
قال اإلمام احلسني بن علّي بن أبي طالب 
)عليه السالم(: ما على ملة إبراهيم إاّل حنن 

وشيعتنا وسائر الناس منها براء.
 )احملاسن 147، ب 16، ح 55(.

304

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم الإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 28 /ذو القعدة / 1432هـ املوافق  27 / 10 / 2011 

العدد..

نعزي العامل االسالمي باستشهاد االمام حممد بن علي اجلواد)عليه السالم(
 الموافق آخر يوم من ذي القعدة سنة 220هـ 

السالم عليك يا جواد االئمة يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا

عد�سة: احمد احل�سيني



* يف كتاب علل الشرايع بإسناده إىل حممد بن عذافر عن بعض رجاله عن ابي جعفر )عليه السالم( قال: قلت له: مل حرم اهلل عز وجل اخلمر وامليتة والدم وحلم اخلنزير 
؟ فقال: ان اهلل تبارك وتعاىل مل حيرم ذلك على عباده واحل هلم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل هلم، والزهد فيما حرم عليهم، ولكنه عز وجل خلق اخللق فعلم مايقوم به 
ابدانهم وما يصلحهم فأحل هلم واباحه وعلم مايضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم احل للمضطر يف الوقت الذي اليقوم بدنه اال به. فأمره ان ينال منه بقدر البلغة الغري 
ذلك، ثم قال: اما امليتة فانه مل ينل احد منها االضعف بدنه، واوهنت قوته، وانقطع نسله، والميوت آكل امليتة اال فجأة، واما الدم فانه يورث اكله املاء االصفر ويورث الكلب  و 
قساوة القلب وقلة الرأفة والرمحة، حتى اليؤمن على محيمه  واليؤمن على من صحبه: واما اخلنزير فان اهلل عز وجل مسخ قوما يف صور شتى مثل اخلنزير والقرد والدب، 

ثم نهى عن اكل امليتة لكيما ينتفع بها واليستخف بعقوبته، واحلديث طويل اخذنا منه موضع احلاجة.
* يف كتاب معانى األخبار بإسناده إىل البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد اهلل عليه السالم يف قول اهلل عز وجل، )فمن اضطر غري باغ والعاد( قال. الباغي الذي خيرج على 

االمام، والعادي الذي يقطع الطريق الحيل هلما امليتة.
* يف جممع البيان وقوله: )فما أصربهم على النار( فيه أقوال أحدها: ان معناه ما أجرأهم على النار، رواه علي بن إبراهيم بإسناده عن ابي عبد اهلل عليه السالم، والثاني ما 
أعملهم بأعمال أهل النار، وهو املروي عن أبي عبد اهلل عليه السالم )ذوي القربى( حيتمل أن يكون قرابة النيب صلى اهلل عليه وآله كما يف قوله: )قل الاسألكم عليه أجرا اال 

املودة يف القربى( وهو املروي عن أبي جعفر وأبي عبد اهلل عليهما السالم.

لنختِم �لقر�آَن �سويًة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

إني تارك فيكم 
خليفتني كتاب 
الله ، حبل ممدود 
ما بني السماء 

واالرض  وعترتي 
اهل بيتي ، وإنهما 
لن يفترقا حتى 
يردا علي احلوض

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(:



رئي�س التحرير

مقولة لو طبقت حبذافريها فانها تغنينا عن كثري من السلبيات بل وتعتربشعار كل من يريد ان ينهض مبسؤولية من مؤسسة او وزارة او 
حتى حكومة ، فعملية اختيار الشخص املناسب يف املكان املناسب هو دراسة الكفاءات واخلربات اليت حيتاجها املكان الشاغر وكل من 
تتوفر فيه هذه الكفاءات فانه يكون اهال الن يشغل هذا املكان واذا ما اخطئ االختيارفانه تتمخض عنه نتائج سلبية يدفع مثنها كل من له 
عالقة باملكان وهذا ما اعتقد اننا نعاني منه يف املؤسسات احلكومية حيث ان هنالك عناصر ليست كفوءة باملقدار الالزم والذي نتج عنه 

فساد اداري او فساد مالي ، وهذا بالتالي اخر عجلة التقدم يف البالد بل يعترب العصا اليت وضعت يف عجلة التقدم .
البد من اختيار جلان تتقن معنى كلمة الرجل املناسب يف املكان املناسب حتى تشرف على اختيار الرجال وتكون قطعت الطريق على كل 
من تسول نفسه للعبث مبا مينح من منصب فالعواطف واالعتبارات اخلاصة المكان هلا يف ذات االنسان الذي ينشدالتقدم واخلري للعراق 

والعراقيني .
واذا ما وفقنا يف ذلك فاننا نكون قد استاصلنا دابر االرهاب وكل من يعمل على خراب البلد الن احد واهم االسباب اليت جتعل االرهاب  
ياخذ حيزا من حياة اجملتمع العراقي هو الفساد االداري واملالي والذي يعترب احد نتاجات اخلطا يف تطبيق عبارة الرجل املناسب يف 

املكان املناسب .

 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م

info@imamhussain.org

 www.imamhussain.tv  
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في هذا العدد..

تفكرُي اإلنساِن باملـوِت رادٌع عن 
ارتكابِه اآلثاَم 

قبسات اميانية..
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الشباناُت..
شكاوى من تردي اخلدمات 
ووعود حبلول عاجلة

حتقيقات..

علماُء آثار أجانب:
عظمة مرقد اإلمام احلسني ومجاله 
يسحران كل من يزوره

العطاء احلسيني ..

. .ƞǾƭƘƢƢǝȅƗالرجل املناسب يف املكان املناسب

ال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

الأر�سيف

الت�سميم والإخراج

هيئة التحرير

املرا�سلون

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

حيدر عدنان

عمار اخلالدي - ر�سول العوادي
ح�سنني ال�ساجلي - ح�سني ال�سيخ علي 

حممد ال�سامي 

ح�سني اال�سدي
حممد البخاتي

طالب عبا�س - ح�سني النعمة 
علي اجلبوري - عالء ال�سالمي

ح�سن الها�سمي

�سفاء ال�سعدي - تي�سري عبد عذاب

�سكرتري  التحرير

رئي�س التحرير 
رقم  االإيداع يف دار الكتب �سامي كاظم عبد الرحمن 

والوثائق ببغداد
  1216 ل�سنة 2009م



اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي     املكان: احلرم احلسيين الشريف       الزمان: 22 / ذو القعدة  /1432هـ املوافق 2011/10/21م

عدم توفير املال الكافي ملصادر املعلومات 

االستخبارية يفّوت الفرصة للحصول 

على مصادر املعلومات اجليدة واملهمة

تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة 
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  املقدسة  كربالء  يف 
اجلمعة  صالة  من  الثانية  اخلطبة  يف  الكربالئي 
يتعلق  ملا  املبارك  احلسيين  احلرم  أقيمت يف  اليت 

مبوازنة عام 2012م اليت بلغت 131 تريليون دينار 
يف  ميزانية  اكرب  واعتربها   ) دوالر  مليار   112  (
بعد  العربي  العامل  ميزانية يف  وثاني  العراق  تاريخ 
السعودية، وهي موزعة كالتالي: )41( تريليون دينار 
للموازنة  دينار  تريليون   )90( االستثمارية،  للموازنة 
املوازنة  من  املرجوة  األهداف  ولتحقيق  التشغيلية، 
املوازنة  هذه  حول  املالحظات  بعض  مساحته  ذكر 

نوجزها كما يلي:
التحتية  البنى  حنو  األموال  توجيه  1-زيادة 

واقع  حتسني  إىل  سيؤدي  ذلك  الن  واالستثمارية 
يف  العمل  عن  العاطلة  األيدي  وتشغيل  اخلدمات 
وظائف ومهام ختدم البلد والشعب وتطور القطاعات 
وختفيض حجم   .. والسياحية  والزراعية  الصناعية 
التشغيلية  املوازنة  زيادة  وأما  االقتصادي  التضخم 
فان ذلك يؤدي إىل زيادة التضخم االقتصادي وزيادة 
اقتصادية  وبالتالي سيؤدي إىل عواقب  االستهالك 

ومالية تضر بالبلد واملواطن.
الكتل  من  وإرادة  جادة  سياسة  هناك  تكون  2-أن 

اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

زيادة توجيه األموال حنو البنى التحتية واالستثمارية سيؤدي إىل حتسني واقع اخلدمات وتشغيل األيدي العاطلة 

عن العمل يف وظائف ومهام ختدم البلد والشعب وتطور القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية

مبدينة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تناول 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  كربالء 
رأسها  وعلى  هامة خالل خطبة اجلمعة،  نقاطًا 
وامللف  اجلديد  للعام  املالية  املوازنة  موضوعا 

األمين الشائك يف البالد.
وسجلت »األحرار« بعضًا من انطباعات املصلني 
يف  املقامة  اجلمعة  صالة  يف  احلاضرين 
املواضيع  أهم  حول  الشريف  احلسيين  احلرم 

املطروحة:
املواطن أبو مهدي اخلرسان من حمافظة البصرة: 

ما تفّضل به الشيخ الكربالئي كان عني الصواب، حيث إن العراق 
يتمتع بأعلى ميزانية يف العامل وجيب أن يتم صرفها يف جماالت 
متعددة ومهمة ألبناء الشعب العراقي. لقد عمل منرب اجلمعة على 
تشخيص اخللل وهو الطريق األفضل إلجناح العملية السياسية يف 
البالد باعتباره ميثل توجهات املرجعية الدينية السديدة واهتمامها 

باملصلحة العليا للبالد.
السيد فاضل احلسيين من مدينة كربالء املقدسة: كثريًا ما يشدد 
منرب اجلمعة يف كربالء على معاجلة الكثري من املواضيع اهلامة 
إّن  إال  وامللف األمين،  املقدمة  البالد، وعلى رأسها اخلدمات  يف 
مثل هذه التوجيهات السديدة تالقى بالصد وعدم التطبيق من قبل 

انطباعاُت املصلني حول خطبة صالة اجلمعة

أبو مهدي اخلرسان

الشيخ الكربالئي:

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 4

نداء اجلمعة



واإلداري  املالي  الفساد  ملعاجلة  والدولة  السياسية 
الن زيادة املوازنة تعين زيادة موارد الصرف وبالتالي 
التضييع  من  املزيد  وبالتالي  الفساد  منافذ  توسعة 

واإلتالف للمال العام.
بتنمية  اهتمام  املوازنة  زيادة  يرافق  أن  3-البد 
والزراعي  الصناعي  القطاع  كتنمية  األخرى  املوارد 
فكما إن هناك اهتماما بتنمية قطاع النفط البد أن 
يكون هناك اهتمام بتنمية قطاع الصناعة والزراعة 
استقرارًا  أكثر  مبوارد  املوازنة  لرفد  والسياحة 
الكفاءات  على  واحلفاظ  العاطلة  األيدي  وتشغيل 

العلمية من اهلجرة.
التشريعات  مبراجعة  ويتمثل  اإلداري  4-اإلصالح 
اليت  اإلدارية  للبريوقراطية  حّل  وإجياد  اإلدارية 
وجتعل  واخلدمات  املشاريع  اجناز  وتؤخر  تعرقل 
جماالت  يف  االستثمار  عن  يعزفون  املستثمرين 
مهمة يف العراق وكذلك العمل على تطوير املالكات 

اإلدارية.
للتعيني  وعادلة  صحيحة  سياسة  توضع  أن  5-البد 
العمل  فرص  تكون  أن  أي   .. العمل  فرص  وفتح 
يف  التشغيل  وعدم  احلاجة  على  مبنية  اجلديدة 
معايري  واعتماد  والضرورة  احلاجة  موارد  غري 
 ً مبنيا  يكون  وال  التعيني  يف  واالستحقاق  الكفاءة 
اجلهات  من  والقربى  واملنسوبية  احملسوبية  على 
والشخصيات املسؤولة، وبالتالي فان املواطن العادي 
التعيني  يف  حقه  هضم  إما  خيارين  بني  سيكون 
لديه  غريه ممن  الن  العمل  فرصة  على  واحلصول 
قرابة أو منسوبية أو حمسوبية وهو غري كفوء للعمل 

العادي  املواطن  وأما  التعيني،  فرصة  على  حيصل 
فال حيصل على حقه إال بدفع الرشوة وبالتالي فهو 
وتوفري  العمل  إىل  احلاجة  أمام ضغط   – مضطر 
دفع  إىل   – الوظيفة  مالي من خالل حتصيل  دخل 

الرشوة وهذا سيفتح أبوابا أوسع للفساد.
موارد  غري  يف  التشغيل  كذلك  مساحته  وتناول 
الدولة  مؤسسات  يف   ً ترهال  سبب  والذي  احلاجة 
إنهم  عن  يسألون  املوظفني  من  كثريًا  نسمع  قائال: 
دوامهم يف غري  أوقات  يقضون  أو  إجازات  يطلبون 
املهام والوظائف املكلفني بها ألنه ليس لديهم عمل!.

6-االهتمام بتخفيف الفقر يف العراق ووضع اآلليات 
الرعاية  على  الصرف  واملشددة يف شؤون  الدقيقة 
يف  واأليتام  األرامل  عدد  ومالحظة   .. االجتماعية 
واستحداث  بهم  خاص  قانون  تشريع  حيّتم  العراق 
مؤسسة  يف  احلال  هو  كما  بهم  خاصة  مؤسسة 
على  يرتتب  وما  عددهم  الن  والسجناء،  الشهداء 
حيّتم  واقتصادية  ونفسية  اجتماعية  آثار  من  ذلك 

هذه األمور.
7-ختفيف معاناة ذوي الدخل احملدود .. فقد قرأنا 
إن النية لدى املسؤولني تتجه حنو إلغاء األرباح على 
القروض وبالتالي البد هنا من مالحظة ما يتحّمله  
ذوو الدخل يف بعض األحيان من ارتفاع أجور بعض 
اخلدمات األساسية .. حيث يطالب املواطنون بوضع 
آلية مناسبة ألجور الكهرباء مثالً  .. حبيث تكون هذه 
األجور خمّفضة للعوائل الفقرية اليت ال تستهلك إال 
بقية  اليسري من هذه اخلدمة وكذلك أجور  الشيء 
قال  االستخباري،  األمين  امللف  اخلدمات.وعن 

مساحة الشيخ الكربالئي: اجلميع يتحدث عن أهمية 
اجلانب االستخباري يف معاجلة امللف األمين، وبعد 
اجلهاز  هذا  مسؤولي  من  جمموعة  إىل  االستماع 
أدرج  االستخباري  للجهاز  احلال  واقع  ومالحظة 

مساحته هنا بعض التوصيات:
أضعف  االستخباري  املهين  اجلانب  ضعف  1-إن 
.. ومعنى ذلك  هذا اجلهاز عن أداء مهامه املطلوبة 
وهذا  االستخباري  للمسؤول  املهنية  الكفاءة  عدم 
امللف،  به من مسؤولي هذا  ينطبق على عدد معتد 
املعلومة  مع  ناجحة  مبهنية  التعامل  عدم  وبالتالي 
االستخبارية، وسبب ذلك عدم اعتماد معيار الكفاءة 
هو  املعيار  بل  االستخباري  املسؤول  اختيار  يف 
االستحقاق السياسي هلذه اجلهة أو تلك واحملسوبية 
أو  أو هذا احلزب  تلك  أو  الكتلة  والقربى من هذه 

ذاك، للحصول على مواقع مهمة يف هذا اجلهاز.
أدى  والذي  االستخبارية  املعلومة  دقة  2-عدم 
باجلرمية  هلا  دخل  ال  بريئة  عناصر  سجن  إىل 

واإلرهاب.
3-عدم سرية املعلومة وتفشيها يف أوساط وأشخاص 
كثريين مما يؤدي إىل فقد املعلومة لقيمتها فنجد يف 
كثري من األحيان إن هذه املعلومات األمنية منتشرة 

لدى أشخاص كثريين وبالتالي تصري ال قيمة هلا.
ملصادر  خاصة  الكايف  التمويل  توفري  4-عدم 
املعلومات االستخبارية املهمة إذ إن مصدر املعلومة 
يف كثري من األحيان معياره يف إيصال املعلومة هو 
للحصول  الفرصة  يفّوت  توفره  عدم  وبالتالي  املال 

على مصادر املعلومات اجليدة واملهمة.

الساسة العراقيني وكان من األحرى بهم األخذ 
بها ألنها متثل طموحات الشعب العراقي الذي 

يعاني من الويالت واملآسي اليومية.
من  جامعي  طالب  وهو  رّباح  اهلل  وعد  الشاب 
وضع  يف  العراقية  احلكومة  فشل  إن  كربالء: 
امللف  فشل  إىل  بالتالي  أدى  األمنية  اخلطط 
اليوم  وأملنا  اليومية،  اجملازر  وحدوث  األمين 

كبري جدًا باملرجعية الدينية بزيادة خطابها من 
الدولة  يف  املسؤولني  وحث  اجلمعة  منابر  على 
على  وخطورتها  امللفات  هذه  مثل  حبساسية 

البالد وما ستؤدي إليها من عواقب وخيمة.
املواطن حيدر حسن هادي: النقاط اليت أثارتها 
اخلطبة كانت مهمة جدًا والشعب العراقي اليوم 
حباجة إىل من يدافع عنه خاصة إذا ما صدرت 

هذه  مثل 
ت  با خلطا ا
املرجعية  عن 
العليا  الدينية 
كانت  اليت 
تزال  وال 
الساند  هي 
هلذا  الوحيد 
الشعب اجلريح 
طوائفه  بكل 

ومذاهبه، فهي حتّث على الوحدة الوطنية وتعمل 
على دفع املسؤولني يف البالد إىل حتقيق مصاحل 

العراقيني وطموحاتهم املشروعة.

السيد فاضل احلسيني

وعد الله رّباح

حيدر حسن هادي
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يروى إن أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم( تبَع جنازة، فشاهد رجالً  
يضحك، فأراد اإلمام أن ينّبهه، فقال له )عليه السالم(:) كأن املوت فيها على غرينا 
عما  سفر  األموات  من  نرى  الذي  وكأن  َوَجب،  غرينا  على  فيها  احلق  وكأن  ُكِتب، 
قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأننا خملدون، قد نسّينا كل واعظ 

وواعظة، وُرمينا بكل جاحنة، طوبى ملن ذل يف نفسه....(. 
إن تفكري اإلنسان باملوت، وجعله دائمًا نصب العني؛ ال ريب إنه الصواب واملنطق، فهذا 
التفكري جيعل اإلنسان يهيئ نفسه قدر املستطاع، ويأخذ حذره، ويكون مستعدا هلذا 

الضيف، الذي البد وأن حيّل به، إن مل يكن اليوم، فغدًا أو بعد غد.
ففي أغلب احلاالت حييا اإلنسان يف غفلة، نتيجة انشغاله بالدنيا ولذائذها، وعندما 
تأتيه بعض املنبهات؛ تراه يستمر يف غفلته، وهنا يريد أمري املؤمنني )عليه السالم( أن 
يبني هذه الغفلة، اليت هلا مناشئ كثرية ..لكنه )عليه السالم( يريد أن يشري بقوله:)كأن 
املوت فيها على غرينا ُكِتب، وكأن احلق فيها على غرينا َوَجب ..( إىل إن هذا املوت 
ناشئ ليس من احلقيقة، وإمنا  املتوفى ال جيري علينا؛ وهذا  الذي جرى على هذا 
منشؤه خياالتنا، لذا ال نستعد لتلك الرقدة الطويلة، فتجد احدنا يثب على مال أخيه 
وعلى املعاصي بشراهة، وآخر يتناول أعراض اآلخرين، واآلخر حياول هتك سرت اهلل 
تبارك وتعاىل، حماواًل التمرد على ما أوجبه على خلقه، وجتد اإلنسان بني هذه وتلك، 

إىل أن حيمل كما مُحل غريه ..
اإلنسان إذا مل يّتعظ باملوت فبماذا يتعظ ؟ ففي بعض احلاالت املشاهدة اخلارجية 
جتعل اإلنسان يتعظ، ويف حاالت أخرى بالكلمة الطيبة، فاإلنسان إذا مل يتعظ حبالة 
ومشاهدة تتكرر يوميًا، كما ال يتعظ بكالم اهلل تعاىل، وال بكالم األنبياء واألئمة )عليهم 

السالم(، فبأي شيء يتعّظ إذن؟!
البد لإلنسان أن تكون له وقفة، يراجع من خالهلا نفسه وأعماله، ويقول املاضي قد 
يتهيأ  وأن  فاته،  يتدارك ما  أن  أبدأ اآلن من جديد، على اإلنسان  أن  مضى، وجيب 
للمستقبل..فالشيطان يظل يرتبص بابن آدم  من أجل إغوائه، خاصة ضعاف النفوس 
يغفل  عندما  فاإلنسان  الغافل،  ينّبه  أن  يريد  السالم(  )عليه  املؤمنني  فأمري  منهم.. 
يرتكب املوبقات، ويقتل ويهتك ويفعل ما حيلو له، حيث ال يوجد عنده رادع ووازع عن 

فعل السيئات.

كفاُكم باملوت واعظًا
حسن اهلامشي

ولكن  مسامعنا  املقولة  هذه  طرقت  طاملا  واعظا،  باملوت  كفاكم 
وهل  املشينة؟  تصرفاتنا  من  غريت  وهل  نفوسنا؟  يف  أثرت  هل 
شذبت من أقوالنا وأفعالنا وما يبدر منا حيال اآلخرين؟ وال تزال 
اخلري  فيه  ما  وقدموا  العمل  أخلصوا  أن  فينا  تهتف  صرخاتها 
سوى  حينئذ  ينفعنا  وال  جدث  إىل  مآلنا  ألن  للبشرية،  والصالح 
اخلري والعمل الصاحل، ونرتك وراء ظهورنا املال والبنني والقناطري 
معرتك  خيوض  حينما  واإلنسان  والفضة،  الذهب  من  املقنطرة 
احلياة وحيتدم صراعه مع مفرداتها اليومية ريثما يصل إىل مبتغاه 
يكون له بطبيعة احلال هدف من وراء حتركه هذا، فإذا ما شاب 
هدفه تعاليم السماء والغيبيات فإنه يؤطر ما ينتهجه من مقاسات 
دنيوية بإطار الدين واألخالق، فيتعامل مع األمور مببدئية خالفا ملا 
هو خارج نطاق التأطري األيديولوجي، فإن مساقاته رمبا تنحرف 
عن مبتغياتها املتعالية رمبا بسبب تأثريات النفس واهلوى والبيئة 

على الفطرة السليمة اليت هي بني جنبيه.
املوت  ويعترب  عينيه  نصب  املوت  يضع  الذي  فإن  حال  كل  وعلى 
أفضل  يكون  فإن حاله بال شك  نهاية حال،  وليس  مآل  بداية  هو 
من ذلك الذي يعترب املوت هو فناء لإلنسان دون رجعة، حيث إن 
تفكري األول يصب  يف خالقية ومدبرية الكون خالفا للثاني فإنه 
فلسفته للموجودات يف احلياة ال تعدو كونها خملوقات تكونت نتيجة 
تفاعالت كيمياوية نتجت عن طريق الصدفة يف شكلها الذي نراه 
مجيع  يدحض  السليم  العقل  فإن  التفسريات  كانت  وأيا  عليها، 
ببديهة  وإنهما  عدم،  إىل  واألمر  اخللق  ترجع  اليت  املادية  اآلراء 
العقل يغايران حتى التفسريات املادية اليت يعولون عليها يف ماهية 

األشياء.
املوت،  بعد  والكتاب  باحلساب  يؤمن  من  بني  وشاسع  واضح  فرق 
فإنه يهذب ويشذب أقواله وأفعاله طبقا ملوازين العدل واإلنصاف 
والسرية احلسنة وحفظ احلقوق وعدم االعتداء والظلم إىل غريها 
من املناقب السامية اليت حتفظ النظام واحلقوق واملكتسبات العامة 
واخلاصة، على العكس مما ننتظر من منكري احلساب بعد املوت 
النفسية ومصاحله الشخصية دون  مليوله  فإنه رمبا يكون منساقا 
مراعاة للمصاحل العامة، وبالتالي قد يكون معوال هداما يف اجملتمع 
ال يقدم على شيء إال وفيه مصاحله الضيقة، وال يعري ألمور اخلري 
واإلحسان جتاه أبناء جنسه وجلدته أية أهمية حيث يعد تلك األمور 
خسارة بينما هي ذاتها ربح وفوز ونعيم خالد يف قاموس املؤمنني 
ولكن  استثناء،  دون  بساحتنا مجيعا  ينزل  الذي  باملوت  واملتعظني 

هنيئا ملن جيعله جسرا للوصول إىل شاطئ األمان.         
جملة االحرار اال�سبوعية    
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ثم يقول)عليه السالم(:)وكأن احلق فيها على غرينا َوَجب( حنن عندما نتكلم، كثريًا ما 
ُنّرج أنفسنا عن اخلطاب، وكأن النصيحة واحلق ال يوجه لنا، وكأننا مستثنون أو غري 
معنيني باألمر، هذا كالم غري صحيح، حيث إننا حماسبون، وجيب علينا إتباع احلق.. 
راجعون(،  إلينا  قليل  عما  سفر  األموات  من  نرى  الذي  السالم(:)وكأن  ويقول)عليه 
يقول االمام )عليه السالم( نطّبق السفر على املوت، وشّتان بينهما، فالسفر الطبيعي 
ننتظر غائبًا ويعود .. بينما املوت هو الذي ينتظرنا ..فحالة املوت تستوجب مّنا اليقظة 
والعمل، فعلينا أن نهيئ أنفسنا لتلك الرحلة، ثم يقول)عليه السالم(:)نبوئهم أجداثهم 

ونأكل تراثهم كأننا خملدون قد نسينا كل واعظ وواعظة (.
إىل  سنصري  أيضًا  بأننا  نتأمل  أن  علينا  القرب،  يف  املتوفى  الشخص  نضع  عندما 
نفس هذا املثوى ..عندما تسأل اإلنسان وتقول له: هل ستموت أم انك ستبقى؟ فيقول 
طبعًا سأموت وهو متيقن من هذا اجلواب، ولكن عندما ترى عمله، فانه يعمل عمل 
اخلالدين، ولذلك فإن املوت من األمور اليقينية، لكن العمل معه من األمور اليت قد 
ال تنسجم مع هذا اليقني .. حنن جنزم باملوت، لكن عندما نعمل؛ نعمل كعمل اإلنسان 
أيضًا مينعون  السوء  وأصدقاء  التوبة،  يسّوف  والشيطان  سيموت..  بأنه  يشك  الذي 
اإلنسان عن التفكري باملوت، ويزينون له األشياء حتى ينغمس هذا املسكني يف اآلثام 

ويف املعاصي ..
ثم يقول )عليه السالم(:)قد نسّينا كل واعظ وواعظة وُرمينا بكل جاحنة( إن اإلنسان 
تارة واعظ مثالً ، األب يوّفق أن يعظ أبناءه، وهذا توفيق لألب .. على االبن أن حيرتم 
هذه اخلصوصية عند األب ويسمع األب، فاألب يضع عصارة جتاربه عند فلذة كبده 
..أيضًا املدرس عندما ينصح ويعظ، على الطالب أن يفتح آذانه ويصغي هلذه النصيحة 

واملوعظة ..
أخريًا، فان من مجلة أسباب تأثريات الشخص بالواعظ، هو تأثريه يف نفسيته، وإن 
الواعظ ليس بالضرورة أن يكون رجال ً معممًا، فالواعظ هو الشخص الذي ممكن 
كالمه أن يؤثر باآلخرين، فاألب كالمه يؤثر يف األوالد، وكذلك املعلم أيضًا كالمه يؤثر 
يف التالميذ..فاملوعظة مطلوبة وخصوصًا من املدرسني للطلبة، من خالل صياغة هذا 
الطالب.. صياغة يشكرك عليها يف املستقبل، ما دام كالمك مؤثرًا فيه فالبد أن تؤدي 

هذه النصيحة.

او  العلمية  اعجازه ويف شتى اجملاالت  تثبت  الكريم عدة مصاديق  للقرآن 
التشريعية او التارخيية وكلها متداخلة مع بعضها واحدى موارد البحث اليت 
يبحث فيها اصحاب الصنعة هي الفائدة املرجوة من اآليات التارخيية فاليت 
تتحدث عن حدث وعلمنا معناه ما فائدة تكرار قراءها او حتى تكرارها يف 
الذكر احلكيم ، وهذا الخيفى على احد ان يف ذلك حكمة إهلية يفسرها لنا 
القرآن الناطق اال وهم اهل البيت عليهم السالم ، ولعظمة نهضة احلسني 
عليه السالم اليت هي من صميم القرآن نقدم دراستنا هذه يف اآليات اليت 
منذ  اي  حصرا  املباركة  نهضته  انطالق  مع  السالم  عليه  احلسني  قرأها 

خروجه من املدينة وحتى استشهاده .
،وختمها  حمّمد  ألخيه  وصية  السالم  عليه  احلسني  االمام  كتب  ان  بعد 
خبامته ودفعها إليه ، ثّم وّدعه وخرج يف جوف الليل يريد مّكة يف مجيع أهل 
بيته ، وذلك لثالث ليال مضني من شهر شعبان سنة سّتني ، فلزم الطريق 
األعظم ، فجعل يسري وهو يتلو هذه اآلية : ) فخرج منها خائفا يرتّقب قال 
رّب جّنين من القوم الظاملني (القصص 21 ، . املعلوم ان اآلية ختص موسى 
عليه السالم فما هي أوجه الشبه مع خروج احلسني عليه السالم من املدينة 
؟ السيما وان هنالك من يذهب اىل تفسري اآلية بان موسى خرج خائفا من 

القتل بعد قتله نفسا من غري ذنب وهذا التفسري غري صحيح .
يف عيون اخبار الرضا جاء فيه ، بإسناده إىل علي بن حممد بن اجلهم قال: 
حضرت جملس املأمون وعنده الرضا )عليه السالم( فقال له املأمون: يا بن 
رسول اهلل أ ليس من قولك: إن األنبياء معصومون؟ قال: بلى. قال: فأخربني 
عن قول اهلل: »فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان« قال 
مدائن  من  مدينة  دخل  السالم(  )عليه  موسى  إن  السالم(:  )عليه  الرضا 
فرعون على حني غفلة من أهلها و ذلك بني املغرب و العشاء فوجد فيها 
العدو حبكم  يقتتالن هذا من شيعته و هذا من عدوه فقضى على  رجلني 
اهلل تعاىل ذكره فوكزه فمات، قال: هذا من عمل الشيطان يعين االقتتال 
الذي وقع بني الرجلني ال ما فعله موسى )عليه السالم( من قتله »إنه« يعين 
الشيطان »عدو مضل مبني«. قال املأمون: فما معنى قول موسى: »رب إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي«؟ قال: يقول: وضعت نفسي غري موضعها بدخول 
هذه املدينة فاغفر لي أي اسرتني من أعدائك لئال يظفروا بي فيقتلوني 
فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال موسى: رب مبا أنعمت علي من القوة 
حتى قتلت رجال بوكزة فلن أكون ظهريا للمجرمني بل أجاهدهم بهذه القوة 
حتى ترضى. فأصبح موسى )عليه السالم( يف املدينة خائفا يرتقب فإذا 
الذي استنصره باألمس يستصرخه على آخر قال له موسى إنك لغوي مبني 
قاتلت رجال باألمس و تقاتل هذا اليوم ألؤدبنك و أراد أن يبطش به فلما 
أراد أن يبطش بالذي هو عدو هلما و هو من شيعته قال: يا موسى أ تريد أن 
تقتلين كما قتلت نفسا باألمس؟ إن تريد إال أن تكون جبارا يف األرض - و 
ما تريد أن تكون من املصلحني. قال املأمون: جزاك اهلل عن أنبيائه خريا يا 
أبا احلسن. ومن هذه اآلية نستفيد ان احلسني عليه السالم ذكرها النه يف 

موضع غري املوضع الذي يرجوه يف هذه الظروف اال وهي املدينة. 

دراسٌة يف اآليات القرآنية اليت قرأها احلسني 

عليه السالم منذ انطالق نهضته
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الوقف الق�سم العا�سر

حسب رأي مساحة السيد علي احلسيين السيستاني »دام ظله«
W  W  W  .S  I  S  T  A  N  I  .  O  R  G ƞøøøƽƴøøøǢøøøǮøøøǩƗ Ǭøøøøøøǡ ǔøøøøøǡǸøøøøøǭ

استفتاءات متنوعة

النحاس وهي وقف لإلمام  أواني وقدور مصنوعة من  السؤال: هنالك 
احلسني عليه السالم وهذه األواني والقدور تالفة مبعنى إن ُكلفة تعمري 
هذه األواني والقدور أكثر من قيمة هذه املوقوفات فهل جيوز بيع مثل 
هذه املوقوفات واستبداهلا مبواد ختدم الوقف كوني متوليا شرعيا على 

احلسينية ؟
بيعها،  يسّوغ  ال  قيمتها  من  أكثر  تعمريها  كلفة  كون  جمرد  اجلواب: 
نعم لو كان صرف املال يف تعمريها إضاعة للمال وإتالفا له جاز بيعها 

وإبداهلا بغريها مما يكون االنتفاع به أقرب إىل منفعة نفس املوقوف.
عندما  وذلك  الزوار  ينقل  أن  ألجل  زوارق  اشرتى  شخص  السؤال: 
فكانوا  العامة  الطرق  على  املشي  من  الزوار  السابق مينع  النظام  كان 
الغرض  هذا  انتهى  قد  واآلن  اهلندية،  من شط  العبور  إىل  يضطرون 

فماذا يفعل اآلن بتلك الزوارق إذا كانت وقفًا أو مل تكن كذلك ؟
اجلواب: إذا كانت وقفًا على الزوار تعني االنتفاع بها يف الغرض املذكور 
يف حمل آخر لنفس الغرض املتقدم ) أي نقل الزوار ( إن وجد ذلك ، 
وإاّل فينتفع بها فيما هو األقرب فاألقرب إىل مصاحلهم ، فان تعذر 
ذلك فإنها تؤجر وتصرف أجرتها لغرض نقل الزوار، وان كانت ملكًا 

طلقًا لصاحبها فله التصرف فيها كيفما يشاء.
السؤال: هل جيوز وقف الدار اليت أملكها وقفًا ذريًا ال ُيباع وال ُيشرتى 

بعد وفاتي وقد دّون ذلك يف وصييت فهل الوصية نافذة بعد وفاتي ؟
اجلواب: الوقف املعلق على الوفاة باطل نعم الوصية بالوقف بعد الوفاة 
صحيحة وتنفذ فيما ال يزيد على الثلث كما ذكر يف الرسالة الفتوائية.

والزائدة عن احلاجة يف بعض  املستعملة  املواد  بيع  السؤال: هل جيوز 
املساجد مثل )الكاشي( أو ) التوابيت القدمية ( علمًا إن املسجد ليس 
وال  بناه قد مات  الشرعي، ألن من  قبل احلاكم  متولي شرعي من  له 

يوجد له وريث ؟
القيام  يتوىل  من  لتعيني  الشرعي  احلاكم  مراجعة  من  البّد  اجلواب: 
بشؤونه ، وعلى العموم فان ما ُيوقف على املسجد ما دام ميكن االنتفاع 
به باقيًا على حاله ال جيوز بيعه إذا مل خُيف عليه من الضياع والتلف 
وإاّل جعل يف حمل آخر مماثل له كمسجد آخر إىل ما فصل يف الرسالة 

العملية.

ولد الشيخ ضياء الدين علي ابن الشيخ حمّمد 
يف  أراك  مبحافظة  1278هـ  عام  العراقي، 
إيران، كانت بداية دراسته يف بلده، ثّم سافر 
إىل  سافر  ثّم  دراسته،  إلكمال  أصفهان  إىل 

النجف األشرف ملواصلة دراساته العليا.
ومن أساتذته: السّيد حمّمد كاظم الطباطبائي 
اليزدي، الشيخ فتح اهلل اإلصفهاني املعروف 
بشيخ الشريعة، الشيخ حمّمد كاظم اخلراساني 

املعروف باآلخوند، الشيخ حمّمد الكاشاني املعروف باآلخوند الكاشي، 
أبوه  الكلباسي،  املعالي  أبو  الشيخ  اجلهار سوقي،  هاشم  السّيد حمّمد 

الشيخ حمّمد، السّيد حمّمد الفشاركي، الشيخ حسني اخلليلي.
حمسن  السّيد  الكوهكمري،  احلّجة  حمّمد  السّيد  تالمذته:  ومن 
الطباطبائي احلكيم، السّيد حمّمد رضا الطباطبائي التربيزي، السّيد 
حممود احلسيين الشاهرودي، السّيد حسن املوسوي البجنوردي، السّيد 
الشيخ حمّمد تقي  القاسم اخلوئي،  أبو  السّيد  عبد اهلادي الشريازي، 
علي  حمّمد  الشيخ  الربوجردي،  تقي  حمّمد  الشيخ  الفومين،  بهجة 
اأُلردبادي، السّيد حمّمد تقي اخلونساري، السّيد علي اليثربي الكاشاني، 
الشيخ موسى اخلونساري، الشيخ حمّمد رضا املظّفر، الشيخ عبد النيب 
العراقي، السّيد عبد اهلل الشريازي، الشيخ حمّمد تقي اآلملي، السّيد 

أمحد اخلونساري، الشيخ حسني احلّلي، الشيخ هاشم اآلملي.
وطيب  بالتواضع،  معروفًا  سره(  كان)قدس  وأخالقه:  صفاته  ومن 
األخالق، وِخّفة الروح، واالبتعاد عن التكّلفات اليت يلتزم بها من شأنه 
مثله يف الفقاهة والعلم والزعامة الدينية، وكان تالميذه حيّبونه بسبب 
أعمق  بعالقة  جتاهه  تالميذه  يشعر  وكان  املعاشرة،  يف  البساطة  هذه 
وأوسع من عالقة التلمذة، فقد كان ُأستاذهم وصديقهم يف وقت واحد، 
وكانوا  وأفكارهم،  عقوهلم  على  يهيمن  الدراسة  منرب  رقى  إذا  فكان 
يصغون إليه باحرتام، فإذا نزل املنرب وجلسوا إليه يف جملسه اخلاص 
أنس بهم، وأنسوا به، وبادهلم النكت والطرف، وحيفظ له تالميذه نكتًا 

ظريفة كثرية. 
وقد كان رمحه اهلل كثري االشتغال ، عميق النظر والرأي ، يعد يف القمة 
من فقهائنا املعاصرين من أمثال شريف العلماء حباثا ، قوى احلجة ، 
دؤوبا يف األعمال العلمية دائم التفكري ، يستغرق يف التفكري العلمي ، 
مربيا من الناحية العلمية، ال يفارقه العمل العلمي تفكريا ، أو تدريسا ، 
أو تأليفا ، إال يف أوقات العبادة والراحة، وكان يف حياته الشخصية زاهدا 
قانعا باليسري من أسباب احلياة املادية ، معرضا عن الدنيا وزينتها ، 
مقبال على أعماله العلمية ، ورعا تقيا يف حدود اهلل ، حلو املعاشرة ، 

الشيُخ ضياء الدين العراقــــــــــــــــــي)قدس سره( 
كان رمحه اهلل طيب األخالق عمــــــــــــــــــــــــــــيق النظر والرأي

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 8

فقه وفقهاء



لو سألوك

االمامي  الفقه  يف  التشريع  مصادر  احد 
ويشمل  املعصوم  قول  هو  عشري  االثين 
عن  ينهي  ال  انه  اي  وتقريره  وفعله  قوله 
عمل حدث امامه فسكوته يعين تقريره مع 
األخذ بنظر االعتبار كل الظروف احمليطة 
بأي عمل يقره املعصوم ، كما انه ال يتصرف 
فقد   ، فائدة  املعصوم تصرفا من غري ذي 
وردت رواية يف بعض كتب التاريخ تذكر ان 
هنالك هجرانا حدث بني احلسن واحلسني 
عليهما السالم وهذا نصها »فعن أبي احلسن 
علي  بن  احلسن  بني  »جرى  قال:  املدائين 
وأخيه احلسني كالم حتى تهاجرا فلما أتى 
على احلسن ثالثة أيام من هجر أخيه فأقبل 
رأسه  على  فأكب  وهو جالس  إىل احلسني 
فقبله، فلما جلس احلسن قال له احلسني: 
إليك  والقيام  ابتدائك  من  منعين  الذي  إن 
أنك أحق بالفضل مين فكرهت أن أنازعك 

ما أنت أحق به«.
انها  اخرى  مصادر  ذكرت يف  الرواية  هذه 
السالم  عليه  احلسني  االمام  بني  حدثت 
واخيه حممد احلنفية )رض( واليت قد تكون 
فيها وجهة نظر اقرب اىل الصحة من اليت 

قبلها وردنا على الرواية االوىل هو :
؟  أخروي  ام  دنيوي  اهلجران  سبب  ان  هل 
فان كان دنيويا فهذا احملال بعينه الن هدف 
اهلل  رسول  جدهما  بها  جاء  اليت  الرسالة 
املراتب  يف  الفوز  هي  واله  عليه  اهلل  صلى 
ومبا  وملذاتها  الدنيا  ونبذ  أخرويا  العليا 
انهما حجج اهلل على االرض بعد رسول اهلل 

النهج  نفس  انهما يسريان على  املؤكد  فمن 
الذي سار عليه جدهما يف نبذ الدنيا  ، واذا 
ان  حيتم  فهذا  اخرويا  سببه  اهلجران  كان 
احدهما ـ اي إما االمام احلسن عليه السالم 
او االمام احلسني عليه السالمـ  والعياذ باهلل 
اخطأ يف خصومته مع االخر حيث ان هذا 
يتنافى ومبدأ العصمة الذي هو من صميم 

اعتقادنا باالئمة عليهم السالم .
الرواية  الغاية من هذه  ان  يقول  قائل  لرب 
يف  والسبق  التسامح  املسلمني  لتعليم  هي 
االعتذار ، هذه الفكرة سليمة ولكن ال يكون 
يكون  قد  بل  معصومني  إمامني  طرفاها 
ذلك  غري  واالخر  معصوما  اماما  احدهما 
ان  ذكرت  اليت  فالرواية  وعليه  وارد  فهذا 
اخلصومة بني االمام احلسني عليه السالم 
صحيحة  تكون  قد  احلنفية  ابن  وحممد 
باعتبار ان ابن احلنفية جانب احلق يف هذه 
ان  االمام  وأراد  ليس مبعصوم  وهو  املسالة 
كيفية  يف  اخالقيا  درسا  ويعطينا  يعطيه 
التعامل فيما بيننا اذا ما حدثت خصومة او 
مشادة كالمية .بل ويعلمنا لغة االعتذار وما 

هلا من اجر عظيم للمبتدئ بها .
وكثري من الروايات اليت تتحدث عن عطف 
مع  السالم  عليهم  االطهار  االئمة  وتسامح 
خمالفيهم بل حتى مع اشد اعدائهم بالرغم 
وتأتي  اآلخر  خطأ  من  متيقنون  انهم  من 
تصرفاتهم معهم ضمن املساحة اليت منحهم 

اياها اهلل عز وجل من علمه اللدني .  

املهاجرة بني اإلمامني
 احلسن واحلسني )عليهما السالم(

الشيُخ ضياء الدين العراقــــــــــــــــــي)قدس سره( 
كان رمحه اهلل طيب األخالق عمــــــــــــــــــــــــــــيق النظر والرأي

خفيف الروح ، عذب البيان. 
أحد  أنه   : احلكيم  تقي  حممد  السيد  ويقول 
أعالم املدرسة احلديثة يف علم األصول ويقول 
اخلياباني : إنه فقيه وأصولي ، وحمدث رجالي 
، ويف املعقول واملنقول من الطراز األول، وكان 
الفقهاء  وأكابر  اإلمامية،  مراجع  أعاظم  من 
حبثه  وحيضر   ، الدينية  العلوم  يف  واملدرسني 
ومخسني  مائة  من  أكثر  واألصول  الفقه  يف 
بلطافة  زمانه  علماء  فاق  وقد   ، علم  طالب 
 ، التقدير  وجودة   ، اللسان  وفصاحة  البيان، 
حرز  حممد  الشيخ  ويقول  التحرير،  وحسن 
: »أصبح املدرس الوحيد يف النجف يف  الدين 
األصول فحسب«، ومن آرائه : أن التفصيل يف 
املباني  اختالف  حسب  احملكية  االمجاعات 
التضمن  باب  من  احملصل  اإلمجاع  حجية  يف 
ذلك،  وحنو  احلدس  أو  اللطف  قاعدة  أو 
جديدة  حتقيقات  ورسائله  كتبه  يف  أودع  وقد 
كتبا  واألصول  الفقه  وكتب يف  وأفكارا سديدة 
اإلمجالي،  العلم  فروع  يف  األمالي  روائع  هي: 
قاعدة  املتأّخر،  الشرط  اأُلصول،  مقاالت 
التبصرة،  شرح  الرضاع،  أحكام  ضرر،  ال 
القطع،  حّجية  احلرج،  قاعدة  األيدي،  تعاقب 
الشيخ  تعليقات على رسائل  القضاء،  الصالة، 
األنصاري، استصحاب العدم األزلي، تعليقات 
فوائد اأُلصول، حاشية كفاية اأُلصول، حاشية 
العروة الوثقى، حاشية جواهر الكالم، حاشية 

املكاسب، اللباس املشكوك، البيع. 
الدين  ضياء  الشيخ  الكبري  العالمة  تويف 
العراقي يف مدينة النجف األشرف يوم االثنني 
أعلنت  وقد  1361هـ/1942م،  القعدة  ذي   28
وخرجت   ، األسواق  وأغلقت  احلداد  النجف 
مواكب العزاء، ودفن يف الصحن العلوي لإلمام 

علي)عليه السالم(.
املصدر/ مقدمة كتاب )نهاية األفكار يف مباحث 

األلفاظ ج1(.
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السيارات  وقوف  ساحات  تسعرية  ختفيض   •
بنسبة  كربالء  عموم  يف  واحلكومية  األهلية 

50% من التسعرية احلالية. 
حديثا  معمال  تفتح  كربالء  استثمار  هيئة   •
اكثر  بكلفة   احليواني  العلف  بإنتاج  خاصا 
العلف  ينتج 200 طن من  من 6 ماليني دوالر 

يوميا. 
• مديرية صحة واسط تنفي حصول امراض 
البصمة  جهاز  استخدام  جراء  سرطانية 
دخول  تسجيل  لغرض  وضعته  الذي  الذكية 

وخروج املوظفني . 
يؤكد  االشرف  النجف  صحة  عام  مدير   •
يف  مستشفيات  اربع  إلنشاء  أموال  ختصيص 
السعة  وزيادة  القادم  العام  خالل  احملافظة 
السريرية ملستشفى احلكيم اىل 400 سرير . 
• مسؤول يف مرور بابل يبني ان قرار منع سري 
الدراجات النارية يف الشوارع الرئيسية مبدينة 
يرتكبها  اليت  املخالفات  نتيجة  جاء  احللة 

أصحابها السيما من اإلحداث واألطفال. 

حصاد »األحرار« األسبوعي 

موجز »األحرار« 

إيقاُف الحذيفي عن إمامة الحرم النبوي الشريف 
بسبب تهجمه على شيعة السعودية  

الكهرباُء توعز بنقل وحدات 
توليدية موجودة في 

البصرة منذ العام 2010

نائٌب يحذر من شراء مجاميع إرهابية
 أراضَي في بابل  

مختصوَن يحذرون من تأثير بناء ميناء مبارك 
الكويتي على االقتصاد العراقي 

الشيخ  إيقاف  مت  انه  صحفية  مصادر  ذكرت 
إمامة  من  احلذيفي  الرمحن  عبد  بن  علي 
احلرم النبوي الشريف بسبب خطبته يف صالة 
اجلمعة اليت تهجم فيها على شيعة السعودية 
وطالب بتسفريهم اىل العراق ، مراقبون عدوا 

حماسبة  جتاه  إجيابية  خطوة  احلذيفي  عزل 
كل من حياول إثارة الفتنة أو النيل من فئة من 
فئات اجملتمع ، كما أنها خطوة مهمة يف سبيل 
إحقاق احلقوق واالعرتاف مبكون رئيسي من 

مكونات اجملتمع السعودي.

جماميع  قيام  من  شرب  علي  النائب  حذر 
مشال  يف  واسعة  أراض  بشراء  إرهابية 
ملشاريع  استخدامها  حبجة  احملافظة 
قبلهم  من  استغالهلا  يتم  فيما  االستثمار 
اىل   ، باحملافظة  اإلرهابية   عملياتهم  لتنفيذ 
فاهم  بابل  ذلك محل عضو جملس حمافظة 
ما  مسؤولية  السياسية  الكتل  عالوي  مانع 
مناطق  من  عدد  يف  امين  تدهور  من  جيري 
والعداء  العداء اخلارجي  ان  ، موضحا  البالد 
الداخلي وعدم التوافق السياسي وعدم تنفيذ 

حاضنة  شكل  اجملرمني  حبق  االعدام  احكام 
جيدة الستيطان اإلرهاب ، داعيا اىل تضافر 
اجلهود يف توحيد العراق من اجل اخلالص من 
اإلرهاب وحواضنه..هذا وكشف النائب صاحل 
أحلسناوي عن إن األيام القليلة املقبلة ستشهد 
وقال   , األمنية  واخلطط  القيادات  يف  تغيريا 
احلسناوي إن اخلروقات األمنية دعت اجلهات 
األمنية  اخلطط  مراجعة  إىل  العالقة  ذات 

ووضع اخلطط البديلة ..

تأثري  من  اجلغرافيا  علم  يف  خمتصون  حذر 
االقتصاد  على  الكوييت  مبارك  ميناء  بناء 
العراقي. وقال الدكتور يف قسم اجلغرافيا يف 
إنشاء  إن  هشام صالح  املستنصرية  اجلامعة 
عن  العراقي  النفط  تصدير  سيعيق  امليناء 
طريق ميناء أم قصر. بدوره، أشار التدريسي 
إىل  جواد  حازم  اجلامعة  الرتبية يف  كلية  يف 

ان اغلب املياه اإلقليمية العراقية غري صاحلة 
للمالحة البحرية، موضحا ان السفن العمالقة 
قبل  الكويتية  اإلقليمية  املياه  مبحاذاة  تسري 
وصوهلا إىل املوانئ العراقية. ويذكر ان حجم 
الشريط البحري العراقي يبلغ  58 كيلو مرتا 

ويعد األصغر بني دول اخلليج العربي.

بنقل  عفتان،  كريم  الكهرباء  وزير  أوعز 
خور  خمازن  يف  املوجودة  التوليدية  الوحدات 
الزبري منذ العام 2010، إىل مواقعها متهيدًا 
لنصبها، مؤكدا أن عدم موافقة جملس النواب 
الوزارة  ملوازنة  إضافية  مبالغ  ختصيص  على 
يف  وصوهلا  عند  مبواقعها  نصبها  دون  حال 

العام املاضي.
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موجز »األحرار« 

بقلم: ح�سني النعمة
على  احلج  اهلل  فرض  لقد 
املستطيع من املسلمني منذ 
من  التاسعة  السنة  أواخر 
الناس  على  )وهلل  اهلجرة، 
استطاع  من  البيت  حج 
إليه سبيال(، وثلة قليلة من 
املؤمنني جندها بني احلجاج 

العراقيني وهم من كد وشقي وتعب للحصول على رخصة حج بيت اهلل 
احلرام؛ ذلك ألن الثلة الكبرية كانت قد دخلت احملاصصة بالشكل 
الدميقراطي الذي ينشده الرواد فكان لكل حزب حصة ولكل مكاتب 
فأعضاء  وذويها،  احلكومية  احلصص  غري  هذا  حصة  الربملانيني 
مصاحله  عن  ويبحثون  عامة  الشعب  ميثلون  التشريعية  السلطة 
للمواطن، ومن بني  ويعملون جاهدين من اجل تقديم خدمة أفضل 
خدماتهم مشاركة الشعب امتيازاته هذا إن صح التعبري، فاملواطن 
العراقي الذي ينتظر طويال من أجل سن قانون خيصه، بات هنالك 

من يشاركه حصته يف حج بيت اهلل احلرام.
ومما أثار انتباهي وأنا أتابع األخبار عن عمل جملس النواب وتشريعه 
القوانني، أن هناك حنو 190 نائبا يستعدون للذهاب إىل بيت اهلل 

احلرام ألداء مناسك احلج للعام احلالي!
أن  السيما  احلرام  اهلل  بيت  إىل  بالذهاب  املواطن  حق  غاب  فيما 
هناك اآلالف من املواطنني، ما زالوا ينتظرون منذ سنوات للذهاب 
اليت  القرعة  عليهم  متلي  ما  وينتظرون  تسجيلهم  رغم  احلج  إىل 
وضعت هلذا الغرض وكأن األمر هو احلصول على قطعة أرض تهبها 

هلم احلكومة وليس الذهاب لبيت اهلل احلرام.
واألمر بات مؤسفا أن يتجاوز ممثلو الشعب حقوق ناخبيهم الشرعية 
أداء فريضة احلج وخاصة كبار  املؤمنني يف  والقانونية على حقوق 
قبل  الفريضة  هذه  أداء  الصرب  بفارغ  ينتظرون  الذين  منهم  السن 
أن يلقوا وجه ربهم وقطعًا سيدعون أمام اهلل على من قطعوا عليهم 
الدرب واستولوا من غري وجه حق على مقاعدهم اليت يستحقونها 

يف قوافل احلجاج..
بيت  حج  على  املزايدة  يف  البعض  يرتكبه  ما  إن  فيه  ال شك  ومما 
العدل  املؤمنني دومًا اىل  الذي يدعو  اهلل هو معصية ألمر اخلالق 
واإلنصاف والرمحة والقناعة ولكن ما العمل وظاهرة )احملاصصة 
حتى  منها  يسلم  مل  واليت  واملرفوضة  اللعينة  واحلزبية(  الطائفية 
على  تقتصر  ال  العملية  تدخل يف  االنتقائية  وأخذت  احلج  فريضة 

املسؤول وحده بل مشلت حتى أقرباءه ومرافقيهم!.

هل ستُحجُّ الى  بيَت اهلل 
ثانيًا: أخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج أثناء الطواف الواجب يف العمرة أو احلّج وميكن تلخيصها مبا يلي:-الحرام!

أ- طوافه بالبيت حال كونه حمدثًا، والالزم عليه التطّهر عند ادائه للطواف الواجب.
ب- اإللتفات اىل اخللف املوجب للّي العنق ورؤية من خلفه أثناء الطواف على االحوط، وال يّضر االلتفات اليسري بصفحة 

الوجه اىل اليمني او اليسار مع التحّفظ على كون يسار بدنه اىل جهة الكعبة.
ج- إستقبال الكعبة أو إستدبارها أثناء الطواف، وحيصل االستقبال عادًة عند إرادة تقبيل الكعبة أو عند االحنراف للسالم 

على ركن احلجر االسود.
د- أن يفصل الطائف بني شوٍط وآخر أو يف أثناء الشوط نفسه بفاصٍل مبقدار عشر دقائق أو أكثر ولو كان ذلك من جهة 

االسرتاحة، ألّنه يؤّدي اىل اإلخالل باملواالة العرفية اليت هي شرُط يف الطواف.
هـ- الطواف يف الطابق العلوي سواء كان ذلك للقادرين عليه أم للعجزة، بل الواجب على القادر عليه اإلتيان به يف الطابق 
األرضي، والالزم على العاجز عن الطواف اإلستنابة إذا كان الطابق العلوي أعلى بناًء من الكعبة املشّرفة – كما هو ذلك 

فعاًل -.
و- عدم اإلنشغال بالصالة معهم عند إقامة صالة اجلماعة يف املسجد احلرام واالنتظار مّدة عشر دقائق أو أكثر حّتى 
فراغهم منها، والالزم على احلاّج الصالة معهم بنّية الفرادى، والبّد إن يواصل الطواف من نفس املكان الذي قطعه فيه 

حبيث ال ينقص الشوط ولو مبقدار إصبع واحد.
ز- اضافة شوط او شوطني اىل الطواف احتياطًا لسد النقص احملتمل، إذا كان الطواف حمكومًا بالصّحة.

ح- قيام بعض احلّجاج بإستنابة الغري يف الطواف مع كونه قادرًا عليه.
ط- قيام بعض احلجاج برتديد التلبية داخل املطاف وخاّصة عند مساعهم أبناء الطوائف األخرى ظّنًا منهم جبواز ذلك.

ي- التدافع مع اآلخرين مّما يستلزم إيذاء الغري.
ثالثًا:- اخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج يف صالة الطواف:-

أ- إتيان صالة حتّية املسجد مثاًل أو صالة أخرى مستحّبة أو قضاء عن نفسه أو عن غريه بعد إنتهاء الطواف وقبل اإلتيان 
بصالة الطواف.

ب- إتيان صالة الطواف يف مكان ال يقع خلف مقام إبراهيم )عليه السالم(، أو يكون خلف املقام بعيدًا عنه مع قدرته على 
الصالة يف مكان أقرب منه اىل املقام بدون حرج ومشّقة.

وأما يف حال  العرفّية،  املواالة  فوات  إختيارًا،إلستلزامه  دقائق  من عشر  أكثر  الطواف وصالته مبقدار  بني  الفصل  ج- 
االضطرار فيجوز الفصل بني الطواف والصالة وإن طال، والعربة فيه بالصدق العريف.

د- تقّدم يف الطواف حكم إقامة صالة اجلماعة وأن ما جيري يف الطواف جيري يف صالته.
هـ- عدم سكوت املصّلي عند حتّركه نتيجة دفع الطائفني له أثناء تأديته صالة الطواف، بل الالزم عليه أن يسكت إىل أن 

حيصل له االطمئنان ثّم يقرأ، ويف حالة حصول ذلك أثناء القراءة فليعد ما قرأه.
رابعًا:- أخطاء ميكن أن يقع بها احلاّج يف السعي:-

أ- الشرب أثناء السعي من الربادات املوجودة هناك وكذا لقضاء احلاّجة مبقدار عشر دقائق أو أكثر، الستلزامه فوات 
املواالة العرفّية وال بأس بذلك إذا كان مبقدار أقل من عشر دقائق.

ب- تقّدم حكم إقامة صالة اجلماعة أثناء الطواف وأّن حكمها حكم صالة اجلماعة أثناء السعي.
أثناء االشواط  الصفا  والسابع(، وعن  والثالث واخلامس  )األّول  الفردية  أثناء االشواط  املروة  بالبدن عن  ج- اإلحنراف 

الزوجية )الثاني والرابع والسادس( وال يضّر االحنراف بصفحة الوجه فقط.
د- إحنراف احلاّج اىل اخللف ليكّلم او ليتفّقد، رفيقه أثناء سريه، بل الالزم عليه إذا اراد اإلحنراف اىل اخللف أن يقف 

وينحرف إىل اخللف ثّم يبدأ بعد ذلك يف مسريه.
هـ- السعي أربعة عشر شوطًا ظّنًا منه اّن الشوط الواحد حُيسب من الصفا اىل الصفا.

و- الركض ما بني الصفا واملروة أو بني العلمني االخضرين، وهو وإن كان ال يضّر بّصحة السعي إاّل اّنه قد يتسّبب يف 
إزعاج الساعني اآلخرين.

السعي يف الطابق العلوي سواء كان ذلك للقادرين على السعي أم العجزة الذين يؤّدون السعي بواسطة العربات املتحّركة، أو 
السعي يف الطابق حتت االرض يف املمر اجلديد من املسعى وهو خمّصٌص ألصحاب الكراسي من العجزة –على ماقيل-.

ح- ان يسعى يف اليوم الثاني الدائه الطواف اختيارًا.

أخطاء تقع يف احلّج)4-2(

من وحي القلم
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املُِوَن{ بسم اهلل الرمحن الرحيم : }َبْل ُهَو َآَياٌت َبيَِّناٌت يِف ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوَما جَيَْحُد ِبَآَياِتَنا ِإال الظَّ
حدْد هدفك جيدًا

هذا سؤال جيب أن توجهه لنفسك، قبل أن تبدأ هذا املشروع: ملاذا أحفظ القرآن؟..
وحاول أن تكون اإلجابة: أنين أحفظ القرآن، حّبًا يف اهلل، وابتغاء مرضاته، وألفوز بسعادة الدنيا واآلخرة.فإذا كان 
هذا هو اهلدف، فتكون قد قطعت نصف الطريق يف احلفظ. حاول أن جتلس وتفكر بفوائد حفظ القرآن، وكيف 
سيغري حياتك كما غري حياة من حفظه من قبلك، وجيب أن تعتقد أن اهلل سييسر لك حفظ القرآن، فهو القائل: 

ِكٍر(. ]القمر : 17[. ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرَآَن ِللذِّ )َوَلَقْد َيسَّ
اغتنم الوقت

ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد، فالعمر قصري وال يعرف اإلنسان متى ميوت، ولذلك أسرع منذ هذه اللحظة إىل 
اختاذ قرار حفظ القرآن، وال جتعل أي حلظة متّر من عمرك إال وتغتنمها بقراءة القرآن وتطبيق ما جاء فيه... 
وتذكَّر أن اهلل سيسألك عن الوقت يوم القيامة، وسوف تندم على كل حلظة مل تذكر فيها اهلل أو تقرأ كتابه أو 

تقدم شيئًا خلدمة هذا الدين.

كيَف حتفظ القرآن من دون معلم؟!

أبدت دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة عن استعدادها للتعاون القرآني 
مع جامعة البصرة وافتتاح العديد من الدورات اليت تسعى إىل نشر الثقافية القرآنية 

بني طلبتها.
للجامعات  القرآني  املشروع  إقامتها  يف  الدار  حققته  الذي  الكبري  اإلجناز  وبعد 
العراقية والذي انطلق من مدينة كربالء متمثاًل جبامعيت كربالء وأهل البيت، اجتهت 

األنظار إىل جامعة البصرة لنشر هذا املشروع القرآني الكبري.
وقام مسؤول شعبة التعليم القرآني يف دار القرآن الكريم األستاذ امحد موسى عمران، 
بزيارة إىل جامعة البصرة، والتقى برئيس اجلامعة األستاذ الدكتور صاحل إمساعيل 

وعمداء الكليات، إلطالعهم على أهمية تطبيق هذا املشروع لطلبة اجلامعة. 
استعداده  وأعلن  لطلبة اجلامعة،  قرآنية  دورات  بفتح  البصرة  رئيس جامعة  ورّحب 

لتوفري قاعات مناسبة إلقامتها.

فنبكي  الكريم،  القرآن  هو  ألنفسنا  نتخذه  أن  جيب  الذي  اخلليل  إن 
عندما يبني عذاب النار، ونفرح طمعًا يف اجلنة وليكون القرآن شفيعنا 
عن  فيضلونا  لنا،  أخالء  املفسدين  الظاملني  نتخذ  أن  ال  القيامة،  يوم 

الذكر من خالل جمالس البطالني، وجلسات اجلدل واملراء والتهمة.
علينا أن نقرأ القرآن الكريم باستمرار، كأن نقرأ عشر آيات كل ليلة 
اللهو، ولنشكل  فلنقلل من ظاهرة جلسات  الغافلني،  ُنكتب من  لكي ال 
جمالس املوعظة والعلم واملعرفة لكي نبعد عن أنفسنا وساوس الشيطان 
الذي يقول عنه تعاىل: )وكان الشيطان لإلنسان خذواًل( )سورة الفرقان 
يف  التدبر  عن  يصرفنا  أن  وحياول  وخيذلنا  يضرنا  فالشيطان   ،)29
آيات القرآن الكريم، وجيعله كتابًا مهجورًا بالنسبة إلينا فيشكونا حينئذ 
قومي  إن  رب  )يا  قائاًل:  تعاىل  اهلل  إىل  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب 
اختذوا هذا القرآن مهجورًا( )سورة الفرقان 30(، وكأنه )عليه الصالة 
والسالم( يريد أن يقول لقد اهتموا جبرائدهم وصحفهم وإذاعاتهم، أما 

القرآن فقد وضعوه وراء ظهورهم.
ـ من مصاديق هذه اآليات القرآنية  ـ ال مسح اهلل  لنحاول أن ال نكون 
وذلك من خالل اإلقبال على تالوة القرآن الكريم تالوة واعية متدبرة، 
وبالشروط واملواصفات اليت ذكرناها، لكي نصل إىل مستوى فهم هذه 

اآليات، وبالتالي إىل مرحلة االنتفاع بها يف حياتنا العملية.
من كتاب )القرآن حكمة احلياة( للسيد حممد تقي املدّرسي.

دار القرآن الكريم بالعتبة احلسينية توّسع آفاق 
لنتخذ من القرآن خلياًل مشروعها القرآني لطلبة اجلامعات العراقية

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 12

الثقافة القرآنية



السادسة من عمره  السالم( يف  )عليه  اإلمام اجلواد  كان 
إىل  املدينة  من  السالم(  )عليه  الرضا  والده  حينما خرج 
خراسان، وبعد اغتيال اإلمام الرضا )عليه السالم( انتقل 
املأمون إىل بغداد واستدعى اإلمام اجلواد إليه، يف حماولة 
احتوائه واحلد من نشاطه يف املدينة اليت كان يرقى إىل 
منربها وخياطب الناس بقوله: »ولوال تظاهر أهل الباطل، 
ودولة أهل الضالل ووثوب أهل اجلهل لقلُت قواًل تعّجب منه 
األولون واآلخرون!! يضع يده الشريفة على فمه ويقول: »يا 

حممد أصمت كما صمت آباؤك من قبل«.
فأنزله  وبّره  اإلمام  بإكرام  املأمون  تظاهر  بغداد  ويف 
بالقرب من داره وأسكنه يف قصره وعزم على تزوجيه من 
الرضا )عليه  التهمة بتصفية  ليدفع عنه  الفضل.  أم  ابنته 
السالم( اليت زعزعت من والء أهل خرسان له. وعّرضته 
وليرتكه  واخر،  حني  بني  تظهر  كانت  اليت  النتفاضاتهم 
قريبًا منه وحتت املراقبة األمنية خوفًا وحذرًا من حتريك 

العلويني ضده.
ولكن تزوجيه من ابنته أم الفضل أثار خماوف العباسيني 
من أن ينتهي األمر معه إىل ما انتهى إليه مع أبيه الرضا 
من والية العهد، فاجتمع أقطابهم إىل املأمون قائلني له: »إن 
هذا الفتى صيب ال معرفة له وال فقه، فأمهله حتى يتأدب 
ويتفّقه يف الدين..« يف حماولة منهم ملنع حصول هذا األمر 
إذ كان يؤرقهم دائمًا فكرة انتقال اخلالفة إىل منافسيهم 
العلويني. فأجابهم املأمون: »وحيكم إني أعرف بهذا الفتى 
منكم! وإن أهل هذا البيت علمهم ومواهبهم من اهلل تعاىل 

على  أمرهم  فأمجعوا  فامتحنوه«  شئتم  وإن  إهلامه،  ومن 
إحضار قاضي القضاة حييى بن أكثم ليمتحن اإلمام )عليه 
منصب  أعلى  وهو  القضاة  لقاضي  واختيارهم  السالم(. 
اإلمام  من  على مدى خوفهم  يدل  آنذاك  الدولة  ديين يف 
حاشد  جملس  ويف  سنه.  صغر  رغم  بعظمته  واعرتافهم 
واجه القاضي حييى اإلمام )عليه السالم( باملسألة التالية: 
واطمئنان  بساطة  وبكل  صيدًا؟  قتل  حمرم  يف  تقول  ما 
أجاب اإلمام )عليه السالم(: قتله يف ِحلٍ  أو حرم؟ عاملًا كان 
احملرم أو جاهاًل؟ قتله عمدًا أو خطأ؟ حرًا كان احملرم أو 
عبدًا؟ صغريًا كان أو كبريًا؟ مبتدئًا بالقتل أو معيدًا؟ من 
ذوات الطري كان الصيد أم غريها؟ من صغار الصيد أم من 
كبارها؟ مصرًا على ما فعل أم نادمًا؟ لياًل كان قتله للصيد 
أم نهارًا؟ حمرمًا كان بالعمرة إذ قتله أو باحلج كان حمرمًا؟ 
واشرأبت األعناق إىل القاضي حييى الذي كان أعجز من 
أن يتابع مسألة اإلمام )عليه السالم( فبان عليه االرتباك 
كنتم  ما  أعرفتم  هلم:  املأمون  فقال  وعجزه،  فشله  وظهر 
جتهلون؟ وتّوج املأمون انتصاره بعقد قران ابنته من اإلمام 

)عليه السالم( يف نفس اجمللس.
اليت  املأمون  أهداف  السالم(  )عليه  اإلمام  على  مل ختَف 
كانت ختضع للحسابات اآلنية الضيقة واملصلحة الشخصية. 
املصلحة  أساس  على  مبنية  اإلمام  تصرفات  جاءت  بينما 
اليت  الواسعة  مع احلسابات  ومنسجمة  العامة  اإلسالمية 
ختدم اإلسالم عل املدى البعيد. واستطاع اإلمام بذلك أن 

حيقق أهدافه من خالل:

العباسية  واألسرة  املأمون  بني  الكبري  الشرخ  إبقاء   -1
بتزّوجه من أم الفضل.

مواجهة  يف  أحقيتها،  وإظهار  اإلمامة  قضية  تدعيم   -2
مواجهة  عرب  ذلك  ومّت  سنه،  صغر  نتيجة  بها  التشكيك 
وإفحامه،  الدولة  يف  ديين  منصب  أعلى  القضاة  قاضي 

وغريها من احملاججات.
3- إجياد أكرب قدر من احلرية على مستوى حتركات اإلمام 

واتصاله بقواعده الشعبية وختفيف وطأة الضغط عليهم.
رغم  املدينة  إىل  السالم(  )عليه  اإلمام  إنتقل  وبالفعل 
والتثقيف  التوعية  يف  مهامه  ليمارس  املأمون  حتفظات 
من  ضيق  يف  خالهلا  يكن  مل  مالئمة  أجواء  يف  واإلرشاد 
به  يتصلون  أصحابه  فكان  أحد.  من  مراقبًا  وال  أمره 
كما  واحلقوق.  الشرعية  األحكام  إليهم  وتصل  مباشرة 
للناس ما اشتبه عليهم من أمر  كان يدّرس وحياور ويبني 
دينهم ودنياهم حتى حتّول بيته إىل مدرسة يؤمها العلماء 
والفقهاء من خمتلف أقطار العامل اإلسالمي، وختّرج منها 
العديد من أصحاب الفضل يف حفظ األحاديث واألحكام 

ونقلها ألتباعهم.
تزوج )عليه السالم( أم الفضل بنت املأمون، واختذ )عليه 
اهلادي)عليه  علي  منهن  فأجنب  أوالد  أمهات  السالم( 
فلم  الفضل  أم  أما  وامامة،  وفاطمة  وموسى،  السالم(، 

ينجب منها.
استمر اإلمام اجلواد )عليه السالم( يف مسريته اإلصالحية 
قّمة  ميّثل  كان  الذي  املعتصم  وخلفه  املأمون.  وفاة  حتى 
االحنراف على رأس السلطة. ومل ترق له نشاطات اإلمام 
اإلقامة  حتت  ووضعه  بغداد  إىل  فاستدعاه  اإلصالحية 
اجلربية مدة من الزمن بهدف احلد من نشاطه، ولكنه بات 
يشكل خطرًا عليه نتيجة التفاف الناس حوله وتأثرهم به، 
فأوعز إىل زوجته أم الفضل فدّست له السم يف الطعام 

فقضى اإلمام شهيدًا.

سريُة اإلمام حممد بن علي اجلواد )عليه السالم(

الشهوات،  وارفض  الفقر،  واعتنق  الصرب،  توسد   -1
وخالف اهلوى، واعلم أنك لن ختلو من عني اهلّل، فانظر 

كيف تكون.

املسلول،  كالسيف  فإنه  الشرير،  ومصاحبة  إياك   -2
حيسن منظره، ويقبح أثره.

3- ال تعاِد أحدًا حتى تعرف الذي بينه وبني اهلّل تعاىل، 
فإن كان حمسنًا فإنه ال يسلمه إليك، وإن كان مسيئًا فإن 

علمك به يكفيه فال تعاده.
4- ال تعاجلوا األمر قبل بلوغه فتندموا، وال يطولن عليكم 
األمد فتقسو قلوبكم، وارمحوا ضعفاءكم، واطلبوا من اهلّل 

الرمحة بالرمحة فيهم.

من وصايا اإلمام اجلواد )عليه السالم(:
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حتقيق / عالء السالمي

حنو سبعة آالف نسمة يقطنون 

منطقة الشبانات التابعة اىل ناحية 

فرحية شرق كربالء يعانون من قلة 

اخلدمات املتوفرة خصوصا ما يتعلق 

منها بتوفري اكسري احلياة )املاء( 

واخلدمات الطبية، )االحرار( وضمن 

متابعتها الدائمة هلموم املواطنني 

وعرضها امام املعنيني للتوصل اىل 

حلول ناجعة وعاجلة، قامت جبولة 

يف هذه املنطقة القريبة عن مركز 

مدينة كربالء املقدسة والتقت عددا 

من املواطنني ..

مئات العوائل تعتمد على السيارات 
احلوضية للحصول على املاء

املواطن علي الشيباني 
قال لـ )االحرار( » رغم 
تسكنها  منطقتنا  ان 
اال  العوائل  من  املئات 
إننا نفتقر إىل ابسط 
الضرورية  اخلدمات 

الطبية  واخلدمات  للشرب  الصاحل  املاء  منها 
رغم توفر مركز صحي يف املنطقة ، وأوضح 
الشيباني » تضم منطقتنا حنو ثالث مدارس 
تشهد أكثر من دوام رمسي الن أعداد التالميذ 

فيها ما يقارب من سبعمائة تلميذ ، ورغم هذه 
إالإننا  العوائل  وتلك  التالميذ  من  األعداد 
على  بالتالي  ونعتمد  اإلسالة  ماء  إىل  نفتقر 
دائرة  توفرها  اليت  احلوضية  السيارات  مياه 
من  نعاني  كما   « وأضاف   ، املنطقة  إىل  املاء 
املركز  يف  وعالجات  طبية  كوادر  وجود  عدم 
حيث  املنطقة  يف  املوجود  الفرعي  الصحي 
صيدالني  واىل  طبيب  اىل  املركز  يفتقر 
وكذلك اىل عالجات طبية مما يضطر االهالي 
اىل الذهاب اىل مراكز صحية اخرى لصرف 
اخلارجية  الصيدليات  من  شرائه  او  العالج 
بعضهم  حتملها  يستطيع  ال  رمبا  بأسعار 
الشيباني  وناشد  املادية«  حاالتهم  لضعف 
والصحة  املاء  دائرتي  يف  املسؤولة  اجلهات 

إلجياد حلول ناجعة هلذه املشاكل.. 
من جهته قال املهندس حيدر خلف من اهالي 
منطقة الشبانات لـ )االحرار( » منذ فرتة طويلة  
بسبب  للشرب  الصاحل  املاء  شحة  من  نشكو 
عدم توفر مصادر التغذية الرئيسية ، مشريا 
اىل ان اجلهات املسؤولة قامت بنصب حمطات 
تصفية تعتمد بصورة رئيسية على وجود املياه 
بنهر احلسينية ، واضاف » والن املياه قطعت 
يف هذا النهر بسبب اعمال التبطني منذ حنو 
مثانية اشهر او اكثر فان تلك احملطات توقفت 
، مستدركا  املاء لألهالي  توفر  وبالتالي عدم 
ان املاء جهز اىل املنطقة خالل شهر رمضان 
بسبب ضخ املياه بالنهر لكننا منذ ذلك الشهر 
احلوضية  السيارات  على  نعتمد  االن  واىل 
اليت تقوم بإرساهلا دائرة املاء ، وتابع املهندس 

خلف القول لـ )االحرار( »تعداد املنطقة يزيد 
على سبعة االف نسمة وكما تعلمون فان عدد 
املاء  دائرة  متلكها  اليت  احلوضية  السيارات 
ال  وهذه  سيارة  وعشرين  عن مخس   التزيد 
تكفي وحدها ملنطقة الشبانات فكيف ان كانت 
ودعا   ، كربالء  يف  اخرى  مناطق  على  توزع 
احلكومة  )االحرار(  من خالل  املهندس خلف 
املؤمل  الواقع  اىل  جبدية  النظر  اىل  احمللية 

الذي يعيشه اهالي املنطقة وتوفري اخلدمات 
اليها بسرعة خصوصا املاء ..

عدم وجود طبيب خمتص يف املركز 
الصحي ، وصحة كربالء تعزوه إىل 

قلة الكوادر الطبية يف احملافظة 

الشباناُت..
شكاوى من تردي اخلدمات ووعود حبلول عاجلة

حتقيقات
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)األحرار( وصلت اىل املركز الصحي الفرعي 
الفين  املمرض  والتقت  الشبانات  منطقة  يف 
بشان  حتدث  الذي  الكاظم  عبد  صاحل 
هذه  يف  الطبية  باخلدمات  املقدمة  الشكاوى 
املنطقة قائال » املركز يفتقر اىل وجود طبيب 
 ، صيدالني  معاون  او  وصيدالني  خمتص 
املعنيني  ردود  حبسب  املركز  هذا  الن  وذلك 

ال  املنطقة  سكان  تعداد  الن  فرعي   مركز  
الصحي  واملركز  نسمة  االف  السبعة  يتجاوز 
حتى يكون رئيسيا البد ان يكون سكان املنطقة 
ان  اىل  مشريا   ، شخص  ألف  عشر  مخسة 
املنطقة  بسكان  يدفع  الطبية  نقص اخلدمات 
اىل الذهاب اىل مراكز صحية بعيدة او اىل 

العيادات اخلارجية مما اثقل كاهل املواطنني 
خصوصا وان الكثري منهم من أصحاب الدخول 

احملدودة ..
يف املقابل عزا مدير عام صحة كربالء الدكتور 
عالء محودي بدير لـ )األحرار( » عدم وجود 
الفرعي يف  الصحي  املركز  يف  معاجل  طبيب 
الشبانات إىل قلة الكوادر الطبية يف احملافظة 
، مبينا إن املراكز الصحية الفرعية تدار من 
قبل معاون طبيب أما املراكز الصحية الرئيسية 
فإنها تدار من قبل أطباء وهذا يعود إىل قلة 
األطباء املمارسني يف كربالء ، مؤكدا انه يف 
الكوادر فستعمل دائرة صحة  حال توفر تلك 
كربالء على تهيئة كوادر طبية متخصصة يف 

األرياف واملناطق البعيدة .. 

جتاوزات بعض املواطنني على االنهر 
حتول دون وصول حصة مائية كافية 
لتشغيل جممع املاء اخلاص باملنطقة 

عبد  حيدر  كربالء  ماء  مدير  بني  ذلك  إىل 
يف  املاء  نقص  أسباب  )األحرار(  لـ  العباس 
السيارات  على  واعتمادها  الشبانات  منطقة 
 « بالقول   باملاء  جتهيزها  يف  احلوضية 
منطقة  الذي شهدته  السكاني  التوسع  بسبب 
يف  سابقا  تعتمد  كانت  اليت  الشبانات 

جممع  على  للشرب  الصاحل  باملاء  جتهيزها 
مكعبا  مرتا   50( بطاقة  كربله  نهر  على  املاء 
/ساعة( ، قامت مديرية ماء كربالء وجبهود 
اكرب  بطاقة  أخر  ماء  جممع  بتنفيذ  كوادرها 
تصل اىل )100مرت مكعب /ساعة( على نهر 
اجملمع  هذا  اجناز  وبعد  وبالفعل   ، فرحية 
وتشغيله بصورة صحيحة أصبح لدينا فائض 
حيث أوصلنا املاء اىل املناطق البعيدة عن هذه 
ان انفاض مستوى  اال   « وأضاف   ، املنطقة 
بسبب  وكربله(  )فرحية  األنهر  هذه  يف  املاء 
أعمال التبطني على نهر احلسينية الذي يغذي 
هذين النهرين وجتاوزات بعض املواطنني من 
ونصب  املنافذ  وتضييق  القناطر  بناء  قبيل 
حصة  وصول  دون  حال  الزراعية  املاطورات 

املهندس  وتابع   ، اجملمع  لتشغيل  كافية  مائية 
حيدر عبد العباس قائال مسالة التبطني حلت 
بالتنسيق مع مديرية مشاريع الري والبزل من 
خالل تنفيذ منفذ خاص لنهر احلسينية هلذين 
نعاني  مازلنا  لكننا  وكربله(  )فرحية  النهرين 
بتشكيل  باشرنا  اليت  التجاوزات  مسالة  من 
جلنة خاصة ستقوم باستمرار إلزالتها وتطهري 
التجاوزات  إزالة  فرقة  مع  بالتنسيق  النهر 
وبالتالي  للمجمع  كافية  مائية  حصة  لتأمني 

توفري مياه صاحلة للشرب اىل اجلميع.   

حتقيقات
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مما الشك فيه إن مشاريع اجملسرات اليت 

تنفذ يف كربالء مهمة جدا ألبناء املدينة 

لفك الزخم املروري احلاصل على مدار 

الساعة يف التقاطعات الرئيسية للمدينة 

وذلك لكثرة السيارات والدراجات النارية 

اليت يتواىل دخوهلا إىل للبلد بصورة 

عامة ومن غري توقف.
يف  جمسرين  احملافظة  ستفتح  القادمة  األشهر  ففي 
تعمل  اآلن  وهي  الضريبة  وجمسر  طويريج  باب  تقاطع 
ولكن بصورة بطيئة يف جمسر تقاطع سيف سعد وتقاطع 
مليئة  اجملسرات  من  القريبة  الطرق  جعل  مما  اجلاير 
باحلفريات وازدحام السيارات بصورة مستمرة نتيجة غلق 

العديد من الطرق الرئيسية  القريبة من موقع العمل.
طرق  وجود  وعدم  الطرق  من  العديد  غلق  عنه  نتج  مما 
بديلة مالئمة حلركة املركبات وقد وّلد هذا األمر استياء 
مطالبني يف  املدينة  املركبات يف  أصحاب  قبل  من  كبريا 
بواقع  ساعة   )24( لفرتة  العمل  باستمرار  نفسه  الوقت 
بالسرعة  املشروع  اجناز  يتم  كي  وليلة  نهارية  وجبتني 

املمكنة.
لذا التقت )األحرار( عددا من املواطنني الستطالع رأيهم 
باملوضوع، حيث قال املواطن )كريم عبد القادر( جيب على 
احلكومة احمللية واجلهات املسؤولة عن إقامة اجملسرات 
أن تعمل بصورة مستمرة وبدون توقف وبواقع وجبتني من 
حيوية  اجملسرات  بها  تقام  اليت  التقاطعات  كون  العمل 

ومهمة جدا.
فعند مرورنا بالقرب من اجملسرات اليت مل تنجز لغاية 
اآلن نالحظ كوادر عاملة قليلة وعدم استغالل الليل رغم 
األهمية البالغة هلذه املشاريع حيث ستساعد وجبزء كبري 

يف حل أزمة زمحة السري يف املدينة.
يف  األجرة  سائقي  احد  وهو  كاطع(  )كاظم  قال  بينما 
ال  احمللية  احلكومة  نفذتها  اليت  البديلة  الطرق  جوابنا، 
جدا  وعرة  ألنها  للمركبات  وليست  البشر  لسري  تصلح 
وتكثر فيها احلفر باإلضافة إىل مواكبتها ألعمال اجملاري 
الصناعي  احلي  لزيارة  فاضطر  األحياء  يف  وحفرياتها 

ما  تصليح  لغرض  أسبوعيا  األحيان  بعض  ويف  شهريا 
تفسده احلفر.

وتابع مسعنا تصرحيات عديدة  يف وسائل اإلعالم من قبل 
السيد احملافظ بعدم تبليط الطرق واكسائها وخاصة يف 
األحياء القريبة من اجملسرات غري املنجزة حلني اكتماهلا 
ورغم هذه املعاناة ال اعرف سبب التهاون وعدم االكرتاث 
من قبل احلكومة للعمل على مدى )24( ساعة يف سبيل 

اجناز اجملسرات بسرعة خدمة ألهالي املدينة.
أما )مناف صبيح( صاحب أسواق يف منطقة امللعب فقد 
على   املركبات  مرور  نتيجة  الغبار  كثرة  من  أعاني  قال، 
مشروع  إقامة  نتيجة  إنشاؤه  مت  الذي  البديل  الطريق 
تطاير  كثرة  بيوتنا من  أيضًا يف  نعانيه  ما  وهذا  اجملسر 

األتربة وتسبب احلساسية والربو وخاصة ألطفالنا.
من جانبه قال رئيس دائرة املهندس املقيم ملشروع جمسر 
)مهندس  اجلاير  تقاطع  السالم( يف  )عليه  العباس  ونفق 
كربالء  بلدية  مديرية  كوادر  باشرت  علي حممد(،  خالد 
بتشكيل دائرة املهندس املقيم مبشروع إنشاء جمسر ونفق 
حيث  اجلاير  تقاطع  منطقة  يف  السالم(  )عليه  العباس 
تعترب شركة انوار سولر للمقاوالت العامة الشركة املنفذة 
للمشروع وبإشراف مباشر من قبل مديرية بلدية كربالء.

وتابع: متت املباشرة بتاريخ 2010/8/24 وقد رافق العمل 
الرفع  واجبة  حتتية  بنى  هنالك  كون  الصعوبات  بعض 
من  حزمة  وكذلك  وخمتلفة  كبرية  بأقطار  املاء  كأنابيب 
التقاطعات اخلاصة بدائرة اجملاري، حدث فيها كشوفات 
إضافية وأضيفت إىل أصل قيمة املشروع أي بعد أن كان 
بكلفة )15( مليار دينار أضيفت إليه )3( مليارات والزالت 

هذه التعارضات.
احمللية  احلكومة  مع  وبالتنسيق  املباشرة  بعد  وأضاف: 
أن  استطعنا  العامة  واألشغال  البلديات  وزارة  من  ودعم 
حنصل على جزء من املشروع ميثل 20% الذي هو شارع 
محزة الزغري باشرنا بتنفيذ أعمال اجملسر فيه واجلسر 
اجلسر  من  الثاني  اجلزء  أما  اجلزء،  هذا  من  مكتمل 
بالكهرباء  اخلاصة  والتعارضات  املشروع  أعمال  وباقي 
من  املشروع  وعانى  تأخرت  النفق  وأعمال  واالتصاالت  
فرتة توقف منذ 2010/10/1 لغاية 2011/8/11  وذلك 
كون  الطريق  لقطع  قرار  على  احلصول  صعوبة  بسبب 
الطريق حيويا والطرق البديلة اليت وجدت ال تنسجم مع 

احلجم املروري املوجود يف التقاطع.
التسعة اليت عاناها املشروع من توقف ليست    االشهر 
بالشيء اهلني لكن هذا التوقف كان خارج إرادتنا الن يف 
والسيد احملافظ ال نصل  العمليات  قيادة  مع  اجتماع  كل 
إىل نتيجة الن الطرق البديلة ال تليب الطموح مما جعلنا 

نسرع يف العمل كي نقطع الطريق الن املشكلة موجودة.
القادمة  الـ)10( أشهر  ووعد حممد أهالي كربالء إن يف 
مرحيا  عملنا  يكون  ذلك  وبعد  والنفق   اجلسر  سنكمل 
بالنسبة لبقية املشروع )املقرتبات( واليت ستكمل بعد )4( 
املوافقة  حصول  وأكد  والنفق.  اجملسر  افتتاح  من  أشهر 
األيام  ويف  احملافظ  والسيد  العمليات  قيادة  قبل  من 
القادمة ستشهد عمال ليل ونهار وبواقع وجبتني كي ننجز 
ويفك  أهالي كربالء  الذي سيخدم  بالوقت احملدد  العمل 
الزخم احلاصل يف التقاطع وتكون هنالك انسيابية عالية 

للمرور.

من أجِل فكِّ االختناقات املرورية يف العديد من التقاطعات احليوية
مواطنو كربالء يطالبون  بالعمل )24( ساعة إلكمال مشاريع اجملسرات

تقرير: تيسري عبد عذاب
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الشباب  ووزارة  العراقي  الشباب  لربملان  بادرة  يف 
والرياضة يف دعوة طلبة العراق يف املهجر لزيارة 
العتبات املقدسة يف العراق واإلطالع على احلضارة 
العراقية الواغلة يف الرتاث والقيم اإلنسانية الغراء، 
كانت هلم زيارة ملرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( 

بوفد ضم 130 طالبا عراقيا من املهجر والعراق.
احلسني  اإلمام  بزيارة  تشرفه  بعد  الضيف  الوفد 
للعتبة  العام  باألمني  لقاء  له  كان  السالم(  )عليه 
املهدي  عبد  الشيخ  مساحة  املقدسة  احلسينية 
الصحن  يف  األنبياء  خامت  قاعة  على  الكربالئي 
وارفة  كلمة  لسماحته  وكان  املقدس  احلسيين 
متضمنة  احملتويات  جزلة  األسلوب  املعاني مجيلة 

على حكٍم عديدة أتت عن جتارب شخصية حية.
األمانة  باعتزاز  كلمته  أستهل  قد  مساحته  وكان 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة للقائها بثلة الشباب 
العراقي ممن يعيشون يف بالد الغربة، مشريا إىل 
وكأنهم  بالعراق  مرتبطة  زالت  ال  »جذورهم  إن 
الشكر  مساحته  أوصل  وكذلك  فيه«،  يعيشون 
إىل »األساتذة الذين يرعون هكذا بوادر تستدعي 
اللحمة واالرتباط القويم بني الشباب ويعملون على 

تعزيز االنتماء«.
بعد ذلك حتدث الشيخ الكربالئي يف ثالثة حماور 
أوهلا ما له عالقة مبرحلة الشباب وأهميتها على 
حياة اإلنسان، وثانيها هوية االنتماء ذلك ألن لكل 
إنسان انتماء يرتبط مع فكر وحضارة تعود جذورها 
إىل أصول هذا اإلنسان، مبينا تشخيص تلك اهلوية 
وما هي استحقاقاتها وثالثها ما يتعلق بطلب العلم، 
كون العلم فريضة على كل مسلم، واحملور األخري 
ويشرتك  األولني  باحملورين  وثيقا  ارتباطا  يرتبط 

معهما يف حتقيق األهداف املنشودة.
ويف معرض حديثه عن احملور األول أشار مساحته 
إىل إنه »البد لكل إنسان أن يشخص ما هي رسالته 
الذي  تعاىل  ووظيفته يف احلياة، ألن اهلل  ومهمته 
خلق اإلنسان وأكرمه بالعقل والفكر والثقافة وبعثة 
األنبياء وإنزال الكتب السماوية وسخر مجيع ما يف 
لذلك  تساؤالت  هنالك  تكون  أن  البد  الكون ألجله 
اإلنسان يسعى من خالهلا الوصول إىل جواب ما 

هي رسالته يف احلياة وما هو مصريه«.
فرتة  تكون  أن  جيب   « الكربالئي،  الشيخ  وتابع 
على  والعمل  وإرادة  ونشاط  حيوية  فرتة  الشباب 
مواجهة املشاكل اليت تعرتضهم، كما جيب اغتنامها 
حتديد  يكون  كذلك  تعود،  وال  تنتهي  السنني  ألن 
أن  الشباب اليت جيب  مستقبله على منطلق حياة 

يستثمرها مبا ينفع اجملتمع والبلد«.
وزاد مساحته إن »الشباب من النعم العظيمة اليت 
يغفل اإلنسان عنها وعما تقتضيه هذه املرحلة كما 
ورد يف بعض األحاديث )شيئان ال ُيعرف فضلهما 
إال من فقدهما الشباب والعافية(«، مناشدا الشباب 
أن يسألوا من صار عنده رصيد من اخلربة وجتارب 
احلياة ليتعرفوا أن مرحلة الشباب أمثن شيء يف 

حياة اإلنسان«.
من هنا أكد مساحته أن »يستشعر اإلنسان بشرف 
هوية االنتماء وأن يعتز بهذه اهلوية لوجود مقومات 
هذا  إىل  ينتمي  الذي  لإلنسان  والفخر  االعتزاز 
البلد ملا فيه من حضارات وفكر ومصلحني وتأريخ 
والسؤدد  والكرامة  العزة  رؤوس  متثل  وعقول 

للمجتمعات«. 

ختاما دعا مساحته وفد الطلبة أن يكونوا مصدر 
السفارة  متثلون  أنتم  بقوله  وطالبهم  البلد  اعتزاز 
احلقيقية للعراق يف اخلارج بالتزامكم واحرتامكم 
شعوب  مع  املعاشرة  وحسن  والقوانني  األنظمة 
البلدان املقيمني فيها وحثهم على االلتزام بالصدق 
البلدان  تلك  إىل  لتثبتوا  بالعهود  والوفاء  واألمانة 

أنكم تنتمون إىل حضارات عريقة وعظيمة«.
)مصطفى  األستاذ  الوفد  ممثل  علق  جانبه  من 
الدولي  والتعاون  العالقات  عام  مدير  حبيب( 
الشيخ  كلمة  على  والرياضة،  الشباب  وزارة  يف 
الكربالئي أنها »إشارة إىل عمق الشعور بالوطنية 
جتلت مبحاورها الثالثة وحتدثت عن معان  عديدة 
أشارت إىل القيم احلضارية واإلنسانية والوطنية«.
الشباب  برملان  ممثل  حسون(  )حسام  بني  فيما 
طلبة  من  العراقي  الشباب  دعوة  »متت  العراقي 
اجلامعات يف البلدان األوربية واألمريكية والعربية 
برنامج  وفق  والرياضة  الشباب  وزارة  طريق  عن 
وكذلك  العراق  يف  املقدسة  املراقد  لزيارة  وضع 
العراقية والربنامج مستمر  آثار احلضارات  زيارة 

ملدة أسبوع«.
فيما كان للزائرين من طلبة املهجر رأي خاص حول 
زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( خصوصا وإن 
فبينهم  والدته،  منذ  اإلمام  لزيارة  يفد  مل  أغلبهم 
من وصف مشاعره باجلياشة وبينهم من عرب عن 
فرحته كونه سجل من زائري اإلمام احلسني )عليه 
زيارته  على  كثريا  اهلل  من شكر  وهنالك  السالم( 

العراق بعد فراق دام ألكثر من ثالثة عقود.

الشيخ الكربالئي خالل لقائه وفَد طلبة العراق يف املهجر:

جذوركم الزالت 
مرتبطة بالعراق 

وكأنكم تعيشون فيه

تقرير: حسني النعمة
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تقرير: علي اجلبوري

تكاد  املقدسة  املراقد  إىل  الزائرين  نظرة 
حيّطون  فهم  اجلميع  بني  متقاربة  تكون 
رحاهلم يف هذه البقاع الطاهرة للتربك بها 
والدعاء حتت قبابها اليت تتفتح مثل النوافذ 

وتعاود عليهم بقضاء احلوائج. 
إىل  اآلثار  علماء  نظرة  تكون  كيف  ولكن 
اإلمام  مرقدي  وخاصة  املقدسة  العتبات 
احلسني وأخيه أبي الفضل العباس )عليهما 
ومعمارية  فنية  حتفة  بعّدهما  السالم( 
كربالء  مدينة  بها  تشّرفت  مقدسة  وبقاعا 

منذ مئات السنني.
هذا ما بّينه لنا علماء آثار متعددو اجلنسيات 
خالل زيارتهم ملدينة كربالء املقدسة، ضمن 
زيارتهم امليدانية للمناطق األثرية يف العراق 
املوغلة يف التاريخ، وكانت هلم نظرة الباحث 
معماري  فن  من  يراه  ملا  قيمة  يضع  الذي 
اإلمام  مرقد  حيتضنه  مجيل  إسالمي 
احلسني )عليه السالم(، حيث أدىل أحدهم 
املرقد  إىل هذا  برتّقب  ينظر  وأخذ  بدلوه 
الذهبية   وقبته  مئذنتيه  ومجالية  الطاهر 
وإىل حرفية الكاشي الكربالئي الذي يغّلف 
وصواًل  العظيم  اإلهلي  البيت  هذا  جدران 

إىل قرب سيد الشهداء )عليه السالم(.
فعن مشاعره األوىل وهو يدخل إىل مرقد 
اإلمام احلسني )عليه السالم(، يقول أستاذ 
لـ  بن(  )كامريون  نيوزلندا  جبامعة  اآلثار 
السكينة  من  شيء  هنالك  »كان  )األحرار(: 
قد دخل قليب عند زيارتي إىل كربالء، حتى 
اكتحلت عيناي واضطرب فؤادي وأنا أنظر 
إىل مرقد هذا الرجل العظيم الذي حيط 
تطلعت  لقد  الزائرين..  ماليني  رحابه  يف 
جيدًا إىل وجوه الزائرين املتهجدة بالدعاء 

وانبهرت جبماله  القدسّي..  املرقد  يف هذا 
إىل  إضافة  أكسبته  اليت  تشييده  وطريقة 
مكانته الدينية منظرًا من اهليبة والعظمة«.

فيما أوضَح زميله اآلثاري )فروم ويلز( من 
»مرقد  إّن  )األحرار(  لـ  حديثه  يف  انكلرتا 
مجيع  من  جدًا  مجيل  احلسني  اإلمام 
مقومات  كافة  حيمل  أنه  وأرى  النواحي 
املنظر  عن  فضاًل  العمراني،  التطّور 
اجلميل الذي يقيم فيه الزائرون طقوسهم 
إجيابية  انطباعات  سجلنا  لقد  وعباداتهم، 
وحنن ندخل إىل هذا املكان املقّدس ونتمنى 
أن تكون لنا زيارة أخرى أكثر عمقًا وتفّحصًا 

هلذا الصرح اإلسالمي الشامخ«.
اليت  اليمنى  يده  بسّبابة  )ويلز(  وأشاَر 
احلرم  حنو  واضحة،  بعفوية  ارتعشت 
احلسيين وحيث القرب الشريف وهو قائاًل: 
املراقد  هذه  تكون  أن  أتصّور  أكن  مل   «
املقدسة بهذه اهليبة واجلمال، وما تّقدم من 

سررنا  لقد  السعداء،  زائريه  إىل  خدمات 
من  الكثري  واستكشفنا  هذه  بزيارتنا  جدًا 

األسرار«.
وحتدث لزمالئه: »ال وقت لدينا اآلن، لنأخذ 
احلسني  اإلمام  مرقد  يف  سريعة  جولة 
ونشبع عيوننا وأنفسنا من جّنته وال تنسوا 

التقاط الصور التذكارية«.
الوفد،  مع  احلاضر  السياحي  املرشد  أما 
حممد أمان اهلل من هيئة السياحة العراقية 
كانت  اآلثار  علماء  وفد  »زيارة  بأّن  فبنّي 
سريعة جدًا لكربالء ولكنهم أبدوا إعجابهم 
وخاصة  للمدينة  األثرية  باملناطق  الكبري 
زيارة  على  وأكدوا  املقدسة  مراقدها 

مستقبلية الستكشافها جيدًا«.
وأكمَل أمان اهلل حديثه، بأّن »الوفد الزائر 
يف  األثرية  املناطق  إىل  زيارة  هلم  كانت 
وهم  كربالء،  مبدينة  واختتمت  العراق 
)اسرتاليا،  متعددة  أجنبية  جنسيات  من 

نيوزلندا، انكلرتا، أمريكا وأملانيا(«.

علماُء آثار أجانب:
عظمة مرقد اإلمام احلسني ومجاله يسحران كل من يزوره

أستاذ آثار جبامعة نيوزلندا:
 كان هنالك شيء من السكينة قد دخل 

قليب عند زيارتي إىل كربالء، حتى 
اكتحلت عيناي واضطرب فؤادي وأنا أنظر 
إىل مرقد هذا الرجل العظيم الذي حيط 

يف رحابه ماليني الزائرين..

عامل آثار من انكلرتا: 
مل أكن أتصّور أن تكون هذه املراقد 

املقدسة بهذه اهليبة واجلمال، وما تّقدم 

من خدمات إىل زائريه السعداء، لقد 

سررنا جدًا بزيارتنا هذه واستكشفنا 

الكثري من األسرار.

فروم ويلزكامريون بن
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أبرمت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
 )O.S.I( العاملية  التصاميم  شركة  مع  عقدا 
لعالج أمراض السرطان من أجل إنشاء مركز 

سرطاني حديث ومتطور يف كربالء املقدسة.
احلسينية  العتبة  يف  املالية  قسم  رئيس  وقال 
املقدسة األستاذ )جالوي نعمة السيالوي( إن 
بشراء  قامت  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
مستشفى  إلنشاء  املالية  وزارة  من  االرض 
خريي على أرض بلغت مساحتها )12( دومنا 

بالفعل  )كربالء - احلر( ومت  تقع على طريق 
العاملية   الشركات  كافة  مع  اتصاالت  إجراء 
واألطباء أصحاب االختصاص من اجل تقديم 
العروض التصميمية اخلاصة لبناء املستشفى.

شركة  مع  العقد  توقيع  مت  وقد  وأضاف، 
السرطان  أمراض  لعالج  العاملية   )O.S.I(
الكميات  وجداول  التصاميم  إعداد  لغرض 
من  املهم  املوقع  هذا  على  اإلشراف  وكذلك 
بداية املباشرة بالعمل إىل نهاية املشروع، ومن 

وجداول  املخططات  هذه  تقديم  قريبا  املؤمل 
الكميات إىل العتبة احلسينية املقدسة لغرض 
من  يوما   )60( مدة  خالل  عليها  املصادقة 
تاريخ توقيع العقد املربم بني العتبة احلسينية 
والشركة املصممة. وأكد السيالوي، عندما تتم 
املصادقة على التصميم سيتم املباشرة بالعمل 
يف  القرار  بأصحاب  االتصال  وسيتم  فورا 
احلكومة املركزية لغرض احلصول على متويل 

كايف هلذا املشروع.

املقدسة  احلسينية  العتبة  فرنسي  وفد  زار 
أروقتها وبعض أقسامها، وقد ضم  وجتول يف 
من  ورجاال  نساء  األشخاص  من  عددا  الوفد 
إعجابه  أبدى  حيث  االختصاصات  خمتلف 
وانبهاره بالعمارة اإلسالمية املوجودة يف العتبة 

احلسينية املقدسة.
وقالت رئيسة الوفد الزائر )كاترينا سودغو(، 
إنين سعيدة لزيارة اإلمام احلسني وأخيه أبي 
الفضل العباس )عليهما السالم( للمرة األوىل 
يف حياتي وهذا شرف كبري لي أن أتواجد يف 

هذا املكان املقدس.
موضحة إن ديانتها مسيحية كاثوليكية واليت هلا 
بعض التصورات السلبية عن اإلسالم وقدومي 
هنا لالستطالع كوني جيولوجية وأيضًا لكثرة 
وسائل  يف  املقدس  املكان  هذا  عن  مساعنا 
اإلعالم املختلفة، وإني متنيت أن أحضر هلذا 
األشياء  عن  مباشر  بشكل  أطلع  كي  املكان 
اهلل  شاء  وان  الكاثوليكية  الديانة  يف  املبهمة 
يف املستقبل سأفصح هذا الشيء الذي ملسته 
املكان  هذا  ورؤية  للقدوم  للفرنسيني  وانقله 

العظيم وملعرفة الدين اإلسالمي عن كثب.

جيولوجية  عاملة  إني  مبا  )سودغو(  وأضافت 
فانا ادرس عن العراق منذ أكثر من )30( عاما 
وهذه الزيارة هي طوعية حيث اتفقنا أنا وعدد 
ونتقدم  املكان  هذا  نزور  كي  أصدقائي  من 
املسيحية  الديانة  بني  اإلبهام  لتوضيح  خطوة 
كما  أمورا  هنالك  الن  واإلسالم  الكاثوليكية 
يف  ونتداوهلا  نسمعها  وسيئة  سلبية  أسلفت 
فرنسا مبا خيص الفرق بني الديانتني فرغبت 
األمور  هذه  من  التحقق  يف  وأصدقائي   أنا 

وتوضيحها.

عمليات  من  امسعه  مما  اخف  مل  أنا  وتابعت 
مستقبال  وسأحتدى  العراق  داخل  إرهابية 
املكان  هذا  لزيارة  وادخل  اإلرهابيني  مجيع 
املقدس، حنن من مجيع االختصاصات أنا عاملة 
ومدرسون  ممرضون  هناك  وأيضا  جيولوجية 
من  العديد  زرنا  الوفد،  يف  معنا  موجودون 
احلسني  واإلمام  كربالء  يف  األثرية  األماكن 
)عليه السالم( هو أهم ميزة يف كربالء وبهرت 

ملا فيه من زخرفة ونقوش إسالمية.

العتبة احلسينية تربم عقدا مع شركة )O.S.I( العاملية
إلنشاء مركز سرطاني على مساحة )12( دومنا يف كربالء

وفٌد فرنسيٌّ يزور العتبة احلسينية املقدسة 
ويبدي انبهاره بطرزها اإلسالمية 

تقرير: تيسري عبد عذاب

تقرير: تيسري عبد عذاب
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تغار الشمس من نورها ... 

وخيجل القمر إذا وقفت يف حمرابها .. 

فيبقى مبهورًا بسر ملعانها ... 

رحيانة . من رياحني اجلنة ... 

فما أزكى شذاها...

يشمها .. 

يقبلها ... 

تزهر ألقًا .. 

وحتمر خجالً  ... 

يف عمر الورود .. عمرها

وكنسمة الصباح .. روحها .. 

حتبُه حبًا مجًا ... 

وحيبها كروحِه اليت بني جنبيهِ ... 

يسعد برؤيتها .. 

فيطمئن قلبه ال يطيق فراقها .. 

وال تطيق فراقه  .. 

تناديه يا حبيب اهلل .. 

ويناديها يا أم أبيها .

ُتـــــــــزهـــــــــُر ألــــــقــــــًا
خاطرة

أمل ُ لــه  مــا  يشفى  بالسيف  اجُلـــرح 

مـــقـــرون حباكمه كـــاجلـــرح  الــشــعــب 

غدًا يديه  اخلــري حيصد يف  كــزارع 

ُ يــــؤرقــــه  ـــًا  ـــوم ـــذم م الــــشــــّر  وزارع 

ايتمُه األهـــــل  وقـــتـــل  ولـــيـــد  فــــذا 

وطن  يف  الـــزور  بقول  غريبًا  أمسى 

لغربته تــشــقــى  ـــه  ل  ٍ ام  حــــال  ـــا  م

ســادلــةً  رأت جفنيه  مــذ  مــا حــاهلــا 

اوداجــــه ُقطعت ُمــذ رأت  مــا حــاهلــا 

مـــا هــكــذا نــرجتــى مـــن حــاكــم ُرفعا

ابـــنـــاء دجلتنا  يـــا  ــمــر  ــُع ال مـــا هــكــذا 

يهدهدني   ٌ خـــري  الـــوفـــا  حبـــق  هـــاّل 

مناسكنا ذى  صلى  اخلــري  قبلة  يف 

ُتنقذنا  بالنور  العال  ذا  يــا  نــدعــوك 

وعرتته طـــه  الــــــورى  خـــري  حبـــق 

ال نرضى بالذل ما زال احلسني بنا

علي الــوصــّي  شبل  الوفا  نبُع  وذاك 

ناكثة ٍ أجـــالف  وال  جيشًا  هــاب  مــا 

غدا العرين  حيمي   ٍ هائج  كضيغم 

تفارقين ان  حسيب  اجُلـــرح  أيــهــا  يــا 

ال حيلو َعيش وَسيفي غاف يف غمٍد

يــا نــاشــر الــعــدل يــا ســّر الــوصــّي ويا 

ذا طلب والــكــفــني  ــنــحــر  وال لــلــضــلــع 

ينتقُم القــيــه  مــن  بالقول  واجُلــــرُح 

فيحتكُم  ٍ قــاض  وال  يشفي  طــب  ال 

َصــنــعــا خــــريًا ويلتهُم مــا  فــعــل  مــن 

يقتصُم  َ جينيه  ومـــا  الــفــعــال  ســـوء 

يرتسُم عينيه  عــلــى  الح  واحلــــزن 

مــن كــربــالء ارتـــوى عــذبــًا فينفطُم

تطوى هلا االرض كي حييا وينتظُم

ينَعدُم كــــاَد  طــريــقــًا  اســتــدل  فــيــهــا 

ُمنهشُم  ِ الــغــدر  وصـــدره مــن ســيــاط 

وينسُجُم  ٍ بــــأمــــالق  لــعــيــش  وال 

ـــوت قيُم الــوفــى منه أرت ويــا فـــرات 

يعتصُم و  يدنو  اهلــدى  بشراك الح 

احلرُم  َ أجنــب  قــد  ضيغمًا  مثله  مــن 

يعتزُم لــلــبــغــي  حــاقــد  مــبــغــض  مـــن 

 ُ العلم  يــرفــُع  إذ  الــفــدا  لــيــوم  حنيي 

ــهــجــه احلــــق مـــوســـومـــًا وحيـــــرتمُ  ون

اهلمُم ينهض  إذ  فتى  مــن  بــه  أكــرم 

يلتئم ـــــرُح  واجُل  ً ســاعــة  ينثين  ــن  ل

يلتزم بــالــعــهــد   ٍ حــائــر  عـــن  ــــذود  ي

فينكتُم ســــرٍّ  ـــن  م الــعــقــيــلــة  ــــك  وي

ينثلُم ـــغـــدر  ال رؤوس  بــقــطــع  ااّل 

الثأر فيك االمر ينحسمُ  من يطلب 

االمــــم  ـــفـــرح  ت طــــه  آل  بــنــصــركــم 

ثورُة الضمري
احلاج موسى جعفر املعمار
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ابن  الكعيب  الزهراء  عبد  الشيخ  الشهري  اخلطيب  هو 
الشيخ فالح ابن الشيخ عباس ابن الشيخ وادي الكعيب. 
وهو ينحدر من أسرة عرفت بالفضل تنتسب إىل قبيلة 
)بين كعب( املنتهية إىل كعب بن لؤي بن وائل، وقد نزحت 

من املشخاب واستوطنت كربالء.
وأظهر  دينية،  نشأة  ونشأ  1327هـ  سنة  يف  أديبنا  ولد 
شغفه يف علوم اللغة والدين، فدرس العروض على الشاعر 
الشيخ عبد احلسني احلويزي ودرس مبادئ العلوم على 
الشيخ علي الشيخ فليح الرماحي ودرس الفقه واألصول 
على العالمة الشيخ حممد بن داود اخلطيب وأخذ املنطق 

على العالمة الشيخ جعفر الرشيت.
اجملالت  يف  املنشورة  ملقاالته  قراءتك  خالل  ومن 

قابليته  لك  تظهر  وغريها  املبلغني  كصوت  الكربالئية 
اإلبداعية وإثبات جدارته، فكان من أئمة العربية طويل 
الطوىل يف  اليد  له  املادة.  الباع، حسن االختيار، غزير 
ورفعة  همته  علو  على  شاهدًا  بها  وكفى  والنثر.  النظم 
نافعة  آثار  من  تركه  مبا  األفاضل  خطبائنا  بني  مقامه 
املرسوم  املخطوط  شعره  ديوان  ومنها  مجة،  وفوائد 
له  أخرى  خمطوطات  إىل  إضافة  األسى(  بـ)دموع 
حمفوظة يف مكتبته العامرة اليت يزيد عدد كتبها على 

عشرة آالف كتاب يف شتى فنون املعرفة.
ومن آثاره املطبوعة كتاب )احلسني قتيل العربة( يقع يف 
184 صفحة طبع ثالث مرات، الطبعة األوىل سنة 1970 

م والثانية سنة 1972م والثالثة سنة 1980م.

وقد صدرت بعد وفاته )ذرى خطيب كربالء الشيخ عبد 
على  عامًا  عشرين  مرور  مبناسبة  الكعيب(  الزهراء 

رحيله، كتبه نبة من أدباء كربالء.
انتقل إىل رمحة ربه مساء سنة 1394هـ، ودفن يف وادي 

كربالء، وأعقب ولدين هما: علي وعبد احلسني.
ومن مناذج شعره يف مدح اإلمام الصادق)عليه السالم(: 

ألبي الكـاظم اإلمام أيــاٍد سـابقات تعــمُّ كـلَّ الربيـة
أظـهرها اهلل يف شرعِة طه بعـد إخفــائها فعادت بهـية
رويــت عنـه لألنام علوم هي كانت من قبل ذاك خفية

بالفرقة  عرفنا  قـد  ذا  ومن  العلوم  تـلك  فحفظنا 
اجلعـفرية.

األديُب الشيُخ عبد الزهراء الكعيب )1327 ـ 1394هـ( 
من سرِي أدباء كربالء 

سكب احلزُن دمًا يف ناظري
حاماًل رزَء االمام الباقر

****
ولد الباقُر يف ظرٍف َمريد

فابن هنٍد يدرس األمَر العتيد
يرسم البيعَة للطاغي يزيد

فاجٌر يكتب عهَد الفاجِر
***

ْسَل إىل خري البالد بعث الرُّ
يثرب اخلري إلذالل العباد
فابن هنٍد يبتغي شّر مراد

ينظر األمَر بعني املاكر
***

كان للباقر أعواٌم ثالث
يوَم دين اهلل بالسبط استغاث

فحسنٌي للهدى نعم الغياث
فاسألوا الطفَّ بيوم العاشر

محل الباقر من بني الصغار
ظمَأ القلب وناَر االصطبار

كان يف الطفِّ غريبًا يف الديار
يبصر اخلطَب بطرٍف ساهر

****
يسمع السبَط مناٍد باجلموع
والفضا حبُر سيوٍف ودروع

يطلب النصرَة يف اهلول امَلروع
وهو فرٌد مل جيد من ناصر

****
ينظر اجَلدَّ قتياًل يف القفار

دامَي النحر عليه الدهُر جار
وهو واألطفال قد راموا الفرار
يف البوادي خوَف جوِر اجلائر

****
وأبو الباقر زيُن العابدين
كان للداء وللسقِم قرين

ينظر الوالَد بالقلب احلزين
ثم ال يقوى لدفِع الغادر

***
شبَّ هذا الطفُل يف َضْنِك األسى

وعليه الدهُر باجلور قسا
ظّل يرعى العهَد فالدهُر عسى

خُيصُب احمَلَْل بُسحٍب ماطر
***

كان للباقر من بني العهود
ينشر العلَم على كّل الوجود
فوفى فامتاز للفجِر عمود
ماحقًا جهَل الزماِن العاثر

***
فرأى الطغياُن أّن احلقَّ بان
بعدما ذاق الورى كّل هوان

ها هو الباقُر فازدان الزمان
يدفع الغّي بعلٍم باهر

شعر: عادل الكاظمي

قصيدة مبناسبة ذكرى استشهاد االمام الباقر )عليه السالم(

ينشُر العلَم على كّل الوجود
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حتت
 اجملهر

يعترب الكايف للكليين قدس سره ـ  حممد 
 « أيضا  ويعرف  الرازي  الكليين  إسحاق،  بن  يعقوب  ابن 

ـ من  أبو جعفر، األعور، ينتسب إىل بيت طيب األصل يف كلني  البغدادي:  بالسلسلي، 
الكتب املهمة لدى االمامية االثين عشرية وكل ما حيتاجه الفقيه جيده يف الكايف وليس كل ما يف الكايف حيتاجه 

الفقيه ، واما ان الكتاب عرض على االمام احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف فان أول من حكى ذلك هو املوىل خليل 
القزويين )رياض العلماء: ترمجه املوىل خليل القزويين( وكالمه ليس فيه دليل على ذلك.وما حكي من الرواية عن احلجة )عجل اهلل فرجه الشريف( قوله )الكايف 

كاف لشيعتنا( ال أصل له، ومل تأِت به رواية ال صحيحة وال ضعيفة.
قول الشيعة يف الكايف: فانهم يقولون بأنه ال يوجد كتاب صحيح كله اال كتاب اهلل, وما عداه فيأخذ منه ويرد, وكتب أحاديثهم ختضع لتمحيص ونقد علماء الرجال, 

وحيكم على احلديث فيها حسب موازين اجلرح والتعديل حتى كتاب الكايف الذي يعد الكتاب االول يف احلديث عندنا.
كما وانه مل يكن من وظيفة السفراء عرض الكتاب على الناحية املقدسة فان ذلك الوقت كان وقت الغيبة الصغرى وكان اإلمام )عليه السالم( يعلم الشيعة الرجوع 
إىل الروايات املروية عن آبائه واستخدام القواعد الستنباط املسائل الفقهية متهيدًا للغيبة الكربى، أو التواقيع الصادرة عن اإلمام )عليه السالم( حول هذا املوضوع 
أدل دليل على ما نقول، ثم إن حذر السفراء وختفيهم مل يكن يسمح هلم مبثل هذا العمل الكبري إال مبا يظهرون به أنفسهم أمام العلن من كونهم علماء ولذا كانوا 
يتعاملون مع الكتب والعلماء بهذا العنوان حتى أن بعضهم أرسل كتبه إىل علماء الطائفة يف قم ليعطوا رأيهم فيها. ومن هنا يظهر أن أمر اإلمام وتوجيهه كان على 
أن تعامل الكتب والروايات بهذه الطريقة إذ البد وأن تأتي الغيبة الكربى والبد للشيعة من اللجوء إىل املنهج العلمي يف النهاية، وال يقاس هذا بزمن حياة األئمة 

اآلخرين )عليهم السالم( فلم تكن هلم غيبة وانقطاع عن أصحابهم وتالمذتهم .

الكايف للكليين 

جهاد األسدي
الدين جمرد طقوس وعادات موروثة تشل حركة  ليس 
اإلنسان حنو التكامل، لتحوله إىل كائن مسلوب اإلرادة؛ 
ومن مثة يتم تعطيل العقل الذي ميثل أهم املعايري اليت 
يرتكز عليها يف تشخيص األمور حقها من باطلها، فال 
للنفي أو اإلثبات، أو ال يكون له  يكون للعقل أيُّ جمال 
احلق يف طلب الدليل الكايف حول وجوب طاعته، أو ما 

وراء هذه الطاعة وما ينتج عنها.
مشوهة  رؤية  عن  ناشئ  التعامل  هذا  إن 
للظاهرة الدينية 
عموما، إذ 
نه  ا

تعميمية  نظرة  خالل  من  ديين  هو  ما  كل  مع  يتعامل 
عن  النظر  بغض  كلها  الديانات  فيضع  منهجية؛  غري 
اإلنساني  الواقع  يف  مساهمتها  ومدى  خصوصياتها 
أن  مع  واحدة؛  أحكامًا  عليها  ويصدر  واحدة،  خانة  يف 
الديانات فارق كبري يف  الفارق بني اإلسالم وغريه من 
إعطاء العقل مساحة واسعة للنفي واإلثبات، ويف املزج 
بني ما نتعقله وما نؤمن به مزجا منقطع النظري؛ فكل 
ما ال يقبله العقل يرفض اإلسالم أن يؤمن به اإلنسان؛ 
إذ اخلطاب القرآني مليء باحرتام العقل ومتجيده، كما 
أن اإلسالم يطالب معتنقيه أن يتوفروا على قناعة تامة 
حرمة   ( يعرف  ما  يف  الدين  عليها  قام  اليت  باألسس 
التقليد يف أصول الدين ( وهي من املسائل الثابتة اليت 
مل خيتلف عليها اثنان من العلماء التابعني ألهل البيت 

)عليهم السالم(.
وااللتزام  العبادة،  إىل  يدعونا  اإلسالم  إن  فهل 

فطرية  حاجات  تلبية  ألجل  التشريعات  بتفاصيل 
مركوزة يف أنفسنا، واالستجابة هلا متوقفة على تطبيق 
تلك األحكام اليت تقصر عقولنا عن إدراكها، أو أنها مل 

تأت لذلك؟ 
فالتشريعات اإلسالمية ال تصادر عقل اإلنسان، وتوجهه 
باجتاه اخلضوع واالنكسار واإلذالل والتقييد من حرياته، 
أن ميتثل  إال  له  فليس  ولذا  من خملوقيته هلل  انطالقا 
تعامل   - سبحانه   – اهلل  إن  بل  منه  الصادرة  األوامر 
وجعل  العقل،  عاقل فخاطب  كائن  هو  اإلنسان مبا  مع 
مدار التكليف عليه و قدم األدلة والرباهني اليت تدركها 
األصلح  هو  اإلسالمي  الدين  أن  تثبت  اليت  و  العقول 
يف جمال وصول اإلنسان إىل سعادته، و كماله إذ كان 
تفاصيله،  بكل  الطريق  كل  إدراك  عن  مبفرده  قاصرا 
وإن أدرك من خالل أدواته الذاتية وهي احلس والعقل 

األسس العامة لطريق السعادة وبلوغ الكمال.

الدين والعقل واإلنسان 
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منرُّ عليها مرور الكرام 

هذه أخالُق أئمتنا ) عليهم السالم(

م/ إيضاٌح

عندما نقرأ الرواية اليت تقول ان سلمان احملمدي رضي اهلل عنه ادعى انه يوميا خيتم القرآن فاستغرب ذلك الصحابة وسألوه كيف تستطيع ان ختتم 
القرآن يوميا ومل نرك معتكفا على ذلك ؟ فأجابهم ان سورة التوحيد تعدل ثلث القرأن فانا أقرؤها ثالث مرات فاكون قد ختمت القرآن .

من منا التزم بقراءة التوحيد ثالث مرات ؟ على اقل تقدير قبل نومنا بل وحتى يف بقية االوقات كأن يكون اثناء سرينا يف الطريق او قبل الطعام او يف 
اي فراغ جند انفسنا لوحدنا فهل هنالك رمحة افضل من ان حنصل على اجر ختم القرآن بدقائق ؟

وليس القراءة من غري متعن او خشوع فهذا ال ينفع بل التفكر يف وحدانية الواحد الصمد عند قراءتها حتى جتعل قلوبنا خاشعة هلل عز وجل دائما ومتنحنا 
االطمئنان واالمان يوم يقوم احلساب ، ولسلمان رضي اهلل عنه عدو دروس اخالقية يستخدم بها اسلوبا يلفت انتباه الغري ملا يريد ان يقول فيجب االلتفات 

اىل غاية اسلوب سلمان وليس اىل االسلوب نفسه ، وحلذيفة بن اليمان نفس األسلوب يف ترسيخ املفاهيم االسالمية لدى املسلمني . 
قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 56
304

28 ذو القعدة 1432هـ 
املوافق 27/  ت�سرين االول  2011م

إىل / القارِئ الكريِم

علي سعد عرييبالكايف للكليين 
تالميذه  قال ألحد  السالم(  )عليه  الصادق  إمامنا  عن 
أي شيء تعلمت مين قال مثان مسائل قال اإلمام )عليه 

السالم( قصها علّي، قال:
1- رأيت كل حمبوب يفارق حمبوبه عند املوت فصرفت 
همي إىل ما ال يفارقين بل يؤنسين يف وحدتي وهو فعل 

اخلري ، قال اإلمام  )عليه السالم( له أحسنت واهلل .
باملال  وآخرين  باحَلسب  يفخرون  قومًا  رأيت  قد   -2
والولد وإذا ذلك ال فخر فيه ورأيت الفخر العظيم يف 
قوله تعاىل : ) إن أكرمكم عند اهلل اتقاكم( فاجتهدت 
أن أكون عند اهلل كرميًا، قال له اإلمام )عليه السالم( 

أحسنت واهلل .
3-  رأيت الناس يف هلوهم وطربهم ومسعت قوله تعاىل 
) و أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن اهلوى فان 
اجلنة هي املأوى( فاجتهدت يف صرف اهلوى عن نفسي 
اإلمام  له  قال   ، تعاىل  استقرت على طاعة اهلل  حتى 

)عليه السالم( أحسنت واهلل.
يف  اجتهدت  عنده  يكرم  شيئًا  وجد  من  كل  رأيت   -4

حفظه ومسعت قوله تعاىل : ) من ذا الذي يقرض اهلل 
فأحببت   ) كريم  اجر  وله  له  فيضاعفه  حسنًا  قرضًا 
املضاعفة ومل أر أحفظ مما يكون عنده فكلما وجدت 
إىل  ذخرًا  لي  ليكون  إليه  به  وجهت  عنده  يكرم  شيئًا 
أحسنت  السالم(  )عليه  اإلمام  له  قال   ، وقت حاجيت 

واهلل .
5- رأيت حسد الناس بعضهم لبعض ومسعت قول اهلل 
الدنيا  بينهم معيشتهم يف احلياة  تعاىل ) حنن قسمنا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضًا 
فلما عرفت  ربك خري مما جيمعون(.  ورمحة  سخريًا 
وال  احدا  حسدت  ما  جيمعون  مما  خريا  اهلل  رمحة 
السالم(  )عليه  اإلمام  له  قال   ، فاتين  ما  على  أسفت 

أحسنت واهلل.
الدنيا  دار  يف  لبعض  بعضهم  الناس  عداوة  رأيت   -6
 ( تعاىل  قوله  اليت يف صدورهم ومسعت  واحلزازات 
إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوًا( فاشتغلت بعداوة 
الشيطان عن عداوة غريه ، قال اإلمام )عليه السالم( 

أحسنت واهلل.

الرزق  طلب  يف  واجتهادهم  الناس  كدح  رأيت   -7
إال  واإلنس  اجلن  خلقت  وما   ( تعاىل  قوله  ومسعت 
ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن 
اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني( ، فعلمت إن وعده حق 
وقوله تعاىل صدق فسكنت إىل وعده  ورضيت بقوله 
واشتغلت مبا له عليَّ عما لي عنده ، قال له اإلمام )عليه 

السالم( أحسنت واهلل.
وقومًا  أبدانهم  يتكلمون عن صحة  رأيت قوما  قال   -8
على كثرة أمواهلم وقومًا على خلق مثلهم ومسعت قوله 
ويرزقه من  له خمرجًا  يتق اهلل جيعل  ومن   (  : تعاىل 
حيث ال حيتسب وَمن يتوكل  على اهلل فهو حسبه إن اهلل 
بالغ أمره قد جعل اهلل لكل شيء قدرًا( ، فاتكلت على 
اهلل وزال اتكالي عن غريه، قال اإلمام )عليه السالم( 
والفرقان  والزبور  واإلجنيل  التوراة  إن  واهلل  لتلميذه 

وسائر الكتب ترجح هذه املسائل ..
ثم هذه اإلسرتاتيجية وأسلوب احلوار أسسه أهل البيت 
) عليهم السالم( منذ مئات السنني إنهم رمحة للعاملني، 

ولكن أين حنن من هذه الرمحة؟!.
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وسائل نقل الطلبة
مع بداية العام الدراسي اجلديد انتشرت وسيلة نقل بشكل جنوني ومن غري ضوابط وقد تعرض اطفالنا االعزاء اىل حوادث ال حتمد عقباها 
واخطر هذه الوسائل هي ) الستوتة ( اليت يتدىل من على جانبيها الطالب والسياقة بشكل متهور ، والثاني هو سياقة االطفال للدراجات النارية 

بل انهم  يركبون زمالءهم معهم على الدراجة بشكل خطري ، وحتى االباء فالبعض منهم ال يبالي وهو حيمل معه اربعة اطفال على الدراجة .
البد من توعية االباء على خماطر هذه الظاهرة ويف نفس الوقت وضع القوانني اليت متنع االطفال من سياقة الدراجات النارية ، وليس حماسبة 

من مل حيمل رقما على دراجته فقط.

يف  سورنا(  )دستورنا  عبارة  كتب  من  مسكني 
كاتبها فسؤالي  وان عاتبين  العراقي  الدستور 
هلا  تكون  أن  دون  أثر  من  للمفاهيم  هل  له 
قبل  من  بين  الذي  السور  ولعل  مصاديق؟ 
إهمال  من  أطفالنا  يعانيه  ما  هو  مشرعيه 
وتشرد وتسكع يف الشوارع وضياع هو شاهدي 
يف هذه العجالة، فاملادة )29الدستورية واليت 
نصت البند أوال فقرة ب-تكفل الدولة محاية 
النشء  وترعى  والشيخوخة  والطفولة  األمومة 
لتنمية  املناسبة  الظروف  وتوفر هلم  والشباب 
ملكاتهم وقدراتهم....... (, ال خري يف دستور ال 
وقارها  وللشيخوخة  براءتها  للطفولة  يضمن 
حربه  كان  وان  حتى  ورق  على  حربا  ويبقى 

ذهبا!!! 
)أسطوات  ومهارة  براعة  على  دليل  وخري 
البناء اجلدد( فهم ونتيجة لقلة األيدي العاملة 
عمالة  إىل  السور  بناء  إكمال  أجل  من  جلأوا 
األطفال مستفيدين من حالة التسرب املدرسي 
السابقة- املادة  من  الثالث  )البند  متناسني 

لألطفال  االقتصادي  االستغالل  حيظر 
بصوره كافة وتتخذ الدولة اإلجراءات الكفيلة 
هؤالء  عزوف  سبب  متجاهلني  حلمايتهم( 
املدارس  من  وهروبهم  الدراسة  عن  الصغار 
منهجي  من  ابتداًء  شيء  لكل  تفتقر  ألنها 
ومرورا مبعلمي )الذي علمين ما يعوزه طالب 

اليوم يف زمن الدميقراطية واحلرية( من حيث 
الواجب الرتبوي الذي يلزمهم بالتصدي للواقع 
وقفة  والوقوف  والطالب  للمدرسة  املأساوي 

جادة إلصالحه. 
التعليم  بقانون  العمل  تفعيل  عن  تغافلهم  وما 
اإللزامي رقم)118لسنة 1976( الساري املفعول 
الدستور(  )130من  للمادة  استنادا  والنافذ 
وكذلك تغافلهم عن تفعيل العمل بقانون رعاية 
من  شكل  إال  رقم)76لسنة1983(  اإلحداث 
ضد  ميارس  والذي  السلطوي  العنف  أشكال 
األطفال واألحداث والبد قبل اخلتام أن أذكر 
احملافظة  جملس  وأعضاء  رئيس  من  أخوتي 
واحلكومة  النواب  جملس  وقبلهم  وحمافظ 
املركزية بضرورة تفعيل قرارات منع استغالل 
العنف والعمالة ضد األطفال وتوفري كل ما من 
شأنه أن يساعد على تنمية طاقاتهم ومواهبهم، 
فهم رجال املستقبل ومحاة البلد وحباجة إىل 
رعاية وحسن سرية لكي تنعكس تلك املواهب 

الواعدة على مستقبل وطننا احلبيب.

األحداُث واألطفال مأساة القوانني واإلهمال

اجلو ُّ العائلي الطيب 

ميعاد الالوندي

أنتِ  املرأة .. كروضة غّناء حجابك سورها وحياؤك بابها وعفتك أقفاهلا وقلبك مفتاحها فانظري ملن تسلمني املفتاح ؟

هل حلارس أمني حيرسها .. أم إىل عابث يتسلل إليها فيعبث بها فسادًا وكأن صاعقة سحقتها فأحالتها رمادًا فستمسي عندئذ خاويةً  على 

عروشها وستأسفني حينها وتندمني ولكن هل ينفع الندم ؟!!

حسني علي جاسم

وقلبكِ  مفتاحها 
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اعداد/ هيئة التحرير

املؤلفة  تسرد  اإلسالم  اعتنقن  نساء  كتاب  يف 
اإلسالم،  اعتناقها  قصة  روبرت(  ب-  )نعيمة 
النساء  بعض  عن  تفاصيل  األوىل  للمرة  وتقدم 
الرائعات اللواتي عرفتهن يف السنوات األخرية، 
نساء مثلها اخرتن اإلسالم وتكلمن بصراحة عن 
والعالقات  واألمومة  كالزواج  متنوعة  موضوعات 

االجتماعية ونظرة العامل إليهن.
وجرائم  االنتحاريني  بسبب  قامتة  صورة  اإلسالم  ميثل  الناس  لبعض  فبالنسبة 
الشرف واضطهاد النساء واملفاهيم املغلوطة اليت يتصورها الغرب تصورًا سلبيًا 
إىل  األفكار  وتستثري  كتابها  بداية جيدة يف  نعيمة  هنا  تقدم  املسلمة،  املرأة  عن 
أقصى حد وتتحدى التصورات املسبقة عن النساء املسلمات، فالدين اإلسالمي ال 
يضطهد املرأة ويرغمها على إخفاء نفسها خلف أثواب طويلة حتى األرض، فهذه 
ليست الصورة الكاملة كما نعيمة املرأة الربيطانية يف كتابها هذا، فهي تذكر كيف 

أثر اإلسالم إجيابيًا على حياة نساء من خلفيات خمتلفة متامًا مع نتائج مذهلة.
املؤلفة وكيف اعتنقت اإلسالم والتجربة  الكتاب تتعرف على شخصية  ففي هذا 
تكرميا   فيه  وجدت  الذي  الشرعي  باحلجاب  اإلميان  إىل  دفعتها  اليت  احلية 
للمرأة، ويف إحدى نقاط قوة هذا الكتاب الرئيسية هو التعريف الواضح والبسيط 
لإلسالم،  النساء  اعتناق  سبب  عن  معلومات  وفيه  الرئيسية  اإلسالم  ملعتقدات 

والظروف اليت دفعتهن إىل هذا القرار.
فماذا تقول )نعيمة روبرت(- ابنة أب أبيض جنوب أفريقي من أصول اسكتلندية، 
وأم جنوب أفريقية تعود أصوهلا إىل قبائل الزلو، فقد ولدت يف ليدز، وترعرعت 
يف زميبابوي، وتابعت دراستها حتى حصلت على إجازة جامعية من جامعة لندن، 
لألطفال  وكتبت  مدرسة  وكانت  والسفر،  السياحة  صناعة  يف  عملت  قد  كانت 
ثم  اإلسالم  اآلخر  اعتنق هو  وزواجها من غاني  اإلسالم  اعتناقها  بعد  ورمست، 

استقرت يف جنوب لندن حيث تعيش اآلن مع زوجها وابنني صغريين.
فرؤية امرأة مسلمة يف شوارع مدينة غربية مغطاة من أعلى رأسها إىل أمخص 
قدميها ال يظهر منها سوى عينيها غالبًا ما يثري تساؤال ويستفز مشاعر خمتلفة، 
للمرة  الغريب  املنظر  هذا  رؤية  لدى  خاصة  الشفقة،  أو  االمشئزاز  كالرعب، 

األوىل.
هل تساءلتم يومًا من هي تلك املرأة املنقبة؟ ما حياتها يف الواقع؟ وكيف ختتلف 

آماهلا وطموحاتها عنكم؟
هذا ما توضحه املؤلفة يف كتابها املثري الذي كتبت عنه الديلي تلغراف )إنه كتاب 

مثري جدًا لألفكار يتحدى التصورات الغربية املسبقة عن النساء املسلمات(.

إعداد: حسنني الشاجلي
 إن تهيئة جو  أسري عائلي ظريف وحمبب هلو من أهم األمور اليت جيب على 
الوالدين التأكد من تواجدها، إن األسرة هي احلضن الرتبوي األول، فإن كان 
هذا احلضن دافئا مليئا بالود واحملبة والرمحة، فال شك أن هلذا انعكاسا كبريا 
على األبناء يف هذه األسرة، أما إن كان هذا احلضن مليئا بالشجار ومنغصات 
احلياة، وكانت العالقة بني الوالدين غري سوية يؤدي إىل نفور األبناء من ذلك 
احلضن وعدم حمبتهم له، ولذا فعلى الوالدين إن أرادا خريا بأبنائهما أن يتأكدا 

من جو الرمحة واحملبة باملنزل، وأن ميتلئ البيت بالدفء واحلنان. 
 حتدثوا إىل أبنائكم بأسلوب لطيف وحمبب، انشروا روح املرح والفكاهة بني 
أفراد األسرة مع االلتزام بأدب اإلسالم، وتبسموا هلم يف كل حني، ارفقوا بهم 
واجعلوهم يشعرون مبحبتكم هلم وباهتمامكم بشأنهم اهتماما كبريا، مع جتنب 

ما يؤدي إىل اخلالف بينكم أمام األبناء واحذروا الفجور يف اخلصام.
فإن اخلالفات الدائمة بني الوالدين ختلق جوا من التوتر النفسي، وانعدام وجود 
الصالت العاطفية اليت تشيع الدفء واالستقرار النفسي بني أفراد األسرة حيرم 
السوي، ويؤدي إىل اإلحساس  النفسي  التكامل  األبناء يف سنواتهم األوىل من 

بعدم األمن واالطمئنان النفسي للعائلة ثم اجملتمع فيما بعد.
النفسية  احلاجات  أهم  من  باألمن  للشعور  احلاجة  فيه  تكون  الذي  الوقت  يف 
اليت ينبغي توفريها للطفل جند أن اخلالفات الزوجية تتعارض مع هذه احلاجة 
فالطفل نتيجة اخلالفات خصوصا عندما حيتدم النقاش وتعلو األصوات سيخيل 
لوسائل  تدفعه  للطفل  النفسي  لألمن  احلاجة  إن  سينهار،  البيت  هذا  أن  إليه 
متنوعة من اهلروب، فقد ينسحب إىل غرفة أخرى أو خيرج من البيت ويبحث 
عن بديل ويف الغالب الرفقة هي البديل يف هذه احلالة تلعب دورا يف تشكيل 
اجلانب السلوكي لألبناء إصالحا أو إفسادا، فإن كان جو املنزل مليئا باملشاحنات 
والتعقيدات وخيلو من البهجة واملرح فال شك أنه سيفضل اجلو اخلارجي املليء 

باملغريات عن اجلو الداخلي املليء باملشاحنات.
 أيًضا يف الوقت الذي حيمل الطفل صورة ذات مكانة خاصة لوالديه فإن شجار 
والديه ال سيما عندما يتضمن سبا أو حتقريا ألحدهما فإن ذلك يؤذي الطفل 
ويشوه الصورة اليت حيملها عنه مما قد يكون له آثار سلبية، قد ينحاز الطفل 

أثناء الشجار إىل أحد والديه مما ُيكّون موقفا عدائيا ألحد الوالدين.
بعض األطفال يشعرون بالذنب وتأنيب الضمري عندما حيدث خالف بني أبويهم 

وذلك ألن أكثر اخلالفات تدور حول تربية األبناء أو تصرفاتهم.
هذه هي اخلطورة اليت قد تتولد عن عدم توفري اجلو اهلادئ الدافئ يف املنزل، 
إنه أمر خطري جيب أن تنتبه إليه كل أسرة، وأن تعمل بكل جهدها على تهيئته 
حتى يعرف األبناء أن اإلسالم يدعو  إىل احلب والرفق والرمحة واملودة يف كل 
العالقات، وهذا لن يعمل عليه األبناء إال إذا التزم اآلباء واألمهات آداب اإلسالم 

يف عالقاتهم مع بعضهم ومع أبنائهم.

)نساء اعتنقن اإلسالم(اجلو ُّ العائلي الطيب 
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

تسبيح من

 يف الوجود 

إن من موجبات ) اإلقالع ( عن املعصية ، هو 
إحساس العبد بأن كل ما حوله يسبح حبمد 
اهلل تعاىل: إما بلسان حاله ، أو بلسان مقاله 
..فإنه عندما يعصي احلق على فراشه بعيدًا 
يف  يتمرد  هو  فإمنا   ، الناظرين  أعني  عن 
وسقفه  بأرضه   ، بالتسبيح   ) يضّج   ( وسط 
ورد  وقد   ، ومتاع  أثاث  فيه من  وما  وجداره 
قال  أنه  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  عن 
: } أما يستحي أحدكم أن يغين على دابته ، 
البحار-ج76ص291 ..فما هي  وهي تسبح { 
يرون  وهم  باحلساب  املوكلة  املالئكة  نظرة 
هذا املوجود ) الشاذ ( يف عامل الوجود ؟!..

اجلرمية  يرتكب  أنه  كله  ذلك  من  واألنكى 
مبا هو مسبٌح للحق ، كالقاتل بسالح يسبح 
احلق كباقي موجودات هذا الكون الفسيح ، 
وكالظامل بعصا تسّبح حبمد احلق ، يضرب 

به عبدًا يسبح حبمد احلق أيضًا . 

حدثين بها احد االدباء وقد حصلت يف أواسط األربعينيات حيث قال :
بينما كان املعّزون عائدين اىل كربالء من دفن ميّتهم يف النجف ، وقد وضعوا التابوت على سطح السيارة ، وكان من العادة ان يصعد 
فوق السيارة مساعد سائق السيارة ) الِسكن( ألنه مل جيد مكانًا يف داخلها، ويف اثناء سري السيارة شعر املساعد بالنعاس، فاضطر ان 
يدخل يف التابوت ختّلصًا من اهلواء البارد واملطر الشديد ، وغطى التابوت بغطائه، وصادف يف الطريق ان أصعد السائق بعض الركاب 
الذين وجدهم يف الطريق املؤدي اىل كربالء ، فصعدوا اىل سطح السيارة ، حيث مل يكن مكان يف داخلها ، ويف الطريق نهض املساعد 
من نومه، فظن الركاب ان املّيت قد عاد اىل احلياة، ففزعوا وألقوا بأنفسهم من السيارة وهي تسري بسرعة، فأصيبوا جبروح ورضوض 

ونقلوا يف احلال اىل املستشفى احلسيين ملعاجلتهم.

حكايٌة شعبية طريفة

االخوة القراء نهيب بكم احلفاظ على اجمللة وعدم 

رميها يف اماكن غري الئقة وذلك الحتوائها على كلمات 

مقدسة وهذا ما الجيوز لذا نرجو االحتفاظ بها يف االماكن 

املخصصة حلفظ الكتب واجملالت جتنبا لالشكال اعاله .

االخت سهاد سعد عبد االمري 

لقد وصلت مشاركاتك باجمللة كما وصلتنا مساهمتك خبصوص 

حسيين  حس  عن  تعرب  كلها  واليت  احلسيين  القلم  مسابقة 

هيئة  على  عرضها  بعد  بالالزم  سنقوم  اهلل  شاء  وان  زينيب 

التحرير وفقك اهلل ملا فيه اخلري 

االخ فالح سالم ـ الكوت 

اخلطاب  النعتمد  باننا  ننوه  ان  وحنب  مساهمتك  لك  نشكر 

احلاد يف نقد املخطئ بل حتى ان بعض الكلمات اليت ضمنتها 

املواجهة  افضل من  يكون  البناء  فالنقد  قاسية  كانت  مقالتك 

احلادة واليت قد تنقلب سلبا على الناقد .

تنبيه من جملة االحرار 
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�سورة لطفال يف بلد ميزانيته لعام 2012م تبلغ اكرث من 112 مليار دولر..

قد يسأل سائل: هل تستطيع العناصر الغذائية املوجودة 
يف غذائنا مكافحة السرطان؟

العاملي  الصندوق  أعده  تقرير  على  اعتمادًا  اجلواب: 
واملعهد األمريكي ألحباث السرطان نعم.

الطبيعية دون عزهلا  الغذائية حبالتها  العناصر  إن  حيث 
قادرة  النبات  يف  الطبيعي  مصدرها  من  واستخراجها 
محاية  طريق  عن  السرطان  مكافحة  على  فعال  وبشكل 
املواد  عن  أساسا  النامجة  الطفرات  من  اجلسم  خاليا 
احتوائها  إىل  ذلك  ويعزى  احلرة  واجلذور  املسرطنة 
الفيتامينات  على  أيضا  واحتوائها  األكسدة  مضادات 
واملعادن اخلفيفة وهذه بدورها هلا تأثري قوي على اجلذور 
احلرة إذا ما وجدت يف اجلسم حيث ترتبط بها وحتد من 

حركتها وجتواهلا يف اجلسم وتدمري اخلاليا.

أمثلة غذائية عن مكافحة السرطان:
1- التوت: احدث التوت طفرة يف عامل أحباث السرطان 
وذكر التقرير انه كلما زادت قتامته زادت العناصر الغذائية 
 polyphenol vito  املكافحة للسرطان داخله وأهمها

chemical  واليت حتول دون منو السرطان.
ويلي التوت األسود العنب الربي والعليق والفراولة والتوت 
وحامض  سي  وفيتامني  ألياف  على  فكلها حتتوي  الربي 

االجيج وهذه املواد هلا قدرة عالية على احلد من اإلصابة 
بسرطان اجللد.

والكراث  والبصل  الثوم  يف  املوجودة  الفالفونيدات:   -2
والعسقالن.

واألسود  األخضر  الشاي  يف  املوجودة  الكايتكني   -3
والشوكالته والنبيذ والعنب.

فكالهما شكل قوي من أشكال مضادات األكسدة ومثبطة 
للنمو السرطاني كما حتمي اجلسم من الضرر الناتج عن 

األشعة السينية ومتنع الطفرات يف اخلاليا.
4- األلياف: املوجودة يف الكثري من الفواكه واخلضروات 
القناة  بسرطانات  اإلصابة  خطر  تقليص  على  تساعد 

اهلضمية وخاصة سرطان القولون.
5- فيتامني سي: املوجود يف الفواكه احلمضية واخلضروات 
اخلضراء حيث أثبتت الدراسات انه يوفر محاية ملحوظة 

من السرطان.
متنع  وغريها  السوس  وعرق  والكالسيوم  الطماطم   -6

أنواعا خمتلفة من األورام السرطانية.
فهي  للسرطان  مضاد  تأثري  هلا  الفطر  أنواع  بعض   -7
بيئة  وتوفري  املناعي  تنظيم عمل اجلهاز  القدرة على  هلا 
مضادة للسرطان بسبب احتوائها على مركبات السكاريد 
) معدالت  betaglecan( اليت تعترب   ( وأهمها مركبات 

استجابة بيولوجية( تنشط اجلهاز املناعي الطبيعي.
اجاريكس  بالزي  وفطر  ريشي  فطر  الفطر:  أنواع  ومن 
وفطر لبدة األسد الطيب وقد استعمل األخري يف اليابان 
الستخراج مركب عالي النقاء يعرف بـ ) بولي سكاريد – 
ك( أقرته وزارة الصحة يف اليابان ويعطى لتحفيز جهاز 

املناعة لدى املرضى الذين خيضعون للعالج الكيميائي.
أضف إىل معلوماتك :

أ - إن استخراج العناصر الغذائية من مصادرها الطبيعية 
يف النبات جيعلها بال فائدة يف مكافحة السرطان.

من  يقلل  الطازجة  النباتية  املنتجات  استهالك  إن  ب -  
معدل اإلصابة بالسرطان يف القناة اهلضمية بنسبة %22 
ويقلل من معدل الوفيات بأمراض السرطان ذات الصلة 

باحلمية الغذائية بنسبة %11.
ت -  إن الفواكه واخلضروات الطازجة أو اجملمدة تعطي 
نفس العناصر الغذائية أما اجملففة فهي يف الغالب حمالة 
فتقل  فيها  الغذائية  العناصر  بعض  تكسر  عن  ينتج  مما 

فائدتها.
أو  الفطر  استخدام  يف  للبحوث  كبري  أمل  هناك  ث -  

مشتقاته يف عالج السرطان.
دائرة صحة كربالء املقدسة 
شعبة تعزيز الصحة

النظاُم الغذائي ودوره يف مكافحة السرطان
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