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لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

صور من العتبة احلسينية املقدسة

من اأحّب منكم اأن ينطلق معنا اإىل العراق وفيناه كراه واأح�صّنا معه �صحبته، ومن اأحّب اأن يفارقنا )من مكاننا هذا( 
اأعطيناه كراه بقدر ما قطع من الطريق، فم�صى معه قوم وامتنع اآخرون. )الّلهوف 30، ومثري الأحزان 42(.

قال الإمام علي بن مو�سى الر�سا »عليهما ال�سالم« :

مو�صع قرب احل�صني«عليه ال�صالم«منذ يوم دفن فيه رو�صٌة من ريا�ض اجلنة .

�سار الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( نحو العراق حتى مّر بالتنعيم، قال لأ�سحاب اجلمال الذين لقيهم:

يف كتاب االحتجاج للطربيس )ره( عن أمري املؤمنني عليه السالم 
حديث طويل يقول فيه وقد ذكر أعداء رسول الله صىل الله عليه 
وآله امللحدين يف آيات الله ولقد احرضوا الكتاب كامال مشتمال 
عىل التأويل، والتنزيل، واملحكم واملتشابه، والناسخ واملنسوخ 
ومل يسقط منه حرف الف وال الم، فلام وقفوا عىل ما بينه الله 
من أسامء اهل الحق والباطل وان ذلك ان ظهر نقض ماعهدوه، 
قالوا: الحاجة لنا فيه نحن مستغنون عنه مبا عندنا ولذلك قال: 
)فنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به مثنا قليال فبئس مايشرتون( 
ثم رفعهم االضطرار بورود املسائل عليهم ما اليعلمون تأويله إىل 
جمعه وتأويله وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهم، 
فرصح مناديهم: من كان عنده يشء من القرآن فليأتنا به وكلوا 
تأليفه ونظمه إىل بعض من وافقهم عىل معاداة أولياء الله، وألفه 
عىل اختيارهم وتركوا منه ما قدروا انه لهم وهو عليهم، وزاد وا 
ما   فيه  ظهر تناكره وتنافره وانكشف ألهل االستبصار عوارهم 

وافرتاؤهم.
يف مجمع البيان روى الثعلبي يف تفسريه بإسناده عن محمد بن 
الحنفية عن أبيه عيل بن أيب طالب عليهم السالم ان رسول الله 
صىل الله عليه وآله وسلم كان اذا قام من الليل يسوك ثم ينظر 
إىل السامء ثم يقول ان يف خلق السموات واالرض إىل قوله فقنا 
عذاب النار وقد اشتهرت الرواية عن النبي صىل الله عليه وآله انه 
ملا نزلت هذه اآليات قال ويل ملن الكها بني فكيه ومل يتأمل مافيها. 
وورد عن االمئة من آل محمد األمر بقراءة هذه اآليات الخمس 

وقت القيام بالليل للصلوة ويف الضجعة بعد ركعتي الفجر.
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 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م    
   رقم  االإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 ل�سنة 2009م

مع  ه  اُشدَّ عىل  يكون  االعالم  وسائل  حديث 

التحليالت  والتفاصيل لسفر مسؤول مهم اىل دولة 

مهمة ، ويف الوقت ذاته يرتقب املسؤولون اآلخرون 

هذه السفرة وسببها ونتائجها والبعض منهم يبدأ 

الطرف  وعىل  نتائجها،  معرفة  قبل  بالتسقيط 

االخر، الدول التي لها عالقة او تدخل يف الشأن 

العراقي تبدأ اتصاالتها لتخريب ما ميكن تحقيقه 

من مكاسب ال تتفق ومصالحهم  يف املنطقة ، زيارة 

رئيس الوزراء العراقي اىل روسيا فيها الكثري من 

املكاسب اضافة اىل توقعات مستقبلية واشارات 

خاضعا  بات  العراق  ان  يعتقد  من  بعض  اىل 

للسياسة االمريكية ،وبعيدا عن ما يتحقق من هذه 

الزيارة فانها دليل عىل استعادة العراق ولو جزءا 

من مكانته وعافيته .

الذين  املسؤولني  بقية  عىل  ينطبق  ذاته  االمر 

يقومون بزيارات اىل دول لها مواقف سلبية اتجاه 

العراق الن مثل هكذا زيارات تصبح ضمن دائرة 

الشبهة وانها جاءت للتآمر عىل العراق بدليل اننا 

مل نلمس اي يشء ايجايب ملثل هذه الزيارات .

والخلل الواضح يف هذه الزيارات هو عدم توحد 

وبالتايل  السياسيني  للفرقاء  السيايس  الخطاب 

يضعف مكانة العراق يف املنطقة وهذا ما تريده 

الدول املتآمرة عىل العراق .  

يترقبون الزيارة!! 

العطاء احل�سيني
أّول مرشوع من نوعه يف العتبات املقدسة يهدف إىل 

تنمية وتطوير املهارات والقدرات الشخصية لدى 

األفراد

16              

12تقارير
مجلس شيوخ ووجهاء بغداد املستقل يف ضيافة 

العتبة الحسينية املقدسة

احداث االسبوع ة الول من ذي احَلجَّ
وفيه: زواج اإلمام عيل من فاطمة عليهام السالم عام 2 للهجرة.

وفيه: تبليغ سورة براءة عام 9 هـ

ة الثاين من ذي احَلجَّ
وفيه: والدة الشهيد الشيخ فضل الله النوري صاحب الصحيفة املهدوية عام 1259 هـ

وفاة السيد محمد اليزدي املعروف باملحقق الداماد عام 1388هـ
وفاة الشيخ عيل النامزي الشاهرودي صاحب مستدرك سفينة البحار عام 1405هـ

ة الثالث من ذي احَلجَّ

ة الثامن من ذي  احَلجَّ

وفيه: دخول النبي ) صىل الله عليه واله( مكة لحجة الوداع عام 10هـ

وفاة الشيخ محمد تقي الشريازي صاحب ثورة العرشين عام 1338هـ

وفيه: يوم الرتوية

خروج االمام الحسني عليه السالم من مكة عام 60هـ

شهادة الحسني بن عيل الخري بن الحسن املثلث عام 169هـ

وفيه: وفاة الشيخ محمد حسني الغروي االصفهاين املعروف بالكمباين صاحب نهاية الدراية عام 1361هـ

وفيه: والدة الشيخ محمد بن هامم االسكايف صاحب التمحيص عام 258هـ

وفيه: شهادة االمام الباقر عليه السالم عام 114هـ

وفاة السيد محمد تقي الخونساري عام 1371

ة اخلام�س من  ذي  احَلجَّ

ة ال�ساد�س من ذي  احَلجَّ

ة ال�سابع من ذي  احَلجَّ

صور من العتبة احلسينية املقدسة
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نداء الجمعة

يف  ال�صايف  احمد  ال�صيد  �صماحة  تطرق 
يف  اقيمت  التي  اجُلمعة  �صالة  ُخطبة 
امرين  اىل  ال�صريف  احل�صيني  ال�صحن 

مهمني يخ�صان واقع البلد:
امل�صاريع  بخ�صو�ض  الول  المر 
وكيفية  الوهمية  وال�صركات  واملقاولني 

عالج امل�صاكل فقد حتدث قائال :
من  تكون  ان  يجب  جراأة  هناك  »اقول 
امل�صوؤول وهناك �صراحة يجب ان تكون من 
امل�صوؤول يف معاجلة اأي م�صكلة ، ت�صخي�ض 

امل�صكلة ي�صاعد على معرفة احلل ».
هروب  ب�صبب  املنجزة  غري  امل�صاريع  وعن 
املقاول او تلكوؤ امل�صاريع التي تخدم املواطن 

والبلد قال عنها �صماحته:  

م�صت�صرية  حالة  ا�صبحت  احلالة  »هذه 
وموجودة يف عموم البلد .. من هو امل�صوؤول 

وما هو ال�صبب ؟؟!!«
وب�صهولة  ميكن  امل�صاريع  :«هذه  وا�صاف 
واىل  املدة  هي  وما  تبداأ  كيف  نعرف  ان 
اين تنتهي ، لكن امل�صكلة يف العراق ل زالت 
؟! قطعاً  امل�صوؤول  !! من  امل�صاريع متلكئة 
القوانني  �صّرع  الذي  على  تقع  امل�صوؤولية 

وهذه القوانني غري قابلة للتنفيذ«
ذكر  فقد  امل�صاكل  حل  يف  الخطاء  وعن 
مب�صكلة  امل�صكلة  حل  حماولة   »: �صماحته 
اأف�صد هذا ل يحل امل�صكلة .. فمثال ً املقاول 
الفالين مل يكمل امل�صروع وعن �صوؤاله عن 
ال�صبب يقول املبلغ الذي اعطيتمونيه قد 

نفد ول يوجد عندي مال لإكمال امل�صروع 
.. ماذا �صنعنا لهذا املقاول ؟! اأحلنا عليه 
م�صروعا اخر واأعطيناه �صلفة كي  يعّو�ض 

امل�ساريُع املتلكئُة وهروب املقاول ا�سبحت حالة م�ست�سرية يف عموم البلد
فليكن �سعار امل�سوؤول العمل الف�سل والأجود والأكفاأ

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف الأ�سرف �سماحة  ال�سيد احمد ال�سايف

  املكان: العتبة احل�سينية املقد�سة   

الزمان: 25/ ذو القعدة/ 1433هـ املوافق 12/ ت�سرين الول/2012 م

هناك جرأة و صراحة 

يجب ان تكون من 

المسؤول في معالجة 

أي مشكلة  وتشخيص 

المشكلة يساعد على 

معرفة الحل

اخُلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة
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نداء الجمعة

امل�صروع الول .. فامل�صروع الول مل يكتمل 
وامل�صروع الثاين مل يكتمل !!

مع  التعامل  بكيفية  �صماحته  وندد 
بع�ض   »: قائال  الوهمية  ال�صركات 
وذهبت!  املال  اخذت  الوهمية  ال�صركات 
تبنّي  يقولون  ال�صركة  اين  ن�صاأل  عندما 
بالكفاءة  تتمتع  ول  وهمية  �صركة  انها 
قالوا  ؟!  �صنعتم  ماذا   !! وانهزمت  املالية 
وحاولنا  ال�صوداء  القائمة  على  و�صعناها 
 ، الدولية  ال�صرطة  يف  عليها  ن�صتكي  ان 
ما  ن�صاأل  اطالل  �صواخ�ض  هناك  وبقيت 
م�صري هذا العمل فيقال ان املقاول انهزم 
او اودع يف ال�صجن وعادة ان املقاول ل يودع 

يف ال�صجن !«.
�صماحته  قال  امل�صكلة  هذه  تداعيات  وعن 
هناك  يقول  بامل�صوؤول  نت�صل  :«عندما 
اذا  ال�صوابط  من  اخ�صى  وانا  �صوابط 
خالفتها ، ما هي ال�صوابط ؟ ال�صوابط ان 
ُيحال امل�صروع على اوطاأ العطاءات، عندما 
بهذا  ُينَجز  امل�صروع  هل  امل�صوؤول  ن�صاأل 
املبلغ اأي وفق اوطاأ العطاءات فيقول ل !! 
مبلغ  من  اكرث  امل�صروع  هذا  كلفة  لن 
املقاول  تقّدم  كيف  م،  ُقدِّ الذي  العطاء 
للم�صروع  الالزمة  الكلفة  اأقل من  بعطاء 

؟! 
املقاول  ا�صمها  م�صكلة  هناك  وبقيت 
واملهند�ض املقيم وا�صمها �صوابط املقاولت 
وهذه   .. العام  واملفت�ض  النزاهة  وا�صمها 
ل!! من ال�صحية  م�صكلة الن قائمة ول حُتَ

؟ ال�صحية هو املواطن امل�صكني ..«
امل�صائل  هذه  تو�صع  بان  �صماحته  وطالب 
واأكد   ، واجلريء  النزيه  امل�صوؤول  امام 
�صرفاء  املقاولني  بع�ض  هناك   »: ان  على 
 .. البلد  يخدموا  ان  ويحبون  ونزيهون 
العمل  عن  ابحثوا   .. هوؤلء  ا�صتخدموا 
العمل  عن  تبحثوا  ول  والأكفاأ  الف�صل 
الرخ�ض .. فهذه الفكرة اقت�صاديا ً خطاأ.. 
والأجود  الف�صل  العمل  �صعاركم  فليكن 

والأكفاأ .. »

حتدث  الكفوئني  غري  امل�صوؤولني  وعن 
يق�صون  امل�صوؤولني  بع�ض  :«هناك  قائال 
الوقت بالتفكه وال�صحك وي�صحكون على 
الن�صان  ان  ا�صتغرب  انا   .. النا�ض  ذقون 
ت�صل به احلالة اىل انه ل ي�صبع ولن ي�صبع 
ان  ارقاما خيالية على  اذكر  ان  �صئت  ولو 
العراق  خارج  اىل  تخرج  كلها  الموال 
ال�صيارة وال�صقة الفالنية  وفالن ي�صرتي 
ان  يجب  فامل�صوؤول  عيب  هذا  ..حقيقة 
البلد  حمبة  نقول   .. لبلده  حمبا  يكون 
هذه الوطنية ال�صادقة لبد ان تعزز عند 

الخوة ..«
اما المر الثاين فكان موجها اىل 

امل�سوؤولني الذين ذهبوا للحج .. 
فقد قال :« فلو يجل�ض امل�صوؤول مع النا�ض 
والنا�ض  تقارب  مو�صم  احلج  ومو�صم 
عندما تتكلم مع امل�صوؤول تتكلم عن معاناة 
ال�صخ�ض  ان  له  يقال  فعندما   ، بع�صها 
ل  كان  الوزارة  اىل  جاء  عندما  الفالين 
طائلة  امواًل  ميلك  والآن  �صيئاً  ميلك 
عليه  يجب  اآخر  با�صم  او  با�صمه  م�صجلة 
ان ل ينزعج وي�صمع منهم فقد يكون هذا 
�صحيح  غري  يكون  وقد  �صحيحاً  الكالم 

فعليه التحقق من ذلك ..

القول  ي�صدقوا  ان  عليهم  النا�ض  اي�صاً 
على  ت�صاعد  النا�ض  فبع�ض  امل�صوؤول  مع 
فقط  دكتاتوراً  لي�ض  امل�صوؤول  يكون  ان 
 .. احلدود  ابعد  اىل  مف�صداً  يكون  بل 
منقطع  ب�صكل  عليه  والإطراء  الثناء  من 

النظري ..
والإ�صالح  اخواين  ال�صالح  هو  الهدف 
وامل�صوؤول  الواقع  فانقلوا  واقع  يحتاج اىل 
على  قادراً  كان  ان  تعاىل  اهلل  وبني  بينه 
على  قادراً  يكن  مل  وان  فبها  ال�صالح 
ت�صديه  وزر  حتمل  فبالنتيجة  ال�صالح 

لهذه امل�صوؤولية  
بالإ�صافة  الثمرة  هذه  فيه  احلج  اقول، 

لثماره الخرى ..
اي�صاً او�صي جميع احلجاج بان يتعاهدوا 
هنا  واأحتدث  بينهم  فيما  الثقة  زرع  يف 
وال�صيعي  والرتكماين  ال�ُصني  احلاج  عن 
والكردي... لبد ان تتوطد العالقة فيما 
بينهم ..حتدثوا بكل حمبة فيما بينكم .. 
وا�صفى  اف�صل  ان هناك مكانا  اعتقد  ول 

من الديار املقد�صة ..
هذه امل�صاألة تخدم البلد وهذه فر�صة اىل 
ان ُيراجع الن�صان نف�صه وان يتكا�صف مع 

الخرين ..

الهدف هو االصالح 
اخواني واإلصالح يحتاج 
الى واقع فانقلوا الواقع 

والمسؤول بينه وبين 
اهلل تعالى ان كان قادرًا 

على االصالح فبها 
وان لم يكن قادرًا على 

االصالح فبالنتيجة 
تحمل وزر تصديه لهذه 

المسؤولية 

هناك بعض المقاولين 

شرفاء ونزيهون 

ويحبون ان يخدموا 

البلد .. فليكن شعاركم 

العمل االفضل واألجود 

واألكفأ .. 
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قبسات اميانية

 إن االنتامء املشرتك هذا ينشأ عن رابطة دينية تُحّتم مجموعة من الحقوق والواجبات 

عىل كل فرد مسلم، ويستلزم تحقيق منط من العالقات االجتامعية، متصفة باألخالق 

الكرمية، وحسن املعاملة واملعارشة، كون صدق هذا االنتامء الديني ال يتوقف فقط 

عند االقرار بأصول الدين وفروعه، بل يشمل منطا من العالقات تؤسس ملجتمع 

اسالمي تربطه عالقات متينة ومحكمة، لكيال يصاب بالوهن والضعف نتيجة تفيش 

الله عليه واله وسلم(  النبي )صىل  االختالفات واالحقاد والضغائن.. وقد أسس 

ملجموعة من املسؤوليات االجتامعية واملالية لكل فرد تجاه اآلخر، فقد قال رسول الله 

م�صتقاٌة من اخُلطبة الأوىل ل�صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي  يف 18 /ذو القعدة/ 1433املوافق 2012/10/5 

حقوُق الإخوِة العامُة بنَي املنتمنَي لديِن الرحمِة

)صىل الله عليه واله وسلم(: )كل املسلم عىل املسلم حرام دمه وماله وعرضه(.

واالمام السجاد )عليه السالم( هنا يف مقام بيان الحقوق العامة ألهل امللّة، وهو حق يلحظ فيه 

تعميم السلوكيات االيجابية يف املجتمع، بإفشاء السالم واالمان واالستقامة والنرصة والسكينة 

، أي تضمر املحبة واملودة  الصادقة واملستقيمة  بالنية  وغريها، ويكون ذلك بإضامر السالمة 

واالحرتام، او عىل االقل عدم إضامر الرش والسوء والحقد والتآمر والكيد واملكر .. فالنية هي 

االساس لتحرك االنسان وسلوكه وترصفاته، فالبد إذن للمسلم ان يطهر قلبه من أي نية سوء ورش 

ملن يرتبط  معه بهذه الرابطة.

بن  علي  لإلمام  احلقوق  رسالة  يف  ورد 

املّلة،  أهل  حق  عن  السجاد  احلسني 

الرسالة  اىل  باالنتماء  املشرتكون  وهم 

واملسلمات،  املسلمني  من  اإلسالمية 

أهل  حق  فيها:)أّما  السالم(  )عليه  بقوله 

جناح  ونشر  السالمة،  فإضمار   : عامة  ملتك 

الرمحة ، والرفق مبسيئهم ، وتأّلفهم ، واستصالحهم 

، وشكر حمسنهم إىل نفسه واليك، فإن إحسانه إىل نفسه 

إحسانه إليك إذا كّف عنك أذاه وكفاك مؤونته ، وحبس 

مجيعًا  وانصرهم  بدعوتك،  مجيعًا  فعمهم  نفسه،  عنك 

مبنزلة  كبريهم  منازهلم؛  منك  مجيعًا  وأنزهلم  بنصرتك، 

الوالد، وصغريهم مبنزلة الولد، وأوسطهم مبنزلة األخ، فمن 

أتاك تعاهدته بلطف ورمحة، وصل أخاك مبا جيب لألخ على 

أخيه(.

في بياِن مما يدل على صالح القلب وفساده
   والقلب هو املقبول عند الله إذا سلم من اآلفات ، واملحجوب عن الله تعاىل إذا استغرق يف الشهوات وهو الذي يفلح اإلنسان إذا زكاه ويخيب ويشقى إذا 

دساه وهو املطيع لله عىل الحقيقة واملرشق عىل الجوارح أنواره وهو العايص يف الواقع والظاهر عىل األعضاء آثاره وباستنارته وظلمته تظهر محاسن الظن 

ومساويه ، إذا كل إناء يرتشح مبا فيه. والقلب لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بالبدن شبه تعلق األعراض باألجسام ، أو تعلق املستعمل باآللة ، أو املكني 

باملكان.  والروح أيضاً عبارة عن هذه اللطيفة الربانية العاملة املدركة ، وهو أمر عجيب رباين يعجز العقول عن إدراك كنهه.  والنفس أيضاً هي اللطيفة 

املذكورة ، وهي اإلنسان يف الحقيقة ، وتتصف بأوصاف مختلفة بحسب أحوالها ، فإذا سكنت تحت أمر الله وزال عنها االضطراب لثقتها بالله ومل تتزلزل 

ومل تضطرب ومل تنحرف عن سبيل الله وطريق الحق عند معارضة الشهوات سميت بـ » النفس املطمئنة «. وإذا مل يتم سكونها ولكن كانت مدافعة عن 

نفسها معارضة مع ما تقتضيه شهواتها سميت بـ » النفس اللوامة «. وإن أذعنت وأطاعت للشهوات ودواعي الهوى والشياطني سميت بـ » النفس األمارة 

بالسوء «. واللطيف ان كلمة مرض وردت يف القرآن اثنتي عرشة مرة مقرونة بالقلب اي يف قلوبهم مرض او يف قلبه مرض ، وهنا مرض القلب هو مرض 

االميان.   ثم إن طريق تسلط الشيطان عىل القلب : الحواس الخمس الظاهرة والقوى الباطنية : كالخيال والشهوة والغضب. فالقلب يتأثر دامئاً من هذه 

الجهات ، وأخص اآلثار الحاصلة يف القلب هي الخواطر ، والخواطر هي املحركات لإلرادات ، فإن سند األفعال الخواطر ، والخاطر يحرك الرغبة ، 
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فإن الدين اإلسالمي دين الرحمة، وهو سلوك عام ينبغي للمسلم ان يتصف به يف آرائه ومواقفه 

وتربيته وادائه وسلوكه وانفعاالته .. فالرحمة مع االصدقاء بالعفو عن اخطائهم، واعانتهم، 

والرحمة مع املستخدمني يف العمل بعدم القسوة عليهم، والرحمة مع الغافلني بتذكريهم واالخذ 

بأيديهم، والرحمة مع العاصني بإعانتهم وتنبيههم عىل معاصيهم وهدايتهم، والرحمة مع الحاكم 

بتوجيه النصح واملشورة له واعانته عىل خدمة الناس، والرحمة مع االرحام بصلتهم ومساعدتهم 

ولو كانوا مقرّصين، والرحمة مع الفقراء واملساكني واليتامى واالرامل مبد يد العون لهم، ورفع 

القسوة واستخدام الرضب معه كذلك مع  برتبيته وعدم  الصغري  العوز عنهم، والرحمة مع 

التالميذ، والرحمة مع الخادم بعدم معاملته باحتقار ودونية، كونه انسانا قادته الظروف لهذا 

العمل .. وهكذا.

وعىل املسلم أن يرتىب برحمة الله تعاىل ورحمة رسوله الكريم : ) ورحمتي وسعت كل يشء( ) وما 

ارسلناك اال رحمة للعاملني(، فكام ان الله تعاىل وسعه برحمته العظيمة، ومنَّ عليه باإلسالم؛ فعىل 

االقل عليه ان يرحم عباده، فذلك يؤدي اىل رحمة الله تعاىل باملسلمني ) الراحمون يرحمهم الله 

، ارحموا من يف االرض، يرحمكم من يف السامء(.

بيد إن اإلساءة امر معتاد لدى كثري من الناس، وعلينا كمسلمني ان نؤمن بأهمية استيعاب االخرين 

يف اخطائهم وعرثاتهم، واعانتهم عىل انفسهم، وهذا يتطلب الرفق بامليسء بالسلوك االيجايب 

املؤثر من خالل الكلمة الحسنة الهادفة، بدالً من الغلظة والخشونة والعداوة والتأنيب والتوبيخ، 

اال اذا تكررت اإلساءة، فلعل الغلظة تقود امليسء للتمرد والعناد واإلرصار عىل الخطأ واإلساءة 

أكرث، أما تقديم النصيحة والتوجيه، ليك نجعل املخطئ يعود اىل نفسه ويراجعها، ويتحرك الوازع 

الداخيل لديه، بإشعاره برقابة الله تعاىل، حتى يعود عن غّيه واساءته، فنكسب اجراً من الله 

بصالحه، ويكسب هو دنياه وآخرته بتوبته.

قال رسول الله )صىل الله عليه واله وسلم( : » املؤمن يألف ويْؤلف وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف، 

وخري الناس أنفعهم للناس«، فاملؤمن البد ان يتحىل بصفات تجعل الناس تأنس بعرشته، ومتيل 

اىل مخالطته، فيكون برشاً طلق الوجه، يبتدئ الناس بالسالم، وال يكون عبوساً منفراً لآلخرين.. 

كام يفكر ويتحرك، ليكون له دور يف خدمة املجتمع، بإصالح الفاسد وتوجيهه، ألن فساد البعض 

يرتك اثراً سلبياً عىل الكل كمجتمع، فهو يركب مركبا واحدا ينجو فيه الجميع أو يغرق فيه الجميع، 

فاذا قام البعض مبواجهة الفساد واالنحراف؛ امكن حينئذ تقويم املجتمع واصالحه وهدايته، 

وليس من الصحيح ان يتخىل املؤمن عن مسؤوليته تجاه مجتمعه، ويعد ما يحصل من انحراف 

وفساد امراً ال يخصه، وعن الصادق )عليه السالم(:) الكالم ثالثة : صدق وكذب واصالح بني 

الناس، قيل له : ما االصالح بني الناس؟ قال: تسمع من الرجل كالماً يبلغه فتخبث نفسه، فتلقاه 

فتقول سمعت من فالن قال فيك من الخري كذا وكذا.. خالف ما سمعت منه(.

السالم(  )عليه  االمام  لفتة جميلة من  نفسه واليك« هذه  اىل  »وشكر محسنهم 

فاملحسن محسن لنفسه ولغريه يف آن واحد؛ محسن لنفسه بعمله الصالح، ومحسن 

لغريه بسبب ما يقدمه من معروف واحسان اىل اآلخرين، ومن االحسان اىل النفس؛ 

اذا كّف عنك اذاه، وكفاك مؤونته، فلم يعمل عمالً يؤذيك، وكفاك مؤونته بان كف 

حاجاته ومطالبه عنك، فلم يلق عليك تبعات مسائله، وحبس عنك نفسه، بان منعها 

من أي ترصف ييسء اليك، فالنتيجة انه احسن اليك بسبب ترصفه معك، وبالتايل 

فقد احسن لنفسه عىل قاعدة ان من احسن لغريه فقد احسن لنفسه ايضاً، كام 

هو مضمون اآلية القرآنية ) من عمل صالحاً فلنفسه(، ومن أساء لآلخرين وتعدى 

عليهم؛ فقد ظلم االخرين وظلم نفسه ) ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه(، 

فاملطلوب شكر املحسن اىل نفسه واليك، لتشجيعه عىل االحسان، وهذا الخلق يساهم 

يف متتني العالقات االجتامعية بني الناس، ويُشِعر االخرين بقيمة عملهم، وان له 

اعتبارا وتقديرا عندهم، فيشجعهم ذلك عىل املزيد منه .

هم جميعاً بدعوتك« أي ال تقترص يف دعائك اىل الله تعاىل عىل نفسك  أما كلمة »عمَّ

فقط ، فاآليات القرآنية الواردة بصيغة الدعاء تتضمن توجيهاً تربويا، بان تنأى عن 

االنانية يف الدعاء، وتحيط االخرين باهتاممك ومشاعرك وحنانك ورحمتك ) رب 

اغفر يل ولوالدي وملن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات(، فالدعاء لآلخرين 

ربح لإلنسان الداعي نفسه، وفيه داللة عىل االيثار، ونظرة الرحمة واملحبة والشعور 

املشرتك مع االخرين، ويف نفس الوقت ال ينقص من ثوابه ومكافأته واجابته  ب 

عىل  تحرص  فكام  الوالد،  مبنزلة  كبريهم  لك،  اقرباء  وكأنهم  ومواقعهم  منزلتهم 

االحسان واالحرتام واالجالل لوالدك حتى ولو اساء اليك، فكذلك احسن اىل الكبار 

مبا يقارب هذه املنزلة، وصرّي الصغري مبنزلة الولد، فكام يحتاج الولد اىل الرعاية 

والرحمة والعفو عن سيئاته ومعاملته كصغري ال ميتلك تجربة يف الحياة، ويتحّمل 

االهل منه هفواته وزالته ويقومون بحاميته ورعايته، فكذلك الصغري من اخوانك 

تعامل معه هكذا من االهتامم والرحمة، فتجربته محدودة واخطاؤه كثرية، قال رسول 

الله )صىل الله عليه واله وسلم( ) ارحموا صغاركم(، وأما أوسطهم فبمنزلة االخ، 

فيكون التعامل معه بالتعاون والتكافل والتسديد والنصح، وقضاء الحاجة، واعانته يف 

ملامته وشدائده ومصائبه، والوقوف معه يف الرساء والرضاء، فاالخوة يف االسالم 

ليست عنواناً ولقباً يّدعى.. بل هو امر واليئ له حقوق حتى يدخل االخ واملؤمن يف 

دائرة الوالية.

والرغبة تحرك العزم والنية ، والنية هي اإلرادة التي تحرك العضالت واألعضاء.

     وقد ورد أن للقلب ملتني : ملة من امللك وملة من الشيطان ، واللمة : الخطوة والدنو واملساس. وورد أيضاً : إن قلب املؤمن بني إصبعني من أصابع الرحمن  

، أي : بني خلقني مقهورين بإرادة الله التكوينية كاإلصبع من صاحبها وهام : امللك والشيطان ومعنى كونه بينهام أن الله يخيل بينه وبني أي منهام أراد 

حسب اقتضاء عمل اإلنسان ورغبته ودعائه.

     ثم إن القلب بأصل الفطرة صالح مستعد لقبول دعوات امللك والشيطان ويرتجح أحدهام عىل اآلخر بإتباع الهوى والشهوات أو اإلعراض عنها وامليل 

إىل الطاعات ، فإن اتبع اإلنسان مقتىض األول تسلط عليه الشيطان وصار القلب عشاً له. وإن جاهد يف مخالفة الشهوات كان قلبه مستقر املالئكة 

ومهبطهم وعاد صاحبه ممن سبقت له من الله الحسنى ، وقد قال تعاىل : ) وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطني وأعوذ بك رب أن يحرضون ( .

     وأما النصوص الواردة يف بيان القلب وحاالته فعن النبي صىل الله عليه وآله وسلم : » يف اإلنسان مضغة إذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد 

، فإذا سقمت سقم لها سائر الجسد وفسد ، وهي القلب « . واملراد بالقلب : الروح اإلنساين التي لها تعلق خاص بالقلب الصنوبري ، واملراد من صحتها 

: حصول صفة التسليم لها ، ومن مرضها : عروض الطغيان عليها ، وسالمة سائر الجسد عدم صدور املعايص منه ، وسقمه صدورها عنه.     
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فقه وفقهاء

ذكر الرواية الشيخ النوري يف )جّنة املأوى( ورفض محقق الكتاب تلك الرواية لعّدة 

وجوه منها :

أوالً: يف أحوال راوي الحكاية: قال السيد الشهيد محمد عيل القايض الطباطبايئ بعد 

هذه الحكاية ما نصه: ))ناقل هذه الحكاية مل يعرف شخصه ومل يعلم اسمه فهو 

عندنا مجهول الحال فال ميكن االعتامد عليه وال عىل خربه والركون إليه، والعجب من 

هؤالء اإلخباريني كيف يعتمدون عىل تلك القصص والحكايات الغريبة وينقلونها يف 

كتبهم من غري لفت نظر إىل أغالطها ويشوهون بها وجه الحقيقة يف كتب الشيعة(( 

انتهى. )األنوار النعامنية 2: 64/ بالهامش(.

وقال الشيخ محمد تقي التسرتي صاحب )قاموس الرجال(: 0)... وإن نقله النوري 

عن البيايض والنييل والجزائري، ونقل إشارة عيل بن طاووس إليه إال أنها كلها ينتهي 

إىل األنباري ، وأنه كان عند ابن هبرية الوزير وحدثه )شخص( مل يعرفوه بذلك! 

فلو نقل ذلك عنه جميع بني آدم ملا خرج عن كونه خرب رجل واحد شاذ بال شاهد((. 

انتهى )األخبار الداخلية 1: 148(.

ثانياً: تحقيق حول تواريخ الحكاية:

أ - روى الحكاية سعيد بن أحمد الريض عن خطري الدين أحمد بن املسيب يف 18 

شعبان سنة 544هـ عن أيب القاسم عثامن الدمشقي يف 17 جامدى اآلخرة سنة 

543هـ عن كامل الدين أحمد بن محمد األنباري يف 10 شهر رمضان سنة 542هـ ، 

والتأريخ األخري أورده النييل يف كتابه )املفرج..(، وهو الصحيح، وإال أكرث الناقلني 

وغريهم  النوري  والعالمة  الجزائري  والسيد  البحراين  هاشم  كالسيد  للحكاية 

رصحوا بأن األنباري سمعها يف 10 رمضان سنة 543هـ وهذا اشتباه منهم، فإذا 

كان سمعها يف رمضان سنة 543 هـ فكيف حدث الدمشقي يف جامدى اآلخرة سنة 

543هـ! والحال أن شهر رمضان بعد شهر جامدى اآلخرة بثالثة شهور، فهذا االشتباه 

يف النقل ال يستقيم مع تواريخ الحكاية ولعله تصحيف والصحيح ما أثبته النييل من 

تاريخ للحكاية أي يف سنة )542هـ(.

ب - إن الوزير عون الدين  بن هبرية استوزر املقتفي ألمر الله العبايس سنة )544هـ( 

وبعده استوزره  املستنجد العبايس  إىل أن تويف الوزير يف سنة 560هـ( والحكاية 

واقعة يف سنة )542هـ( فإذن هذا التاريخ ال يستقيم مع تأريخ وزارة ابن هبرية التي 

ابتدأها يف سنة )544هـ(.

جـ - ان األنباري حدث بالحكاية بعد هالك الوزير عىل ما نصه األنباري يف آخر 

الحكاية: ))... فخرجنا من عنده ومل يعد أحد منا مام سمعه حرفاً واحداً حتى 

هلك...(( واملعلوم أن الوزير هلك يف سنة )560هـ ( فينبغي أن يكون األنباري نقل 

هذه الحكاية بعد سنة )560هـ(.

ثالثاً: الحكاية وصاحب كتاب )التعازي(: نسب عدة من علامئنا األعالم هذه الحكاية 

منقول عن موقع مكتب المرجع 
الديني األعلى سماحة آية اهلل 

العظمى السيد علي الحسيني 
السيستاني)دام ظله الوارف ( 

www.sistani.org

الأنا�سيُد الإ�سالميُة

عن مدى صحة األخبار الواردة ان اإلمام الحجة في جزر 
المدينة الزاهرة وما جاورها ؟

لو سألوك

ولكن  البيت  اأهل  بذكر  التغني  اأو  �صماع  يجوز  هل  ال�صوؤاُل: 
با�صتعمال اآلت الطرب �صواء يف الأعرا�ض اأو غريها؟

الجواُب: الغناء حرام ومثله قراءة مدائح أهل البیت علیهم السالم 

باأللحان الغنائیة.

واإذا  حرام؟  املجالت  جميع  يف  الطبل  ا�صتخدام  هل  ال�صوؤال: 
بع�ض  اأو  الإ�صالمية  الأنا�صيد  بع�ض  ن�صمع  فاإننا  حراماً  كان 
فهل  الطبل  على  ال�صرب  على  حتتوي  الكال�صيكية  املو�صيقى 

يجوز ال�صتماع اإليها اأم ل؟
الجواب: الرضب علی الطبل يف مواكب العزاء واملراسم العسكریة 

ونحوها ال بأس به كام إن االستامع الی الصوت املنبعث عنه جائز إال 

ما كان مناسباً ملجالس اللهو واللعب.

على  امل�صتملة  والأنا�صيد  للمدائح  ال�صتماع  حكم  ما  ال�صوؤال: 
مو�صيقى؟

الجواب: ال یجوز إذا كانت بكیفیة مناسبة ملجالس اللهو واللعب.

بطور  تكون  التي  املدائح  اإىل  ال�صتماع  حكم  ما  ال�صوؤال: 
والأداء  الأ�صلوب  نف�ض  تكون  باأنها  الأغاين؟علماً  بع�ض 

متاماً؟والختالفات فقط يف الكلمات؟
الجواب: إذا كان األداء بطور متداول يف مجالس اللهو واللعب فال 

یجوز علی األحوط وجوباً.

ال�صوؤال: هل يجوز �صماع مداح يقراأ على �صكل مو�صيقى للنبي 
)�صلى اهلل عليه واآله( والأئمة )عليهم ال�صالم( ؟

الجواب: يجوز إن مل يكن األداء بطور متداول يف مجالس اللهو وللعب .

ال�صوؤال: هل يجوز ال�صماع لالأنا�صيد الإ�صالمية بق�صد التمتع 
ب�صوت املن�صد؟

الجواب: ال يجوز. 

ال�صوؤال: اأنا مدر�ض مو�صيقى فهل يجوز اأن اعمل بهذه املهنة؟
الجواب: يجوز إن مل يشتمل عىل مامرسة عملية للموسيقى التي 

تناسب مجالس اللهو واللعب، وإذا كان االستخدام العميل بكيفية 

تناسب تلك املجالس فال يجوز.

)الق�سم الثاين(
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عن مدى صحة األخبار الواردة ان اإلمام الحجة في جزر 
المدينة الزاهرة وما جاورها ؟

تاريخ

إىل صاحب كتاب )التعازي( وهذه النسبة مردودة ألمرين 

وهام:

األمر األول: ان صاحب كتاب )التعازي( هو أبو عبد الله محمد 

بن عيل بن الحسني بن عبد الرحمن العلوي بن القاسم بن 

محمد البطحايئ بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن 

بن عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، وهو من طبقة تالميذ 

الصدوق املتوىف )380هـ (، له كتاب )التعازي( وكتاب )فضل 

الكوفة( وتويف يف سنة )445هـ( )طبقات أعالم الشيعة 5: 

.)170

فكيف يكون صاحب كتاب )التعازي( املتوىف يف )445هـ( نقل 

حكاية يف كتابه واقعة يف )542هـ(؟!

فوقع يف هذا الوهم عدة من األعالم عىل ما رصحوا به يف 

كتبهم فمنهم:

1- املقدس األردبييل )ت 993هـ( يف كتابه )حديقة الشيعة: 

765(/ انتشارات معارف إسالمي.

)تبرصة  كتابه  يف  1107هـ(  )ت  البحراين  هاشم  السيد   -2

الويل: 252(/ تحقيق مؤسسة املعارف اإلسالمية.

3- الشيخ آقا بزرك الطهراين يف كتابه )الذريعة 4: 205( ثم 

رصح يف )5: 106( بعدم صحة هذه النسبة. 6- الشيخ حسني 

 ،203  :17 والعرتة  املصطفى  )موسوعة  كتابه  يف  الشاكري 

220( نرش الهادي/ قم.

وغريهم من األعالم، ولعل هذا االشتباه حصل من أن أحد 

رواة كتاب )التعازي( دّون الحكاية يف آخر كتاب )التعازي( 

فنسبت بعده إىل صاحب كتاب )التعازي(، 

يتعلق  ما  هو  )التعازي(  كتاب  موضوع  ان  الثاين:  األمر 

بالتعزية والتسلية عند فقد األحبة واألوالد مبتدئاً بذكر وفاة 

النبي)صىل الله عليه وآله( وما جرى عليه عند موت أوالده... 

وليس للحكاية عالقة مبوضوع الكتاب بتاتاً.

الجزيرة  وحكاية  الخمس  املدائن  حكاية  بني  الخلط  رابعاً: 

الخرضاء:اشتبه عىل الكثري يف الرد عىل حكاية الجزيرة الخرضاء 

سنة  يف  الواقعة  الحكاية  هذه  وبني  )699هـ(  سنة  يف  الواقعة 

الخرضاء  )الجزيرة  كتاب  فلرياجع  التفصيل  أراد  فمن  542هـ(، 

وقضية مثلث برمودا ( للشيخ ناجي النجار/ دار البالغة.

العالمُة المجاهُد السيد 
حسين الموسوي القزويني

العالمة املجاهد السيد حسني ابن العالمة السيد محمد باقر ابن العالمة 

السيد ابراهيم املوسوي القزويني املشهور بـ ) صاحب الضوابط( استناداً اىل 

كتابه ) ضوابط األصول( يف الفقه املتوىف سنة 1262هـ ، املدفون يف الصحن 

الحسيني الرشيف ويرجع نسبه اىل االمام موىس الكاظم )عليه السالم( .

ولد العالمة السيد حسني املوسوي القزويني يف كربالء املقدسة سنة 1288هـ 

يف محلة باب الطاق يف دار كان يؤمها كبار رجاالت العلم واللغة والسياسة آنذاك اذ ترىب عليها منذ نعومة  

اظفاره وتلقى تلك العلوم عىل يد والده العالمة السيد محمد باقر القزويني قبل ان ينتقل اىل النجف االرشف 

إلكامل دراسته العليا عىل ايدي علامء عرصه امثال :السيد احمد بن صالح القزويني تويف / 1324 هـ .العالمة 

آية الله العظمى فقيه االمة السيد ابو الحسن االصفهاين تويف 1365هـ والعالمة االخوند تويف 1329هـ ,السيد 

حسني النائيني تويف 1355هـ.العالمة الشهري ضياء الدين العراقي تويف 1361هـ، وقد منح من قبل هؤالء 

األعالم الكرام إجازات يف مختلف العلوم الفقهية والدينية والرواية والحديث.

اما الجانب السيايس فكان جهاده عىل مرحلتني : االوىل ضد السلطة العثامنية حيث كان يف مقدمة املناضلني 

الذين اشرتكوا يف الثورة التي حدثت ضد السلطان عبد الحميد عام 1906م، وقد سيق للمحاكمة يف ذلك 

العهد  اما املرحلة الثانية من جهاده ضد االحتالل واالستعامر الربيطاين حيث كان من كبار اعوان وأنصار 

استاذه العالمة املجاهد الشيخ محمد تقي الشريازي زعيم ثورة العرشين وكان عضوا بارزا  وفعاالً  يف املجلس 

العلمي الذي يدير الثورة وكانت داره مركزاً الجتامعات زعامء ورجاالت الثورة ، اما مواقفه البطولية التي 

سجلها التاريخ له فهي تشري اىل صالبة الرجل ومبدئيته وصدق التعامل مع مفردات الحياة.

فقد ارسلت بعض االحزاب العربية) العلم العريب( بواسطة السيد قاطع العوادي احد رجاالت ثورة العرشين 

وذلك عام 1919م وسلم اىل محمد رضا الشبيبي فبعثه االخري اىل الشيخ محمد تقي الشريازي مع كتاب امللك 

حسني بن عيل ) ملك العرب( موجه اىل الحائري يقول فيه ) بعد السالم والتحية نرسل لكم طياً صورة من 

العلم العريب االسالمي الرجاء ادخاله يف منهاجكم االسالمي ليكون شعاراً ملستقبل املسلمني والعرب معاً (.

وعندما سلمه الشيخ محمد تقي الشريازي اىل ولده محمد حسن فذهب مبعية السيد حسني القزويني ومحمد 

حسن ابو املحاسن قاموا بخياطة العلم وعند قيام ثورة العرشين حمل الشيخ محمد حسن نجل الحائري 

العلم متوجهاً اىل بناية البلدية ومعه مجموعة من رجاالت الثورة فمزقوا العلم الربيطاين ورفعوا عىل بناية 

البلدية علم العروبة واإلسالم وأمر السيد حسني القزويني بحمل ) نياشني( بألوان العلم العراقي ويحملها 

رجال االمن عىل صدورهم لتميزهم عن سائر الناس وأرسلت عينات منها اىل النجف مبعية السيد احمد نجل 

الحائري ليك يعملوا مثلام عمل الكربالئيون عندما استوىل الجيش الربيطاين عىل مدينة كربالء تم اعتقال 

السيد حسني القزويني مع كبار رجال الثورة وقد اصدر املجلس العريف االنكليزي احكاماً مختلفة باإلعدام 

وبالسجن مدة طويلة ، وبعد ستة اشهر من اعتقالهم اصدر املندوب الربيطاين عفواً عنهم يف 26/ رمضان 

سنة 1339 هـ.

اما السيد حسني املوسوي القزويني مع ثالثة آخرين من املجاهدين فقد اعتقلوا يف خان بطوس يف قضاء 

الهندية،  تلك ملحة من مواقف السيد حسني املوسوي القزويني السياسية ولكنه يف ذلك الخضم من العمل كان 

منهمكاً يف التأليف فقد ترك مؤلفات كثرية مخطوطة ومحفوظة لدى احفاده يف مكتبته التي تحوي عددا كبريا 

من الكتب النفيسة اما مؤلفاته فهي :

1- بحث وتحقيق يف شخصية االمام عيل )عليه السالم( .

2- املدينة الفاضلة يف السالم – جزءان-

3- كتاب االرشاد – جزءان-

تويف رحمه الله يف كربالء املقدسة يف اليوم الثاين من شهر ذي الحجة سنة 1376هـ وشيع تشييعاً مهيباً 

اشرتك فيه عدد كبري من العلامء ووجهاء املدينة وعامة الناس ودفن يف صحن الحسني )عليه السالم( ورثاه 

ادباء وشعراء كثريون منهم الشاعر ابو املحاسن والشاعر محسن ابو الحب.
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اخبار االحرار

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسني الشهرستاين، 
يعلن أن إنتاج العراق من النفط سريتفع خالل عام 
2015 إىل ستة ماليني برميل يوميا، فيام أكد أن إنتاج 
العراق من اآلن وحتى عام 2020 يسد 45% من طلب 

الفائض النفطي يف العامل.
رئيس فرع طب املجتمع يف كلية الطب بجامعة بابل 
ومثانني  سبعا  أن  عن  يكشف  علوان  الدكتور حسن 

اإنتاُج الطاقة الكهربائية يف العراق يبلغ اكرث
 من ثمانية اآلف ميغاواط

منُع ا�سترياد املبيدات املحظورة

الدراسات  ختفيُض أجور 

يف اجلامعات األهلية
املغرتبني  للعراقيني  الطوعية  العودة  ملف  طرُح 

يف موؤمتر بجنيف

اأمريكا  العربية ودول  العراُق يراأ�س املجموعة 
الالتينية)اأ�سبا( ملدة 3 �سنوات

أعلنت وزارة الكهرباء أن إنتاج الطاقة الكهربائية يف العراق بلغ 8 آالف و50 ميغاواطا، املتحدث 

الرسمي باسم الوزارة مصعب املدرس بني أن هناك انخفاضاً عىل طلب الطاقة الكهربائية بلغ 12 

ألفا و100 ميغاواط«. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسني الشهرستاين أعلن، يف )25 

آذار 2011(، أن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية لدول الجوار خالل العام املقبل 2013 .

قررت وزارة البيئة منع استرياد املبيدات املحظورة التي يتم تداولها حاليا يف األسواق، معتربة 

تداولها خطرا عىل اإلنسان والبيئة ، املتحدث باسم الوزارة أمري عيل الحسون أكد أن الوزارة 

ستشكل فرقا رقابية ملراقبة جميع  املكاتب بشكل دوري والتأكد من حصولها عىل إجازة للمتاجرة 

بأنواع املبيدات التي يتم بيعها  يف األسواق.

ذكرت وزارة الهجرة واملهاجرين إنها طرحت ملف العودة الطوعية للعراقيني من دول االتحاد 

األوريب يف الدورة الـ63 الجتامع اللجنة التنفيذية لشؤون الالجئني التي انعقدت يف جنيف وطلبت 

من تلك الدول املساعدة يف هذا املجال، مبينة إنها أبلغت املعنيني بأن العراق يرفض العودة القرسية 

لالجئني وكيل الوزارة سالم الخفاجي اشار اىل انه جرى بحث موضوع عودة الكفاءات العلمية 

العراقية يف الخارج، وطلبنا تنظيم ثالثة مؤمترات يف القارة األمريكية والقارة األوربية وثالث يف 

املنطقة العربية لتشجيع العودة للكفاءات العراقية من الخارج وحصلنا عىل دعم يف هذا املجال.

أعلن ممثل العراق لدى الجامعة العربية السفري قيس العزاوي إن العراق سريأس املجموعة العربية 

ودول أمريكا الالتينية)أسبا( ملدة 3 سنوات مقبلة بعد ترؤسه قمة ليام بداية الشهر الحايل.وقال 

العزاوي إن العراق سيكون مطالبا خالل هذه الفرتة بالقيام مببادرات بهذا املستوى العاملي والدويل، 

حيث سنكون يف صدارة العمل العريب والعاملي وينبغي ان نفكر ونخطط جيدا ونعد العدة لثالث 

سنوات أخرى، وان نثبت للجميع بان العراق ليس قادرا عىل إدارة شؤونه الداخلية فقط أو املجموعة 

العربية بل إدارة املجموعة العربية ودول أمريكا الجنوبية أيضا”.

حصاد 
االحرار

 االسبوعي

العايل  التعليم  وزارة  خف�صت 
والبحث العلمي اأجور الدرا�صات يف 
الناطق  وذكر  الأهلية،  اجلامعات 
اإن   ، حممد  قا�صم  الوزارة  با�صم 
الديب  علي  العايل  التعليم  وزير 
الدرا�صية  الأجور  تخفي�ض  قرر 
العلمية  للكليات  باملائة   7 بن�صبة 
تتجاوز  مبالغ  ت�صتح�صل  التي 
فوق،  فما  دينار  ماليني  ثالثة 
و10 باملائة للكليات الإن�صانية التي 
األف  و500  ت�صتح�صل مبلغ مليون 
ان  اىل  م�صرياً  فوق،  فما  دينار 
للظرف  مراعاة  جاء  القرار  هذا 
ولت�صجيعهم  للطلبة  القت�صادي 

على ال�صتمرار بالدرا�صة.
موجز »االحرار«

باملائة من تالمذة املدارس الحاملني للحقائب املدرسية 
اآلم مزمنة وتحدب يف  بصورة خاطئة، يتعرضون إىل 

أعىل الظهر، وانزالق غرضويف.
الرشكة العامة للموانئ العراقية تعلن عن افتتاح خط 
للنقل البحري بني املوانئ العراق والسعودية، والخبري 
االقتصادي ماجد الصوري يؤكد ان عودة الخط البحري 
هذا سيعود بالنفع عىل الجانبني وعىل املنطقة عموما.
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أخبار العطاء

إقــــــامُة معرض طبـــي للحجـــــامة
افتتَح سامحة االمني العام للعتبة الحسينية املقدسة املعرض الطبي األول 

تحت  واملقام  الرشيفني  الحرمني  بني  ما  منطقة  يف  املقدسة  كربالء  يف 

ام رياض جاسم  شعار)الِحجامة من أجل إنقاذ حياة الناس(.  أقام الحجَّ

ة للَعتبة الُحسينّية املُقّدسة املعرض  الحياوي بالتعاون مع األمانة العامَّ

الطّبي األّول للِحجامة. وقال الحياوي ان املعرض يهدف للتعريف بالِحجامة 

األحاديث  نصوص  وعرض   لإلنسان  الصحّية  الناحية  من  وأهّميتها 

الرشيفة للنبي محمد )صىلَّ الله عليه وآله وسلَّم ( واألمئة املعصومني ) 

عليهم السالم ( التي أكّدت عىل أهمية الحجامة لصّحة البدن ، وتناول 

املعرض إمكانية الحجامة من الناحية الطّبية يف معالجة الكثري من الحاالت 

املرضية املزمنة كالضغط وداء السكَّري وغريها من األمراض ..

وبنّي الحياوي » إن الِحجامة ال تختص بجنس الذكور فقط بل تشمل النساء 

طلبة املشروع القرآني يف اجلامعات العراقية يشاركون يف حمافل مشهد القرآنية
العراقية  للجامعات  القراآين  امل�سروع  طلبة  من  عدد  �سارك 
الذي اأطلقته دار القراآن الكرمي يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
املقد�س  الر�سوي  ال�سحن  يف  تقام  التي  القراآنية  املحافل  يف 
تكرميا  الزيارة  هذه  وتاأتي  الزائرين،  من  كبري  ح�سد  بح�سور 
الع�سرة  للطلبة  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  الأمانة  من 
لطلبة  موؤخرا  اأقيمت  التي  الدورة  يف  �ساركوا  ممن  الأوائل 
اجلامعات العراقية يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف مب�ساركة 60 

طالبا مثلوا 17 جامعة عراقية  يف رم�سان.
حيث ُكرم الفائزون الأوائل بزيارة للمراقد املقد�سة يف اإيران 

وال�سرتاك يف املحافل القراآنية املقامة هناك.
العتبة  تقدمه  الذي  الدعم  اأن  »الطلبة  اأكد  جانبهم  من 
احل�سينية املطهرة للحركة القراآنية من �ساأنه حتفيز الطاقات 
التعرف  الذين يرغبون يف  الطلبة  الكامنة لدى عدد كبري من 

على علوم القراآن املختلفة«.

واألطفال أيضاً، وللحجامة فوائد يومية وشهرية وسنوية ، وللِحجامة عدة أنواع 

فمنها الِحجامة الجافة ، والِحجامة الرطبة، وِحجامة الفصد ، وِحجامة دودة 

العلق. 

قال النبي األكرم محمد )صىلَّ الله عليه وآله وسلَّم ( : خري ما تداويتم به 

الحجامة.

العتبة احلسينية تطلق مشروع حمو االمية يف كربالء مبشاركة أكثر من  1000 أمي
اطلق قسم تطوير املوارد البرشية يف العتبة الحسينية املقدسة مرشوع محو االمية 

الشامل يف محافظة كربالء مبشاركة أكرث من 1000 امي موزعني عىل 22 مركزا . 

وقال االستاذ طالل الكاميل املرشف العام عىل القسم  قد »متت املبارشة مبرشوع 

محو االمية الشامل يف بداية شهر ترشين االول يف اغلب مناطق محافظة كربالء 

املقدسة وتم استقبال اكرث من 1000 شخص من ابناء املحافظة االميني«.

وأوضح الكاميل »تم توفري 22 مركزا تعليميا وتدريبيا منها مركز يف داخل املدينة 

للقضاء عىل االمية يف كربالء بالتعاون والتنسيق مع مديرية تربية محافظة 

كربالء وكذلك تم التنسيق مع معتمدي املرجعية العليا الرشيدة فقد تم توفري 

الحسينيات والجوامع ليك تكون محطة انطالق ملرشوع محو االمية الشامل يف 

محافظة كربالء املقدسة«. 

كل  مدة  مرحلتني  شكل  عىل  يكون  الدوام  »ان  اىل  العام  املرشف  وأشار 

مرحلة ثالثة اشهر االوىل تسمى التأسيسية والثانية تكميلية« موضحا أنه »تم 

تخصيص مكافأة للدارسني وكذلك راتب للمدرسني من قبل االمانة العامة 

للعتبة الحسينية املقدسة«.

وتابع »تم توزيع مادة القراءة والحساب والثقافة العامة وكذلك تم توزيع كافة 

مستلزمات الدراسية عىل الدارسني والتي يحتاجونها يف الدراسة وبالنسبة 

لرشوط الدارسني فقد حددت من قبل لجنة خاصة يف قسم تطوير املوارد 

البرشية. 

وأكد الكاميل بأن »التسجيل ما زال مستمرا يف املراكز ونأمل ان نبارش فيها 

بعد االنتهاء من الدفعة االوىل والتي مدتها ستة أشهر«.

اعداد : ح�سني النعمة
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ال�صيخ عبد  العام للعتبة احل�صينية املقد�صة �صماحة  اكد الأمني 
املهدي الكربالئي »اإن الع�صائر يف العراق متثل �صريحة ومكونا 
ا�صا�صيا ومهما يف خمتلف جمالت احلياة فالرتكيبة  اجتماعيا 
الجتماعية للكثري من مدن العراق  هي تركيبة ع�صائرية ،ومن 
جهة اأخرى فاإن للع�صائر دوراً تاريخيا مهماً يف  البناء والنهو�ض 
بالواقع العراقي وكذلك لها دور وطني يف املراحل ال�صعبة التي 

مر بها العراق بعد 2003«.
جمل�ض  ووجهاء  �صيوخ  من  وفدا  لقائه  خالل  �صماحته  واأ�صاف 
ال�صيافة  دار  قاعة  على   2012/10/8 يف  امل�صتقل  بغداد  �صيوخ 
اأبناء  توؤلف بني  اأن  ا�صتطاعت  »الع�صائر  ان   : املطهرة  العتبة  يف 
جر  هدفهم  كان  الذين  على  الفر�صة  وتفوت  العراقي  ال�صعب 

العراق اىل حرب طائفية«. 
وتابع »على الع�صائر اأن متار�ض دورها يف بع�ض املجالت الأخرى 
امللقاة  امل�صوؤولية  اأن يتحمل  الع�صرية  رئي�ض  ان على  م�صريا اىل 
على عاتقه اإزاء اأبناء ع�صريته ول يقت�صر دوره بالدور ال�صيا�صي 
واأمور مهمة  والوطني فهي جوانب  فهناك اجلانب الجتماعي 
خمططات  هنالك  اأن  علمنا  اإذا  خا�صة  احلايل  الظرف  يف  جداً 
خارجية وداخلية لتحقيق اهداف خبيثة لتدمري البلد اأما الدور 
مبداأ  ن�صر  على  الع�صرية  رئي�ض  يعمل  اأن  فيجب  الجتماعي 
ن�صر  خالل  من  ع�صريته  اأفراد  بني  والت�صامح  والتعاون  الخوة 
ثقافة املحبة والألفة وكذلك حل املنازعات والختالفات وتفعيل 
الع�صرية  رئي�ض  يكون  اأن  بينهم ويجب  الجتماعي  التكافل  دور 

جمل�س �سيوخ ووجهاء بغداد امل�ستقل يف �سيافة 
العتبة احل�سينية املقد�سة

حل  يف  ي�صهم  اأن  ويحاول  ع�صريته  اأفراد  لدى  الأب  مبقام 
اأمورهم وم�صاكلهم ،كما ينبغي تفعيل دور اللقاء امل�صتمر مع 
والق�صاة  الأطباء  من  وموظفيها  وكفاءاتها  الع�صرية  اأبناء 
باإخال�ض  خدماتهم  لتقدمي  وحثهم  واملهند�صني  واملحامني 

لأبناء الوطن«. 
وزاد �صماحته »ب�صرورة اللتزام والتقييد بالأحكام ال�صرعية 
دور  هنالك  يكون  واأن  العليا  الدينية  املرجعية  وفتاوى 
جائز  هو  ما  تو�صيح  يف  حتديداً  ورئي�صها  الع�صرية  لوجهاء 
الأحكام  هو بخالف  الع�صائرية مما  والأعراف  الأحكام  من 
الدينية ،وتطرق �صماحته ملو�صوع الدّية و�صرورة ل يتجاوز 
وم�صائل  ق�صايا  »هنالك  قائاًل  ال�صرعية  الدية  حدود  املبلغ 
لي�صت فيها دية �صرعية فيجب ان نعود لل�صرع املقد�ض يف مثل 
هكذا امور واإن اآخذ الدية يف غري حملها حما�صب عليها يوم 
القيامة فهذه امل�صائل يجب اأن تراعى يف ع�صائرنا الكرمية«. 
ومن جهته اأ�صار رئي�ض جمل�ض �صيوخ ووجهاء ع�صائر بغداد 
»جمل�ض  ان  اىل  املياحي  �صياح  عبد  �صباح  ال�صيخ  امل�صتقل 
�صيوخ  من  كبرياً  عدداً  ي�صم  م�صتقل  جمل�ض  بغداد  ع�صائر 
من  وا�صعاً  عراقياً  طيفاً  ميثل  وهو  العراق  ووجهاء  ع�صائر 
كافة الع�صائر العراقية عامة والبغدادية بكرخها ور�صافتها 
الطائفية  الإ�صطفافات  عن  بعيد  املجل�ض  وان  خا�صة 
الع�صائرية  الن�صاطات  بالأعمال  املجل�ض  ويقوم  وال�صيا�صية 

والإن�صانية«.

تقرير :ح�صني النعمة
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وارث : اسم الفاعل للفعل ورث وهنالك زيارة مشهورة لإلمام الحسني عليه 
السالم باسم زيارة وارث الن مطلعها السالم عليك يا وارث آدم صفوة الله 

وهكذا بقية األنبياء عليهم السالم واإلمام عيل عليه السالم ، ونفس االسم 

اتخذته العتبة عنوانا إلحدى شعب العتبة الخاصة بالطباعة الفنية تحت اسم 

مركز وارث للطباعة. 

وحدة: وحدة: هي احدى التقسيامت الهيكلية للمؤسسات وكل حسب 
حجمها وصالحياتها يف العمل ويف العتبة الحسينية تستخدم هذه الكلمة 

للمجموعة التي تكون ضمن الشعبة أي ان الشعبة تقسم اىل  وحدات. 

وقف : بسكون القاف وليس بفتحها يقال وَقف األَرض عىل املساكني، ويف 
الصحاح للمساكني، وْقفاً: حبَسها،ويف الفقه الوقف هو حبس االصل وتسبيل 

الدوائر  لدى  تسجل  واثاث  امالك  املصطلح هنالك  ، وضمن هذا  املنفعة 

املختصة واملعنية باألوقاف باسم اإلمام الحسني عليه السالم فتقوم ادارة 

العتبة باملحافظة عليها وتسبيل منافعها اىل مستحقيها. 

معجم العتبة احلسينية املقدسة

م�صاريع املج�صرات املنفذة يف عدد من املحافظات تعد من امل�صاريع 
احليوية الرائدة ل�صيما مع زيادة اأعداد املركبات وكرثة الزحامات 
يف  فرن�صية  �صركة  قبل  من  املنفذ  احل�صارات  جم�صر   ، املرورية 
يف  الأقاليم  تنمية  م�صاريع  �صمن  يندرج  الذي  النا�صرية  مدينة 
املحافظة احد تلك امل�صاريع املهمة التي ياأمل منه املواطنون خريا 

للتقليل من معاناتهم جراء  الزحامات.
هذا  يف  قار  ذي  وج�صور  طرق  مدير  قي�ض  الكرمي  عبد  وقال 
النا�صرية  مدينة  مركز  يف  املعلق  احل�صارات   »ج�صر   ، اخل�صو�ض 
على نهر الفرات بطول 213 مرتا هو احد م�صاريع تنمية الأقاليم 
 2011 لعام  املحافظة  خطة  تخ�صي�صات  �صمن  قار  ذي  ملحافظة 

وبكلفة 32 مليار دينار .  
من جهته عد عبد احل�صني هادي هجر ع�صو جمل�ض حمافظة ذي 
اف�صل  هو  بل  البالد  يف  املهمة  اجل�صور  من  احل�صارات  ج�صر  قار 
اجل�صور كونه ج�صرا معلقا وبداأت باإن�صائه   �صركة مارتري الفرن�صية 
ت�صاميم  يف  متخ�ص�صة  العامل  يف  �صركة  اكرب  ثالث  تعترب  التي 

اجل�صور املعلقة
اما العالمي ميثم املو�صوي فقد اعترب هذا اجل�صر متميزا ملوقعه 
، م�صريا  اليها  �صيعطي جمالية  النا�صرية والذي  يف مركز مدينة 
على  وا�صح  مدلول  له  املدينة  اىل  فرن�صية  �صركة  دخول  ان  اىل 
لدخول  حافزا  �صيكون  مما  النا�صرية  هذه  به  تتمتع  الذي  المن 

�صركات اخرى اىل البالد
املهمة يف  املعامل  �صيكون من  يتم اجنازه  ان  ما  جم�صر احل�صارات 
واأ�صخم  اكرب  غرار  على  م�صمم  وانه  ل�صيما  قار  ذي  حمافظة 
الزخم  مل�صكلة  حال  �صي�صع  كونه  عن  ف�صال  فرن�صا  يف  املج�صرات 

املروي التي تعاين منه مدينة النا�صرية.

جمسُر احلضارات املعلق يف الناصرية
مشروٌع ضخم تنفذه كربيات الشركات العاملية املتخصصة يف بناء اجلسور

و�سع حجر ال�سا�س للم�سروع

تقرير عالء ال�صالمي
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مقاالت

العراقيون  له  ما سيتعرض  لعل من أخطر 
الراهنة  واملرحلة  احلساسة  الفرتة  هذه  يف 
هو أن خيريوا بني أمرين مهمني هما األمن 
والدميقراطية وهي اجلديدة على جمتمعنا 

العراقي .
اآن  الأمرين هما ل يجتمعان يف  اإن  البع�س  يت�سور  فقد 
واحد ، اأو على الأقل قد يت�سورون اإننا نحن العراقيني 
ل ميكن اأن نخو�س معركتني يف اآن واحد ، وهي معركة 
اأجل  من  ومعركة   ، واخلارجي  الداخلي  الإرهاب  �سد 
ب�سورة  العراقي  لل�سعب  الدميقراطية  وتعليم  تفعيل 

�سحيحة .
ي�ستحق  اجلديد  العراق  لأن  �سعب  اأمر  هذا  طبعا 
بعد  احلايل  وو�سعنا  والدميقراطية  الأمن  الأمرين 
، لأن العراقيني  التغيري مثل و�سع دول العامل املتح�سر 

العراق  ربوع  يف  والإ�ستقرار  والدميقراطية  الأمن  يعم  اأن  يريدون 
�سحيتها  راح  التي  املربرة  غري  احلروب  �سني  من  عقود  بعد  احلبيب 
يف  واجلريح  ال�سابر  العراقي  ال�سعب  من  وجريح   �سهيد  بني  املاليني 
املا�سي واحلا�سر من جراء الهجمات الإرهابية ال�سر�سة  �سد ال�سعب 

العراقي من اأعداء العراق اجلديد .
مبزايا  ينعم  باأن  والعراقيني  العراق  ي�ستحق  الآخر  والوجه 
وحريات  �سيا�سية  تعددية  من  ت�سمنه  مبا  املن�سودة  الدميقراطية 
للتعبري والإعالم احلر والعمل ال�سيا�سي الناجح ، والتناف�س ال�سلمي 
على احلكم كما حدث يف الإنتخابات الربملانية املا�سية  واحلوار بني 

الفرقاء ال�سيا�سيني العراقيني .
لالإ�ستقرار  الأ�سا�سية  ال�سروط  من  وهي  والدميقراطية  الأمن  واأن 
كما  والقت�سادي  الجتماعي  للتطور  الطبيعي  واحلافز  ال�سيا�سي 
من  ودميقراطيا  و�سيا�سيا  ح�ساريا  املتقدم  العامل  دول  يف  حدث 

ا�ستقرار اأمني واقت�سادي واإجتماعي.
يختار  اأن  املمكن  من  فلي�س  �سعب  خيار  فهو  مفا�سلة  اأعطينا  فاأن 
فال�سعب   . الدميقراطية  عن  التخلي  مقابل   الأمن  العراقيون 
الوقت  يف  والدميقراطية  الأمن  الأمرين  يحتاج  ال�سابر  العراقي 
النظام  �سقوط  بعد  �سنوات  ت�سع  من  اأكرث  مرور  بعد  وذلك  احلا�سر 
ال�سابق ورحيل القوات الأمريكية املحتلة من اأر�س العراق الطاهرة ، 
وا�ستقاللية العراق اأر�سا و�سعبا فلتذهب حجج اأعداء العراق بوجود 
املحتل وتدمريهم البنى التحتية للعراق وقتلهم العراقيني بال �سبب 
ليمنعوهم من ال�ستقرار الأمني والدميقراطي باأي طريقة اأجرامية . 
تنجح  و�سربهم  ووحدتهم  اأطيافهم  بكل  العراقيني  بتكاتف  ولكن 
وتنت�سر ارادة ال�سعب العراقي الواحد على القوة املتخلفة واحلاقدة 
احلرية  على  ح�سوله  هو  ب�سيط  ل�سبب  العراقي  ال�سعب  على 
والدميقراطية بعدما كان مقيدا ومكمم الأفواه وحمروما من احلرية 
والعراقيني  العراق  اأعداء  من  ق�سما  لأن  والأمن،  والدميقراطية 
موجودون يف وظائف الدولة املهمة واأت�سالهم بقوى خارجية حتتم 
التي  والدميقراطية  الأمن  وتدمري  ال�سيا�سية  العملية  تدمري  عليهم 
يتمتع بها ال�سعب العراقي اجلريح منهم ومن اأمثالهم القتلة املجرمني 
ال�سنني  طيلة  العراقي   ال�سعب  اأبرياء  بدم  اأيديهم  تلوثت  الذين 

املا�سية .
 فتكاتف ال�سعب العراقي الواحد على اأن يكونوا يدا واحدة ي�ساعد 
الكتل  اتفاق  ذلك  على  وي�سجع  ال�سيا�سية  العملية  اجناح  على 
ال�سيا�سية من اأجل ال�سعب العراقي لريفع لواء الأمن والدميقراطية 

يف العراق احلبيب .                

حممد املو�سوي

األمُن
 و

الدميقراطيُة
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احللة  م�ست�سفى  يف  وكربى  نادرة  عملية  اأجريت 
حممد  الدكتور  اجلراح  قام  حيث  العام  التعليمي 
جابر املعموري اخت�سا�سي جراحة اجلملة الع�سبية 
والأع�ساب(  ال�سوكي  واحلبل  الدماغ  )جراحة 
بحربة  مطعون  ل�ساب  جمجمة  فتح  عملية  باأجراء 
قتالية يف الراأ�س حيث اخرتقت اجلمجمة و ا�ستقرت 
قاعدة  اىل  و�سلت  حتى  الدماغ  داخل  يف  عميقا 
عملية  اأجريت  �سديد.  دماغي  نزف  مع  اجلمجمة 
�ساعات  اربع  ا�ستغرقت  امل�ساب  حياة  لإنقاذ  طارئة 
 2012-9-1 يوم  م�ساء  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  من 
اىل الثالثة �سباحا يوم 2-9-2012 وبجهود م�سنية 
مت حترير احلربة من اجلمجمة ومن ثم ا�ستخراجها 
الدماغي  النزف  على  ال�سيطرة  مع  الدماغ  داخل  من 
الناجت عن قطع عدة �سرايني رئي�سية داخل  ال�سديد 
يف  اجلراحي  الفريق  جنح  احلربة.  ب�سبب  الدماغ 
�سرهان-17  عادل  )احمد  امل�ساب  ال�ساب  حياة  انقاذ 
طبية  م�ساعفات  اأي  ح�سول  وبدون  باأعجوبة  �سنة( 
او اعاقة ج�سدية كما هو متوقع يف تلك احلالت من 
اإ�سابات الدماغ املوؤدية للوفاة او ال�سلل الدائمي على 

الغلب.          

مقاالت

عمليــــة جراحيـــة نــادرة يف بابـــل

بعد يوم واحد من العملية

حالة املريض بعد 
اجراء العملية 

يف الوقت احلاضر



العطاء الحسيني

   يتكون قسم تطوير املوارد البرشية من ثالث شعب وهي )الشعبة اإلدارية 

التي تهتم بالجوانب اإلدارية للقسم، وشعبة التدريب والتطوير التي تعنى 

بإقامة الدورات واملسابقات والندوات يف مختلف األصعدة واملجاالت وعىل 

مدار العام، وكذلك شعبة التعليم املستمر التي تنقسم إىل وحدات عديدة 

من بينها وحدة محو األمية ووحدة محو أمية الحاسبات ووحدة الجامعات 

واملعاهد ووحدات أخرى تعنى بنرش العلوم واملعارف اإلنسانية(.

ويضّم القسم كوادر تدريبية متخصصة يف مجال تطوير املهارات والقدرات 

البرشية فضالً عن مرشفني مختصني يف هذا املجال الذي يدخل اليوم يف 

جميع مرافق الحياة اليومية وكافة األعامل والربامج املقامة.

ويبنّي األستاذ مسلم محسن السوداين رئيس قسم تطوير املوارد البرشية 

بأنّه »بأمر من سامحة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ تم استحداث قسم 

تطوير املوارد البرشية الذي يعنى بتطوير قابليات املنتسبني يف كافة املجاالت 

املعرفية، من أجل صناعة كوادر خاّلقة وقادرة عىل تقديم أفضل الخدمات 

البدء عىل منتسبي  واإلسهام يف تطوير املجتمع، وكان األمر مقترصاً يف 

العتبة الحسينية حتى أصبح عمل القسم يضم مشاركني من منتسبي العتبات 

العلوية والكاظمية والعباسية املقدسة«.

ويتابع حديثه، »وألهمية هذا القسم وبرامجه الحديثة فقد ارتأينا أن يكون 

أّول مشروع من نوعه يف العتبات املقدسة يهدف إىل تنمية وتطوير املهارات 
والقدرات الشخصية لدى األفراد

تويل العديد من املوؤ�س�سات ومنظمات املجتمع املدين يف العراق اهتمامًا بالغًا مبو�سوع التنمية الب�سرية وتطوير قدرات الأفراد يف كافة 
املجالت ووفق العلوم احلديثة التي تبحث يف مكامن ال�سخ�سية الب�سرية وتكت�سف قدراتها واإمكانياتها والعمل على �سقلها وتطويرها 
بنظر  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  الأمانة  به  اخذت  الذي  ذاته  الهتمام  وهو  عامة،  ب�سورة  واملجتمع  نف�سه  الفرد  يخدم  مبا 
العتبار منطلقًة بذلك اإىل تاأ�سي�س ق�سم تطوير املوارد الب�سرية الذي ُيعنى بتطوير اإمكانيات وقدرات منت�سبي العتبة املقد�سة يف كافة 

املجالت ف�ساًل عن منت�سبي العتبات املقد�سة يف العراق و�سوًل اإىل خمتلف �سرائح املجتمع العراقي يف امل�ستقبل القريب.

لنا اتصال مستمر مع الجامعات واملعاهد العراقية وغري العراقية وكذلك 

املراكز التدريبية واملنتديات الخاصة بالتنمية البرشية ومنها منظّامت 

املجتمع املدين لتطوير هذا القسم وكذلك لتالقح األفكار والخربات وشمل 

مشاركني جدد  يف الربامج والفعاليات التي يقيمها القسم«.  

ويضيف السوداين، »يساهم القسم يف إقامة دورات تثقيفية ويف مجاالت 

اإلدارة وتطوير املهارات والقدرات البرشية، ونعمل عىل تشجيع املشاركني 
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ق�سم تطوير املوارد الب�سرية يف العتبة احل�سينية املقد�سة.. 

حتقيق: تي�سري عبد عذاب



العطاء الحسيني

من خالل موضوعة الدورة املقامة وكذلك الفعاليات التشجيعية من قبل 

النقدية فضالً عن  التقديرية والجوائز  العينية والشهادات  الهدايا  منح 

استضافة املشاركني وتوفري وسائط النقل لهم«.

ويشري إىل أّن »قسم تطوير املوارد البرشية كان يضم شعبتني وهام الشعبة 

اإلدارية وشعبة والتدريب والتطوير التي تهتم بإقامة الدورات التدريبية 

واملسابقات الثقافية واملعرفية والندوات التي تناقش مختلف املواضيع 

الطارئة يف العامل«، مضيفاً بأّن »القسم قاَم باستحداث شعبة ثالثة وهي 

شعبة التعليم املستمّر التي تضّم وحدة محو األمية لتعليم القراءة والكتابة 

الذي سيشمل جميع أبناء محافظة كربالء املقّدسة والتي ستكون ملدة ستة 

أشهر يتلقى فيها املتعلمون دروسا خاصة يف القراءة والكتابة مع رصف 

راتب شهري لهم عىل مدى الدورة فضالً عن الجوائز النقدية والعينية 

للناجحني املتميزين، وكذلك وحدة أمية الحاسبات التي أقامت عدة دورات 

املشاركني فيها 611 مشاركاً،  للمنتسبني وبلغ عدد  الحاسوب  يف مجال 

والشعبة الثالثة هي شعبة الثقافة الصحية التي ستعمل عىل عمل بطاقة 

صحية لكافة املنتسبني من أجل إجراء فحوصات دورية لهم واملحافظة عىل 

صحة أجسامهم«.

من جهته يوّضح  األستاذ طالل فائق 

لألمني  الثقايف   املستشار  الكاميل 

واملرشف  الحسينية  للعتبة  العام 

البرشية  املوارد  تطوير  قسم  عىل 

جاء  القسم  هذا  »استحداث  بأّن 

بعد دراسات مضنية وطويلة ألهمية 

إنشائه وما يقدمه من خدمات عرب 

برامجه وفعالياته املتنوعة، التي يتم 

االستفادة منها يف املستقبل واملعتمدة يف األساس عىل علم التنمية البرشية 

الحديث وكذلك ما يسمى بعلم الربمجة اللغوية العصبية«.

ويؤكّد الكاميل بأّن »العتبة الحسينية املقدسة من أوائل العتبات املقدسة يف 

العراق فضالً عن املؤسسات األخرى يف إنشاء مثل هذا القسم الذي يعمل عىل 

تنمية قدرات األفراد وتطوير مهاراتهم«.

ويبنّي بأّن »عدد املشاركني يف برامج وفعاليات القسم وصل إىل )700( منتسب 

تبّنى القسم رعايتهم ودخولهم يف بعض الدورات ويف فرتة قصرية والتي عملت 

عىل تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم«, مضيفاً بأنّه »سنعمل بعد الحصول عىل 

موافقة األمني العام للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ 

بتشكيل مركز لتنمية املواهب البرشية ليشمل كافة رشائح املجتمع العراقي 

ووفق العلوم والفنون الحديثة التي ال تتعارض مع القيم اإلسالمية«.
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اأم�سيات  املقد�سة  العتبة احل�سينية  الكرمي يف  القراآن  اأحيت دار 
القارئني  من  كل  مب�ساركة  املقد�س  الر�سوي  ال�سحن  يف  قراآنية 
اللذين  الكربالئي  عادل  والقارئ  الغالبي  م�سطفى  ال�سيد 
لإحياء  هناك  اإىل  احل�سينية  للعتبة  العامة  الأمانة  اأوفدتهم 
اإىل الإمام  القراآين  الوفد  املتزامنة مع زيارة  الدينية  املنا�سبات 
التفاقية  ظل  يف  الأم�سيات  هذا  وتاأتي  ال�سالم(،  )عليه  الر�سا 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  القراآن  دار  بني  املوّقعة  القراآنية 
ال�سالم(  )عليه  الر�سا  الإمام  حرم  يف  الكرمي  القراآن  دار  وبني 
املقد�ستني  العتبتني  قراء  بني  الزيارات  تبادل  تت�سمن  التي 
احل�سينية والر�سوية، و�سهدت الأم�سيات ح�سورًا وا�سعًا للقراآنيني 

والزائرين. 

اأم�سيات  حتيي  احل�سينية  العتبة  يف  الكرمي  القراآن  دار 
قراآنية يف ال�سحن الر�سوي املطهر



اعداد / طالب عبا�س الظاهراالدبية

نورُها بالعرِش متصُل

ُل  مَتصَّ بالعرش  نورها  مبارك 

يُعاِدلُها  ِحالً  لها  اإلله  أهدى 

والِدها  َغّذاُه  والُدها،  رعاُه 

نازلٍة  كلَُل  يف  أخاً  انتقاُه  ثُمَّ 

وأشغلها  الُدنيا  مأل  إيثاُرُه 

َفَمن  البتوِل  زوُج  َحَسٍن  أبو  هذا 

مبعجزِه  أثراها  الحقيقة  شمُس 

بحكمِتِه  أعطى  الذي  اإللُه  َجلَّ 

فقد  األكرمني  يف  رشَفاً  وزاَدُهم 

أمالً  إيثارُهم  وَسام  نوره  من 

اىل  جاء  الله  حبيُب  الحبيُب  هذا 

ُمعتمداً  العمياء  بالظلمة  أطاح 

فانطلقت  اإلسالم  يف  العدَل  أَحبَّت 

أبداً  يَنربي  َعيّل  سيُف  وكاَن 

ُمنترصاً  األَعداِء  ُقلَِل  يف  يجوُس 

ُمعجزُه  أدراك  وما  َعيلٌّ  وَمْن 

لَُه  الُجداُر  ُشقَّ  َمن  تُدرك  وكيَف 

ملنهِجِه  ِفدايئ  النبي  أخو 

َشهدْت  أفعالُه  إْذ  الرِشَك،  عانََق  ما 

يلهُمني  الَقلِب  ِشغاُف  الحسنِي  أّم 

لظُلمتنا  نوٌر  نوركم  سوى  وَمن 

أجيل  الُدنا  يف  َقريٌب  الحسنِي  أّم 

ِبكُُم  نَرتَِق  مل  إْن  السَعي  وخالُِص 

ويبتهُل يزهو  نورها  مبارك 

املَثُل َغريُُه  من  مُياثلها  ِحالًّ 

االمُل ُه  َعدَّ اْذ  ومكرُمًة  ِعزاً 

الَبطُل ُهَو  يَسمو  ملحمٍة  كَُل  يف 

ينتقُل لآلن  باهٌر  وِعلُمُه 

يَِصُل؟ أو  الكّرار  ملنزلِة  يدنو 

تحتفُل الدهر  َضمري  يف  فحلََّقت 

نزلوا أينام  مجداً  ِة  النبوَّ بيت 

نَهلوا َفُهْم  فرضاً  بحبهم   أوىص 

يَعتِمُل لآلن  بهجُتُه،  أشاع 

جهلوا بَعدما  نذيراً  األنام  كُل 

املِلَُل لُه  دانت  وقد  اإللِه  نوَر 

تَبَتهُل للِه  بآياتِِه  تشدو 

ويشَتِعُل يزهو  ناِزلٍة  كُل  يف 

ُذِهلوا كُلُُّهْم  حتى  الحق  ملنهج 

الُرسُل ِبِه  شادت  َمن  تُدرك  فكيَف 

يحتفُل باملولوِد  البيُت   وَهلَّل 

مَيَتِثُل ناداُه  كُلّام  ُمهروالً، 

والَعَمْل الَحسُم  كاَن  مكَّة  فتح  يف 

الحيُل كلَِّت  ما  إذا  دلييل  َوَمْن 

الُرُسُل ِبِه  نادت  نَهجكُم  سوى  وَمن 

أَمُل ِبُه  نَسعى،  ِبِه  املََمرُّ  هذا 

نَِصُل ِبِه  فوزاً  وال  نجاة  فال 

ر�سا اخلفاجي
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االدبية

زلة ل�سان وجمرة غ�سب
كثريا ما يبعثه ذلك الل�سان ..!

وما حتركه تلك ال�سفتان .!
وكله ينجم منا نحن... الب�سر...

 .. ال�سيطان  فيها  يح�سر  فرتة  يف 
الغ�سب.. .! وكما يقولون...

ل�سان كال�سيف .!..
ول�سان كالن�سمة.!

ل�سان يعرف ويزن ما قاله .!
تفكري بعد ماذا ؟!

بعد ما جرحت اإحد الب�سر
�سديق..
رفيق ..

اأخ ..

قالت البالغة : لن تفتحوا مقفل 
باب اأ�سراري ، حتى تدركوا معنى 

احل�سني)عليه ال�سالم(!
اأدري ول اأدري

اأدري باأنَك جازٌم
باأداة دهٍر حرٍة 

واأداِة نهي 
واأداِة اإكباٍر

جتري مع الدهِر!
***

ادري ول اأدري
باأنَك عا�سٌف بالطغاْة

خمدْت اعا�سرٌي لهم
اإّل الأعا�سرَي التي

اأوقدَتها
لالآن تع�سُف والطغاُة

بحبلها مل ي�سلموا
من برِت!

***
اأدري ول اأدري
فبقيَت ت�سرُخ

والطغاُة مع الدوّى 
تاأهبوا مل�سريهْم 
يف هّوِة الأعماق 

راحوا ، فالهالُك بدا
لهم كم كان 
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من�سّيا، وكانوا يف 
مالٍذ ناعم بالق�سِر!

***
 اأدري ول اأدري

اأدري باأنَك ياح�سنُي
�سياوؤنا يف الليلِة 

الظلماء ، واليوَم يوجُعنا
الظالُم ، وجرُحنا 

متدفٌق بنزيفِه والطفُّ
ترعُد وال�سهيُل على 

الأنوِف معربٌد 
واخليُل ت�سرُب يف 

امتداِد جموِحها واحلّر
يرعُد متاأهبا ملخا�سه ِ

يف �سدة ِ الع�سِر!  
***

 اأدري ول اأدري
اأدري بجرحَك ناثرًا 

غاّلتِه بدموعنا يا األف
عام من نبوءاٍت

تقيُم عزاءها 
ياعر�َس بلقي�س 

اأيورُق حلُمنا 
بعد الذي اأودى 

بكم؟! 

املاُء يلعُن نف�سُه 
حّر�َس يف العطا�سى
لوؤمُه ليعوَد يحمُل 

كاأ�سُه من بعد 
اأن لعَق ال�سراب ُ

بكاأ�سِه، املاء يبكي 
ياح�سنُي معاتبا زفراِته 

اأما الفراُت فاإنُه 
يجثو على اأعذاره

فهل ترى للغدِر 
من عذرّ؟!

***
 اأدري ول اأدري

اأدري ب�سرختَك البهيِة 
يف النفو�ِس عظيمٌة 

ماجاَء مثلَك يف 
الدهوِر مزلزٌل اأّيامُه

وع�سورُه ، فالأنَت معجزُة 
العجائِب فالدوّي تقيمُه 

مباآذن الإكبار يامن 
ُير�ّس ب�سدرِه حلُم 

الزمان ، والطهُر
َك  والعرفان، حتى ر�سو�سُ

حتنو على ال�سدِر!
اأدري ول اأدري
اأدري ول اأدري
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اجلبورالغضب �سمري 

اأخت ..
..حبيب

اأم ..

اأب..
رجل م�سن ..

........ يوؤنبك �سمريك .......
بعد اأن عرف اجلرح مثواه ..!

بقلب  والتهب  اجلرح  �سمت  اأن  بعد 
ال�سديق .. ..

بعد ان تدفقت الدموع ..!
بعد اأن عرف ال�سديق نف�سه .!.

 !.. النف�سية  حالته  ارتعدت  اأن  بعد 
واأ�سبحت الدموع هي .. .!

بعد ...وبعد ..

اإذا فات الفوت ما ينفع ال�سوت ..
قبل ..!!

اأن جترح وتتعب �سديقك..!
لزلة ل�سان .!.

وتبداأ جمرات الغ�سب واحلقد..!
تذكر..!

احلياه م�ستمرة..
را�س  واجلميع  منها  تخرج  ان  عليك 

عنك..!..
ال�سديق وقت ال�سيق ...!

�سن ل�سانك قبل ان تتحدث به ..
ل حتاول العبث مب�ساعر الآخرين ..

ملن  و�سلت  قد  الر�سالة  تكون  ان  اأمتنى 
يغلبه الغ�سب
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الب�ساتني  تفتيت  ظاهرة 
حال  واقع  ا�سبحت  �سكنية  اىل 
الظاهرة  هذه  افرزت  وقد 
التي  ال�سلبية  احلالت  بع�س 
بني  ومن  معاجلة  اىل  حتتاج 
اخطرها هي ال�سوارع ال�سيقة التي 
مت تبليطها بني الب�ساتني والتي ل 
بحيث  �سيارتني  من  اكرث  ت�ستوعب 
ي�سري  عندما  الراجل  املواطن  ان 
ب�سببه  ال�سري  يتاخر  ال�سارع  على 
ال�سوارع  هذه  ان  ذلك  اىل  ا�سافة 
مرورية  ا�سارات  فال  ليال  مظلمة 
ا�سافة  انارة  اعمدة  ول  ف�سفورية 
الدراجات  اىل ذلك بع�س ا�سحاب 
النارية او الهوائية ل ي�ستخدمون 
ف�سفورات  ي�سعون  ل  او  النارة 
بوقوع  يت�سبب  مما  دراجاتهم  على 
هذا  اىل  اللتفات  نرجو   ، حوادث 

المر ومعاجلته.

 مظلمةشوارع البستنة 

كلمة طفل تدل على عدم البلوغ وعدم البلوغ هو عدم اكتمال الت�صرفات العقلية التي 
ل يوؤاخذ عليها ان اخطاأ ويبقى دور الوالدين يف تهذيب الطفل ليتجنب الفعال 
املحرمة وحتى يتجنب الفعال املحرمة يجب ان ت�صخ�ض دوافعها واغلبها رغبة 
نف�صية للطفل يف احل�صول على كل ما يراه �صواء كانت دمية او طعاما او �صيئا اآخر 

ومثل هذه المور تبداأ يف ال�صرة فيجب ان يلتفت ا�صحاب العالقة 
يف ال�صرة اىل طبيعة ت�صرف الطفل مع تربيته على القناعة 

وعدم تلبية كل ما يطلبه لن هذا يولد له رغبة احل�صول 
عن  احلالل  يعلم  ل  ولأنه  فيه  يرغب  �صيء  اي  على 

باجتاه  النف�صية  نوازعه  ي�صتدرج  هذا  فان  احلرام 
حتقيق الرغبات مهما كانت وبالتايل فانه اذا حرم 

عليه  للح�صول  الفر�ض  يتحني  جتده  �صيء  من 
اينما كان يف البيت او ال�صارع او املدر�صة وبالتايل 
فعل  من  يتورع  ل  �صارق  �صخ�ض  هذا  عن  ينجم 

احلرام ا�صباعا لرغباته .
باحلرمان  الطفل  ي�صعر  ان  يجب  ل  ذاته  الوقت  ويف 

يرى غريه من  لديه عندما  تكون حا�صرة  قد  الَغرية  لن 
الطفال يتمتعون بامتيازات يجد نف�صه حمروما منها لهذا يجب تلبية 
ملنع  و�صائل  ا�صتخدام  حتى  او  له  الن�صيحة  اإ�صداء  من  رغباته  بع�ض 
ان  على  ي�صر  عندما  مثال  يرغب  ما  تنفيذ  على  الإ�صرار  من  الطفل 
ياأخذ قطعة حلوى تقوم الم بتعليمه ان هذا غري �صحيح واإذا اأ�صر على 

احللوى  هذه  فان  كالمي  ت�صمع  مل  واذا  ن�صحتك  انا  الأم  له  تقول  ذلك 
�صتوؤذيك فاإذا اقتنع فبها واذا ا�صر فلت�صع بع�ض البهارات احلارة على قطعة احللوى وتعطيها 

له فعندما ي�صعر بطعمها �صوف يقذفها ويتعلم م�صتقبال ان يلتزم بن�صائح امه .
او  بال�صرقة  للقيام  الفقرية  للعوائل  الطفال  بع�ض  ي�صتخدم  من  هنالك  ال�صديد  لالأ�صف 
الظاهر  اأ�صواأ و�صع ولهذا يجب معاجلة هذه  املجتمع يف  الت�صول ومثل هذه العمال جتعل 
مبعاجلات جذرية تبداأ بها احلكومة والبيت واملدر�صة لن الثار ال�صلبية لهذه الظاهرة حتط 

من مكانة املجتمع.  

التي  ال�سورة  وهذه  اأطرافها،  من  الأر�س  تاآكل  ظاهرة  حديثًا  العلماء  اكت�سف  لقد 
الأر�س من  نق�سان  دلياًل على  اإنها متثل  العلماء عنها  نا�سا...يقول  التقطتها وكالة 
وعلماء  حجمها،  ويتناق�س  وتنح�سر  تذوب  املتجمدة  القارة  فاأطراف  اأطرافها، 

اجليولوجيا يقولون ان الق�سرة الأر�سية عند نهاياتها اأو اأطرافها تتاآكل اأي�سًا
وترت�سب هذه املواد يف قاع املحيطات. و�سدق اهلل الذي حدثنا عن هذا الأمر قبل 

اأربعة ع�سر قرنًا بقوله:
َوُهَو  ْكِمِه  حِلُ َب  ُمَعقِّ َيْحُكُم ل   ُ َواهللَّ اأَْطَراِفَها  ِمْن  َها  َنْنُق�سُ َناأِْتي الأْر�َس  اأَنَّا  َيَرْوا  )اأََومَلْ 

�َساِب( ]الرعد: 41[ �َسِريُع احْلِ

اأطراف االأر�ض تتاآكل
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يف بع�س الحيان هنالك م�ساكل ل تظهر اإل بعد فوات الوان ونبداأ باحل�سرات 

ان  يجب  التي  امل�سائل  اهم  من  الوقت  م�ساألة  وتعد  فاتنا  ما  على  والتاأمل 
تخ�سع لدرا�سة دقيقة ملفردات حياتنا حتى ن�ستغلها اق�سى ا�ستغالل 

لرمبا ل يعي ال�سباب قيمة الوقت لنه يف دور تفجري طاقاته مع 
ال�سباب  اغلب  جند  لهذا  عي�سه  ك�سب  يف  امل�سوؤولية  حتمل  عدم 

فراغه  وقت  يهدر  وامل�سروف  واملاأكل  امللب�س  له  يتوفر  عندما 
من غري اللتفات اىل اهمية الوقت ويف بع�س الحيان يقوم 
الوقت  ا�ستغالل  يف  ال�سباب  بن�سيحة  ال�سن  كبار  او  الآباء 

تكون  وبهذا  الوقت  اهدروا  �سبابهم  يف  يكونون  قد  لأنهم 
لن  منها  ال�ستفادة  ال�سباب  على  فيجب  جتربة  عن  الن�سيحة 

الدقيقة التي متر من غري عمل فانها مرت من عمرك يقول المام علي عليه ال�سالم 
من ت�ساوى يوماه فهو مغبون ولالأ�سف ال�سديد نرى كثريا من ال�سباب ايامهم متكررة ل 

�سيما يف العطل والإجازات ال�سهر ليال على الف�سائيات والنوادي واحلا�سبات والنهو�س 
يف وقت متاأخر من النهار من غري ان يوؤدي اي عمل ينفعه او ينفع عائلته ، والأ�سواأ من 

كل هذا عندما يق�سي وقته يف ارتكاب املحرمات فهذا المر يكون م�ساعفا يف  �سلبية 
الهدر وارتكاب احلرام .

يجب ان تكون هنالك برامج تثقيفية خم�س�سة لهذا املو�سوع تبث من خالل و�سائل 
الإعالم التي ي�ستخدمها ال�سباب مثل النرتنيت والف�سائيات وحتى املوبايل فبدل 

من ان ت�ستخدم الر�سائل للكالم الفارغ فلت�ستخدم للن�سائح .

ال�سباُب وم�سكلة الوقت ال�سائع  

عزيزي يا من تبعث بمشاركتك

اإن اإر�سال امل�ساركات لـ »الأحرار«  يدل على التفاعل الذي يبديه الخوة امل�ساركون مع جملة »الأحرار« 
ونحن بدورنا ن�سيد بهذا التفاعل اللطيف ولكننا يف نف�س الوقت نعاين من بع�س هذه امل�ساركات املتكررة 
والتي بع�سها ان يدل على �سيء فانها تدل على ان باعثها ل يقراأ املجلة لن امل�ساركة �سبق وان قمنا 
يف  فاإنها  ال�سالم  عليهم  للمع�سومني  احاديث  تت�سمن  التي  امل�ساركة  طبيعة  وثانيا  اول  هذا  بن�سرها 
متناول يدنا وب�سهولة ن�ستطيع ان نح�سل عليها من خالل النرتنيت ، فامل�ساركة التي ناأمل ان ت�سلنا هي 
التي تت�سمن موا�سيع جديدة غري مطروقة �سابقا او حتى اذا طرقت فيمكن معاجلتها باأ�سلوب خمتلف 

وكذلك ميكن ان نعتمد امل�ساركة التي تت�سمن معلومة من كتب قيمة مل تن�سر �سابقا.  
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واحة االحرار

وانه  الطيبة  املوؤمن  �صفات  اروع  من 
من  وهذه  بالخرين  الظن  يح�صن  دائما 
عندما  غايتها  وحتقق  املمدوحة  ال�صفات 
يكون الطرف الخر ي�صتحق ح�صن ظننا ، 
البع�ض يقول انا دائما عندما افعل اخلري 
يكون املردود �صلبيا وهذا يعني احد امرين 
له  تفعل  من  اختيار  حت�صن  ل  انك  اما 
اخلري او يكون هذا المر اول مرة حدث 
يلدغ  ال�صريف ل  النبوي  للحديث  وطبقا 
حكمة  وتقول  مرتني،  جحر  من  املوؤمن 
الأجداد: اإن خدعك اأحد مرة فاأنت طيب، 
واإذا كرر خداعه فاأنت اأحمق. املوؤمن كي�ض 
فطن فاخلدعة الوىل هي حل�صن ظنك اأو 
كرم طبعك لكنه اأبداً لي�ض بالغر ال�صاذج. 
والن�صج  والإدراك  احلا�صر  الذكاء  تعلم 
على  القدرة  يعطينا  الذى  الإجتماعي 
اكرر  ان  اما  ال�صابقة.  التجارب  ا�صتيعاب 
اخلطاأ واقول ان اهلل عز  وجل �صوف ياأخذ 
حقي او ينتقم منهم فهذا تفكري مرفو�ض 
وجل  عز  اهلل  بان  ويقيننا  اعتقادنا  مع 
نن�صى حتذير  الظامل ولكن ل  ينتقم من 
انف�صنا  نرمي  ل  ان  من  املقد�ض  ال�صارع 

ال ُيلدغ امل�ؤمن من جحر مرتني

 ) التحدي   ( من  حالة  تعي�ض  النفو�ض  بع�ض  اإن 
مع املعلومة التي ي�صعب فهمها ، فت�صتنفر النف�ض 
، لي�صعر بعدها بزهو  املعلومة  طاقتها لفك تلك 
النف�ض  توجه  فاإن  ذلك  على  ..وبناء  النت�صار 
للعلوم واملجاهدة يف ا�صتيعاب دقائقها ، قد يعود 
الكامنة  الرغبة  هذه  اإىل   ) خفيـّة   ( بو�صائط 
من  النمط  لهذا  امل�صتذوقة  النفو�ض  بع�ض  يف 
الفتوحات يف العلوم ..واإن من م�صاديق ذلك هو 
علم الدين وال�صريعة ، فقد ينطلق العبد فيه من 
طول  بعد  العلوم  تلك  فيكت�صب   ، نف�صه  املنطلق 
جماهدة ، ليعي�ض بعدها فرحة ) القتدار ( على 
ما مل يْقـدر عليه الآخرون من اأقرانه ، في�صتطيل 
بذلك القتدار على العلماء ، ويباهي به ال�صفهاء 
يف  احلق  قرب  من  ذلك  لي�ض  اأن  املعلوم  ..ومن 
�صيء ، بل يدعو عليه الإمام اأمري املوؤمنني )عليه 
ال�صالم( بقوله: } فدّق من هذا خي�صومه ، وقطع 
اآثار  من  وقطع  ب�صره  حيزومه...فاأعمى  عنه 

العلماء اأثره {البحار-ج2�ض46 . 

تحدي 
المعلومات 

الصعبة 

ال�سيخ حبيب الكاظمي

اعتباراٌت ال ترتك عربتها
م�صروعا  هدفك  وليكن  منك  اف�صل  هو  ملن 

فالأف�صلية يف التقرب اىل اهلل عز وجل.
ل تركن اىل الياأ�ض اذا اأذنبت فاعلم ان �صدق 
اىل  �صليما  طريقا  متنحك  التوبة  يف  النوايا 

ر�صا اهلل عز وجل.
ل تطاوع نف�صك يف ملذاتها �صواء كانت دنيوية 
او معنوية واملعنوية هو الكالم الذي ل ي�صب 
يف مر�صاة اهلل واأ�صدها الغيبة فاعلم قد تكون 

انت املغتاب يف جل�صة اخرى.
دائما واأبدا تذكر اأف�صال النا�ض عليك واأولهم 

عز  اهلل  من  نريد  ثم  ومن  التهلكة  يف 
والتدبر  فالتخطيط  ينقذنا  ان  وجل 
يف الت�صرفات هي املطلوب  من املوؤمن 
لرمبا نقدم على فعل اخلري وقد يكون 
عليك  يرد  ل  ولكن  ي�صتحقه  ل  الخر 
املطر  لن  ذلك  من  �صري  فال  ب�صيئة 
خري وي�صيب الكل الرب والفاجر ومثل 
عليهم  الئمة  به  ين�صح  ما  كثريا  هذا 
فعل  يكرث من  نكون ممن  بان  ال�صالم 
من  اىل  النظر  غري  من  للكل  اخلري 
ي�صتحق او ل ي�صتحق بل النظر اىل من 
يكون  ان  فيجب  بال�صيئة  احل�صنة  يرد 
ال�صيئ  الرد  منه  علم  ان  فطنا  املوؤمن 
لرمبا  بذلك  باأ�ض  ل  وال  فليتجنب 
ملن  ال�صيئة  ال�صفة  تزيل  قد  ح�صنتك 
مو�صى  المام  فعل  كما  اليه  اح�صنت 
الكاظم عليه ال�صالم مع الُعمري الذي 
فدخل  المام  وي�صتم  ي�صب  دائما  كان 
املال  من  ومنحه  مزرعته  اىل  المام 
ال�صتم  الرجل من  فانقلب هذا  الكثري 
لالمام  واحلب  واملدح  العتذار  اىل 

عليه ال�صالم

ماديا  مرموقة  مكانة  من  بلغت  مهما 
واجتماعيا فاإنها اىل زوال ال عملك يبقيك يف 

نف�ض مكانتك التي كنت عليها يف حياتك. 
ان  لك  ميكن  ل  التي  الهموم  من  قلبك  ارح 
عز  اهلل  واللتما�ض من  بالدعاء  اإل  تتجاوزها 

وجل ان يزيحها.
هذا  فان  اخلري  له  فعلت  من  اىل  تلتفت  ل 
�صفة  ومينحك  الفعل  اجر  ي�صيع  اللتفات 

املنة .
ل تطمح اىل الأف�صلية حبا يف الدنيا وح�صدا 

رد  انه  فقل  خري  من  فعلت  ومهما  امك 
الدين .

عمل  على  القدام  عند  بالكرب  تفكر  ل 
بالتوا�صع  فكر  بل  الخرين  ب�صهادة  عظيم 
ان  اهلل  من  طالبا  وجل  عز  هلل  والت�صليم 

يعينك على فعل اخلري.
عليها  يدلك  ملن  وابت�صم  بعيوبك  ان�صغل 
ول تغ�صب ممن ينتقدك �صواء كان حقا او 

باطال .
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واحة االحرار

التع�صاء يتخيلون م�صاكل ل وجود لها ويتناطحون مع اأعداء ل وجود 
عامل  من  وكاأنها  املوجودة  امل�صاكل  مع  يتعاملون  ال�صعداء  بينما   . لهم 
اخليال ومع الأعداء كاأنهم حياديون . وعن اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم 
 ... النا�ض يف عي�صه(  النا�ض عي�صا من ح�صن عي�ض  اأح�صن  اأنه قال )ان 

فال�صعادة اذن ترف�ض الحتكار وهي تزدهر بالعطاء . 
اأحد الكتاب ) �صقيت زهرة يف حديقتي كان قد برح بها العط�ض  يقول 
فلم تقل يل �صكرا ولكنها انتع�صت فانتع�صت معها روحي ( .  ومن �صنن 
الوجود كما يقول اأحد احلكماء ان ال�صعادة واحلرية ودعة النف�ض وهي 

من اأعظم النعم الإلهية ول نظفر بها اإل اإذا منحناها لالآخرين . 
ول تكتمل ال�صعادة عند الإن�صان اإل اإذا توفرت له ثالثة اأ�صياء :

. ومع فقدانه لأي واحد  اإليه  �صيء يعمله و�صيء يحبه و�صيء يطمح   
فيما  ولي�ض  عنه  تبحث  فيما  تكمن  وال�صعادة   . ال�صعادة  يفقد  منها 
حت�صل عليه . وهي اأن تاأخذ عن طريق العطاء فال�صعادة ت�صري يف خط 

الباقي )4( اإذا ق�سم على )5( كان 
الباقي )5( اإذا ق�سم على )6( كان 
الباقي )6( اإذا ق�سم على )7( كان 

)1( الباقي  كان   )2( على  ق�سم  اإذا 
)2( الباقي  كان   )3( على  ق�سم  اإذا 
)3( الباقي  كان   )4( على  ق�سم  اإذا 

 من نعم اهلل )السعادة(

دائري ولي�ض يف خط م�صتقيم وهي كاحلب ل تاأخذه اإل اإذا اأعطيته   
فاأنت ل ت�صتطيع اأن حتب من يبغ�صك ول اأن تبغ�ض من يحبك.

حجاج يؤدون صالة العشاءين يف الصحن احلسيين الشريف 
 يف طريقهم ألداء فريضة احلج 

اأعداد/ اأركان فا�سل عبا�س

)7( الباقي  كان   )8( على  ق�سم  اإذا 
)8( الباقي  كان   )9( على  ق�سم  اإذا 
اإذا ق�سم على )10( كان الباقي )9(




