فيوؤتى مب���اء، في�سرب 

حتى يخرج من فيه وهو يقول: ا�سقوين قتلني العط�س، فلم يزل 

كذلك حتى مات. 

8- دع���اوؤه عل���ى حممد بن االأ�سعث ملّا دع���ا احل�سني)عليه ال�سالم( 

عل���ى مال���ك ب���ن ح���وزة، �سمع كالم���ه حممد ب���ن االأ�سع���ث وجرى 

بينهم���ا حمادثات، ثّم قال االإمام )عليه ال�سالم(:»اللهّم اأرين فيه 

فى هذا اليوم ذاّل عاجاًل«

ويف رواية: رفع احل�سني راأ�سه اإىل ال�سماء فقال:»اللهّم اأذّل حممد 

ب���ن االأ�سعث ذاّل يف هذا اليوم ال تعّزه بعد هذا اليوم اأبدا«. فعر�س 

له عار�س فخرج من الع�سكر يترّبز ف�سّلط اهلّل عليه عقربا فلدغته 

فم���ات  ويف رواي���ة اأخرى: قال احل�سني )علي���ه ال�سالم(:»اللهّم اإن 

كان عب���دك كاذب���ا فخذه اإىل الن���ار، واجعله اليوم اآي���ة الأ�سحابه«. 

فم���ا ه���و اإاّل اأن ثنى عنان فر�سه، فرمى ب���ه، وثبت رجله يف الركاب 

ف�سربه حتى تقطع.

اخ���واين حينم���ا يكفل بع����س املجتمع البع����س االآخر ويعاون بع����س افراد املجتم���ع البع�س االآخر 
ف�سيتول���د التحاب���ب والرتاحم وقوة االأوا�سر بني اف���راد املجتمع وهذا �سيطور املجتمع على عك�س 
املجتمع الذي ت�سوده روح التباغ�س والكراهية الن بع�س افراده ي�سعرون ان بع�س االفراد تتنعم 

بِنعم احلياة وبع�س طبقات املجتمع تعاين ب�سبب عدم �سد احلاجة ..
لذل���ك تالحظ���ون ان بع����س املجتمع���ات وان كان���ت خالي���ة م���ن ظاهرة االلت���زام الدين���ي لكن هذه 
املجتمع���ات متط���ورة ومزدهرة من جملة ا�سباب ذل���ك هو توفر العدالة االجتماعية يف تلك الدول 
ويف ن�سو�س قوانينها قوانني ت�سمن الكفالة والرعاية ملن لي�س لديه عمل او �سيء من املال ل�سد 

حاجته ..
وهنا ن�ساأل كيف ميكن لنا ان ن�سل اىل حتقيق هذه االهداف املهّمة ؟!!

االإمام ال�سجاد )عليه ال�سالم( و�سع د�ستوراً نابعا من االآيات القراآنية واالأحاديث ال�سريفة ن�سمن 
من خالل تطبيق هذا الد�ستور ان تكون ال�سدقة عمال ً نافعاً مثمراً للفرد واملجتمع .. ونافعاً يف 

املجال االخالقي واالقت�سادي واالجتماعي والنف�سي ولكن ب�سروط :
الب���د اأن يك���ون لدينا علم وتطبيق ان م�ساألة ال�سدقة مرتبطة باهلل تعاىل ان ربطناها باهلل تعاىل 

اأمكننا ان ن�سل اىل حتقيق االهداف ، كيف نربط ال�سدقة باهلل تعاىل ؟
ه���ذا امل���ال الذي يعطيه املت�س���دق هل هو ماله اخلا�س به ورزقه اخلا�س ب���ه وهل ناله بف�سل منه 
وحده ام ان هذا املال هو مال اهلل تعاىل وهو رزق اهلل تعاىل �ساقه اليه ؟!! لوال انه اودع فيه القدرة 
ل من خاللها الرزق هذا كان هذا املال  وعلمه اال�سباب لهذا الرزق و�سّهل هذه اال�سباب التي يح�سّ

والرزق يق�سد اليه ؟ كال !!
فه���ذا امل���ال وال�سدق���ة ال���ذي يعطيه هو لي�س ماله هو م���ال اهلل ورزق اهلل �ساقه الي���ه وهذا املحتاج 
الذي ياأخذ املال من يد املعطي امنا هو اداة و�سبب الإي�سال املُعطي اىل الثواب العظيم الذي جعله 

اهلل تعاىل اىل هذا املُعطي .
بينم���ا حينم���ا ت�ست�سع���ر ان هذا املال هو ماُلك ولي�س مال اهلل فيتول���د عندك �سعور ان هذا الفقري 

هو �سبب يف انقا�س مالك بدال ً من زيادته ...
ثم يبني االإمام ال�سجاد )عليه ال�سالم( باأن هذه ال�سدقة التي تعطيها ان امل�ستلم االول لها هو اهلل 
�سبحان���ه وتع���اىل ولي����س هذا الفقري وهذا مف���اد االآيات القراآنية واالأحادي���ث ال�سريفة ..فاذن اول 
م���ن ي�ستل���م ال�سدق���ة منك اوال ً هو اهلل �سبحانه وتعاىل ثم تكون بيد هذا الفقري االآخذ لهذا املال 

... يف قوله تعاىل : ) من ذا الذي يقر�س اهلل قر�سا ً ح�سناً في�ساعفه له ا�سعافاً كثرية (.
وعن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( يقول : ) ان اهلل تعاىل يقول ما من �سيء اال وقد تكفلت من 

يقب�سه غريي اال ال�سدقة فاين اتلقفها بيدي تلقفا ( .
لذل���ك فا�ستح�س���روا اخ���واين حينما تعطون ال�سدقة ان  اول من يقب�سه���ا منكم هو اهلل �سبحانه 

وتعاىل وي�سعافها لكم ا�سعافاً كثرية ..
ويبني االمام ال�سجاد )عليه ال�سالم( طاملا ان ال�سدقة هي وديعة عند اهلل تعاىل فهي ال حتتاج اىل 
اال�سه���اد بال�سدق���ة ، ويريد االم���ام )عليه ال�سالم( ان يوّفر لنا الدواف���ع لكي جنعل هذه ال�سدقة 

�سراً .
وعل���ى ال�سخ����س املُت�س���ّدق عدم امل���ّن واالذى فاملن فيه اي���ذاء لكرامة االآخذ وخد����س ل�سعوره وهذا 

يوؤدي اىل �سعوره بالذل والنق�س فيولد – رمبا – لديه احلقد والكراهية للُمعطي ..
واي�س���اً امل���ن تعبري عن رغبة املعط���ي باال�ستعالء وعلى االآخذ واالذالل ل���ه وا�سعاره بالف�سل عليه 

وهذا ميثل ا�سراراً لي�س باالآخذ فقط بل حتى باملعطي.
فاملن ا�سراره على الفرد ) االآخذ واملُعطي( واملجتمع حيث يثري االأحقاد ويولد عقداً نف�سية لدى 

االآخذين ب�سورة عامة ..

درا�صة حول ادعية االمام احل�صني 
عليه ال�صالم يف يوم الطف

حق ال�صدقة ان تعلم انها ذخرك عند ربك عـــــــــــــــز وجل ووديعتك التي ال حتتاج اىل اال�صهاد عليها 
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ما هو موقُف االإمام ال�صادق 
عليه ال�صالم من ثورة عمه 

زيد عليه ال�صالم؟ 

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

ومن بني امل�سائل التي اثريت حولها اال�سئلة هي 
الفرتة التي عا�سرها االإمام ال�سادق عليه ال�سالم 
وكيفية ت�سرفه ازاءها ، وطبقا لتلك الظروف فان 

الفر�سة على راأي البع�س مواتية لالإمام عليه ال�سالم 
ليت�سلم اخلالفة او على اقل تقدير م�ساندة ابن عمه 

او حتى م�ساندة عمه زيد يف ثورته ولكن �سيئا من هذا 
القبيل مل يحدث فبداأت اقالم الت�سكيك ملوقف االإمام 

ال�سادق عليه ال�سالم للكتابة عن ذلك .
فانهم  املع�سوم  االإمام  يتبعون  انهم  طاملا  االإمامية 
ما  اذا  ولكن  منه  ي�سدر  ما  بكل  املطلقة  الثقة  لديهم 
اردنا تف�سري املمكن من اقوالهم وافعالهم فهذا يعد من 
اجتهادنا وقد نخطئ او ن�سيب ، واكرث املوا�سيع جدال 
عمه  ثورة  من  ال�سالم  عليه  ال�سادق  االإمام  موقف  هو 
زيد بن علي عليهما ال�سالم ، فالتف�سريات والتاأويالت 
وكلها  كرثت  االإمامي  بالفكر  للمرتب�سني  اخلاطئة 
ت�ستند اىل ادلة واهية لو تاأمل بها املتاأمل قليال لوجد 

�سعتها وه�سا�ستها .
االأمويني  �سقوط  بني  االأحداث  ل�سري  دقيقة  قراءة 
وعلمية  ب�سرية  قوة  على  تدلنا  العبا�سيني  ونهو�س 
فعن   ، هذا  ت�سرفه  يف  ال�سالم  عليه  ال�سادق  االإمام 
عالقة االإمام مع عمه يقول عليه ال�سالم عن ثورة عمه 
))وال تقولوا خرج زيد فان زيداً كان عاملاً وكان �سدوقا 
اآل  من  الر�سا  اىل  دعاكم  وامنا  نف�سه  اىل  يدعكم  ومل 
حممد )�سلى اهلل عليه واآله( ولو ظفر لوفى مبا دعاكم 
اليه((، وهذا دليل على ان قيامه هذا هو �سرعي ولكن 
كان  فقد  الثورة  بعد  االحداث  قراءة  يف  هو  االختالف 
عليه  ،ولالمام  توقعاته  يف  �سائبا  ال�سالم  عليه  االإمام 
ال�سالم �سابقة يف قراءة امل�سرح ال�سيا�سي يف حينها فقد 
املح�س  اهلل  عبد  بن  حممد  عمه  البن  تنباأ  وان  �سبق 
االإمام  ان  ظنوا  وقد  له  لي�ست  اخلالفة  وان  مب�سريه 
ابو  جاء  فعندما  فيها  وطمعا  يح�سدهم  ال�سالم  عليه 
�سلمة لالإمام ال�سادق م�سرورا يب�سره بخالفة ابن عمه 
، وبعد نقا�س حاد بني االإمام عليه ال�سالم وعبد اهلل بن 
حممداً  ابني  القوم  يريد  اإمنا   : اهلل  عبد  قال  احل�سن 

الأنه مهدي هذه ااُلمة.
فقال اأبو عبد اهلل جعفر ال�سادق : »ما هو مهدي هذه 

ااُلمة ولئن �سهر �سيفه ليقتلن«.
اي   ( لهوؤالء  �ستتم  الدولة  هذه  فاإن   " قال  ان  اىل 
جاءك«،  الذي  الكتاب  مثل  جاءين  (وقد  العبا�سيني 
وت�سارعت االحداث واذا بها �سورة طبق اال�سل ملا ذكره 

االإمام ال�سادق عليه ال�سالم 
على  االنقالب  قاد  الذي  اخلرا�ساين  م�سلم  اأبو  اأما 
ااُلمويني يف خرا�سان كتب لالإمام ال�سادق يقول :دعوت 
النا�س عن مواالة بني اُمّية اإىل مواالة اأهل البيت فاإن 
رغبت فال مزيد عليك.فكان جوابه )عليه ال�سالم(»ما 

اأنت من رجايل وال الزمان زماين «.
ان الذي يقراأ االمور ال�سيا�سية هكذا قراءة �سائبة يكون 
عليه  ال�سادق  االإمام  موقف  يف  ي�سكك  ان  املعيب  من 

ال�سالم  من ثورة زيد عليه ال�سالم .
ال�سالم من  ال�سادق عليه  ويف تعليل اخر ملوقف االإمام 
واقعة  للكتابة عن  ت�سدوا  الذين  ان  وهو  اال  زيد  ثورة 
الطف فقد ذكروا ان نه�سة االإمام احل�سني عليه ال�سالم 
غري موفقة بل وزاد البع�س منهم انه قتل ب�سيف جده 
عليه  احل�سن  كاأخيه  يكون  ال  وملاذا  االأمة  فرق  وانه 
يطالبونه  ال�سادق  االإمام  موقف  يف  ولكن   ، ال�سالم 
باخلروج بال�سيف فما هذا التناق�س يف احلكم ؟ ا�سف 
اىل ذلك ان القائد يعلم اإذا كان دمه او عطاوؤه الفكري 
انفع لالأمة فانه �سيقدم على ذلك ويكفينا ان االإمامية 
العلوم  اىل  ن�سبة  باجلعفرية  يكنونهم  الكتب  بع�س  يف 
التي ن�سرها االإمام ال�سادق عليه ال�سالم والتي ا�سبحت 
هو  ما  يعلم  قائد  فكل  االإمامي  للفقه  الرئي�سي  املنهل 
ال�سادق  .االإمام  به  املحيطة  الظروف  بحكم  الواجب 
واالإمام  ب�سمهم  فقتلوه  بفكره  خرج  ال�سالم  عليه 
ب�سيوفهم  فقتلوه  بقوته  خرج  ال�سالم  عليه  احل�سني 
وخلود  احل�سني  دم  ب�سبب  اال�سالمي  الدين  وخلود 
ال�سالم  عليه  ال�سادق  االإمام  فقه  ب�سبب  احل�سني  دم 
احلجة  االإمام  موالنا  بظهور  عقيدتنا  ب�سبب  وخلودنا 

عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف .

فقه وفقهاء

ال�سوؤاُل: االقرتا�س من اأموال الوقف ل�سكل ال يوؤدي اىل تعطيل 
الوقف، وذلك لق�ساء حاجات بع�س املوؤمنني هل ترونه جائزاً؟

اجل����واب: اإذا كان����ت م�سلحة الوق����ف تقت�سي اإقرا�����س اأمواله ملن 
ميك����ن ا�ستيفاوؤها من����ه عند احلاجة جاز ذل����ك للمتويل ال�سرعي 

وال يجوز لغريه.
ال�سوؤال: م�سجد به مرافق هل يجوز ملن ال يعلم بحدود وقفيتها 
� م����ن اأنه����ا ت�سمل امل�سلي يف امل�سجد وغريه اأم خ�سو�س امل�سلي يف 
امل�سجد- اأن ي�ستخدمها لق�ساء احلاجة من دون اأن يكون مريداً 
ال�س����الة يف نف�����س امل�سجد اأو م����ن دون اأن يكون الوقت وقت �سالة 

وقد ادى فر�سه و�سالته الواجبة عليه مثاًل؟
اجل����واب: ال يج����وز م����ع املزاحم����ة ل����رّواد امل�سج����د بل مطلق����اً على 
االحوط، نعم يجوز مع جريان العادة بذلك اأو اأذن من هي حتت 

يده كاخلادم ما مل يجوز عدم �سالحية لالإذن.
ال�س����وؤال: االأر�س غري املحج����رة )ار�س موات غري حمجرة اإال اإن 
�ساحبه����ا يعرف موقعها اأو يعرف عينها ح�سب ال�سك( هل ي�سح 

وقفها اأو وقف جزء منها م�ساعاً م�سجداً اأو غريه؟
اجلواب: ال ي�سح قبل التحجري وما بحكمه.

ال�سوؤال: توجد لدينا يف امل�سجد مكتبة مليئة بالكتب منها الكتب 
املوقوف����ة وقف����اً خا�س����اً للم�سج����د ومنها موقوف����ة للمنفعة ونحن 
القائم����ني عليه����ا قمن����ا بتنظيم اإع����ارة ه����ذه الكتب للنا�����س وذلك 
للفائ����دة، وال�س����وؤال املط����روح هو: هل جت����وز االإع����ارة، وهل يجوز 
اخ����ذ مبل����غ من املال على ال�سخ�س الذي يتاأخر يف اإح�سار الكتاب 

يف موعده عن كل يوم ريال �سعودي مهما �سغر حجم الكتاب؟
اجل����واب: اأم����ا اإعارة الكت����ب اىل خارج امل�سجد فه����ي من �سالحية 
املت����ويل اخلا�����س اإن كان واإال فامل����اأذون م����ن قبل احلاك����م ال�سرعي 
وذل����ك وف����ق م����ا تقت�سي����ه الوقفية، واأم����ا ا�سرتاط دف����ع مبلغ من 
امل����ال اإزاء التاأخ����ري يف االإرج����اع ف����ال جم����ال ل����ه اإال اإذا �سمح����ت به 

الوقفية للمتويل.
ال�س����وؤال: ه����ل يج����وز ا�ستب����دال قطع����ة ار�����س موقوف����ة باخ����رى 

مملوكة، واإذا جاز ذلك فما هي حدوده ال�سرعية؟
اجل����واب: ال يج����وز اإال اإذا كان����ت املوقوف����ة خراب����اً ال ي�ستف����اد منها 
ومل ميك����ن تعمريه����ا � ول����و ببي����ع بع�سها و�سرف ثمن����ه يف تعمري 
الباق����ي � بحي����ث دار اأمره����ا ب����ني اأن تبقى على حاله����ا خراباً وبني 
اأن ت�ستب����دل باأر�س اخرى فانه يجوز للمتويل عندئذ اال�ستبدال 

ويوقف الثانية على نهج وقف االوىل.

الوقُف الق�صم ال�صاد�س 
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فقه وفقهاء

حيَنما اعَتَذرْت االأمرية !
قال����ْت ابن����ة ال�سي����خ مرت�س����ى االن�ساري املرجع االأعلى لل�سيعة يف العامل ، الذي كانت كلمته مطاع����ة عند النا�س و قاطعة الطريق على 
احل����ّكام : ان����ه ذات ي����وم ج����اءت ابن����ة ال�ساه نا�س����ر الدين لزيارة ال�سي����خ يف النجف االأ�سرف ، فدخل����ْت املنزل و ملا ا�ستقر به����ا املجل�س قبل 
ف  ح�س����ور ال�سي����خ اأخ����ذْت ت����وّزع نظراته����ا اىل جوانب غرفة ال�سي����خ ، تتاأمل يف ال�سرجني و ه����ي ف�سالت احليوانات جُتَع����ل قطعاً و جُتفَّ
للتدفئ����ة ب����دال ع����ن الفح����م امل�ستعل يف املنق����ل ، و راأْت �ُسفرة من اخلو�س معلقة على احلائ����ط ، و اىل جانب املنقل الذي كان من الطني 
راأْت �سراج����اً م����ن فخ����ار اأ�س����اءْت الغرفة ن�س����ف اإ�ساءة . فلم ت�ستطع االأمرية بنت ال�ساه اأن تخفي م����ا يدور يف ُخلدها من عجب و ده�سة 

لزهد اأكرب مرجع ديني يف العامل اال�سالمي و ال�سيعي اآنذاك . . فقالْت لل�سيخ االن�ساري ملا ح�سر :
اذا كان الع����امل و املجته����د هك����ذا يعي�����س زاهداً فماذا يق����ول ال�سيخ علي كني ؟ ! � و هو من كبار علماء طهران الذي يخ�ساه ال�ساه ، و كان 
يعي�س من الناحية املادية يف رفاه اىل حّدما ، و لعل �سبب اغتياب االأمرية لل�سيخ كني هو موقفه املعار�س الأبيها نا�سر الدين �ساه � .

من هنا غ�سب ال�سيخ االن�ساري و مل ي�سمح لها ان تكمل كالمها اذ نه�س من مكانه و قال ب�سّدة : ماذا تقولني ؟ ان هذا الكالم غيبة 
، اعلمي انك بهذا الكالم قد ا�سرتيت لنف�سك نار جهنم ، قومي واخرجي قبل اأن ينزل اهلل من ال�سماء عقاباً ي�سملني معِك .

بكْت االمرية من كالم ال�سيخ االن�ساري و قالْت : �سيدي ، لقد اخطاأُت و تبُت من خطاأي ، اعتذر منك فلن ارتكب مثل هذه احلماقة 
مّرة اأخرى .

فعفا عنها ال�سيخ و قبل اعتذارها ثم قال : اأين انِت من اإبداء الراأي حول مكانة العالمة ال�سيخ علي كني ؟

اإذا اردت ان تع���رف الرج���ل فانظ���ر اىل م���ا وعده اهلل ووعده النا�س بايهما يكون قلبه اوثق . وقال �سقيق : يعرف تقوى الرجل 

يف ثالثة ا�سياء يف اخذه ومنعه وكالمه .

وكذلك من جملة فوائده النادرة اي�ساً بنقل بع�س املوا�سيع املعتربة انه قال : �ساألت �سبعمائة عامل عن خم�سة ا�سياء فكلهم 

اجابوا بجواب واحد ، فقلت : من العاقل ؟ قالوا من مل يحب الدنيا . فقلت : من الكي�س ؟ فقالوا من مل يغر بالدنيا . فقلت: 

من الغني ؟ قالوا : الذي ر�سي مبا ق�سم اهلل تعاىل . فقلت : من الفقري ؟ قالوا الذي قلبه مع طلب الزيادة.

فقلت من البخيل ؟ فقالوا : الذي مينع حق اهلل يف ماله .

وروي اي�س���اً ان���ه �سح���ب موالنا ال�س���ادق )عليه ال�سالم( و�ساأله جعفر بن حممد )عليه ال�س���الم( يوماً عن الفتوة ، فقال : ما 

تقول انت ؟ فقال : �سقيق ان اعطينا �سكرنا وان منعنا �سربنا ، فقال ال�سادق )عليه ال�سالم( : الكالب عندنا باملدينة كذلك 

تفعل ! فقال �سقيق : يا بن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( ما الفتوة عندكم : فقال ان اعطينا اثرنا وان منعنا �سكرنا. 

�سدق ر�سول اهلل وابن ر�سوله �سلى اهلل عليهما وعلى اهل بيتهما الطيبني املع�سومني .

فوائد كالمية ل�صقيق بن ابراهيم البلخي
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حتذيراٌت من خماطر اأكيا�س 
النايلون املُعادة على ال�صحة    

م���ن خماط���ر  وبح���وث علمي���ة  درا�س���ات  ح���ذرت 
التما�س املبا�سر ب���ني االأغذية واملاأكوالت الطرية 
وال�ساخن���ة والدهني���ة والطازج���ة و�سريعة التلف 
م���ع اكيا����س النايل���ون ال�س���ود املعمولة م���ن اإعادة  
تدوي���ر معقدات بيكاربونية وبرتولية وم�سافات 
املعاي���ري  ُتطاب���ق  ال  لوني���ة  وم���واد  حمظ���ورة 

واملوا�سفات القيا�سية املعتمدة لال�ستهالك.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ال ا�صعاعاٍت كيمياويًة يف الرتبة 
امل�صتخدمة يف عمليات تبطني االأنهار 
نف���ت جلن���ة البيئ���ة يف جمل�س حمافظ���ة كربالء 
�سحة االأنباء التي تناقلتها بع�س و�سائل االإعالم 
ع���ن تل���وث من�ساأة الفت���ح الع�سكرية الت���ي �سيدها 
النظام البائد باالإ�سعاعات الكيماوية على خلفية 
ا�ستخ���دام ترب���ة تل���ك املن�س���اأة يف عملي���ات تبطني 

االأنهار الداخلية يف كربالء املقد�سة..
���������������������������������������������������������������������������������������������� 

موجز "االأحرار "
- هيئة النزاهة ت�ستعيد مبلغ )116( مليون دوالر 
م�سجل با�سم اأحد رموز النظام املباد من االأموال 

العراقية املهربة اإىل اخلارج.
- م�سوؤولو الب�سرة يعربون عن قلقهم من ارتفاع 

ن�سبة امللوحة يف مياه �سط العرب. 
ُتعط���ى  قان���ون  �س���ن  يعت���زم  الن���واب  - جمل����س   
مبوجب���ه منح���ة مالي���ة �سهري���ة لطلب���ة املعاه���د 
والكلي���ات احلكومي���ة م���ن ذوي الدخ���ل املح���دود 

على مدار العام الدرا�سي .
حق���وق  وزارة  اجرت���ه  �سام���ل  ترب���وي  م�س���ح   -  
االن�سان بالتعاون مع وزارة الرتبية، يظهر وجود 
)14200( ُمع���اق م���ن التالميذ والطلب���ة يف العام 

الدرا�سي املا�سي باملدار�س العراقية.
الع���ام  النق���ل  حاف���الت  با�ستب���دال  املبا�س���رة   -  
القدمي���ة العامل���ة يف حمافظ���ة النج���ف اال�سرف 

باأخرى حديثة.

ا�صتنكاٌر وا�صٌع جلرمية النخيب االإرهابية 

كربالُء تطالب جمددا ب�صم ق�صاء النخيب 

العراُق يت�صّلم اخلط البياين الن�صحاب قوات 
االحتالل االأمريكية

مديونيُة العراق اأكرث من 68 مليار دوالر

نحَو مليون تلميذ وتلميذة جدد ي�صتعدون 
لاللتحاق باملدار�س 

واجتماعي���ة  ي���ة  �سيا����س  �سخ�سي���ات  ا�ستنك���رت 
وثقافي���ة حادث���ة النخي���ب االإرهابي���ة الت���ي راح 
�سحيته���ا اثن���ان وع�سرون م�ساف���را من كربالء ، 
مطالب���ني اجله���ات االأمنية واحلكوم���ة املركزية 

بالك�س���ف عن اجلناة باأ�س���رع وقت واحلفاظ على 
املكت�سب���ات االأمني���ة املتحقق���ة كي الجت���ر البالد 

اإىل فتنة طائفية والعودة اإىل املربع االأول ..

احلكوم���ة  مطالبت���ه  كرب���الء  حماف���ظ  ج���دد 
االحتادي���ة ب�س���م ق�س���اء النخي���ب اىل املحافظة 
لتاأم���ني طري���ق القوافل املتوجه���ة من واىل دول 
اجل���وار ، موؤك���دا اإن احلكوم���ة املحلي���ة �ستطالب 
بتعوي�س عوائل �سهداء حادثة النخيب االإرهابية  

، ومعرب���ا عن اأ�سفه مبطالبة العديد من اأع�ساء 
جمل����س الن���واب بالعف���و الع���ام ع���ن ال�سجن���اء يف 
الوق���ت الذي ال يتم في���ه املطالبة بتعوي�س ذوي 

ال�سحايا من العمليات االإرهابية..

اأكد العراق تلقيه من قوات االحتالل االأمريكية 
خطة لالن�سحاب على �سكل منحنى بياين يظهر 
بدء خف�س عديد القوات املتبقية من االآن وحتى 

يبلغ �سفرا نهاية العام، كما جاء على ل�سان علي 
املو�س���وي امل�ست�س���ار االإعالم���ي لرئي����س ال���وزراء 

القائد العام للقوات امل�سلحة نوري املالكي.

اأعل���ن دي���وان الرقاب���ة املالي���ة، اأن دي���ون الع���راق 
جت���اه دول الع���امل تبلغ اأكرث من 68 مليار دوالر، 
داعي���ا احلكوم���ة اإىل اإيج���اد ح���ل �سري���ع مل�سكل���ة 

املديوني���ة قبل االنتهاء م���ن احل�سانة واحلماية 
على �سندوق للتنمية العراقية.

الدرا�س���ي  املو�س���م  اإن  الرتبي���ة  وزارة  اأعلن���ت 
اجلدي���د �سه���د ت�سجي���ل  مايقارب ملي���ون تلميذ 
وتلمي���ذة من موالي���د 2005 و�سهر كانون الثاين 

2006، يف بغ���داد واملحافظ���ات، موؤك���دة اإن الوزارة 
هي���اأت جمي���ع امل�ستلزم���ات الرتبوي���ة والتعليمية 

ا�ستعدادا للمو�سم الدرا�سي اجلديد.

ح�صاد "الأحرار" الإخباري 
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بقلم: ح�صني النعمة

من وحي القلم

ال�سيع���ة �سديق���ون �سه���داء هك���ذا و�سفه���م االإم���ام عل���ي )عليه 
ال�سالم( واعتقد اإن البع�س ممن ت�سول له نف�سه ال يتقبل هذه 
احلقيق���ة ويعتربها �س���كال من الغلو اأو املبالغ���ة؛ وهو ما يوؤكد 

ا�ستمرار العداء الأتباع اآل البيت )عليهم ال�سالم(.
وقول االإمام علي املرت�سى )عليه ال�سالم( اإن "املّيت من �سيعتنا 
�سّديق �سهيد، �سّدق باأمرنا، واأحبَّ فينا، واأبغ�س فينا"، هو ما 
يه���ون على ال�سيعة م���ا يواجهونه من نوائب وم�سائب واإق�ساء 
وع���داء وترهي���ب ال حت�سى بوادره وال تعد، وقال اهلل عّز وجّل: 
وال�سهداُء  ال�سّديقون  اأولئك هم  ور�ُسِله  باهلل  اآمنوا  "والذين 
عن���د رّبه���م"، ولهو ال�ساهد والبيان على ج���زاء ال�سيعة اأتباع اآل 

البيت )عليهم ال�سالم(. 
الي���وم حينم���ا ن�سمع ونرى القت���ل واجلور على اأتب���اع اآل البيت 
)عليه���م ال�س���الم( ال ن�ستغ���رب فزين���ب )عليها ال�س���الم( تقول 
"القت���ل لن���ا عادة، وكرامتنا من اهلل ال�سهادة" وهو ما ح�سل 
للزائري���ن واملعتمري���ن الوافدي���ن اىل �سيدتنا احل���وراء )عليها 
ال�س���الم( م�س���اء يوم االثنني 14 من �سوال، بع���د اأن ا�ستوقفتهم 
ع�سب���ة ال�سالل���ة واالإره���اب ب�سيط���رة وهمي���ة وقام���ت باإن���زال 
بجث���ث  والتمثي���ل  الرج���ال  وقت���ل  بالع���راء  وتركه���ن  الن�س���اء 

بع�سهم،.
فيم���ا كان م�س���رع اأحد ال�سب���اب يف هذه احلادث���ة االأليمة مثاال 
لل�سم���وخ واالإب���اء، وه���و ي�ستذكر اإمام���ه املقتول ظلم���ا بكربالء 
فطل���ب م���ن قاتليه اأن يقت���ل ك�سي���ده احل�سني )علي���ه ال�سالم( 
فتلفظ عبارته االأخرية وهو متب�سٍم اأماَم قاتليه قائال: "هنيئا 
مل���ن ُيقت���ل كاحل�س���ني"، واأغ���اظ بعبارته ه���ذه قاتلي���ه ف�سربوه 
وركل���وه واآذوه حت���ى ذبح���وه، وكاأن���ه يب�سر م�سرع���ه وي�ستقبله 

وعينه يف اهلل فم�سى مظلوما �سابرا حمت�سبا �سهيدا. 
يق���ول االإم���ام اأبو عب���د اهلل ال�س���ادق )عليه ال�س���الم(: )العامل 
بالظلم، واملعني له، والرا�سي به �سركاء ثالثتهم(، وقال )عليه 
ال�س���الم(: )م���ن اأع���ان عل���ى قتل موؤم���ن ب�سطر كلم���ة جاء يوم 
القيام���ة ب���ني عينيه مكت���وب اآي�س من رحم���ة اهلل(، فكيف مبن 

يقتل نف�سا بريئة؟. 
فعجب���ا من ج���راأة هوؤالء البغاة على اهلل وحل���م اهلل عليهم! ويا 
�سبح���ان اهلل عل���ى كل زم���ان ومكان يظه���ر من ينا�س���ب العداء 
الآل البيت الكرام )عليهم ال�سالم( ويتهم �سيعهم بتهم التكفري 

واالأباطيل الزائفة.    

هنيئا ملن يقتُل
 االتكالي���ة ه���ي االعتم���اد عل���ى الغ���ري يف عم���ل اأم���ر  كاحل�صني )عليه ال�صالم(

يري���ده ال�سخ����س، فالي���وم �سبابنا اتكالي���ون لدرجة 
ال تت�س���ور، فل���و ح�س���ل له���م ب���اأن ميار�س عنه���م اأي 
�سخ����س ن�ساطاته���م العلمي���ة والعملي���ة اأو احلياتية 
جلعل���وه ميار�سه���ا، فلالأ�س���ف ل���و ي�ستطيع���ون جعل 
ن���واب يح�س���رون عنه���م املدار����س ويدر�س���ون عنه���م 

لفعلوا ذلك. 
ولع���ل اأبرز ما يلف���ت االنتباه يف هذه االيام فاإن كلما 

اأراد ال�سب���اب �سرخ���وا طالب���ني اال�ستغاث���ة وكاأنه���م ال ميلك���ون رج���اًلَ يحركون بها 
وكاأنه���م م���ن العجائز الذين كرب بهم العمر والذين اأ�سبحوا ال ي�ستطيعون خدمة 

اأنف�سهم... وهذا هو الواقع املرير لبع�س ال�سباب.
ج���ل م���ا يطلبه ال�سباب اليوم ينفذ من قبل االآب���اء واالأمهات... كل ما هو جديد يف 
ه���ذا العامل بطبيعة احلال يطلب���ه ال�سباب وبالطبع يتم تنفيذه ولو كان ي�سرهم. 
ح�س���ب ق���ول االآباء، اإنهم يحب���ون اأبناءهم في�سرتون لهم كل �س���يء ويلبون لهم كل 
متطلباته���م، فهل احلب يكون باخل�سوع اإىل اأوامر ال�سباب دون النظر اإىل قيمتها 

وماهيتها، واآثارها ال�سلبية على االأبناء 
ايه���ا االأب العزي���ر، اأيته���ا االأم العزيزة... �ساعدوا �سبابكم عل���ى تخطي هذه امل�سكلة 
فه���ي تب���داأ مبالحظاتكم وتنته���ي بن�سائحك���م... فلي�س كل ما طلب���وه منكم يكون 
الزم���اً عليك���م حتقيقه لهم���ا، واعلموا اأن هذا ال يدل على حبك���م لهم، بل يدل على 

�سعف املراقبة عليهم.

�صبابنا االتكايل 

1_التعرت�سوا  ا�سلوب املراهق يف روؤية 
اال�سياء ب�سكل عدائي ممكن ابداء الراأي 
بعبارة )الافكر بطريقتك او اعتقد كذا 

او وجهة نظري هي....الخ....
طريق���ة  املراه���ق  م���ع  2_التعتم���دوا 
كالمي���ة طفولي���ة ،فاك���رث مايوؤثر على 
املراهق ا�سعاره بانه اليزال ولدا قا�سرا 

غري مدرك.
3_الت�������ف�������ر��������س�������وا ع����ل����ي����ه ق�����وان�����ني 

الت�ستطيعون انتم انف�سكم اتباعها.
4_اعتمدوا م�ساألة واحدة يف كل نقا�س 

وال تخلطوا  امل�سائل ببع�سها.
5_ت����ق����رب����وا م����ن امل�����راه�����ق ح���ت���ى لو 
القلق  مكامن  تفهم  جتنبكم،وحاولوا 
لديه قدر امل�ستطاع فاال�ستماع للمراهق 

امر بالغ االهمية يف اتزانه.

6_يف ح���ال ح�سول خطاأ ما ركزوا على 
اخلط���اأ بح���د ذات���ه وا�س���راره ب���دال م���ن 

الرتكيز على الفاعل.
7_حافظ���وا عل���ى اله���دو ء والعقالنية 
ق���در امل�ستط���اع مهم���ا كان���ت االنفعاالت 
بداخلك���م، البد م���ن مراقبة امل���زاج عند 

التعاطي مع املراهق.
8_حي���ال ت�س���رف �سي���ئ او غ���ري الئ���ق 
م���ن املراه���ق اتخ���ذوا  املوق���ف املنا�س���ب 
يف اخب���اره ب���اأن االم���ر ق���د ازعجك���م او 
م���ن  بخيب���ة  ا�سبت���م  وانك���م  اغ�سبك���م 
قبل���ه تتمنون عدم تكراره���ا كي اليوؤدي 
اىل خ�سران���ه حمبتك���م واحرتامك���م ل���ه 
،وذال���ك طبع���ا بهدوء و�سرام���ة وتوبيخ 

غري عنيف وعقالين.

الو�صايا اال�صا�صية لعالقة االهل باملراهق
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جممع االمام ال�صـــــــــــــــادق الثقايف ..
م�سروع ثقايف رائد يف لبنان برعاي�����������������������������������ة املرجعية العليا يف النجف اال�سرف

يف املجم���ع مكتب���ة �سمي���ت با�س���م ال�سي���خ به���اء 
يف  املكتب���ة  تعتم���د  )ق���ده(  العامل���ي  الدي���ن 
والدوري���ات  للكت���ب  وجتهيزه���ا  معاجلته���ا 
وخمتل���ف اأوعي���ة املعلوم���ات عل���ى املوا�سف���ات 
واملقايي����س املعم���ول فيه���ا عاملي���ا. وه���ي عل���ى 
ه���ذا ال�سعي���د تتب���ع نظ���ام م���ارك العامل���ي يف 
الت�سني���ف  الأغرا����س  وت�ستخ���دم  الفهر�س���ة، 
نظ���ام دي���وي الع�سري م���ع تعديالت���ه العربية 
واالإ�سالمي���ة. وت�ستخ���دم املكتب���ة نظ���ام اإدارة 
املكتب���ات "�سيمف���وين" ال���ذي نتج ع���ن الدمج 
 .  "unicorn" و  "االأف���ق"  نظام���ي  ب���ني 

وه���و نظام اإلك���رتوين متكام���ل متخ�س�س يف 
جم���ال اإدارة املكتب���ات ويت�س���كل م���ن جمموعة 
من النظ���م الفرعية الت���ي ت�ستخدمها املكتبة 
م���ن  والبح���ث  الفهر�س���ة  عملي���ات  اإدارة  يف 
خ���الل ال�سبك���ة الداخلي���ة وم���ن خ���الل �سبكة 
االإنرتنت..تتال���ف م���ن ثالث���ة اق�س���ام ، ق�س���م 
خا����س بالكت���ب ي�س���م 25 الف كت���اب وي�سعون 
ه���و  اخ���ر  وق�س���م   ، كت���اب  ال���ف   100 جلعله���ا 
املكتبة االلكرتوني���ة �سميت مكتبة اهل البيت 
عليه���م ال�س���الم الرقمية حيث ت�س���م ع�سرات 
االالف من الكتب واملو�سوعات على االقرا�س 

الليزري���ة ، وق�سم ا�ستح���دث موؤخرا وهو طور 
االن�س���اء واالنته���اء خ�س����س للكت���ب الدوري���ة 
� جم���الت و�سح���ف �  حي���ث ي�ستطي���ع الق���ارئ 
الكرمي �سواء كان باحثا او طالبا او م�ستطلعا 

ان يقتني اي كتاب يحتاجه داخل املكتبة .
بع���د املكتب���ة دخلن���ا اىل قاع���ة فخم���ة كب���رية 
ت�س���ع الربعمائ���ة �سخ����س �سميت قاع���ة ال�سيد 
عب���د احل�سني �س���رف الدين )ق���ده( خ�س�ست 
للندوات واالحتف���االت واملنا�سبات كما وميكن 
ان  ارادت  اذا  القاع���ة  ت�ستاج���ر  ان  جه���ة  الي 
حت���ي منا�سب���ة م���ا ولك���ن ب�س���روط حي���ث افاد 

ت�صعى دائما املرجعية العليا يف النجف اال�صرف اىل افتتاح املراكز الثقافية واخلريية وح�صب املتاح لها يف بقاع 
االر�س ، ومن بني م�صاريعها هي جمعية ال البيت اخلريية يف بريوت �صارع املطار وقد افتتح قبل ما يقارب ثالث �صنوات 

جممع االمام ال�صادق الثقايف والذي كان لـ "االحرار" جولة يف هذا املجمع للتعرف على اق�صامه ون�صاطاته فكان 
لقاوؤنا باحلاج حامد اخلفاف رئي�س املجمع والناطق با�صم املرجعية يف بريوت ورئي�س جمعية ال البيت اخلريية فطلب 

منا التجول يف املجمع ومن بعدها يجيبنا على اي ا�صتف�صار بخ�صو�صه . هنالك خدمتان تقدمهما اجلمعية االوىل 
خدمة �صرعية حيث انها جتيب على اال�صتفتاءات التي ت�صلها من خالل االت�صال باملرجعية العليا يف النجف اال�صرف 

واخلدمة االخرى تقدم من مكتب اخلدمات االجتماعية وهي م�صاعدة العوائل املتعففة 
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جممع االمام ال�صـــــــــــــــادق الثقايف ..
م�سروع ثقايف رائد يف لبنان برعاي�����������������������������������ة املرجعية العليا يف النجف اال�سرف

احل���اج حام���د اخلفاف يتم االط���الع اوال على 
ماهي���ة املنا�سبة ومن هي اجلهة الراعية لهذه 
املنا�سب���ة وم���ن ه���ي ال�سخ�سيات الت���ي حت�سر 
وم���ا نوعي���ة الكلمات التي تلق���ى ل�سمان ان ال 

يكون يف هذه املنا�سبة ما هو خارج ال�سرع .
زين���ت القاع���ة لوح���ات كتب���ت عليه���ا عب���ارات 
حت���ث االم���ة اال�سالمي���ة عل���ى التوح���د ونب���ذ 
اخلالف���ات مث���ال عبارة ال�سي���خ كا�سف الغطاء 
الكلم���ة  وتوحي���د  التوحي���د  كلم���ة  امل�سه���ورة 
وكذل���ك العب���ارة الت���ي اطلقها املرج���ع االعلى 
ال�سي���د عل���ي احل�سين���ي ال�سي�ست���اين دام ظل���ه 

بخ�سو�س اهل ال�سنة عندما قال هم انف�سنا.
ا�ساف���ة اىل هذه القاعة هنالك غرفة للتحكم 
اجه���زة  عل���ى  حتت���وي  والرتجم���ة  بال�س���وت 
حي���ث  ال�سريع���ة  الرتجم���ة  خلدم���ة  حديث���ة 
ميك���ن ترجمة خطاب املتكل���م اىل ثالث لغات 
يف ان واح���د اثن���اء االداء ، ا�ساف���ة اىل ذل���ك 
هنال���ك قاع���ة لعر����س االف���الم الوثائقي���ة اذا 

كان هنالك ندوة او بحث يتطلب ذلك .
كما وا�ستحدث مركز للرتجمة با�سم موؤ�س�سة 
االمام علي للرتجمة والن�سر قال عنها احلاج 

اخلف���اف تعت���رب موؤ�س�س���ة االإم���ام علي)علي���ه 
ال�سالم( للرتجم���ة والن�سر، خطوة رائدة من 
خط���وات عدة رعته���ا املرجعية الديني���ة العليا 
لتك���ون �سوته���ا يف كل اأنح���اء الع���امل، لتعم���ل 
من خاللها عل���ى ترجمة الرتاث الديني بكل 
فروع���ه وخا�س���ة العقائدي���ة والفكري���ة منها، 
لتعمي���م االإ�س���الم �سريعة ومعتقداً عل���ى اأبناء 
الب�سري���ة كاف���ة، مبختل���ف لغاته���م واألوانه���م 

وبيئاتهم اجلغرافية واالجتماعية.
  وت�سعى هذه املوؤ�س�سة اإىل حتقيق اأهدافها من 
خالل ترجم���ة ون�سر الكتب االإ�سالمية بلغات 
ع���دة خدمة للعقي���دة ال�سمح���اء، بالتعاون مع 
نخب���ة من املرتجم���ني املتمر�س���ني واملوثوقني 
يف عمله���م يف هذا املجال، مم���ا يجعل من نتاج 
ه���ذه املوؤ�س�س���ة مرجع���اً ُيع���اد اإلي���ه، وم�س���دراً 
يعتمد علي���ه. وتكاد تكون املوؤ�س�سة االإ�سالمية 
الوحيدة، املتخ�س�سة، التي عمدت اإىل تكثيف 
االإ�سباني���ة  اللغ���ة  اإىل  الديني���ة  ترجماته���ا 
االآن  حت���ى  املوؤ�س�س���ة  اأ�س���درت  بخا�سة.وق���د 
جمموع���ة م���ن الكتب باأكرث م���ن ع�سرين لغة 
حّية، منه���ا: االإنكليزية، الفرن�سية،االإ�سبانية، 
االأوردي���ة، الرتكية وغريها من لغات اأفريقية 

واآ�سيوي���ة. كم���ا وانه مت ترجم���ة 120 كتابا اىل 
اللغة اال�سبانية حتى االن ،

وا�س���اف اخلف���اف هنال���ك موؤ�س�س���ة اآل البي���ت 
)عليه���م ال�سالم( الإحياء الرتاث هي موؤ�س�سة 
ثقافي���ة تعن���ى ب�س���وؤون حتقي���ق املخطوط���ات 
منهجي���ة  وتعتم���د  الرتاثي���ة،  والدرا�س���ات 
التحقيق اجلماعي يف نقد الن�سو�س ون�سرها. 
وهي منهجية مبتكرة توزع مراحل حتقيق اأي 
خمط���وط على جلان علمي���ة متخ�س�سة، من 
جمع الن�سخ اإىل مقابلتها وا�ستخراج ن�سو�سها 
الروائي���ة والفقهي���ة والرجالي���ة واالأدبية من 
م�سادره���ا االأ�سلية، و�سواًل اإىل تقومي الن�س 
و�سبط���ه اأق���رب ما يك���ون ملا ترك���ه املوؤلف قبل 
ق���رون، وكتاب���ة الهوام����س، واع���داد الفهار����س 
الالزمة.�سدر من حتقيقات املوؤ�س�سة ع�سرات 

امل�سادر واملو�سوعات.
ويذكر ان هذا املجمع افتتح يف ت�سرين الثاين 
اهلل  الي���ة  الع���ام  الوكي���ل  برعاي���ة   2008 ع���ام 
العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين دام 
ظل���ه وال�سيد ج���واد ال�سهر�ست���اين وقد ح�سر 
حف���ل االفتت���اح �سخ�سي���ات لبنانب���ة وعربي���ة 

واجنبية دينية و�سيا�سية واجتماعية.
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لي�س من الغريب على العتبة احل�سينية املقد�سة اأن ت�ساهم وتدعم القطاع العام يف العراق عامة 

وحمافظة كربالء خا�سة، فهناك الكثري من االجنازات ال�سابقة التي �ساهمت يف دفع عجلة التقدم 

يف جميع جماالت احلياة وال �سيما يف املجال الطبي الذي يعاين منه املواطن العراقي، فوجهت 

العتبة احل�سينية جهودها الإن�ساء م�ست�سفى االإمام زين العابدين )عليه ال�سالم( على �سارع ال�سيخ 

احمد الوائلي، الذي يبعد اأكرث من كيلو مرت عن العتبة احل�سينية املقد�سة.

تقرير: ح�سني النعمة

ع���ن ه���ذا امل�س���روع حت���دَث رئي����س ق�س���م امل�ساري���ع 
الهند�سي���ة والفني���ة يف العتب���ة املطه���رة  املهند����س 
)حمم���د ح�س���ن كاظ���م( قائ���اًل "تتاأل���ف امل�ست�سف���ى 
من ثالث بناي���ات االأوىل البناية الرئي�سية وتتاألف 
م���ن �ستة طوابق وعل���ى م�ساحة مقداره���ا 2000 م2 
فيك���ون املجم���وع الكل���ي 12000 م2 لكاف���ة الطوابق، 
اأم���ا البناي���ة الثاني���ة فهي بناي���ة الط���وارئ وتتاألف 
م���ن اأربع���ة طوابق مب�ساحة 300 م2 ل���كل طابق، اأما 
البناي���ة الثالث���ة ه���ي بناي���ة اخلدم���ات وتتاأل���ف من 
ثالث���ة طوابق ومب�ساحة 300 م2 لكل طابق، وت�سم 
�سقق���ا لالأطباء عددها ت�سع، باالإ�سافة اإىل خدمات 

الغ�سيل واملولدات وخزانات للوقود". 
وتاب���ع كاظ���م اإن "البناي���ة جمه���زة باأجه���زة تربيد 

مركزي���ة عددها ثالثة باالإ�سافة اإىل اأجهزة تربيد 
منف�سلة خا�سة ب�ساالت العمليات حيث مير الهواء 

الداخل املرّبد بفالتر لتنقيته". 
واأ�س���اف" مت �س���راء قطع���ة االأر����س التي تق���ع اأمام 
امل�ست�سف���ى مب�ساح���ة 1100 م2 لك���ي تك���ون كمدخ���ل 
رئي�س���ي، ومت اإن�ساء مناطق خ�سر واأماكن للجلو�س 
وكذل���ك اأماكن لوق���وف ال�سيارات، وقد بلغت تكلفة 
ه���ذه امل�ست�سف���ى بح���دود )25( مليار دين���ار واجلهة 
ل���ة للم�س���روع ه���ي )موؤ�س�س���ة الكوثر  ���ذة واملموِّ املنفِّ
اخلريية( باإ�س���راف من ق�سم امل�ساريع الهند�سية يف 
العتب���ة احل�سينية املقد�سة، فيما تبلغ ن�سبة االإجناز 
حالي���ا نح���و )90%( وم���ن املوؤم���ل اأن يت���م اكتم���ال 

امل�سروع نهاية العام احلايل". 
ويف لق���اء اأجرت���ه جمل���ة )االأح���رار( م���ع املهند����س 
امل�س���رف عل���ى املوقع )علي اكرب( اأجابن���ا قائاًل:  اإن 

"امل�ست�سفى تتكون من �ستة طوابق وتت�سع ل�)120( 
�سريرا و�ستكون عامة يف جميع االخت�سا�سات".

م�س���روع  يف  "العم���ل  اإن  اىل  اأك���رب  عل���ي  واأ�س���ار 
امل�ست�سف���ى ب���داأ ب�تاري���خ 22 ني�س���ان 2009 بع���د تربع 
اخلريي���ن باالأر����س، فيم���ا ب���ادرت موؤ�س�س���ة الكوثر 
اخلريي���ة بالتربع ببن���اء امل�ست�سف���ى، والتي تعد من 

امل�ست�سفيات الكبرية التي تنفذ يف املحافظة".
امل�ست�سف���ى  يف  االأول  الطاب���ق   " اإن  اأك���رب  وب���ني 
�سيحتوي على �ساالت للمر�سى وعيادات لالأطباء، 
حي���ث مت تغليف اجل���دران اخلا�س���ة بالطابق االأول 
بن�سب���ة 100% باملرمر؛ ومل يتبقَّ من اأعمال الطابق 

االأول �سوى القليل.
واأ�س���اف "انه مت االنتهاء من اأعمال الطابق الثاين 
وكذل���ك مت االنته���اء بن�سبة كبرية ج���دا من اأعمال 
الطاب���ق الثال���ث، اأم���ا الطواب���ق الراب���ع واخلام����س 
وال�ساد����س، فق���د مت االنته���اء م���ن اأعماله���ا ب�س���كل 

كامل وبن�سب متقدمة".

اإجناُز 90% من م�ست�س��فى الإمام زين العابدين (عليه ال�سالم) 
الذي تقيمه العتبة احل�سينية املطهرة
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ع���ن تخ�س�س���ات امل�ست�سف���ى الطبي���ة حت���دث ملجل���ة 
)االأح���رار( الدكتور )اأمري ن���وري جلوخان(  مدير 
م�ست�سف���ى االإم���ام زي���ن العابدي���ن )علي���ه ال�سالم( 
فق���ال اإن "م�ست�سف���ى االإمام زي���ن العابدين التابعة 
ع���دة  م���ن  ه���ي ج���زء  املقد�س���ة  للعتب���ة احل�سيني���ة 
م�ساري���ع �سحي���ة تقوم بتنفيذها العتب���ة احل�سينية 
املقد�س���ة، والباكورة كانت م�ست�سفى �سفري احل�سني 
)علي���ه ال�سالم( الت���ي مت افتتاحها يف �سهر رم�سان 

املبارك".
واأ�س���ار جلوخ���ان اىل اإن "امل�ست�سف���ى عام���ة وتق���دم 
خدم���ات عامة �سم���ن اخت�سا�سات دقيق���ة وخا�سة 
كالن�سائي���ة واالأطفال واجلراحة والباطنية ون�سعى 
االآن يف تخطي���ط اخلدم���ات الطبي���ة بحي���ث تك���ون 

اخلدمات ذات خ�سو�سية عالية جداً".
وزاد "بالن�سب���ة للك���وادر الطبي���ة هن���اك ات�س���االت 
م���ع وزارة ال�سح���ة لتوف���ري كوادر ذات خ���ربة عالية 
ورمبا نلج���اأ لكوادر اأجنبية الن االخت�سا�سات التي 
�ستمار�س عملها يف امل�ست�سفى تعد من االخت�سا�سات 

النادرة ".
وع���ن اأق�س���ام امل�ست�سف���ى ب���نَي اإن "امل�ست�سفى ت�سمن 
ق�س���م للعي���ادة اخلارجي���ة يتاأل���ف م���ن طابق���ني مع 
ملحقات من املختربات املتطورة واأجهزة ت�سخي�س 
)املفرا����س وجهاز الرن���ني واأجه���زة االأ�سعة( وي�سم 
كذل���ك اأرب���ع �س���االت للعملي���ات الك���ربى جمه���زة 

باأحدث االأجهزة ومب�ساحة 40 م2".
واأ�س���اف" كذل���ك توج���د �سال���ة للعناي���ة املركزي���ة 
 160 مب�ساح���ة  االإفاق���ة  وقاع���ة  م2   160 مب�ساح���ة 
م2 وع���دد االأ�س���رة يف امل�ست�سف���ى واخلا�س���ة للرق���ود 
عل���ى  املبن���ى كذل���ك  �سري���را، ويحت���وي  يبل���غ 120 
للط���وارئ  وم�سعدي���ن  رئي�سي���ة  م�ساع���د  خم�س���ة 

واخلدمات".

يف خط���وة لي�س���ت االأوىل م���ن نوعها، اأجنزت الك���وادر الهند�سية العامل���ة يف العتبة احل�سينية 
املقد�س���ة اإع���ادة بناء ق���رب خادم االإم���ام احل�سني )عليه ال�س���الم( ال�سيخ عبد الزه���راء الكعبي 

)رحمه اهلل(.  
وق���ال املهند����س حيدر عب���د االأمري ال�سعدي: ب���اأّن "اإعادة البن���اء تاأتي �سم���ن م�ساريع العتبة 

احل�سينية يف تطوير وتاأهيل املراقد واملزارات ال�سيعية املقد�سة يف املدينة".
وتاب���ع ب���اأّن "املكانة واملنزل���ة العظيمة التي يحظى به���ا ال�سيخ الكعبي دع���ت و�سجعت كوادرنا 
عل���ى اجن���از بناء ه���ذه املقربة بع���د توجيه من قب���ل اإدارة العتب���ة احل�سينية املقد�س���ة"، مبيناً 
ب���اأن "االأعم���ال التي اأجريت يف املقربة وا�ستغرقت )20 يوماً( �سملت بناء �سور يحيط باملقربة 
مب�ساح���ة اإجمالي���ة بلغ���ت )81 م2( و بارتفاع )3م( وعمل املقرن�س الأر�سي���ة املقربة ومدخلها 

الرئي�سي".
واأ�ساف باأّنه "مت عمل م�سقف يغطي املقربة وكذلك ن�سب ال�سبابيك ذات النقو�س اإال�سالمية، 
ومت ط���الء ج���دران املقربة بالكامل، وهنال���ك يف النية اإ�سافة نقو�س وزخ���ارف اإ�سالمية على 
جدران املقربة لتتالءم ومكانة وقد�سية ال�سيخ  الكعبي )رحمه اهلل(".                                                        

العتبة احل�صينية تعيد بناء قرب ال�صيخ
 عبد الزهراء الكعبي بكربالء     

فيم����ا ب����نّي طبيع����ة اجل����دوى االقت�سادي����ة م����ن 
امل�ست�سفى قائال اإن "نوع االأجور امل�ستح�سلة من 
املواطنني �ستكون اأجورا م�ساعدة للمواطن، فهي 
لي�س����ت مب�ست�سفى ا�ستثماري ولي�ست مب�ست�سفى 
نقدمه����ا  اأن  نري����د  الت����ي  اخلدم����ة  وان  خ����ريي 
ه����ي خدم����ة جي����دة ن�سع����ى اأن تك����ون موا�سفاتها 
عاملية"، م�سريا اىل اإن����ه "كانت الإدارة امل�ست�سفى 
زي����ارة اىل وزارة ال�سح����ة يف ق�س����م التفتي�س قبل 
عدة اأيام ملناق�سته����م با�ستقدام الكوادر االأجنبية 
اأو االأ�سخا�����س الذي����ن لديهم �سه����ادات من خارج 

العراق ويريدون االآن العمل يف العراق فوعدونا 
ب����اأن �ستك����ون هن����اك تعليمات يف ه����ذا اخل�سو�س 
ونح����ن بانتظ����ار الوزارة اأن حت����رك �ساكنا يف هذا 

املو�سوع".
واأك����د جلوخان اإن "التخطيط احلايل للم�سروع 
القادم����ة  االأربع����ة  االأ�سه����ر  خ����الل  ي�ستل����م  اأن 
ثالث����ة  ح����وايل  التجهي����ز  عملي����ة  و�ست�ستغ����رق 
اأ�سه����ر واأم����ا حت�سري الك����وادر واالأم����ور االأخرى 
�ست�ستغ����رق ف����رتة م�سابه����ة وهك����ذا اإن �س����اء اهلل 

�سيتم افتتاحها بعد اقل من عام".
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ق�صُم الهدايا والنذور يف العتبة احل�صينية املقد�صة

تتمتع مدينة كربالء املقد�سة عن �سائر املدن العراقية بخ�س��سية احت�سانها مرقد اأبي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سالم املتاأّلق باأن�اره 

الزاهرة ومناراته امل�سرقة وُقّبته الذهبية كالك�كب الدرّي النرّي الذي تت�جه له قل�ب النا�ض والزّوار ويهف�ن اإليه ِخفافًا وِثقاًل، حيث 

يت�سابق العامة واخلا�سة على الظفر بزيارة ابن بنت ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.

تقرير: ح�سني النعمة

وهناك من النا�س من يريد فهم م�سدر االأموال 
احل�سيني���ة  العتب���ة  اىل  ت�س���ل  الت���ي  والن���ذورات 
لذل���ك بنّيَ رئي�س ق�سم الهدايا والنذور يف العتبة 
مه���دي  )جماه���د  االأ�ست���اذ  املقد�س���ة  احل�سيني���ة 
جمي���د( ل�س���رح تفا�سي���ل العم���ل يف ه���ذا الق�س���م 
فق���ال اإن "االأموال تاأتي اإما ب�سورة اأموال نقدية 
ترم���ى يف �سبابي���ك االأ�سرح���ة، اأو ت�سل���م مبا�س���رة 
العتب���ة  الهداي���ا والن���ذور واملوقوف���ات يف  لق�س���م 
املقد�س���ة بو�س���ل قب����س ر�سم���ي وت���ودع ر�سمي���ا يف 
ح�س���اب الرو�سة امل�س���ريف، اأو ترد االأم���وال ب�سكل 
عيني كاملواد واالأجه���زة اإىل الق�سم املذكور لتنفذ 
به���ا اخلدم���ات وامل�ساري���ع بع���د اإدخاله���ا خمزني���اً 
ب�س���كل اأ�س���ويل اأو تنفذ بها امل�ساري���ع مبا�سرة من 
قب���ل االأ�سخا�س املهدين والواقفني بعد التن�سيق 
م���ع اإدارة عتب���ات كرب���الء املقد�س���ة، وبالتايل فاإن 
جمي���ع االأم���وال النقدية والعيني���ة تخ�س العتبة 
�س���واء وردت ب�س���كل مبا�س���ر اأو غ���ري مبا�س���ر له���ا، 
فاملبا�سر منها يرد ل�سبابيك االأ�سرحة امل�سرفة اأو 
لق�سم الهداي���ا والنذور واملوقف���ات، وغري املبا�سر 

م���ن االأموال يكون عن طري���ق اأ�سخا�س ين�سقون 
مع اإدارة العتبة لتنفيذ م�ساريعهم باإ�سرافها". 

وب���ني جمي���د معن���ى غ���ري املبا�س���ر بقول���ه "ب���دل 
ي�س���رتي  مبا�س���رة  ال�سب���اك  يف  اأمواله���م  و�س���ع 
به���ا م���وادا عيني���ة اأو يق���دم به���ا جه���ودا فنية من 
اأ�سخا����س يدف���ع له���م االأج���ر من قب���ل املتربعني 
اأو يه���دي العامل جه���ده جمانا، وكل ذلك فكاأمنا 
رمى املتربع يف ال�سباك نقودا مقابل اأجره اأو اجر 
العام���ل ال���ذي ا�ستاأج���ره اأو امل�ساري���ع التي نفذها 
وتدف���ع اأجور منفذيه���ا مبختل���ف اخت�سا�ساتهم 

وت�سرتى بها املواد واالأجهزة". 
اأي�س���ا  الق�س���م  "ن�ساط���ات  اإن  جمي���د،  واأ�س���اف 
تت�سمن جمموعة من االأعمال اخلا�سة والعامة، 
فاخلا�س���ة منه���ا يك���ون عل���ى متا����س مبا�س���ر م���ع 

الزائري���ن واملتربعني، واأما العامة فاإنها تت�سمن 
اأعم���ال خدم���ة الزائري���ن ب�سوره���ا املختلف���ة من 
حي���ث اإعان���ة وم�ساع���دة زائ���ري االإم���ام احل�س���ني 
)علي���ه ال�س���الم( وت�سهي���ل اأموره���م وتوزيع غبار 
ح���رم االإمام احل�سني )�سالم اهلل عليه( با�ستمرار 
واإي�س���ال كل َم���ْن فق���د اأمواله م���ن الزائرين اإىل 
حمافظته جمانا عن���د مراجعته الق�سم، وت�سليم 
امل���واد املفق���ودة م���ن الزائري���ن عن���د التاأك���د م���ن 

عائديتها".
مبين���ا يف الوقت نف�س���ه اإن "الق�سم يوا�سل العمل 
عل���ى م���دار 24 �ساع���ة يف الي���وم، وخ�س����س �سعب���ة 
ا�ست���الم الهدايا والنذور ال�ست���الم جميع الهدايا 
اإىل  اأ�سحابه���ا  م���ن  املقدم���ة  العيني���ة  والن���ذور 
العتبة وحتويلها اإىل املخازن املخت�سة، والتي يتم 
توثيقه���ا يف �سعب���ة التوثي���ق امل���ايل يف الق�سم بعد 
ا�ست���الم التربعات النقدي���ة املخ�س�سة الأي مورٍد 
م���ن املوارد التالية والتي تقوم العتبة ب�سرفها يف 
وقته���ا املنا�س���ب لذلك املورد تلبي���ة لرغبة املتربع 
وباأ�س���رع وقت ممكن، موؤكدا ان���ه " اليجوز �سرعا 
تغي���ري �سرف التربع م���ن الوجهة التي خ�س�سها 
املت���ربع اىل وجه���ة اخ���رى او من م���ورد اىل مورد 
الت���ي  احلاج���ة  ع���ن  فائ�س���ا  كان  ان  حت���ى  اخ���ر 

خ�س�ست له . 

تنظيٌم الأموال االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( واإعانٌة لزائريه

16جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

�لعطاء �حل�سيني



�لعطاء �حل�سيني

التخ�صي�صات ال�صرعية  الت�صل�صل 
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تو�صعة احلرم  34
مراوح تربيد �صارع قبلة االإمام احل�صني )عليه ال�صالم(  35

دار القراآن الكرمي  36
م�صت�صفى االأمرا�س اخلبيثة  37

ق�����دم�����ت االأم������ان������ة 
مل�سجد  ال�����ع�����ام�����ة 
ال�����ك�����وف�����ة امل���ع���ظ���م 
النجف  مب��ح��اف��ظ��ة 
درع  االأ�������������س������������رف 
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احل�سينية  ال��ع��ت��ب��ة 
املتميز  ل������دوره������ا 

معار�س  و�سم  املا�سي  االأ�سبوع  اأقيم  ال��ذي  املهرجان  خالل  الفاعل  وح�سورها 
وحكومية  وثقافية  دينية  �سخ�سيات  وح�سرته  واملخطوطات،  والكتب  لل�سور 

وو�سائل اإعالمية.
وق���ال احل���اج عل���ي كاظم �سلط���ان؛ م�سوؤول ق�س���م  اإعالم العتب���ة احل�سينية خالل 
ت�سّلم���ه درع التمي���ز: ب���اأّن "العتب���ة احل�سيني���ة �ساهمت ب�سورة فاعل���ة يف مهرجان 
ال�سف���ري الثق���ايف من خالل فتح جناح خا�س بها �سم اإ�سداراتها الدينية اخلا�سة 
مبعر�س الكتاب الدائم التابع لها والذي ي�سم مطبوعاتها من )القراآن الكرمي، 
ال�سحيف���ة ال�سجادي���ة، مفاتي���ح اجلن���ان، نه���ج البالغ���ة و�سي���اء ال�ساحل���ني( مع 
العدي���د من الكتب العامة ذات املجاالت املتنوع���ة، ف�ساًل عن اإ�سداراتها الثقافية 
واالإعالمي���ة باللغ���ات العربي���ة واالأملاني���ة والفار�سي���ة واالإنكليزي���ة مث���ل )جمل���ة 

الرو�سة احل�سينية، االأحرار، وارث، احل�سيني ال�سغري، الرباعم(".
بينم���ا قال مدير جناح العتبة احل�سينية املقد�سة، علي ماجد ماميثه باأّن "العتبة 
احل�سيني���ة كان���ت �سم���ن العتب���ات املقد�س���ة امل�سارك���ة يف مهرجان ال�سف���ري الثقايف 
االأول، والق���ى جناحه���ا امل�س���ارك اإقب���ااًل وا�سع���اً م���ن احلا�سري���ن الذي���ن اأ�س���ادوا 

بتجربتها يف دعم اجلوانب الثقافية واالإعالمية".
من جهتها؛ ذكرت رئا�سة مهرجان ال�سفري الثقايف يف بيان لها باأّن "املهرجان يقام 
للم���رة االأوىل وا�ستم���ر �ست���ة اأيام، وت�سم���ن اإقامة معر�س لل�س���ور الفوتوغرافية 
جلمعية امل�سورين العراقيني فرع النجف االأ�سرف واآخر للمخطوطات والزخرفة 
االإ�سالمي���ة �ساهم���ت فيه جمعي���ة اخلطاطني العراقي���ني باالإ�ساف���ة اإىل معر�س 
�سام���ل للكت���ب �ساهم���ت فيه العديد م���ن املوؤ�س�س���ات العلمي���ة والثقافي���ة واالأدبية 

ف�ساًل عن العتبات املقد�سة يف العراق".
واأكد البيان، باأّن "املهرجان اأزال الكثري من الغمو�س ورفع التعتيم التاريخي عن 
ه���ذه ال�سخ�سية االإ�سالمية )م�سلم ب���ن عقيل - عليه ال�سالم -(، وكذلك الك�سف 
عن واقع تاأ�سي�س م�سجد الكوفة وت�سليط االأ�سواء على اأبرز ال�سخ�سيات الكوفية 
املوؤثرة يف تاريخ االإ�سالم اأمثال حجر بن عدي الكندي واملختار الثقفي وهانئ بن 

عروة وميثم التّمار )ر�سوان اهلل عليهم(".

العتبة احل�صينية حت�صل على
 "درع التميز" مل�صاركتها مبهرجان ال�صفري 

الثقايف بالنجف االأ�صرف
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حاوره / كاظم جابر املو�سوي

ال ميكن الأحد اأن يغفل عما تركته ثورة الطف 
اخلالدة من اآثار يف االأيام وال�صنوات التي تلتها رغم 
الت�صويه والت�صوي�س الذي يحاول بع�س احلاقدين 
اأن مينع من �صطوع احلقيقة لن�صرها، وباالإمكان اأن 
تلحظ بو�صوح اآثارًا كثرية لهذه الثورة العظيمة عرب 
االأجيال، لكن من ال�صعب اأن نقف على جميع االأ�صباب 
لثورة امتدت يف عمق الزمن، وال زالت تنب�س بالدفق 
واحليوية مثرية يف النفو�س روح االإباء والت�صحية، 
وتاأخذ بيد الثائرين على مر الزمن باال�صتمرار يف 
طريق احلق وبذل الغايل والنفي�س لبلوغ االأهداف 
ال�صامية

لذل����ك ج����اءت ث����ورة االإم����ام احل�س����ني )علي����ه ال�س����الم( لتبقى 
وت�ستذكره����ا االأجيال فكان املن����رب احل�سيني هو الذكر العطر 
لهذه الثورة، ومن ي�سري يف ركابها يجب وبال�سرورة اأن يكون 
حام����ال له����ذه االأخ����الق واملب����ادئ واأن يت�س����ف به����ا، ومدخلن����ا 
الي����وم الأح����د ه����وؤالء الذين يعمل����ون للتقرب من ه����ذه املبادئ 
العظيم����ة للث����ورة احل�سيني����ة، ان����ه ال����رادود احل�سين����ي ال�سي����د 

ح�سن الكربالئي فكان لنا معه هذا اللقاء.
ال�صيد ح�صن الكربالئي .. يف �صطور 

ول����د ع����ام 1962م يف كرب����الء املقد�س����ة – منطق����ة العبا�سي����ة 
ال�سرقية ومن اأ�سرة علوية – متزوج ولديه ثالثة اأطفال.

�����س1/ م����ا ه����ي الدرو�����س امل�ستوح����اة من ق�سي����ة اأب����ي عبد اهلل 
احل�سني )عليه ال�سالم(؟

اإن الث����ورة احل�سيني����ة ه����ي امت����داد لث����ورات ج����اءت قبلها وهي 
امت����داد للث����ورة االإلهي����ة التي قاده����ا النبي االأك����رم )�سلى اهلل 
علي����ه واله و�سلم( ومن خالل هذه الث����ورة تربت قيادتها على 
عدم ال�سكوت عن اأي ظلم وف�ساد واإدارة �سيئة يتقوى بها بع�س 
املح�سوب����ني على االإ�سالم، ولهذا ف����ان الثورة احل�سينية جاءت 
ملقارع����ة الف�ساد والظلم الذي انت�س����ر بعد م�سرع �سيد البلغاء 
والفقه����اء وبط����ل االإ�سالم علي بن اأبي طال����ب )عليه ال�سالم( 
وله����ذا ف����ان م����ن الطبيع����ي اأن يك����ون االإم����ام احل�س����ني )علي����ه 
ال�س����الم( قائداً للث����ورة وهذا ما اأ�ساف عظم����ة اأخرى لعظمة 

الثورة واحلديث عن ثورة االإمام احل�سني ذو �سجون...

�س2/ كيف جتدون قد�سية املنرب احل�سيني؟
ه����و جزء من املنرب النبوي الذي اأن�ساأه ر�سول االإن�سانية نبينا 
الك����رمي حمم����د )�سلى اهلل علي����ه واله و�سل����م( لو�سع النقاط 
عل����ى احل����روف يف كل م����ا يجري م����ن حراك دني����وي ي�ستهدف 
بن����اء االإن�س����ان وم�ستقبله ورفاهيت����ه، اإذن: املنرب احل�سيني هو 
املدر�س����ة اأو اللبن����ة االأوىل يف مدار�����س االإ�س����الم املتع����ددة لبناء 

االإن�سان وتقومي �سلوكيته.

�����س3/ من خ����الل ال�سنوات التي ق�سيتها على املنرب احل�سيني 
هل �سقلت موهبتكم القراءة احل�سينية؟

رحل����ة �سف����ر لل����ذات وتربي����ة روحي����ة ت�سق����ل ال����روح االإن�سانية 
واملوؤمن����ة بينب����وع الفك����ر ال�س����ايف امل�ستق����ى م����ن في�����س االإم����ام 
احل�س����ني )عليه ال�سالم(، فالق����راءة احل�سينية متنحني روحا 
مطمئنة ال ت�سوبها �سائبة، والبد اأن ميتاز كل من يعتلي املنرب 
احل�سين����ي بالت�سام����ح والت�سام����ن والتاآخي والتع����اون وال�سد 
عن حمارم اهلل وعدم اإتباع الهوى، كلها �سفات يتخذها قارئ 
املن����رب عالم����ات م�سيئ����ة يف �سخ�سه لرفع احلاج����ز بينه وبني 
خالق����ه فيجن����ي ثماره����ا يف االآخ����رة والت����زود بفكر اأه����ل البيت 
) عليه����م ال�س����الم( فالق����راءة احل�سيني����ة ت�سيف عل����ى النف�س 

�سحنات من القوة والتم�سك والتعا�سد بني خالقه واإمامه.

�س4/ ما الواجب ملعتلي املنرب احل�سيني؟
الواج����ب ملعتل����ي املنرب احل�سين����ي اأن يكون ذا عقلي����ة اإ�سالمية 
و�سيا�سي����ة وان يت�سف  ب�سف����ات االأدب والثقافة ال�سيء الكثري 
وان يختار يف طرحه للموا�سيع اأو الق�سائد ما يخدم �ساحب 
امل�سيب����ة التي ي�سدح با�سمه عل����ى املنرب ليتح�س�س املتلقي من 
ه����ذه اجلال�س بان الواقعة التي حدث����ت قبل 1400 عام وكاأنها 

حدثت للتو.

�س5/ القراءة احل�سينية والوالء واالنتماء؟
ال ثال����ث ب����ني اأن يك����ون االإن�س����ان املوؤمن قارئ����ا ح�سينيا فيبذل 
وقت����ه يف �سبي����ل خالق����ه ويحم����ل راي����ة احل�س����ني ويداف����ع ع����ن 
مب����ادئ االإمام وعمن ا�ست�سهد على خطه، فالقراءة احل�سينية 
عن����د  االإمياني����ة  ال�سعائ����ر  اأعظ����م  م����ن  تبق����ى  التاري����خ  ع����رب 
املوؤمن����ني، وم����ن مل ي�ستف����د م����ن ال�سرخة الت����ي يطلقها قراء 
املن����رب احل�سين����ي فقد جف����اه ومن جفاه فقد جف����ا النبي ومن 

جفاه فقد جفا الدين.

�س6/ ملن قراأت من ال�سعراء خالل ال�سنوات التي ق�سيتها مع 
املنرب احل�سيني؟

، جاب����ر  ال�سع����راء يف كرب����الء كث����ريون وه����م كاظ����م منظ����ور 
الكاظم����ي ، احل����اج مه����دي االأم����وي ، هيث����م �سع����ودي ، ال�سي����د 
ك����رمي الع����رداوي ، ال�سي����د عب����د اخلالق املحن����ة واحلاج مهدي 

جناح الكاظمي.

�����س7/ ماذا قراأت ع����رب اعتالئك املنرب احل�سين����ي؟ هل لك اأن 
تذكر لنا نفحات ما قراأمت؟

ق����راأت الكث����ري م����ن الق�سائ����د لل�سع����راء ال�سال����ف ذكره����م وقد 
اخرتت لكم مقتطفات من ق�سيدة ل�ساعر هيثم �سعودي.

باأ�سواقي م�سيت اإىل الرقادي 
وخلت كاأنني طري �سغري    

فاأيقظني من االأحالم �سوت 
اأال اإن احلياة متر طيفا    

وخذ �سفرة االأطهار زادا 
فطاف بعامل الروؤى فوؤادي   

اأطوف على االأزقة والبوادي 
ي�سق م�سامعي وغدا ينادي   

فقم واذخر جهودك للمعادي
       اأال حب االأئمة خري زاد 

كلمة اأخرية تود قولها؟
نوؤك����د اإن املن����رب احل�سيني لي�س منربا ارتزاقيا اأو نفعيا بل هو 
من����رب لتحري����ك الفكر االإ�سالم����ي االإن�س����اين وتهيئته ب�سورة 
يكون اأكرث تاأثريا وفاعلية على ال�ساحة االإ�سالمية والدولية 

وبني االأديان وعلى نطاق الفكر.

لقاٌء مع الرادود احل�صيني ال�صيد ح�صن الكربالئي

18جملة �الحر�ر �ال�سبوعية

تقارير



حتقيق: ح�سني النعمة 

حال ذهابهم الأداء منا�صك الزيارة عند �صيدتهم 
احلوراء عليها ال�صالم اغارت عليهم قوى ال�صر 

واالرهاب على م�صارف طريق كان  يرتقب خطوات 
قدومهم ليقتادهم اىل م�صرعهم، فوثبوا �صاخمني 
عند املوت مقبلني تالني اآيات الوداع مع ذويهم اىل 

رحلة الفردو�س حيث منى ال�صهداِء وال�صديقني، 
فغادروا دار الفناء بر�صا�س وحراب قاتليهم، فهم 

قبل اأن متتد لهم يد املنون امتدت اإليهم خل�صة كف 
الغدر فقدحت زناد االأنات م�صابهم فالتهمهم املوت.   

قافلة االإميان التي كانت تروم الت�صرف بزيارة 
�صيدتهم وموالتهم زينب احلوراء )عليها ال�صالم( 
اعرت�صتها على اأح�صان طريق املوت ع�صبة البغي 

وال�صاللة اأذيال االأمويني الذين تلطخت اأيدهم 
ًة  باالأم�س بدماء الطهر يف كربالء واليوم كانت لهم كرَّ

اأخرى يف �صفك دماء اأنا�س اأبرياء ال لذنب؛ بل الأن 
�صيماءهم ح�صينية علوية وي�صذو فيهم عبق كربالء 

احل�صني )عليه ال�صالم(.
وهك����ذا ج����رت النوائ����ب عل����ى اأتب����اع اآل البي����ت منذ رحي����ل �سيد 
الب�سري����ة ور�س����ول االإن�ساني����ة حمم����د )�سل����ى اهلل علي����ه واآل����ه 
و�سل����م( ليك����ون املوت له����م كرامة ود�ست����ورا خطه القل����م وَدَوَنُه 
الدهر ولتعجَّ كربالء بفاجعِة �سبابها وليحملوا برداء ال�سهادة 
يف �سوارعه����ا، فيك����ون له����م ت�سييع����ا مهيبا عل����ى اأط����راِف اأنامِل 

غابطيِهم ومودعيِهم.
يف م�س����اء ي����وم االثن����ني ج����رت حادث����ة جم����زرة النخي����ب بقت����ل 
)22( �ساب����ا، ويف �سباح الثالث����اء ات�سحت قلوب مدينة احل�سني 
باحل����زن واحل�س����رات وع����زى بع�سه����م االآخ����ر، ووف����دت االآالف 
الربمل����ان  اأع�س����اء  الت�سيي����ع  يف  و�س����ارك  جثامينه����م  لت�سيي����ع 
العراق����ي عن حمافظة كربالء واأع�ساء احلكومة املحلية، وقد 
اأمَّ ممث����ل املرجعي����ة العليا يف كربالء عق����ب الت�سييع امل�سلني يف 

ال�سالة على �سهداء النخيب يف ال�سحن احل�سيني املقد�س.
وق����د اأك����د ممث����ل املرجعي����ة الدينية العلي����ا يف كرب����الء املقد�سة 
ال�سي����خ )عب����د اله����دي الكربالئ����ي( اإن "االأعم����ال االإجرامي����ة 
بح����ق ال�سع����ب العراقي لن تتوق����ف طاملا كانت هن����اك ع�سابات 
اإرهابي����ة طليقة"، الفت����ا اىل اإن "اإطالق �س����راح ال�سجناء بدون 
حماكم����ة عادل����ة �سي����وؤدي اىل اإراق����ة املزي����د م����ن ال����دم الطاهر 

الأبناء البلد".
وطال����ب �سماحت����ه عق����ب االنتهاء م����ن مرا�سيم ت�سيي����ع �سهداء 
حادث����ة النخي����ب من االأجه����زة االأمني����ة لي�س فق����ط يف كربالء 

ب����ل يف كاف����ة املحافظ����ات العراقي����ة "لب����ذل املزي����د م����ن اجله����د 
الإجها�����س العملي����ات االإرهابية" م�سددا عل����ى "اأهمية اأن تكون 
هن����اك �سياغ����ة قانونية حمكمة لقانون العف����و العام الذي من 
املزم����ع اإ�س����داره م����ن قب����ل جمل�����س الن����واب"، وم�س����ريا اىل اإن 
باخلروج من  �ست�سمح لالإرهابيني  القانون  ثغرات يف  "وجود 
ال�سج����ون والعودة م����رة اأخرى ملزاولة اأعماله����م االإرهابية �سد 

اأبناء البلد".
واأ�ستنك���ر )ن���واب كرب���الء( بالربمل���ان العراق���ي اجلرمي���ة الت���ي 
حدث���ت يف منطقة النخي���ب وراح �سحيتها 22 �سهي���دا من اأبناء 
املحافظ���ة، وطال���ب الن���واب يف موؤمت���ر �سحف���ي عق���دوه �سب���اح 
ي���وم االأربع���اء 2011/9/15 يف مكت���ب جمل����س الن���واب رئا�س���ة 
اجلمهوري���ة باالإ�س���راع يف امل�سادقة على اأح���كام االإعدام املتعلقة 
باالإرهابي���ني وقتلة ال�سع���ب العراقي لكي يكونوا عربة لغريهم 
م���ن املجرمني"، كما وطالب���وا احلكومة "باالإ�سراع يف التحقيق 
باجلرمي���ة للوق���وف عل���ى تفا�سيلها الب�سع���ة واإع���داد التقارير 
ال�سامل���ة للمو�سوع ليتم عر�سه على جمل�س النواب من خالل 
جلنة االأمن والدفاع يف اقرب جل�سة، اإ�سافة اىل تاأمني منطقة 

النخيب من قبل احلكومة االحتادية".
وطال���ب النائ���ب ع���ن العراقي���ة البي�س���اء )حمم���د الدعم���ي( 
احلكوم���ة العراقي���ة "بتكثي���ف ال�سيطرات ونق���اط التفتي�س يف 
الطري���ق ال�سال���ك اىل �سوريا بني حمافظت���ي كربالء واالنبار" 
مو�سح���ا اإن "ال�سيطرات احلالية تبع���د بني الواحدة واالأخرى 
م�ساف���ة 35ك���م، اإ�ساف���ة اىل مطالبت���ه بدفع تعوي�س���ات لعوائل 

ال�سهداء الذين ق�سوا بتلك اجلرمية".
فيما اأعترب نائب االأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيد 
)اأف�س���ل ال�سام���ي( اإن "احلادث���ة ر�سالة اىل رئا�س���ة اجلمهورية 
بالتحديد من اجل االإ�سراع يف التوقيع على حكم االإعدام بحق 
االإرهابي���ني والقتل���ة"، حمم���ال "ال�سا�سة العراقي���ني م�سوؤولية 
اإط���الق �س���راح املجرم���ني يف ح���ال متري���ر قان���ون العف���و الع���ام 
ب�سيغت���ه احلالي���ة"، مو�سح���ا بالق���ول "اإذا مل ت�ستط���ع عم���ل 

ذل���ك فعليه���ا اأن ترتك م�سوؤوليتها للغ���ري والبد اأن تكون هناك 
�سرامة بالتعامل مع املجرمني لي�ستقيم العدل يف البالد".

وقال ال�سامي اإن "احلادثة االإجرامية لها ارتباط وثيق باأحداث 
�سوري���ا وان ه���ذا العمل االإرهابي يحذر م���ن مغبة اإطالق �سراح 
املجرم���ني والقتل���ة وان جميع ال�سيا�سيني يتحمل���ون م�سوؤولية 
تاريخي���ة و�سرعي���ة يف ح���ال اإط���الق �س���راح االإرهابي���ني والقتلة 
والب���د من الدف���اع عن حقوق ال�سحايا ب���دل الدفاع عن القتلة 
واالإرهابي���ني"، م�ست���دركا بالقول "عل���ى القانون اجلديد الذي 
يراد الت�سويت عليه اأن ي�سمل ال�سرائح التي مل تتلطخ اأياديهم 

بدماء ال�سعب العراقي".
فيما بني البع�س من )اأهايل ال�سهداء( اأثناء مرا�سيم الت�سييع 
اإن���ه "ال جدي���د بعد انح�سار القتل الطائف���ي يف العراق وجرائم 
البعثي���ني وبهائم القاعدة مطيتهم تلك اجلرائم اجلامعة لكل 
ما ي�ستثري يف النف�س جميع اآيات االأحزان، الن البعثيني الزالوا 
يتحكم���ون ويحكم���ون وي�ستغل���ون الفر�سة تلو االأخ���رى للنيل 
م���ن �سعبن���ا ب�ست���ى �سن���وف ال�سيطن���ة يف ذواتهم املليئ���ة ب�سهوة 

القتل الرخي�س".
قب����ل اأن يك����ون يف النف�����س بقاي����ا اأم����ل م����ا يف ح�س����ول تغي����ري يف 
النفو�����س العفن����ة الت����ي تع����ودت قت����ل �سيع����ة حمم����د )�سلى اهلل 
علي����ه واآله و�سل����م(، يف كل بقعة ت�سلها �سه����ام غدرهم ومكرهم 
وحبائلهم وقبل اأن تفقد الذاكرة العراقية املحطمة جرائمهم 
العدي����دة �س����د م����ن واىل اآل البي����ت الك����رام ب����رز لن����ا خ����رب كان 
كال�ساعق����ة وكان الذه����ول مذه����وال وال�س����رب متاأمل����ا والتفكري 
فاقدا للرتكيز يف حمتويات ما �سمع، خرٌب فجَّ �سا�سات املحطات 

الف�سائية العراقية. 
كي����ف اأمللم ذات����ي امل�سحوقة وقد عادت الن�س����اء اأرامل واالأطفال 
اأيتاما؟ ال لذنب �سوى اأنهم من �سيعة حممد )�سلى اهلل عليه 
واآل����ه و�سل����م(، وهل لراأب ال�س����دع الكبري وال�س����رخ النف�سي من 
جث����ث اأبري����اء قتل����وا بطائفية مقيت����ة هناك يف م�س����ارٍب ظناها 

اآل اأمية.

جمزرة جديدة يقرتفها االأمويون على كربالء
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العرو�س كلمة ترتدد على م�سامعنا كثريا ال �سيما 
يف جمال ال�سعر واأما عن معنى علم العرو�س فهو 
ذل���ك العلم ال���ذي يهتم باأح���وال االأوزان املعتربة ، 
اأو ه���و مي���زان ال�سع���ر ،ال���ذي ي���وزن ب���ه ال�سع���راء 
ب���ه يع���رف مك�س���وره م���ن موزون���ه كم���ا اإن النح���و 
مقيا����س لل���كالم ب���ه يع���رف معرب���ه م���ن ملحون���ه 
.ويرج���ع رج���ال الرتاجم يف ظهور عل���م العرو�س 
اإىل اخللي���ل ب���ن احمد ،اح���د علماء اللغ���ة واالأدب 
يف الق���رن الث���اين الهجري ،فابن خل���كان يذكر اإن 
اخللي���ل كان اإمام���ا يف عل���م النح���و ،وان���ه ه���و اأول 
م���ن ا�ستخ���رج عل���م العرو�س اإىل الوج���ود وح�سر 
اأق�سام���ه يف خم����س دوائ���ر ي�ستخ���رج منه���ا خم�سة 
ع�س���ر بحرا ،ث���م زاد االخف�س بحرا واح���دا و�سماه 
اخلب���ب . كم���ا يذك���ر اإن اخلليل كان ل���ه معرفة يف 
االإيق���اع والنغ���م ، وتل���ك املعرف���ة اأحدث���ت ل���ه علم 

العرو�س فاأنها مت�سابهة .
ويق���ول ياق���وت اإن اخللي���ل ه���و اأول م���ن ا�ستخ���رج 
العرو����س و�سب���ط اللغ���ة وح�س���ر اأ�سع���ار الع���رب 
،وان االإيق���اع وبن���اء اللح���ن الغنائي عل���ى موقعها 

وميزاته هي التي �سهلت له علم العرو�س .
ويكفى ال�ساهدان اللذان عر�سنا لهما باأن اخلليل 
ه���و ال�سب���اق لتج�سي���د عل���م العرو����س ، وذكره���م 
ارتباط���ه باالإيق���اع دليل على العالق���ة بني اللحن 
وال�سع���ر ولي�س معنى اأن اخلليل اأول من ا�ستخرج 
عل���م العرو����س اإن الع���رب يف ال�ساب���ق كان���ت تنظم 
ال�سع���ر غ���ري امل���وزون ،ال ب���ل كانت الع���رب تنظمه 
وح�س���ر  جم���ع  م���ن  اأول  اخللي���ل  ولك���ن  موزون���ا 
االأوزان ال�سعري���ة امل�سماة بعلم العرو�س الذي هو 
اأق���دم العلوم التي عرفتها الع���رب ولكن مل جتمع 
ومل تع���رف باأ�سمائها وتق�سيماتها اإال حني جمعها 

اخلليل بن احمد .

�سعر: توفيق حنون املعموريالعرو�ُض واخلليل

ـــــــــــــــــدر الـــــــــدنـــــــــا     طـــــــبـــــــعـــــــت عـــــــــلـــــــــى ك

وهــــــودجــــــي   املـــــ�ـــــصـــــري  زاد  عـــــافـــــنـــــي  مـــــــذ 

ــــــــــور نـــــيـــــاق مـــ�ـــصـــاعـــري تــــعــــبــــت مـــــــــن اجل

ــــى يــــــــــزول عـــجـــافـــهـــا ــــت هــــــــذي الــــ�ــــصــــنــــني م

ـــــــا مــــ�ــــصــــوارهــــا  ـــــــن ـــــــراب ـــــن اأت تــــ�ــــصــــتــــل مــــــ

ــــى ار�ــــــــــس الــــــ�ــــــصــــــواد بــكــلــكــل ــــل ـــــت ع ـــــاخ ن

مــــطــــبــــقــــًا  مـــــــــــــذاًل  ـــــمـــــتـــــًا  �ـــــص راأت  ــــــــا  مل

ـــــدي الــــكــــ�ــــصــــري جـــنـــاحـــه ـــــل ــــى ب ــــل خــــــــويف ع

ــــت ــــن ــــح ــــاان ــــــــــــــــــاآذن م هــــــيــــــهــــــات لــــــكــــــن امل

حــــــالــــــٌف اين  ــــــــون  ــــــــت ــــــــزي وال بــــــالــــــتــــــني 

بــــــــاالمــــــــهــــــــات يــــــنــــــتــــــظــــــرن بــــــواكــــــيــــــًا 

ـــائـــع  هـــــــــذا الـــــــــــدم املــــــــهــــــــراق لــــيــــ�ــــس بـــ�ـــص

ـــا  ـــارن ـــغ ـــص ــــب � ــــي ــــل ــــل ا�ـــــصـــــنـــــان احل ــــب ــــن ق ـــــ م

ــــا   ــــاره ــــص ــــ� ـــــــــــــازال يــــعــــ�ــــصــــر دمـــــعـــــتـــــي اع م

مـــــنــيــة  حــــكــــم  الــــــطــــــرقــــــات  اأودع  ــــن  ـــــ م

ــــــة   ــــــروق ـــــد هــــــــنــــــــاك وجــــــــثــــــــة حم ـــــص ـــــ� ج

ـــــه ـــــراب ــــن ات ـــــ ــــل م ــــت ــــص ـــــا الــــ�ــــصــــبــــي ا� ـــــن وه

ـــه ـــط ـــي ــــــــــــــريان الـــــــبـــــــغـــــــاة حت واأكـــــــــــــــــف ن

ـــــــرط اال�ــــصــــى ـــا اعــــــتــــــذارهــــــم عــــلــــى ف ـــم ـــي ف

ــــة ــــب ــــص � تـــــــبـــــــقـــــــى  واهلل  ــــــا  ــــــه ــــــن ــــــك ل

ــــل الـــــــــــــردى قـــــــد جــــــربــــــوهــــــا كـــّلـــهـــا  ــــب ــــص �

ــــــرار ــــــص ــــن اال� ـــــ ــــر م ــــص ـــــه � اوتــــــــــــــاري فـــــكـــــاأن

ـــــــــــــوت مــــــــــــــــدادي ظـــــبـــــيـــــة اال�ــــــصــــــعــــــار وط

ـــــــن افـــــــكـــــــاري تـــــعـــــبـــــت مـــــــــــــن هــــــمــــــي ومــــــــ

ــــــاق عـــــلـــــى �ـــــصـــــفـــــريهـــــاري ــــــن ــــــع تـــــــلـــــــوي ال

ـــــــار ـــــــق ـــــــني ال ـــــــع ـــــــاء ك ـــــــم وتــــــــــعــــــــــود ظـــــــل

ــــار ــــن وجـــــــــــــرت كــــــمــــــا نـــــــــــار الـــــهـــــ�ـــــصـــــيـــــم ب

ـــــرت رتـــــــــــــاج �ــــصــــكــــوتــــهــــا قـــــيـــــثـــــاري ـــــص ـــــ� ك

يــــــــــوم اجلــــــــنــــــــوح عــــــــن الــــــــهــــــــدى لـــ�ـــصـــنـــار

يــــــــومــــــــا والتـــــــعـــــــبـــــــت مـــــــــــــن االذكـــــــــــــــار

ــــــمــــــار ــــــة الــــــــــهــــــــــاالت بــــــاالأقـــــــ بــــــقــــــدا�ــــــص

ـــار ـــه ـــن ب بـــــــه  يـــــــوؤتـــــــى  ــــــن  ومـــــــ ذا..  مـــــــــــن 

ــــــوار ــــــص ــــــ� ومــــــــــــع اجلـــــــــــــــــراح بـــــــــدايـــــــــة امل

ــــــــــــوا مـــــــــن الــــــنــــــار الـــــــزنـــــــاد الــــــــــواري ذاق

واأواري لـــــهـــــيـــــبـــــهـــــا  بــــــــــني  �ـــــــصـــــــتـــــــان 

ــــــن االخــــــــبــــــــار ـــــــ ــــــا خـــــــــرب م ــــــم ـــــي ك ـــــص ـــــ� مت

ـــــــس بــــيــــنــــهــــمــــا خـــــــيـــــــال �ـــــصـــــاري ـــــــا� ـــــــن وال

ــــــــن غــــــــــدار ــــــــائ ـــــة خ ـــــحـــــي ا�ـــــــصـــــــحـــــــى �ـــــص

ــــــدًا بــــــغــــــري دثــــــــار ــــــص ــــــ� حــــــتــــــى قـــــ�ـــــصـــــى ج

ـــــــــهـــــــــا االبــــــــــــــــــرار ملـــــــديـــــــنـــــــتـــــــي والهـــــــــل

ـــــــــواري ــــــر و�ـــــــــص ــــــص ــــــوا� ــــــك ـــــة ل ـــــن ـــــع ـــــــــل ل ب

ـــــــم بــــــعــــــد عــــــثــــــار؟ اأفـــــــــــــال يـــــفـــــيـــــق احلـــــــل
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حكايُة..
الق�صاء والقدر 

من �سري �أدباء كربالَء

الدكتور عبود ج����ودي احللي رئي�س جامعة اأهل 
البي����ت )عليه����م ال�س����الم(، ع�س����و االحت����اد العام 
لالأدب����اء والكت����اب الع����رب، وع�سو االحت����اد العام 

لالأدباء والكتاب العراقيني.
جمل�����س  )تك����رمي  منه����ا:  عدي����دة  جوائ����ز  ن����ال 

املخزومي الثقايف مبنطقة املن�سور يف بغداد(.
مناطقه����ا  باأح����د   1954 �سن����ة  بكرب����الء  ول����د 
القدمي����ة واملعروفة مبحلة باب ال�سالملة، ودر�س 

اللغ����ة العربي����ة واآدابها وتخ�س�س ب����االأدب العربي 
احلديث وتخرج من اجلامعة امل�ستن�سرية كلية االآداب، وقد ا�سرف وناق�س ر�سائل 

عديدة  اأكرث من 20 ر�سالة.
ل����ه اإ�سدارات عديدة منها: "اأب����و عمرو ال�سيباين وجهوده يف الرواية االأدبية 1988 
)اأطروحة جامعية(، و)االأدب العربي يف كربالء منذ اإعالن الد�ستور العثماين اإىل 
ثورة متوز/ اجتاهاته وخ�سائ�سه الفنية 1995م"اأطروحة دكتوراه"(، و)جمموعة 
بحوث ودرا�سات ن�سرت يف جمالت عراقية وعربية حمكمة(، و)م�سادر رواة ال�سعر 
العرب����ي قبل االإ�س����الم و�سّناع الدواوين(، و)االإمام علي )علي����ه ال�سالم( وال�سعر(، 
و)مالم����ح م����ن ال�سع����ر ال�سيا�س����ي يف دي����وان حمم����د ر�س����ا ال�سبيب����ي(، و)الرج����ز يف 
ع�س����ر �س����در االإ�سالم مو�سوعات����ه وخ�سائ�سه الفني����ة(، و)داللة التثني����ة يف �سورة 
الرحم����ن(، و)االجت����اه ال�سيا�س����ي يف اأدب كرب����الء احلدي����ث 1920- 1958(، و)رواية 
ال�سع����ر الق����دمي يف كتاب اجليم الأبي عمرو ال�سيب����اين(، و)اأوراق �سائعة من ديوان 
حمم����د ح�سن اأب����ي املحا�سن / ن�سو�س و درا�سة(، و)ن�سو�����س نرثية الأبي املحا�سن 

الكربالئي/ عر�س و درا�سة(.
وهو من يقول "ان اأدباء املدينة ومنذ تاريخها مل ت�سهد اأي نتاج اأدبي غري مرتبط 
بالقيم االإن�سانية والفكرية واالأدبية التي ت�سمو على االأثينيات واجلزئيات ويحمل 

هموم الوطن كق�سية اإرادة وحتد واإ�سرار".

كان فيما كان قرية بها عجوز حكيم. وكان اأهل القرية يثقون فيه، يف االإجابة 
على اأ�سئلتهم وخماوفهم. ويف اأحد االأيام؛ ذهب فالح من القرية اإىل العجوز 
وقال ب�سوت مهموم: "اأيها احلكيم؛ �ساعدين لقد حدث يل �سيء فظيع. لقد 
هل����ك ثوري ولي�س لدى حي����وان ي�ساعدين على حرث اأر�سي! األي�س ذلك اأ�سواأ 

�سيء ميكن اأن يحدث يل؟".
فاأجاب احلكيم: "رمبا كان ذلك �سحيحا، ورمبا كان غري �سحيح".

فاأ�س����رع الف����الح عائدا لقريته واأخ����رب جريانه اأن احلكيم ق����د جن، وكان يظن 
اأن ذل����ك اأ�س����واأ �سيء ميك����ن اأن يحدث للفالح، فكيف مل يت�سن للحكيم اأن يرى 

ذلك؟.
اإال اأن����ه يف الي����وم ذات����ه، �ساهد النا�����س ح�سانا �سغريا قويا بالق����رب من مزرعة 

الرجل.
والأن الرجل مل يعد عنده ثور ليعينه يف عمله، فقد اأتت الرجل فكرة ا�سطياد 

احل�سان ليحل حمل الثور، وهو ما قام به فعال.
وق����د كانت �سعادة الفالح بالغة، فلم يحرث االأر�س مبثل هذا الي�سر من قبل. 
وم����ا كان الف����الح اإال اأن عاد للحكيم وقدم اإلي����ه اأ�سفه قائال: " لقد كنت حمقا 
اأي�سا احلكيم، اإن فقداين لثوري مل يكن اأ�سواأ �سيء ميكن اأن يقع يل، لقد كان 
نعم����ة مل اأ�ستط����ع فهمها فلو مل يحدث ذلك ملا ت�سنى يل اأبدا اأن اأ�سيد ح�سانا 

جيدا، البد اأنك توافقني على اأن ذلك هو اأف�سل �سيء ميكن اأن يحدث يل".
فاأجاب احلكيم: "رمبا نعم، ورمبا ال".

فق����ال الف����الح لنف�س����ه: "ال؛ ثاني����ة؟!، الب����د اأن احلكي����م ق����د فق����د �سوابه هذه 
املرة". مل يدرك الفالح ما �سيحدث. وبعد مرور ب�سعة اأيام �سقط ابن الفالح 
من فوق �سهوة احل�سان، فك�سرت �ساقه ومل يعد مبقدوره امل�ساعدة يف ح�ساد 

املح�سول.
وم����رة اأخرى، ذه����ب الفالح اإىل احلكيم وقال له: "كي����ف عرفت اأن ا�سطيادي 
للح�س����ان ل����ن يكون اأمرا جي����دا؟ لقد كنت على �سواب ثاني����ة، فلقد جرح ابني 
ول����ن يتمك����ن م����ن م�ساعدتي يف احل�ساد. ه����ذه املرة اأنا على يق����ني باأن هذا هو 

اأ�سواأ �سيء ميكن اأن يحدث يل، ال بد اأنك توافقني هذه املرة".
ولك����ن، كم����ا ح����دث من قب����ل، نظ����ر احلكي����م اإىل الف����الح واأجابه ب�س����وت تعلوه 

ال�سفقة وقال: " رمبا نعم، ورمبا ال".
ا�ست�ساط الفالح غ�سبا من جهل احلكيم وعاد من فوره اإىل القرية.

القادري����ن  الرج����ال  واقت����ادوا جمي����ع  اأف����راد اجلي�����س  ق����دم  الت����ايل،  الي����وم  يف 
للم�ساركة يف احلرب التي اندلعت للتو، وكان ابن الفالح ال�ساب الوحيد الذي 
مل ي�سطحب����وه معه����م. وم����ن هنا كتبت ل����ه احلياة يف حني اأ�سب����ح حمتما على 

الباقني اأن يلقوا حتفهم.
اإن املغ����زى االأخالق����ي له����ذه الق�س����ة يع����د در�سا نافع����ا للغاية. وحقيق����ة االأمر، 
اأنن����ا ال ن����دري م����اذا �سيح����دث غ����دا، نحن فق����ط نعتقد اأنن����ا نعلم ذل����ك، وغالبا 
م����ا ن�سخ����م من �سيء م����ا، ونخ����رتع اأحداثا مبالغا فيه����ا يف عقولنا ع����ن اأ�سياء 
ب�سع����ة �سوف حت����دث. اأما اإذا احتفظنا برباطة جاأ�سن����ا وفتحنا عقولنا اأمام كل 
االحتم����االت، لتاأكدن����ا من اأن كل �سيء �سي�سبح على م����ا يرام يف نهاية املطاف. 

وتذكر: " قد يكون االأمر كذلك، وقد ال يكون".

الدكتور عبود جودي احللي

التق�صيط. بطريقة  انتحار  الوقت..  • قتل 

�صهر. عليه  م�صى  ال�صابق  االجتماع  اإن  ملجرد  �صهر؛  كل  تعقد  كثرية  • اجتماعات 

ال�صجادة. يف  املر�صومة  الزهور  يف  يتعرث  كان  اأنه  حد  اإىل  مرتبكًا   الفتى  • كان 

غدًا. بذلك  اأبداأ  و�صوف  عليه،  التغلب  من  يل  والبد  الكربى،  خطيئتي  هو  • الت�صويف 

تعبريات 
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حممد املو�سوي

كان���ت االأمة االإ�سالمية يف نهاية الدولة االأموية وما رافقها 
تزخر مبظاهر الف�ساد والتخلف والبعد الفكري والعقائدي 
ع���ن منظ���ور احلي���اة االإ�سالمي���ة الت���ي اأ�س�سه���ا ر�س���ول اهلل 
حمم���د )�سل���ى اهلل عليه وال���ه ( والتي و�س���ل يف زمن اإمامة 
االإم���ام جعف���ر ال�س���ادق علي���ه ال�س���الم يف جمي���ع املجاالت يف 
احلي���اة ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة واالأخالقي���ة وغريه���ا من 
م���وروث �سيا�س���ة الدول���ة االأموي���ة الظامل���ة البعي���دة عن روح 
الدي���ن االإ�سالم���ي ، وجم���يء الدول���ة العبا�سي���ة الت���ي ه���ي 
االأخرى اأخذت تقوم بتزوير �سورة الدين والفقه االإ�سالمي 
عل���ى هواهم عن طريق الو�سع يف احلديث والفتوى بالراأي 
ومتيع الت�سريع االإ�سالمي باإدخال عنا�سر غريبة على الدين 
االإ�سالم���ي ويف م�س���ادره الت�سريعي���ة الت���ي اأدت اإىل فق���دان 
الت�سري���ع خا�سيت���ه واأ�سالته االإ�سالمي���ة وحماوالت احلكام 
العبا�سي���ني لت�سجي���ع الغالة واملت�سوف���ة واحلركات االأخرى 
�سد ال�سريعة االإ�سالمية احلقيقية وكرثة ال�سرائب الثقيلة 
عل���ى النا����س واإدخال املوايل يف منا�س���ب حكومية مهمة مما 
اأدى اإىل اإرب���اك امل�سلم���ني ال�سعف���اء الذي���ن جل���اأوا اإىل اأه���ل 
البيت )عليهم ال�سالم( الأنهم اأهل العدالة والتقوى، فكانت 
بداي���ة كل الث���ورات �سد االأموي���ني والعبا�سي���ني ب�سبب هذه 
الظ���روف ال�سعبة وب�سبب ظهور حركات غريبة على الواقع 
االإ�سالمي التي هياأت لها الظروف واالأو�ساع العامة يف زمن 
االإم���ام جعفر ال�سادق )عليه ال�س���الم( حتى اأ�سبحت خطراً 
على وجود وكيان الدين االإ�سالمي احلنيف منها الت�سريعي 
والعقائ���دي اإ�سافة اإىل وجود �سراع �سيا�سي ومذهبي داخل 

االأمة الواحدة . 
ف���كان ال ب���د لالإم���ام ال�س���ادق )علي���ه ال�س���الم( اأن يواج���ه 
كل ه���ذه التناق�س���ات واحل���ركات �س���د االإ�س���الم وامل�سلم���ني 
وه���ذه التيارات املنحرف���ة التي دخلت اإىل االأم���ة االإ�سالمية 
لتمزيقها وتهديد االإ�سالم يف ال�سميم، والظروف مل ت�سمح 
لالإم���ام ال�سادق)علي���ه ال�س���الم( باإقام���ة حكوم���ة اإ�سالمية 
تن�سج���م فيه���ا كل القي���م واملب���ادئ وعل���ى خطى ج���ده ر�سول 
اهلل )����س( لكن���ه رف�س التعاون م���ع الدول���ة العبا�سية وكان 
يعرت����س عل���ى احلكام يف الوقت املنا�س���ب والدليل على ذلك 
طل���ب املن�س���ور العبا�س���ي م���ن االإم���ام جعفر ال�س���ادق )عليه 

ال�س���الم( اأن ين�سح���ه فكت���ب االإم���ام ل���ه قائ���اًل : ) م���ن اأراد 
الدني���ا ال ين�سح���ك وم���ن اأراد االآخ���رة ال ي�سحب���ك ( فق���ال 
املن�س���ور العبا�س���ي : ) لق���د مي���ز ال�سادق ط���الب الدنيا عن 

طالب االآخرة ( . 
ف���ان االإم���ام ال�س���ادق )علي���ه ال�س���الم( كان يوؤمن ب���اأن ت�سلم 
ال�سلط���ة ل���ه وح���ده ال يكف���ي وال ميك���ن م���ن حتقي���ق عملية 
التغي���ري جذري���اً اإ�سالمي���ا ما مل تكن هذه القي���ادة مدعومة 
بقواع���د �سعبي���ة واعية تع���رف اأهداف تل���ك ال�سلطة وتوؤمن 
بنظريتها يف احلكم وتعمل يف �سبيل حمايتها . فان تخطيط 
االإم���ام ال�سادق )عليه ال�س���الم( �سريع فاجته نحو العمل يف 
بن���اء هذه القواعد ال�سعبية واالإ�سراف عليها وتنظيم عملها 
يف مواجه���ة االنح���راف والتدخ���ل اخلارجي م���ن اجلماعات 

املنحرفة . 
وكذلك العمل على حتريك �سمري االأمة االإ�سالمية واإرادتها 
واالحتف���اظ لل�سم���ري االإ�سالمي واإرادته بدرج���ة اأن احلياة 
وال�سالب���ة حت�س���ن االأم���ة االإ�سالمي���ة �سد التن���ازل املطلق 
ع���ن �سخ�سيتها وكرامتها للحكام العبا�سيني املنحرفني عن 
اخل���ط االإ�سالم���ي، فتخلى االإم���ام ال�سادق )علي���ه ال�سالم( 
عن العمل امل�سلح ب�سورة مبا�سرة �سد احلكام املنحرفني بل 
مار����س �سخ�سياً على العمل داخل االأمة ويبني فيها قواعده 
ال�سعبية بناء واعياً تكون اأداة تنظيمية لن�سر اأفكاره ومبادئه 
فق���د �سبق���ه اآب���اءه االأئمة االأطه���ار عليهم ال�س���الم يف العمل 
عل���ى هذا امل�ستوى وه���ذا املنهاج مب�سرين االأم���ة االإ�سالمية 
ب���اأن دولته���م �ستظهر يوماً م���ا مادامت ت�س���ري ب�سرية ر�سول 
اهلل )�سل���ى اهلل علي���ه وال���ه( و�س���رية االأئم���ة االثن���ي ع�س���ر 
املع�سوم���ني )عليه���م ال�س���الم( ف���كان االإم���ام عل���ي ال�سج���اد 
)علي���ه ال�س���الم( قد مه���د لالإمامني حمم���د الباقر وجعفر 
ال�سادق عليهما ال�سالم من بعده لتبداأ حركتهم ببناء اأكرب 
مدر�س���ة اإ�سالمي���ة حتك���ي دع���وة ر�س���ول اهلل حمم���د )�سل���ى 

اهلل علي���ه وال���ه( ور�سال���ة االإ�سالم االإله���ي االأ�سيل بالظهور 
واالنت�س���ار يف اأو�س���اط االأمة لين�ساأ جيل م���ن علماء االإ�سالم 
احلقيقي���ني ولتب���داأ عل���ى ي���دي هذي���ن االإمام���ني بالتتاب���ع 
وعل���ى اأيدي االأئمة املع�سومني م���ن بعدهم معركة الر�سالة 
ال�سماوي���ة ب���كل اأبعاده���ا �سد ر�سال���ة الظل���م والطاغوت بكل 
اأ�سكاله���ا واألوانها لينت�سر جي���ل العلماء الذين تخرجوا من 
ه���ذه املدر�س���ة االإ�سالمية الك���ربى اإىل كافة اأقط���ار االأر�س 
لت�سل �سافية نقية اىل كل االأجيال املتعاقبة اىل يومنا هذا 
وم���ا بعدن���ا من ظه���ور علماء ومرجعي���ة ر�سي���دة ت�سري على 
خطى الر�سالة املحمدية واالأئمة االأطهار )عليهم ال�سالم( 
فكان���ت مدر�س���ة االإمام ال�س���ادق )عليه ال�س���الم( هي االأكرب 
يدي���ه  حت���ت  در�س���وا  الذي���ن  االأ�سخا����س  لع���دد  بالن�سب���ة 
ال�سريفت���ني ب�سب���ب الظ���روف فكانوا اأك���رث من اأربع���ة اآالف 
طال���ب عل���م يف كافة العل���وم االإ�سالمي���ة يف التف�سري والفقه 
والفيزي���اء  الكيمي���اء  مث���ل  الطبيعي���ة  والعل���وم  واحلدي���ث 
واالأحي���اء والريا�سي���ات وغريها حيث ك�س���ف لهم عن اأ�سرار 
العل���وم ، فق���د كت���ب واأل���ف علم���اء امل�سلم���ني اأ�سم���اء تالمذة 
العلمي���ة  الكت���ب  ال�س���الم( واألف���وا  االإم���ام ال�س���ادق )علي���ه 
املدار����س واجلامع���ات  ن يف  اإىل االآ والفقهي���ة وه���ي تدر����س 
العربية واالإ�سالمية ،وكل هوؤالء العلماء الذين األفوا الكتب 
كتبوا هذا ما علمنا اأو حدثنا االإمام ال�سادق عليه ال�سالم .

وكان���ت نهاي���ة كل اإمام مع�س���وم اإما بال�س���م اأو القتل ،ونهاية 
االإم���ام جعف���ر ال�سادق ال���ذي اإ�ست�سه���د بال�سم ال���ذي اأر�سله 
اخلام����س  يف  املن���ورة  املدين���ة  يف  اإلي���ه  العبا�س���ي  املن�س���ور 
والع�سري���ن م���ن �سه���ر �س���وال ع���ام 148 ه����، ودف���ن يف مقربة 
البقي���ع الطاه���رة اإىل ج���وار اأبي���ه وج���ده )عليهم���ا ال�سالم( 
وقام بدفنه وال�سالة عليه ابنه االإمام مو�سى الكاظم )عليه 
ال�سالم( الأنه ال يدفن نبيا اأو اإماما اإال نبي اأو اإمام اأمرا من 

اهلل �سبحانه وتعاىل  . 

االأمُة االإ�صالمية
 يف ع�سر اإمامة االإمام جعفر ال�سادق ) عليه ال�سالم(
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اإىل / القارِئ الكرمِي

ان للخري وال�سر معان كامنة تعرف ب�سمات ظاهرة دالة عليها ، ف�سمة اخلري : الدعة واحلياء ، و�سمة ال�سر : القّحة والبذاء.
فعن النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( : احلياء من االميان ، واالميان يف اجلنة ، والبذاء من اجلفاء ، واجلفاء يف النار .

وقال بع�س احلكماء : من ك�ساه احلياء ثوبه ، مل ير النا�س عيبه.
ولي�س ملن �سلب احلياء عنه �ساّد عن القبيح ، وال راد عن الفح�س ، فيقدم على ما ي�ساء ويفعل كلما يهواه.

ولذلك جاء : اذا مل ت�ستح فا�سنع ما �سئت.
ويف مثله يقول ال�ساعر :

         اذ مل تخ�س عاقبة الليايل             ومل ت�ستح فا�سنع ما ت�ساء 
         فال واهلل ما يف العي�س خري          وال الدنيا اذا ذهب احلياء 

هنال���ك ف���رق ب���ني احلياء وبني الرتدد يف فعل اخلري وان كان البع�س ي�سعر باحلياء العتقاده بحياء ال�سخ�س الذي يقدم على م�ساعدته فالنف�س العفيفة 
ت�ستثق���ل امل�ساع���دة خج���ال وحي���اء وله���ذا فان موطن احلياء يف هذا املج���ال ممدوح اما الرتدد عن فع���ل اخلري �سعورا باحلياء فانه مذم���وم ، فليكن احلياء 

املمدوح هو املخترب احلقيقي الفعالنا واقوالنا قبل ان ت�سدر منا حتى نكون على اف�سل وجه يقابل املوىل يوم يقوم احل�ساب 
قلمي املتوا�صع

.كيَف اقتدى غاندي باحل�صني عليه ال�صالم؟ 
بعد عودة غاندي من �سفره لربيطانيا التي كللت بالنجاح يف 
ني����ل �سهادة الط����ب واجلن�سية الربيطانية ،ويف اإبان االحتالل 
الربيطاين كان غاندي يروم ال�سفر من مدينة الأخرى داخل 
الهن����د  فقطع تذكرة القطار من الدرجة االأوىل التي ال يحق 
الح����د اأن يحرزه����ا اإال اإذا كان بريطاني����ا ك����ون اأ�سح����اب ه����ذه 
التذاكر يتميزون بعربة تختلف كليا عن باقي عربات القطار 
االأخ����رى م����ن جهة وحتا�سي����ا الختالط الب�س����ر الذين �سنفوا 

براأي امل�ستعمرين من درجة اأوىل وثانية من جهة اأخرى .
وعن����د جلو�����س غان����دي يف املقع����د املخ�س�����س ل����ه واإذا يفاج����اأ 
باجلابي)الرقي����ب الذي يكلف بالتدقي����ق على �سحة التذكرة 
واملقع����د( ال����ذي انتف�����س م�ستغرب����ا وج����ود �سخ�����س كغان����دي 
ب�سفت����ه و�سحنت����ه الهندية بني االنكليز الذي����ن خ�س�ست لهم 

هذه العربة .
وعن����د ا�ستفه����ام اجلاب����ي من غاندي عن �سب����ب وجوده يف هذه 
الكابين����ة اأج����اب اأن����ه ق����د دف����ع م�ستحق����ات املقعد وان����ه ميتلك 

تذكرة هذا املكان .
رغم كل ذلك مل ي�ستوعب اجلابي االنكليزي  اأن رجال هنديا 
وان كان يحم����ل اجل����واز الربيط����اين ل����ه احل����ق ان يجل�س بني 
اأ�سياده االنكليز ، مما دعاه اأن يربح العربة فورا ، اإال اإن غاندي 
اأب����ى اأن ير�س����خ الإرادة اجلابي وعن�سريته فاأعلن رف�سه علنا ، 
مم����ا تعالت االأ�سوات بني الطرفني ، حينها تدخل رجال اأمن 
القط����ار موؤازري����ن اجلاب����ي على �س����رورة مغ����ادرة غاندي هذه 

العربة اإىل عربة اأخرى .
كان لغان����دي كثري من الرم����وز يف ذهنه الذين كانوا يقتادونه 
يف جميع معرتكات حياته العلمية والعملية ، كان على راأ�سهم 
االإم����ام احل�س����ني علي����ه ال�س����الم ال����ذي تعل����م منه الكث����ري رغم 
تدين����ه بدي����ن الهندو�����س ، هن����ا تذك����ر �سالب����ة مواق����ف االإمام  
وعم����ق تفاني����ه من اج����ل املبادئ والقي����م ال�سامي����ة ، وانتفا�سه 
عل����ى كل م����ا ه����و باط����ل وفا�س����د وان كلف����ه الكثري ، كم����ا تذكر 
�سموخ����ه وحي����دا مظلوم����ا ب����ني زم����رة م����ن املرتزق����ة ال�سالة ، 
وكي����ف ترج����م كل ذال����ك بلغ����ات �ستى تنط����ق باالإب����اء  وال�سوؤدد 

يفهمها القا�سي والداين ما دامت احلياة .
  نع����م تذك����ر كل ذل����ك ورف�س اأن يرتك مقع����ده جزافا واإذالال 
ور�سوخ����ا للظل����م والعن�سري����ة والعنجهي����ة ، فو�س����ع راأ�س����ه يف 
حج����ره متم�س����كا مبقعده وقد اأنه����ال اجلابي وم����ن معه عليه 
بال�س����رب م����رة والرتغي����ب م����رة وبالتهدي����د والوعي����د م����رة 
اأخ����رى ، وبينما هو كذال����ك م�سرجا بدمه حامال عبء اآالمه 
حت����ى و�س����ل اإىل املدينة التي كان ي����روم الو�سول اإليها دون اأن 
يخ�س����ع الإرادة اأع����داء االإن�سانية والعدال����ة واحلرية ، هنا رفع 
راأ�س����ه �ساخما مبا تعلم من مدر�سة كربالء وقد ارت�سمت على 
�سفتي����ه ابت�سامة الن�سر وجدحت عيناه بنور الغ�سب على كل 
متكرب جبار ونطق كيانه وجوارحه ول�سانه وهو يغادر العربة 

قائال : تعلمت من احل�سني كيف اأكون مظلوما فانت�سر .
نع����م ه����ذا هو احل����دث ال����ذي انطق غان����دي مقولت����ه ال�سهرية 

والت����ي منه����ا كان����ت ال�س����رارة الت����ي ح����رر به����ا الهن����د م����ن قيد 
اال�ستعم����ار امل�ستب����د ، غان����دي ال����ذي مل ي�سم����ع ع����ن احل�س����ني 
واأر�س كربالء اإال القليل ومل يفقه حيثيات وجزئيات اأحداث 
ي����وم الط����ف وم����ا قبله وبع����ده كما تعلمن����اه نحن ، لكن����ه اأدرك 

عظمة االإمام وقد ا�ستنار بقب�س من �سم�س ال ولن تغيب .
الك����رمي  الق����ارئ  �س����دت  كم����ا  احلادث����ة  ه����ذه  �سدتن����ي  لق����د 
وا�ستوقفتن����ي كث����ريا واأن����ا اأتاأم����ل م�ستغرب����ا جحودن����ا بالبع����د 
ع����ن قراءة كلمات االإم����ام احل�سني التي خطه����ا بدمه الطاهر 
االأه����ل  م����ن  االأحب����ة  وخ����رية  بالنف�����س  باجل����ود  و�سطره����ا 
واالأ�سحاب ، بل ر�سم لنا خارطة الطريق اإىل اهلل تعاىل واإىل 
حي����اة االإب����اء واإىل معرف����ة ال����ذات للحيلول����ة دون االن����زالق يف 

هاوية ال�سيطان والنف�س والهوى .
هن����ا يج����ب اأن ينعق����د الل�سان بالنط����ق بلبيك ي����ا ح�سني اإن مل 
ن����درك املغ����زى منها ، ولي�س����رخ ال�سمري)بال( خج����ال بالبعد 
ع����ن مدر�ست����ه ، ولتتيب�س القدم����ان ونحن نط����وف بهما حول 
ق����ربه ال�سري����ف دون اأن نعل����م اأن ه����ذا الق����رب عا�سم����ة اهلل يف 
االر�����س  ولتنتف�����س اجل����وارح اأ�سف����ا اإن مل يكن م�س����داق حبنا 
للح�س����ني ق����وال مقرون����ا بالعم����ل ، كم����ا علين����ا اأن نتعل����م م����ن 
غان����دي كي����ف تعلم من احل�س����ني اإن مل ن�ستط����ع اأن نتعلم من 

احل�سني �سيئا .
                                                               طالل فائق الكمايل  
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هم�صات..

هم�سة..

- كلنا كالقمر .. له جانب مظلم
مــا  لديــه  لي�ــس  اإن�صانــًا  تتحــد  ال   -  

يخ�صره.
-  العــني التــي ال تبكــي ، ال تب�صــر يف 

الواقع �صيئًا.
- اعمــل علــى اأن يحبــك النا�س عندما 
تغــادر من�صبــك ، كما يحبونــك عندما 

تت�صلمه.

اأحده���م  ب�س���ر  تع���اىل:)واإذا  ق���ال 
وه���و  م�س���وداً  وجه���ه  ظ���ل  باالأنث���ى 
ع���ز وج���ل:  ق���ال  كم���ا   ، كظي���م....( 
)وهلل ملك ال�سماوات واالأر�س يخلق 
م���ا ي�ساء، يهب ملن ي�س���اء اإناثاً ويهب 
مل���ن ي�ساء الذكور، اأو يزوجهم ذكراناً 
واإناث���اً ويجع���ل من ي�س���اء عقيماً اإنه 

عليم قدير( .
االإن�س���ان ال يدري اأي���ن يكون اخلري، 
والعاق���ل ال يتب���ع ه���وى النف����س وما 
قول���ه  ويتذك���ر  ال�سيط���ان،  يزين���ه 
�سيئ���اً  اأن تكره���وا  تع���اىل: )وع�س���ى 

وهو خري لكم(...
ف���ال تف���رح كل الفرح باملول���ود الذكر، 

وال حتزن اإذا رزقت باالأنثى، فاأنت ال تدري اخلري يف اأيهما،
فك���م م���ن بن���ت نفعت اأهله���ا وذويها وكانت من ال���رب والرحمة، حني تقدم���ت بوالديها ال�سن، 
وك���م م���ن ابن بعد عنهما وتنكر لهما يف �سيخوختهما، وقد دلت التجارب اأن اخلري من جانب 

البنات اأكرث، والثواب عنهن اأجزل.

الشراكُة الزوجيُة�أب�شْر بالبنات 

الدنيا : يا اإن�سان ال حتزن على ما فات ..
االإن�سان : يا دنيا ملاذا احلزن موجود

الدني���ا : احل���زن موج���ود الأن االإن�س���ان يح����س بطع���م 
ال�سعادة 

االإن�سان : وملاذا احلزن لي�س له نهاية 
الدني���ا : ت���رد قائلة بداي���ة الفرح تكون اإعالن���ا لنهاية 

احلزن 
االإن�سان : بطبعه غام�س ولكن ملاذا احلزن يطول 

واإذا وجده���ا  ال�سع���ادة  االإن�س���ان يرق���ب  : الأن  الدني���ا 
يتم�سك بها 

االإن�س���ان : لك���ن ال�سع���ادة تق���در ب���دون وج���ود احل���زن 
ومعناها اأحلى 

الدنيا : ال�سعادة بدون حزن ال ت�سمى �سعادة 
االإن�سان : ملاذا اأنت ظاملة ؟؟؟

الدني���ا : اأن���ا مل اظلم اأنا اأو�س���ح لالإن�سان قدراته التي 
ال يعرفها 

االإن�سان : اأي قدرات ؟؟؟ 
الدنيا : اإذا اأتته م�سيبة اأظهرت قدرته على ال�سرب 

االإن�سان : اإذا االإن�سان ي�سرب فلماذا ال�سيق ؟؟؟
الدنيا : ال�سيق بعده راحة 

االإن�سان : وال�سيق ي�سبب لالإن�سان �سعورا بالكاآبة 
الدني���ا : ل���وال الكاآبة واحلزن وال�سيق م���ا وجد معنى 

االأمل وال�سعادة والفرح 
االإن�سان : �سدقتي يا دنيتي

الدني���ا : ب���ارع باأ�سئلت���ك يا اإن�س���ان ولكن ه���ل اأنت بارع 
بفهم اأجوبة الدنيا 

ولكنه���ا  لالآخ���ر،  يبت�س���م  والدني���ا، كالهم���ا  االإن�س���ان 
ابت�سامة خوف وترقب للم�ستقبل... 

حوار بني الدنيا واالإن�صان

نفايات حتت التغليف

نفايات فوق التغليف

اإذن ملاذا التغليف؟؟
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اإعداد: ح�سنني ال�ساجلي
االإ�س����الم يري����د ل�سراكة الزواج التي تن�ساأ بني رجل موؤمن وامراأة موؤمنة اأن تنجح وتربح وتثمر 
اأطي����ب الثم����رات، ذري����ة طيب����ة جتاهد يف �سبيل اهلل وترف����ع راية احلق وتن�سر الع����دل وال�سالم يف 

االأر�س، ومن اأجل ذلك ر�سم االإ�سالم طريقاً وا�سح املعامل ميمون اخلطوات.
اأواًل : اختيار طريف ال�صراكة

وحت����ى ال نخ����دع باملظاهر اأو نتاأث����ر باالأهواء فنقع يف اخلطاأ اأر�سدنا االإ�سالم اإىل الطريقة املثلى 
الختيار �سريك احلياة.فمن ا�ستطاع احل�سول على امراأة ذات خلق ودين ت�ساركه احلياة يف بيته 
زوج����ة �ساحل����ة فق����د ظفر وانت�سر. وذل����ك ال يعني اأن اجلمال مرفو�س ف����اإن وجوده من اأ�سباب 
ال�سع����ادة ب����ال �س����ك وكذا بقية ال�سفات املذكورة يف احلديث غري اأن����ه ينبغي اأال يكون هو الهدف، 

وعليه فيجب اأن تتوافر يف املراأة مع الدين �سفات اأخرى ال تتناق�س معه.
ثانيًا : اإدارة ال�صراكة

الب����د لنج����اح اأي����ة �سركة من وج����ود اإدارة تق����وم ب�ساأنه����ا وحتفظ اأمره����ا، واأن تكون له����ذه االإدارة 
�سالحيات البت يف كل ما يطراأ من م�ساكل اأو ي�ستجد من اأحوال، وال يقبل اأبداً اأن ترتك هذه 
امل�ساأل����ة دون حتدي����د وا�سح لئ����اًل يتنازع طرفا احلياة الزوجية ويتجاذب����ا القيادة فيقع اخلالف 

وتدب الفو�سى ويحل ال�سقاء.
وبنظرة مو�سوعية نت�ساءل: اأي الطرفني موؤهل للقيادة يف �سركة االأ�سرة الرجل اأم املراأة ؟ لقد 
اأنعم اهلل تعاىل على الن�ساء بق�سط وافر من جي�سان العاطفة ونبل امل�ساعر ورهافة االإح�سا�س ، 
ويف مقابل ذلك اأنعم �سبحانه على الرجال بن�سيب اأوفر من ح�سن التب�سر ودقة التفكر وعظيم 

الروية والنظر يف عواقب االأمور دون ت�سرع اأو انفعال ، وال ينكر ذلك اإال جاحد ومكابر .هذا هو 
الغالب امل�ساهد وال يعني هذا اأن املراأة قليلة التب�سر، واأن الرجل خال من العاطفة

اإن م����ن م�سلح����ة ه����ذه ال�سركة ومن اأجل �سع����ادة طرفيها املوؤ�س�سني وم����ن يعي�س يف ظاللها من 
بنني وبنات اأن ي�سلم زمام االإدارة اإىل الزوج ، رب االأ�سرة وعمادها ومثلها االأعلى.

ثالثًا : توزيع االأعمال واالخت�صا�صات
يف كل �سركة البد اأن يكون لكل �سريك حقوق وعليه واجبات حتى ت�ستقيم االأمور، وكذلك فعل 
االإ�سالم بالن�سبة للبيت؛ فقد جعل لكل من الزوجني حقوقاً ورتب عليهما واجبات، لن تتحقق 
ال�سعادة اإذا اأهمل اأحد الطرفني اأداء واجبه وراح يطالب االآخر بحقوقه عليه، واإمنا ينبغي لكل 
منهما اأن يبادر بتاأدية ما عليه من واجبات، رغبة يف اإ�سعاد �سريكه واإدخال ال�سرور على نف�سه.

فق����د تكف����ل اهلل �سبحانه وتعاىل وهو اأحكم احلاكم����ني بتحديد تلك احلقوق والواجبات حتى ال 
يتظامل ال�سريكان فتتبخر ال�سعادة، ووفق قاعدة متوازنة دقيقة من �سنع العليم احلكيم تقرر 
َج����اِل َعلَْيِهنَّ  االأم����ر عل����ى اأ�سا�س العدل يق����ول �سبحانه)َوَلُهنَّ ِمْث����ُل الَِّذي َعلَْيِه����نَّ ِبامْلَْعُروِف َوِللرِّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم(. البقرة االآية228 َدَرَجٌة َواهللَّ

الشراكُة الزوجيُة

م���ن ال�س���ن االإلهي���ة املودع���ة يف فط���رة االإن�س���ان ه���ي االرتباط 
الروح���ي والعاطف���ي باأرحام���ه واأقارب���ه، وه���ي �ُسّنة ثابت���ة يكاد 
يت�س���اوى فيه���ا اأبن���اء الب�سر، فاحلب امل���ودع يف القلب هو العلقة 
الروحي���ة املهيمن���ة عل���ى عالق���ات االإن�س���ان باأقارب���ه، وه���و ق���د 
يتفاوت تبعاً للقرب والبعد الن�سبي اإاّل اأّنه ال يتخّلف بالكلية. 

ولقد راعى االإ�سالم هذه الرابطة، ودعا اإىل تعميقها يف الواقع، 
وحتويله���ا اإىل َمعلَ���م منظ���ور، وظاه���رة واقعي���ة ترتج���م في���ه 

الرابطة الروحية اإىل حركة �سلوكية وعمل ميداين.
فانظر كيف قرن اهلل تعاىل بني التقوى و�سلة االأرحام، فقال: 
)واّتُق���وا اهلَل ال���ذي َت�ساَءُل���وَن ب���ِه واالأرح���ام اإّن اهلَل كاَن عليُك���م 

رقيباً ( - �سورة الن�ساء-.
وذك���ر �سل���ة القربى يف �سياق اأوامره بالع���دل واالإح�سان، فقال: 
) اإنَّ اهلَل ياأم���ُر بالعدِل واالإح�ساِن واإيتاء ذي الُقربى ويَنهى عن 

روَن (. الفح�َساِء واملنكِر والَبغي َيعُظُكم لعّلُكم َتذكَّ
وجع���ل قطيع���ة الرحم �سبباً للعنة االإلهي���ة فقال تعاىل: ) َفهل 

يُت���م اأن ُتف�سُدوا يف االأر����سِ وُتقّطُعوا اأرحاَمُكم *  َع�َسيُت���م اإن َتولَّ
اأولئَك الَّذيَن َلعَنُهم اهلُل فاأ�سّمهم واأعَمى اأب�ساَرُهم (.

لق���د دع���ا ر�س���ول اهلل �سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�سلم واأه���ل البيت 
)عليه���م ال�س���الم( اإىل �سل���ة االأرح���ام يف جمي���ع االأح���وال، واأن 
تقاب���ل القطيع���ة بال�سل���ة حفاظ���اً عل���ى االأوا�س���ر والعالق���ات، 

وتر�سيخاً ملبادئ احلب والتعاون والوئام.
ق���ال ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سل���م: » اإّن الرحم معلقة 
بالعر����س، ولي�س الوا�سل باملكاف���ئ، ولكن الوا�سل من الذي اإذا 

انقطعت رحمه و�سلها «.
وق���ال اأم���ري املوؤمن���ني علي���ه ال�س���الم: » �سل���وا اأرحامك���م واإن 

قطعوكم «.
ومم���ا جاء يف ف�سل �سل���ة االأرحام اأنها خري اأخ���الق اأهل الدنيا 
واالآخ���رة، واأنه���ا اأعج���ل اخلري ثواب���اً، واأنها اأح���ّب اخلطى التي 

تقرب العبد اإىل اهلل زلفى، وتزيد يف اإميانه.
وتتجلى مظاهر ال�سلة باالحرتام والتقدير والزيارات امل�ستمرة 

وتفق���د اأو�ساعهم الروحية واملادية، وتوفري م�ستلزمات العي�س 
الكرمي لهم، وكّف االأذى عنهم.

ل���ذا ح���ّرم جمي���ع  الت���اآزر والتع���اون والوئ���ام،  دي���ن  واالإ�س���الم 
املمار�س���ات الت���ي ت���وؤدي اإىل التقاط���ع والتداب���ر، الأنه���ا ت���وؤدي 
اإىل تفكي���ك اأوا�س���ر املجتم���ع، وخلخلة �سفوفه، فح���ّرم قطيعة 

الرحم، وجعلها موجبة لدخول النار واحلرمان من اجلّنة.
ومقابل���ة القطيعة بالقطيعة ظاه���رة �سلبية يف العالقات، وهي 
موجب���ة لع���دم ر�سا اهلل تعاىل عن اجلمي���ع، والوا�سل الأرحامه 
يكون حمل احرتام وتقدير من قبلهم ومن قبل املجتمع، وهو 
اأق���در م���ن غريه عل���ى التعاي�س مع �سائ���ر النا����س، لقدرته على 
اإقام���ة العالق���ات احل�سن���ة، وميكن���ه اأن ي���وؤدي دوره االجتماعي 
عل���ى اأح�س���ن وج���ه يف االأمر باملع���روف والنهي عن املنك���ر، واأداء 
عن�س���را  باعتب���اره  واحل�س���اري  امل���دين  البن���اء  يف  م�سوؤوليت���ه 
مرغوب���ا في���ه، وبعك�س���ه القاطع لرحم���ه، فاإّنه يفق���د تاأثريه يف 

املجتمع، لعدم الوثوق بنواياه وممار�ساته العملية. 

�صلُة الأرحام

نفايات فوق التغليف
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م�صابقة ) القلم احل�صيني(
كم���ا ذكرن���ا يف عددن���ا ال�سابق بان���ه �ستكون 

هنالك م�سابق���ة للم�ساركات معنونة باحد 

العناوي���ن املختارة من قبل هيئة حترير املجلة 

عل���ى ان يك���ون اختي���ار امل�سارك لعن���وان واحد يكتب 

عن���ه مو�سوع���ا ال يتجاوز 500 كلمة ويذك���ر عنوانه ورقم 

هاتفه ليت�سنى لنا االت�سال به اذا ن�سر مقاله يف املجلة 

اخرت احد العناوين : 

1- رقية والدتها حياتها ا�ست�سهادها ) اذكر امل�سادر (

2- ملاذا نعلم اطفالنا حب اهل البيت ) عليهم ال�سالم(

3- اخالق احل�سني عليه ال�سالم بني القراءة والواقع

ال�سروط 

1- تر�سل ن�سخة واحدة مطبوعة او مكتوبة بخط جيد 

2- ال تعاد امل�ساركات اىل ا�سحابها 

3- اخر موعد ال�ستالم امل�ساركات 23 ذو القعدة 

لقطة رائعة..

بدري الغزايل احللي 
احل���ب ه���و تعل���ق خا����س واجن���ذاب خم�سو����س 

�سعوري بني االإن�سان وكماله..
اأما احلب االإلهي فهو االن�سداد بني العبد ومواله 

مبا اأدركه من عظمته وجالله وجماله.
من هدي العرتة يف تهذيب النف�س واآداب الع�سرة 
دع���اء لالإم���ام ال�سادق )عليه ال�س���الم( يقول فيه 
: "�سي���دي اأن���ا من حبك جائع ال ا�سب���ع ، واأنا من 
حب���ك ظم���اآن ال اأروى ، وا �سوق���اه اإىل م���ن يراين 

وال اأراه".
احلب االإلهي درجات ومراحل:

1- حب �سحل قليل.
2- حب كبري ال يرتك فراغاً يف القلب.

3- ح���ب ال يرت���وي العب���د من���ه، وه���و م���ن اأف�سل 
اأنواعه.

 --------------------------------- 

احلبُّ 
واحلب الإلهي
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

ال�صيطان
 القرين 

عن  للغافلني  الكربى  التهديدات  اإن من 

احلق ، امل�ستغلني باملح�سو�سات ، واملنهمكني 

يف ال�سهوات ، هو ما ورد يف قوله تعاىل:

نقي�س  الرحمن  ذكر  عن  يع�ُس  ومن   }

حال  {..فما  قرين  له  فهو  �سيطاناً  له 

 ، يغويه  �سيطاٌن  به  اقرتن  الذي  االإن�سان 

على  ُي�سرف  الذي  االأكرب  ال�سيطان  غري 

اأن  املعلوم  ؟!..ومن  قرينه  وعلى  االإن�سان 

املرء يف  ، ي�ساحب  القرين  ال�سيطان  هذا 

كل ) تقّلباته ( ، فيكون خبرياً بواقع العبد 

اأكرث من نف�سه ، فيعلم بذلك نقاط �سعفه 

اإذ   ) خطورته   ( تكمن  هنا  ..ومن  وقوته 

ي�سوق العبد اإىل الهاوية ، م�ستعيناً بنقاط 

 ، الهدى  اأبعده عن جادة  اأن  ، بعد  �سعفه 

ُمعر�ساً به عن نقاط قوته . 

تقدمُي ال�صمع على الب�رص
امنت اهلل �سبحانه على عباده بنعم جليلة عظيمة هي اأكرث من اأن 
تع���د اأو حت�س���ى ومنها نعمت���ا ال�سمع والب�سر فق���د ورد ذكر هاتني 
النعمتني يف موا�سع عديدة وكثرية يف القراآن الكرمي كما يف قوله 
َهاِتُك���ْم ال َتْعلَُم���وَن �َسْيئ���اً  ُ اأَْخَرَجُك���ْم ِم���ْن ُبُط���وِن اأُمَّ تع���اىل : )  َواهللَّ
ْب�َساَر َواالأَْفِئَدَة َلَعلَُّك���ْم َت�ْسُكُروَن( – النحل  ْم���َع َواالأَ َوَجَع���َل َلُكْم ال�سَّ

-)78(
���ا َخلَْقَن���ا االإِن�َس���اَن ِم���ْن ُنْطَف���ٍة اأَْم�َس���اٍج َنْبَتِلي���ِه َفَجَعْلَن���اُه �َسِميعاً   )اإِنَّ

رياً )2( ( – �سورة االن�سان - َب�سِ
ولنا اأن نت�ساءل هل لهذا ال�سبق من �سبب اأو داللة ؟

بالرج���وع اإىل عل���م االأجن���ة واالأرحام نتع���رف على بع����س احلقائق 
العلمية والتي �سوف تفيدنا يف معرفة احلكمة من وراء التقدمي:

1- بالرغم من اأن تطور حا�ستي ال�سمع والب�سر لدى اجلنني يبداأ 
تقريبا يف وقت واحد )يف اأوائل االأ�سبوع الرابع من عمر اجلنني اإال 
ان���ه وعن���د النظ���ر يف تطورهما جند اأن اآلة ال�سم���ع ي�ستمر تطورها 
حي���ث يب���داأ تك���ون االأذن الداخلي���ة تباع���اً بتك���ون الكي����س الغ�سائ���ي 
حلل���زون االأذن وبعده���ا يتك���ون احلل���زون وم���ن ثم يتك���ون الغالف 
الغ�س���رويف ال���ذي يحيطه بالكامل وينتهي تكوي���ن االأذن الداخلية 
متام���ا عن���د عم���ر خم�س���ة اأ�سه���ر ويج���ب اأن نالحظ اأن ه���ذا اجلزء 
م���ن االأذن )االأذن الداخلي���ة ( ميكن���ه �سم���اع االأ�س���وات وترجمته���ا 
باال�ستغن���اء متام���ا ع���ن االأجزاء االأخ���رى )الو�سط���ى واخلارجية ( 
ولذلك يقول العلماء اأن اجلنني ميكنه عند بلوغه ال�سهر اخلام�س 

�سماع �سوت نب�سات قلب االأم وحركة االأمعاء.
اأما اآلة الب�سر فبالرغم من اأنها تبداأ يف نف�س الوقت مع اآلة ال�سمع 
اإال اأنه���ا ت�ستم���ر يف التط���ور حت���ى بع���د والدة الطف���ل اإذ اأن طبقتها 
ال�سبكي���ة ال تكتم���ل اإال بع���د االأ�سب���وع اخلام����س والع�سري���ن ب���ل وال 
ت�سب���ح قادرة على نقل االإ�سارات الع�سبي���ة الب�سرية اإال بعد ع�سرة 

اأ�سابيع من والدة اجلنني.
2- ي�ستفي���د الطف���ل ويتعلم من املعلومات ال�سوتية يف اأوائل حياته 

قب���ل تعلم���ه املعلوم���ات الب�سري���ة اأي انه مث���ال يفهم ال���كالم الذي 
ي�سمعه ويدركه قبل اأن يتمكن من فهم ال�سور والر�سومات.

3- وج���د العلم���اء اأن مرك���ز ال�سمع يقع يف الف����س االأمامي من املخ 
اأما مركز االإب�سار فيقع يف الف�س املوؤخر يف اآخر املخ. 

وقد جنمل احلقائق ال�سابقة فيما يلي:
    - يكتم���ل تط���ور جه���از ال�سم���ع ل���دى اجلن���ني قبل اكتم���ال تطور 

جهاز الب�سر.
- ان الطفل يبداأ باال�ستفادة من املعلومات ال�سمعية قبل اأن يتمكن 

من اال�ستفادة من املعلومات الب�سرية. 
- ان املرك���ز امل�سئ���ول عن حا�سة ال�سمع يق���ع اأمام املركز امل�سئول عن 

حا�سة الب�سر. 
ويت�س���ح بذل���ك �س���ر تقدمي���ه �سبحانه حلا�س���ة ال�سمع عل���ى الب�سر 
وخ�سو�س���اً اإذا الحظن���ا اأن كل االآي���ات الت���ي مت فيه���ا تق���دمي حا�سة 
ال�سم���ع كان���ت تتحدث ع���ن اخللق وع���ن االإن�ساء والتكوي���ن فنا�سب 

بذلك تقدمي الذي ين�ساأ ويكتمل اأوال.
ومن املالحظات اجلميلة لدقة اللفظ القراآين:

ان االآي���ات القراآني���ة عندم���ا تذك���ر الع���ني واالأذن كاأع�س���اء ولي����س 
كحوا����س فاإنه���ا تقدم العني عل���ى االأذن وذل���ك وبب�ساطة الأن العني 
كع�س���و توج���د اأمام االأذن )بعك�س ما لو اأردنا اأن نتحدث عن اخللق 

اأو الوظيفة كما اأ�سلفنا.
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 يف م�صقف ال�صحن احل�صيني ال�صريف
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