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جملة االحرار اال�سبوعية

لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

يف ال���كايف ع���ن اإبراهي���م الكرخ���ي ع���ن ثق���ة حدث���ه م���ن 
اأ�ص���حابنا قال: تزوج���ت باملدينة فقال ابوعبد اهلل )عليه 
ال�ص���ام(: كي���ف راأي���ت؟ فقلت م���ا راأى رجل م���ن خري يف 
ام���راأة اال وق���د راأيت���ه فيها، ولكن خانتن���ي فقال وما هو؟ 
قل���ت ولدت جارية! فقال لعلك كرهتها ان اهلل جل ثناوؤه 
يقول اآباوؤكم واأبناوؤكم التدرون اأيهم اقرب لكم نفعا. قال 

عز من قائل: فلهن الربع مما تركتم االآية.
يف عيون االأخبار يف باب ماكتب به الر�صا )عليه ال�صام( 
اإىل حممد بن �صنان يف جواب م�صائله يف العلل: وعلة املراأة 
انه���ا الترث م���ن العقار �ص���يئا اإال قيمة الط���وب والنق�ض 
الن العقار الميكن تغيريه وقلبه واملراأة يجوز ان ينقطع 
م���ا بينها وبينه من الع�ص���مة ويجوز تغيريه���ا وتبديلها، 
ولي�ض الول���د والوالد كذلك الأنه الميكن النق�ض منهما 
واملراأة ميكن اال�ص���تبدال بها فما يجوز ان يجيء ويذهب 
كان مرياث���ه فيم���ا يجوز تبديله وتغيريه اذا �ص���بهه وكان 

الثابت املقيم حاله كمن كان مثله يف الثبات والقيام.

حٌق على الغيّن أن يأتي قرب احلسني بن علي«عليهما السالم«يف السنة مرتني , وحٌق 
على الفقري أن يأتيه يف السنة مرة

قال اإلمام الصادق »عليه السالم« :

صور من العتبة احلسينية املقدسة

تنبيه : رجاء رجاء رجاء نود ان نعلمكم باننا سُنضطر الى الغاء هذه 
الصفحة وذلك لعدم احلفاظ على اجمللة ووضعها في االماكن السليمة

�س�حب احل�جة مل ُيكرم وجهُه عن �س�ؤاِلَك، ف�أكرم وِجهَك عن رّدِه.
قال الإمام احل�سني عليه ال�سالم : 
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 رقم االعتماد يف نقابة ال�صحفيني العراقيني)896(ل�صنة 2010م    
   رقم  االإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 ل�صنة 2009م

للهجرة كانت آخر توسعة للحرم احلسيين املقدس  سنة 726 
التاريخ  ذلك  ومنذ  امحد  بن  اويس  اجلالئري  السلطان  زمن 
وحتى يوم 21 من ذي احلجة سنة 1433 مل يطرأ تغيري على 
مساحة احلرم احلسيين سوى بعض الرتميمات ولكن مساحة 

احلائر وبضمنها احلرم هي مل تتغري .
بشكل  املقدسة  العتبات  إدارة  أعيدت  الطاغية  سقوط  وبعد 
النجف االشرف يف  العليا يف  شرعي ودستوري اىل املرجعية 
اختيار من تراه األمني على إدارة العتبات املقدسة ، وقد بدأت 
كل هذه اإلدارات بالعمل الدؤوب واجلاد لتعويض ما احلق من 
اليت  املقدسة  العتبة احلسينية   ، املقدسة  العتبات  بهذه  حيف 
عانت ما عانت من اإلهمال واهلدم جاء اعمارها خالل السنوات 
التسع املاضية بشكل يلفت انتباه الزائر الكريم ومن بني افضل 
اجنازاتها هو توسعة احلائر احلسيين الشريف بغية استيعاب 
األعداد املليونية اليت تتوافد على كربالء املقدسة سواء للزيارات 
املشروع  توسعة احلائر هذا  او األسبوعية فكانت  املخصوصة 
الضخم والذي يسجل يف التاريخ انه اول توسعة للعتبة احلسينية 
املقدسة جاءت بإدارة وكوادر هندسية وعمالية عراقية خالصة 
وبتمويل الوقف الشيعي اي ان األموال عراقية خالصة ليكون 
أول اجناز يقوم به أبناء البلد هلذا الضريح املقدس منذ التوسعة 

االخرية قبل ما يقارب سبعة قرون هجرية.
التوسعة نقوشها اليت  مما زاد يف مجالية املرحلة االوىل من 
جاءت متجانسة مع القدمية وتوفري أجهزة التكييف ومنظومة 
احلرائق والسالمل الكهربائية واملصاعد الكهربائية واما مواد 
والكرانيت  احلديد  حيث  من  األنواع  افضل  من  فكانت  البناء 

واملرمر.  

رئيس التحرير

بعَد س��بعِة  قروٍن

الفتتاحية

A L - A   H   R   A   R

11العطاء احلسيني
افتتاح املرحلة االوىل من مشروع توسعة احلائر 

احلسيين املقدس 

الثاين من  محرم الحرام
أحداث االسبوع

 وفيه: وصول ركب احلسني بن علي )عليه السالم( وأهل بيته وأصحابه إىل أرض كربالء 
سنة 61 هـ .

هاتف: 325194 مبا�صر  - بدالة: 321776 داخلي 171

Email  :  ahrar_news  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m

07809803679

وفيه: وصول جيش يزيد بن معاوية وعبيد اهلل بن زياد بقيادة عمر بن سعد إىل كربالء 
حلرب سبط رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( سنة 61 هـ .

السالم من  اإلمام احلسني عليه  ملنع  العلقمي  نهر  بن احلجاج حراسة  لعمرو  بن سعد  أوكل عمر  وفيه: 
الوصول اىل املاء .

الثالث من  محرم الحرام

السابع من  محرم الحرام

التاسع من  محرم الحرام 

وفيه: متت حماصرة االمام احلسني عليه السالم من مجيع اجلهات يف أرض كربالء واجتمع عليه خيل أهل 
الشام كالدائرة بقيادة عمر بن سعد .
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الشيخ الكربالئي: االعذار التي ابداها المسؤولون  بخصوص 
البطاقة التموينية غير مقبولة ابدًا

ما صدر م��ن جملس الوزراء 
الغ��اء البطاقة  م��ن ق��رار 
التمويني��ة وتعويض ذلك 

مببلغ من املال :
1- ان االعذار اليت ابداها 
املســــــؤولون غري مقبولة ابدًا 
ويدخل حتــــــت مقولة ) العذر 
أقبــــــح من الذنب ( ومن مجلة 
االعذار ) القضاء على حاالت 

الفساد والتالعب اليت ترافق 
مفــــــردات  توزيــــــع  عمليــــــات 
البطاقــــــة التموينيــــــة وعــــــدم 
وصوهلا بشــــــكل كامل ومنظم 
اىل املواطن ..( وسنبنّي سبب 
مــــــن خالل  عــــــدم املقبوليــــــة 

اسباب متعددة .
2- ان هذا االجراء سيحّمل 
االعداد الكبــــــرية من العوائل 
احلــــــال  وضعيفــــــة  الفقــــــرية 

اعبــــــاًء جديدة تضاف اىل ما 
يتحملونه من مصاعب احلياة 
النها تعتمد اعتمادًا اساســــــيًا 
يف توفري احتياجاتها الغذائية 
مفــــــردات  علــــــى  االساســــــية 
البطاقــــــة التموينيــــــة يف حني 
ان دفع املال اىل هذه العوائل 
ســــــوف ال يليب هذه احلاجة 
ألسباب متعددة منها ان هذه 
العائلة رمبا ســــــتصرف املال 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  

املكان: العتبة احلسينية املقدسة   

ة/ 1433هـ املوافق 9 / 2012/11 م    الزمان:  24/ ذو احِلجَّ

تن��اول مساحة الش��يخ عبد املهدي الكربالئي ممثل املرجعية الديني��ة  العليا يف النجف يف ُخطبته لصالة 
اجلمعة اليت اقيمت يف الصحن احلسيين الشريف اىل نقطة واحدة مهمة وحمورية وهلا االثر البالغ على 
املس��توى املعيشي للمواطن اال وهي قرار الغاء البطاقة  التموينية الذي اختذه جملس الوزراء على ان ينفذ 

َصت للبطاقة التموينية :  يف شهر اذار من السنة القادمة وهذا نص اخُلطبة الثانية اليت ُخصِّ

ولماذا حين يجد 
المسؤول نفسه 

عاجزًا عن مكافحة 
الفساد يحّمل 

المواطن تبعات ذلك 
باعباء جديدة بدال ً 

من ان يستقيل من 
وزارته ودائرته ..
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يف توفــــــري احتياجــــــات اخرى 
تعتقــــــد انهــــــا اكثــــــر ضرورية 
كاملرض وغريه  حبسب حاهلا 
.. وبالتالي ســــــتحرم من توفري 

هذه املواد الغذائية ..
3- من الذي سيضمن عدم 
ارتفاع اســــــعار املواد الغذائية 
خصوصًا وان املتحّكم بالسوق 
ســــــيكون  هم التجــــــار الذين 
باالحتكار  منهم  البعض  ُيتهم 
واســــــتغالل احلاجة للمواطن 
لرفع االسعار وهذا نالحظه 
خالل شــــــهر رمضان – وهو 
شهر واحد من السنة- حيث 
ترتفع االسعار جملرد حصول 
زيــــــادة يف الطلــــــب على املواد 

الغذائية االساسية.
4- م�����������ا يذكــــــره بعــــــض 
وزارة  ان  مــــــن  املســــــؤولني 
اجــــــراءات  ســــــتنفذ  التجارة 
صارمة لضبط اســــــعار املواد 
الغذائيــــــة وخصوصــــــًا مــــــادة 
الســــــماح  وعــــــدم  الطحــــــني 

مطلقًا بالتالعب بها عرب 
اجراءات متعددة تشــــــمل 
االسترياد والبيع املباشر 
اشــــــكال  كل  وحماســــــبة 

اجلشع واالحتكار..
مؤسســــــات  ان  فنقــــــول 
ومنهــــــا  املعنيــــــة  الدولــــــة 
وزارة التجــــــارة مل تتمكن 
من ضبط االسعار خالل 
شــــــهر رمضــــــان مــــــن كل 
عــــــام ومل تســــــتطع توفري 
للبطاقة  الغذائيــــــة  املواد 
كميتها  بتمــــــام  التموينية 
وجــــــودة نوعيتهــــــا كيــــــف 
ســــــتتمكن من الســــــيطرة 
على السوق بعد ان يكون 
املواطن يف توفري ســــــلته 
الغذائيــــــة حتــــــت رمحــــــة 

التجار واالسواق.
ذلــــــك  بــــــان  العــــــذر  ان   -5
ملكافحــــــة الفســــــاد .. نقول من 
الذي يضمن ان اآللية اجلديدة 
ســــــوف ال تســــــلم من الفســــــاد 

املســــــؤولني  ان  وطاملــــــا 
بأنفســــــهم يقرون ان احد 
القدرة  عدم  هو  االسباب 
على معاجلة الفســــــاد يف 

آلية البطاقة التموينية.
وملاذا حني جيد املســــــؤول 
نفسه عاجزًا عن مكافحة 
املواطن  الفســــــاد حيّمــــــل 
تبعات ذلك باعباء جديدة 
بــــــدالً  مــــــن ان يســــــتقيل 
مــــــن وزارتــــــه ودائرتــــــه .. 
والتخلص من الفساد وال 
بــــــأن يفتــــــح منفذًا  يعاجل 
للفســــــاد بل  ومكمنا آخر 
باختاذ اخلطوات اجلريئة 
حملاربتــــــه  والشــــــجاعة 

وحماسبة املفسدين..
املســــــؤولني  بعض  ذكر   -6
يف وســــــائل االعالم ان الذين 
يعارضــــــون هــــــذا القــــــرار إما 
جتار مســــــتفيدون من الفساد 
وإما  التموينيــــــة  البطاقــــــة  يف 
سياســــــيون ال يريدون النجاح 

هلذه احلكومة .. فنقول :
مــــــن  كبــــــرية  اعــــــدادا   ان 
املواطنــــــني تتصل باملرجعية 
بها  وتستغيث  العليا  الدينية 
ومعاناتها  صوتهــــــا  إليصال 
وهي  املسؤولني  اىل أمساع 
متثــــــل صــــــوت احملرومــــــني 
عامة  بصــــــورة  واملواطنــــــني 
ويطالــــــب هــــــؤالء املواطنون 
بعدم الغاء البطاقة التموينية 
االساســــــي  اعتمادهــــــم  الن 
عليها وليــــــس للمرجعية أي 
مصلحــــــة خاصة مــــــن ذلك 
بــــــل تريــــــد جنــــــاح احلكومة 
يف مســــــعاها وهي تبذل كل 
جهدها ووسعها الجناحها ألن 
جناحها يعين خدمة املواطن 

وتطوير البلد واستقراره وفيه 
اخلري للجميع.

احلكومة  درســــــت  هل   -7
تبعــــــات ذلــــــك مــــــن حصــــــول 
التضخم وزيادة االسعار بسبب 
زيادة الكتلة النقدية املتداولة .. 
وقد حصل يف احدى الدول ان 
ُرفع الدعم عن املواد الغذائية 
االساســــــية وعوِّض عنه باملال 
الــــــذي حيفــــــظ للمواطــــــن يف 
رصيد خاص له يف البنك ومع 
ان تلك الدولة متلك االمكانات 
التنظيمية اجليدة لذلك ولكن 
الذي حصل انه ارتفعت اسعار 
املواد الغذائية يف السوق وادى 
ذلك اىل ارتفاع بقية اســــــعار 
العامة  واالحتياجــــــات  املــــــواد 

للمواطنني .
والنتيجة مــــــن طرح ما ذكرناه 
ان هذه االعــــــذار غري مقبولة 
وغــــــري منطقيــــــة والبــــــد مــــــن 
مراجعة هذا القرار ودراســــــة 
نتائجه الضارة لشرائح كبرية 

من املواطنني.

ان هذا االجراء سيحّمل 
االعداد الكبيرة من 

العوائل الفقيرة 
وضعيفة الحال اعباًء 
جديدة تضاف الى ما 

يتحملونه من مصاعب 
الحياة النها تعتمد 

اعتمادًا اساسيًا في 
توفير احتياجاتها 

الغذائية االساسية 
على مفردات البطاقة 

التموينية

ان مؤسسات الدولة 
المعنية ومنها وزارة 

التجارة لم تتمكن من 
ضبط االسعار خالل 

شهر رمضان من كل 
عام ولم تستطع توفير 

المواد الغذائية للبطاقة 
التموينية بتمام كميتها 

وجودة نوعيتها كيف 
ستتمكن من السيطرة 

على السوق

ان اعدادا كبيرة من 
المواطنين تتصل 

بالمرجعية الدينية 
العليا وتستغيث 

بها إليصال صوتها 
ومعاناتها الى أسماع 

المسؤولين وهي تمثل 
صوت المحرومين 

والمواطنين بصورة 
عامة ويطالب هؤالء 

المواطنون بعدم الغاء 
البطاقة التموينية
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جملة االحرار اال�سبوعية

عيُد الغديِر ما بيَن وضوِح النصِّ ومشكلِة التأويِل  

 بني تسعني الفا اىل مئة وعشرين 
ألف شــــــخص، وبعد األداء ملناسك 
احلج، والوصول اىل منطقة غدير 
خم، نزل جربائيل )عليه الســــــالم( 
علــــــى النيب )صلــــــى اهلل عليه واله 
ُسوُل  وسلم( بآية التبليغ )َيا َأيَُّها الرَّ
َبلِّــــــْغ َما ُأنــــــِزَل ِإَلْيَك ِمــــــْن َربَِّك َوِإْن 
ملْ َتْفَعــــــْل َفَما َبلَّْغَت ِرَســــــاَلَتُه َواهللَُّ 

َيْعِصُمَك ِمْن النَّاِس ِإنَّ اهللََّ ال َيْهِدي 
اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن )67( سورة املائدة.

وبااللتفات اىل كلمة )َبلِّْغ( وهي حنو 
من األمر، رغم إن النيب )صلى اهلل 
عليه وآله وســــــلم( وملدة )23( سنة 
كان يبّلــــــغ كل ما ينزل عليه من اهلل 
تعاىل، بعد ذلك تشــــــري اآلية اىل 
مطلــــــب عميق جــــــدًا )َوِإْن ملْ َتْفَعْل 

َفَما َبلَّْغَت ِرَســــــاَلَتُه( وكأن كل شيء 
يف هذه الفرتة التبليغية، مل حتقق 
الفائــــــدة املرجوة منهــــــا،  مامل يتم 
التبليــــــغ بهذا األمــــــر، وال نريد أن 
ننسف حقيقة ما عمل، وإمنا هذا 
الذي ُبلِّــــــغ كان يفتقر اىل شــــــيء، 
وهذا الشيء هو الذي كان يف نهاية 
املطــــــاف، والبد هنــــــا من مالحظة 

هذه الرتتيبية يف القضية، فالنيب 
)صلى اهلل عليه واله وســــــلم( ُأمر 
بالتبليــــــغ عنــــــد منطقــــــة غدير خم 
واليت تقع يف مفرتق طرق، قبل أن 
يذهب كل اىل منطقته ســــــواء اىل 
اليمن أو اىل غريها، لذا أمر النيب 
)صلى اهلل عليه واله وسلم( الناس 
أن يرجعــــــوا، فتكلم بــــــكالم طويل.. 

مبينًا بأن هذه آخر حجة سيحجها، 
وهلذا مسيت حبجة الوداع .. وأخذ 
من املؤمنــــــني إقرارا بأنه أوىل بهم 
من أنفسهم، حيث قال )صلى اهلل 
عليــــــه واله وســــــلم(:)ان اهلل موالي 
وانا موىل املؤمنــــــني وانا أوىل بهم 
من أنفسهم، فمن كنت مواله فعلٌي 
مواله، اللهم واِل  من وااله وعاِد من 
عاداه واحــــــب من احبه وابغض من 
ابغضه وانصر مــــــن نصره واخذل 

من خذله(.
ومل يكتِف بذلــــــك، وإمنا رفع أمري 
املؤمنــــــني )عليه الســــــالم( للناس، 
حتــــــى يبنّي انه يتكلــــــم عن علي بن 
ابي طالب )عليه الســــــالم(، ثم بعد 
ذلــــــك نزلت اآلية الشــــــريفة:)اْلَيْوَم 
َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكــــــْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم 
ِنْعَمــــــيِت َوَرِضيــــــُت َلُكــــــْم اإِلْســــــالَم 
ِدينــــــًا (، ثم قال النــــــيب )صلى اهلل 
عليه واله وســــــلم(:) اهلل اكرب على 
اكمال الدين، وامتام النعمة، ورضا 
الرب برساليت، والوالية لعلي من 

بعدي(.
أقول لدينــــــا هنا أربعــــــة نصوص، 
للنيب  ونّصــــــان  آيتــــــان واضحتان، 
)صلى اهلل عليه وآله وســــــلم(، إنها 
قضية تارخيية حبتة، تبني حرص 
النيب )صلى اهلل عليه واله وســــــلم( 
علــــــى أمتِه، فهل أّمــــــّن النيب األمة 

وحّصنها أم تركها؟.
مقتضى القاعدة أن نســــــمع ونفهم 
قــــــول النــــــيب، منذ والدتــــــه وحلني 

مماته )صلى اهلل عليه واله وسلم(، 
فهذا التاريخ املشّرف البد أن نطّلع 
عليه، لنعــــــرف األبعــــــاد احلقيقية 
ألقواله، حيث إن قول النيب ســــــّنة 
وحّجة على مجيع املسلمني، فماذا 
اراد أن يبــــــنّي لنا عنــــــد غدير خم؟ 
حنن املســــــلمني عندنا نــــــّص لكننا 
ابتلينــــــا مبســــــألة التأويــــــل! ابتلينا 
مبســــــألة التأويل من جهة تارخيية 
حمضة، ولكــــــن علمية الكالم حّجة 
على الســــــامع، وحّجة على الغائب 
اذا ُنِقل الــــــكالم مبقتضى األمانة، 
ومن ثم ملــــــاذا حماولة أخذ اإلقرار 
منهــــــم بـ)ألســــــت أوىل بكــــــم مــــــن 

أنفسكم(؟. 
قطعًا النــــــيب كان ميهد بذلك اىل 
قضية مهمة.. سواء استفادت األمة 
منها أم مل تستفد، ما يعنينا النص 
القرآنــــــي والنــــــص النبــــــوي، ليس 
لي دخل ملا بعد احلادثة بســــــنة او 
اكثر او حتى االن .. حنن نتكلم عن 
نص وهذا النــــــص نريد ان نفهمه، 
فــــــاهلل تعاىل سيســــــألنا غــــــدًا أمل 
يصلكم هذا الــــــكالم؟ وعندما رفع 
النيب )صلى اهلل عليه واله وســــــلم( 
يد أمــــــري املؤمنني )عليه الســــــالم( 
الســــــؤال، ماذا فهم األصحاب من 
هــــــذا؟ هل ســــــألوه اســــــئلة اخرى؟ 
هــــــل بّينوا معنىً  آخــــــر للولي غري 
ما بينه النيب )صلى اهلل عليه واله 
تارخييًا  اآلن  احلديــــــث  وســــــلم(؟! 
عــــــن هذه النقطة ، ثــــــم نزلت اآلية 

الشــــــريفة )اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 
َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَميِت َوَرِضيُت َلُكْم 

اإِلْسالَم ِدينًا (.
اذن ذلك اليوم كان يوم اكمال الدين 
وامتام النعمــــــة ويوم الرضا.. فقال 
النيب )صلى اهلل عليه واله وســــــلم( 
بعد هذه اآلية الشريفة: )اهلل اكرب 
على اكمــــــال الدين، وامتام النعمة، 
ورضا الــــــرب برســــــاليت، والوالية 
لعلــــــي من بعدي(، ثــــــم كيف تفاعل 
مع هذا احلــــــادث األصحاب الذين 
شــــــهدوا الواقعة؟ سوى إنهم قاموا 
وســــــلموا على أمري املؤمنني )عليه 
الســــــالم( باإلمرة، وذكر املؤرخون 
حديثا طويال حيث قال البعض من 
الصحابة: »بخ بخ بخ لك يا بن ابي 
طالــــــب اصبحت وامســــــيت موالي 
وموىل كل مؤمــــــن ومؤمنة«، ايضًا 
حســــــان بن ثابــــــت اســــــتأذن النيب 
)صلى اهلل عليه واله وســــــلم( وثّبت 
هذه احلادثة يف أبياتا شعرية.. ثم 
قال النــــــيب )صلــــــى اهلل عليه واله 
وســــــلم(: قم يا علي فاني رضيتك 
من بعدي إمامــــــًا وهاديًا فمن كنت 
مواله فهــــــذا وليه فكونــــــوا له اتباع 

صدق مواليًا (.
والغريب فإن الذي فهمه األصحاب 
من هــــــذه الواقعة يف وقتها غري ما 
ســــــيفهمه البعض بعــــــد مرور)300 
( ســــــنة!، فمشــــــكلة النص ومشكلة 
التأويــــــل.. هي املشــــــكلة اليت ُابتلي 
القرآني  املســــــلمون.. فالنــــــص  بها 

والنص النبــــــوي يف بعض احلاالت 
يكــــــون واضحا .. والــــــذي يفهم يف 
زمن الصدور، يفهمه االن الدارس 
لعلوم اللغة العربية.. لكن املسلمني 
ابتلوا بالتأويــــــل، إما جهالً  باللغة، 
أو لدوافع شــــــخصية أو حســــــدًا أو 

دوافع سياسية أو .. أو ...!!. 
حنــــــن نتكلم عن شــــــيء جمرد، لذا 
فــــــان يــــــوم الغدير هو عيــــــد للنيب 
)صلى اهلل عليه واله وســــــلم(، قبل 
أن يكون شــــــيئا آخر، لكــــــن أولئك 
أبوا إال االبتعــــــاد عن واقع القضية 
العيد  ذهــــــَب  لذلــــــك  وحتريفهــــــا، 
وُنســــــي، وقد أســــــأنا للنيب )صلى 
اهلل عليــــــه والــــــه وســــــلم( يف يــــــوم 
فرحتهِ .. فالنيب يكرّب على ما ختم 
به الرسالة الشريفة بعد نزول آية 
إكمال الدين ، وتبليغ ما مّحله اهلل 
تعاىل للنــــــاس، وبالنتيجــــــة عندما 
رحــــــل من الدنيا اطمأن )صلى اهلل 
عليه واله وســــــلم( انه اّدى الرسالة 
بشكل كامل، وبّينها أمام تسعني الفا 
أو أكثر من األّمة.. فهذا العيد جيب 
ان حنتفل بــــــه، وال يتصور البعض 
انه عيد لطائفــــــة معينة.. ولذا فإن 
الغديــــــر كان من االعيــــــاد االربعة، 
باإلضافــــــة اىل اجلمعــــــة، وعيــــــد 
الفطــــــر، وعيد االضحــــــى، والذي 
يريد أن يدخل الســــــرور على قلب 
النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( ؛ 

عليه أن حيتفل بعيد الغدير.
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في عفِة البطن والفرج
العضويــــــن  ختصيــــــص 
بلزوم العفة من بني ســــــائر 
األعضاء اليت جيب حفظها 
تصدر  اليت  املعاصــــــي  عن 
منها: كاللســــــان عن الكالم 
احملــــــرم، والعني عن النظر 
احلرام والسمع عن استماع 
اللغــــــو واللهــــــو، والبدن عن 
اللبــــــس احملــــــرم، البتــــــالء 
اإلنســــــان مبعاصيهما أكثر 

مــــــن غريها. وال ســــــيما يف 
أوائل شــــــبابه وأزمنة ثوران 
شهوته، وملا يبلغ علمه باهلل 
وإميانــــــه باألصول واعتياده 
عن  يزجره  حًدا  بالعبادات 
الغــــــي ويردعه عــــــن اهلوى، 
ونعوذ باهلل من غلبة اهلوى 
والشــــــهوة على عقل الرجل 
ودينه. وقــــــد ورد يف الكتاب 
)احلافظــــــني  ان  الكريــــــم: 

واحلافظــــــات...  فروجهــــــم 
أعد اهلل هلم مغفرة وأجًرا 
عظيًمــــــا(  وكــــــرر تعاىل يف 
ســــــورتني قوله: )والذين هم 
إال  حافظــــــون  لفروجهــــــم 
على أزواجهــــــم أو ما ملكت 
فإنهم غري ملومني  أميانهم 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون( . فحكم بأنهم 
مفلحون، وأنهــــــم يف جنات 

يف  ورد  وقــــــد  مكرمــــــون. 
النصــــــوص: أنه ما عبد اهلل 
بشيء أفضل من عفة بطن 
وفــــــرج . وأن أفضل العبادة 
العفاف )العفة والعفاف يف 
اللغــــــة: الكف، وعف الرجل 
عفة: كف عمــــــا ال حيل وال 
واملتعفف:  والعفيف  جيمل، 
من يرتك احلــــــرام بضرب 
من املمارسة، ويف اصطالح 

الشرع: حصول حالة للنفس 
متتنع بها عن غلبة الشهوة، 
وتكــــــف البطــــــن والفرج عن 
املشــــــتهيات احملرمــــــة، بــــــل 
من  واملكروهــــــة  املشــــــتبهة، 
املآكل واملشارب واملناكح وما 
هو من مقدماتها ولوازمها(. 
وان رجاًل قــــــال للباقر عليه 
الســــــالم: إني ضعيف العمل 
قليل الصيــــــام، ولكين أرجو 

أن ال آكل إال حــــــالاًل، فقال 
أفضل  االجتهــــــاد  وأي  لــــــه: 
من عفة بطــــــن وفرج؟ . وان 
النيب صلــــــى اهلل عليه وآله 
وســــــلم قال: أكثر ما تلج به 
أمــــــيت النــــــار، وأول ما تلج 
به أمــــــيت النــــــار: األجوفان: 
البطن والفرج. ومما أخاف 
بعــــــدي علــــــى أميت شــــــهوة 
البطن والفــــــرج. ومن ضمن 

لي مــــــا بني حلييــــــه وما بني 
رجليه ضمنت له اجلنة ومن 
أسلم من أتباعهما فله اجلنة 
. وأنه: ال تنسوا اجلوف وما 
وعى )أي: البطن وما يدخل 
فيه وميكــــــن أن يكون املراد: 
القلــــــب وما يعقــــــد عليه من 

اإلميان أو الكفر(.
وان اهلل حيب احليي املتعفف 
. وان الباقــــــر عليه الســــــالم 

قال: كلكم يف اجلنة معنا، إال 
أنه ما أقبح بالرجل منكم أن 
يدخل اجلنة قد هتك وبدت 
عورتــــــه، قيــــــل: وكيف ذلك؟ 
قــــــال: إن مل حيفــــــظ فرجه 
وبطنه . وأنه: عّفوا عن نساء 
النــــــاس تعف نســــــاؤكم . وان 
العفيف ال تبدو له عورة وإن 
بادي  والفاجر  كان عارًيــــــا، 

العورة وإن كان كاسًيا . 

ميّر يف يوم الثامن عشر من 
شهر ذي احلجة احلرام من كل 

عام، عيد الغدير وهو عيد 
اهلل األكرب، وقد مسي بعيد 

الغدير نسبة اىل )غدير خم( 
وهو مكان يقع بالقرب من اجلحفة، 

ويعد من املشاهد املعروفة جغرافيًا والقريبة 
من مكة املكرمة.. وقصته إن النيب )صلى 

اهلل عليه واله وسلم( يف السنة العاشرة 
للهجرة جاء من املدينة اىل مكة ألداء 

مناسك احلج وكان معه من املسلمني 
كما ورد يف الروايات 
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عيُد الغديِر ما بيَن وضوِح النصِّ ومشكلِة التأويِل  

 بني تسعني الفا اىل مئة وعشرين 
ألف شــــــخص، وبعد األداء ملناسك 
احلج، والوصول اىل منطقة غدير 
خم، نزل جربائيل )عليه الســــــالم( 
علــــــى النيب )صلــــــى اهلل عليه واله 
ُسوُل  وسلم( بآية التبليغ )َيا َأيَُّها الرَّ
َبلِّــــــْغ َما ُأنــــــِزَل ِإَلْيَك ِمــــــْن َربَِّك َوِإْن 
ملْ َتْفَعــــــْل َفَما َبلَّْغَت ِرَســــــاَلَتُه َواهللَُّ 

َيْعِصُمَك ِمْن النَّاِس ِإنَّ اهللََّ ال َيْهِدي 
اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن )67( سورة املائدة.

وبااللتفات اىل كلمة )َبلِّْغ( وهي حنو 
من األمر، رغم إن النيب )صلى اهلل 
عليه وآله وســــــلم( وملدة )23( سنة 
كان يبّلــــــغ كل ما ينزل عليه من اهلل 
تعاىل، بعد ذلك تشــــــري اآلية اىل 
مطلــــــب عميق جــــــدًا )َوِإْن ملْ َتْفَعْل 

َفَما َبلَّْغَت ِرَســــــاَلَتُه( وكأن كل شيء 
يف هذه الفرتة التبليغية، مل حتقق 
الفائــــــدة املرجوة منهــــــا،  مامل يتم 
التبليــــــغ بهذا األمــــــر، وال نريد أن 
ننسف حقيقة ما عمل، وإمنا هذا 
الذي ُبلِّــــــغ كان يفتقر اىل شــــــيء، 
وهذا الشيء هو الذي كان يف نهاية 
املطــــــاف، والبد هنــــــا من مالحظة 

هذه الرتتيبية يف القضية، فالنيب 
)صلى اهلل عليه واله وســــــلم( ُأمر 
بالتبليــــــغ عنــــــد منطقــــــة غدير خم 
واليت تقع يف مفرتق طرق، قبل أن 
يذهب كل اىل منطقته ســــــواء اىل 
اليمن أو اىل غريها، لذا أمر النيب 
)صلى اهلل عليه واله وسلم( الناس 
أن يرجعــــــوا، فتكلم بــــــكالم طويل.. 

مبينًا بأن هذه آخر حجة سيحجها، 
وهلذا مسيت حبجة الوداع .. وأخذ 
من املؤمنــــــني إقرارا بأنه أوىل بهم 
من أنفسهم، حيث قال )صلى اهلل 
عليــــــه واله وســــــلم(:)ان اهلل موالي 
وانا موىل املؤمنــــــني وانا أوىل بهم 
من أنفسهم، فمن كنت مواله فعلٌي 
مواله، اللهم واِل  من وااله وعاِد من 
عاداه واحــــــب من احبه وابغض من 
ابغضه وانصر مــــــن نصره واخذل 

من خذله(.
ومل يكتِف بذلــــــك، وإمنا رفع أمري 
املؤمنــــــني )عليه الســــــالم( للناس، 
حتــــــى يبنّي انه يتكلــــــم عن علي بن 
ابي طالب )عليه الســــــالم(، ثم بعد 
ذلــــــك نزلت اآلية الشــــــريفة:)اْلَيْوَم 
َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكــــــْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم 
ِنْعَمــــــيِت َوَرِضيــــــُت َلُكــــــْم اإِلْســــــالَم 
ِدينــــــًا (، ثم قال النــــــيب )صلى اهلل 
عليه واله وســــــلم(:) اهلل اكرب على 
اكمال الدين، وامتام النعمة، ورضا 
الرب برساليت، والوالية لعلي من 

بعدي(.
أقول لدينــــــا هنا أربعــــــة نصوص، 
للنيب  ونّصــــــان  آيتــــــان واضحتان، 
)صلى اهلل عليه وآله وســــــلم(، إنها 
قضية تارخيية حبتة، تبني حرص 
النيب )صلى اهلل عليه واله وســــــلم( 
علــــــى أمتِه، فهل أّمــــــّن النيب األمة 

وحّصنها أم تركها؟.
مقتضى القاعدة أن نســــــمع ونفهم 
قــــــول النــــــيب، منذ والدتــــــه وحلني 

مماته )صلى اهلل عليه واله وسلم(، 
فهذا التاريخ املشّرف البد أن نطّلع 
عليه، لنعــــــرف األبعــــــاد احلقيقية 
ألقواله، حيث إن قول النيب ســــــّنة 
وحّجة على مجيع املسلمني، فماذا 
اراد أن يبــــــنّي لنا عنــــــد غدير خم؟ 
حنن املســــــلمني عندنا نــــــّص لكننا 
ابتلينــــــا مبســــــألة التأويــــــل! ابتلينا 
مبســــــألة التأويل من جهة تارخيية 
حمضة، ولكــــــن علمية الكالم حّجة 
على الســــــامع، وحّجة على الغائب 
اذا ُنِقل الــــــكالم مبقتضى األمانة، 
ومن ثم ملــــــاذا حماولة أخذ اإلقرار 
منهــــــم بـ)ألســــــت أوىل بكــــــم مــــــن 

أنفسكم(؟. 
قطعًا النــــــيب كان ميهد بذلك اىل 
قضية مهمة.. سواء استفادت األمة 
منها أم مل تستفد، ما يعنينا النص 
القرآنــــــي والنــــــص النبــــــوي، ليس 
لي دخل ملا بعد احلادثة بســــــنة او 
اكثر او حتى االن .. حنن نتكلم عن 
نص وهذا النــــــص نريد ان نفهمه، 
فــــــاهلل تعاىل سيســــــألنا غــــــدًا أمل 
يصلكم هذا الــــــكالم؟ وعندما رفع 
النيب )صلى اهلل عليه واله وســــــلم( 
يد أمــــــري املؤمنني )عليه الســــــالم( 
الســــــؤال، ماذا فهم األصحاب من 
هــــــذا؟ هل ســــــألوه اســــــئلة اخرى؟ 
هــــــل بّينوا معنىً  آخــــــر للولي غري 
ما بينه النيب )صلى اهلل عليه واله 
تارخييًا  اآلن  احلديــــــث  وســــــلم(؟! 
عــــــن هذه النقطة ، ثــــــم نزلت اآلية 

الشــــــريفة )اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 
َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَميِت َوَرِضيُت َلُكْم 

اإِلْسالَم ِدينًا (.
اذن ذلك اليوم كان يوم اكمال الدين 
وامتام النعمــــــة ويوم الرضا.. فقال 
النيب )صلى اهلل عليه واله وســــــلم( 
بعد هذه اآلية الشريفة: )اهلل اكرب 
على اكمــــــال الدين، وامتام النعمة، 
ورضا الــــــرب برســــــاليت، والوالية 
لعلــــــي من بعدي(، ثــــــم كيف تفاعل 
مع هذا احلــــــادث األصحاب الذين 
شــــــهدوا الواقعة؟ سوى إنهم قاموا 
وســــــلموا على أمري املؤمنني )عليه 
الســــــالم( باإلمرة، وذكر املؤرخون 
حديثا طويال حيث قال البعض من 
الصحابة: »بخ بخ بخ لك يا بن ابي 
طالــــــب اصبحت وامســــــيت موالي 
وموىل كل مؤمــــــن ومؤمنة«، ايضًا 
حســــــان بن ثابــــــت اســــــتأذن النيب 
)صلى اهلل عليه واله وســــــلم( وثّبت 
هذه احلادثة يف أبياتا شعرية.. ثم 
قال النــــــيب )صلــــــى اهلل عليه واله 
وســــــلم(: قم يا علي فاني رضيتك 
من بعدي إمامــــــًا وهاديًا فمن كنت 
مواله فهــــــذا وليه فكونــــــوا له اتباع 

صدق مواليًا (.
والغريب فإن الذي فهمه األصحاب 
من هــــــذه الواقعة يف وقتها غري ما 
ســــــيفهمه البعض بعــــــد مرور)300 
( ســــــنة!، فمشــــــكلة النص ومشكلة 
التأويــــــل.. هي املشــــــكلة اليت ُابتلي 
القرآني  املســــــلمون.. فالنــــــص  بها 

والنص النبــــــوي يف بعض احلاالت 
يكــــــون واضحا .. والــــــذي يفهم يف 
زمن الصدور، يفهمه االن الدارس 
لعلوم اللغة العربية.. لكن املسلمني 
ابتلوا بالتأويــــــل، إما جهالً  باللغة، 
أو لدوافع شــــــخصية أو حســــــدًا أو 

دوافع سياسية أو .. أو ...!!. 
حنــــــن نتكلم عن شــــــيء جمرد، لذا 
فــــــان يــــــوم الغدير هو عيــــــد للنيب 
)صلى اهلل عليه واله وســــــلم(، قبل 
أن يكون شــــــيئا آخر، لكــــــن أولئك 
أبوا إال االبتعــــــاد عن واقع القضية 
العيد  ذهــــــَب  لذلــــــك  وحتريفهــــــا، 
وُنســــــي، وقد أســــــأنا للنيب )صلى 
اهلل عليــــــه والــــــه وســــــلم( يف يــــــوم 
فرحتهِ .. فالنيب يكرّب على ما ختم 
به الرسالة الشريفة بعد نزول آية 
إكمال الدين ، وتبليغ ما مّحله اهلل 
تعاىل للنــــــاس، وبالنتيجــــــة عندما 
رحــــــل من الدنيا اطمأن )صلى اهلل 
عليه واله وســــــلم( انه اّدى الرسالة 
بشكل كامل، وبّينها أمام تسعني الفا 
أو أكثر من األّمة.. فهذا العيد جيب 
ان حنتفل بــــــه، وال يتصور البعض 
انه عيد لطائفــــــة معينة.. ولذا فإن 
الغديــــــر كان من االعيــــــاد االربعة، 
باإلضافــــــة اىل اجلمعــــــة، وعيــــــد 
الفطــــــر، وعيد االضحــــــى، والذي 
يريد أن يدخل الســــــرور على قلب 
النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( ؛ 

عليه أن حيتفل بعيد الغدير.

ة/ 1433 ه�  املوافق 2012/11/2  ُم�صتقاٌة من اخُلطبة االأوىل ل�صماحة ال�صيد احمد ال�صايف  يف 18/ ذو احِلجَّ

في عفِة البطن والفرج
العضويــــــن  ختصيــــــص 
بلزوم العفة من بني ســــــائر 
األعضاء اليت جيب حفظها 
تصدر  اليت  املعاصــــــي  عن 
منها: كاللســــــان عن الكالم 
احملــــــرم، والعني عن النظر 
احلرام والسمع عن استماع 
اللغــــــو واللهــــــو، والبدن عن 
اللبــــــس احملــــــرم، البتــــــالء 
اإلنســــــان مبعاصيهما أكثر 

مــــــن غريها. وال ســــــيما يف 
أوائل شــــــبابه وأزمنة ثوران 
شهوته، وملا يبلغ علمه باهلل 
وإميانــــــه باألصول واعتياده 
عن  يزجره  حًدا  بالعبادات 
الغــــــي ويردعه عــــــن اهلوى، 
ونعوذ باهلل من غلبة اهلوى 
والشــــــهوة على عقل الرجل 
ودينه. وقــــــد ورد يف الكتاب 
)احلافظــــــني  ان  الكريــــــم: 

واحلافظــــــات...  فروجهــــــم 
أعد اهلل هلم مغفرة وأجًرا 
عظيًمــــــا(  وكــــــرر تعاىل يف 
ســــــورتني قوله: )والذين هم 
إال  حافظــــــون  لفروجهــــــم 
على أزواجهــــــم أو ما ملكت 
فإنهم غري ملومني  أميانهم 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون( . فحكم بأنهم 
مفلحون، وأنهــــــم يف جنات 

يف  ورد  وقــــــد  مكرمــــــون. 
النصــــــوص: أنه ما عبد اهلل 
بشيء أفضل من عفة بطن 
وفــــــرج . وأن أفضل العبادة 
العفاف )العفة والعفاف يف 
اللغــــــة: الكف، وعف الرجل 
عفة: كف عمــــــا ال حيل وال 
واملتعفف:  والعفيف  جيمل، 
من يرتك احلــــــرام بضرب 
من املمارسة، ويف اصطالح 

الشرع: حصول حالة للنفس 
متتنع بها عن غلبة الشهوة، 
وتكــــــف البطــــــن والفرج عن 
املشــــــتهيات احملرمــــــة، بــــــل 
من  واملكروهــــــة  املشــــــتبهة، 
املآكل واملشارب واملناكح وما 
هو من مقدماتها ولوازمها(. 
وان رجاًل قــــــال للباقر عليه 
الســــــالم: إني ضعيف العمل 
قليل الصيــــــام، ولكين أرجو 

أن ال آكل إال حــــــالاًل، فقال 
أفضل  االجتهــــــاد  وأي  لــــــه: 
من عفة بطــــــن وفرج؟ . وان 
النيب صلــــــى اهلل عليه وآله 
وســــــلم قال: أكثر ما تلج به 
أمــــــيت النــــــار، وأول ما تلج 
به أمــــــيت النــــــار: األجوفان: 
البطن والفرج. ومما أخاف 
بعــــــدي علــــــى أميت شــــــهوة 
البطن والفــــــرج. ومن ضمن 

لي مــــــا بني حلييــــــه وما بني 
رجليه ضمنت له اجلنة ومن 
أسلم من أتباعهما فله اجلنة 
. وأنه: ال تنسوا اجلوف وما 
وعى )أي: البطن وما يدخل 
فيه وميكــــــن أن يكون املراد: 
القلــــــب وما يعقــــــد عليه من 

اإلميان أو الكفر(.
وان اهلل حيب احليي املتعفف 
. وان الباقــــــر عليه الســــــالم 

قال: كلكم يف اجلنة معنا، إال 
أنه ما أقبح بالرجل منكم أن 
يدخل اجلنة قد هتك وبدت 
عورتــــــه، قيــــــل: وكيف ذلك؟ 
قــــــال: إن مل حيفــــــظ فرجه 
وبطنه . وأنه: عّفوا عن نساء 
النــــــاس تعف نســــــاؤكم . وان 
العفيف ال تبدو له عورة وإن 
بادي  والفاجر  كان عارًيــــــا، 

العورة وإن كان كاسًيا . 

ميّر يف يوم الثامن عشر من 
شهر ذي احلجة احلرام من كل 

عام، عيد الغدير وهو عيد 
اهلل األكرب، وقد مسي بعيد 

الغدير نسبة اىل )غدير خم( 
وهو مكان يقع بالقرب من اجلحفة، 

ويعد من املشاهد املعروفة جغرافيًا والقريبة 
من مكة املكرمة.. وقصته إن النيب )صلى 

اهلل عليه واله وسلم( يف السنة العاشرة 
للهجرة جاء من املدينة اىل مكة ألداء 

مناسك احلج وكان معه من املسلمني 
كما ورد يف الروايات 
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استفتاءات متنوعة

يف  السبب  أّن  عليكم  خيفى  ال 
إىل  مصابني  أطفال  خروج 
األبوين  بفعل  هو  الدنيا  احلياة 
خُيّل  حتى  تعاىل  اهلل  بفعل  ال 
سوء  بسبب  وذلك  تعاىل،  بعدله 
اعتيادهما  بسبب  أو  تغذيتهما، 
بعض األمور املضّرة، وما إىل ذلك 
من ارتكاب ما حّرم اهلل يف النكاح 
لنا  ويتجلى  و...  واملشرب  واملأكل 
املصابني  اإلهلي يف هؤالء  العدل 
يرفع  تعاىل  أّنه  نسمع  حينما 
ويعوضهم  الشاق  التكليف  عنهم 
فيعطي  اجلزيل.  الثواب  برمحته 
للمتأمل عوضًا لتأمله وابتالئه من 

األجر ما يكون انفع حباله.
يف  الصدوق  الشيخ  روى 
اإلمام  عن  )التوحيد(  كتابه 
قال:  أّنه  السالم(  الصادق)عليه 
وجّل  عّز  اهلل  أوحى  فيما  )كان 
يا  أن  السالم(  موسى)عليه  إىل 
اليَّ  أحّب  ما خلقت خلقًا  موسى 
أبتليه  وإمّنا  املؤمن،  عبدي  من 
هو  ملا  وأعافيه  له،  خري  هو  ملا 
يصلح  مبا  أعلم  وأنا  له،  خري 
على  فليصرب  عبدي،  أمر  عليه 
بالئي، وليشكر نعمائي، ولريض 
الصّديقني  يف  أكتبه  بقضائي، 
فأطاع  برضائي  عمل  إذا  عندي 
ح   62 باب   / أمري()التوحيد 

.)13
ينبغي أن نعلم أّن األمور التكوينية 
على  هي  العامل  يف  جتري  اليت 

قسمني:
عمل  السبب  يكون  أحدهما: 
قوله  يشري  وإليه  الناس، 
الرَبِّ  يِف  الَفَساُد  سبحانه:))َظَهَر 
َوالَبحِر مِبَا َكَسَبت َأيِدي النَّاِس((

)الروم )30(: 41(. والعذاب النازل 
على األمم السابقة يندرج يف هذا 
معاقني  األوالد  وخروج  اإلطار، 

كثريًا ما يكون ألجل فعل آبائهم.
يتحمل  أن  ميكن  ال  أّنه  ومعلوم 
اهلل  قال  أبويه،  وزر  الطفل 
ِوزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  ))َوال  سبحانه: 
ولكن   )18  :)35( ُأخَرى(()فاطر 
تصبح  القبيحة  األفعال  بعض 
القى  فلو  إحراقها  يف  كالنار 
حيرتق  فهو  النار  يف  طفاًل  أحٌد 
من  ظلم  ذلك  يف  وليس  جزمًا 
الظامل من  بل  اهلل سبحانه عليه 
ألقاه يف النار، فلو قطع أحٌد رقبة 
احٍد فمقطوع الرقبة سوف ميوت 
قاتاًل  مسًا  أحٌد  دس  أو  جزمًا 
إليه  دس  فالذي  غافل  طعام  يف 
وليس  حتمًا  ميوت  سوف  السم، 
يف ذلك ظلم من اهلل سبحانه بل 
والذي  الرقبة  قاطع  هو  الظامل 
إليه السم، وخروج األطفال  دس 
ألجل  األحيان  معظم  يف  معاقني 
سوء عمل األبوين عند املواقعة أو 
غريها  أو  األدوية  بعض  لشرب 
إليها  أشار  اليت  األسباب  من 
عليه  اهلل  االكرم)صّلى  الرسول 
اليت  النصيحة  يف  وسّلم(  وآله 
قدمها إليها بواسطة علي بن أبي 
يف  وليس  السالم(  طالب)عليه 
ذلك ظلم من اهلل سبحانه )العياذ 
يف  كّله  وهذا  أحد،  على  باهلل( 

القسم األّول.
ثانيهما: احلوادث اليت حتدث يف 
ورّتبت  ونّظمت  قّدرت  قد  العامل 
البالغة،  احلكمة  اقتضاء  طبق 
تتحّكم  اليت  هي  احلكمة  وتلك 
تولد  وآلخر  ولد  ألحٍد  يولد  بأن 

لو سألوك

ال�س���ؤاُل : ي�أت��ي البع���ص اىل بل��د ق��سدي��ن الإق�مة ب��ه �سن�ات لغر���ص خ��ص، غري 
معر�س��ن عن بلدهم، ف���إذا حتقق الغر�ص، خرج���ا لي�ست�طن�ا حي��ث اأحّب�ا، فكيف 

ي�سل�ن �سالتهم؟ وهل ي�س�م�ن؟
اجل���واب : ي�ص���ّلون فيه متاماً، وي�ص���ومون بعد �ص���هر م���ن اإقامتهم فيه كما ه���و احلال يف الوطن 

االأ�صلي. 
ال�س�ؤال : م� ه� تعريف الأعرا�ص؟

اجل���واب : االأعرا����ض املوجب النتفاء حكم الوطنية يتحقق باخلروج مع نية عدم العود لل�ص���كن 
اأ�ص���ًا . نع���م يف امل���كان الذي ي�ص���توطنه املكلف ملدة حمدودة ك�ص���نتني اأو ثاث لغر����ض العمل اأو 
الدرا�ص���ة ونحوها يكفي يف حتقق االأعرا�ض اخلروج عنه بنية عدم العود اإليه ملدة طويلة ن�ص���بياً 
بحيث لو عاد اإىل ال�ص���كنى فيه بعد ذلك يف العرف ا�ص���تيطاناً جديداً ال ا�ص���تمراراً لا�ص���تيطان 
االأول . وط���ول م���دة اال�ص���تيطان يف الوطن االتخاذي وق�ص���رها موؤثر يف حتدي���د مدة االنقطاع 

املعترب يف حتقق االأعرا�ض باخلروج . 
ال�س�ؤال : م� حكم �سي�م الزوجة التي تزور اأهله� يف اي�م �سهر رم�س�ن وهي ت�سكن مع 
زوجه��� يف حم�فظ��ة وي�سكن اأهله� يف حم�فظة اأخری بحي��ث تعرب به� احلد ال�سرعي 
علم��� ب�أنه� ت�أتي مع زوجه� واأولده� وتبقی مل��دة اأ�سب�ع ويبقی اجلميع علی �سي�مهم 

)الزوج والأولد(؟
اجلواب : اإذا كان حمل �ص���كن اأهلها وطنها �ص���ابقاً يجب عليها ال�ص���وم )مع عدم االعرا�ض عنه( 

واأما االأوالد فوظيفتهم االإفطار اإذا مل يكن حمل �صكن اأهلها وطناً لهم ومل يعر�صوا عنه. 
ال�س���ؤال : ل��� ول��د الإن�س�ن يف مدين��ة النجف الأ�س��رف بحيث بقي فيه��� ٤٠ ي�مً� من 
ولدت��ه فق��ط ثم ع��ص بقية عم��ره يف كربالء، والآن عمره 2٠  �سن��ة واأراد الذه�ب 
اإىل النج��ف، فه��ل ي�سلي ق�س��رًا اأو مت�مً�؟ وه��ل يعترب النجف وطنً� ل��ه؟ واإن مل يكن 
كذل��ك، فم��� هي املدة التي ل� ع��سه��� يف النجف لأ�سبح له وطن��ً� عرفً� )بحيث ي�سلي 

فيه مت�مً� متی م� ذهب اإليه(؟
اجلواب :مادام الولد يعّد تابعاً لوالديه فوطنه اي�ص���اً تبع لوطنهما، وعليه فاإذا كان والداه قد 
اعر�ص���ا عن ال�ص���كنى يف النجف مل يكن وطناً له في�ص���لي فيه ق�صراً، واإمنا ي�صبح وطناً له فيما 
اذا اتخذه مقراً وم�صكناً لنف�صه بحيث يريد البقاء فيه بقية عمره او اتخذه مقراً لفرتة طويلة 

بحيث ال ي�صدق عليه عرفاً انه م�صافر فيه. 
ال�س���ؤال :ه��ل تبعية الزوج��ة لزوجه� والعي�ص مع��ه يف غري م�طنه��� الأ�سلي وب�سكل 

قهري ، يعترب اعرا�س� منه� عن م�طنه� ال�سلي وم�سقط راأ�سه�؟
اجلواب :ال يعترب اعرا�صا.

ال�س���ؤال :م� ه��� بيع الهفتي وهل ي�سمل بيع الدولر مببلغ م��ن الدين�ر اكرث من �سعره 
املتع�رف اآجال؟

اجل���واب : ه���ذا البي���ع تعارف يف بع�ض مناطق العراق مدة و�ص���ورته ان يبيع املواطن بع�ض ممتلكاته من 
االأث���اث الثم���ني ونحوه باأ�ص���عار باهظة على ان يدفع امل�ص���رتي ج���زءاً من الثمن اليه نق���داً ويكون الباقي 
موؤجًا مع ا�ص���رتاط عدم ا�ص���تحقاقه املطالبة من ورثة امل�ص���رتي واأقربائه على تقدير تخلفه عن االأداء 

الأي �صبب كان. واما بيع الدوالر بالدينار موؤجًا بازيد من �صعره النقدي فا باأ�ض به.
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َلْيَلٍة  يِف   ) الم  السَّ عليه   (  1 َعْبِد اهللَِّ  َأُبو  َخَرَج  َقاَل:  أنَُّه  ُخَنْيٍس  ْبِن  ُمَعلَّى  َعْن 
َماُء  َو ُهَو ُيِريُد ُظلََّة َبيِن َساِعَدَة، َفاتََّبْعُتُه َفِإَذا ُهَو َقْد َسَقَط ِمْنُه  ِت السَّ َقْد َرشَّ

َشيْ ٌء.
ُه َعَلْيَنا«. َفَقاَل: »ِبْسِم اهللَِّ، اللَُّهمَّ ُردَّ

َقاَل: َفَأَتْيُتُه َفَسلَّْمُت َعَلْيِه.
َفَقاَل: »ُمَعلًّى«؟

ُقْلُت: َنَعْم، ُجِعْلُت ِفَداَك.
.» َفَقاَل ِلي: »اْلَتِمْس ِبَيِدَك، َفَما َوَجْدَت ِمْن َشيْ ٍء َفاْدَفْعُه ِإَليَّ

َراٍب ِمْن  ْبٍز ُمْنَتِشٍر، َفَجَعْلُت َأْدَفُع ِإَلْيهِ  َما َوَجْدُت، َفِإَذا َأَنا ِبِ َقاَل: َفِإَذا َأَنا ِبُ
ُخْبٍز!

ُلُه َعَليَّ َعْنَك؟ َفُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك َأمْحِ
َفَقاَل: »ال، َأَنا َأْوىَل ِبِه ِمْنَك، َو َلِكِن اْمِض َمِعي«.

َو  ِغيَف  الرَّ َيُدسُّ 3  َفَجَعَل  ِنَياٍم،  ِبَقْوٍم  َفِإَذا حَنُْن  َساِعَدَة،  َبيِن  ُظلََّة  َفَأَتْيَنا  َقاَل: 
ِغيَفنْيِ حَتَْت َثْوِب ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم، َحتَّى َأَتى َعَلى آِخِرِهْم، ُثمَّ اْنَصَرْفَنا. الرَّ

؟! قَّ َفُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك، َيْعِرُف َهُؤالِء احْلَ
ُة ِهَي املِْْلُح قَّ ِة« ـ َو الدُّ قَّ َفَقاَل: »َلْو َعَرُفوا َلَواَسْيَناُهْم ِبالدُّ

َعْهِد  َعَلى  املَِْديَنِة  َأْهِل  ِمْن  َرُجٍل   ِلَساُن  اْعُتِقَل   : الم (  اِدُق ) عليه السَّ َقاَل الصَّ
َرُسوِل اهللَِّ ) صلى اهلل عليه و آله ( يِف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه، َفَدَخَل َعَلْيِه َرُسوُل 
اهللَِّ ) صلى اهلل عليه و آله ( َفَقاَل َلُه: »ُقْل ال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ« َفَلْم َيْقِدْر َعَلْيِه، َفَأَعاَد 
ُجِل  َيْقِدْر َعَلْيِه، َو ِعْنَد َرْأِس الرَّ َفَلْم  َعَلْيِه َرُسوُل اهللَِّ ) صلى اهلل عليه و آله ( 

اْمَرَأٌة.
ُجِل ُأمٌّ«؟ َفَقاَل هلَا: »َهْل هلََذا الرَّ

ُه. َفَقاَلْت: َنَعْم َيا َرُسوَل اهللَِّ، َأَنا ُأمُّ
َفَقاَل هلَا: »َأ َفَراِضَيٌة َأْنِت َعْنُه َأْم ال«؟

َفَقاَلْت: ال، َبْل َساِخَطٌة.
َفَقاَل هلَا َرُسوُل اهللَِّ ) صلى اهلل عليه و آله (: »َفِإنِّي ُأِحبُّ َأْن َتْرَضْي َعْنُه«.

َفَقاَلْت: َقْد َرِضيُت َعْنُه ِلِرَضاَك َيا َرُسوَل اهللَِّ.
َفَقاَل  َلُه: »ُقْل ال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ«.

َفَقاَل: ال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ.
َفَقاَل: »ُقْل، َيا َمْن َيْقَبُل اْلَيِسرَي َو َيْعُفو َعِن اْلَكِثرِي، اْقَبْل ِمينِّ اْلَيِسرَي َو اْعُف َعينِّ 

اْلَكِثرَي، ِإنََّك َأْنَت اْلَعُفوُّ اْلَغُفوُر«. َفَقاهلَا.
َفَقاَل َلُه: »َما َذا َتَرى«؟

. َفَقاَل: َأَرى َأْسَوَدْيِن َقْد َدَخاَل َعَليَّ
َقاَل:«َأِعْدَها« 5 . َفَأَعاَدَها.

َفَقاَل: »َما َذا َتَرى«؟
َدَنا  َو  َأَراُهَما،  َفَما  َخَرَج األَْْسَوَداِن  َو  َأْبَيَضاِن،  َدَخَل  َو   ، َتَباَعَدا َعينِّ َقْد  َفَقاَل: 

، اآْلَن َيْأُخَذاِن ِبَنْفِسي، َفَماَت ِمْن َساَعِتِه  . األَْْبَيَضاِن ِمينِّ

العاهاُت واألمراض هل هي ضمن العدل اإللهي ؟

لو عرفوا الحق لواسيناهم بالدقة!

من آثاِر رضا األم!

اإلهلية  احلكمة  هذه  حتت  تقّدر  واألعمار  البنت، 
اليت تكون ضمن اآلجال احلتمية، ويدخل حتت هذا 
أن يكون شخص من ذّرية رسول اهلل)صّلى اهلل عليه 
وآله وسّلم( واآلخر من ذّرية شخص آخر، ويدخل 
معاقني من  القسم وجود  اإلطار ويف هذا  يف هذا 
صلب أبوين شريفني ملتزمني بميع نصائح النيّب 
األكرم)صّلى اهلل عليه وآله وسّلم( وأوامر الشريعة 
للمعاق  واالمتحان  البالء  هذا  يف  ويكون  الغّراء 
ولغريه. إّن املقادير جتري كما قّدرها اهلل سبحانه، 
وال راد لقضائه، وال مبدل حلكمه، وال تدرك عقولنا 
ألّن  الظلم،  يف  ذلك  يدخل  وليس  احلكمة،  مغزى 
الظلم: هو وضع الشيء يف غري حمّله، واهلل ال يفعل 
واجلازع  مأجور،  اهلل  قضاء  على  والصابر  ذلك، 
هذا  وإىل  الروايات،  بعض  يف  ورد  كما  مأزور، 
املعنى يشري سّيد الشهداء)عليه السالم( يف بعض 
كلماته: )نصرب على بالئه فيوفينا أجور الصابرين، 
رضانا  اهلل  رضا  بالقلم  خط  يوم  عن  وال حميص 

أهل البيت(.
وقد روى الشيخ الصدوق)رضوان اهلل عليه( بسنده 
عن جابر بن يزيد اجلعفي، قال: قلت ألبي جعفر 
بن رسول  يا  السالم(:  الباقر)عليه  علي  بن  حمّمد 
اهلل اّنا نرى من األطفال من يولد مّيتًا، ومنهم من 
أو أخرس  يولد أعمى  تام، ومنهم من  يسقط غري 
أو أصم، ومنهم من ميوت يف ساعته إذا سقط على 
يبقى إىل االحتالم، ومنهم من  األرض، ومنهم من 

يعّمر حتى يصري شيخًا، فكيف ذلك وما وجهه؟
أوىل  وتعاىل  تبارك  اهلل  )إّن  السالم(:  فقال)عليه 
مبا يدّبره من أمر خلقه منهم، وهو اخلالق واملالك 
هلم، فمن منعه التعمري فإمّنا منعه ما ليس له، ومن 
ما  املتفضل  وهو  له،  ليس  ما  أعطاه  فإمّنا  َعّمَرُه 
أعطاه، وعادل فيما منع، وال يسأل عّما يفعل وهم 

يسألون(.
قال جابر: فقلت: يا بن رسول اهلل وكيف وال يسأل 

عّما ال يفعل؟
قال)عليه السالم(: )ألّنه ال يفعل إاّل ما كان حكمة 
فمن  القهار،  الواحد  اجلّبار  املتكرّب  وهو  وصوابًا، 
وجد يف نفسه حرجًا يف شيء مّما قضى اهلل فقد 

كفر، ومن أنكر شيئًا من أفعاله جحد. والسالم(.

يخ
تار
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حصاد 
»األحرار« 

األسبوعي 

نصف اجملتمع 
العراقي يعيش يف 
سكن غري صحي

اشار خبري منظمة الصحة العاملية 
ان  اىل  علوان  حسن  الدكتور 
السكن غري الصحي الذي يعاني 
اجملتمع  من   %50 من  اكثر  منه 
العراقي هو عامل اختطار رئيسي 
وتفشيها  باالمراض  لإلصابة 
بسبب قلة اخلدمات وقلة التهوية 
وكثرة احلشرات الضارة والناقلة 
اليت  الصراصري  مثل  لألمراض 
تنقل أكثر من 17 مرضا  والذباب 
مرضا   40 من  اكثر  تنقل  اليت 

منها التايفوئيد والكولريا .

خطة  عن  النفط،  وزارة  كشفت 
إلنتاج مخسة ماليني مرت مكعب 
مخس  خالل  يوميًا  الغاز  من 
سنوات، وقال وكيل وزارة النفط 
الغاز  وصناعة  املصايف  لشؤون 
أمحد الشماع إن الوزارة ختطط 
املقبلة  اخلمس  السنوات  خالل 
خالل  الغازي  بإنتاجها  للوصول 
الذروة إىل مخسة ماليني  وقت 
أنها  مبينًا  باليوم،  مكعب  قدم 
الغاز  عن  التنقيب  إىل  تسعى 
يف الرقع االستكشافية من أجل 
وزيادة  له  التجاري  االستثمار 

احتياطاته منه.

خطة لإنت�ج خم�سة 
مالين قدم مكعب من 

الغ�ز  ي�ميً�

      وزيــــــر التعليم العالــــــي والبحث العلمي علي 
األديب يضع حجر األســــــاس ملستشــــــفى جامعة 
كربالء الذي تبلغ ســــــعته 600 ســــــرير، معلنا أن 
املستشــــــفى ســــــيضم 11 مركزا ختصصيا على 

وفق احدث املواصفات العاملية.
    وزارة التعليــــــم العالي والبحــــــث العلمي تعلن 
ان الزيادة اليت شــــــهدها هــــــذا العام يف القبول 
املركــــــزي لكليات اجملموعــــــة الطبية بلغت 28 % 

مقارنة بالعام املاضي، فيما بلغت نسبة الزيادة 
يف القبول بالكليات اهلندسية 20 %.

    أعلن املتحدث باســــــم احلكومــــــة علي الدباغ 
ان جملــــــس الــــــوزراء قرر إحالة مشــــــروع ميناء 
الفاو الكبري إىل شركة يونانية بكلفة تزيد على 
الـ200 مليــــــون يورو، مؤكدا أن اجمللس حدد 18 

شهرا الجناز املشروع.

التموينية  البطاقة  اســتــبــدال  الــــوزراء  جملس  قــرر 
املشمولني  بــني  تـــوزع  نقدية  مببالغ  حاليا  املطبقة 
بواقع )15( الف دينار لكل فرد ، وأعلن الناطق باسم 
احلكومة علي الدباغ ان القرار سيدخل حيز التنفيذ 
وتــوضــع ضوابط  املقبل،  آذار  مــن  األول  مــن  ابــتــداء 
التالعب  عدم  يضمن  مبا  الطحني  لتسعرية  ملزمة 

باألسعار..وعلى صعيد متصل ان املرجعية العليا يف 
الغاء البطاقة  النجف االشــرف قد اعرتضت  على 
الوضع  على  سلبية  اثـــار  مــن  تسببه  ملــا  التموينية 
للفقراء ، جاء ذلك خالل خطبة مساحة  املعيشي  

الشيخ الكربالئي يف صالة اجلمعة املاضية

انــتــشــار »حشرة  عــن  الــديــوانــيــة،  كشفت حمــافــظــة 
قارضة« حملصولي احلنطة والشعري تسببت بإتالف 
مئات الدومنات من اراضيها، وفيما رجحت إدخاهلا 

الزراعة  وزارة  طالبت  الــبــالد،  إىل  مقصود  بشكل 
بالتدخل السريع ملعاجلة احلشرة قبل  استيطانها.

احلرق  ظــاهــرة  اســتــمــرار  مــن  البيئة  وزارة  حـــذرت 
السكنية  االحــيــاء  مــن  بالقرب  للنفايات  العشوائي 
وبيئته  املــواطــن  على صحة  سليب  بشكل  تؤثر  الــيت 

بسبب احتوائها على مادة الرصاص اخلطرة اضافة 
ومــواد مسرطنة من هذه  غــازات سامة  انبعاث  اىل 

النفايات.

بانتخابات  املشاركة  السياسية  الكيانات  بتسجيل  البدء 
جمالس احملافظات

ا�ستبدال البط�قة التم�ينية مبب�لغ نقدية

ح�سرة ق�ر�سة يف الدي�انية تتلف مئ�ت الدومن�ت الزراعية

حتذيرات من ا�ستمرار ظ�هرة احلرق الع�س�ائي للنف�ي�ت

موجز  االحرار

املستقلة  العليا  املفوضية  بدأت 
الكيانات  بتسجيل  لالنتخابات 
السياسية يف خطوة هي االوىل على 
طريق انتخابات جمالس احملافظات 

من  العشرين  يف  ستجري  اليت 
رئيس   ، املقبل  العام  من  نيسان 
جملس املفوضني سربست مصطفى 
ستستمر  اليت  العملية  ان  ذكر 

من  والعشرين  اخلامس  لغاية 
تشرين الثاني اجلاري، تعتمد نفس 
االجراءات اليت مت اعتمادها خالل 

العمليات االنتخابية السابقة.
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العامة  االمــانــة  افتتحت  ذلــك  اىل 
اعمال  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
توسعة  مشروع  من  االوىل  املرحلة 
احلــائــر املــقــدس الــواقــعــة بــني باب 
ومبساحة  الــســدرة  وبـــاب  الزينبية 
و  م2(    5000( مــقــدارهــا  بــنــائــيــة 
بــواقــع اربــعــة طـــوابـــق، اذ خصص 
للزائرين  االرض  حتــت  ــســرداب  ال
خصص  االرضــي  والطابق  الكرام، 
والتفتيش،  واالمــانــات  للكشوانيات 
كمكاتب  منه  االول    فيما خصص 
االخــــر  ـــقـــســـم  وال الــعــتــبــة  الدارة 
الثاني  ولــيــخــصــص  ـــن،  ـــزائـــري ـــل ل
والصالة  الـــزيـــارة  الداء  لــلــزائــريــن 

والدعاء.
ــاح حضورًا  ــت االفــت حــفــل  ولــيــشــهــد 
رمســـيـــا مجـــاهـــرييـــا واســـعـــا متثل 
ـــدري رئيس  بــالــســيــد صــــاحل احلـــي
والسيد  الــشــيــعــي  الـــوقـــف  ـــــوان  دي
ـــيـــس جملس  ــــوســــوي رئ حمـــمـــد امل
حمافظة كربالء  وعدد من اعضاء 
احلكومة احمللية فيها وبتمثيل واسع 
من جامعة بغداد من خالل رئيسها 
والكوادر االستشارية اهلندسية فيها 
ورجال  العشائر  شــيــوخ  مــن  وعـــدد 

الدين.
العامة  لالمانة  كلمة  ويف 

للعتبة احلسينية املقدسة 
القاها مساحة الشيخ عبد 
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي  قال 
املراقد  اىل  الــنــظــر  ان  فيها«  
بنظرتني  يكون  ان  جيب  املقدسة 
اساسيتني تكون  النظرة االولى 
املعماري  اجلــانــب  على  باحلفاظ 
االسالمي الذي ميثل قيمة تراثية 
الــوقــت هناك  نــفــس  ،ويف  كــبــرية 
وظــائــف مــقــدســة تــــؤدى يف هذه 
املراقد واداء هذه الوظائف جيب 
ان يــتــم عــلــى افــضــل وجـــه حبيث 
حيقق هدف املاليني من الزائرين 

الذين يفدون اىل املدينة املقدسة 
وهو امر مهم جدًا لذلك البد ان 
تتضافر اجلهود من اجل الوصول 
املراقد  تعمر  الـــيت  احلــالــة  اىل 
وان  والكثرية  املتعددة  وبوانبها 
بقاء رساالت االنبياء مرهون بدوام 
املقدسة«.  واملراقد  القبور  تعمري 
الثانية   ال���ن���ظ���رة  وبـــصـــوص 
فــقــد اشــــار مســاحــتــه اىل  » ان 
وبناء  تعمري  هو  االساسي  هدفنا 
النفوس والعقول والقلوب واالرواح 
وهو ما يتطلب نوعًا من املنهجية 

مع هذه املراقد املقدسة«.
الــكــربــالئــي«ان مجيع هذه  وتــابــع 
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ا افتتاح المرحلة االولى من مشروع توسعة الحائر الحسيني المقدس...

العتبة الحسينية المقدسة تعلن عن استعدادها لتنفيذ 
اعمال التوسعة الكبيرة حال الموافقة عليها 

منُذ اكثر من سبعة قرون لم تشهد العتبة احلسينية املقدسة اعمال توسعة وتغيير كبيرة كالتي اجنزت في هذه 
الفترة، اذ يعود تاريخ اخر عمل اجنز فيها الى تلك القرون الضاربة في الِقدم وبزمن »اويس بن احلسن اجلالئري« 

والتي الزالت شاخصة حتى هذا اليوم بسورها القدمي وأواوينه الكبيرة.
فقد شرعت العتبة احلسينية املقدسة مبشروع توسعة احلائر احلسيني املقدس وذلك ببناء مشروع يحيط بالبناء 
القدمي والول مرة في تاريخها وذلك اليجاد املساحات الالزمة ألداء مراسيم الزيارة والصالة والعبادة، ومبساحة 
إجمالية بلغت( 6000 م2) للطابق الواحد وليكون مجموع ما يعادلها من الطوابق األربعة يصُل إلى(24000 م2)،وقد 
ُخصصت اغلبها لتكون قاعات ومساجد خاصة للزائرين تقلل من الزخم احلاصل في احلرم املقدس والذي أصبح 
اليوم متكاماًل السيما بعد إمتام عملية التسقيف وإكساء األرضية باملرمر الفاخر، عبر جهود هندسية وعماَلة عراقية 
خالصة باشراف العتبة احلسينية املقدسة وبتمويل عراقي ،ولتتشرف ادارة العتبة ومنتسبوها بهذا الصرح الكبير 

والذي يعد صغيرا جدا امام حجم الوفاء الذي يستحقه احلسني عليه السالم واهل بيته واصحابه امليامني.

�سف�ء ال�سعدي
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االعـــمـــال متـــت بــفــضــل مـــن اهلل 
الشهداء)  ســيــد  وبــربكــة  تــعــاىل 
انفاس  وقــداســة  الــســالم(  عليه 
ابي الفضل العباس)عليه السالم( 
وبرعاية ومباركة املراجع العظام 
وبرعاية  االشـــــرف  الــنــجــف  يف 

ـــة مـــن قــبــل رئـــيـــس ديــــوان  ـــوي اب
صاحل  الــســيــد  الشيعي  الــوقــف 
احلكومة  وبــرعــايــة  احلـــيـــدري 
الوزارات  من  والعديد  املركزية 
جهد  لذلك  باالضافة  والدوائر 
الكبري  والــــدور  املميز  الــشــركــة 
العتبة  يف  اهلـــنـــدســـي  لــلــقــســم 
جلامعة  املميز  ــدور  وال املقدسة 

بغداد«.
واكد الكربالئي » ان  هذا املشروع 
بتصميمه وبنائه واعماله ومجيع 
اخلدمات املقدمة فيه نفذت من 
ومهندسني  عراقية  شركة  قبل 
،وان   %100 عراقيني  وعاملني 
العراق مبا فيه من عقول جبارة 

وكفاءات يستطيع ان يقّدم وبفرتة 
املشاريع  افــضــل  قــصــرية  زمنية 
االجواء  له  ُوفــرت  لو  واخلدمات 
املــنــاســبــة ولــيــصــلــوا خــالهلــا اىل 
مصاف الدول املتقدمة واملتطورة 
يقل  ال  املشروع  هذا  »ان  ».مبينًا 

شـــأنـــًا يف اخلـــدمـــات واالجنـــــاز 
املــعــمــاري عــن املــشــاريــع املنجزة 
يف مشهد ومكة املكرمة من حيث 
اخلــدمــات واملــواصــفــات وسرعة 

التنفيذ«.
للعتبة  الـــعـــام  كــمــا وجـــه االمــــني 

خطابه  املـــقـــدســـة  احلــســيــنــيــة 
ومديرية  الــبــلــديــات  وزارة  اىل 
واملؤسسات  العمراني  التخطيط 
بالتصميم  املـــعـــنـــيـــة   االخـــــــرى 
واخلاص  كربالء  ملدينة  النهائي 
،قائال«  فيها  الكبرية  بالتوسعة 
اننا ، وكل زائر، نطمح بالتوسعة 
العمرانية الكبرية اليت من شأنها 
ان تستوعب املاليني من الزائرين 
ـــزداد اعــدادهــم يف كل  والــذيــن ت
عام واننا ننتظر منذ سنوات عدة 
انهاء التصميم اخلاص بالتوسعة 
الفنية  اجلــهــود  ان  اذ  الــكــبــرية، 
حباجة  ولكننا  تبذل  واهلندسية 
اعلنا عن  اننا  قــرار السيما  اىل 
ــا لــتــنــفــيــذه مــنــذ ست  ــعــدادن اســت
املوافقة  بانتظار  وحنــن  ســنــوات 
عليه كونها رفضت مرتني ولنبدأ 
وهو  الكبري  املشروع  بهذا  العمل 
امر مل يعد حلما وهو شيء سهل 
ويسري ملن ميتلك احلب واخلدمة 
وهي  الـــعـــمـــل  يف  واالخـــــــــالص 
مــســؤولــيــة نــأمــل مــن اجلــمــيــع ان 
ينهضوا بها كون املراقد املقدسة 
وهم  الــزائــريــن  ملــاليــني  مقصدا 

يستحقون العناية واالحرتام منا.
����ن رئيس  م����ن جانب����ه مثَّ
دي����وان الوق����ف الش����يعي 
ص����احل  الس����يد  مساح����ة 
احليدري » اجلهود املبذولة من 
قبل الشيخ عبد املهدي الكربالئي 

وجهــــــود اللجنــــــة العليــــــا واللجنــــــة 
اهلندســــــية وهي حتمل الكثري  من 
اخلــــــربة العالية وقــــــد زارت املوقع 
عدة مرات برئاسة السيد الدكتور 
موسى املوسوي والسادة املهندسني 
اخلــــــرباء الذين كانــــــوا معه اضافة 
اىل مهندســــــي العتبــــــة والشــــــركة 

والوقف الشيعي ». 
 واضــــــاف  مساحتــــــه » ان ديــــــوان 
مســــــاندًا  يقف  الشــــــيعي  الوقــــــف 
ومــــــؤازرًا لالمانــــــة  العامــــــة للعتبة 
احلســــــينية ما اســــــتطاع اىل ذلك 
ســــــبيال وسوف يســــــتمر الن العتبة 
وان  بالتوسعة،  احلسينية مستمرة 
صحن العقيلة زينب ماهو اال دليل 
عملــــــي وفعلي يف املضــــــي من اجل 
استيعاب االعداد الكبرية للزائرين 

 .«
واوضـــــح الــســيــد احلـــيـــدري » ان 
البناء والنسيج املعماري مهيأ  هذا 
بأفضل  الــصــالة  ألداء  لــلــزائــريــن 
وجه ومهيأ لزائري احلسني )عليه 
والدعاء  القرآن  لقراءة  السالم( 
ستجدون  خري،وانكم  لكل  ومهيأ 

ان هذا المشروع 
ال يقل شأنا ً في 

الخدمات واالنجاز 
المعماري عن 

المشاريع المنجزة 
في مشهد ومكة 

المكرمة من 
حيث الخدمات 

والمواصفات 
وسرعة التنفيذ 
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البناء  ــهــذا  ب الــعــالــيــة  الــلــمــســات 
املعماري«.

رئيس  نـــائـــب  اعـــتـــرب  ــــك  ذل اىل 
جملس حمافظة كربالء املهندس 
نــصــيــف جــاســم اخلــطــابــي » ان  
الشكل  ــهــذا  ب الــتــوســعــة  ــتــاح  افــت
تارخيي،وهو  هـــو  ــــرة  م والول 
بـــعـــدة طـــوابـــق مـــع اجنـــــاز دقيق 
ومع  العمراني  الفن  يف  ومجالية 
هذا  وان  اخلــدمــات  كافة  توفري 
االجناز ليس اجنــازًا ماديًا وامنا 
هــو اجنـــاز مــعــنــوي كــبــري سيضع 
االمــــل واحلـــافـــر يف نــفــوس كل 
املــعــنــيــني بــاعــمــار الـــوطـــن وهذه 
الكيفية  املدينة ولعله اجناز بهذه 
زمنية  فــــرتة  ــكــذا  ــه وب الــدقــيــقــة 
وبأياٍد  وخربات موجودة وبرقابة 
من االمانة العامة للعتبة املقدسة 
وللخربات  ــعــي  ــشــي ال ولـــلـــوقـــف 
العراقية وهذه كلها تدل على اننا 
قادرون على العمل والبناء بشكل 

عاٍل  اذا توحدت وخلصت النيات 
بشكل جيد وكان هناك اخالص 
هناك  وكــــان  الــعــلــيــا  للمصلحة 
النفس  بــني  مــا  تــرابــط حقيقي 

والرب واهل بيت النبوة ».
املشروع  ان   « اضــاف  اخلطابي 
ضــخــم ومــهــم جـــدًا و يــتــم بهذه 
الــكــفــاءة وبــهــذا الــعــمــران وبهذه 
اقتصاديًا  ســيــصــب  املــســاحــة، 
وثقافيًا  ـــًا  وخـــدمـــي ومـــعـــنـــويـــًا 
تقول  ان  وتارخييًا وكل ما تريد 
فهذا  قليل  فهو  املنجز  هــذا  يف 
منجز كبري وسيكون شاخصًا مع 
االمانة  به  تقوم  اخــرى  منجزات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 

.«
توسعة  مـــشـــروع   ان  ــذكــر  ي     
احلــــائــــر الـــشـــريـــف عــــبــــارة عن 
توفري  اىل  ــــهــــدف  ي مـــــشـــــروع 
للزائرين مت  الواسعة   املساحات 
املرحلة االوىل من اجلهة  اجنــاز 
 %25 حوالي  متثل  وهــي  الغربية 
املشروع  مــســاحــة  املـــشـــروع  مــن 
5000مرت  حوالي  حاليًا  املنجزة 
املشروع  مــســاحــة  بــيــنــمــا  مــربــع 
مرت   25000-22000 من  حوالي 

مربع. 
مشروع توسعة احلائر هو عبارة 
عــن اربــعــة طــوابــق  وان املراحل 
املتبقية من املشروع  وصلت نسب 

االجناز فيها بني الـ %80-60 ».
املشروع  تــصــمــيــم  يف  روعـــيـــت 
والنقوش  واالقــــــــواس  الــــريــــازة 

االسالمية اليت تشبه ما موجود 
الشريف  داخــل احلــرم والصحن 
ليكون جزءا مكمال للبناء القديم 
الكاشي  اســــتــــخــــدام  مت  وقــــــد 
 %30 بنسبة  ــب  املــذهَّ الكربالئي 
الكاشي  اىل  ــاالضــافــة  ب و%50 

ق للواجهات. املعرَّ
مرة  والول  املــشــروع   تزويد  ومت 
ومصاعد  كــهــربــائــيــة  ـــســـالمل  ب
املناشئ  افــضــل  ومـــن  كــهــربــائــيــة 

باحدث  املــشــروع  جهز  العاملية. 
العاملية مع نصب  اجهزة التربيد 
لغرض  طــابــق  كـــل  شـــاشـــات يف 
اضافة   ، واالعــــــــالن  االرشــــــــاد 
باجهزة  املــشــروع  زود  ذلــك  اىل 
الطوابق  لكافة  مراقبة  كامريات 
اخلاصة  االعمال  كل  والقاعات. 
وكهرباء  ـــاء  ـــن ب مــــن  ـــشـــروع  ـــامل ب
وخدمات  وتـــربيـــد  ــيــك  ــكــان ومــي
اخرى متت بايٍد عراقية هندسية 

الحيدري: صحن 
العقيلة زينب 

ماهواال دليل عملي 
وفعلي في المضي 

على استيعاب 
االعداد الكبيرة 

للزائرين
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يقُف املزارع عبد األمير 
خادم حزينًا أمام أرضه 
ال��زراع��ي��ة »امل��ي��ت��ة« بسبب 
الوحيد  ال���ن���ه���ر  ج���ف���اف 
املنطقة وه��ي وقفة  ف��ي 
ويفقد  ي����وم����ي����ًا  ت���ت���ك���رر 
أش��ج��اره اخلضراء  معها 
ولم يعد قادرًا على جلب 
لقمة العيش لعائلته التي 
محافظة  ش�����رق  ت��س��ك��ن 

كربالء.
ويقــــــول لـــــــ )األحــــــرار(: »األمر 
تغري اآلن حنو األســــــوأ فبعدما 
كّنــــــا حنصد الكميــــــات الكبرية 
اليت  الزراعية  من احملاصيــــــل 
تنتجها أراضينا الزراعية، فال 
حنصد اليوم أي شــــــيء ســــــوى 
اخلــــــراب، نعم اخلــــــراب الذي 

حّل بنا وأمات أراضينا«.
وال يعد املــــــزارع )عبد األمري( 
وحده من يبيــــــت جائعًا أو فقد 
فهنالــــــك  الزراعيــــــة،  أرضــــــه 
العشــــــرات من املزارعني الذيَن 
يسكنون يف مناطق متفرقة هي 
قرية العجميــــــة وطه والصخر 
الغربــــــي والصخــــــر الشــــــرقي 
وطنّوبــــــة وأبو جــــــذوع واجُلّذار 
والعامريــــــة وبعض القرى اليت 
فقــــــدت النهــــــر الوحيــــــد )نهر 
العجميــــــة( الــــــذي كان يغــــــذي 
والبالــــــغ  الزراعيــــــة  أراضيهــــــا 
طوله )11 كم( وقد ناهز عمره 
الـــــــ )93( عامــــــًا ومل حيدث أنه 
تأخر يومًا عن إرواء املساحات 
اخلضــــــر التابعــــــة ألهالي هذه 
الُقرى، ولكّن املعاناة واملأســــــاة 
قد بدأت قبل أكثر من عامني؛ 

بعدما مت قطع مياه نهر العجمية 
املتفرع من جدول بين حســــــن 
10 كــــــم شــــــرق كربالء بســــــبب 
اعمال تغليــــــف النهر للحد من 
عمليــــــة هــــــدر امليــــــاه واحلفاظ 
املشروع  وأحيل  مناسيبه،  على 
اىل شركة عسقالن للمقاوالت 
العامة لتبطني 6 كم منه وبكلفة 
دينار  مليون  وأربعمائة  مليارين 

ومبدة اجناز بلغت 10 اشهر.
ومع املعاناة الكبرية اليت حلقت 
باملزارعــــــني وموت املســــــاحات 
اخلضر )12 ألف( دومن بسبب 
بعضها  النهــــــر وحتويل  جفاف 
تفاجــــــأ  ســــــكنية،  أراٍض  إىل 
املزارعــــــون الفقراء مبسلســــــل 
املســــــؤول عن  املقــــــاول  هروب 
مشــــــروع تغليف نهــــــر العجمية 
وســــــحب آلياته مــــــن العمل بعد 
مرور ثالثة اشهر من مباشرته 
الــــــيت كانت يــــــوم 2010/9/2 
واســــــتالمه الســــــلفة التشغيلية 

االوىل.
ويبــــــني عبد االمري خــــــادم، إّن 

»ســــــكان القرى قدمــــــوا العديد 
مــــــن الشــــــكاوى اىل حمافــــــظ 
جملــــــس  وأعضــــــاء  كربــــــالء 
الربملان  وأعضــــــاء  احملافظــــــة 
العراقي ولكن دون أي جدوى، 
وبالرغم من زيارة احملافظ لنا 
قبل اكثر من سبعة اشهر وقرر 
سحب العمل من مقاول شركة 
عســــــقالن اهلارب ووعدنا بأن 
التنفيذ املباشر سيشرع بإكمال 
املشروع يف فرتة وجيزة اال اننا 
مل نالحــــــظ أي آليات باشــــــرت 

العمل لغاية االن«.
ويضيــــــف إن »مسلســــــل هروب 
املقاول وبقــــــاء النهر على حاله 
أدى إىل مــــــوت أكثــــــر من الف 

شجرة برتقال وعدد ال حيصى 
من شتالت العنب واحلمضيات 
وحتــــــى أشــــــجار النخيــــــل اليت 
ماتت الواحدة تلو األخرى أمام 
عيين وأنا عاجز عن إحيائها، 
ناهيَك عن عــــــدم جدوى حفر 
اآلبار اليت ال تناســــــب مياهها 

يف سقي املزروعات«.
ويف حــــــال مــــــزٍر تتصاعد معه 
أصبــــــح  املزارعــــــني،  تنهــــــدات 
نهــــــر )العجميــــــة( طريقًا ملرور 
الســــــيارات كما يقــــــول املواطن 
غــــــامن كريــــــم من ســــــكنة قرية 
املســــــّلة »بعــــــد جفــــــاف مياهه 

وتأخر تغليفه«.
ويتابــــــع حديثــــــه، »بعــــــد تأخر 

بعَد فضيحة هرب مقاول مشروع تغليف نهر »العجمية«

توقُف املشروع وجفاف النهر يهدد مبوت أكثر من )12( ألف دومن من األراضي الزراعية يف كربالء
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تغليــــــف نهــــــر العجميــــــة تقّدم 
شــــــركة مقاوالت باســــــم )أبناء 
احللة( بعرض إكمال املشــــــروع 
بعدما سحبت احلكومة احمللية 
اهلارب  املقــــــاول  مــــــن  رخصته 
إال أّنهــــــم تراجعوا عن عرضهم 
بعدمــــــا اتصــــــل بهــــــم املقــــــاول 
اهلارب وأخربهم بأّنه ســــــيقوم 
بإكماله وال جيوز هلم العمل به 
حبســــــب قول أحد العاملني يف 

الشركة«.
فيمــــــا يشــــــري املــــــزارع ثامــــــر 
»مشــــــروع  إّن  إىل  الشــــــمري 
تغليــــــف النهر مهم جــــــدًا وكنا 
نأمل منه احملافظة على كميات 
امليــــــاه املهدورة، ولكّن عبث مثل 
)املقاول(  األشــــــخاص  هــــــؤالء 
وضعــــــف الرقابــــــة احلكوميــــــة 
أمات كل أحالم املزارعني مثل 

أراضيهم الزراعية«.
وتابــــــع حديثــــــه، »لــــــو ســــــنحت 
الفرصة وأكمل مشروع التغليف 
لعّمت الفائدة على مجيع القرى 
اليت مير بها نهر )العجمية(«، 

مبينًا بأّن »البساتني واألراضي 
انواعا  أنتجــــــت  قد  الزراعيــــــة 
عديدة من الفواكه واحلمضيات 
على مــــــر الزمان قبــــــل أن يتم 
التغليف،  املباشــــــرة مبشــــــروع 
أما اآلن فحاهلا يرثى له وحتى 
متر خنيلها ال يؤكل بسبب عدم 

سقي النخيل لعدة أشهر«.
وال يتحّمــــــل )املقــــــاول اهلارب( 
األراضي  موت  وحده مسؤولية 
فاحلكومة  الشاسعة،  الزراعية 
احملليــــــة هي األخــــــرى مقصرة 
اجتاه املزارعني بعدما مسحت 
ملثل هــــــؤالء )الســــــّراق( العبث 

مبقدرات املواطنني الفقراء.
ويقــــــول الشــــــمري بأّنه »تعجب 
من إحالة الدولة هذا املشــــــروع 
الضخم هلــــــذا )املقاول( وهو ال 
ميلك آليات للعمل سوى سيارة 
لوري عدد )2( وحادلة )معّطلة( 
وكانــــــت النتيجة أن هرب باملال 
وبقــــــي احلــــــال كما هو وســــــط 
املزارعني ومربي  تزايد معاناة 
احليوانات الذين فقدوا ثروتهم 

الزراعيــــــة واحليوانيــــــة جــــــّراء 
جفاف نهر العجمية«.

مــــــن جانبــــــه ُيعرب مستشــــــار 
احملافظة لشؤون املوارد املائية؛ 
حســــــن الشــــــريفي عن أســــــفه 
جراء الكارثة اليت حصلت مع 
نهر العجميــــــة وموت األراضي 
الزراعية بسبب جفاف مياهه، 
مبينــــــًا بأّن »شــــــركة عســــــقالن 
االهلية الــــــيت أحيل هلا تبطني 
النهر هــــــي غري متخصصة يف 
هذا اجملال ســــــوى أنها قّدمت 
عروضًا مالية )عطاءات واطئة( 
وبالتالــــــي تعثرت يف تنفيذ هذا 

املشروع ومل تستطع تنفيذه«.
اما فيما خيــــــص صرف املبالغ 
الشريفي  يبنّي  للشركة،  املالية 
بــــــأّن حمافظة كربالء »صرفت 
األمــــــوال للشــــــركة كأّي مقاولة 
اخــــــرى على االعمــــــال املنجزة 
فقــــــط النها ســــــلف مســــــتحقة 
هلذه الشركة ومل تعَط األموال 
جزافًا، ونتيجــــــة لتلكؤ وأهمية 
وباإليعاز  االتفاق  املشــــــروع مت 
من حمافظ كربالء على ضرورة 
ســــــحب العمل من الشركة الن 
مسالة تنفيذه من قبل الشركة 

املعنية وصلت حد اليأس«. 
ويضيف الشريفي، أن »هنالك 
الســــــنوات  مدى  على  مشــــــكلة 
املاضيــــــة يف احملافظــــــة وهــــــي 
احالة املشــــــاريع اىل شــــــركات 

غري مؤهلة وغري خمتصة وهذه 
تتحمل احلكومات  املشــــــكلة ال 
املســــــؤولية  املركزية  او  احمللية 
الكاملــــــة ولكن هنالــــــك قوانني 
تلــــــزم بإحالة املقاولة اىل اوطأ 
العطــــــاءات وبالتالي يكون أمرا 
واقعا اىل ان تصطدم بالتنفيذ 
والقدرة والكفاءة بعد ذلك تتخذ 

اإلجراءات الالزمة«.
ويتابــــــع حديثه، »قمنا باإلعالن 
ســــــحب  بعــــــد  املشــــــروع  عــــــن 
العمل مرتــــــني ومل يتقدم عليه 
احد لغاية االن، وبســــــبب هذا 
املــــــوارد املائية  خاطبنــــــا وزارة 
حــــــول امكانية تنفيذ املشــــــروع 
وننتظر منهــــــا الرّد يف القريب 

العاجل«.
ودعــــــا الشــــــريفي »احلكومتني 
احملليــــــة واملركزيــــــة والربملــــــان 
قانون  إصــــــدار  العراقــــــي إىل 
طــــــوارئ االعمــــــار او اصــــــدار 
قوانني مؤقتة لســــــنتني او ثالث 
للســــــيطرة على عملية   سنوات 
التلكــــــؤ احلاصل يف املشــــــاريع 
نتيجة الشــــــركات غري الكفوءة 
اليت يتم التعامل معها يف الوقت 
القوانــــــني  احلاضــــــر حبســــــب 
القدمية غــــــري اجملدية وكذلك 
الغرامــــــات القليلــــــة )10%( من 
قيمة العقد اليت ال تكفي لردع 

املقاولني املتلكئني«. 
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مع قرب حلول ش���هر حمرم احلرام 
جت���ري اس���تعدادات امنية واس���عة 
الس���تقبال  احملافظ���ة  قب���ل  م���ن 
اىل  القادم���ن  وال���زوار  املواك���ب 
كربالء املقدس���ة م���ن خمتلف بقاع 
العامل االس���المي حي���ث يقدم اىل 
كرب���الء مالي���ن الزائري���ن يف كل 
ع���ام لتجديد البيع���ة والعهد ألبي 
االحرار االمام احلسن وأخيه ابي 

الفضل العباس عليهما السالم.
من جانبه يس���تعد قس���م الشعائر 
احلس���ينية يف العتبتن املقدستن 
احل���رام  حم���رم  ش���هر  الس���تقبال 
مبراسيم تبديل الراية يف العتبتن 
املقدس���تن فضال عن تنظيم سري 
املواك���ب واهليئات احلس���ينية وقد 
مت إص���دار تعليم���ات خاص���ة بهذا 
اخلص���وص حبس���ب رئي���س قس���م 

الشعائر واملواكب احلسينية )السيد 
هاش���م املوس���وي( واليت أش���ار اليها 
بأنها »تعليمات عبارة عن توجيهات 
نأمل من اجلميع االلتزام بها لنجاح 
مس���رية الش���عائر احلس���ينية وفق 
نس���ق مرتب وجدير باسم الشعائر 
احلسينية منها العناية بزوار اإلمام 
احلس���ن )عليه الس���الم( واحلفاظ 
على نظافة املكان ومراعاة قدسية 

املدينة«.
مش���ددا يف نفس الوقت على »عدم 
مضايقة اآلخرين مبكربات الصوت 
العالي���ة، والتعاون مع أجهزة األمن 

يف حال حصول أي حادث طارئ«.
فيم���ا اعلنت دائرة صحة حمافظة 
كرب���الء ع���ن انتهائه���ا م���ن اع���داد 
اخلطة اخلاصة بزيارة العاشر من 
شهر حمرم احلرام ذكرى استشهاد 

االمام احلسن )عليه السالم(.
وقال مدير صحة كربالء  د. عالء 
بدي���ر ان »وزارة الصحة خصصت 
مبلغ ثالث���ة مليارات دينار لتنفيذ 
اخلطة اليت ستنفذ بالتنسيق بن 
وزارة الصح���ة وجلن���ة الصح���ة يف 
جملس حمافظة كربالء باإلضافة 
الف���رات  عملي���ات  قي���ادة  اىل 

األوسط«.
وأوض���ح بدي���ر ان »اخلطة تش���مل 
نش���ر مف���ارز طبي���ة عل���ى مداخل 
حمافظة كربالء وإجراءات وقائية 
للحد من انتشار اإلمراض«, مشريا 
اىل ان »اخلط���ة تعان���ي م���ن قل���ة 
واألدوية  الطبي���ة  االختصاص���ات 
وع���دم فحصه���ا، اضاف���ة اىل عدم 
دخ���ول س���يارات االس���عاف بس���بب 

غلق الطرق«.

عة الستقبال شهر محرم الحرام اجراءات موسَّ
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ليس غريبًا ان يقضي اإلنسان 
بضعــــــة اشــــــهر او حتــــــى بضع 
ســــــنني يف تأليف كتاب، ولكن 
الشــــــيء امللفت للنظر ان يفين 
االنســــــان اكثر من نصف قرن 
من عمره من اجل توثيق واقعة 
تارخييــــــة وقعت قبــــــل اكثر من 
الــــــف عام، نعــــــم انــــــه العالمة 
االميــــــين الذي أمضــــــى حياته 
والتصنيف  املطالعة  على  مكبا 
من اجل إخراج ســــــفره اخلالد 

) موسوعة الغدير(.
نود ان نسلط الضوء على هذا 
تثمينًا جلهوده  اجلليــــــل  العامل 
القيمة اليت أوصلت الينا هذه 
املوسوعة العلمية النادرة واليت 
الذي  كتابنــــــا االول  أصبحــــــت 
حنتج بــــــه على كل مــــــن يطعن 

ببيعة الغدير.
مؤلفنــــــا : هــــــو الشــــــيخ عبــــــد 
احلســــــني ابــــــن الشــــــيخ امحد 
االميين التربيزي النجفي ولد 
سنة 1320 مبدينة تربيز، نشأ 
يف أســــــرة علمية فجده الشيخ 
جنــــــف قلي امني الشــــــرع، لذا 
أهملت االسرة لقب ) االمني(.

بدأ شــــــيخنا دراســــــته على يد 
والده الشــــــيخ امحد ثم واصل 
دراسته يف املدرســــــة الطالبية 
يف تربيــــــز ثــــــم انهى ســــــطوح 
الفقــــــه واالصــــــول بعدها درس 
البحث اخلارج يف النجف ونال 

هناك إجازة االجتهاد.
كان الشيخ االميين عاكفًا على 
التدريس والتصنيف وكان 

يقضــــــي اكثر ســــــاعات حياته 
باملطالعــــــة يف بطــــــون الكتــــــب 
وكان شــــــغوفًا بقــــــراءة القرآن 
والدعــــــاء وصــــــالة الليل وكثري 
الــــــرتدد حلرم أمــــــري املؤمنني 
وولــــــده اإلمام احلســــــني )عليه 
الســــــالم( ، اما ظواهر صفاته 
فقــــــد كان فــــــاره القامة مهيب 
الطلعــــــة حيســــــن مــــــن اللغات 
الرتكية والعربية والفارســــــية ، 
خّلف مخسة اوالد منهم الشيخ 
حممد هادي ) مؤلف وحمقق( 
وولــــــده حجــــــة االســــــالم رضا 
االميين والشيخ امحد وحممد 

االميين.
بعد مــــــرض عضــــــال ) اصيب 
مبــــــرض يف عمــــــوده الفقــــــري 
طويلة  لساعات  جلوسه  نتيجة 
والتأليف(  والبحــــــث  للقــــــراءة 
وافــــــاه االجل يف طهــــــران يوم 
اجلمعة يف الثامن والعشــــــرين 
من شــــــهر ربيــــــع الثاني ســــــنة    
390 1  هـ  وكانت آخر كلماته 

:
» اللهم هذه ســــــكرات املوت قد 
حلت فأقبل إلي بوجهك الكريم 
واعينِّ على نفسي مبا ُتعني به 
الصاحلني على أنفسهم« ونقل 
جثمانه اىل النجف االشــــــرف 
ليدفن هنــــــاك يف البقعة اليت 
ببنائها  لنفســــــه وامر  اختارها 
قبل وفاته ببضعة اشهر بوار 
مكتبــــــة امــــــري املؤمنــــــني )عليه 

السالم( .
ومن أهم آثاره :

إنشــــــاؤه ملكتبــــــة اإلمــــــام امري 
املؤمنــــــني العامــــــة يف النجــــــف 
االشــــــرف حيث أمضــــــى اكثر 
من ســــــبع ســــــنوات يف تأسيس 
هــــــذه املكتبة اليت تضــــــم كتبا 
نادرة  ومصورات  وخمطوطات 
واليت قال عنها ممثل اليونسكو 
يف الشرق االوسط بعد زيارته 
هلــــــا مــــــع الوفد العربــــــي الذي 
يتألــــــف مــــــن رئيــــــس اجلامعة 
العربيــــــة يف القاهــــــرة ورئيس 
بالســــــودان  درمان  ام  جامعــــــة 
قــــــال : ان شــــــعبًا يؤســــــس مثل 
هذا التأسيس ويشيد مثل هذه 
املكتبة بتربعات وجهود فردية 

شعب حي ال ميكن ان ميوت.
اما موسوعة الغدير فهي حبث 
علمي وحتقيق نــــــادر تقع هذه 
 6500 حــــــدود  يف  املوســــــوعة 
صفحة تتوزع على احد عشــــــر 
جــــــزءًا.  اهتــــــم اجلــــــزء االول 
بتناول بواعث الكتابة التارخيية 
من اســــــتعراض رواتها يف جيل 
الصحابة والتابعني ثم طبقات 
العلماء من الــــــرواة منذ القرن 
الثانــــــي اهلجري حتــــــى الرابع 
عشــــــر مع اإلشارة اىل جمموع 
اآليات اليت أشارت اىل واقعة 

الغدير.
اما اجلزء الثاني : فقد خصصه 
لشعراء الغدير وترجم لشعراء 
منهم الكميت والسيد احلمريي 
والعبــــــدي وابــــــو متــــــام الطائي 

ودعبل اخلزاعي.
امــــــا اجلــــــزء الثالــــــث : فينتقد 

بعض الكتب منها كتاب ) حياة 
حممــــــد( و ) العقــــــد الفريــــــد( 
بالدفاع  اختــــــص  اجلزء  وهذا 

عن عقائد االمامية.
: اســــــتعرض  اجلــــــزء الرابــــــع 
فيه النصوص الشــــــعرية لعدد 
من الشــــــعراء منهم الشــــــريف 

الرضي وابو العالء املعري.
: ترمجــــــة  اجلــــــزء اخلامــــــس 
لشخصيات عاشت يف القرنني 

السادس والسابع اهلجريني.
الســــــادس: فيختــــــص  اجلــــــزء 
بأدباء القــــــرن الثامن اهلجري 
كمــــــا يناقش آراء اخلليفة عمر 

بن اخلطاب.
اجلزء الســــــابع : يضم تراجم 
القــــــرن  يف  الغديــــــر  شــــــعراء 

التاسع وآراء اخلليفة االول.
اجلزء الثامن : احلديث عن أبي 
طالب ومناقشــــــة أحاديث الغلو 

يف فضائل اخللفاء الثالثة.
اجلزء التاســــــع : ترمجة حلياة 
وقصة حصار  الصحابة  بعض 

عثمان.
اجلــــــزء العاشــــــر : ترمجة عن 
الشــــــخصيات الــــــيت اثرت يف 
احلياة السياسية والثقافية يف 

التاريخ االسالمي.
 : عشــــــر  احلــــــادي  اجلــــــزء 
استعراض مواقف معاوية ضد 
شــــــيعة اهل البيت واستشــــــهاد 

االمام علي )عليه السالم( .
ام محمد الصافي

العاّلمُة االميني وموسوعة الغدير
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قصُة الوفاء 
 ج�ء ثالثة اأ�سخ��ص مم�سكن ب�س�ب وق�ل�ا لالإم�م علي بن ابي ط�لب )عليه 

ال�سالم(
ي� اأمري امل�ؤمنن نريد منك اأن تقت�ص لن� من هذا الرجل فقد قتل والدن�

ق�ل امري امل�ؤمنن: مل�ذا قتلته؟ 
اأر�ص  من  �سجرة  اأكل  واأحد جم�يل  وم�عز...  ابل  راعي  اإين  الرجل:  ق�ل 
اأب�هم  بنف�ص احلجر و�سربت  ف�أم�سكت  فم�ت  اأب�هم بحجر  ف�سربه  اأبيهم 

به فم�ت. 
ق�ل اأمري امل�ؤمنن: اإذًا �س�أقيم عليك احلد 

اأبي وترك يل  م�ت  فقد  اأي�م  اأمهلني ثالثة  امل�ؤمنن،  اأمري  ي�  الرجل:  ق�ل 
كنزًا اأن� واأخي ال�سغري، ف�إذا قتلتني �س�ع الكنز و�س�ع اأخي من بعدي.

فق�ل اأمري امل�ؤمنن: ومن ي�سمنك؟
فنظر الرجل يف وج�ه الن��ص فق�ل هذا الرجل واأ�س�ر اإىل اأبي ذر ) ر�ص(

فق�ل امري امل�ؤمنن: ي� اأب� ذر هل ت�سمن هذا الرجل؟
اأب� ذر : نعم ي� اأمري امل�ؤمنن.فق�ل اأمري امل�ؤمنن: اإنك ل تعرفه واإن  فق�ل 

هرب اأقمت عليك احلد...فق�ل اأب� ذر: اأن� اأ�سمنه ي� اأمري امل�ؤمنن ...ورحل 
الرجل ومر الي�م الأول والث�ين والث�لث وك�ن الن��ص قلقن علی اأبي ذر كي 
ل يق�م عليه احلد ، وقبل �سالة املغرب بقليل ج�ء الرجل وه� يلهث وقد 
الرجل  امل�ؤمنن...ق�ل  اأمري  يدي  بن  ووقف  والإره�ق  التعب  عليه  اأ�ستد 
احلد... علي  لتقيم  يديك  حتت  واأن�  لأخ�اله  واأخي  الكنز  �سلمت  لقد   :
ك�ن  فقد  اأرجعك  الذي  م�   : وق�ل  ال�سالم(  )عليه  امل�ؤمنن  اأمري  ف��ستغرب 

من املمكن اأن تهرب ؟؟
فق�ل الرجل : خ�سيت اأن يق�ل لقد ذهب ال�ف�ء ب�لعهد من الن��ص 

ف�س�أل اأمري امل�ؤمنن  )عليه ال�سالم(  اأب� ذر مل�ذا �سمنته؟! 
فق�ل اأب� ذر : خ�سيت اأن يق�ل لقد ذهب اخلري من الن��ص  

فت�أثر اأولد القتيل 
فق�ل�ا لقد عف�ن� عنه 

فق�ل اأمري امل�ؤمنن : مل�ذا ؟
فق�ل�ا نخ�سی اأن يق�ل لقد ذهب العف� من الن��ص.

عمار جبار خضير راية كربالء 

ق���ف ب���ل��ط��ف���ف  وح���ي���يِّ  ال���راي���ة  احل��م��را

ت��ع��ل���   ال�������س���م����َء   ك������أن  الأر��������ص  ���س���ري��ة

حلِته� ���ي���م����ِء   ����سَ يف   ال����ط�����ل   مم�����س���ق��ة  

خ���ّف����ق���ة   ال����ه����زج   م�����   اأح����ل����ی   ت��الوت��ه���

وع���ن���ده����   ال����ري����ُح   جت����ري  اي��ن��م���  ذهبت

�سفحته� خ���َط  ���س��ط��را  ال�����س��م�����ُص  و���س���غ��ت  

 اإن   ج��ّن��ه���   ال��ل��ي��ُل   ف����لأق���م����ُر   زاح��ف��ٌة

ل����ن  ت���ن���زل  الأر��������ص  األ  ح����ن  ت���أخ��ذه���

* * *

ي�����   راي������ة   ال����ط����فِّ   ي�����  ع���ن����ان  هيبتن�

اآون�����ٍة ك������لَّ    م�������دي    اجل�����ن������ح    ودّوي   

ت��ل���ي��ح��ِك  انك�سروا ال��ي���م  م���ن   اع������داوؤك  

اأغ����ظ���ه���م   م���ن���ِك  ه�����ذا  ال���ط����ل  منطلق�

ه�����ذي  ال���ب���ي����رق  يف  ال���ت����ري���خ  ق���د ن��زل��ت

مللحمِة ت���ع���ب���ريًا   ال���ط���فِّ   يف   ك���ن���ِت   ُم�����ذ  

 جت����ه����زي    ال����زح����ف   ف����مل���ي���ع����ُد   م��ق��رٌب

 

وا���س��ت��ن��ه��ل  امل���ج���د  مي�����س��ي  حت��ت��ه��� ف��خ��را

وغ������دا  ال���ف�������س����ُء  ل���ه����  امل���ع���راج وامل�����س��ری

ع����ُن  ال�������س���م����وات  ط����ف���ت  ح���ل��ه���  ن�سرا

ال�سعرا ُت��ن�����س��ُد  راح�����ت   ال�����س��م��ع   يف   ك������أن  

ح�������َل   اجل���ه����ت   رف���ي���ٌف   ُي��ب��ه��ُر  الفكرا

ه����  ) ي���� ح�����س��ن( ف���أح��ي��� ُن��ط��ق��ه ال��ده��را

 م���ه����ب���َة    ال����ن�����ِر   ف��ي��ه���   ُي��ق��ع��د   ال��ب��درا

اأك��������ُف    م����ن   ظ�����َل   ل��ل��ت���ح��ي��د   منَتظرا

* * *

م������   ه�����ذه  الأر���������ص  ال  حت���ت���ِك  جم��ری

البحرا و  ال����ربَّ  وغ���ط���ي   احل�����س��ن   ب������س��م  

اأدع�������   الل�����ه   ي���زي���ُد   ل��ك�����س��ره��م   ك�سرا

اىل   ال��������ربوج   وي����رم����ي  ج��م��ع��ه��م  ذع���را

ال    ع��������الِك    مي�������دُّ    ع���ن����ن���ه   ج�����س��را

اع���ط���ی   احل�������س���ُن   ل���دي���ن  حم���م���ٍد  نحرا

 وخ������ل�����ُق    ال����ك�����ن    رب�����ي   ب�����ل����ٌغ   اأم����را
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محمد سناء االعرجي عتاٌب إلى محرم الحرام

�������َق�������ت�������َك اجل����������������������راُح ي����������� ك������رب������الئ������ي ع���������������سِ
ح������ق������ً� ج�������������راح�������������َك  يف  ����������ي����������َت  وت�����������أ�����������سَّ
وُم������ع�������ف������ی ��������س��������مل�������ً�  �������س������ي������ُخ  ي����������  ِط���������ب���������َت   
ف����ح����������س����� احُل�����������������س��������ِن  خ���������دم���������ِة  يف  اأن�����������������َت 
���������الُم ب��������������������َدًءا وَخ������ْت������م������� َف�����ع�����ل�����ي�����ك ال�������������������سَّ
ال������ع�������ات������ي ي��������ُه��������دَّ اجل��������ب���������ل ع�������������س������ُف  ل��������ن   

ن����ف����������صٌ ذاَك  ق������ب������ُل  م�������ن  َت�����������ع������������َوْت  ّق����������د 
�����س����ت����ب����ق����ی ل���������ل���������ه����������ان  ه��������ي��������ه���������ت  اإنَّ 
ق��������ل�������ه�������� ��������س�������ي�������ُد الأُب��������������������������������ِة ف������ك�������ن������ْت
�����ت اأُط�����������ِل�����������َق�����������ْت حل������ظ������ة ال��������ن��������ف���������ِر َف�����ه�����بَّ
ق�������ي������ً� ت������������������راُه  اأَْن  ال�����������دي�����������ُن  ه������ّم������ه������� 
ف�����������ف�����������دوا دي��������ن��������ه��������م ب�������ف�������ي���������������صِ ن��������ح���������ِر

����������رخ����������َة ال���������ك���������ربي����������ِء ف�������ت�������م�������ّث�������ل�������َت �����������سَ
���������ِد ال�����������������س��������ه��������داِء ب�����������ج�����������راح������������ت ����������س���������يِّ
ال����������زه����������راء م��������ْه��������ج��������ِة  ع��������������ِن  يف  اأن��������������������َت 
الأول�����������ي������������ء يف  اجل�����������ه������������ُد  ت�����������س�����ي�����ع  اأن 
ول�������������ك الأج�������������������ر ع�������ن�������د ب�����������������ري ال�����������س�����م������ء
ال�������ع��������اء ��������س��������ت  الأ������������س������������د  ي�����خ�����ي�����ف  اأو   
ه�����������راء حم�����������������ص  ال�������������س������ج������ي������ج  اأن  غ�����������ري 
ال�����������س�����ق������ء اأه�����������������ل  ق���������ل����������ب  يف  �������س������ع������ق������ًة 
ف������������داء ودرَب  ُي���������ح���������ت���������ذی  م������ن������ه������ج������� 
ِم�������������س�������ء ���������س��������ي���������ٍف  يف  احل�������������ق  اأ��������������س�������������رُة 
�������������َع الأرج���������������������ء ث����������ب���������ت الأُ������������������������ص وا��������������سِ
م������������ ارت�����������������������ت م������ن������ه������م ال���������ق���������ل����������ب مب���������ء

حم�������رم  ال���������������س�������ه��������ر  يف  اأف  �������س������ه������ر  ي����������� 
ي����ل�����م����ن����ي  ال��������ك��������الم  ������س�����م�����ع  م��������ن  اأظ��������������ن  و 
م���������ذ ي�������������م ب������������در وال�������ن�������ف����������������ص م����ري���������س����ة 
م�������ن اأي������������ن اأب����������������داأ ب�������حل������دي������ث وح���������س����رت����ي 
ب����ك����رب����ال ال�������ط�������ف��������ف  ي�������������م  وم�����������س�����ي�����ب�����ة   

لأ����������س����������ئ���������ل ال���������ت����������ري���������خ ع����������ن اح��������داث��������ه 
ع��������ن ام�����������ة ق���������ل���������ا ال�������ع�������روب�������ة اأ�����س����ل����ن����� 
ه��������ل �����س����ي����م����ة الع������������������راب ن�����ك�����ث وع��������ده�������� 
����س���ق���ي���ف���ة ع�����ن�����د  ال���������س����ي����خ�����ن  �����س����ع����ی  م��������  او 

ي�����م����ه�����  ت����ب����خ����ب����خ  م��������ن  ت�����ن������������س�����ی  ق��������د  اإذ 
ف��������ت���������ل��������دت م����������أ����������س����������ة ك��������������ن ن����ت�����ج����ه����� 
وي����������ط�����������ل اب����������ن�����������ء ال���������ر����������س����������ل وال����������ه 
م���������س�����ئ����ب  اأي  ع��������������������س����������راء  ������س�����ه�����ر  ي���������� 
ف��������ي��������ه ح����������ري����������ق ل�������ل�������خ�������ي��������م وق������ب������ل������ه 
ف�������ي�������ه ��������س�������ل��������ع ل�����ل�����ح�����������س�����ن ت�����ك�����������س�����رت 
ب�����������س�����را������س�����ة  ق�������ت�������ل��������ا  ��������س�������ب��������ب  ف�������ي�������ه    
ف������ي������ه ال������ن�������������س�������ء ت������رم������ل������ت و������س�����راخ�����ه������ 
ف��������ي��������ه وف���������ي���������ه ل������������ ب������ق������ي������ت اأع���������ده���������� 
ل��������ك��������ن ف��������ي��������ه م������������� ي�������خ�������ف�������ف ل�������ع������ت������ي

ومل�����������ق����������ف ال�������ع�������ب����������������ص خ����������ري ف�����ح������ل�����ه������ 
ر������س������ل�����ة  ال�������ط�������ف��������ف  يف  در����������������ص  ول��������ك��������ل 
ف������ي������ه������� دم�������������������ء ل�������ل���������������س�������ه��������دة ط�����������رزت

ف�������ي�������ه�������� حم��������م��������د واحل�������������������س���������ن م��������ب���������دئ 

مبن��سبة �سف�ء �سم�حة ال�سيخ الكربالئي من املر�ص
ـا ٌة

ســ
و ا 

مــ
السيد علي رحيم المولى

وب������������ك ال�������ر��������س��������ل�������ة ت�����������س�����ت�����ب������ح وت������ع������دم
ل��������ك��������ن م�����������ن وع���������������ي احل�������ق�������ي�������ق�������ة ي����ف����ه����م 
وب����������ن����������� اأم�����������ي�����������ة م�����������ن حم��������م��������د ت����ن����ق����م 
ي���ح���ك���م  ال�������رع�������ي�������ة  يف  ه������ن������د  اب������������ن  م������ث������ل 
ي����������رمن  ل���������������ذات���������������ه  يف  وي���������������زي���������������د   
م������������������ذا ������س�����ي�����ك�����ت�����ب واحل������������دي������������ث ي����ع����م����م 
م���������س����ل����م  اين  ق����������������ل  دع���������������ي  ع������������ن  او 
ح������رم�������ا ف���������ط��������م  ارث  ف������������دك  ولر������������������ص 
�������س������ل������ب خل��������الف��������ة ل������ي�������������ص ���������س��������را ي����ك����ت����م 
وغ�������������دي�������������ر خ�������������م ����������س����������ه���������د ي���������ت����������أمل 
ه���������������ذا ال�����������������س��������ت���������ت وام������������������ة ت����ت����ق���������س����م 
دم  ي������خ�������������س������ب������ه������م  او  ب���������������س�������م  ق��������ت��������ل 
ل���������� ������س�����ل�����ط�����ت ف�������������ق اجل���������ب����������ل �����س����ت����ه����دم 
ب���������ي���������ت ل��������ف���������ط��������م��������ة ب�����������ن������������ر ي�������������س������رم 
ت���ت���ه�������س���م اإذ  ال������������زه������������راء  وك��������أ��������س�������ل�������ع 
ي����ف����ط����م  ��������س�������ه��������م  يف  ط�������ف�������ل  وب�����������ذب�����������ح   
ا������������س������������اط ح������ق������د �������س�������ت������ه������� م���������ن ت���ك���ت���م 
ام�����������������������اج م�����������ن اح����������داث����������ه����������� ت�����ت�����الط�����م 
���������س��������رب ال�������ع�������ق�������ي�������ل�������ة م�������ن�������ه�������ال ن����ت����ع����ل����م 
����س���ي���غ���م  ال�����������س�����ري�����ع�����ة  م������ل������ك  م��������ن  ان  اذ 
مل�����������ب������������دئ الح�������������������������رار درب������������������� ي�����ر������س�����م 
ف������ي������ه������� ��������س�������ي��������ف ل������ل������ط������غ�������ة ������س�����ت�����ه�����زم 
ت����������س����م  ال����������������س�������ي  يف  ال�����������لي����������ة  ف�����ي�����ه������ 
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ل ينفّك يف البحث عن احلقيقة، 
بّثه�  عن  ي�سرب  ل  وَجَده�  ف�إذا 
وعر�سه�  والأفه�م،  الأ�سم�ع  يف 
علی الأب�س�ر والب�س�ئر، ُير�سي 
ب��ذل��ك ���س��م��ريه، ورمّب����� َرِغ���ب 
كتبه  اأو  ق�له  عّم�  الت�بة  يف 
ٍت  تثبُّ اأو  مراجعٍة  دون  م�  ي�مً� 

وحتقيق.

ترجمة المؤّلف
السّيد  كتب  العنوان  هذا  حتت 
اثنيت  العلوم  حبر  صادق  حمّمد 
عشرة صفحة عّرف فيها باملؤلف، 
بن  املظّفر  أبو  الدين  مشس  وهو: 
البغدادي،  عبداهلل  بن  ُفُرْغلي 
ابن  عبدالرمحن  الفرج  أبي  سبط 
هـ  ُولد سنة 581  احلنفي.  اجلوزي 
عبد  بن  حمّمد  له  ترجم  ببغداد، 
 ( كتابه  يف  اهلندي  اللكهنوي  احلي 
احلنفّية  تراجم  يف  البهّية  الفوائد 
( فقال: تفّقه وبرع ومسع من جّده 
أُلّمه ابِن اجلوزي، وكان برتبيته يف 
صغره حنبلّيًا، ثّم رحل إىل املوصل 
الدين  مجال  على  وتفّقه  ودمشق، 
احُلَصريي فصار حنفّيًا... مات سنة 

654 هـ.
عددًا  العلوم  حبر  السّيد  ذكر  ثّم 
الذين ترمجوا لسبط اجلوزي،  من 
ومجلَة َمن روى عنهم، وعّرف بولده 

عبدالعزيز.
مقّدمة المؤّلف

وهي قصرية، منها:
اإلماِم  فضِل  يف  كتاٌب  فهذا  وبعد، 

والسّيِد  احلليم،  واحَلرِب  العليم، 
البتول،  وَبعِل  الرسول،  أخي  الكريم، 
احلنفاء..  سّيِد  املسلول،  اهلل  وسيِف 
ين  الدِّ وإماِم  املصطفى،  عّم  وابِن 
وحاكِمه،  الشرع  وقاضي  وعامله، 
ظامله،  من  مظلوٍم  كلِّ  وُمْنِصِف 
ِق  واملتصّدِق يف الصالة بامَتِه، ُمفرِّ
الكتائب، وُمْظِهِر العجائب، ليِث بين 
أبي  ابِن  عليِّ  احلسَنني  أبي  غالب، 
زوجته،  وعن  عنه  اهلل  رضَي  طالب، 
وصّلى على أبيها وحَشَرنا يف زمرته، 
 ( الصحابة  بقية  عن  اهلل  ورضي 
اهلل  رضَي  البيت  وأهِل   ،) املنَتَجبني 

عنهم أمجعني.
لكّن الكتاب

توّسع يف هذا املوضوع، فاحتوى اثين 
عشر بابًا، هي على التوالي:

الباب األّول ـ يف ذكر علّي بن 
) يف صفته،  السالم  أبي طالب عليه 
يف ذكر والده ووالدته، يف ذكر أوالد 
فاطمة بنت أسد رضوان اهلل عليها (.

ذكر  يف  ـ  الثاني  الباب 
السالم  عليه  علّي  اإلمام  فضائل 
اهلل  صّلى  الرسول  إخبار  ومنها:   (
حديث  السالم،  عليه  لعليٍّ  وآله  عليه 
النيّب  كتف  على  ارتقائه  يف  الراية، 
صّلى اهلل عليه وآله، َمن كنت مواله، 
وحديث:  براءة  قراءة  اهلجرة،  ليلة 
علّي،  إاّل  عيّن  يؤّدي  وال  ميّن..  عليٌّ 
حديث الطائر، سّد األبواب، النجوى 
حديث  العلم،  مدينة  حديث  الوصّية، 
واآلخرة، حديث  الدنيا  أنت سّيد يف 

يف شيعته عليه السالم (.
عليه  أوالده  ذكر  يف  الثالث: 

السالم.
عليه  خالفته  ذكر  يف  الرابع: 

السالم.
ورعه  ذكر  يف  الخامس: 
وعبادته  اهلل  من  وخوفه  وزهادته، 

عليه السالم.
السادس: يف املختار من كالمه 
عليه السالم ) منه: اخلطبة املنربية، 
قشقّية،  الشِّ البالغة، اخلطبة  اخلطبة 
يف مدح النيّب واألئّمة عليهم السالم، 
من  باهلل  أعوذ  عمر:  قول  وصاياه، 
ذكر  احلسن،  أبو  هلا  ليس  معضلٍة 
يف  ومناظراته  وقضاياه  مسائله 

القضاء والعقيدة والعلوم (.
 ) شهادته   ( وفاته  يف  السابع: 

عليه السالم.
احلسن  ذكر  يف  الثامن: 
اجملتبى عليه السالم، وسبب وفاته 

) مسمومًا (.
عليه  احلسني  ذكر  يف  التاسع: 
معه  ُقتل  َمن  وذكر  مقتله   ( السالم 
والسبايا  الرؤوس  إنفاذ  أهله،  من 

إىل ابن زياد، َنوح اجلّن على احلسني 
احلسني  َقَتلة  عقوبة  السالم،  عليه 
السالم،  عليه  ظامليه  من  واالنتصار 
فصل يف يزيد وجواز لعنه وبيان بعض 

جرائمه العظمى (.
بن  حمّمد  ذكر  يف  العاشر: 
احلنفّية ) ابن أمري املؤمنني علّي عليه 

السالم (.
ذكر  يف  عشر:  الحادي 

خدجية وفاطمة عليهما السالم.
األئّمة  ذكر  يف  عشر:  الثاني 
احلسني،  بن  علّي   ( السالم  عليهم 
حمّمد الباقر، جعفر الصادق، موسى 
الرضا، حمّمد اجلواد،  الكاظم، علّي 
العسكري،  احلسن  اهلادي،  علّي 
 .) عليهم  اهلل  صلوات  املهدّي  احلّجة 
وقد ختّلل هذا الباب مواضيع أخرى، 
مثل: مقتل زيد رضي اهلل عنه، وخروج 
ولده حييى، وقصيدة دالّية ألبي الفضل 
وكان  احلصكفي،  سالمة  بن  حييى 
األئّمة  يذكر  فيها  قال  فصيحًا،  عاملًا 

عليهم السالم بالشوق واحملّبة:

تذكرُة الخواّص من اأُلّمة 
بذكر خصائص األئّمة

و����س����ئ���ٍل ع����ن ُح������بِّ اأه������ل ال���ب���ي���ِت: َه�������ْل 
ه�����ي�����ه������َت مم�����������زوٌج ب���ل���ح���م�������ي وَدم�����������ي
���������ن����������ِن َب���������ع���������َدُه ح���������ي���������درٌة واحل���������سَ
 ج����ع����ف����ٌر ال�����������س������������دُق واب���������ن ج���ع���ف�������ٍر 
اأع�����ن�����ي ال����ر�����س�����، ث���������ّم اب����ن����ه حم���ّم�������ٌد
���������ُن ال���ت����ل�������ي وي���ت���ل�������� ِت���������ْل���������َ�ُه احل���������سَ

ف�����إّن���������ه���������م اأئ����ّم���������ت���������ي و����س��������دت�����������ي 
اأئ�����ّم�����������ٌة، اأك�����������������ِرْم ِب�������ِه�������م اأئ�������ّم�������ًة
ع���������ب����������ِدِه ع���ل�������ی  اهلِل  ُح����ج���������ُج  ُه���������م 

؟ اأْج����ح���������ُد  اأم  ب���������ه،  اإع����الن���������ً�  اأُِق�������������رُّ 
���������ُد �����سَ ����ه����ُم، وه���������َ� ال����ُه���������دی وال����رَّ  ُح����بُّ
ث�������������ّم ع�����������ل�����������يٌّ واب�������ن�������ه حم���������ّم���������ُد
م��������س�������ی، وَي����ت����ُل����������ه ع���ل�������يُّ ال�������س���ّي�������ُد
ُد ث�������������ّم ع�����ل�����������يٌّ واب�������ن�������ه املُ�����������������س�����������دَّ
حم����ّم���������ُد ب���������ُن احل�������س�������ِن املُ���ف���َت�������َق�������ُد
���������دوا وَف���������نَّ �������ٌر  م���ع�������سَ حَل�����ن���������ي  واإن 
���������ِرُد اأ�����س����م�����وؤُه���������م َم���������س����ط����������رٌة َت���������طَّ
وُه�����������م اإل����ي���������ه َم����ن����ه���������ٌج وَم���ْق�����������س�������ُد
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مراحل  إعمار العتبة
ال بأس أن نورد هذه املعلومات حول الرتميمات اليت أضيفت إىل احلرم املقدس منذ استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( حتى 
يومنا هذا بشكل جدول نشري من خالله إىل التاريخ بامليالدي واهلجري لكل ترميم؛ إليك هذا اجلدول الذي نقلت املعلومات فيه 
من كتاب تاريخ مرقد احلسني والعباس )عليهما السالم( ص87 ، مع بعض التصرف فيها، والفقرات اليت تلت عام 1976نقلت من 

نصوص يف اصدارات شعبة النشر يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة:

حقيقة واقعة
زي�دة  اأث��ن���ء   م�  حلظة  هن�ك 
���س��رع��ة ال��ط���ئ��رة وه���ي علی 
م�س�عد  فيه�  يعلن  الإقالع  ممر 
الطي�ر الدوران علی املح�ر ففي 
الطي�ر  ي�سحب  اللحظة  ه��ذه 
طن  مب�ئة  واإذا  القي�دة  عم�د 
اأك��رث  متنه�  وع��ل��ی  امل��ع��دن  م��ن 
وب�سرعة  ن�سمة  ثالثم�ئة  من 
تزيد علی ١٥٠ ميال يف ال�س�عة 
الط�لين  حم�ره�  ح�ل  تدور 
ترتفع  ث��م  ���س��غ��رية  ب��درج���ت 
اإىل عن�ن ال�سم�ء. اأم� ب�لن�سبة 
لرك�ب الط�ئرة فهم ل يعرف�ن 
عملية الطريان وب�لكيفية التي 
نثق يف  اأنن�  �سك يف  حدثت ول 
عالقتن�  ت���ؤك��د  حقيقة  ك��ل 
حتكم  ال��ت��ي  ب���ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��� 

م�اأح�جن�  ح��ي���ت��ن���،  وت��ب��ن��ي 
نت�أمل  واأن  اأنف�سن�  اأن نفهم  اإىل 
وعي  عن  نعرف  واأن  بحي�تن� 
�سبيلن�  علمية  وب�سرية  نقدي 
حي�تن�  وتط�ير  النه��ص  اإىل 
والرتق�ء به�. وال�سرط الأول 
لهذا كله اأن ندرك معنی املجمتع 
علی  ق�ئمة  بنية  ه�  حيث  من 
والت�س�من  والتف�عل  التك�فل 
امل�سرك. لعل اأخطر م�سكالتن� 
اأنن� نعي�ص وقد ا�ستقر يف وعين� 
اأنن�  الق�ل  ظ�هر  دون  الب�طن  
جمتمع  ل  ب�����س��ري...  جت��م��ع 
مرابطة.  بنية  ل  اأف����راد... 
كل ير�سم م�سريه وم�ستقبله... 
وم�ستقبله.  املجمت���ع  م�سري  ل 
وعن  الثق�فة  عن  يتحدث  وكل 

الذاتية الثق�فية حديث� غ�ئم�   
دون اأن منلك وعي� علمي� مبعنی 
الثق�فة الجتم�عية.ان نت�أمل 
ن�س�أل  واأن  نفهمه�  اأن  بحي�تن� 
نحن  من  بل  اأن����...؟   من  لي�ص 
الجتم�عية  ع��الق���ت��ن���  يف 
ال��ت���ري��خ؟  ويف  احل������س��ر  يف 
روابطن�  اأوا�سر  تفككت  ومل���ذا 
الجتم�عية؟  ثم كيف نرابط 
مع� ؟... واأن ن�س�أل اأول م� الذي 
الجتم�عي;  ت�ريخن�  يف  حدث 
ف�أ�سبحن� علی م�  نحن عليه من 
مب��سي  وقن�عة  ح�ل  و�س�عة 
نبداأ  وهكذا  البعيدة؟  الأجي�ل 
امل�سرية ونحن كم� يق�ل علی ن�ر 
حي�تن�  نعي�ص  نحن  اأمرن�.  من 
وفكرن�  عف�ي�  قدري�  اط��رادا 

عندن�  ال��ذات  الت�ريخ،  معلب�ت 
واإىل  مرة  اكتمل  ث�بت  ج�هر 
ال��زم���ن.  م��ع  يتغري  ل  الأب����د 
اجل�هر ال�احد لالإن�س�نية روح 
املع��سرة الجتم�عية علی ن�س�ء 
الثق�ف�ت واإن تعددت وتن�عت.

ل نحن يف ام�ص احل�جة اإىل اأن 
حي�تن�  ون�سي�ص  ونعقله�  نعيه� 
علی هديه� ف�إذا بن� ل ن�ستنزف 
م�س�رب  يف  الإبداعية  ط�ق�تن� 
وهمية خ�رج الإن�س�ن واملجمتع 
ن�ظفه�  ول��ك��ن  والطبيعة; 
عقالين  وع���ي   ع��ن  ونن�سبه� 
ب�ملجمتع  الرت��ق���ء  ق��ن���ات  يف 
مه�وي  ع��ن  ب��دي��ال  الإن�����س���ين 

اجلم�د والتخلف.

اهلجري  

786  

914  

920  

امليالدي  

شباط 1384  

1508

1514        

التفاصيل  

4

9321526

983

1032

1575

5 تشرين الثاني 1622

جدد علي باشا والي بغداد امللقب وند زاده بناء قبة احلسني 
)عليه السالم(.

بنى الشاه عباس الصفوي شباكًا من النحاس على الصندوق وّزين القبة 
حبجارة القاشاني.

سعد الرماحي

بنى السلطان أمحد بن أويس املنارتني وزّينهما بالذهب 
ووّسع الصحن.

دخل إمساعيل الصفوي بغداد وذهب يف اليوم التالي لزيارة املشهد احلسيين 
وأمر بتذهيب حواشي الضريح وأهدى له اثين عشر قندياًل من الذهب.

من  صندوقًا  وصنع  كربالء  الصفوي  إمساعيل  السلطان  زار 
خشب الساج على الضريح.

أهدى السلطان إمساعيل الصفوي الثاني شبكة بديعة الصنع من 
الفضة لوضعها على القرب.
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الكاظمي حبيب  • ال�صيخ 

لنف�سه  يخت�ر  اأن  للم�ؤمن  ينبغي  ل 

يف  حتی  نف�سه  اإىل  امل��ح��ب��ّب  امل�سلك 

جم�ل الط�عة والعب�دة ، فمن يرت�ح ) 

للخل�ة ( مييل ع�دة للط�ع�ت الفردية 

املن�سجمة ) مع العتزال ( ومن يرت�ح 

) للخلق ( مييل للط�ع�ت الجتم�عية 

بل    ) ب�ملخل�قن   ( لالأن�ص  امل�جبة 

 ، ال��رب  بر�س�  امل�ست�أن�ص  علی  املتعن 

حي�ته   م��ن  مرحلة  ك��ل  يف  ينظر  اأن 

يريده�  التي  العب�دة   ) طبيعة   ( اإىل 

النبي )�سلی  ، فری  امل�ىل تع�ىل منه 

العب�دة  علی  ع�كف�  واآل��ه(  عليه  اهلل 

غ���ر ح���راء  وعلی دع�ة  واخل��ل���ة يف 

الن��ص اإىل احلق يف مكة ، وعلی خ��ص 

 ، اأخری  غم�ر احلروب يف املدينة ت�رة 

وهكذا الأمر  يف الأو�سي�ء من بعده .

اختيار 
األقرب 
للرضا

اهتممنا جدًا بمسّمياتنا في الدنيا

معلم
دكت�رمهند�ص

بروفي�س�ر�س�بط

لكن
ماذا أعددنا لمسّمياتنا في اآلخرة .؟

ال�س�ئم�ن

ال�س�جدونالذاكرون

 الراكع�نالق�ئم�ن

ال تس����مح للحياة السريعة أن تسرق منك حلظات التعبد 
والطاع����ة، ال جتع����ل من صالت����ك روتين����ًا تؤديه يف وقت 
مع����ن بال روح أو وع����ي ، اللحظات اليت ختتلي بها بذاتك 
لتقيم فيها نفسك وتنظف فيها روحك من شوائب احلياة 

هي أغلى دقائق احلياة.

أغلى دقائق العمر
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صورة وتعليق..

          الفواكه التالفة
الفواكه  من  الكثري  هنالك 

ايران  من  اخلارج   من  امل�ستوردة 

منها  والبع�ض  وم�رص  وتركيا 

العراق  يف  تتوفر  ال  اي  مو�سمية 

املالحظ   ، مو�سمها  خالف  

تالفة  الفواكه  هذه  بع�ض  ان 

وبالرغم من ذلك تباع يف اال�سواق 

منها  والبع�ض  اجليدة  ب�سعر 

والبع�ض  نا�سجة،  غري  ا�سال 

منها مت زراعتها وت�سميدها مبواد 

غري  طعمها  جتعل  كيمياوية 

مرغوب فيه.   

ونحن ن�سال اين الرقابة على هذه 

املحا�سيل الزراعية امل�ستوردة ؟

سألت بنت أباها
يا أبيت ماذا أسرت من جسدي و ماذا أَذر ؟ 

فـأجاب :
اكشفي من َجَســــــدك قدَر ما تتحملني من لِفح 

جهّنم !!
 عبارة عميقة.. حنتاج أن نســــــتحضرها يف كل 

لباس

بطاقة سفر

نس���ال اهلل تع���اىل ان يكرمن���ا مجيع���ا 
بس���فرة ميمونة راحب���ة خالية من اي 

وعثاء
))إنا هلل وإنا اليه راجعون((

ملزيد من املعلومات
يرجى االتص���ال بالثقلن كتاب اهلل و 

رسوله الكريم وعرتته الطاهرة
بادر قبل ان تغادر

اال�سم:االن�سان املخلوق من الرتاب

العنوان: االر�ض

اال�سل:تراب

حمطة االقالع: االر�ض

حمطة الو�سول: الدار االخرة

رقم الرحلة: رحالت متعددة

ماذا  نف�ض  تدري  ما  و  حلظة)»  االقالع:اي  وقت 

تك�سب غداً و ما تدري نف�ض باأي اأر�ض متوت«

�ساعة احل�سور : » و جاءت �سكرة املوت باحلق ذلك 

ما ُكنت عنه حتيد«

المرفقات مع المسافر:
قطعة قما�ض ابي�ض اذا ح�سل عليها .

جنطة عمله يف الدنيا - �ساحلا او  طاحلا .

التوصيات المطلوب عملها قبل الرحلة:
العمل ال�سالح

ال�سدقة اجلارية

التوبة واال�ستغفار الدائم

بر الوالدين

الولد ال�سالح

�سلة الرحم

ق�ساء حوائج النا�ض

ابراء الذمة من تبعات النا�ض

التذكرة الدائمة بالرحلة االبدية .
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