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لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املنا�سبة  االماكن  يف  املجلة  و�سع  الكرمي  القارئ  من  نرجو   : تنبيه 

لوجود  اآيات قراآنية كرمية يف بع�ض �سفحاتها 

مدينة زائري االمام احلسني عليه السالم التابعة للعتبة احلسينية املقدسة طريق كربالء - بابل/ تصوير ليلي

عن اإلمام الرضا »عليه السالم« :

 من حاول اأمرا مبع�سية اهلل كان اأفوت ملا يرجو واأ�سرع ملا يحذر 
قال الإمام احل�سني عليه ال�سالم : 

ع���ن زرارة ع���ن اب���ي جعفر عليه ال�س���الم قال: اما ل���و ان رجال قام 
ليل���ه و�س���ام نه���اره وت�س���دق بجمي���ع مال���ه وحج جمي���ع دهره ومل 
يع���رف والية ويل اهلل فيوالي���ه ويكون جميع اعماله بداللته اليه، 

ما كان له على اهلل حق يف ثوابه وال كان من اهل االميان.
يف نه���ج البالغ���ة: قال علي عليه ال�سالم: وذك���ر ان الكتاب ي�سدق 
بع�س���ه بع�س���ا وانه ال اختالف فيه فقال �سبحانه ولو كان من عند 

غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا.
عن عبداهلل بن عجالن عن اأبي جعفر عليه ال�سالم يف قوله: )ولو 

ردوه اإىل الر�سول واىل اويل االمر منهم( قال: هم االئمة.
يف تف�س���ري العيا�س���ي عن �سليمان بن خالد قال، قلت البي عبد اهلل 
علي���ه ال�س���الم قول النا�س لعل���ي: ان كان له حق فما منعه ان يقوم 
ب���ه؟ ق���ال، فقال: ان اهلل مل يكلف ه���ذا اإال ان�سانا واحدا ر�سول اهلل 
�سل���ى اهلل علي���ه واآله قال: )فقاتل يف �سبيل اهلل التكلف اال نف�سك 
وحر����س املوؤمن���ن( فلي����س ه���ذا اال للر�س���ول، وق���ال لغ���ريه، )اال 
متحرف���ا لقت���ال او متحيزا اإىل فئة( فل���م يكن يومئذ فئة يعينونه 

على امره.

 ان����ه ق����ال الح����د ا�سحاب����ه:  يا بن �سبي����ب ، اإن �سرك اأن يكون ل����ك من الثواب مثل ما مل����ن ا�ست�سهد مع 
احل�سن  فقل متى ذكرتهم: يا ليتني كنت معهم فاأفوز فوزا عظيما 
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وفاة ال�سيخ عبد احل�سن االميني �ساحب الغدير �سنة 1390ه�

معركة حطن .

رمي احلجاج الكعبة بالنار يف ح�سار ابن الزبري واحرتاقها.
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النزاهة من االيمان

م���ن اتع�س الظروف التي مير بها البلد 
ه���ي انع���دام النزاه���ة ل���دى البع�س من 
م�س���وؤويل الدول���ة ب���ل وحت���ى البع����س 
م���ن موظفيه���ا ال�سيما الذي���ن يعملون 
يف منا�س���ب ح�سا�س���ة فنج���د ان الف�س���اد 
ج�س���د  يف  م�ست�س���ٍر  وامل���ايل  االداري 
املوؤ�س�س���ة الت���ي يديرونها وه���ذا الف�ساد 
والعق���ول  القل���وب  يف  مكان���اً  ل���ه  يج���د 
اخلالي���ة من االميان ب���اهلل عز وجل بل 
وق���د يكون االمي���ان �سكليا ال فعليا وهو 
االمر ذاته ن�ستطيع ان نقول ان النزاهة 
تاأخذ طريقها حتى يف العبادات فعندما 
عبادت���ه  اداء  يف  �سادق���اً  العب���د  يك���ون 
م���ن غ���ري �سوائ���ب يك���ون عمل���ه نزيه���اً 
وعندم���ا ي�ستخرج احلقوق  ال�سرعية او 
ا�ستخدام االموال ال�سرعية يف منافذها 
النزاه���ة  مار����س  ق���د  يك���ون  ال�سرعي���ة 

باف�سل وجوهها .
�ستقف���ون  اهلل  واأم���ام  راحل���ون  ال���كل 

وعندها ماذا �ستقولون ؟

رئيس التحرير

÷



السيُد الصايف: ليس للساسة خيار  إال اخلروج من األزمة بكلمة موحدة من خالل 
اعتماد احلوار اجلاد والنافع

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد امحد الصايف   

املكان: العتبة احلسينية املقدسة   

الزمان:  20/ ربيع االول/ 1434ه� املوافق  1/ 2 /2013 م   

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا مساحة السيد امحد الصايف خطيب وإمام اجُلمعة يف كربالء املقدسة 
يف ُخطبته الثانية من صالة اجُلمعة اليت أقيمت يف الصحن احلسيين الشريف  يف 20/ ربيع األول/ 1434هـ  

املوافق 2013/2/1م أموراً ثالثة استهلها مبا يأتي:

األمر االول :
كم����ا يعل����م اجلمي����ع اإن البلد مير باأزم����ة واخليار 
لالإخوة ال�سا�سة، لكن لي�س لهم خيار اإال اخلروج 
م����ن االزم����ة بكلم����ة موح����دة، واج����واء ايجابي����ة 
للجمي����ع، وروؤى ال اأقل ان تكون من�سجمة باحلد 
االدن����ى، وال �س����ك ان هذا ال يتحقق اال من خالل 
احل����وار اجلاد والنافع والطريقة ال�سحيحة من 

اجل ترطيب بع�س االجواء.
وهنا اأحب ان اأعّلق يف ق�سية :

كث����رية  تقاطع����ات  فيه����ا  ال�سيا�س����ة  ان  تعلم����ون 
ووجه����ات نظ����ر ق����د تك����ون متباينة، وه����ذا املقدار 

لي�����س مق����داراً �سلبي����اً، وامن����ا الو�س����ع ال�سيا�سي - 
خ�سو�س����اً يف اأمث����ال الع����راق- يتاأث����ر باأك����ر م����ن 
جهة، وهذه اجلهات داخلية وخارجية، بالنتيجة 

ت�سفي بظالل على امل�سهد ال�سيا�سي.
م�ساأل����ة احل����وار وم�ساألة الثقة ه����ذا امر مرغوب 
في����ه، لكن هن����اك م�سكلة واأعتق����د اإن هذه امل�سكلة 
حتت����اج اىل جراأة يف الط����رح، وحتتاج اىل جراأة يف 

احلل.
خال�سة امل�سكلة ما هي ؟! 

هن����اك بع�����س ال�سا�س����ة يح����اول ان يعي�����س عل����ى 
اإث����ارة امل�سكل����ة دائماً، وتراه ي�سح����ن بهذا الطرف 
وي�سح����ن ب����ذاك الط����رف، اىل ان يب����داأ الطرف����ان 

ي�سدق����ان االوه����ام، وه����ي ق�سي����ة مل تك����ن اأ�ساًل، 
لك����ن يب����داأ كل منهما ي�سدق االوه����ام، واذا �سّدق 
االوه����ام؛ �سيح����دث موق����ف، واإذا ح����دث موق����ف،  
فق����دت الثق����ة، واأنا اعتقد ان الكث����ري من امل�ساكل 
كان ب�سهول����ة ميك����ن ايجاد احلل����ول املنا�سبة لها، 
وامل�سكل����ة ه����ذه االط����راف حت����اول دائم����اً ان تثري 
����دث حال����ة م����ن ع����دم  وحال����ة م����ن  التفرق����ة وحتحُ
االفرتاءات والكذب، والنتيجة ان كل طرف يبداأ 
بالتخن����دق ام����ام الط����رف االخ����ر، وتب����داأ امل�ساكل 
الت����ي مل تك����ن ق����د اأ�سبح����ت ه����ي فع����ال ً م�سكل����ة 
و�سرفتن����ا ع����ن الوظيف����ة اال�سا�سي����ة وهي خدمة 

البلد.
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وبتعب����ري اآخر هن����اك نفاق �سيا�سي، وه����ذا النفاق 
ال�سيا�سي لالأ�س����ف ممكن ان يحُ�سغي اليه البع�س 
.. وكل م����ن االخ����وة ل����و اعط����ى ظه����ره لالآخ����ر؛ 
�سي�سم����ع و�ساي����ة يف اأخي����ه و�ساحب����ه ار�س����اًء لهذا 
الوا�س����ي، والوا�س����ي �سيذه����ب اىل ف����الن وي�سمعه 
نف�����س ه����ذه الو�ساي����ة .. وت����رى كال منه����م يدي����ر 
ظهره عن االآخر بحيث ي�سعب عليهم ان يلتقوا 
ويجتمع����وا يف م����كان واح����د ويحل����وا امل�سكلة، الأن 
ه����ذا ق����د امت����الأ غيظ����اً وه����ذا ق����د امت����الأ غيظ����اً، 
وال�سبب وجود بع�س ال�سا�سة الذي تعود ان ياأكل 
عل����ى فت����ات املوائ����د، ويرتبط بو�سع مع����ن .. اأما 
نف�س����ي فه����و ي�سع����ر بالنق�����س او يرتب����ط بجه����ات 
لي عليه ما تريد، والنتيجة اأحدث  اخ����رى هي تحُ
هذا ال�سرخ بن فرقاء �سيا�سين يفرت�س بهم ان 
يكر�سوا عملهم ووقتهم من اجل خدمة البلد . 

احل����وار اخ����واين الب����د ان يكون هو �سي����د املوقف، 
واالبتعاد عن كل التجاذبات واخلطابات املت�سنجة 
و�ستزيده����ا  فرق����ة  امل�ساأل����ة  �ستزي����د  ه����ذه  الن   ،
تو�سع����ة. الذي يحب ان يلم ال�سمل ويحاور عليه 
ان يتق����دم الأخي����ه .. وان الكث����ري م����ن امل�ساكل هي 
ب�سب����ب الطرف الثالث ال����ذي ال يريد لهذا البلد 

ان ي�ستقر..
اذا اردن����ا ان نحل امل�ساكل الب����د ان نكون جريئن 
يف ط����رح امل�سكلة ملن ي�ساركني، واي�ساً جريئن يف 
ط����رح احللول ملن ي�ساركن����ي، وهذه تكون يف رقبة 
����ل  االإخ����وة ال�سا�س����ة، الذي����ن نطم����ح منه����م ان حتحُ
جمي����ع امل�س����اكل ع����ن طري����ق التفاه����م، واأحده����م 
يق����رتب من االآخر بخط����وات �سادقة يف �سبيل ان 

يحفظ لهذا البلد هيبته وا�ستقراره ووحدته.

األمر الثاني :
طبعاً املطر نعمة من نعم اهلل تبارك وتعاىل، لكن 
يف بع�����س احلاالت االمطار تك����ون م�سكلة ونقمة 
عل����ى اآخرين ل�سبب او الآخر .. طبعاً م�سكلة بقاء 
املي����اه يف امل����دن، و�سعوبة ت�سريف مي����اه االمطار 

حقيقة هناك م�سكلة..
العلمي����ة  املوؤ�س�س����ات  وكل  الع����امل  دول  كل  يف 
والتنفيذية توجد هناك طبقة ت�سمى الطبقة او 
الكوادر الو�سطى، ويكون عددها دائماً هو االأكرب 
ويك����ون االحتياج اإليها اأكر، ف����اإذا عندنا م�سروع 
مث����ال ً خط����ط له ثالث����ة مهند�سن وق����د ي�ستمر 

امل�س����روع ل�) 3-4( �سن����وات، واذا جئنا اىل التنفيذ 
كث����ري م����ن فق����رات التنفي����ذ تك����ون عن����د الك����وادر 
الو�سط����ى، وامل�سكل����ة عندنا يف الع����راق ان الكوادر 
الو�سطى هي كوادر غري مهنية، مبعنى ان هناك 
طبق����ات من العل����م، الكوادر الو�سط����ى حتتاج اىل 
حال����ة من حاالت العلمية، مبا يتنا�سب مع حجم 
العم����ل املر�س����ود لها، وهذه الطبق����ات العلمية يف 
موؤ�س�س����ات الدول����ة مه����م ج����داً ان نوّف����ر الك����وادر 

الو�سطية ..
����رف علي����ه  م����ن غ����ري ال�سحي����ح ان م�سروع����ا �سحُ
اماك����ن  يف  في����ه  وا�ستع����ن  الدنان����ري   مالي����ن 
مف�سلي����ة منه بعامل ال اعرف����ه، وبعامل لي�س له 
اأي خ����ربة، ف����اذا اخط����اأ ه����ذا العام����ل يف عمله وان 
كان����ت عملي����ة ب�سيط����ة، لك����ن ه����ذا العام����ل عنده 
ق�س����ور يف الفه����م ال تق�س����ري، هو عام����ل خمل�س 
لك����ن ال يع����رف، جئنا به من م����كان جتمع العمال 
وكلفن����اه به����ذا العم����ل، وه����و ال يعرف����ه وامل�س����روع 

بهذه النتيجة �سينهار ب�سبب هذه االخطاء ..
وامث����ال ذل����ك م����ن الك����وادر الو�سط����ى كث����ري جداً 
.. الدول����ة م�سوؤول����ة، فبع�س امل�ساري����ع لي�س فيها 
ف�س����اد، وامل�ساري����ع خمطط له����ا تخطيط����اً جيداً، 
اختب����ار  اأي  ومبج����رد  تعم����ل  ال  امل�ساري����ع  لك����ن 

�ستف�سل ..
الحظوا الكوادر من الذي عمل؟ ومن هي اجلهات 
الت����ي ا�ستغلت حتت االر�����س؟ العمل غري املنظور 
يحتاج اىل دقة وخربة، لذا على موؤ�س�سات الدولة 
جميع����اً ان تلتف����ت اىل ان الكوادر الو�سطية، البد 
ان حتظ����ى مبعهد علم����ي تطويري، وهذا العامل 
يف موؤ�س�سات الدولة ال يحق له ان ن�ستاأجره ما مل 
يك����ن مزّوداً به����ذه ال�سروط .. اخواين هذا االمر 
لي�����س �سيا�سي����اً وامل�سكل����ة عندن����ا خل����ط اجلوان����ب 

اخلدمية التعليمية مع اجلوانب ال�سيا�سية ..
هن����اك خ����رباء يف ه����ذا اجلان����ب كث����ريون، ما �سر 
الدولة االن لو ت�سجع على ذلك؟ وتهيئ �سخ�سا 
مل����دة ثالث����ة ا�سه����ر لعل����ه يح�س����ل عل����ى ن����وع م����ن 
التدري����ب العلم����ي حت����ى نحافظ عل����ى موؤ�س�سات 

الدولة ..
البد للعراق عندما يبني امل�ساريع ان يكون علمياً 
يف جمي����ع املفا�س����ل، وان����ت تري����د ان توؤه����ل كوادر 
عراقية؛ البد ان ت�سجعهم وتوفر لهم فر�سة حتى 
يعملوا، وعندما يكون هذا ال�سخ�س يتمتع ب�سهادة 

على  اع����رتاف، 
ان  يتمك����ن  ان 

يعم����ل يف احل����دادة او ال�سمك����رة او االخت�سا�سات 
االخ����رى .. اذا مل يح�س����ن االداء التنفيذي ب�سكل 
علم����ي ومهني ال �سك وال ري����ب انه �ستكون هناك 

م�سكلة ..

األمر الثالث :
ن�سيح����ة ل����كل م�س����وؤول ومهم����ا يك����ون موقع هذا 
امل�س����وؤول يف الدول����ة.. ان يدقق يف �س����دق العيون 
الت����ي تنقل له االخب����ار، الأنه �سيبن����ي موقفاً على 
م����ا يحُنقل له، ف����اذا كانت العيون غري �سادقة، واذا 
كان����ت العي����ون ه����ي حتت����اج اىل عي����ون، واذا كان 
النق����ل مبنيا عل����ى اأمور �سخ�سي����ة �سرفة؛ قطعاً 
�سيظل����م النا�����س، و�سي����زج زي����د يف موقع ه����و لي�س 
اه����ال ً ل����ه، الأن م����ن زّكاه علمي����اً ومعرفي����اً عي����ون 
غ����ري �سادق����ة، وبالنتيجة امل�س����وؤول اعتمد عليهم 

وزاد يف الطن بّلة.
واي�س����اً العيون قد ال تنقل اخل����ربات ال�سحيحة 
والواقعي����ة والعلمي����ة، لوج����ود موق����ف �سخ�س����ي 
معه����م، واي�س����اً �سيعّر�����س اجليد اىل ظل����م.. باأن 
ِقل����ت عنه  ال نعطي����ه موقع����اً، الأن ال�سمع����ة الت����ي نحُ
�سمعة غري جي����دة، وواقع الق�سية خالف ذلك.. 
ه����ذه العيون التي يك����ون امل�سوؤول م�س����وؤوال ً عنها 

هو الذي يحا�سب ..
كذل����ك توهن النا�س امر غري �سحيح، ويف نف�س 
الوقت اعط����اء منزلة الأحُنا�س غ����ري كفوئن اي�ساً 
غ����ري �سحي����ح، واحلكم����ة ع����ادة اذا اعطيتها لغري 
اأهله����ا ظلمته����ا، واإن منعته����ا عن اهله����ا ظلمتهم 

وهكذا ..
لذل����ك فعل����ى امل�س����وؤول ان يدق����ق ويبح����ث اىل ان 
يطمئ����ن ويتاأكد من �سالم����ة القرار، واال �سيكون 
اأي  يف  �سخ�����س  اأي  ظالم����ة  ع����ن  م�س����وؤوال ً  ه����و 
موؤ�س�سة من موؤ�س�سات الدولة، يكون هو م�سوؤوال 
ًعنه����ا .. العيون التي ال تنق����ل الواقع وامنا تنقل 
م����ا هي تري����د، فهذه لي�س����ت عي����ون �سادقة وامنا 

هي عيون خائنة ..
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م�ستقاٌة من اخُلطبة االوىل ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف 13/ربيع االول/ 1434هـ املوافق 2013/1/25 

)صلى اهلل عليه وآله وسلم(الربانيُة وتأثرُيها يف بناِء األمِة    شخصيُة النيبِّ

ال�سخ�سية  املوا�سفات  اإن  ال�سك   
العالية لنبينا االأكرم حممد بن عبد اهلل )�سلى 
لتبووؤ  اأهلته  من  هي  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل 
واالأنبياء  للر�سل  ك�سيد  ال�سامية  املكانة  هذه 
وكذلك  النبين،  وخامت  اأجمعن،  واخللق 
عليه  اهلل  )�سلى  ر�سحته  املميزات  هذه  فاإن 
واآله و�سلم( للقيام بهذه املهمة العظيمة وهي 
اأحاط  ملا  م�سافاً  الر�ساالت(،  )خاتة  تبليغ 
والرتبية  الرعاية  من  الكرمية  ب�سخ�سيته 
ويربز   .. االلهي  والت�سديد  والوحي  الربانية، 

ذلك من خالل: 
اأواًل: 

خالل  من  والتحّمل:  ال�سرب   
االأكرم،  لنبينا  العطرة  ال�سرية  ا�ستعرا�س 
عليه  اهلل  )�سلى  اأبتلي  قد  باأنه  �سنجد  فاإننا 
من  قبله  احد  به  يبتِل  مل  مبا  و�سلم(  واآله 
الب�سر،  عموم  عن  ناهيك   .. والر�سل  االنبياء 
هنالك  و�سلم(  واله  عليه  اهلل  وللنبي)�سلى 
عليه  اهلل  فيه)�سلى  قال  ال�ساأن  بهذا  حديث 
اأوذيت«  ما  مثل  نبيٌّ  اأوذي  ما   «  : و�سلم(  واله 

�سدق ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله و�سلم(.
واله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  واجه  ولقد 

وااليذاء  واملحن  ال�سعاب  من  الكثري  و�سلم( 
واجه  بل  ال�سريفة..  حياته  يف  امل�سركن  من 
ا�سحابه  بع�س  من  والع�سيان  التمرد  بع�س 
ال�سعاب  هذه  كل  قابل  فقد  ذلك  ومع  اأي�ساً، 
اأو  يتزعزع  ومل  بال�سرب،  واالإيذاء  واملحن 
اأو  يتوقف  ومل  قومه،  من  يتذّمر  اأو  ي�سعف 
املنزلة  ر�سالته  بتبليغ  قدماً  امل�سي  يف  يرتدد 
واالأو�ساع  الظروف  كل  قابل  بل  ال�سماء..  من 

بالعزمية والثبات.
ثانيًا: 

عليه  اهلل  )�سلى  القدرة  له  كانت   
ومداراتهم،  النا�س  ا�ستيعاب  على  و�سلم(  واله 
لعلى  واإنك   (  : بحقه  تعاىل  اهلل  قال  لذلك 
خلق عظيم(، وكذلك التعامل باحلكمة كمنهج 
مع جميع ا�سناف النا�س .. وكذلك مع الذين 
النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( بهم  اأبتلى 
من  بع�سهم  وكان  واملنافقن،  امل�سركن  من 
حمن  من  واجهه  ما  كل  ومع  منه،  املقربن 
واله  عليه  اهلل  )�سلى  ظل  فقد  وم�ساعب، 
والتعامل  املداراة  من  واحد  حال  على  و�سلم( 
باحلكمة.. فما واجهه من حاالت خمتلفة من 
عليه..  النا�س  تكالب  ومن  هزمية،  اأو  انت�سار 

لكنه  ظل يتعامل مب�ستوى واحد من احلكمة.
وبقي ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( 
على درجة عالية من التحمل و ال�سرب والتودد 
و�سل  حتى  بهم،  والراأفة  ومداراتهم،  للنا�س، 
اهلل  )�سلى  كان  حينما  اإنه  احلال،  باأ�سحابه 
عليه واله و�سلم(  يتو�ساأ؛ يت�سابقون لياأخذوا 

من قطرات ماء و�سوئه للتربك بها..
 ثالثًا: 

تكن من ايجاد دولة قوية: 
بالرغم من اإن النبي )�سلى اهلل عليه   
واله و�سلم( قد بعث يف و�سط اأمة متخلفة، بل 
بن  من  االأخري  ال�سف  يف  تقف  كانت  واإنها 
االمم يف ذلك احلن، حيث كان ينخر يف كيانها 
)�سلى  ولكنه  وال�سراعات،  والفرقة،  التناحر، 
اهلل عليه واله و�سلم( ويف فرتة زمنية ق�سرية، 
تكن من تاأ�سي�س قاعدة فكرية و�سعبية ثابتة، 
واأركز قواعد دولة قوية را�سخة، قيا�ساً بامل�ساكل 
املحيطة، وظروف الواقع املتاأزم حينئذ، بل واإن 
الق�ساء على  الوليدة تكنت من  الدولة  هذه 

اأكرب قوتن اآنذاك يف العامل .
رابعًا: 

واله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  قدرة   

قال اهلل تعاىل يف كتابه 
ٌد  مَّ العزيز: »َما َكاَن ُمَ

َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم 
ِ َوَخاَتَ  َوَلِكْن َرُسوَل اهللَّ

النَِّبيِّنَي ...« سورة 
األحزاب/40
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و�سلم( على تر�سيخ عاملية الر�سالة:
لقد ا�ستطاع النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( 
ان يوجه نحو عاملية الر�سالة، من خالل ك�سر 
القومية،  باحلالة  املرتبطة  واملوانع  احلواجز 
باحلالة  او  والع�سائرية  والقبلية  والعن�سرية، 
على  والق�ساء  بل  االقت�سادية،  او  االجتماعية 
كل احلواجز التي �سنعها ال�سيطان او و�سعها 
والهوى  ال�سيطان،  من  بتاأثري   .. االن�سان 

واالنحراف.
خام�سًا : 

النبي  �سخ�سية  يف  القدوة  جانب   
)�سلى اهلل عليه واله و�سلم(:

درا�سة  اىل  م�ستمرة  بحاجة  نحن   
اهلل  )�سلى  االأكرم  الر�سول  �سخ�سية  اأبعاد 
عليه واله و�سلم( لكي يت�سنى لنا التعرف على 
ال�سامية،  واأخالقها  املميزة،  خ�سائ�سها  بع�س 
هذه  مثل  لنا  بالن�سبة  جت�سده  ان  ميكن  ومبا 
من  القدوة  �سفات  من  الربانية،  ال�سخ�سية 

خالل:
وتاريخه  القدوة  �سفات  وا�ستذكار  اأ - مراجعة 
�سور   لدينا  ترت�سم  اأن  اأجل  من  ومواقفه، 
ذهنية لتلك ال�سخ�سية، وتنعك�س على اأخالقنا، 
ومن ثم نحاول ان ننقلها اىل �سلوكنا وافعالنا، 

وجت�سيدها على اأر�س الواقع..

ب - عندما جند اال�سخا�س الذين يعي�سون بن 
القدوة  �سفات  لنا  يج�سدون  وهم  ظهرانينا.. 
الطبيعي  االمتداد  ميثلون  والذين  ال�ساحلة، 
و�سلم(،  واله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  ل�سفات 

وهم االئمة واملراجع والعلماء..
ل�سخ�سية  الذهنية  ال�سورة  تغيب  قد  ت - 
القدوة من حياتنا، ولكن عندما يتم جت�سيدها 
من قبل �سخ�س يعي�س و�سطنا، ف�سوف ي�سبح 
هذا التج�سيد العملي اكر تاأثرياً علينا، واأكر 

فاعلية يف التاأثري على �سلوكياتنا.

رسوُل اهلل األسوة والقدوة

لقد اأكرم اهلل تعاىل الب�سرية جميعاً بالر�سالة اخلاتة 
الت���ي بعث اهلل بها ر�سوله ب�س���رًيا ونذيًرا، فقال تعاىل: 
ًة ِللَنّا�ِس َب�ِسرًيا َوَنِذيًرا{ ]�سب�أ:  }َوَم���ا اأَْر�َسْلَناَك اإِاّل ََكاَفّ
28[؛ ليخرجه���م من الظلم���ات اإىل النور، ومن عبادة 
العباد اإىل عبادة رِبّ العباد، ومن جور االأديان اإىل عدل 
االإ�س���الم، ومن �سيق الدني���ا اإىل �سعتها، فا�ستحَقّ بحٍقّ 
اأن يكون ر�سول اهلل منقًذا للب�سرية، واأ�سوة للعاملن.    

فق���د ج���اء ر�س���ول اهلل حمم���د )�سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه 
و�سل���م( مبنه���ج �سامل كام���ل للحياة، ي�سع���د من يعي�س 
يف ظالل���ه، وينعم بالراحة واالأم���ان؛ الأنه منهج رباين 
يخاط���ب الفط���رة ال�سليم���ة يف االإن�س���ان، وي���وازن ب���ن 
وحي���ة واجل�سدي���ة، فتعام���ل ر�سول اهلل  متطلباته���ا الرحُّ
ة،  تع���اىل م���ع كل االأم���ور الت���ي واجهت���ه بطريق���ة ف���َذّ
���رة، اأخرج���ت لن���ا كن���وًزا هائلة م���ن فنون  ���ة مطَهّ َنّ وب�سحُ

التعامل، ومن اآداب العالقات.
فال يخلو باحلقيقة اأيحُّ قول اأو فعل لر�سول اهلل )�سلى 
لٍق ك���رمي، واأدب رفيع، بلغ  اهلل علي���ه واآله و�سلم( من خحُ
في���ه ال���ذروة، وو�س���ل - ب���ال مبالغة - اإىل قم���ة الكمال 
ر  الب�س���ري، حت���ى يف املواق���ف الت���ي ي�سع���ب فيه���ا ت�سوحُّ
ٍر؛ وذلك كاأمور احلرب وال�سيا�سة،  االأخالق كعامٍل موؤِثّ
وم���ن ث���م كيفي���ة التعام���ل م���ع الظامل���ن والفا�سق���ن 
وكذل���ك  به���م،  واملرتب�س���ن  للم�سلم���ن،  واملحارب���ن 
يف توا�سع���ه، وقيادت���ه، واإعطائ���ه احلق���وق الأ�سحابه���ا، 
ا ِنْع���َم االأب والزوج  ويف حّل���ِه للم�س���كالت، كم���ا كان اأي�سً
وال�ساحب.. االأمر الذي ن�ستطيع اأن نفهم منه قوله : 

َم َمَكاَرَم االأَْخاَلِق«. ا بحُِعْثتحُ الأحَُتِ َ »اإِمَنّ

فالعظم���ة يف �سرية ر�س���ول اهلل حممد )�سلى اهلل عليه 
واآل���ه و�سلم( ال حدود لها.. لقد اأثبت ر�سول اهلل)�سلى 
اهلل علي���ه واآله و�سلم( اأن القواعد املثالية الراقية التي 
ج���اءت يف كت���اب اهلل م���ا ه���ي اإاَلّ قواع���د عملي���ة قابل���ة 
للتطبي���ق، واأنها �ساحلة لتنظيم حياة الب�سر اأجمعن، 
واأنه���ا الدلي���ل الوا�س���ح مل���ن اأراد الهداي���ة ب�س���دق، كما 
كان���ت حياة ر�س���ول اهلل ترجمة �سادقة ل���كل اأمر اإلهي، 

فكان كل ذلك دليال على �سدق نبوته وكمال ر�سالته!
وكان )�سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�سلم( خري ق���دوة وخري 
ق حبحُّه يف قلوبهم؛ حتى كان  َمَثل الأ�سحابه؛ لذلك تعَمّ
وحه وال ي�ساب  ���ى اأحدهم اأن يفدي ر�س���ول اهلل برحُ يتمَنّ
ب�سوك���ة توؤذيه.. هكذا عا�س حمم���د النبي يف وجدانهم 

و�سمائرهم.

د. راغب ال�سرجاين
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منقول عن موقع مكتب 
المرجع الديني األعلى 

سماحة آية اهلل العظمى 
السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله الوارف ( 
www.sistani.org

استفتاءات متنوعة

ال�سوؤاُل :ما هي جل�سة اال�سرتاحة الواردة يف ال�سالة؟
اجل���وابحُ :االح���وط وجوب���اً اأن يجل����س م�ستقراً بع���د ال�سج���دة الثانية قبل القي���ام وت�سمى 

بجل�سة اال�سرتاحة.
ال�سوؤال :هل يجب جل�سة اال�سرتاحة بنی ال�سجدتنی يف النافلة ام ي�ستحب ؟

اجلواب :يجب اجللو�س بعد ال�سجود مطمئناً ثم االنحناء لل�سجدة الثانية .
ال�سوؤال :هل جل�سة اال�سرتاحة احتياط وجوبي ؟

اجل���واب :نع���م االأح���وط وجوب���اً االإتيان بجل�س���ة اال�سرتاح���ة وهي اجللو�س بع���د ال�سجدة 
الثانية يف الركعة االأوىل والثالثة مما ال ت�سهد فيه.

ال�ســوؤال :ب�ســاتنی النخيل التي حتيط باملدينة املنورة قد بلغتها بيوتها اليوم 
و�سارت مت�سلة بها فهل يلحقها حكم املدينة املنورة؟

اجل���واب :اإذا كان���ت بحي���ث تع���د عرف���اً جزءاً م���ن املدينة املن���ورة ت�سمله���ا االأح���كام الثابتة 
للمدينة بعنوانها واما اإذا عدت من اأطرافها وتوابعها فال ت�سملها تلك االأحكام.

ال�ســوؤال :الرو�ســة ال�ســريفة هل تعد مكانًا م�ستقاًل عن �ســائر امل�سجد النبوي 
بحيث لو امكن امل�ســلي ال�ســجود يف غريها على ما ي�ســح ال�سجود عليه مل يجب 

عليه االنتقال اليه؟
اجل���واب :الرو�س���ة املبارك���ة ج���زء من امل�سج���د ال�سريف وان كان���ت من اأف�س���ل اأماكنه فان 
وجد املوؤمن يف غريها من امل�سجد مكاناً ميكن اأداء ال�سالة فيه مع ال�سجود على ما ي�سح 
ال�سج���ود علي���ه من دون خمالفة التقية – حتى املداراتية – مل يجتزئ بال�سالة فيها مع 
ال�سجود على الفرا�س ونحوه بال فرق يف ذلك بن الفري�سة والنافلة نعم ال باأ�س باالإتيان 

بالنافلة رجاًء.
ال�ســوؤال :ما حكم ال�ســالة يف امل�ســجد والرو�ســة ال�ســريفة املباركة يف املدينة 
املنورة اإذا مل يتوفر لدينا ما ي�سح ال�سجود عليه، وهل يختلف احلكم اإذا كانت 

ال�سالة نافلة؟
اجل���واب :اإذا مل يوج���د يف امل�سجد مكان يتي�ّس���ر ان ي�سجد فيه على ما ي�سح ال�سجود عليه 
م���ن دون خمالف���ة التقي���ة – وان كان���ت مداراتي���ة – جاز ال�سجود عل���ى الفرا�س وال يجب 
االنتق���ال اإىل خ���ارج امل�سج���د واأم���ا م���ع تي�ّس���ر ال�سج���ود عليه يف م���كان اآخ���ر يف امل�سجد من 
دون منافات���ه للم���داراة فالبد من اختي���اره وان كان خارج الرو�س���ة ال�سريفة، نعم ال باأ�س 
باالإتي���ان بال�س���الة النافلة رجاًء يف الرو�سة ال�سريفة مع ال�سجود على الفرا�س وان تي�ّسر 

االإتيان بها يف مكان اآخر من امل�سجد مع ال�سجود على ما ي�سح ال�سجود عليه.

يعتقد ال�ســيعة على خالف اأهل ال�ســنة 
للر�ســول  والكاملــة  التامــة  بالع�ســمة 
حممــد )�ســلى اهلل عليــه واآلــه( حتى 
يف ال�ســوؤون املتعلقة باحلياة املعي�ســية، 
القراآنيــة  الن�ســو�ض  مــن  الكثــري  واأن 
وال�ســواهد التاريخية تثبت مبا ال يدع 
جماال لل�ســك ما يذهب اليه اأهل ال�سنة 
فما تف�ســري  ترخي�ســه  �سلى اهلل عليه 
ـف من املقاتلنی يف  واآلــه  لبع�ض من تخلَـّ
عدم امل�ساركة يف اجلهاد، اأو النزول عند 

املوقع املحدد يف موقعة بدر الكربى؟
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�لع�صمة �لتامة لنبينا حممد �صلى �هلل عليه و�آله
اّن االأدّل���ة القائم���ة عل���ى الع�سمة   
التاّم���ة لالأنبي���اء )عليه���م ال�س���الم( عموماً 
ولنبّين���ا حمّمد )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( 
خ�سو�س���اً اأدّل���ة عقلّي���ة ونقلّي���ة ال يعرتيه���ا 
ال�س���ك والري���ب � كما قّرر يف حمّل���ه � ، وعليه 
فالب���ّد م���ن تاأوي���ل ما ج���اء خالف���ه � اإن �سّح 
�سن���ده � ف���اّن ما يوه���م خالف تل���ك القاعدة 
مردود ، اإذ اأّن القاعدة املذكورة مل تبنت على 
االأمثل���ة حّت���ى يرد عليها النق����س ، بل يجب 
اأن يف�ّس���ر كّل ح���ادث على �سوء تلك القاعدة 
. ث���ّم اإّن م���ا ذكرت���وه يف املق���ام ال ي�سلح الأن 

يكون مورداً للنق�س ملا يلي : 
اأّواًل :

اإّن م���ا ذك���ر يف بع����س كت���ب ال�سري    
والتاري���خ � م���ن اأّن النب���ي )�سل���ى اهلل علي���ه 
واآله و�سّلم( قد نزل اأدنى ماء ببدر  اأّواًل وثّم 
بعد ما اأ�سار عليه احلباب بن املنذر باأن ينزل 
اأدن���ى ماء من الق���وم وي�سنع اأحوا�ساً ومينع 
امل�سرك���ن م���ن امل���اء �س���ّوب الر�س���ول )�سلى 
اهلل علي���ه واآل���ه و�سّل���م( راأيه واأم���ر بتنفيذه � 
مل ي�س���ّح لوج���وه : منها: اإّن امل�ســركنی هم 
الذين �سبقوا بالنزول يف بدر وال يعقل اأن 
ينزلــوا يف مكان ال ماء فيــه ويرتكوا املاء 

لغريهم من امل�سلمنی.
 ومنها:

  اإّن العــدوة الق�ســوى التي نزلها 
امل�ســركون كان فيهــا املــاء وكانت اأر�ســًا ال 
باأ�ض بها ، على العك�ض مّما نزلها امل�ســلمون 
وهــي العدوة الدنيا ومل يوجد فيها املاء ) 
فت���ح القدي���ر 291/2 ، 311 � الك�س���اف 223/2 
، 203 � تاري���خ اخلمي����س 375/1 � تف�س���ري ابن 

كث���ري 292/2 � ال���در املنث���ور 171/3 � ال�س���رية 
احللبّي���ة 154/2(.ومنه���ا: اإّن اب���ن اإ�سح���اق � 
م���ن اأ�سحاب ال�سري � ين�ّس على اأّن امل�سركن 
وردوا احلو����س فاأمر النبي )�سلى اهلل عليه 
)الكام���ل  يعرت�سوه���م  ال  اأن  و�سّل���م(  واآل���ه 
الب���ن االث���ري 123/2(.ومنه���ا اإّن املن���ع م���ن 
ومب���ادئ  اأخالقّي���ات  م���ع  ين�سج���م  ال  امل���اء 
االإ�س���الم ونبّي���ه االأعظ���م )�سل���ى اهلل علي���ه 
واآل���ه و�سّلم(. فاإذاً ال�سحيح هو الرواية التي 
تق���ول ب���اأّن امل�سلم���ن مل يكون���وا عل���ى امل���اء ، 
فاأر�س���ل اهلل ال�سم���اء عليه���م لي���اًل حتى �سال 
الوادي فاتخذوا احليا�س كما جاء يف الذكر 
احلكيم : )) اإذ يغ�سيكم النعا�ض اأمنة منه 
وينــزل عليكم من ال�ســماء مــاًء ليطّهركم 
ولريبــط  ال�ســيطان  رجــز  ويذهــب  بــه 
 )) االأقــدام  بــه  ويثّبــت  قلوبكــم  علــى 
)االأنف���ال:11( وهذا هو �سّر بن���اء االأحوا�س 

ال ما ذكروه . 
ثانيًا :

  اّن البع����س قد ذك���روا اإّن الر�سول 
)�سل���ى اهلل عليه واآله و�سّل���م( رّخ�س طلحة 
و�سعي���د بن زيد وعثمان يف ع���دم امل�ساركة يف 
ب���در ، ث���ّم �سرب لهم �سهامهم م���ن الغنائم ، 
وهذا اأي�ساً من املو�سوعات! اإذ جاء يف بع�س 
الكت���ب اأّن العّلة للتخّلف يف االأولين � طلحة 
و�سعي���د � ه���و التج�ّس����س خل���رب الع���ري باأم���ر 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( ) ال�سرية 
احللبّي���ة 147/2 ، 185 ( ، وج���اء يف بع�سه���ا 
االآخر اّنهما كانا يف جتارة اإىل ال�سام ) �سرية 
اب���ن ه�سام 399/2 � التنبيه واالإ�سراف / 205 
� االإ�ساب���ة 229/2 ( ؛ ف���اإذا كان���ت العّل���ة هذه 

، ه���ل يعق���ل اأن ي�س���رب لهم���ا �سهامهم���ا من 
الغنائ���م ؟! خ�سو�س���اً اأّن ال�سيوط���ي وغ���ريه 
ينكران هذه الف�سيلة لغري عثمان ) ال�سرية 

احللبّية 185/2 (. 
واأّم���ا يف مورد عثم���ان فاّن الرواية   
لتمري����س  اإّنه���ا  تخّلف���ه،  عّل���ة  تذك���ر  الت���ي 
زوجته رقّي���ة باأمر الر�سول )�سلى اهلل عليه 
واآل���ه و�سّل���م( متعار�س���ة م���ع الرواي���ة الت���ي 
ت�س���ّرح ب���اّن العّل���ة ه���ي اإ�سابة عثم���ان نف�سه 
باجلدري ) ال�سرية احللبّية 185/2 ، 146 (، 
واأي�س���اً كان بع�س امل�سلم���ن يعرّيون عثمان 
بع���دم ح�س���وره يف ب���در وه���ذا ال ين�سجم مع 
رخ�ست���ه فيه ، اإذ كيف خف���ي هذا العذر على 
مث���ل عب���د الرحمن ب���ن عوف واب���ن م�سعود 
) م�سن���د اأحم���د 68/1 ، 75 � االأوائ���ل 305/1 
� حما�س���رات االأدب���اء للراغ���ب 184/2 � ال���در 
 �  207/7 والنهاي���ة  البداي���ة   �  89/2 املنث���ور 
�س���رح النهج 21/15 � مغازي الواقدي 278/1 
� ان�س���اب االإ�س���راف 36/5 � الريا����س الن�س���رة 

 .) 97/2
واأخريًا

، لق���د جاء يف حديث منا�سدة علي    
)علي���ه ال�س���الم( الأ�سحاب ال�س���ورى � وفيهم 
طلح���ة وعثم���ان � قوله : )اأفيكــم اأحد كان 
لــه �ســهم يف احلا�ســر و�ســهم يف الغائــب ؟ 

قالوا : ال(.
)علي���ه  عل���ي  االإم���ام  ترجم���ة   (   
ال�س���الم( م���ن تاري���خ اب���ن ع�ساك���ر ، بتحقيق 
املحم���ودي 93/3 ( وه���ذا يفّن���د كالم الق���وم 

من االأ�سا�س !! 
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واال�ستثم���ار  االقت�س���اد  جلن���ة    
الربملاني���ة تتوق���ع اإق���رار املوازنة يف �سهر 
اآذار املقبل، فيما عزت التاأخري يف االإقرار 
اإىل ط���رح ق�سايا �سيا�سي���ة �سمن جدول 
اأعمال الربمل���ان وم�ساألة حتويل حمايات 

النواب اإىل وزارة الداخلية.
              وزارة النف���ط تدع���و خريج���ي 
الدرا�س���ي  للع���ام  النفطي���ة  املعاه���د 

2011-2012 اإىل مراجع���ة معاهده���م 
الأغرا�س التعين.

                مدي���ر ع���ام ال�سرك���ة العام���ة 
لنقل امل�سافرين والوفود عادل ال�ساعدي 
يوؤك���د اأن���ه يف القري���ب العاج���ل، �ست�سهد 
بغ���داد و�سول )220( حافلة ذات طابقن 

لتغطية مناطق العا�سمة.

قان���ون  تعدي���ل  الن���واب  جمل����س  ا�س���دار  بع���َد 
االنتخابات رقم )36( ل�سنة 2008، �سادقت رئا�سة 
اجلمهوري���ة عل���ى القان���ون مب���ا يتف���ق م���ع ق���رار 
املحكم���ة االحتادي���ة العلي���ا. ونق���ل بي���ان لل�سلطة 
الق�سائي���ة ان رئا�س���ة اجلمهوري���ة اعلن���ت �سدور 

قان���ون رق���م )114( ل�سن���ة 2012، وه���و التعدي���ل 
الراب���ع لقان���ون انتخاب���ات جمال����س املحافظ���ات 
 2008 ل�سن���ة   )36( رق���م  والنواح���ي  واالق�سي���ة 

املعدل.

ع���دَّ االأم���ن الع���ام ملجل����س ال���وزراء علي الع���الق، قرار 
جمل����س ال���وزراء باملوافق���ة على االتفاقية ب���ن العراق 
والكوي���ت لتنظي���م املالحة يف خور عبد اهلل التي وقعت 
ب�سكل اأويل مهما عدها باملهمة ، الفتا اىل ان االتفاقية 
فتح���ت الباب ملناق�سة بقية امللفات العالقة بن الكويت 

والعراق.واو�سح ان هذه االتفاقية مهمة جدا لتنظيم 
املالح���ة يف مين���اء خ���ور عب���د اهلل م���ن ناحي���ة امل���رور 
وال�سالم���ة البيئي���ة وكل اجلوان���ب ل�سم���ان ان�سيابي���ة 
املالح���ة يف هذه القناة، التي تقيم الكويت على جانبها 

املقابل ميناء عمالقا.

ق�س���م  ببغ���داد،  الربيطاني���ة  ال�سف���ارة  يف  افتت���ح 
التاأ�س���ريات لبدء ت�سلم طلبات املواطنن العراقين 
ومنحه���م التاأ�س���ريات مبا�س���رة م���ن بغ���داد. وقال���ت 
باإم���كان  اأ�سب���ح  ان���ه  العراقي���ة  اخلارجي���ة  وزارة 

املواطن���ن العراقين تق���دمي طلباتهم مبا�سرة اىل 
ال�سفارة الربيطانية يف بغداد بدال من عمان او بلد 

ثالث للح�سول على التاأ�سرية الربيطانية

اأعلن���ت اخلط���وط اجلوي���ة العراقي���ة، ع���ن تعاقدها 
ل�س���راء )50( طائرة ن���وع بوينغ )737( وبوينغ درمي 
عابرت���ن  طائرت���ن  اإىل  باالإ�ساف���ة   )787( الي���ر 
للق���ارات من �سنع �سرك���ة اإيربا�س االأوروبية، بينما 

اأك���دت وزارة النق���ل، ان اخلط���وط العراقية �ست�سري 
رح���الت بخط���وط اإ�سافي���ة اإىل العدي���د م���ن دول 

العامل.

رئاسُة اجلمهورية تصادق على قانون االنتخابات املعدل

اتفاقيٌة مع الكويت لتنظيم املالحة يف خور عبد اهلل

بريطانيا متنح العراقيني تأشرية دخول من سفارتها يف بغداد

اخلطوط اجلوية العراقية تتعاقد لشراء )50( طائرة جديدة

اكتشاف مياه كربيتية غنية يف 
الديوانية

أربيُل ..املركز الرئيسي لتجارة الذهب 
يف العراق

إطالق برنامج شامل لتحسني اخلدمات 
الصحية يف البالد

 اأعلنت مديرية بيئة حمافظة الديوانية، عن اكت�ساف 
عيون كربيتية يف املحافظة للمرة االأوىل، مو�سحة اأن 
العي���ون غنية ج���دا بامل���واد الكربيتية ومع���ادن اأخرى، 
كما اأكدت ت�سكيل فريق بالتعاون مع جامعة القاد�سية 
لدرا�سة اأنوع املعادن وا�ستثمار العيون طبيا و�سياحيا.

اأكدت جمعية �ساغة الذهب يف اإقليم كرد�ستان العراق 
اأن اأربي���ل، حتولت اإىل مرك���ز رئي�س لتجارة الذهب يف 
الع���راق، ويف ح���ن بينت اأن نحو )56( طن���اً من املعدن 
االأ�سف���ر دخلت اإىل املدينة ع���ن طريق مطارها خالل 
)2012( املن�س���رم، ف�س���اًل ع���ن الكمي���ات االأخرى التي 
وردته���ا ب���راً وم���ن داخ���ل الع���راق، ك�سف���ت ع���ن توج���ه 
�س���ركات عربي���ة واأوربي���ة متخ�س�س���ة بتج���ارة الذهب 

واالأملا�س لدخول اأ�سواق االإقليم خالل املدة املقبلة.

اعلنت احلكومة العراقية واالحتاد االأوروبي ومنظمة 
ال�سح���ة العاملي���ة، ع���ن انط���الق برنام���ج �سام���ل لبناء 
الق���درات، مدت���ه ث���الث �سن���وات، مل�ساع���دة احلكوم���ة 
العراقية وباالأخ�س وزارة ال�سحة، على زيادة قدراتها 
يف اال�ستفادة من املوارد املتاحة على نحو اأكر فعالية 

لتقدمي خدمات �سحية عالية اجلودة.
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حملٌة 
عاملية 

تعريفية 
بالر�سالة 

احل�سينية 
اخلالدة

م���ن البديهيات وامل�سلَّم���ات اإن ق�سية االإمام احل�س���ن عليه ال�سالم ال تثل   
واقع���ة تاريخي���ة معينة بل هي ق�سي���ة اإن�سانية عاملية ت�ستمد منه���ا الدرو�س واملعاين 

لي�س للم�سلمن فح�سب بل للذين يعتنقون الديانات االخرى اي�سا.
���رت جمموعة من ال�سباب امل�سلم يف نقل هذه الر�سالة  وم���ن هذا املنطلق فكَّ  
اىل �سعوب العامل كي تتو�سح االأمور وتنجلي ال�سيما مع وجود جهات مغر�سة حتاول 
ان تزعزع الدين االإ�سالمي ، فجاءت حملة »من هو االإمام احل�سن عليه ال�سالم« يف 

العا�سمة الكندية اوتاوا.
يق���ول اح���د منظمي احلملة اأب���و القا�سم حممد ، تعد ه���ذه احلملة امتدادا   
للحملة التي قام بها بع�س ال�سباب يف لندن بهدف تعريف املجتمع الغربي ب�سخ�سية 
االإم���ام احل�س���ن علي���ه ال�س���الم واأهدافه اخلال���دة ، واأ�س���اف قمنا بتوزي���ع هدية  هي 
عب���ارة ع���ن كي�س و�سع فيه كارت للتعري���ف ب�سخ�سية واأهداف االإم���ام احل�سن عليه 
ال�س���الم وكذلك قلم طبع عليه ا�س���م املوقع االلكرتوين للحملة للتعريف اأكر بهذه 

ال�سخ�سية العظيمة.
مات احلمل���ة :  ان الهدف من حملة »من هو  بدوره���ا قال���ت علي���اء طالب احدى منظِّ
االإم���ام احل�س���ن عليه ال�س���الم« يف اأوتاوا هو  لن�سرك جميع النا����س يف اأ�سئلة واأجوبة 
ح���ول ه���ذه ال�سخ�سي���ة العظيم���ة فالي���وم فع���ال معرفة االإم���ام احل�سن ه���ي املعرفة 
احلقيقي���ة للكرام���ة والعدال���ة واملعن���ى احلقيق���ي لال�ستقام���ة وحق���وق االإن�س���ان من 
خالل هذه احلملة العاملية ، واأ�سافت: الذي نريده للمجتمعات يف العامل ان تتعرف 

على هذه ال�سخ�سية وتنتفع من درو�س االإمام احل�سن عليه ال�سالم.
اأم���ا حمم���د �سليم���ان فقال يف ه���ذا اخل�سو�س ، نحن هنا الي���وم لن�سر كلمة   
االإم���ام احل�س���ن علي���ه ال�س���الم هذه احلمل���ة بداأت يف اململك���ة املتح���دة وكانت ناجحة 
ج���دا م���ن خالل اإي�سال الر�سال���ة اىل 4 مالين �سخ�س تقريبا ونح���ن اأتينا بالفكرة 
اىل هن���ا ، وا�س���اف ، باعتق���ادي ان هذا االأم���ر مهم جدا الأنه ولوق���ت طويل احتفظنا 
باالإم���ام احل�س���ن الأنف�سنا فقط ومن املهم ج���دا ن�سر كلمته اىل العامل كون االأخالق 
والقيم التي يحملها االإمام احل�سن التي اأظهرها هي �ساملة لي�س لنا فقط لنا نحن 

كم�سلمن وك�سيعة بل هي لالإن�سانية جمعاء.

«من هو الإماُم احل�سني عليه ال�سالم«
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واأقي���م املهرج���ان حت���ت �سع���ار )م���ن َه���دي النب���وة 
نت���وج الع���امل ر�سالة �س���الم( للفرتة ما ب���ن )15 – 
17( ربي���ع االأول 1434 مب�سارك���ة �سخ�سي���ات ديني���ة 
واأكادميي���ة وباحث���ن واأدب���اء و�سع���راء وفنان���ن من 
تون����س وم�سر واجلزائر واليم���ن وال�سودان واإيران 
والبحري���ن ولبن���ان وال�سعودية واملغ���رب وفل�سطن 
والنيج���ر وكندا وايرلن���دا اإ�سافة اإىل البلد امل�سيف 

العراق.
وافتتح���ت فعالي���ات املهرجان ع�سر  يوم   
االأح���د 2013/1/27 يف ال�سح���ن احل�سيني ال�سريف 
و�س���ط ح�س���ور حا�س���د م���ن امل�سارك���ن يف  املهرجان 
ومثقفن واإعالمين اأ�سادوا بهذا الكرنفال الثقايف 

الذي يحيي ذكرى الوالدة العطرة.
و�س���ّم املهرج���ان فعالي���ات ثقافية وفنية   

الف���ن  ومعر����س  االأكادميي���ن  موؤت���ر  بينه���ا  م���ن 
وحماف���ل  والزخرف���ة  العرب���ي  واخل���ط  الت�سكيل���ي 

قراآنية واأم�سيات �سعرية.
وابتــدئ االحتفــال بتــالوة عطــرة  الآيــات 
الكتــاب العزيــز تالهــا املقــرئ احلــاج عــادل 
الكربالئــي، تبعتها كلمة االأمانتــنی العامتنی 
للعتبتــنی املقد�ســتنی األقاها �ســماحة ال�ســيخ 
عبــد املهدي الكربالئي الــذي قال فيها: »ترُّ 
علين���ا ه���ذه الذك���رى والع���امل االإ�سالم���ي م���ا ب���ن 
خ���ارج يوا�س���ل االإ�س���اءة واالنتهاك لرمزن���ا املقد�س 
�سي���د الكائن���ات واالأنبي���اء )�سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه(، 
وداخ���ل يعي����س �سعف���اً وتزق���اً واحرتاب���اً طائفي���اً،  
والب���ّد من���ا اأواًل اأن نبح���ث ع���ن االأ�سب���اب التي تدفع 
ه���وؤالء لالإ�س���اءة للنب���ي وال���ذي يظه���ر م���ن خ���الل 

ال�سبك���ة  عل���ى  واالأ�سئل���ة  اال�ستبيان���ات  �سفح���ات 
العاملي���ة للمعلوم���ات )االإنرتن���ت( ان االأ�سب���اب اإم���ا 
جه���ل ب�سخ�سي���ة النب���ي اأو حق���د اأو  افتت���ان بح���ال 
امل�سلم���ن ولع���ل الن�سب���ة االأغل���ب ه���ي اجله���ل ف���اإن 
�سفح���ات االإنرتن���ت بع���د االإ�س���اءات الت���ي �س���درت 
بح���ق النبي )�سل���ى اهلل عليه واآله( امت���الأت ب�سوؤال 
"َم���ْن ه���و حمم���ٌد" وه���ذا ال�سب���ب ي�ستوج���ب على 
امل�سلم���ن وخ�سو�ساً اأهل العلم والفك���ر واملوؤ�س�سات 
االإ�سالمي���ة اأن تقوم بتعريف هذه ال�سعوب بحقيقة 
االإ�س���الم و�سخ�سية النبي بجمي���ع اأبعادها الفكرية 

واالأخالقية«.
الوق���ت   يف    »امل�سلم���ن  اإن  واأ�س���اف،   
ه���ذه  اإىل االنفت���اح عل���ى  احلا�س���ر بحاج���ة ما�س���ة 
والثقاف���ة  العل���م  مراك���ز  خ�سو�س���اً  ال�سع���وب 

حتت �سعار 
)من َهدي النبوة نتوج العامل ر�سالة �سالم(

االأمانت����ان العامت����ان للعتبت����ن احل�سيني����ة والعبا�سي����ة املقد�ست����ن 
تقيمان مهرجان ربيع الر�سالة الثقايف العاملي ال�سابع

مبــ�ــســاركــة عــاملــيــة وا�ــســعــة، 
العامتان  االأمــانــتــان  اأقــامــت 
لـــلـــعـــتـــبـــتـــنی احلــ�ــســيــنــيــة 
والعبا�سية املقد�ستنی مهرجان 
العاملي  الثقايف  الر�سالة  ربيع 
ر�سول  ال�سابع مبنا�سبة والدة 
اهلل  )�سلى  حممد  ــالم  ــس االإ�
االإمام  وحفيده  ــه(  واآل عليه 
جعفر ال�سادق )عليه ال�سالم( 
من  ع�سر  لل�سابع  توافق  التي 

�سهر ربيع االأول.
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حتت �سعار 
)من َهدي النبوة نتوج العامل ر�سالة �سالم(

الع���ام ونحت���اج  ال���راأي  واالإع���الم ومراك���ز �سناع���ة 
اإىل اإطالعه���م عل���ى موؤلف���ات م�ست�سرقيه���م الذين 
اأن�سف���وا يف قراءته���م وكتابتهم للتاري���خ  االإ�سالمي 
نتح���رى  واأن  والقب���ول  للتاأث���ري  اأدع���ى  ذل���ك  ف���اإن 
الو�سائ���ل املتط���ورة املوؤثرة والفاعلة لك���ي ن�سل اإىل 
الت���ي يفهمونه���ا ويف  عقوله���م وقلوبه���م وبلغته���م 
و�سائ���ل اإعالمه���م ليعلموا ويتعرف���وا على �سخ�سية 
الر�س���ول )�سلى اهلل عليه واآل���ه( يف توا�سعه وعفوه 
ورحمت���ه واأنه كان رجاًل �ساماًل وكاماًل يف مقومات 
�سخ�سيت���ه االإن�ساني���ة يق���ود دول���ة وجيو�س���اً ويحكم 
ب���ن النا����س بالع���دل ويرب���ي النا�س ويتعب���د هلل عز 
وج���ل خري العبادة ومتفوقاً ومبدعاً يف كل جماالت 
ل���ق و�َسجي���ة اإال وق���د و�س���ل اإىل  احلي���اة وم���ا م���ن خحُ

كمالها االإن�ساين«.
وتاب���ع �سماحت���ه، »اأم���ا طائف���ة املفتونن   
بح���ال امل�سلم���ن وبتخلفه���م فه���وؤالء ينظ���رون اإىل 
ح���ال امل�سلم���ن ويقول���ون )ل���و كان دي���ن االإ�س���الم 
�سحيح���اً ول���و كان النب���ي حمم���د )�سل���ى اهلل عليه 
واآله( قائداً حكيماً لهذه اجلموع الكبرية من الب�سر 
لكّن���ا قد وجدناهم ينتجون ويربعون ويتفوقون يف 

جم���االت احلي���اة املختلف���ة، اأما اأن جن���د غالب اأتباع 
ه���ذا الرجل م���ن املتخلف���ن واملرتاجع���ن ح�سارياً 
واملهزومن ع�سكرياً واقت�سادياً وعلمياً( فهذا يعني 
عن���د ه���وؤالء املفتون���ن اإن ه���ذا الدين غ���ري �سحيح 
وزاد االأم���ر �س���وءاً عند ه���وؤالء اأنه حت���ى يف املجاالت 
اإىل  وي�س���اف  وا�سح���اً،  انهي���اراً  جن���د  االأخالقي���ة 
ه���ذه االأعم���ال االإرهابي���ة التي تقوم به���ا اجلماعات 
االإ�سالمي���ة املتطرف���ة م���ن اإزه���اق الأرواح االأبري���اء 
وتروي���ع االآمنن وتخريب املمتلكات واالعتداء على 

حقوق النا�س«.
واأ�س���ار �سماحته اإىل اإن االأمة االإ�سالمية   
بحاجة اليوم اإىل درا�سات وروؤية وا�سحة عن كيفية 
ال�سع���وب م���ن خ���الل  ل���دى  ال�س���ورة  تغي���ري ه���ذه 
االنفت���اح عليه���م وم���ن خ���الل الو�سائ���ل املوؤث���رة  يف 
قناعاته���م واآرائهم وانطباعاته���م، وي�ساف اإىل هذا 
ف���اإن امل�سوؤولي���ة تق���ع عل���ى عات���ق امل�سلم���ن الذي���ن 
تغرب���وا يف تلك الب���الد من خالل ات�سافهم باأخالق 
النب���ي )�سلى اهلل عليه واآل���ه( ومعا�سرتهم مع تلك 
االأق���وام وبالت���ايل الب���د م���ن التوا�س���ل امل�ستم���ر مع 
امل�سلم���ن املغرتبن لتوعيته���م بهذه االأمور وحثهم 

للمحافظ���ة عل���ى هويته���م االإ�سالمي���ة كم���ا ر�سمها 
االإ�سالم«.

واأم���ا على م�ست���وى الداخل فق���د اأو�سح   
ب���اإزاء  »بحاج���ة  باأّنن���ا  الكربالئ���ي  ال�سي���خ  �سماح���ة 
االأ�س���وات املتطرف���ة التي ت�سدر م���ن هنا وهناك اأن 
نر�ّس���خ ونعم���ق وندع���و اإىل لغ���ة االعت���دال واحلوار 
التكف���ريي  والفك���ر  التط���رف  ونب���ذ  والت�سام���ح 
والتالق���ي خا�سة بن ابناء املذاهب املختلفة للعمل 
وف���ق امل�س���رتكات التي جتمعن���ا، فاإن املرك���ز واملحور 
ال���ذي يتحرك حوله امل�سلمون جميعاً وتلتقي عنده 
قل���وب امل�سلم���ن وعواطفهم وحمبته���م هو تقدي�س 
�سخ�سي���ة النب���ي )�سل���ى اهلل عليه واآل���ه( واإجاللها 
واحرتامه���ا اإ�ساف���ة اإىل امل�س���رتكات الكث���رية، ف���اإن 
ذلك يدعو اإىل نب���ذ الت�ساحن واالحرتاب الطائفي 
خ�سو�س���اً عل���ى م�ست���وى الط���رح الفك���ري واجلدل 

ال�سيا�سي«.
وحي���ث اأّن���ه ال �سبي���ل اإىل »اإ�س���كات ه���ذه   
االأ�س���وات املتطرف���ة ف���ال منا����س م���ن ل���زوم ع���دم 
االإ�سغ���اء اإليه���ا واالعتن���اء بها الأنه���ا ال تثل اخلط 
االعت���دال  ب���ل  االإ�سالمي���ة  املذاه���ب  الأبن���اء  الع���ام 
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واالحرتام لالآخر هو النهج  املتبع لدى الغالب من 
امل�سلمن واملذاهب االإ�سالمية«.

واالأكادميي���ن  للباحث���ن  كان  كم���ا   
ع���ام  األقاه���ا مدي���ر  املهرج���ان كلم���ة  امل�سارك���ن يف 
البح���ث والتطوي���ر العلم���ي يف وزارة التعليم العايل 
يف العراق الدكتور حممد ال�سراج  التي اأو�سح فيها 
اّن »ر�س���ول اهلل )�سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه( الذي حمل 
الر�سال���ة ال�سماوي���ة وبل���غ القراآن الك���رمي للب�سرية 
كان���ت حيات���ه مث���اال رائع���ا للرحمة اإذ جت�س���دت فيه 
معاين احلياة، ولوال تطبيقه جلميع قيم االإن�سانية 
ومبادئه���ا ملا اأمكن لها اأن تعرف املثال احلي للمنهج 
الرب���اين ال���ذي يعل���م النا����س كي���ف يتح���دون عل���ى 
عقي���دة واحدة بعي���دة عن الف���وارق ويكونون نظاماً 
اجتماعي���اً يحق���ق اإن�ساني���ة االإن�س���ان �سم���ن منه���ج 

متال�سق بن الفرد واملجتمع«.
وتاب���ع حديث���ه، اإّن »الب�سري���ة قد و�سلت   
اإىل مرحل���ة حتت���اج فيه���ا اإىل عملي���ة ت�سحيحي���ة، 
اإىل  وح�س���ارة تعطيه���ا االإمي���ان وال���روح وبحاج���ة 
ح�س���ارة العقل املتفكر والقلب املوؤمن ومي�سي فيها 
االإن�سان اإىل االأمام ولي�ست هذه احل�سارة اإال عطاء 
ان »االإ�س���الم املحم���دي  االإ�س���الم العظي���م«، مبين���اً 
ر�سال���ة اإ�سالمي���ة فعلي���ة اإىل االإن�ساني���ة كلها ولي�س 
حك���راً عل���ى اأح���د، وه���ي ر�سال���ة االإ�س���الح الب�سري، 
واإخ���راج الب�سري���ة م���ن ظلمات اجلاهلي���ة اإىل العلم 
االإ�س���الم  »لق���د ج���اء  ال�س���راج،  واأ�س���اف  واملعرفة«.  
االأم���ن  ويحق���ق  له���ا،  ورحم���ة  لالإن�ساني���ة  خ���رياً 
واالأم���ان والع���دل وال�س���الم، وج���اء ين���ادي باإن�سانية 
واح���دة ونظ���ام اجتماع���ي واح���د، والبد م���ن العمل 
باأح���كام وتعالي���م ه���ذا الدي���ن ال�سم���ح ال���ذي يعن���ى 

باالإن�س���ان، حي���ث ج���اء االإ�سالم مبنظوم���ة متكاملة 
من�سجم���ة مع طبيعة االإن�سان وفطرته ومغذية له، 
وه���ي حمكمة مرتابطة احللقات وتقوم على اأ�سا�س 
الق���راآن الك���رمي وال�سنة النبوية وع���رتة اأهل البيت 

)عليهم ال�سالم(«.
واأو�س���ح اأي�ساً اإن »املنظوم���ة االإ�سالمية   
مل تفق���د خ�سائ�سه���ا وال تبل���ى م���ع الزم���ن الأنه���ا 
جوهري���ة قائمة بثبات الر�سال���ة االإ�سالمية، والأنها 
م���ن الثوابت ولي�س املتح���والت التي نزل بها الوحي 
االإله���ي وجت�س���دت يف �سخ�سية الر�س���ول واأهل بيته 

)�سلوات اهلل عليهم اأجمعن(«. 
ثم تال بعد ذلك كلمة للوفود امل�ساركة يف   
املهرجان األقاها عميد كلية اللغة العربية يف جامعة 
االأزهر مب�سر الدكتور عبد الغني عبد الفتاح الذي 
اأع���رب عن �سعادته مب�ساركته بهذا املهرجان الثقايف 
العامل���ي الذي يدع���و اإىل ا�ستذكار الر�س���ول  الكرمي 

حممد )�سلى اهلل عليه واآله( فكرا ومنهجاً.
وقال عبد الفتاح: »نحن اليوم نواجه هجمة �سر�سة 
عل���ى ر�سول اهلل حممد )�سلى اهلل عليه واآله( وكان 
م���ن الطبيع���ي اأن يه���ب لن�سرت���ه اأحفاد اآل���ه الكرام 
وخدم���ة علم���ه وطلب���ة العل���م يف هذا امل���كان الطيب 
الك���رمي كربالء املقد�س���ة، ويجب علينا نح���ن اأي�ساً 
ن�سرت���ه بطاعته واتب���اع منهجه، حت���ى يرى العامل 
يف كل م�سل���م خلق ر�سول اهلل وتتج�ّسد فينا اأخالقه 
الك���رة  ن�س���ف  يف  االإ�س���الم  اعتن���ق  فق���د  الكرمي���ة، 
االأر�سي���ة كث���ريون تاأث���روا بخل���ق االإ�س���الم وخل���ق 
الر�سول الكرمي«. وتابع، اإّن »حممداً عندما اأتى مل 
ي���اأِت الإلغاء من �سبق���ه واإمنا لن�سر املحبة والتعاي�س 
والت�سام���ح ب���ن اجلمي���ع، فق���ال )�سل���ى اهلل علي���ه 

واآل���ه(: اإمن���ا بعثت الأتم مكارم االأخ���الق«، م�سيفاً 
اأي���ن »نح���ن من خلق ه���ذا النبي الك���رمي، وتعاليمه 
املبارك���ة، ال���ذي جع���ل ال���دم امل�سل���م اأ�س���د حرمة من 
الكعب���ة امل�سرف���ة، ومن واجب العلم���اء واملثقفن هو 

معرفة خلق ر�سول اهلل ون�سره اإىل العامل«.
واأ�ساف عبد الفتاح، »�ستظل راية ن�سرة   
االإ�س���الم مرفوعة بف�سل ه���ذه الفعاليات الثقافية، 
وال ي�سعن���ي اإال اأن اأق���ّدم ال�سك���ر اجلزي���ل للقائم���ن 
عل���ى العتبتن املقد�ستن على ك���رم ال�سيافة واأدعو 
اهلل ان يجع���ل ذل���ك يف موازي���ن اأعماله���م ويجعلهم 

ذخراً لالإ�سالم وامل�سلمن«.
واختت���م حف���ل افتت���اح املهرج���ان بكلم���ة   
الأح���د الوفود امل�ساركة وه���و الق�ض الدكتور كرين 
فلــن من جامعة دبلــن يف اأيرلندا ال���ذي اأكد اأن 

»امل�سيحي���ن وامل�سلم���ن اأخوة  ويعب���دون اإلهاً واحد، 
والتقدي���ر  االح���رتام  كل  يكن���ون  امل�سيحي���ن  واإن 
لر�سول االإ�سالم حممد الذي يعّدونه قائداً عظيماً 
جل���ب ال�س���الم اإىل الع���امل«. وتاب���ع حديث���ه، »مثلما 
ب���ن م���رمي رج���ل موؤم���ن  اأن نبين���ا عي�س���ى  نعتق���د 
و�س���الم، ف���اإن االإم���ام علي���ا هو رج���ل عدال���ة و�سالم 
وكذلك االإمام احل�سن الذي تعلمنا منه كيف يكون 
املوؤم���ن رجل اإن�سانية ويحرتم حق���وق االإن�سان، واإن 
الكثري من امل�سيحين تعلموا منه وتاأثروا بنه�سته 
ِفل���ن يف خت���ام حديث���ه �سك���ره  االإن�ساني���ة«.  وق���ّدم 
للقائم���ن عل���ى مهرج���ان ربي���ع الر�سال���ة الثق���ايف، 
وق���ال: »نتمن���ى  اأن نعم���ل �سوي���ة بوج���ه التط���رف 
واالإره���اب م���ن اأج���ل احلفاظ عل���ى كرام���ة االإن�سان 

وحقوقه يف العامل«.

الدكتور حممد ال�سراج

الق�ض الدكتور كرين فلن

الدكتور عبد الغني عبد الفتاح
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ويعد موؤت���ر االأكادميين ه���و ال�ساد�س   
ق���د حت���ت  ال���ذي يق���ام يف ه���ذه املنا�سب���ة، وال���ذي عحُ
�سع���ار )البحث العلمي عن املعرفة ال�ستك�ساف قيم 
الر�سالة املحمدي���ة(، وانطلقت اأوىل جل�ساته �سباح 
ي���وم االثنن 16 ربي���ع االأول 1434 ه� املوافق 1/28/ 
2013 مب�ساركة باحثن من داخل العراق وخارجه.

واأك���د الدكت���ور ع���ادل ه���ادي رئي����س جامع���ة باب���ل 
احل���ايل على عمق التوا�س���ل والتعاون بن اجلامعة 
اأن  االأكادميي���ة واحل���وزة العلمي���ة امل�سرف���ة، مبين���اً 
»النه���ج العلم���ي الر�س���ن ه���و اأه���ل للتتب���ع واقتفاء  
اآث���ار النب���ي حمم���د )�سل���ى اهلل علي���ه وال���ه( منق���ذ 
الب�سري���ة الذي ق���دم لنا من النور ما يكفي لنهتدي 

ونبني حياة قومية تلوؤها املحبة وال�سالم«. 
وم���ن  املهرج���ان  »اه���داف  اّن  واأو�س���َح   
�سمن���ه موؤت���ر االأكادميي���ن والباحث���ن الوق���وف 

بوجه التحديات التي تواجه االأمة االإن�سانية«. 
واأ�س���ار اإىل اإّن »املوؤت���ر العلم���ي العامل���ي         
العلمي���ة  ببحوث���ه  غن���ي  لالأكادميي���ن  ال�ساد����س 
الر�سين���ة الت���ي �س���ارك به���ا باحث���ون م���ن خمتل���ف 
التح�سريي���ة  »اللجن���ة  اإن   مبين���اً  الع���امل،  بل���دان 
للموؤتر ا�ستلمت 122 بحثاً منها 73 بحثاً من داخل 
الع���راق و49 بحث���اً لباحثن من خ���ارج العراق، وقد 
اخت���ريت البحوث امل�ساركة م���ن قبل جلنة خمت�سة 
م���ن اأ�سات���ذة اأكفاء م���ن جامعة باب���ل مراعن مدى 

تطابقها مع االأهداف واملحاور«. 
واأ�س���اف اّن »ال���دول امل�سارك���ة يف املوؤتر   

ه���ي م�س���ر وال�س���ودان واجلزائ���ر واملغ���رب وتون����س 
وفل�سط���ن ولبن���ان وال�سعودية والبحري���ن واليمن 

والنيجر والهند واإيرلندا والعراق«.
وتلخ�س���ت حماور البح���وث يف )دور الفكر الر�سايل 
يف بن���اء االإن�س���ان، �سناع���ة التط���رف واأثره���ا عل���ى 
التعاي����س ال�سلم���ي، مدر�س���ة االإمام ال�س���ادق )عليه 
ال�س���الم( ودورها االإن�ساين، الفكر االإ�سالمي ودوره 
يف معاجل���ة م�س���اكل الع�س���ر، الديان���ات ال�سماوي���ة 
االإع���الم  فاعلي���ة  واأخ���رياً  تقاطع���ات  اأم  امت���دادات 

وم�سوؤولية التعريف باالإ�سالم(.
اأه���داف املوؤت���ر فكان���ت ع���ن )دور  اأم���ا   
وبنائه���ا،  احل�س���ارات  ن�س���اأة  يف  والر�سال���ة  النب���وة 
مقا�س���د  حتقي���ق  يف  ودوره���ا  الدع���وة  مراح���ل 
ال�سريع���ة، نب���وة الر�س���ول )�سلى اهلل علي���ه واآله( يف 
الكت���ب املقد�سة، �سف���ات النبي واأخالق���ه واالقتداء 
به���ا، ال�سرية النبوية واأثره���ا يف العالقات الدولية، 

م�ساهم���ة املراأة امل�سلم���ة يف بناء االأمة، خلق الر�سول 
يف التعام���ل مع اأهل الكت���اب، االأ�س�س الفكرية ملعاداة 
الغرب لالإ�سالم ور�سوله، دور امل�ست�سرقن يف ت�سويه 
ال�س���رية النبوي���ة، جهود ترجمة ال�س���رية واالأخالق 
النبوي���ة للغات االأجنبي���ة وال�سرية احلق���ة للر�سول 

واأهل بيته يف مناهج الرتبية والتعليم العايل(.
يف  امل�سارك���ون  الباحث���ون  وتوا�س���ل   
اجلل�س���ات البحثي���ة ملوؤت���ر االأكادميي���ن ال�ساد����س 

بقراءة بحوثهم ومناق�ستها مع احلا�سرين.
اله���ادي  الدكت���ور  االأ�ست���اذ  اأّك���د  فيم���ا   
غيل���ويف من جامعة قف�س���ة يف تون�س اّن »اإقامة هذا 
املوؤت���ر التفات���ة طيب���ة ومباركة يف ت�سلي���ط ال�سوء 
على �سخ�سية الر�سول )�سلى اهلل عليه واله( عاملياً 
من خالل التالق���ح الفكري والثقايف بن الباحثن 

الذي تنتج عنه الفائدة العلمية والدينية«.

جلسات حبثية ألكادمييني من داخل العراق وخارجه عن شخصية الرسول الكريم 
وحفيده اإلمام الصادق

ضمن فعليات مهرجان ربيع الرسالة السابع

�ســمن فعاليــات مهرجــان ربيع الر�ســالة الثقايف ال�ســابع الــذي تقيمه االأمانتــان العامتان 
للعتبتنی احل�سينية والعبا�سية املقد�ستنی، �سهدت قاعة خامت االأنبياء يف ال�سحن احل�سيني 
ال�ســريف وقائع جل�ســات البحوث االأكادميية امل�ســاركة يف املهرجان التي تناولت احلديث 
عن �ســرية الر�ســول الكرمي حممد )�ســلى اهلل عليه واآله( وحفيده االإمام جعفر ال�ســادق 

)عليه ال�سالم( 
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وقال مدير املجمع الدكتور عبد اجلبار   

الأعداد  طبية  خدمات  قّدم  »املجمع  اّن  الع�سكري: 

كبرية من الزائرين واأجرى العديد من العمليات 
الناجحة التي جعلته يحظى باهتمام كبري من قبل 

اجلميع«.
وتاب���ع، »بل���غ ع���دد  العملي���ات اجلراحية   
ل�سن���ة 2012 )1939( عملي���ة جراحي���ة منه���ا وه���ي 
)289( ف���وق الك���ربى و)888( عملية كربى و)717( 

عملية و�سطى و)45( عملية �سغرى«.
اأ�سع���ة   )3890( اأخ���ذ  »مّت  واأ�س���اف،   
للمراجعن بوا�سطة جهاز االأ�سعة الليزري احلديث 
ملختل���ف مناط���ق اجل�سم ويتم حفظ �س���ورة اال�سعة 
يف حا�سب���ة اجله���از وع���دم طب���ع فيل���م يف حالة عدم 
احلاج���ة املا�س���ة لها وميك���ن م�ساهدتها ع���رب �سا�سة 
احلا�س���وب، ونحن ب�س���دد مفاحت���ة ال�سركة املجهزة 

ليت���م   )intranet( داخلي���ة  منظوم���ة  لعم���ل 
م�ساهدة الفيل���م يف غرفة الطبيب وردهة الطوارئ 

ويف �سالة العمليات”.
اأم���ا بالن�سب���ة للتحالي���ل املختربية التي   
اأجري���ت يف خمترب املجمع املجه���ز باأحداث االأجهزة 
الطبي���ة، فق���د بلغ عدده���ا )14500( حتلي���ل متنوع، 
فيم���ا ا�ستقبل���ت ردهات الط���وارئ اخلا�س���ة بالن�ساء 
الرب���و  مث���ل  املر�سي���ة  احل���االت  جمي���ع  والرج���ال 
ال�سدي���د، ح���االت ال�س���رع، ح���وادث الط���رق وال�سدة 
اخلارجي���ة وكذلك ح���االت ا�ستباه اجللط���ة القلبية 
والدماغية وقد مت ا�ستقبال )11452( حالة طوارئ 

ل�سنة 2012”.
“جمم���ع  ان  اأي�س���اً  الع�سك���ري  ويو�س���ح   
�سف���ري احل�س���ن ي�س���ّم عي���ادة خارجية ت�س���م اأربعة 
اأطب���اء ممار�س���ن يتناوب���ون عليه���ا يومي���اً م���ع اأيام 

م���ع والعطل الر�سمي���ة وا�ست�سارية للن�ساء حيث  اجلحُ
يوج���د على مالكن���ا طبيبة ن�سائية )ب���ورد( وقد مّت 
فح����س )13952( مراجعا يف 2012 معظمهم يف ايام 
اخلمي����س واجلمعة وال�سب���ت وكذلك اثناء الزيارات 
املليوني���ة مثل زي���ارة الن�سف من �سعب���ان وعا�سوراء 

واالأربعن املباركة”.
ولف���ت اإىل اأّن »جمّم���ع �سف���ري احل�س���ن   
)عليه ال�سالم( هو االول يف العراق وبعده تاأتي اربيل 
 PNL(( من حيث عدد العمليات اخلا�سة من نوع
 ))percutaneous nephrolithomy
اج���راء  وق���د مت  احل�س���ى  لتفتي���ت  اللي���زر  وجه���از 
ع���دد م���ن العملي���ات وا�ست�ساف���ة اك���ر م���ن فري���ق 
طب���ي اجنب���ي م���درب لل���كادر املوج���ود يف جممعن���ا 
لزي���ادة خ���ربة منت�سبين���ا وكذلك مت ايف���اد عدد من 
اجلراح���ن واملمر�سن اىل تركي���ا ولبنان للتدريب 

تقديم يف  إجناز  نسبة  أعلى  حيقق  الطيب  احلسني(  )سفري   جمّمع 
اخلدمات الطبية خالل عام  2012

كان عام 2012 مميزًا ومليئًا باالجنازات بالن�سبة ملجمع �سفري احل�سنی )عليه ال�سالم( الطبي 
الذي افتتحته االأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة يف مدينة كربالء، من حيث اخلدمات 
الطبية التي قّدمها ملئات الزائرين. وُيعّد هذا املجمع من بنی عدد من املراكز الطبية املتخ�س�سة 
وفوق  النوعية  املنظارية  اجلراحية  للعمليات  حديثتنی  �سالتنی  وي�سم  املدينة  يف  احلديثة 

الكربى، ويدار االآن من قبل دائرة �سحة كربالء 

�سالة العمليات
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على ا�ستخدام االجه���زة احلديثة، ف�ساًل عن ن�سب 
جه���از ناظور كلي���ة )carl storz( لكافة االعمار 

وكذلك ناظور جراحي”.
واأو�س���ح مدي���ر جمم���ع �سف���ري احل�س���ن   
ا�ست�ساف���ة   2012 اإجن���ازات  ب���ن  “م���ن  اّن  الطب���ي 
فري���ق لط���ب العي���ون من كن���دا خالل �سه���ر �سباط 
واأجرى يف يومن فقط حوايل 150 عملية خمتلفة 
للعيون، ف�ساًل عن ا�ست�سافة املجمع للدكتور )عبد 
الر�سا املاجدي( ا�ست�ساري جراحة الك�سور والعظام 
م���ن دول���ة االم���ارات وقد اج���رى عدة عملي���ات على 

وجبتن يومياً”.
كم���ا “ح�سر الدكتور )مه���دي كاظمي(   
م���ن ايران وه���و ا�ست�ساري جراح���ة بولية يف جامعة 
 )PNL( سرياز  واجرى عدة عمليات نوعية منها�
وكذل���ك ا�ست�ساف���ة فريق طبي من اي���ران )برئا�سة 
الدكت���ور با�سكي ا�ست�س���اري جراحة عامة واأ�ستاذ  يف 
جامعة طهران( الذي اجرى عملية هي االوىل من 
نوعه���ا يف الع���راق وه���ي عملية �سد املع���دة بالناظور 
ملري����س م�ساب بال�سمنة املفرطة )182( كيلوغراما  
واالآن ا�سبح وزنه )82( كيلوغراما  بعد خم�سة ا�سهر 
من العملية وقد ح�سر العملية عدد من اجلراحن 
م���ن مدينة احل�سن )علي���ه ال�سالم( الطبية كذلك 

جراحون من م�ست�سفى النجف اال�سرف”. 
وق���د “مت دع���وة الدكت���ور )عب���د االأمري   
االأنباري( ا�ست�س���اري اجلملة الع�سبية يف م�ست�سفى 
هامبورغ االملانية وقد قام بفح�س عدد من املر�سى 
واج���رى عملي���ة فتح ال�سغ���ط على احلب���ل ال�سوكي 

م���ن قب���ل الفقرات وكان���ت عملية نوعي���ة اجريت يف 
جممعنا الأول مرة يف كربالء، اإ�سافة اإىل ا�ست�سافة 
فري���ق طب���ي برئا�س���ة الدكت���ور )�ساب���ري ا�ست�س���اري 
جامع���ة  يف  واالأ�ست���اذ  والك�س���ور  العظ���ام  جراح���ة 

بومباي(.
وكذل���ك ا�ست�س���اف املجم���ع فريق���ا طبيا   
متخ�س�س���ا يف جراحة الف���م واالأ�سنان من الواليات 
املتح���دة االمريكي���ة وق���د اج���رى ع���دة عملي���ات يف 

جراحة اللثة والفم واالأ�سنان.
وم���ن ن�ساط���ات  جمم���ع �سف���ري احل�سن   
ب���ن الدكت���ور عب���د اجلب���ار  )علي���ه ال�س���الم( كم���ا 
الع�سك���ري “برنام���ج التطبي���ب ع���ن بع���د )بجه���ود 
ا�ستثنائية من قبل االمانة العامة للعتبة احل�سينية 
املقد�س���ة بتوفري الكادر وخدمة االنرتنت واالأجهزة 
الالزم���ة لذل���ك( والتي ترتب���ط مع مدين���ة ناريانا 

الطبي���ة يف مدين���ة بنغال���ور يف الهن���د وه���و ن�س���اط 
ال���دول  جمي���ع  يف  ب���ه  معم���ول  حدي���ث  ح�س���اري 
املتقدمة والغربية بالذات وان ملف املري�س الطبي 
يحُر�س���ل اىل املدينة الطبي���ة يف الهند وبعد يومن او 
ثالث���ة يت���م اجللو�س ام���ام الكامريا ب���ن الفريقن 
الهن���دي والعراق���ي بح�سور املري�س وتت���م املناق�سة 
ح���ول احلالة املر�سية من حيث حاجته اىل حتاليل 
اخ���رى او تغيري ع���الج  او اجراء العملية اجلراحية 
واذا كانت غري متوفرة يف العراق يف الوقت احلا�سر 
الهن���د  اىل  معن���ون  بكت���اب  املري����س  تزوي���د  فيت���م 
للذهاب على ح�ساب���ه اخلا�س واإجراء العملية باأقل 
التكاليف”، مو�سحاً اأنه “مّت ار�سال مر�سى لزراعة 
الكبد واآخرين لزراعة مخ العظام وعمليات جراحة 
القلب وغريها من العمليات ال�سعبة وغري املتوفرة 
يف الع���راق يف الوقت احلا�سر  وقد بلغ عدد املر�سى 

)72( مري�سا ّتت معاجلتهم”. ووو«.

بلغ عدد العمليات اجلراحية
 لسنة 2012 )1939( 

)289(       فوق الكربى
)888(      عملية كربى
)717(     عملية وسطى
)45(       عملية صغرى

كادر طبي يجري عملية جراحية داخل املجمع

منظر خارجي ملجمع �سفري احل�سنی عليه ال�سالم الطبي
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  فقد �سم وفد العتبتن املقد�ستن عدداً 
م���ن املنت�سب���ن وامل�سوؤول���ن فيهم���ا للقي���ام بزيارات 
ق�س���اء  يف  واجلرح���ى  ال�سه���داء  لعوائ���ل  متع���ددة 
طوزخورمات���و، ومت خاللها زيارة ما يقارب ال�)90( 
جريحاً واللقاء بعوائل ال�سهداء  االربعة والع�سرين 
الذي���ن �سقط���وا يف العم���ل االرهابي ال���ذي مل مييز 
ب���ن مذهب واآخر ، كما تت زي���ارة عدد من املواقع 
الت���ي ت�سررت جراء االنفج���ارات  ال�سابقة التي راح 

�سحيتها الكثري  من  االبرياء .  

احل�ســينية  العتبــة  وفــد  رئي�ــض  وقــال 
املقد�ســة احلاج فا�ســل عوز: تاأت���ي زيارة وفد 
العتبت���ن املقد�ست���ن احل�سيني���ة والعبا�سي���ة ملدينة 
طوزخورمات���و لتقوي���ة االوا�س���ر وتعزي���ز التوا�سل 
كان���وا   اأهله���ا  واإن  املقد�س���ة، ال�سيم���ا  العتب���ات  ب���ن 
�سحيًة للعديد من العمليات االرهابية وكان اآخرها 
التفج���ري اجلب���ان ال���ذي اأودى بحي���اة العدي���د م���ن 

اأهايل املدينة امل�ساملن«.
واأ�س���اف » اطلعنا على واقع املدينة واأهلها و�سنعمل 

استنكارًا للعمليات االرهابية وتأكيدًا على المنهج الحسيني الخالد 

العتبتان المقدستان تتفقدان جرحى وذوي شهداء قضاء طوزخورماتو في محافظة صالح الدين 

احل�سيني  املنهج  على  وتاأكيدًا  البالد  عموم  يف  العراقي  ال�سعب  ابناء  تطال  التي  االرهابية  لالأعمال  ا�ستنكارًا 
لعوائل  زيارات  بعدة  القيام  خالل  من  املقد�ستنی  والعبا�سية  احل�سينية  العتبتنی  ادارتا  تبنته  الذي  اخلالد 
ال�سهداء واجلرحى  يف العراق ومنذ عدة �سنوات، فقد زار  وفد من العتبتنی املقد�ستنی عوائل ال�سهداء واجلرحى 
الذين �سقطوا يف االنفجار االنتحاري الذي ا�ستهدف املعزين يف ح�سينية �سيد ال�سهداء)عليه ال�سالم( يف ق�ساء 
الـ )120(  ما يفوق  راح �سحيته  الذي  الدين  �سرق مدينة تكريت مركز حمافظة �سالح  الواقع  طوزخورماتو 

�سخ�سًا بنی �سهيد وجريح 

ممثل  العتبة احل�سينية

ǎƣƴƨǁƐ ƅƑƻƬ :ƥǐƥƾƗ
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عل���ى نق���ل معاناته���م اىل ممثلي املرجعي���ة العليا يف 
كربالء للوق���وف على ما يعانيه اهايل هذا الق�ساء 
م���ن غي���اب للحلول االمني���ة وعدم توف���ر اخلدمات 
ال�سحي���ة فيه���ا«. م�سيف���اً ان العتبت���ن املقد�ست���ن 
�ستتابع���ان احل���االت احلرج���ة وال�سعب���ة للجرح���ى 

وتقدمي امل�ساعدة الالزمة لهم ».
ولف���ت رئي����س وفد العتب���ة احل�سيني���ة املقد�سة انه » 
بع���د اال�ستم���اع ملطال���ب اأه���ايل طوز خورمات���و التي 
كرك���وك  �سرط���ة  بقائ���د  اللق���اء  اياه���ا مت  حملون���ا 
وع�س���و الربملان العراقي عن ق�س���اء طوز خورماتو 
ومت تبليغهم���ا مبطال���ب املواطن���ن ومب���ا ت���ر ب���ه 
املنطق���ة من اجل الوقوف على هذه امل�ساكل واتخاذ 

احللول اجلذرية لها«.

العتبــة  وفــد  م�ســوؤول  اكــد  جانبــه  مــن 
العبا�ســية املقد�سة ال�ســيخ عادل الوكيل : 
ان زيارة الوفد اىل عوائل ال�سهداء واجلرحى جاءت 

من حر����س ادارتي العتبت���ن املقد�ستن ونظرتهما 
املوح���دة لكل العراقين ب���دون تييز، وانه مت زيارة 
العدي���د من العوائ���ل واجلرحى الذين هم من غري 
اتب���اع اآل البي���ت عليه���م ال�س���الم وه���ذ تاأكي���د عل���ى 
وحدة العراق واأهله واإن من  يرافقنا هم ابناء طوز 

خورماتو ذات الطوائف املتعددة ».
مبين���اً، ان طري���ق اه���ل البيت طريق معب���د بالدماء 
ولك���ن ه���ذا ال يعن���ي ان ندف���ع النفو����س رخي�س���ة، 
ب���ل الب���د م���ن اخ���ذ احل���ذر  وان ننظ���ر اىل جمي���ع 
النف����س مم���ن  ت�س���ون وحتف���ظ  الت���ي  االعتب���ارات 
يرتب����س بنا وان ال نرتاجع قيد اأمنلة عن مواالتنا 

الأهل البيت  )عليهم ال�سالم(«.

يطالبــون  طوزخورماتــو  *اأهــايل 
العتبتنی املقد�ستنی ب�سرورة اإي�سال 

مطالبهم اإىل اجلهات املعنية 
وقال ال�ســيخ عبد الفتاح النا�سري معتمد 
املرجعية الدينية يف ق�ســاء طوزخورماتو 
ان ه���ذه احلادث���ة واحدة من احل���وادث التي ت�ساف 
اىل احل���وادث العدي���دة الت���ي ت�سته���دف اتب���اع اه���ل 
ال�سمالي���ة  املناط���ق  يف  ال�س���الم(  البيت)عليه���م 
يف  وحتدي���داً  طوزخورمات���و  ق�س���اء  يف  وحتدي���داً 
ه���ذه احل�سينية التي تق���ام فيها �سالة اجلمعة، وان 
مطال���ب اه���ايل ه���ذا الق�س���اء املظلوم ه���ي مطالب 
  « ان  املطال���ب  جمل���ة  م���ن  ان  مبين���اً   .« م�سروع���ة 
تعم���ل القن���وات االعالمي���ة  عل���ى ت�سلي���ط ال�س���وء 
عل���ى هذه االماكن التي حت���دث فيها تفجريات بن 
ف���رتة واخ���رى فهي اح���داث تودي بحي���اة اتباع اهل 
البي���ت وباخل�سو�س قن���اة كربالء الف�سائية، والبد 
م���ن ت�سّليط ال�س���وء عن �سكان وتاري���خ وتراث هذه 

املدينة«.
املرجعي���ة يف كرب���الء  النا�س���ري ممثل���ي   وطال���ب 
ب�سرورة املطالبة بحقوق اهايل املناطق الرتكمانية 
وال�سمالي���ة، فه���ذه املطالبة ان مل تتك���رر بن فرتة 
واأخرى �سي�سدل ال�ستار عليها وال يكون لها مطالب 
فيما بعد، م�سدداً على �سرورة التوا�سل بن العتبات 
املقد�س���ة وهذه املناطق وان تك���ون هذه احلادثة هي 
منطلق���ا حل���ل ه���ذه االنته���اكات الت���ي يتعر����س لها 

اهاليها«.

اآخــر قــال معتمــد املرجعيــة  اىل جانــب 

الدينية العليا  يف  كركوك ال�ســيد حم�ســن 
بطــاط  » ان طوزخومات���و منطق���ة ت�س���م ال�سيعة 
وال�سن���ة والرتكم���ان واالك���راد  وق���د عا�س���وا يف هذا 
الق�س���اء اخ���وة متحاب���ن، اال ان ي���د االره���اب ق���د 
طال���ت العدي���د م���ن ابن���اء ه���ذا الق�س���اء، ونالحظ 
اإن ه���ذا التفج���ري االخ���ري مل يقت�س���ر فق���ط عل���ى 
ال�سيع���ة وامن���ا كان يف ع���داد ال�سه���داء م���ن ال�سن���ة 
وال�سيع���ة، وان زيارة وفود العتبات اىل هذه املنطقة 
دلي���ل على املتابع���ة وي�سعر ذوو ال�سه���داء واجلرحى 
بداف���ع معنوي وان ي�سع���روا بالطماأنينة والراحة ». 
موؤك���داً؛ ان هذه طبيعة العراق، فالعراق يعي�س فيه 
ال���كل اخوة متحاب���ن الن الدين اال�سالمي هو دين 
ان�ساين وان النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( بحُعث 
رحم���ة للعامل���ن وللنا�س كافة«.مواطن���ون اأكّدوا  ان 
احلادث���ة الت���ي وقعت يراد لها ان تعم���ل على تاأجيج 
الطائفي���ة يف ق�ساء طوز خورماتو كونه ي�سم عددا 
م���ن القوميات واملذاهب املختلفة، واالأمر االآخر  ان 
املنطق���ة تق���ع �سم���ن الال�سلط���ات كون���ه يف املناط���ق 

املتنازع عليها، وهو امر �سيئ للق�ساء.

معتمد املرجعية العليايف كركوكمعتمد املرجعية العليايف طوز خورماتو ممثل  العتبة العبا�سية
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واعترب مدير م���رور كربالء هذا امل�سروع   
�سرح���ا كب���ريا كونه اجن���ز بتقني���ة عالية م���ن ناحية 
املعلوم���ات التي تخدم عموم كاف���ة حمافظات العراق 

ولي�س لكربالء وحدها.
وقــال العميــد مانــع عبــد احل�ســن:    
»نف���ذت �سرك���ة دورج الرتكي���ة امل�س���روع مب���دة اك���ر 
م���ن عام ون�سف حي���ث تت املبا�س���رة الفعلية بتاريخ 
بتاري���خ  اولي���ا  اجن���ازا  اجن���ازه  ومت   2011/4/11
2013/1/8، وبكلف���ة )ثالث���ة مليارات و 368 مليونا و 
900 ال���ف دينار( التي �سمل���ت البناء فقط، اما الكلفة 
التخميني���ة لعموم امل�س���روع بالكامل فتبل���غ 81 مليار 

دينار«.
ووع���د عبد احل�سن املواطن���ن يف كربالء   
اخلا�س���ة  املعام���الت  اجن���از  �سرع���ة  »مبالحظ���ة 
بامل���رور بع���د االنتهاء م���ن تثبيت االأجه���زة يف املجمع 

اجلديد«.
فيما اأو�ســح املهند�ض املقيم للم�سروع   
حمــزة عبــد علــي ان »املجم���ع اأقي���م عل���ى م�ساحة 
 )4000( البناي���ات  وم�ساح���ة  مرب���ع  م���رت   )12200(
م���رت مرب���ع، ويتك���ون م���ن اأبني���ة اإدارية �سمل���ت بناية 
مرك���ز املعلوم���ات والت���ي تع���د  م���ن االبني���ة املهمة يف 
ه���ذا امل�سروع وعن طريقها يتم اجناز كافة املعامالت 
وتدقيقه���ا من قب���ل الكوادر املوج���ودة، وحتتوي هذه 
البناية اي�سا على جمموعة من احلا�سبات ذات تقنية 
عالي���ة و�سبك���ة االنرتنيت مربوطة م���ن خالل غرفة 

تقرير
افتتاح جمّمع مروري لتسجيل لوحات السيارات 

وإجازات السوق يف كربالء

افتتحت احلكومة املحلية يف كربالء، 
االثــنــنی املــا�ــســي، املــجــّمــع املـــروري 
لوحات  بت�سجيل  اخلا�ض  اجلديد 
بتقنيات  ال�سوق  واإجازات  ال�سيارات 

عالية. 
على  اجلديد  ــروري  امل املجّمع  ويقع 
املدينة  مركز  غرب  كم   15 م�سافة 
لنقل  متــهــيــدًا  مكانه  اخــتــيــار  ومّت 
الدوائر احلكومية عن مركز مدينة 

كربالء.
خادم املعلومات يتم من خاللها تثبيت وتدوين كافة 

املعلومات اخلا�سة باملواطنن«.
وتاب���ع عل���ي، » مّت تخ�سي����س بناي���ة خا�س���ة للطباعة 
ا�ساف���ة  اللي���زري  للنق����س  واأجه���زة  االرق���ام  لكب����س 
لالبني���ة اخلدمي���ة املتمثل���ة باملطعم املرك���زي وبناية 
املكات���ب وامل�ستودع���ات وبناي���ة مرك���ز طب���ي يت���م م���ن 

خاللها الفح�س الطبي للمواطنن«. 
امل�ســروع  اإدارة  ع�ســو  اأ�ســار  بينمــا   
العميــد ماجد اجلابري اإىل اأّن »اإجناز هذا املجمع 
جاء بعد ثمان �سنوات من البحث والتزّود باملعلومات 
ع���ن اأف�سل ال�سركات املجه���زة وذات التقنيات العالية 

لي�سبح م�سروعاً وطنياً لكل العراق«.
وتابع حديثه، اّن »امل�سروع واجه العديد من املعوقات 

عل���ى  العق���د  اإر�س���اء  مّت  بدايت���ه حت���ى  القانوني���ة يف 
ال�سركة الرتكية دورج التي با�سرت فوراً باإن�سائه«.

وب���ن اجلابري اأن »فكرة تنفيذ املجمع يف   
بداي���ة االمر كانت عن طري���ق امل�ساطحة واال�ستثمار 
وبعده���ا نفذ من ميزانية الدولة ومبرحلتن االوىل 
�سريع���ة موؤقتة يف نف�س بناية مديرية املرور والثانية 

اثمرت عن بناء هذا املجّمع«، 

واأ�س���اف ان »املحّط���ات الع�سر املوجودة يف   
املديري���ة �سيت���م نقله���ا تدريجياً اإىل املجم���ع اجلديد 
خ���الل االأي���ام القادم���ة، و�سيك���ون هنال���ك تعاق���دات 
م���ع �س���ركات اخت�سا�سي���ة لتجهيز املجم���ع باالأجهزة 
املتط���ورة لرفع انتاجيته م���ن 200 معاملة يوميا اىل 

1000 معاملة«.
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العالمة األميني: ال صحة في حرمة نقل الموتى من مكان 

آلخر وعلماء المسلمين متفقون فيها 

التي حّرمه���ا الوهابي���ون وجّرموا 
كل م���ن يعمل بها هي نقل اجلنائز 
�سواء قبل الدفن اأو بعده اإىل مكان 
امل�ساهد وزيارتها، واتهموا امل�سلمن 
ال�سيع���ة باأّنهم ي�سركون باهلل تعاىل وينتهكون 
ع���ن  متغافل���ن  اإياه���ا،  باإباحته���م  احلرم���ات 
ع���دم حرمته���ا م���ن قب���ل املذاه���ب االإ�سالمية 

االأخرى.
ويف �سفح���ة )ح���وار الكتب( نتط���رق للحديث 
عن ه���ذا املو�سوع الذي ت�سّدى له اأحد علماء 
عب���د  ال�سي���خ  العالم���ة  وه���و  الكب���ار  ال�سيع���ة 
احل�س���ن االأمين���ي )ر�سوان اهلل تع���اىل عليه( 
ادع���اء  ك���ذب  القطعي���ة  باالأدل���ة  اأثب���ت  ال���ذي 

الوهابين بحرمة نقل اجلنائز اإىل امل�ساهد.
)الزي���ارة(  كت���اب  يف  االأمين���ي  ال�سي���خ  وذك���ر 
املقت����س م���ن مو�سوعت���ه )الغدي���ر( اأّن الكثري 
وال�سلفي���ن  الوهابي���ة  م���ن  اجلاهل���ن  م���ن 
حتّدث���وا ع���ن حرم���ة نق���ل اجلنائز م���ن مكان 
���ات �سيع���ة  الآخ���ر وح�سب���وا باأّنه���ا م���ن خمت�سّ
اأه���ل البيت )عليهم ال�سالم( فقط وهم بذلك 
ي�سركون باهلل تعاىل ويهينون حرمة االأموات، 
عل���ى الرغم م���ن اأّن اأئمة املذاه���ب االإ�سالمية 
االأربع���ة اأجازوا نقل املوتى الأغرا�س �سحيحة 
اإىل غ���ري حم���ال موته���م قب���ل الدف���ن وبع���ده 

مهما اأو�سى به املّيت اأو مل يو�ِس به.
ومن االأدلة على اأّن جميع املذاهب االإ�سالمية 
اأّحل���ت واأج���ازت نقل املوت���ى، ما قالت���ه املالكّية 
بجواز نق���ل امليت قبل الدفن وبعده من مكان 
اإىل اآخ���ر وب�سروط ثالث���ة )اأن ال ينفجر حال 
نقله، اأن ال تنهتك حرمته، باأن يحُنقل على وجه 
يك���ون فيه حتقرٌي ل���ه واأن يكون نقله مل�سلحة، 
كاأن يحُخ�س���ى م���ن طغيان البحر عل���ى قربه، اأو 

يحُراد نقله اإىل مكان تحُرجى بركته، اأو اإىل مكان 
قريب من اأهله، اأو الأجل زيارة اأهله اإّياه(.

بينم���ا قالت احلنابلة: ال باأ����س بنقل امليِّت من 
اجله���ة التي م���ات فيها اإىل جه���ة بعيدة عنها، 
ب�س���رط اأن )يكون النق���ل لغر�س �سحيح، كاأن 
يحُنقل اإىل بقعة �سريفة ليحُدفن فيها، اأو ليدفن 
بج���وار رج���ل �سال���ح، وب�س���رط اأن يحُوؤمن تغرّي 
رائحت���ه، وال ف���رق يف ذل���ك ب���ن اأن يك���ون قبل 

الدفن اأو بعده(.
كم���ا قالت ال�سافعّية: يكره نق���ل امليِّت اإىل بلد 
اآخ���ر ليحُدف���ن في���ه )اإاّل( اأن )يك���ون بقرب مّكة 
بي���ت  اأو  املن���ورة  املدين���ة  اأو  احل���رم(  )جمي���ع 
املقد����س اأو بقرب قرب �سالح ولو اأو�سى بنقله 
اإىل اأح���د االماكن املذكورة ل���زم تنفيذ و�سّيته 
عن���د االأم���ن م���ن التغي���ري( وهذا دلي���ل وا�سح 
عل���ى اإج���ازة النق���ل الأمور �سحيح���ة ال تنهتك 

فيها احلرمات.
���ة  وعن���ّد الو�س���ول اإىل علم���اء مذه���ب احلنفيَّ
فق���د قالوا: يحُ�ستح���بٌّ اأن يحُدَفن امليِّت يف اجلهة 
التي مات فيها، و)ال باأ�س( بنقله من بلدة اإىل 
احُخ���رى قب���ل الّدف���ن عند اأم���ن تغ���رّي رائحته، 
اأّم���ا بع���د الدفن فيحرم اإخراج���ه، اإاّل اإذا كانت 
االر�س التي دفن فيها مغ�سوبة اأو اأحُخذت بعد 

دفنه ب�سفعة.
اأّن كاف���ة املذاه���ب  ويب���ن العالم���ة االأمين���ي 
االأغرا����س  يف  النق���ل  اأج���ازوا  االإ�سالمي���ة 
ال�سحيح���ة، ومنه���ا نق���ل اجلث���ث اإىل البق���اع 
ال�سريف���ة من اأر�س بي���ت اهلل احلرام، اأو جوار 
النب���ّي االعظم، اأو قرب اإمام مذهب، اأو مرقد 
ه���ا اهلل بالكرام���ة،  ويلٍّ �سال���ح، اأو بقع���ة اخت�سّ
���ت اأو قبور ذويه  اأو اإىل حي���ث جمتم���ع اأهل امليِّ
نّب���ئ ع���ن ج���وازه، واتف���اق االحُّم���ة  وكّل ذل���ك يحُ

االإ�سالمّية عليه.
وم���ن االأدلة ال�سرعية االأخرى على جواز نقل 
املّي���ت، اأّنه كان م�سروعاً العم���ل به يف ال�سرائع 
ال�س���الم(  )علي���ه  اآدم  م���ات  فق���د  ال�سالف���ة، 
مبّك���ة ودفن يف غ���ار اأبي قبي�س، ث���ّم حمَل نوح 
تابوت���ه يف ال�سفين���ة وملّ���ا خ���رج منه���ا دفن���ه يف 
بي���ت املقد����س؛ ويف اأحادي���ث امل�سلم���ن ال�سيعة 
اأّن���ه دفن���ه يف مدين���ة الّنج���ف االأ�س���رف، ونقَل 
يو�س���ف )علي���ه ال�س���الم( جثم���ان اأبي���ه يعقوب 
)علي���ه ال�سالم( م���ن م�سر ودفنه عند اأهله يف 
ح���ربون، يف املغ���ارة املع���ّدة لدفن تل���ك االحُ�سرة 
ال�سريفة، كما ورد يف تاأريخ الطربي، وقد نقَل 
االإمامان احل�سنان )عليهم���ا ال�سالم( جثمان 
اأبيهم���ا الطاهر اأمري املوؤمنن )عليه ال�سالم( 
قبل دفنه من الكوفة اإىل حيث بقعته االآن من 

النجف االأ�سرف يف العراق.
وم���ن االأمثلة االأخرى على ج���واز نقل املوتى، 
فهنال���ك من نحُقلت جنازته قبل الدفن ومنهم 
ال�سحاب���ي املق���داد بن عم���رو بن ثعلب���ة الذي 
ت���ويّف باجل���رف، عل���ى بع���د ثالث���ة اأمي���ال من 
ج���ال حتى  املدين���ة، ومت حمل���ه عل���ى رق���اب الرِّ

دحُفن بالبقيع.

من
األمور 

ƥǉƑƪǁƐ ǏǂƳ :ƣƐƣƳƋ
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وال�سكر على �سعيدين اثنن هما ال�سكر 
مثال ً  بالقول  املتمثل  ال��ق��ويل  الل�ساين 
 ( الفعلي  العملي  وال�سكر  هلل(  )احلمد 
ال�سكر  ك�سالة  اك��ر  الطاعات  بفعل  اأي 

وترك املعا�سي اكر(.
قال العلي العظيم ) اعملوا اآل داود �سكراً( 
، ومن �سمن النعم االإلهية جهاز النّقال 
يف  ا�سهما  اللذان  واالنرتنيت  )املوبايل( 
اأميا خدمة من خالل  االن�سانية  خدمة 
بال�سوت  ال��ن��ا���س  ب��ن  االت�����س��ال  حتقيق 
قرية  كاأنه  العامل  ا�سبح  حتى  وال�سورة 
كر اهلل على  �سغرية ومن اب�سط �سور �سحُ

وبيوتنا  اوطاننا  عقر  يف  االك��رب   عدونا 
من  امل�سلمن  اخ���راج  اىل  يهدف  وال���ذي 
دينهم عرب م�سروع العوملة االكرب الذي 
يقوده ال�سيطان االكرب ) امريكا واليهود( 
وهما وجهان لعملة واحدة قال تعاىل : ) 
لن تر�سى عنك اليهود والن�سارى حتى 
وجهة  ومن  البقرة،  �سورة  ملتهم(  تتبع 
االآالت  فاإن هذين اجلهازين من  فقهية 
امل�سرتكة فاذا كان ا�ستعمالها يف احلالل 
فال ا�سكال وال �سري وان كان يف احلرام 

فيحُحرم ا�ستعمالها.

املُنعم  اهلل  ــعــم  ان لــقــد 
خلقه  عــلــى  ــل  املــتــفــ�ــسّ
الكثرية  الكثرية  بالنعم 
قراآنه  يف  وجل  عّز  قال 
املجيد ) وان تعدوا نعمة 
اهلل ال حت�سوها(، والبد 
�سبحانه  اهلل  �سكر  مــن 
لــذلــك والأن  ـــه اهــل  الأن
مرتبطة  النعمة  زيــادة 
بال�سكر قال تعاىل) لئن 

�سكرمت الأزيدنكم( 

التي  معا�سيه  يف  ا�ستعمالها  ع��دم  نعمه 
قد نهانا عنها من قبيل ال�سباب وال�ستم 
واالفرتاء  والبهتان  لالخرين  واالهانة 
م والغزل املحّرم  والتج�س�س والنظر املحرَّ
وا���س��ت��خ��دام��ه��ا كج�سور  اجل��ن�����س��ن  ب���ن 
للو�سول اىل العالقات املحّرمة ) ورمبا 
حتى اخليانة الزوجية( وامثال ذلك من 
املحذور ا�سافة اىل ما يح�سل احياناً من 
الوقت وتخ�سي�سه فيم�سي  عدم تقنن 
طويلة  اوق��ات��اً  امل�ستخدم(  او   ( امل�سرتك 
ت�سل اىل حد املبالغة يف ا�ستخدام هذين 
اجلهازين مما يوؤدي اىل حدوث تق�سري 
يف جوانب اخرى مثل العمل واالرتباطات 
اال�سرية )ومنها الزوجية( واالجتماعية 
اال�سراف    يحدث  قد  وكذلك  والدرا�سية 
ويا  التعبئة(  )ك���ارد  ���س��راء  يف  والتبذير  
ل���ال����س���ف ف���ق���د ظ���ه���ر يف اح�����س��ائ��ي��ة ان 
العراق اكر بلد م�ستهلك لكارد التعبئة 
يف العامل وي�ساف اىل ذلك عدم اختيار 
الوقت املنا�سب لالت�سال باالخرين كاأن 
يكون االت�سال يف وقت متاأخر من الليل 
او يف ال�سباح الباكر ) من غري �سرورة( 
الذي  العامل  على  نافذة  هو  واالن��رتن��ت 
وعقائدية  دينية  كثرية  مفا�سد  يحوي 
واخ��الق��ي��ة و���س��ل��وك��ي��ة ب��ع��ي��دة ك��ل البعد 
فاملت�سفح  العظيم  اال�سالمي  ديننا  عن 
��ن دينياً  �����سّ ل��الن��رتن��ي��ت وه���و غ���ري حمحُ
وع��ق��ائ��دي��اً ول��ه ج���ذور را���س��خ��ة ومعرفة 
ب��دي��ن��ه ف��ان��ه ���س��ي��ت��ع��ّر���س خل��ط��ر تييع 
وت�سييع هويته اال�سالمية وبذلك يكون 

استخدام النّقال واالنرتنيت
ǏƏƑƯǁƐ ǃǆƑƷ ƣǁƑƢ
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تلق����ى كلم����ات التنزي����ل االأول يف م����كان اعت����اد ارتي����اده ليمار�س في����ه طقو�س عبادة غ����ري ماألوفة يف مكة وال حت����ى يف �سائر   
مناط����ق اجلزي����رة العربي����ة التي و�سمت ب����ن االأمم منذ القدم باإلفتها اجلم����ال وال�سياه .. يقطن �سكانها ب����ن �سال�سل جبلية جرداء 

ورمال عا�سفة كل حن فق�ست قلوبهم كق�سوة هذه الطبيعة ..
وكان����وا ق����د اتخ����ذوا من هذه ال�سخور واالأحج����ار تاثيل ال ت�سر وال تنفع وال ترى وال ت�سم����ع وال تخف�س وال ترفع وال   

تنقذ وال ت�سفع .. اأحجار بال حياة وال عطاء عدوها اآلهة فظلوا عليها عاكفن ولها عابدين !!
فتحج����رت عقوله����م واأفئدته����م كهذه االأحج����ار غري الكرمية.. وان و�سف����ت بع�س احلجارة قد تت�سق����ق فيخرج منها املاء   
ال����ذي ه����و �س����ّر احلي����اة ااّل ان عقول هوؤالء القوم قد جتمدت وحتجرت فال تنّم ااّل ع����ن اإرٍث توارثوه من ثقافات اجلاهلية االوىل من 
ع����ادات وتقالي����د �سمج����ة ميجها ويرف�سها العقل الب�سري ال�سليم.. اذ تتقاذفهم اأه����واء الِكرَب الذي هم لي�سوا ببالغيه وال مدركيه بل 

يتالهثون ليبلغوا �سراباً خادعاً وما هم ببالغيه.
عل����ى ه����ذا املجتم����ع هبط من ذاك اجلبل رجل لي�س له من الرجال مثيل قد فا�س����ت جوانبه حنكة وحكمة، وعلماً وحلماً   
ومعرفة وابداعاً و�سدقاً واأمانة حتيطه وحتفه هالة من نور اإلهي كم�سباح يف م�سكاة يحمل ر�سالة املحبة وال�سالم واالخاء والوئام 

ملن اتبع هداه الوا�سح كانبالج ال�سباح نورها من نور باعثها العلي القدير ..
انح����در م����ن ذاك اجلب����ل الذي األفه واألف مغارت����ه يحمل لقومه ر�سالة �سدق اإلهية مل ياأتهم به����ا والآبائهم احٌد من قبله   
.. وال عرف����وا م����ن �سابق����ات اأجياله����م ما مل�سوه مل�س االي����ادي وراأوه باأم اأعينهم .. رجال ً عرفوه حق املعرف����ة وعا�سروه وخربوه ون�سبوه 
واأحب����وه حمم����د ب����ن عبداهلل )�سلى اهلل علي����ه واله و�سلم( الها�سمي القر�سي �سي����د االأ�سياد ووريث الر�ساد وكم����ا حباه ربه ذلك النور 
حب����اه اي�س����اً حي����اة الع����زة وعز احلياة التي ال تقهر التف حوله رجال ٌ ال تلهيهم الهية.. وقد قذف يف قلوبهم ريحاً لي�ست بالعا�سفات 

وال بال�سافيات بل هي ريح تخرق �سفاف القلوب لتمالأها عذوبة االإميان وحالوة املعتقد والثبات على التنزيل.
تلقى من ال�سماء كالمها وعرج اليها �سالكاً طرقاتها وتعرف على مالئكتها.. �سلى باالأنبياء �سفاً �سفاً وختم ر�ساالتهم   
بخريته����ا م����ن الر�سائ����ل.. اآمن بهم واآمنوا به و�سهد عليهم كما �سهدوا على اأقوامهم واأ�سهده اهلل عليهم يزداد تاألقاً ورفعة كل �سباح 

.. خلقاً وعظمة.. كرماً و�سخاًء .. مقدرة وعفواً ت�ساحماً وراأفة لي�سبح اأعجوبة الع�سور ورحمتها..
وقى قومه غ�سب ال�سماء و�سواعقها وهيجان البحار وطوفانها وع�سف الرياح ودمارها وتخ�سفات االر�س وزالزلها..

اأنقذه����م م����ن �سالالته����م فاأوقفه����م على حافات الهداي����ة والنور بديال ً من �سف����ا حفر النريان.. اأخرجه����م من قوقعتهم   
فوعده����م �س����واري ك�س����رى وتخوم بالد هرق����ل وعرو�س املقوق�س وعبور البح����ار اىل عوامل جديدة تال عليهم كالم����اً اأعجز املتحدين 
وف����اق فن����ون البالغ����ة فعلمهم ح����الوة الكالم وعذوبة التعبري هياأ لهم حي����اة م�ستقرة وعي�ساً رغيداً مبا هي����اأ لهم من بلد اآمن جتبى 

اليه ثمرات كل �سيء رزقاً من اهلل واآمنهم مما كان يتخطفهم من حولهم..
زرع يف نفو�سه����م ح����ب االإن�ساني����ة م����ا ف����اق ح����ب النف�����س فقواه����م عل����ى اأعدائه����م بح�س����ن تعاملهم معه����م بالعف����و والراأفة   

والت�سامح..
األ����ف ب����ن قلوبه����م مبوؤاخاتهم لينقذهم من �سفا حفرة الهلكات واحلروب الطاحن����ات فقتل فيهم اأحقاد اجلاهلية واأمات   

�سغائنهم وثاراتهم.
وهبه����م فن����ون املعرف����ة وفتح لهم اب����واب العلوم كلها لريتقوا �س����المل احلياة ويحقق����وا للب�سرية العي�����س الرغيد ، بواأهم   
مقاع����د عل����ت عرو�����س اإمرباطوريات ع�سوره����م ففتح لهم ابواب امل�سارق واملغ����ارب يلجون من اأي باب ي�ساوؤون تام����ا عن اأطماع الدنيا 

وزخرفها وزينتها وبهجتها وغرورها وفتنتها فخلد ذكره على مر الع�سور لي�سبح رجل الع�سور.
ذاك هو الرحمة ونبي الرحمة حممد )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( 

رجُل الع�سور
ال�سيد فرقد ال�سيد هادي ن�سر اهلل املو�سوي
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ال�سع���ر مرتب���ط ب�س���كل �سميم���ي ب���اأرق امل�ساع���ر االإن�ساني���ة، 
واأره���ف االأحا�سي����س الب�سري���ة؛ اأي اإن ال�سع���ر ه���و انعكا����س 
�سع���وري ملا يجول يف عمق �سعور ال�ساعر، وما يحتدم ب�سميم 
ان�سانيت���ه، فقد قال ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه واآله و�سلم: ) 
ْعر حِلْكمًة، واإَنّ ِمن البياِن ل�ِسْحراً (، بل اإنه اأ�سدق  اإَنّ ِمَن ال�ِسّ
م���ا جتود ب���ه القرائح ال�سعرية، يف حلظ���ة فائقة من حلظات 

التجلي االإبداعي. 
ل���ذا ف���اإن ال�ساع���ر ان�سان رقي���ق امل�ساعر.. ب���ل ومبنتهى النبل 
وال�سفافي���ة، تيزه ع���ن غريه - بال�س���رورة - قدرته العالية 
عل���ى كيفي���ة تلقي االإيقاع���ات الكوني���ة، كبزوغ الب���در لياًل اأو 
انهمار �سالالت املطر - على �سبيل املثال ال احل�سر - وزاوية 

االنعكا�س الفني يف ذائقته، بجمالية اال�ستلهام والعك�س .. 
فيتخي���ل يف الب���در وج���ه عزي���ز عل���ى قلب���ه ق���د فارق���ه ق�س���راً 
بامل���وت، فاأ�س���اع كل �سبيل لروؤياه يف احلي���اة الدنيا، ويف املطر 
يلم���ح كاأنها دموع لل�سماء تنزلها م�سيئ���ة الرحمة الوا�سعة.. 

لغ�سل اأدران االأر�س.
ولعل اأهم ما يف املو�سوع، �سرورة تتع ال�ساعر باملوهبة، لكي 
تنح���ه قدرة عالية عل���ى اال�ستلهام املب���دع، وتعطيه امكانية 
العك�س الفني ال�سادق، اإزاء تلك االإيقاعات الكونية.. بكيفية 
تلقي���ه املعم���ق، وبوحه العميق املبدع ..عما  يجي�س يف اأعماقه 
م���ن اأحا�سي����س جميلة، وم�ساعر اإن�ساني���ة نبيلة.. وما انعك�س 
يف نف�س���ه جت���اه ه���ذا احل���دث اأو ذاك اأو تلك الق�سي���ة اأو هذه 
م���ن الق�ساي���ا احلياتي���ة، وق���د انفعل فيه���ا ال�ساعر م���ّرة بعد 

االأخرى، واأثرت حيثياتها يف اإح�سا�ساته املرهفة.. 
حت���ى ر�س���ح ه���ذا املف���رز املح�سو����س اىل �س���يء ملمو����س ،الأنها 
الم�ست اأوتارا �سفافة يف كينونته، وانعك�ست �سعراً يف تعبريه، 
بالرغ���م م���ن اإنها قد تك���ون �سيئا عاديا عن���د االآخرين، وميرُّ 
اأمامه���م مرور الكرام؛ اأي اإن ال�ساعر يرى بعن �سعوره ما ال 
ي�ستطيع اأن يراه عموم النا�س، ولكن لي�س املعنى باأن كل من 
لدي���ه �سع���ور يع���ّد �ساع���راً، واإن كل من يكت���ب م�ساعره تدخل 

�سمن ال�سعر.

طالب عباس الظاهر

صادق درباش اخلميس

ال�ســـــوؤدد  يــوم  يعــرب طــل  اآل  يــا 
مكبـــرا  جــاء  بالتهليـــــــل  جربيــل 
م�ســبحًا  االإلــه  عر�ــض  يف  كان  اإذ 
لــواله مــا مــّد احلطيــــــــم ريا�ســه 
والليــل مــا خلــع النهـــــــــــار رداءه 
والبــدر مــا ر�ســم ال�ســيـــــاء هالله 
الآدم  االإلــه  غفــــــــــر  ا�ســمه  مــن 
بالعلــى  فيــه  ال�ســّديـــــق  وت�ســّبث 
هــو وعــد عي�ســى خــط يف اإجنيلــه 
وت�ســرفت طهــر البطــــــون بحملــه 
مكـــرمــا  حــّل  االأن�ســاب  ارفــع  يف 
اّم القـــــــــرى بوليدهــا  وتفاخــرت 
اإ�ســراقه  يف  التــــــاريــخ  عــال  يــوٌم 
هــو مولــد هـــــــــزم الظــالم بنــوره 
اإيــوان ك�ســرى قــد هـــــوى متزلزاًل 
نــريان فار�ــض اأخمــدت مذعــــــــورًة 
الآدم  ال�ســمـــــاء  مالئكــة  �ســجدت 
يــا خــري خلــق اهلل يــا اأمــل الــورى 
هيهــات ان ياأتــي الزمـــــــــان مبثلــه 
ميــالده  يف  االآيـــــــــــــات  دلــت  قــد 
اهلل قــد جعــل اجلنــــــــــــان منازال 
اإ�ســاءة  الر�ســـــــــــول  رام  ملــن  تبــا 
فال�ســم�ض تعلــو  والنجــــوم دوار�ض 
بقـــــــــــولــه  واملــالك  �ســلى  اهلل 
تعظمــى  العظــام  مبيــــــــــالد  يــوم 
نــور النبــوة واالمامـــــــــــة والهدى 
ذكـــــره  اخلالئــق  يف  ت�ســامى  يــوم 
يا�ســيد البطحـــــــــاء يــا نبع الهدى 
انــت ال�ســفيع الأّمــة القـــــــــراآن يف 
انــت الرحيــم لــكل عبــــــــــٍد يتقــي 
عــذرا ً اذا عجــز الكــــــالم ب�ســاعرٍ 
كرامــة  اأنــال  ان  الأرجــو  اين 
طوبــى ملــن �ســلى علــى طــه النبــي 

االأجمـــــد ِ الها�ســمّي  نــور  هــّل  اذ 
ا�ســجدي  كـــــــواكــب  يــا  اكــرب  اهلل 
قبــل اخلالئــق قبــل يــوم ال�ســّجد ِ
تت�ســيد ِ مل  واالأفــالك  والكـــــــون 

تتوقــد  ومل  ت�ســرْق  مل  وال�ســم�ض 
املــورد ِ غــور  واالنهـــــــــار  والبحــر 
االّيــد ِ للخليــل  بــردى  والنـــــــــــار 

اذ قــد جنــا مــن جــوف جــبٍّ ا�ســود 
مرعــد  �ســحابٍ   مــن  فلــكٍ   واأمــان 
املّجــد ِ الكــرام  �ســلب  يف  �ســار  قــد 

ــد  والق�سّ والهــدى  الف�ســائل  اأهــل 
تــردد  دون  االأم�ســار  علــى  �ســرٌف 
مـــــوّحــد  كل  قلــب  فيــه ِ  �ســّر  قــد 
املولــد يــوم  االآيــات  وتوالــت 
مــن فجــر طــه اليعـــــربــي اال�ســيد
اذ ا�ســرق الرحمن �سم�ض االحمدي
يرتــدي  طــه  اأنــوار  مــن  كان  اذ 
املتوقــد بنــاره  اجلحيــــــــم  عنــد 
يتجــدد مل  الكــون  ن�ســاء  عقمــت 
هــو منقــذ االكـــــــــوان يــوم العــّود 
امل�ستــــر�ســد  بنهجــه  لل�ســائرين 
فاحلــــــــــاقــدون اأفــول جنــم عــرد
والطـــــــــود ال ياأبــى بريــح تغتــدي
) �ســلوا عليــه و�ســلمـــــــوا ( بتهّجد 
وحممــد وحممــدٍ   مبحمـــــــــــــدٍ  

كالفجــــــــــــر يفتــح كّل باٍب موؤ�ســد 
هــو �ســـــــادق االأقــوال غــري مفّنــد 
ذكــرى بــذي التاريــــــــخ يبقــى للغد 
يــوم القيــــــــامــة لل�ســراط املنجــد 
انــت الــــــــــــروؤوف بقــول ربٍّ اوحد ِ 
مــن ذا الذي يحوي مديحك �ســّيدي
ان ارتـــــــــــــــوي قبــال ً بنعلــك لليد ِ 
الـــــــــــــــــف والــف ثــم الــف يهتدي 

( ǫƘǱȁƗ ƴǾƽ ƫƴǭ Ǽǝ ǫȆƽȃƗ ćǫǸǽ )
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وهٌب والقرار الصعب
يف البادي���ة املمتدة بن املدينة، والكوفة كانت تعي�س عائلة 
م�سيحي���ة ال يتجاوز عدد اأفرادها ثالثة: اأم عجوز، وابنها 

وعرو�سه.
وكان���ت العائلة - �ساأنها �ساأن كل العائالت القاطنة يف تلك 
املنطقة- جمهولة، ال تعرف اأحدا، وال يعرفها اأحد، ولكنها 

كانت تتمتع بالطيب واالإخال�س اإىل درجة كبرية.
وه���ي - باالإ�سافة اإىل ذلك- مل تكن متع�سبة، وامنا كانت 

جاهلة بق�سايا االأديان.
اإنه���ا - بب�ساط���ة - مل تفه���م االإ�س���الم لك���ي تتم�س���ك ب���ه. 
واملح���اوالت الت���ي ج���رت الإدخ���ال امل�سيحي���ن يف االإ�س���الم 
جنحت يف ع�سر الر�سول، الأن النبي مل يخاطبهم من على 

م�سارف احلراب، واإمنا خاطبهم من اأعماق ال�سمري.
اأما يف عهد بني اأمية فلم يكن االأمر كذلك..

امله���م.. ان ه���ذه العائل���ة املجهول���ة التق���ت - ع���ن طري���ق 
ال�سدفة - باالإمام احل�سن عليه ال�سالم، بينما كان يتجه 

اإىل الكوفة.
وق���راأ االإم���ام يف وج���ه رب العائل���ة - وكان �ساب���ا مل يتجاوز 
الثالث���ن من عم���ره.. وا�سمه وهب - �سف���اء ال حدود له. 
فدع���اه اإىل خيمت���ه، ولقنه روح االإ�س���الم، فاأ�سلم، واأ�سلمت 

معه اأمه، وزوجته.
ث���م ق���رر ان يلت���زم ب���ركاب االإم���ام.. وبذلك رب���ط م�سريه 

مب�سري الثورة.
ان الث���ورات تلتق���ط ع���ادة العنا�س���ر اخلرية من اأق���رب، اأو 
اأبع���د النا����س، فلرمب���ا ان�س���م اإىل �سف���وف الث���ورة م���ن مل 
يخط���ر بالب���ال ان ين�س���م اليه���ا.. ولرمبا وق���ف يف وجهها 

من يعتقد انه اأقرب النا�س اإليها.
يتطل���ب  �سع���ب  ق���رار  الث���ورة،  اإىل  االن�سم���ام  ق���رار  الأن 
اال�ستع���داد لفق���د كل �س���يء، ال�سداق���ات، واالأحب���ة، واملال، 

واالأوالد، وكل �سيء.
وم���ن ذا يتحم���ل م�سوؤولية مثل هذا القرار.. اللهم اال من 

يتمتع بالرجولة، وال�سهامة، وعمق الروؤية.
ووهب كان يتمتع بذلك.

وله���ذا ان�س���م اإىل �سف���وف الث���ورة، ومنذ البداي���ة قال له 
االإم���ام كل �س���يء.. ق���ال ل���ه: انه �س���وف يقت���ل، ويقتل معه 
كل اأ�سحاب���ه. وان���ه �سيج���رد م���ن ثياب���ه، ويج���رد مع���ه كل 

اأ�سحابه.. فانحدر اإىل ال�ساحة مهروال.

ِدمـــاُء ُحـ�َســـنْیُ  يــا  ِخـ�ســـاُبـَك  هـــذا 

ُمَرِتـــل الـُطـغـــاِة  ُرمــِح  علــى  َراأْ�ــٌض 

ـــــٍة اأَُمـيَّ اآِل ُ ِلـَبـغــــيِّ  بــِه  �ســــاروا  

ــَرجًا  ُم�سَ احُل�َســنِی  َج�ســُد  فاأخاَلُهــم 

ُه َظــّنــًا ِبــذاَك الطـُْهـــِر َحْيــُث َبـقـــاوؤُ

اأ�ْســـِرَيْت َقــْد ُ للـ�َســـما  روَحــُه  لِكـــنَّ 

ِجـ�ْســـُمـُه َتـــَوذَر  ِبـَمـْقـتــولٍ  اأْكـــِرْم 

ـــُرعـًا َت�سَ الَفـــالِة  ُعـ�ْســالُن  َوبَكـْتــُه 

َدمــــًا ْحَجـِرهــا  مِبِ اأْحجـــاٌر  َوَكـــذاَك 

قـاِئـــٌد َيـَنـْلهـــا  َلـــْم  الـَكـراَمـــة ُ ِتلــَك 

طـَـفـّـُـــُه ُخـِلــــَد  االأْحــــراِر  اأَبـــا  اإِاّل 

َواأْهـَلـــُه َي�ســـرُي  طـْلـــوٍب  مِبَ َهـْبنـــي 

ــريِه فـَقـــْد م�ســى َوِبَرغـْــِم ِقـّلــِة نا�سِ

ـــُر َجـْيـ�َســـُه ِفـــي ِحـــلِّ َبـْيـَعـِتـــِه ُيَخـيِّ

ـــها ــراَحِة باخِلطــاِب اأفا�سَ ُلَغـــة ُال�سَ

ـــْحِبـِه َجَمـــاًل ُخـــذوُه الَلْيــَل قــاَل ِل�سَ

ـــــٍة اأَمـيَّ ِبـَوْجــــِه  الءًا   قـاَلـهـــا   َقـــْد 

ِعـْنــَد �ُســـْلَطِة جـاِئـــر  َكِلـمـــاُت َحـــقٍ 

ِلـَيقـوَلَهـــا باأْهـِلــِه  احُل�َســـنْیُ  َخـــَرَج 

ِلَهـْوِلَهـــا  ال�َســـماُء  َبَكــِت  َظــةٌ  حَلْ ِهــَي 

اأْجـ�ســاُدُهْم ُمَقَطَعــة ًغـَــَدْت  ــْرعى  �سَ

ـــَك  يـــا َيـزيــــُد اإِذا َدنـــا مــــاذا بـِظـَنِّ

َتَقطَعـــْت َوالُكـفـــوُف  ااُلأَخـــَوُة  اأْيـــَن 

ِدمـاُهـمــــا ُيـــراُق  َعـبـا�ــٌض  َكـفـّــاَك 

احِلـّنـــاُء  ِجـراِحـــَك  فَنـــْزُف  َكـَرمـــًا 

ــْحـراُء  ال�سَ ُم�ســـاِبِه  ِلَهـــْوِل  فـَبَكــْت 

َوثــــراُء  ِغنـــًى  َب�ســـرَيَتـُهم  اأعـْمـــى 

فـــْوَق الــَ�ى َيْبقـــى َكمــا َقـْد �ســـاوؤُو ا

بـَــــالُء  َكـــْرُب  ِمـْنـــُه  َفـَتاأُكـــُل  َيـْفـنـــى 

الـ�ُســـَهــداُء  َنـْعـ�َســـُه  فـَزفـــْت  اأَلـقـــًا 

الَعـْنقـــاُء  �ُســـموِخهـا  َرْغـــَم  فـَبَكـْتـــُه 

َلَعـــواُء  �َســـَجـداِتهـا  َوفـــي  �َســـَجـَدْت 

ــْلـداُء  �سَ َوَطـْبُعـهـــا  احُل�َســـنْیَ  َبَكـــِت 

ــداُء ِفـــي احَلـــْرِب َمْهـمـــا ُتْكـثـَُر ااَلأ�سْ

الَهـْيجـــاُء  �َســـْيـفـَُه  ُتـَقـبـِــُل  ــــْت  َوَم�سَ

اإِبــــاُء ُخـطــــاُه  ِفــــي  ُحــــرًا  لـلـَمـــْوِت 

االأْنـبــــاُء  ـــِمـُر  ُتـ�سْ َعـّمــا  بالـَكـ�ْســـِف 

اإِطـْــــراُء  بــِه  مـــا  الـ�ِســــهـاَدِة  ِفــــي  اأْو 

الـُخـَيـــــالُء  َكِلـمـاِتــــِه  اأْحـَبـَكـــْت  مــــا َ

ـــِبـغ ُُجـْنَحـــُه الظـَلـْمــــاُء مــــا داَم ُت�سْ

َوْهــــَو الـَخـبـيــــُر ِلـمــا َتـــوؤوُل الــــالُء 

ااُلأَمـــراُء  �َســـماِعـها  َهـديـــَر  َتْخـ�ســـى 

ُيـ�ســــاُء الـخـاِلـديـــَن  بـــَدْرِب  َنـْهـجـــًا 

الـُنَجـبــــاُء  َواأْهـُلـــُه  احُلـ�َســـنْیُ  َحـْيــث ُ

ـــبـيـغ ُبـِمـــا َتفــي الَرْم�ســـاُء  ِنْعـــَم ال�سَ

الـَزْهــــراُء  َونـــاَدِت  الـُنـ�ســــوِر  َيــــْوُم 

ِلـــــــواُء  ُيـ�ْســــَتـبـاُح   َوفـيـهـــا  غـَـــْدرا ً

االإِْرواُء  مــــاَءُه   َيـْنــــِدُب   َوالــَنـْهــــُر 

ِخـضـاُب الـُحـَسـْيـن                  
 عبد الرضا عيسى الويساوي  
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

 ( الت����ي  االأ�سلي����ة  الرواف����د  م����ن  الن����وم  اإن 
ت�ستن�����زف ( نب����ع احلي����اة ..وم����ن هن����ا ينبغ����ي 
، لئ����ال يه����در  ال�سيط����رة عل����ى ه����ذا الراف����د 
راأ�سم����ال العب����د فيم����ا ال �س����رورة ل����ه ..ول����ذا 
ينبغ����ي التحك����م يف اأول النوم واآخ����ره ، ووقته 
املنا�سب ، وحتا�س����ي ما يوجب ثقله ..وامللفت 
يف هذا املجال اأن االإن�سان كثريا ما ي�سرت�سل 
يف نوم����ه ال����كاذب ، اإذ حاج����ة بدن����ه احلقيقية 
للن����وم اق����ل من نوم����ه الفعلي ..فل����و ) غالب 
( نف�س����ه وط����رد ع����ن نف�س����ه الك�س����ل ، وهج����ر 
الفرا�س كما يعرب القراآن الكرمي: } تتجافى 
جنوبه����م ع����ن امل�ساجع {، فان����ه �سيوّفر على 
نف�س����ه - �ساع����ات كث����رية - فيم����ا ه����و خري له 
واأبق����ى ..وقد روي عن اأم����ري املوؤمنن )عليه 
ال�س����الم( اأن����ه قال : } من ك����ر يف ليله نومه 
، فات����ه م����ن العمل م����ا ال ي�ستدركه يف يومه{
و} بئ�س الغرمي النوم ، يفني ق�سري العمر ، 

ويفّوت كثري االأجر {.

هدُر العمر 
بالنوم

أفضُل القلوب 

انتبه لي!
ل نظرات او كلمات االخرين وفق ما تعتقده انت اياك ان تاأوِّ

احذر من اتخاذ اي قرار  قبل ان تكون ملما بكل حيثيات امل�ساألة

اذا كنت تتحدث مع �سخ�ض اخر فانظر اليه وال تنظر اىل غريه وتتحدث معه

ال تتخذ حكما معينا على �سخ�ض من غري اال�ستماع اىل كل االطراف

مثلمــا تدخــر االمــوال لكــي ت�ســتخدمها عنــد احلاجــة ادخــر معلوماتــك وا�ســتخدمها عنــد 
ال�سرورة

قلب ال يغيب عنه ال�سدق
اأف�سل النا�ض

�سخ�ض ال ين�ساك الأنه ُيحبك
اأف�سل االأيام

يوم ينتهي بال خطيئة
اأف�سل هدية

دعاء ُيكون لك واأنت ال تعلم
كان رجل م�سن منحني الظهر ي�سري  يف الطريق فقال �ساب ب�سخرية :

 بكم القو�ض ياعم ،، قال ان ع�ست �سياأتيك بال ثمن.
       حكمة اأعجبتني : 

البيا�ض اليعني اجلمال  
 وال�سواد ال يعني القباحة 
فالكفن اأبي�ض وخميف      
والكعبة �سوداء وجميلة 

واالإن�سان باأخالقه لي�ض مبظهره
بل اأن ترفع عينيك وتطلب من اهلل املفقود

اأنزل عينيك وا�سكره على املوجود

26
A L A H R A R  M A G A Z I N

جملة االحرار اال�سبوعية



مجزرٌة مع وقف
 التنفيذ

من بنی امل�ساريع التي اأجنزتها 
احلكومــة املحليــة يف كربالء 
هو م�سروع املجزرة النظامية 
يف االإبراهيمية والتي تعد من 
اهم امل�ســاريع التي من خاللها 
الذبــح  علــى  الق�ســاء  يتــم 
الع�ســوائي وجتنب االأمرا�ض 
واالأوبئــة ولكــن لالأ�ســف اىل 
هذه ال�ســاعة مل يتم ت�سغيلها 
بالرغــم مــن اجنازهــا وناأمل 
ويتــم  العوائــق  تذلــل  بــان 
ت�سغيلها لتكون �سمن امل�ساريع 
�ســمن  والعاملــة  املنجــزة 

م�ساريع احلكومة املحلية. 

صورةو تعليق

ر الطريق                                             ) بلغاري( االرادة احل�سنة تق�سّ

احلق كالزيت البد ان يطفو ويظهر فوق ال�سطح              ) ايطايل(

اذا بداأت فّكر يف النهاية                                                        ) برازيلي(

حيث ال تعطي �سيئًا ال تطلب �سيئًا                                     ) برتغايل(

من ال ميلك ع�سال ً يف وعائه فليكن حلو الل�سان.              ) بولندي(

ƙǸǖǂǩƗ ĈǧƘƦǭƍ ǰǭ
اعداد: �سيد كمال �سرب

 ألهل االعتبار تُضرب األمثال ) االمام علي )عليه السالم(

بداأ البنك الدويل اأعماله بامل�ساعدة يف اإعادة بناء اأوروبا بعد احلرب 
العاملية الثانية اأما اليوم فيتمركز عمل البنك حول تخفيف حدة الفقر 

كهدف عام ي�سمل جميع اأعماله،  يتاألف البنك اليوم من خم�س موؤ�س�سات 
اإمنائية مرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً وهي: البنك الدويل لالإن�ساء 

والتعمري واملوؤ�س�سة الدولية للتنمية وموؤ�س�سة التمويل الدولية والوكالة 
الدولية ل�سمان اال�ستثمار  واملركز الدويل لت�سوية منازعات اال�ستثمار.

يح�سل 2.8 بليون �سخ�س- اأكر من ن�سف �سكان الدول النامية- على 
اأقل من 700 دوالر اأمريكي يف العام. نتيجة لذلك يتوفى 33.000 طفل كل 

يوم يف البلدان النامية. كذلك تتوفى اأكر من اإمراة كل دقيقة يف هذه 
الدول. ويوؤدي الفقر اىل عدم التحاق اأكر من 100 مليون طفل باملدار�س 

معظمهم من البنات.
املحري يف طبيعة عمل البنك انه ي�سرتط على من يقرت�س منه هو رفع 

الدعم عن الوقود وعن بع�س املواد الغذائية االأ�سا�سية لهذه البلدان مما 
يوؤدي فعال اىل انعدام الفقر حيث يتم �سحق الفقراء حتت االأر�س. 

ومن ذلك على �سبيل املثال اأن قامت حكومة االأردن عام 1996 باإلغاء الدعم 
على القمح يف اإطار برنامج االإ�سالح االقت�سادي الذي قامت به حتت رعاية 

�سندوق النقد الدويل مما اأدى اإىل ت�ساعف �سعر رغيف اخلرب اإىل ثالثة 
اأ�سعاف وكانت النتيجة تفجري موجة من ال�سغب، واال�سطرابات فى منطقة 

جنوب االأردن قتل فيها 5 اأ�سخا�س. واالن تعي�س االردن نف�س املحنة عندما 
اأقرت زيادة �سعر الوقود باأمر من هاتن املوؤ�س�ستن اللتن تدعيان معاجلة الفقر 

وقد �سهدت اليمن اأحداثاً مماثلة عام 2005 عندما نفذت م�سورة ال�سندوق، وقامت 
باإلغاء الدعم على الوقود جزئياً، واأدى ذلك اإىل ارتفاع االأ�سعار ارتفاعاً �سديداً، 

و�سادت اأحداث ال�سغب واال�سطرابات يف الدولة التي نتج عنها بع�س الوفيات 
وكذلك طالبت العراق برفع الدعم عن الوقود وبالفعل ارتفع �سعر اللرت من 

وقود ال�سيارات من 20 دينارا اىل 450 دينارا .
فاإذا كانت غاية هاتن املوؤ�س�ستن ) البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل ( 

معاجلة الفقر فلماذا تناف�س الفقري على ما يح�سل عليه من دعم ب�سيط جدا 
من حكومته؟

اين اخللل ؟

ŲǼǩǷƴǩƗ ćǤǲƜǩƗ
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يف طوز خور ماتو
جلرحى 

ني لعوائل الشهداء وا
ني املقدست

لقطات من زيارة وفد العتبت


