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)95 ( وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، عن القمي عن الصادق )عليه السالم( قال واحدا واحدا .
ويف القم��ي ع��ن أمري املؤمنني عليه الس��الم قال إن الش��جر مل يزل خضي��دا كله حتى دعا للرمحن ول��د عّز الرمحن وجل أن يك��ون له ولد فكادت 

الساموات يتفطرن منه وتنشق االرض وختر اجلبال هدا فعند ذلك إقشعر الشجر وصار له شوك حذار أن ينزل به العذاب.
)96( إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات س��يجعل هلم الرمحن ودا س��يحدث هلم يف القلوب مودة، يف القمي عن الصادق )عليه الس��الم( قال كان 
س��بب نزول هذه اآلية إن أمري املؤمنني عليه الس��الم كان جالس��ا بني يدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقال له قل يا عيل اللهم اجعل يل يف قلوب 

املؤمنني ودا فأنزل اهلل .
)97( فإنام يرسناه بلس��انك بأن أنزلناه بلغتك لتبرش به املتقني وتنذر به قوما لدا أش��داء اخلصومة، يف القمي عن الصادق عليه الس��الم فإنام يرسناه 

يعني القرآن قوما لدا قال أصحاب الكالم واخلصومة .
ويف روضة الواعظني عن النبي صىل اهلل عليه وآله يف قوله إن الذين آمنوا قال هو عيل عليه السالم قوما لدا قال بني امية قوما ظلمة .

)98( وكم أهلكنا قبلهم من قرن ختويف للكفرة وجتسري للرسول عىل إنذارهم هل حتس منهم من أحد هل تشعر بأحد منهم وتراه أو تسمع هلم 
رك��زا الركز الصوت اخلفي، يف القمي عن الصادق عليه الس��الم يف هذه اآلية قال أهل��ك اهلل من االمم ما ال حتصون فقال يا حممد هل حتس منهم 

من أحد أو تسمع هلم ركزا .
 ****

)1( طه.. سبق تأويله يف سورة البقرة ويف املعاين عن الصادق عليه السالم وأما طه فاسم من أسامء النبي صىل اهلل عليه وآله ومعناه يا طالب احلق 
اهلادي إليه .

)2( ما أنزلنا عليك القرآن لتش��قى قال بل لتس��عد، يف القمي عنهام عليهام الس��الم قال كان رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله إذا صىل قام عىل أصابع 
رجليه حتى تورمت فأنزل اهلل تبارك وتعاىل طه بلغة طي يا حممد ما أنزلنا اآلية .

ويف الكايف عن الباقر عليه الس��الم قال كان رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله عند عايش��ة ليلتها فقالت يا رس��ول اهلل مل تتعب نفسك وقد غفر لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عايشة أوال أكون عبدا شكورا قال وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقوم عىل أطراف أصابع رجليه فأنزل اهلل 

سبحانه طه ما أنزلنا اآلية .
ويف األحتج��اج ع��ن الكاظ��م عن أبيه عن آبائه عن أمري املؤمنني عليه الس��الم قال لقد قام رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله عرش س��نني عىل أطراف 
أصابعه حتى تورمت قدماه وأصفر وجهه يقوم الليل أمجع حتى عوتب يف ذلك فقال اهلل عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتش��قى بل لتس��عد به 

قيل والشقاء شايع بمعنى التعب ومنه أشقى من رايض املهر وسيد القوم أشقاهم ولعله عدل إليه لألشعار بأنه انزل إليه ليسعد .

ا )97( َوَكْم  دًّ ِق��نيَ َوُتنِذَر بِِه َقْوًما لُّ َ بِِه امْلُتَّ َناُه بِِلَس��انَِك لُِتَبرشرِّ ْ ا )96( َفإِنَّاَم َيرسَّ ُن ُودًّ مْحَ ُم الرَّ ْجَعُل هَلُ اِت َس��يَ احِلَ ِذي��نَ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ إِنَّ الَّ
ْم ِرْكًزا )98( ْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع هَلُ ن َقْرٍن َهْل حُتِسُّ ِمْنُهم مرِّ َأْهَلْكَنا َقْبَلُهم مرِّ

- سورة طه -
مح�ُن َعىَل الَعرِش  امواِت الُعىَل)٤( الرَّ طه )1( ما َأنَزلنا َعَليَك الُقرآَن لَِتشقى )2( إاِّل َتذِكَرًة مِلَن َيشى )3( َتنزياًل ِمَّن َخَلَق اأَلرَض َوالسَّ
�ُه ال إِل�َه  َّ َوَأخَفى )7( اللَّ ُه َيعَلُم الرسرِّ ��امواِت َوما يِف اأَلرِض َوما َبيَنُهام َوما حَتَت الثَّرى)6( َوإِن جَتَهر بِالَقوِل َفإِنَّ اس��َتوى )5( َلُه ما يِف السَّ
هِلِه امُكثوا إيِّن آَنس��ُت ناًرا َلَعيّل آتيُكم ِمنها بَِقَبٍس َأو  إاِّل ُهَو َلُه اأَلس��امُء احُلس��نى )8( َوَهل َأتاَك َحديُث موس��ى )9( إِذ َرأى ناًرا َفقاَل أِلَ

ِس ُطًوى )12( َك َفاخَلع َنعَليَك إِنََّك بِالواِد امُلَقدَّ َأِجُد َعىَل الّناِر ُهًدى )10( َفَلاّم َأتاها نوِدَي يا موسى )11( إيِّن َأنا َربُّ

سورةمريم

تفسيرالسورة

يف ف�شل زيارة �شيد ال�شهداء
َروى الش��يخ املفيد بإس��ناده إىل عيل بن ميمون، عن أيب عبد اهلل الصادق )عليه الس��الم(، قال: )َيا عيل، َبَلَغني أن قومًا ِمن 

َنَتان ال َيُزوُر احُلسني(. َنة والسَّ شيعتِنا يمرُّ بأحدهم السَّ
فة. قلت: ُجعلت فداك، إين أعرف ناسًا كثريًا هبذه الصرِّ

هم أخطئوا، وعن َثواب اهلل َزاغوا، وعن جوار حممد )صىلَّ اهلل عليه وآلِه( َتَباَعدوا( . فقال )عليه السالم(: )أَما واهلل حلظرِّ
يارة؟ قلت: ُجِعلت فداك، يف َكم الزرِّ

رَت أْن َتزوَره ُكلَّ َشهٍر فافَعْل( هتذيب األحكام 6: ٤5 ح 97. فقال )عليه السالم(: )َيا َعيل، إْن ُقدرِّ



زمن فاق التلميذ.. األستاذ
الفاش��ل يتص��ور دائام إن الدنيا تتآم��ر عليه ، وهو عادة يرى عي��وب الناس ، ويبالغ يف 
انتقادها، وهو حياول دائام تربير فشله باهتام الناجحني عىل إهنم اتبعوا طرقا غري رشيفة 
للوص��ول إىل ما ه��م عليه من نجاح ، وامل��رض عادة حيطم أعص��اب املريض ، ويؤثر 
عىل منطقه واتزانه . هلذا فهو يتصور إن الش��خص الذي أمامه يستغل ضعفه ، وحياول 
أن يف��رض علي��ه رأيه، واذكر دائام إن غرور اجلاهل ال ح��دود له ! وهذا الغرور يعمي 
بصريت��ه وهي��ز عقله، ويس��د أذنيه إذ هو يتص��ور انه أذكى من الش��خص الذي أمامه ، 
ويعتقد إن من الرجولة ، وحفظ كرامته أن يتمسك برأيه اخلاطئ، ويتوهم إن الضعيف 
ه��و الذي يقتنع ب��رأي غريه ! من خالل التجربة يف احلياة نج��د اجلاهل حياول عادة أن 
يقنع��ك بزعيق حنجرته ال بمنطقه وحججه انه يتصور إن الرصاخ يغلب املنطق ، وان 
احلناجر القوية ق��ادرة عىل حتويل الضالل��ة اىل صواب،واألكاذيب إىل حقائق، ويضع 
املوانع امام الناجح واملتميز، وهو يراوح بمحله ال يتقدم خطوة بل يرتاجع خطوات.. 
هنا علينا أن ال نحاسب اجلاهل بعقلية املتعلم ، وال الفاشل بعقلية الناجح ، وال املريض 
بعقلية املعاىف، فاحلمقى واجلهالء وأحكامهم الظاملة وترصفاهتم املثرية ، عندما ترتكهم 
يثرث��رون من دون أن ت��ربر محاقاهتم وأحكامه��م واطالقاهتم املجاني��ة واجلائرة فأنك 
س��تعيش حالوة الدنيا وراحة البال...أما الذين يش��غلون أنفسهم بمحاسبة اآلخرين 
ف��ال ينامون الليل الن عملية احلس��اب تطرد النوم من العيون وحت��ول هدوء الليل إىل 
رصاخ وضجي��ج وأضغ��اث أحالم .مثل ه��ذه األمراض املرتس��بة يف نفوس الوامهني 
بأهنم أصحاء نقرأ عنها يوميا يف الصحف وبعض الكتب والكثري من املجالت الثقافية. 
عليهم أن يراجعوا أنفسهم ليكونوا قدوة ومن إبداعهم مدرسة يرسو بمرساها املبدعون 
اجلدد والذين فاقوهم إبداعا وأن يعرتفوا هبم، يف زمن فاق التلميذ األستاذ،وليتذكروا 
إن كب��ار املبدعني صنعوا ألنفس��هم جم��دا وتاريا من خالل تالميذه��م الذين فاقوهم 

إبداعا وأصبحت هلم مدرسة مستمرة يف احلياة ..

اعلم يا ولدي العزيز ....
انك ان خفت اهلل عزوجل متكنت من السيطرة عىل نفسك االمارة بالسوء عىل هواها ومشتهاها .

واعلم ان من خاف اهلل عزوجل خاف منه كل يشء , ومن مل يف اهلل عزوجل اخافه اهلل من كل يشء .
واعلم يا ولدي ...

 ان اخلوف هو النجاة , وان كنت مؤمنا ال ختاف اال اهلل وال يقول عليه اال احلق . 
وانك ان اصبحت اال خائفا وان كنت حمس��نا وال متيس اال خائفا وان كنت حمس��نا ألنك بني امرين : بني وقت قد مىض ال تدري ما 
اهلل صان��ع ب��ه , وبني اجل قد اقرتب ال تدري ما يصيبك من اهللكات , فق��ل يا ولدي خريا تعرف به , واعمل به تكون من اهل وصل 
ارحامك وان قطعوك , وعد بالفضل عىل من حرمك , وادي االمانة اىل من ائتمنك , واويف بعهد من عاهدت واذا حكمت فاعدل . 

فهذه كلها من مفاتيح اخلوف من اهلل عز وجل وهي لك يا ولدي ...

لك يا ولدي ..)ح7(

افتتاحية 
العدد

يكتبها: الشيخ حممود الصايف
الخوف من اهلل 
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متابعات موجز  االخبار

أخبار و
* خبراء اقتصاديون يؤكدون أن الفساد )ينخر( المنافذ الحدودية وتطوير بناها التحتية سيقضي على 

عمليات الفساد المالي فيها بشكل تدريجي ..

*  فرقة العباس القتالية تكشف الستار عن الراجمة )رعد 1( المحلية الصنع استعدادًا لمعركة تحرير تلعفر..

*هيئة الحشد الشعبي تؤكد وصول قواتها الى الحدود السورية هي اولى الخطى إلعالن تحرير حدود العراق بالكامل ..

* مؤسسة نهج البالغة في العتبة الحسينية المقدسة تطلق دعوات في الكتابة والبحث حول منهج امير المؤمنين )عليه السالم( وذلك للمشاركة في مؤتمرها القادم...

*  المهندس يشيد بالتقدم السريع الذي حققة لواء علي االكبر جنوب غرب البعاج وصوال الى الحدود السورية..

العامة للعتبة  التابع لالمانة  كلفت هيئة احلشد الشعبي لواء 13 الطفوف 
أكد ذلك  البعاج.  باجتاه  بمسافة )20( كم  بمسك خط  املقدسة  احلسينية 
امر لواء 13 الطفوف قاسم مصلح مضيفا، ضمن عمليات حممد رسول 
املتقدمة  الشعبي  احلشد  لقطعات  احلامية  بتوفري  اللواء  ُكلف  الثانية  اهلل 
باجتاه منطقة البعاج غرب املوصل وكذلك محاية الطريق عىل مسافة اكثر 
من )20( كم.مبينا ان اللواء متكن من انقاذ )50( نازحا بني طفل وإمراة 
ورجل خالل هروهبم من القرى ونقلهم اىل مكان امن حتت محاية قطعات 
اللواء.فيام تم القاء القبض عىل عدد من عنارص داعش الذين تسللوا بني 
هذه العوائل ومن خالل التحقيق اعرتفوا بانضاممهم اىل التنظيم اإلرهايب 

وارتكاهبم عدد من اجلرائم ، تم حتويلهم اىل اجلهات املختصة للتحقيق.

حرر لواء عيل االكرب )عليه السالم( –اللواء 
11 يف احلشد الشعبي – واللواء ٤1 يف احلشد 
الشعبي قرية اخلربة جنوب قضاء البعاج من 
سيطرة داعش االرهايب. وذكر اعالم احلشد 
خسائر  داع��ش  عنارص  كبدت  ق��وات  ان   :
قواتنا  بأن  مبينا   ، واملعدات  باالرواح  كبرية 
تقدمها  تواصل  اجليش  ط��ريان  وبمساندة 
كامل  وحترير  املرسومة  اهدافها  لتحقيق 

لقضاء البعاج من داعش.

لواء الطفوف ُيكلف بحماية قطعات الحشد الشعبي المتقدمة لتحرير البعاج

لواء علي االكبر واللواء 41 في الحشد الشعبي يحرران قرية الخبرة جنوب البعاج
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ضمن برناجمها السنوي أقامت دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية 
وقرى  مدن  يف  القرآنية  األمسيات  من  ع��ددًا  لبنان  فرع  املقدسة/ 
واألهايل  العلامء  من  واسعًا  اللبناين حيث شهدت حضورًا  اجلنوب 
يف اخلتمة القرآنية الرمضانية التي شارك فيها قراء دار القرآن الكريم 
املبارك  الشهر  ليايل  إحياء  يف  الدار  فرع  ويواصل  هذا  لبنان،  فرع 
املتضمنة اإلجابة  القرآنية واملسابقات  الربامج  وإقامة  القرآن  بتالوة 
واملواضيع  الصفحات  وأرقام  احلفظ  جمال  يف  املتنوعة  األسئلة  عن 
القرآنية الشاملة. جدير بالذكر أن دار القرآن الكريم بفروعها داخل 
العراق وخارجه تشهد حركة قرآنية واسعة من خالل إحياء كتاب 
اهلل املجيد حفظًا وتالوة فضاًل عن تنظيم فعاليات ومسابقات ثقافية 

ختص املعرفة القرآنية.

أقام مكتب مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع لالمانة العامة للعتبة احلسينية 
ملدة  واستمرت  املسحي(،  العلمي  )املنهج  يف  دورة  املقدسة،  قم  مدينة  يف  املقدسة 
هبدف  وذلك  21-2017/5/2٤م.  من  أيام  أربعة  عىل  توزعت  ساعة،   )16(
متكني الباحثني من العمل البحثي امليداين يف جماالت ختصصية خمتلفة، ورفع مستوى 
وباكستان  اهلند  دول  باحثًا، من  ثامنية عرش  الدورة  البحثية. هذا وحرض  مهاراهتم 
وأفغانستان من جامعة املصطفى يف إيران، وادار هذه الدورة األستاذ مهدي كريمي 
مركز  هبا  يقوم  التي  النشاطات  ضمن  جاءت  الدورة  ان  ويذكر  الفارسية.  باللغة 
املستوى  رفع  أجل  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والبحوث  للدراسات  كربالء 

العلمي البحثي لدى الباحثني، فضاًل عن تقديم كل ما يدم العلم واملعرفة.

عاهد طلبة كلية الرتبية االساسية جامعة اهلل تعاىل يف الصحن احلسيني الرشيف عىل نبذ الطائفية والتفرقة والتطرف واإلرهاب 
والدفاع عن وحدة العراق وتعزيز مبدأ االخوة واملودة ورعاية ومحاية املقدسات واحرتام الثوابت الدينية والوطنية، وسط حضور 
العتبة احلسينية املقدسة ضمن فعاليات  برناجمه )نقطة  التابع اىل قسم النشاطات العامة يف  أكاديمي, نظمه مركز رعاية الشباب 

حتول(. 
وعن ذلك قال عميد الكلية الدكتور)حممد شاكر الربيعي ( نتقدم بالشكر والعرفان اىل مركز رعاية الشباب والذي اخذ بدوره 
تنظيم حفالت التخرج لطلبة اجلامعات واملعاهد يف عموم حمافظات البالد ، اهلدف من اقامة هكذا نشاطات هو ألجل التواصل 
بشكل مبارش مع الطلبة ورفد اجلوانب املعنوية لدهيم بصفتهم قادة املستقبل، مشريا اىل ان الرسالة التي قدمها طلبة الكلية من 
جوار سيد الشهداء البد ان نستقي من اهل البيت فكرا وال يمكن ان نعطي علام بدون اخالق الن اذا كان العلم بدون اخالق 

سوف يتجه نحو السلبية  التي ال ختدم املجتمع .

ك���وادر قرآني���ة من العتبة الحس���ينية المقدس���ة يحيون 
الليالي الرمضانية في لبنان

مركز كربالء للدراسات والبحوث يقيم دورة في المنهج العلمي المسحي

طلبة كلية التربية جامعة بابل يعاهدون اهلل في الصحن الحس���يني الش���ريف 
على نبذ الطائفية والتفرقة
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اعداد/ محمد حمزة جبر

صوم الحامل
حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله(

للمراة  جي��وز  هل   : ال��س��ؤال 
شهر  يف  ال��ص��ي��ام  احل���ام���ل 

رمضان ؟
)يف  املقرب  احلامل   : اجلواب 
إذا  التاسع(  او  الثامن  شهري 
 ، نفسها  عىل  ال��رضر  خافت 
أوعىل جنينها جاز هلا االفطار 
كان  إذا  ك��ام  جي��ب  ق��د  ب��ل   �
ل��الرضار  مستلزمًا  ال��ص��وم 
املحرم باحدمها � وجيب عليها 
جتب  ك��ام  ذل��ك  بعد  القضاء 
أيضًا ، ويكفي  الكفارة  عليها 
الفقري  اع��ط��اء  ال��ك��ف��ارة  يف 
احلنطة  م��ن  غ��رام��ا(   750(
ب��ل جي��زي مطلق  اودق��ي��ق��ه��ا 
الطعام حتى اخلبز واملعكرونة 

ايضًا .
)من  املقرب  احلامل غري  واما 

الشهر  هناية  ايل  االول  الشهر 
الصوم  ك��ان  ف��إن  ال��س��اب��ع( 
كان  او  بجنينها  او  هبا  يرض 
احل��رج  يف  لوقوعها  موجبًا 
فيجوز  عادة  يتحمل  ال  الذي 
هلا االفطار وجيب القضاء وال 

جتب عليها الكفارة .
للمرأة  بالنسبة   �  1  : السؤال 
احلامل اذا كان جنينها يترضر 

بالصوم ، فام حكمها ؟
للمرأة  بالنسبة  وك���ذا   �  2
الصيام  ك���ان  اذا  امل��رض��ع��ة 
فيترضر  قلة يف حليبها  يسبب 

بذلك الرضيع فام احلكم ؟
إذا  املقرب  احلامل   : اجلواب 
خافت الرضر عيل نفسها ، أو 
 � االفطار  هلا  جاز  جنينها  عيل 
بل قد جيب كام إذا كان الصوم 

املحرم  ل���الرضار  مستلزمًا 
كل  ع��ن  وُت��ك��ّف��ر   � باحدمها 
يوم بمد وجيب عليها القضاء 

أيضًا .
إذا  اللبن  القليلة  وامل��رض��ع 
 ، نفسها  عيل  ال��رضر  خافت 
جاز  الرضيع  الطفل  عيل  أو 
كام  جيب  قد  بل   � االفطار  هلا 
والتكفري  القضاء  � وعليها  مر 
عن كل يوم بمد، وال فرق يف 
واملستأجرة  األم  بني  املرضع 
 � لزومًا  واألحوط   � واملتربعة 
إذا  ما  عيل  ذلك  يف  االقتصار 
مل  بان   ، انحرص اإلرض��اع هبا 
يكن هناك طريق آخر إلرضاع 
الطفل ولو بالتبعيض من دون 

مانع وإاّل مل جيز هلا االفطار .
ثالثة  اعطاء  امل��دّ  يف  ويكفي 

تقريبًا،  غ��رام  الكيلو  ارب��اع 
احلنطة  من  يكون  ان  واألوىل 
جيزي  ك��ان  وإن  اودقيقها   ،

مطلق الطعام حتي اخلبز .
ال��س��ؤال : ام���رأة ح��ام��ل يف 
أهنا  وع��ل��اًم  ال��س��اب��ع  الشهر 
وعندها  ال��ط��ب��ي��ب  ت��راج��ع 
 21 يوم  يف  للتحليل  مواعيد 
وأعطاها  رمضان  شهر  من 
التحليل،  قبل  دواء  الطبيب 

هل أهنا تفطر ؟
املوعد  تغيري  جيب   : اجل��واب 
يتيرس  مل  فان  صعبًا  كان  وان 
رضوري����ًا  التحليل  وك����ان 
وبامكاهنا   . وقضت  افطرت 
جيب  ف��ال  وتفطر  تسافر  ان 

تغيري املوعد حينئذ .

السؤال : هل يجوز للمرأة إن تفطر في شهر رمضان 
لارضاع،  )معاون(  بديل  موجود  مع  ابنها  لترضع 
كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في 

إرضاع االطفال ؟

السؤال : إذا دّخن احد المفطرين سيكارة بقربي 
وانا صائم فما حكمي ؟

الجواب : ال يضرك تدخين َمن بقربك .

سؤال العدد السابقسؤال العدد
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ضمن سلسلة النشاطات التي تقدمها بعض املؤسسات اخلريية 
لألطفال وااليتام يف شهر رمضان املبارك، ايامنا منها بتخفيف 
ملؤسسة  التابع  )حكايتي(  مركز  اقام  يعيشوهنا،  التي  املعاناة 
والتي  االرشف  النجف  حمافظة  يف  االجتامعية  للرعاية  العني 
محلة  العليا؛  الدينية  املرجعية  قبل  من  ومباركة  بدعم  حتظى 
و  لألطفال  تأهييل  تثقيفي  مرشوع  وهو  القصص(،  )احسن 
اليتامى هيدف اىل االهتامم بالتوجيه الفكري والعقائدي لليتيم. 
يف  القصص(  )احسن  محلة  عىل  املرشف  األعسم؛  نمري  وقال 
ترصيح خص به )األحرار(: »املرشوع يمثل نقلة مهمة لأليتام 
خاصة بعد االنتقال هبم من مرحلة املساعدات العينية واملالية 
اىل مرحلة توفري الورشات التدريبية التي تكسبهم خربات يف 
جمال األعامل التي يستطيعون من خالهلا رسم رؤية مستقبلية 
مشاريع  توفري  جانب  اىل  احتياجاهتم،  وتوفري  ولعوائلهم  هلم 
املجتمع  يف  دجمهم  واعادة  شخصياهتم  لبناء  النفيس  التأهيل 
االرش��اد  عىل  قائمة  مركزة  نفسية  برامج  توفري  خ��الل  من 
ألن  عمدوا  املؤسسة  عىل  »القائمني  ان  مضيفًا  والتثقيف«، 
حمافظة  من  احلملة  منطلق  بداية  املبارك  رمضان  شهر  يكون 
هذا  نعمم  ان  القريب  املستقبل  يف  ونامل  االرشف،  النجف 

املرشوع ليشمل مجيع املحافظات العراقية.  

متابعات

بحلول ش��هر رمضان المبارك..
مؤسسة العين تطلق حملة )احسن القصص( لرعاية االطفال واليتامى
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في رحاب 
شهِر اهلل

إذ يبتدئ )عليه السالم( دعاءه 
للصائمني  يمهد  ثم  هلل  باحلمد 
ومنزلة  ومكانة  فضيلة  ببيان 
هذا الشهر العظيم وخصائصه 
وافضاله واحسانه عىل املؤمنني 
والرغبة  اهلمة  لدهيم  لتنبعث 
نحو  واالن���دف���اع  وال��ن��ش��اط 
الشهر  هذا  يفرضه  بام  االلتزام 
هتذب  خ��اص��ة  تكاليف  م��ن 
اىل  للوصول  وتدربه  االنسان 
ذلك  من  والغرض  التقوى؛ 
ان يضع االمام )عليه السالم( 
خاصة  اج���واء  يف  الصائمني 
معرفية وروحية للتنبه واليقظة 
للقيام  واالستعداد  الغفلة  من 
يف  جدًا  املهمة  التكاليف  هبذه 

حياة الصائم.
ْمُد  فيقول )عليه السالم(: )َواحْلَ
َنا  هللِ الَِّذي َحَباَنا بِِدينِِه، َواْخَتصَّ
َلَنا يِف ُسُبِل إْحَسانِِه،  تِِه، َوَسبَّ بِِملَّ
انِ��ِه،  ِرْض��وَ إىَل  ِه  بَِمنرِّ لَِنْسُلَكَها 
بِِه  َوَي��ْرَض  ا،  ِمنَّ ُلُه  َيَتَقبَّ ��َدًا  مَحْ

َجَعَل  الَِّذي  هلِلّ  ْمُد  َواحْلَ ا،   َعنَّ
َشْهَر  َشْهَرُه  ُبِل  السُّ تِْلَك  ِمْن 
َوَشْهَر  َياِم،  الصرِّ َشْهَر  َرَمَضاَن، 
ُهوِر،  الطَّ َوَش��ْه��َر  اإِلْس����اَلم، 
َوَش��ْه��َر  التَّْمِحْيِص،  َوَش��ْه��َر 
اْلُقْرآُن  ِفْيِه  ُأْنِزَل  الَِّذي  اْلِقَياِم، 
ِمَن  ��َن��ات  َوَب��يرِّ لِلنَّاِس،  ُه��دًى 

اهْلُدى َواْلُفْرَقاِن...(.
ْمُد هلِلّ الَِّذي  فأما يف قوله: )َواحْلَ
َشْهَرُه  ُبِل  السُّ تِْلَك  ِمْن  َجَعَل 
َش��ْه��َر َرَم���َض���اَن(، ف��إن نسب 
نفسه  اىل  الشهر  هذا  تعاىل  اهلل 
)شهر اهلل( وفيه رعاية اهلل تعاىل 
لعباده بالرمحة والربكة واملغفرة 
عىل  تعاىل  له  الكبري  واالنفتاح 
تعاىل  اهلل  جيعله  مل  ب��ام  ع��ب��اده 
ح��ّول  حتى  االزم��ن��ة  بقية  يف 
وانفاسه  عباده  اىل  نومه  فيه 
االع��امل  وق��ب��ول  تسبيح  اىل 
يمنحه  مل  بام  الدعاء  واستجابة 
االزم��ن��ة،  بقية  يف  ت��ع��اىل  اهلل 
الرمضانية  االج��واء  يف  فأنت 

تعيش انسانًا ضيفًا مكرمًا عىل 
انسانيتك  تنس  فال  تعاىل  اهلل 
كرامتهم  وحفظ  اآلخرين  مع 
واعتبارهم.. وارادك ان تكون 
يف  اهلل  خالفة  يستحق  انسانًا 

االرض.
َياِم(،  الصرِّ )َشْهَر  ل�  وبالنسبة 
ففي هذا الشهر ارادك اهلل تعاىل 
بالصيام ان تسمو عن االجواء 
والشيطانية  والشهوية  املادية 
ثقل  وت��ض��ع��ف  خت��ف��ف  وان 
والشهوة  واملادة  اجلسد  وقيود 
عىل ارادة االنسان املؤمن الذي 
استخلفه اهلل تعاىل يف االرض.. 
امام  التي تسقطك  القيود  هذه 
استقامتك  فتفقد  االخ��ري��ن 
وتنسحق انسانيتك.. ان قضية 
انسانًا وعبدًا  تكون  ان  الصيام 
انسانًا  تكون  ان  ال  تعاىل  هلل 
والغرائز  للشهوات  وع��ب��دًا 

والشيطان..
شهر  اإِلْس������اَلم(،  )َوَش���ْه���َر 

والطاعة  االنقياد  فيه  تتجسد 
ما  بكل  تعاىل  هلل  واخل��ض��وع 
معان  م��ن  ال��ك��ل��امت  ه��ذه  يف 
تنحرص  ال  واسعة  ومضامني 
ب��ال��ص��ي��ام واالم���ت���ن���اع عن 
ان تعيش مناهج  بل  املفطرات 
ومعرفة  فكرًا  قاطبة  االس��الم 
وث��ق��اف��ة وروح�����ًا وم��ارس��ة 
ان  فتجد   .. واق��وااًل  وسلوكًا 
حياة  من  فيه  ما  بكل  االسالم 
عىل  الشهر  ه��ذا  يف  متجسدة 

عباده الصائمني.
الشهر  ��ُه��وِر(،  ال��طَّ )َوَش��ْه��َر 
الصائم  ف��ي��ه  يتطهر  ال���ذي 
نقاء  ال��روح..  نقاء  فيه  وحيقق 
القلب  نقاء  والثقافة..  الفكر 
االخالق..  مذام  من  وتطهريه 
القول  ونقاء  السلوك  ونقاء 
الطاهر  فاالنسان  والكالم.. 
عقل  من  االنسان  يف  ما  بكل 
ومشاعر  وفكر  وقلب  وروح 

وعواطف هو اهلدف.

الخطبة االولى لصاة الجمعة بإمامة الش��يخ عبد المهدي الكربائي في 6/ش��هر 
رمضان/1438ه� الموافق 2017/6/2م
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ونح��ن نعي��ش في ظ��ل بركات ش��هر رمض��ان، نجد م��ن المناس��ب ان يعيش الصائ��م االجواء 
العبادي��ة والروحية التي وصفها االمام الس��جاد )عليه الس��ام( للصائمين من خال دعائه 

)عليه السام( اذا دخل شهر رمضان.



السالم(  )عليه  اإلمام  ويصفه 
��ْم��ِح��ْي��ِص(..  ب��� َ)َش���ْه���َر ال��تَّ
والتمحيص: ختليص اليشء ما 
فيه من غيب او بمعنى االبتالء 
هذا  يكون  ب��أن  واالخ��ت��ب��ار، 
للنفاذ   ً مدخال  املبارك  الشهر 
ليقتلع  االن��س��ان  داخ���ل  اىل 
ليحصل  فيه  الفساد  ج��ذور 
ع��ىل خ��الص��ه ال��روح��ي من 
ذل��ك.. وذل��ك من خالل  كل 
املراقبة واملحاسبة بتالوة كتاب 
والصالة  وال��دع��اء  تعاىل  اهلل 

الروحي  وال��ص��وم  وال��ص��وم 
يرتك  ف��ال  ون��ح��وه،  والقلبي 
تتحكم  ان  لنفسه  االن��س��ان 
وغ��رائ��زه  اخلبيثة  ن��وازع��ه  ب��ه 
هذه  ي��الح��ق  ب��ل  الشيطانية 
واملشاعر  والغرائز  ال��ن��وازع 
هو  بام  ويبدهلا  ليقلعها  الدنية 

خري وصالح.
الشهر  أي  اْلِقَياِم(..  )َوَشْهَر 
حركة  ف��ي��ه  ت��ت��واص��ل  ال���ذي 
رشعه  بام  وهن��ارًا   ً ليال  العبادة 
العبادات  كثرة  من  تعاىل  اهلل 

ليكون  وال���ذك���ر  وال���ص���الة 
لعالقة  حافظًا  التواصل  هذا 

العبودية.
)الَِّذي  السالم(:  )عليه  وقوله 
ُأْنِزَل ِفْيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس(، 
االنفتاح  رضورة  اىل  تنبيه  فيه 
انفتاحًا  تعاىل«  »اهلل  كتاب  عىل 
خالله  م��ن  يتلمسون  واع��ي��ًا 
اهل���دى وال��ت��م��ي��ي��ز ب��ني احل��ق 

والباطل.
ث��م ي��ق��ول )ع��ل��ي��ه ال��س��الم(: 
َوآلِِه،  د  مَّ حُمَ َعىَل  َصلرِّ  ُهمَّ  )اللَّ

َوإِْجاَلَل  َفْضِلِه  َمْعِرَفَة  َوَأهْلِْمَنا 
َحَظْرَت  ِمَّا  َظ  َوالتََّحفُّ ُحْرَمتِِه 
االعالم  لغة:  واالهل��ام  ِفيِه(.. 
مطلقًا، واصطالحًا: القاء اخلرب 
استفاضة  ب��ال  الغري  قلب  يف 
فكرية فيه )أي القاه يف روعه(، 
فان محل هنا عىل معناه اللغوي 
العلم  فضله  بمعرفة  ف��امل��راد 
واالستفاضة  بالتعّلم  ولو  به 
االصطالحي  ع��ىل  مح��ل  وان 
هو  ما  عىل  ادراك��ه  هبا  فاملراد 
س��ؤال  م��ن  وال��غ��رض  عليه، 

اهلام معرفة فضله.. ايفاؤه حقه 
من االحرتام واالحرتاز عام ال 
كي  وجيب  ينبغي  كام  فيه  حيل 
متوانيًا،  او  مقرّصًا  يكون  ال 
تعظيمه،   : ال���يشء  واج���الل 
انتهاكه،  حيل  ال  ما   : واحلرمة 

والتحّفظ : التحّرز.
عىل  السالم(  )عليه  يقف  ثم 
�����ا  )َوَأِع��نَّ ق��ول��ه:  يف  مهم  أم��ر 
�َواِرِح  اجْلَ بَِكفرِّ  ِصَياِم�ِه  َعىَل 
فريضة  ان  إْذ  َمَعاِصْيَك(،  َعْن 
االرادة  تطويع  قوامها  الصوم 

وهتذيب  تعاىل،  اهلل  ارادة  وفق 
ابتغاء  والرغبات  الشهوات 
ترويض  وغايتها  م��رض��ات��ه، 
تعاىل،  اهلل  تقوى  عىل  النفس 
تعاىل،  اهلل  بأخالق  والتخلق 
مقاطعة  منه  ي��راد  ال  فالصوم 
وألجل  واجتناهبا  املفطرات 
ب��اجل��وع  ال��ص��ائ��م  يشعر  ان 
والعطش املجردين.. نعم يراد 
والعطش  باجلوع  يشعر  ان  له 
االخرة  اج��واء  اىل  نقله  ألجل 
الفقراء واملساكني  واىل مشاعر 

وهم يتضورون جوعًا وعطشًا 
قلوب  م��ن  ال��رمح��ة  لتنبعث 
لنجدة  ويتحركوا  الصائمني 
وامللهوفني  اجلائعني  واغ��اث��ة 
ويسدوا  حوائجهم  فيقضوا 

رمقهم.
والصوم وسيلة والغاية التقوى 
فوز  ووسيلة  تربية  منهج  فهو 
والرقي  لالستكامل  وسبب 
ذلك  يكون  وال  والعبودية 
اجلوارح  وتطهري  بمراقبة  اال 
وقبيح  ال��ص��ف��ات  م���ذام  م��ن 

االمام  اخذ  لذلك  االفعال.. 
)ع��ل��ي��ه ال��س��الم( ي��ب��ني ه��ذه 
ذلك  ومن  والوسيلة..  الغاية 
من  منعها  أي  اجل��وارح  كف 

املعايص.
)عليه  اهلل  ع��ب��د  ايب  وع���ن 
ليس  الصيام  )ان   : السالم( 
وحده،  وال��رشاب  الطعام  من 
ألسنتكم  فاذا صمتم فاحفظوا 
وغضوا أبصاركم وال تنازعوا 

وال حتاسدوا(.
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الشيخ الكربائي يدعو إلجراء 
تحقيق مهني دقيق بتكرار 
تمكن العصابات االرهابية 

من اختراق الحواجز االمنية، 
ويذكر بعض الضوابط 

التربوية الفردية واالجتماعية 
للعاقة باآلخرين

اهي���ا االخ�����وة واالخ�����وات 
اع�����رض ع���ىل م��س��ام��ع��ك��م 

الكريمة االمرين التاليني:
األمر االول: 

يف الوقت الذي نحيي بإجالل 
انتصارات  تواصل  واك��ب��ار 
قواتنا املسلحة البطلة يف حترير 
املوصل،  مدينة  من  تبقى  ما 
للقوات  امُل��ب��ه��ر  وال��ت��ق��ّدم 
جبهة  يف  هلم  املساندة  الباسلة 
العزيزة؛  نينوى  حمافظة  غرب 
نعربرِّ عن عميق أملنا وحزننا ملا 
ارهابية  تفجريات  من  حدث 
بغداد  احلبيبة  العاصمة  يف 
ن��وايس  واذ  أخ���رى،  وم���دن 
فجائعهم  يف  الشهداء  عوائل 
اىل  ون��ت��رضع  االح��ب��ة،  بفقد 
بالشفاء  للجرحى  تعاىل  اهلل 

العاجل..
املعنية  االمنية  القوات  ندعو 
يف  خصوصًا  االمني  بامللف 
فيها  ت��ك��ررت  التي  املناطق 
االخ����رتاق����ات، وت��ع��ددت 
ال���ت���ف���ج���ريات.. إلج����راء 
ال��ت��ح��ق��ي��ق امل��ه��ن��ي ال��دق��ي��ق 

جعلت  ال��ت��ي  االس��ب��اب  يف 
تتمكن  االرهابية  العصابات 
االمنية  احلواجز  اخرتاق  من 
سبق  مناطق  اىل  وال��وص��ول 
ان استهدفتها عدة مرات ويف 
وهي  أال  الزمنية  الفرتة  نفس 

شهر رمضان املبارك..
املعنية  اجل���ه���ات  ول��ت��ض��ع 
معاجلات مهنية عاجلة لتفادي 
االرهابية يف  العمليات  وقوع 
هبا  تواكب  املدنيني..  مناطق 
نمط اخلطط العسكرية لقواتنا 
من  يساندها  وم��ن  البطلة 
الذين  االبطال..  املتطوعني 
اثلجوا صدور مجيع العراقيني 

بانتصاراهتم الكبرية.
األمر الثاين:

نظام  ع��ن  حتدثنا  ان  سبق 
ال��ت��ع��اي��ش االج��ت��امع��ي مع 
االخرين حسب وجهة النظر 
يمكن  وك��ي��ف  االس��الم��ي��ة، 

نظام  وض��ع  اىل  نصل  ان 
للتعايش االجتامعي مع بقية 
يكفل  بام   .. املجتمع  اف��راد 
العالقات،  هذه  سالمة  لنا 

واملجتمع  ال��ف��رد  وس��ع��ادة 
يضمن  وب��ام  ام��وره  وانتظام 
النزاعات  عن  املجتمع  ابعاد 
واخل����الف����ات وال��ت��ص��ارع 

واالحقاد..
حينام  االنسان  ان  هنا  نذكر 
لديه  تارة   .. جمتمع  يف  يعيش 
الديني  االنتامء  يف  مشرتكات 
وتارة  واملذهبي،  والعقائدي 
االن��ت��امء  م��ش��رتك يف  ل��دي��ه 
وهناك  اللغة،  او  القومي 

مشرتكات يف االنسانية..
ك��ل ه��ذه ال��دوائ��ر م��ن نوع 
االرت���ب���اط وال��ع��الق��ة بني 
املجتمع..  افراد  وبقية  الفرد 
االسالم وضع هلا حقوق البد 
ابتداءه  من  النظام  معرفة  من 
وانظمة  وأسسه  ومقدماته 
لكي  وضعها..  التي  احلقوق 
عالقات  نقيم  ان  نستطيع 
اجتامعية متينة وسليمة، وابعاد 

امل��ج��ت��م��ع ع��ن ال��رصاع��ات 
نذكر  السلبية..  والعالقات 
الرتبوية  الضوابط  بعض  هنا 
اجتامعية،  وبعضها  الفردية 
انامط  كل  يف  نحتاجها  وهذه 
مع  نقيمها  التي  العالقات 

االخرين..
الضوابط الرتبوية الفردية :

1- العقالنية وحتكيم العقل :
فالشخصية العاقلة املتزنة التي 
ختضع للعقل هي التي توازن 
ب��ني خ��ري االم����ور ورشه���ا، 
النتائج والعواقب  وبني فساد 
تتدبر  التي  وهي  وصالحها، 
لتصل  ذل��ك  كل  يف  وتتأمل 
للفرد  واخل���ري  ال��ص��الح  اىل 
االمور  ترتك  وال  واملجتمع، 
وحاكم  ضابط  دون  هكذا 
عيل  االمام  قال  اليه..  يطمئن 
)اسرتشد   : السالم(  )عليه 
العقل وخالف اهلوى ُتنِجح(.
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مداراة  العاقل  عالمات  ومن 
الناس، والتاميش مع مستوى 
معهم  والتعايش  ادراك��ه��م، 
وخماطبتهم  التسامح،  بنظرة 
بقدر عقوهلم، ووضع االمور 
عواقب  يف  والنظر  حملها،  يف 
بعيوب  وال��ت��ب��رص  االم����ور، 

الناس..
قضية  يف  املهمة  االمور  ومن 
التدبر  ه��و  ال��ع��ق��ل  حتكيم 
االمور..  عواقب  يف  والتأمل 
يعني حينام يصدر مني ترّصف 
او سلوك او رد فعل جتاه آخر 
يف العالقة االجتامعية؛ عيلَّ ان 
اترصف  حينام  واتأمل  اتدبر 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع االخ��ري��ن  يف 
ان  ع��يلَّ   .. معهم  وات��ع��ارش 
املعارشة  هذه  يف  عقيل  أحكم 
فيها  هي  هل   .. االجتامعية 
هل  ف��س��اد؟  فيها  ام  ص��الح 
رش؟  فيها  ام  خري  فيها  هي 
التي  واالحكام  الكالم  هذا 
عيّل  االخرين  عىل  هبا  احكم 
ان اتأمل واتدبر يف عواقبها ..

2- حس الرقابة االهلية: 
يف كثري من عالقاتنا قد نظلم 
من  تصدر  وق��د  االخ��ري��ن، 
الشخص معايص يف عالقاته 
االجتامعية فعليه ان ينتبه، وان 
جيعل دائاًم احساس او شعور 
ال  حتى  اهلية  رقابة  هناك  بأن 
لآلخرين..  الظلم  يف  يقع 
)عليه  املؤمنني  امري  عن  ورد 
عن  احلاجز  )نِعَم   : السالم( 
واخلوف  اخل��وف(،  املعايص 
بالرقابة  الشعور  م��ن  ي��أيت 

االهلية.
جتاه  باملسؤولية  الشعور   -3

اآلخرين:
ف��ال��ش��خ��ص ال����ذي ع��رف 
االجتامعية  عالقاته  ضوابط 
االخرين  عن  مسؤول  وان��ه 
ك����ام ي���ط���ال���ب االخ���ري���ن 
ب��م��س��ؤول��ي��اهت��م جت��اه��ه، 
من  عليه  ب��ام  سيلتزم  ف��إن��ه 
مطالبته  مقابل  مسؤوليات 
بالتزام االخرين بمسؤوليتهم 

جتاهه..

٤- التحيل باملرونة والرمحة: 
فاآليات الكريمة تتحدث عن 
عليه  اهلل  )ص��ىل  الرسول  ان 
وآله وسلم( انام اجتمع الناس 
يملكه  مل��ا  وأط��اع��وه  ح��ول��ه 
واللني  وال��رأف��ة  ال��رمح��ة  م��ن 
فهذه  لآلخرين،  وامل����داراة 
االجتامعية  العالقات  عمدة 

القوية مع اآلخرين..
 ِ اهللَّ ِمْن  ٍة  َرمْحَ )َفباَِم  تعاىل:  قال 
ْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِليَظ  لِْنَت هَلُ
َحْولَِك  ِمْن  وا  الْنَفضُّ اْلَقْلِب 
ْم  هَلُ َواْسَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف 
َف��إَِذا  َوَش���اِوْرُه���ْم يِف اأَلْم���ِر 
 َ إِنَّ اهللَّ  ِ ْل َعىَل اهللَّ َعَزْمَت َفَتَوكَّ
– آل  ِلنَي )159(  امْلَُتَوكرِّ حُيِبُّ 

عمران 159-.
املؤمنة:  ايتها  امل��ؤم��ن  اهي��ا 
حيبونكم  ال��ن��اس  اردت���م  اذا 
ويقيمون  حولكم،  ويلتفون 
فليكن  معكم؛  قوية  عالقات 
عطوفًا  رؤوفًا  منكم  الواحد 
مداريًا  رحياًم  مرنًا..  لينًا   ..
للناس، فهذه اخالق اساسية 

حياتنا..  مفاصل  من  كثري  يف 
لنا  ت��ك��ون  ان  يمكن  حتى 
مع  ومتينة  طيبة  ع��الق��ات 

اآلخرين.
من  االخ��ري��ن  ان��ص��اف   -5

النفس:
 ً ان ي��ك��ون االن��س��ان ع���ادال 
كيف  االخرين،  مع  ومنصفًا 
انني  وه��و  ؟   ً ع��ادال  يكون 
اح��ب ل��آلخ��ري��ن ك��ام احب 
معي..  يتعاملوا  ان  لآلخرين 
انا عيلَّ ايضًا ان اتعامل معهم 
بنفس هذه املرتبة من االحرتام 
نفسك  جتعل  ..وان  واحل��ب 
معيارًا بينك وبني االخرين.. 
)عليه  املؤمنني  امري  عن  ورد 
السالم( : )انصف الناس من 
وخاصتك  وأه��ل��ك  نفسك 
ومن لك فيه هوى واعدل يف 

العدو والصديق(.
الرتبوية  الضوابط  من  لذلك 
االن��س��ان  ي��ك��ون  ان  املهمة 

منصفًا للناس من نفسه.
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ضمَن سلسلة 
النشاطات التي 

تقدمها العتبة 
الحسينية المقدسة 
بهدف توعية وثقيف 
المجتمع من خالل 
االقتداء بسيرة اهل 

البيت )عليهم 
السالم( وخدمة 

الرسالة االسالمية، 
أقام مركز الحوراء 

زينب )عليها السالم( 
لرعاية الفتيات التابع 

لمكتب األمين العام 
في العتبة الحسينية 
المقدسة، على قاعة 

خاتم االنبياء في 
الصحن الحسيني 

الشريف، حفالً 
لتكريم الفائزات 

في مسابقة حفظ 
خطبة السيدة 

فاطمة الزهراء 
)عليها السالم( في 

المسجد النبوي 
الشريف.

بقراءة  بدأت  احلفل  فعاليات 
آيات بينات من الذكر احلكيم 
عىل  الفاحتة  سورة  قراءة  تلتها 
ابطال  م��ن  ال��ش��ه��داء  ارواح 
ال���ق���وات االم��ن��ي��ة واحل��ش��د 
نالوا  الذين  املقدس  الشعبي 

عن  دف��اع��ًا  ال��ش��ه��ادة  رشف 
لتأيت  وامل��ق��دس��ات،  ال��وط��ن 
الرشعي  املتويل  كلمة  بعدها 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد 
»ه��ذه  أن  فيها  أوض��ح  التي 
املباحث  م��ن  تعترب  املسابقة 
ال��ع��ق��ائ��دي��ة واالج��ت��امع��ي��ة 
كوهنا  اىل  اضافة  واألخالقية 
ألهل  الوالئية  املباحث  من 
وان  السالم(  )عليهم  البيت 
هذه  يف  املشارك  الكبري  العدد 
االع��امر  بمختلف  املسابقة 
وم���ن اغ��ل��ب امل��ح��اف��ظ��ات 
ي��ب��ع��ث ال��ب��ه��ج��ة وال����رسور 
من  وال���والء  احل��ب  ويعكس 
االخ���وات  و  االخ����وان  قبل 

للسيدة فاطمة الزهراء )عليها 
من  ال��رغ��م  فعىل  ال��س��الم(، 
طول املسافة لبعض املشاركني 
حمافظة  اىل  ج���اءوا  اهن��م  اال 
يف  للمشاركة  املقدسة  كربالء 

املسابقة«. 
وأضاف سامحته، »هذه اخلطبة 
ان  احيانا  علينا  يصعب  ربام 
جتد  لكن  بسهولة  نحفظها 
هذا العدد الكبري الذي وصل 
مشارك   )3000( ال���  ق��راب��ة 
اخلطبة  هذه  حفظ  ومشاركة 
وقد نالوا درجات عالية فيها، 
وهذا يعكس حالة من الوعي 

اإليامين  والوالئي  هلم«.
اّن  الكربالئي،  الشيخ  وأّك��د 
مثل  هذه  إج��راء  من  »اهل��دف 

تكريم الفائزات في مسابقة حفظ خطبة السيدة الزهراء
وسَط حضوٍر واسٍع وممّيز..

العطاء الحسيني

األحرار/ حسنني الزكروطي              تصوير/ خضري فضالة - حممد القرعاوي
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هكذا مسابقات من اجل توعية 
الفاطمية  املرأة  بنموذج  املرأة 
النساء  ب��س��ي��دة  واالق���ت���داء 
أكمل  ألهنا  السالم(؛  )عليها 
األمثل  النموذج  ومتّثل  النساء 
لذا  املؤمنة،  للمرأة  واألكمل 
نطلب من االخوات املؤمنات 
اخلطبة  ه��ذه  من  يتعلمن  ان 
الفاطمية  والرسالة  املقدسة 
التي جاءت هبا فاطمة الزهراء 
)عليها السالم( والتي يتوّجب 
عىل املؤمنات االلتزام باملبادئ 
العقائدية و االخالقية و حتى 
االلتزام  االجتامعية من خالل 
داخ��ل  ومعارشهتا  العبادي 

وخارج االرسة«.
الدين  سعد  السيد  ق��ال  فيام 
مكتب  مدير  البناء،  هاشم 
األمني العام يف العتبة احلسينية 
مركز  عىل  وامل��رشف  املقدسة 
احلوراء زينب )عليها السالم( 

ل�  الفتيات، يف ترصيح  لرعاية 
العتبة  »عمدت  )األح���رار(: 
بالعمل  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
توعوية  نشاطات  هكذا  عىل 
مسابقة  وخ��اص��ة  وتثقيفية 
فاطمة  السيدة  خطبة  حفظ 
يف  السالم(  )عليها  ال��زه��راء 

جعل  هبدف  النبوي؛  املسجد 
الرشائح  بني  وارت��ب��اط  صلة 
املختلفة يف املجتمع مع العتبة 
هتيئ  التي  املقدسة  احلسينية 
االيامنية  واألج���واء  الفرص 
يف  واملشاركات  للمشاركني 

هذه املسابقة«. 

ال��ب��ن��اء، »ك��ام يعلم  وأض���اف 
ثقافية  ان هناَك هجمة  اجلميع 
من  النيل  اىل  هت��دف  ك��ب��رية 
من  اإلس��الم��ي  ديننا  م��ب��ادئ 
خالل وسائل اإلعالم احلديثة 
املبادئ  ينايف  م��ا  تبّث  التي 
األصيلة  املحمدية  االسالمية 
الكريم  نبّينا  هبا  اوصانا  التي 
لذا  وآل���ه(،  عليه  اهلل  )ص��ىّل 
البعض من  ان ينجرف  خشية 

هذه اهلجامت«.
ان »ع��دد  ال��ب��ن��اء  ك��ام وب���نّي 
املسابقة  ه��ذه  يف  امل��ش��ارك��ني 
 2877( يقارب  ما  اىل  وصل 
م��ش��ارك��ًا وم��ش��ارك��ة(، ومن 
العراقية،  املحافظات  خمتلف 
عن  املشاركات  فحص  وت��ّم 
وضعتها  حتكمية  جلنة  طريقة 
العتبة املقدسة يف بعض املراكز 
املحافظات  تلك  يف  املوجودة 
خالل  من  املشاركني  الختبار 

الكتابة التحريرية للخطبة«. 
احلسينية  »العتبة  ان  وأض��اف 
وض���ع���ت ب��ع��ض اجل���وائ���ز 
األوائ��ل  للفائزين  التحفيزية 
بلغ  وال���ذي���ن  امل��س��اب��ق��ة  يف 
كان  ف��ائ��زًا(   201( ع��دده��م 
من ضمنها )1٤( تذكرة سفر 

العطاء الحسيني
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العطاء الحسيني
يف  املقدسة  امل��راق��د  ل��زي��ارة 
املتويل  من  بطلب  ايران  دولة 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
ان  بعد  الكربالئي  املهدي 
 )5( هي  اجلوائز  عدد  كانت 
تذاكر فقط، يف حني حصلت 
املراتب الثانية عىل مصوغات 
ج��وائ��ز  اىل  اض��اف��ة  ذه��ب��ي��ة 
يف  الفائزين  شملت  اخ��رى 
عن   ع��ب��ارة  املتبقية  امل��رات��ب 
)موبايل(  الكرتونية  اجهزة 

وكهربائية متنوعة«.
وعىل مستوى آراء املشاركني 
أعربت  فقد  امل��س��اب��ق��ة،  يف 
ميثم  رق��ي��ة  األوىل  ال��ف��ائ��زة 
عن  بابل  حمافظة  من  حسني 
قائلًة:  باملشاركة،  سعادهتا 

املرتبة  لنييل  كثريًا  اهلَل  »أمح��ُد 
االوىل يف مسابقة حفظ خطبة 
السيدة فاطمة الزهراء )عليها 
ال��س��الم( وال��ت��ي س��أذه��ب 
االمام  زي��ارة  اىل  خالهلا  من 
يف  ال��س��الم(  )عليه  ال��رض��ا 
العتبة  قامت هبا  مبادرة مجيلة 
املتمثلة  املقدسة  احلسينية 
ب��س��امح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د اهلل 
مبينًة  الكربالئي«،  املهدي 
بأن  ج��دًا  مجيل  »الشعور  ان 
مسابقات  هكذا  يف  تشارك 
تعطيَك  تثقيفية  و  توعوية 
عىل  للسري  ق��وي��ًا  ان��دف��اع��ًا 
)عليهم  ال��ب��ي��ت  أه���ل  هن��ج 
ويف  هبم،  واالقتداء  السالم( 
اىل  الفوز  هذا  اه��دي  اخلتام 
اىل  وكذلك  ووالديت  والدي 

القتال  ساحات  يف  ابطالنا 
احلشد  و  االمنية  القوات  من 
ال��ش��ع��ب��ي امل���ق���دس ال��ذي��ن 
من  التضحيات  ي��ق��دم��ون  
و  الوطن  عن  ال��دف��اع  اج��ل 

املقدسات«.
املسابقة  اّن  بالذكر  اجلدير 
شهدت مشاركة مجيع الفئات 
اصغر  م��ن  اب��ت��داء  العمرية 
عمره  بلغ  الذي  و  املشاركني 
 60( عمر  اىل  سنوات(   9(
سنة( اضافة اىل مشاركة ميزة 
)فاقدي  املكفوفني  من  لعدد 
البعض  حصل  وقد  البرص( 
يف  امتياز  درج��ة  عىل  منهم  

املسابقة.  
فقد  املسابقة  اجل��وائ��ز  ام��ا 
جماميع  مخ��س��ة  اىل  قسمت 

وهي: 
شملت  االوىل  املجموعة   *
لزيارة  سفر  ت��ذك��رة   )1٤(
املراقد املقدسة يف دولة ايران 
الرشعي  املتويل  من  بطلب 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
كانت  ان  بعد  الكربالئي 
وشملت  فقط  تذاكر  مخس 

كاًل من:
حسني  الوهاب  عبد  هناء   �1

/ البرصة
2� دعاء امحد سلامن / البرصة
3� هناء حبيب لفتة / كربالء

ه���ادي /  زي��ن��ب حم��م��د   �٤
كربالء 

5/ تقى عيل صادق / كربالء
* ام���ا اس���امء ال��ف��ائ��زي��ن يف 
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العطاء الحسيني

من  اضافتها  تّم  التي  القرعة 
للعتبة  الرشعي  املتويل  قبل 
سامحة  امل��ق��دس��ة  احلسينية 
فكانت   الكربالئي  الشيخ 

)9( تذاكر، وشملت:
 / ك��اظ��م مج��ع��ة  6� ص��ف��اء 

البرصة
7� رقية ميثم حسني/ بابل

8� زينب عيل وايل / كربالء
9� عيل ظافر فاضل / النجف 
10� ابتهال حمسن عبد االمري 

/ صالح الدين  
 / ع��ب��اس  ن��اظ��م  ل��ي��ىل   �11

كربالء
12� راقية عبد املحسن عيل / 

بغداد 
13�  وسن ناظم عبد اهلادي 

/ كربالء 
1٤� رويدة عبد العال عباس 

/ بغداد
الثانية  املجموعة  اسامء  أما   *
وال��ت��ي ك��ان��ت ع��ب��ارة عن 
وعددها  ذهبية(  )مصوغات 
من  وكانت  ج��وائ��ز،   )10(

نصيب: 
عبد  االم��ري  عبد  زه���راء   �1

الصاحب / كربالء 
2� خولة حبيب لفتة / كربالء 
3� حليمة هاين جميد / كربالء 
٤� سجود خالد عبد عون / 

كربالء 
 / ص��اح��ب  حممد  م��ري��م   �5

كربالء
6� ليىل كاظم لفتة / كربالء

ب��اق��ر /  7� زه���راء اح��س��ان 
النجف 

8� زينب عبد الكاظم مهدي 
/ بغداد 

 / مهدي  عباس  فاطمة   �9
بغداد 

10�  نوروز حسني سلامن / 
بابل

)اجهزة  الثالثة  املجموعة   *
م��وب��اي��ل( وع���دده���ا مخس 

جوائز، وكانت من نصيب:
1� آيات عبد الوهاب محزة / 

البرصة
 / عباس  اسامعيل  كوثر   �2

كربالء
 / ون��اس  احسان  تبارك   �3

بابل 
٤� زينب غني عباس / بابل 

 / العال  عبد  عيل  رب��اب   �5
النجف

)ب��راد  الرابعة  املجموعة   *
ماء كهربائي( و عددها مخسة 
نصيب  من  وكانت  جوائز، 

الفائزات:
 / كاظم  صاحب  فاطمة   �1

كربالء
2� زينب مكي حممد / بابل 

 / التاج  عبد  فالح  فاطمة   �3
واسط 

٤� اهلام علوان دخيل /بابل 
5� رباب عزيز / كربالء

* املجموعة اخلامسة )خواتم 
مخسة  ع���دده���ا  و  ف��ض��ي��ة( 

جوائز، لكل من:
ع��ري��ان /  ح��ي��در  ن���ور   �1

النجف 
2� دعاء رافد حبيب / كربالء
3� زينب كاظم نعمة / بغداد

الكريم يوسف  ٤� سارة عبد 
/ البرصة

فانوس رسحان  /  5� زينب 
البرصة.
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العطاء الحسيني

 فعاليات احلفل ابتدأت بقراءة 
آيات بينات من الذكر احلكيم 
تلتها  قراءة سورة الفاحتة عىل 
االمنية  القوات  شهداء  اراح 
الشعبي  احل��ش��د  اب��ط��ال  و 
كلمة  بعدها  جاءت  املقدس، 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي حت��دث 
ويدخل  يسعدنا  ما  فيها:»ان 
ان  ه��و  قلوبنا   ع��ىل  ال���رسور 
الفاضلة  العلوية  ه��ذه  ن��رى 
نفسها  رب��ت  التي  املجتهدة 
ان  و  القرآنية،  الرتبية  ع��ىل 
التي  النجاحات  و  اجل��ه��ود 
حققتها احلافظة املثابرة الشك 
جهد  ثمرة  وليدة  ليست  اهنا 
هناك  ب��ل  فحسب  شخيص 
من  وطويلة  متظافرة  جهود 
الطفولة  م��ن��ذ  االرسة  ق��ب��ل 
شعبة  يف  ال��ق��ائ��م��ني  ك��ذل��ك 

اضافة  النسوي  الديني  التبليغ 
ال��ق��رآين  التعليم  وح���دة  اىل 
امللموسة،  االخوات  وجهود  
واك���د س��امح��ت��ه:»ن��ام��ل من 
العزيزات  اخواتنا  و  بناتنا 
اجل��م��ع بني  ان حي��رص��ن ع��ىل 
وعلوم  االكاديمية  ال��دراس��ة 
الكريم  القران  وت��الوة  الفقه 
النفس  ت��رب��ي��ة  اىل  اض���اف���ة 
اخ���الق اهل  م��ذه��ب و  ع��ىل 

البيت)عليهم السالم(«. 
حت��دث  م��ت��ص��ل  س���ي���اق  يف 
الديني  التبليغ  شعبة  مسؤول 
املطريي  عيل  الشيخ  النسوي 
يزيدنا  التميز  هذا  ق��ائ��اًل:»ان 
ان  اىل  نسعى  وجيعلنا  مه��ة 
بأنشاء  ونقوم  العمل  نواصل 
يف  م��ت��ع��ددة  تبليغيه  م��راك��ز 
و  حفظ  طريق  ع��ن  ال��ع��راق 
الكريم،  القران  تالوة  تعليم 
الذي  ال��دويل  املهرجان  وان 

االيرانية  العاصمة  يف  اقيم 
زينب  االخ��ت  ومتّيز  طهران 
ان  عىل  يدل  املوسوي  عدنان 
كربالء  و  عام  بشكل  العراق  
ع��ىل وج���ه اخل��ص��وص عىل 
الصعبة  الظروف  من  الرغم 
التي يمر هبا البلد من حروب 
و غريها  اال انه يمتلك القدرة 
مستويات  انتاج  يف  االبداع  و 
القران  حافظات  م��ن  عالية 
املحافل  يف  املنافسة  الكريم 

القرآنية الدولية«.
احلافظة  حتدثت  جهتها  م��ن 
زي���ن���ب ع���دن���ان امل���وس���وي 
و  ت��ع��اىل  اهلل  قائلة:»بفضل 
انتصار  ست  معلمتي  جهود 
الثالث  املركز  عىل  حصلت 
يف امل��ه��رج��ان ال���دويل ال��ذي 
االيرانية  العاصمة  يف  اقيم 
سبحانه  اهلل  واشكر  طهران، 
النعمة  هذه  عىل  كثريا  وتعاىل 

الفضيلة وامتنى ان استمر عىل 
العزيمة  نفس  و  اجلهد  نفس 
لتمثيل بالدي و حمافظتي خري 
للقران  ان  واض��اف��ت  متثيل، 
يف  ومؤثر  كبري  دور  الكريم 
عند  الذاكرة  و  الذكاء  تقوية 
القران  اعترب  لذلك  االنسان 
الرئييس  السبب  هو  الكريم 
درج���ات  ع���ىل  يف ح��ص��ويل 
االكاديمية  دراستي  يف  عالية 
الفته  الطب،  كلية  يف  قبويل  و 
اليوصف  الشعور  ان  بالقول 
ان  هو  الرئييس  هديف  ويبقى 
املذهب  و  بلدي  اس��م  ارف��ع 
اجلعفري يف البلدان االسالمية 
البسيطة  اجلائزة  هذه  واهدي 
اىل اخواننا من القوات االمنية 
واحلشد الشعبي املقدس الذين 
ضحوا بدمائهم من اجل نرصة 

العراق و املقدسات«.   

التبليغ الديني النسوي يكرم الحافظة القرآنية االولى 
على العراق والثالثة على الوطن العربي 

بحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي واالمين العام 
لتكريم  حفل  ،اقامة  الشريف  الحسيني  الحائر  في  االوصياء  سيد  قاعة  شهدت  الموسوي،  جعفر  السيد 
المهرجان  في  العربي  الوطن  على  والثالثة  العراق  على  االولى  الفائزة  الموسوي  عدنان  زينب  الحافظة  

تقرير : ضياء االسدي / تصوير : حسنني الرششاحيالقرآني الدولي الذي اقيم في العاصمة االيرانية طهران .
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العطاء الحسيني

وي���وّض���ح ال��دك��ت��ور ي��ارس 
ال���س���اع���دي، م��دي��ر م��رك��ز 
)األحرار(  ل�  ديرمان  الوارث 
ان »الطفل أمحد الذي يبلغ من 
العمر )11 سنة( لديه برت من 
مفصل ساقه األيرس اىل جانب 
هتّشم ساقه اليمنى أيضا، وقد 
ثالثة  قبل  املركز  اىل  به  جيَء 
أسابيع تقريبًا بإيعاز مبارش من 
الرشعي  املتويل  سامحة  قبل 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
من أجل منحه األمل مّرًة ثانية 
»هناك  ان  مضيفًا  بالسري«، 
اثناء  واجهتنا  صعوبات  عدة 
ومنها  للطفل  الساق  تركيب 
املفصل  يف  احلاصل  البرت  ان 
ج��دًا  قصري  للساق  االي���رس 
لذا  س��ن��ه،  صغر  اىل  اض��اف��ة 
س��اق  ت��رك��ي��ب  اىل  ع��م��دن��ا 

إلكرتونية من رشكة اوتوبوك 
االملانية التي تعترب من احدث 
بالعامل  امل��وج��ودة  االط���راف 
اىل  باإلضافة  النظام  هذا  يف 
قدم كاربون خاصة باألطفال 
وعالية  ال��وزن   خفيفة  تكون 
املرونة، واحلمد هلل قد نجحنا 
عىل  البسمة  ورس��م  برتكيبها 

شفاهه«.
الطفل  لعائلة  بالنسبة  أّم��ا 
دخلت  قد  فالفرحة  )أمح��د( 
لطفلهم  برؤيتهم  قلوهبم، 
بسعادة  وي��س��ري  يقف  وه��و 
والدته  تقول  إذ  وطمأنينة، 
)األح����رار(:  ل���  حديثها  يف 
كافية  ك��ل��امت  ت��وج��د  »ال 
الشعور  م��دى  ع��ن  للتعبري 
تركيب  تّم  ان  بعد  بالسعادة 
أمحد  لولدي  إلكرتونية  ساق 
االنفجار  يف  ُأص��ي��ب  ال��ذي 

االره���ايب  ال��ذي ح��دث قبل 
ق��راب��ة االرب����ع س��ن��وات يف 
برت  اىل  ادى  ما  االنبار  مدينة 
االكرب  اخيه  واستشهاد  ساقه 
وبفضل  سنة،   )17( بعمر 
طارق  االعالمي  وجهود  اهلل 
اىل  اوصلني  ال��ذي  اليارسي 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي ال��ذي 
ساق  برتكيب  أع��وز  ب���دوره 
أع��ادت  متطورة  إلكرتونية 

هبجة احلياة مّرة ثانية له«.
امحد  الطفل  عرّب  اخلتام  يف  و 
سعادته   ع��ن  ع���واد  ش���الل 
قدميه  عىل  السري  من  لتمكنه 
واللعب مع أخوته واصدقائه، 
سامحة  ورعاية  شهامة  مثمنًا 
واهتاممه  الكربالئي  الشيخ 

الكبري به.

مركز الوارث ديرمان لألطراف الذكية.. 
ينجح بتركيب ساق إلكترونية 

للطفل )أحمد شال( من األنبار

برعاية أبوية من قبل سماحة الشيخ الكربائي..

لألطراف  ديرمان  الوارث  مركز  نجَح 
الحسينية  للعتبة  التابع  الصناعية، 
المقدسة، أن يعيد البسمة لشفاه 
أحد أطفال محافظة األنبار، وتمكينه 
حياته  لمزاولة  كأقرانه  السير  من 

اليومية براحة وطمأنينة.
من  مباشر  وبإيعاٍز  المركز 
المتوّلي الشرعي للعتبة  سماحة 
عبد  الشيخ  المقدسة  الحسينية 
على  عمل  الكربالئي،  المهدي 
للطفل  إلكترونية  ساق  تركيب 
محافظة  من  عودة(  شالل  )أحمد 
إرهابي  بانفجار  أصيب  الذي  األنبار، 
بسببه  وفقَد  سنوات  أربع  قبل 

ساقه اليسرى.

الدكتور يارس الساعدي

والدة الطفل امحد

الطفل امحد شالل

األحرار/ حسنني الزكروطي - تصوير/امحد القرييش
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المحفل  القرآني الرمضاني
الصحن الحسيني الشريف

رمضان - 1438 ه�
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العطاء الحسيني

وق����ال ال��س��ي��د مج���ال ال��دي��ن 
قسم  مسؤول  الشهرستاين، 
احلسينية  بالعتبة  اإلع����الم 
الروضة  إذاع��ة  املقدسة:»ان 
احلسينية يف دورهتا  الرمضانية 
قوية  ع��ودة  شهدت  احلالية 
التي  املبارشة  الدينية  للربامج 
وهي  العراقية  األرسة  هت��ّم 
وال��ربام��ج  املسابقات  تتابع 
االج��ت��امع��ي��ة اهل���ادف���ة ال��ت��ي 
ختدمها«، مبينًا ان »هذا التغيري 
يكمن يف هيكلية كادر االذاعة 
املتخصص واملهني إذاعيًا، من 
والتالقح  الدمج  عملية  خالل 
خمتصني  واستقطاب  املعريف 
من  اإلذاعية  والربامج  بالبث 

حمافظة بغداد«.

اّن  ال��ش��ه��رس��ت��اين  وأض����اف 
»ب���ّث االذاع����ة أص��ب��ح يصل 
وحسب  حم��اف��ظ��ة(،   11( ل��� 
تفاعل  وج��دن��ا  امل��ت��اب��ع��ات 
كبري  بشكل  معها  اجلمهور 
ب��ذل��ك نسب  وم��ي��ز حم��ق��ق��ًا 
والتواصل  النجاح  من  كبرية 
وصفحات  االت��ص��االت  عرب 
ورسائل  االجتامعي  التواصل 
اىل  مشريًا  اإللكرتوين«،  الربيد 
اّن »برامج اإلذاعة تنوعت بني 
اهلادفة  والتثقيفية(  )التوعوية 
املعرفية  احل��اج��ة  تلبي  ال��ت��ي 
العراقية  العائلة  اف��راد  جلميع 

بمختلف مستوياهتا«.
كام ونوه الشهرستاين يف حديثه 
إىل ان »إذاعة الروضة احلسينية 

متاس  ع��ىل  ت���زال  وال  ك��ان��ت 
واملسؤول  املواطن  بني  مبارش 
ومناقشة  التواصل  ناحية  من 
األف���ك���ار وح����ل امل��ش��اك��ل 
والشكاوى املقّدمة، إضافة اىل 
املواضيع املطروحة واللقاءات 
الدوائر  يف  العامني  املدراء  مع 
احلكومية والتوّصل اىل حلول 
امل��واط��ن  ي��دم  ب��ام  نموذجية 

الكربالئي والعراقي«.
أما مدير اإلذاعة اإلعالمي عيل 
»إذاع��ة  ان  فقد أوض��ح  ش��رّب، 
املقدسة  احلسينية  ال��روض��ة 
هو  ما  كل  تقديم  يف  ارتقت  
جديد ويدم املجتمع العراقي، 
خاصة يف شهر رمضان املبارك 
متنوعة  باقات  أعددنا  حيث 

وب���رام���ج ن��وع��ي��ة وه��ادف��ة، 
مع  مبارشة  برامج  اىل  إضافة 
موضحًا  )الكريم(«،  املستمع 
بإعداد  قامت  »اإلذاع����ة  اّن 
اجتامعية  درامية  سيناريوهات 
اىل معاجلة وحل قضايا  هتدف 

املجتمع بصورة عامة«. 
»شهر  اّن  إىل  ش��رب  وي��ل��ف��ت 
اىل  بالنسبة  امل��ب��ارك  رم��ض��ان 
الكثري  هل���ا  ي��ع��ن��ي  اإلذاع�����ة 
باملناسبات  يتعلق  فيام  خاصة 
ووفيات،  والدات  من  الدينية 
فقرات  ختصيص  ت��م  ب��ذل��ك 
املبارش  البث  عرب  ونقلها  ميزة 
احلسيني  الصحن  داخ��ل  من 
الرشيف إىل مستمعينا الكرام«.

تطلق باق��ة برامجية ممّيزة خال 
الشهر الفضيل..

األحرار/ حسني نرص 

أطلقْت إذاعة )الروضة الحسينية( التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وعبر أثيرها مجموعة من  البرامج 
المتنّوع��ة والمتخصصة خالل ش��هر رمض��ان المب��ارك، توّزعت بين البرامج التس��جيلية والبّث المباش��ر، 
وتضّمن��ت برام��ج دينية وثقافية ودرامي��ة أيضًا، تهدف إلى نق��ل المعلومة للمتلقين ف��ي مدينة كربالء 

المقدسة والمحافظات العراقية التي نجحت اإلذاعة بالوصول إليها.
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دعا معاون األمني العام للعتبة 
سعد  السيد  املقدسة  احلسينية 
الزائرين  مجيع  البناء  الدين 
اهل  مراقد  لزيارة  الوافدين 
اىل  ال��س��الم(  )عليهم  البيت 
األبطال  الشهداء  استذكار 
ال��ذي��ن اس��ت��ش��ه��دوا دف��اع��ًا 
ع��ن ال��ع��رض وامل��ق��دس��ات 
االره��ايب  داع��ش  تنظيم  ضد 
زي���اراهت���م  يف  وارشاك����ه����م 

ودعواهتم.
خالل  البناء  دع��وة  وج��اءت 
عوائل  من  عدد  تكريم  حفل 
املوصل  حترير  معارك  شهداء 
السنوية  ال��ذك��رى  بمناسبة 

اجلهاد  فتوى  النطالق  الثالثة 
الكفائي.

قدمه  م��ا  »ان  ال��ب��ن��اء:  وق���ال 
هؤالء الشهداء يشء كبري, وما 
تضحيات  من  عوائلهم  قدمته 
وصفها  لنا  يمكن  ال  كبرية 
بسيطة,  عبارات  يف  واختزاهلا 
نفعل  ان  علينا  »ماذا  متسائال 

جتاههم؟ ».
وأدع���و  »أويص  وأض�����اف 
مع  ال��ت��ك��اف��ل  اىل  اجل��م��ي��ع 
الذين  الشهداء  هؤالء  عوائل 
والعرض  األرض  عن  دافعوا 

واملقدسات«.
»من  أمله  عن  البناء  وأع��رب 

)عليهم  األئمة  مراقد  ي��زور 
ي��ش��ارك ه��ؤالء  ال��س��الم( ان 
والدعاء  بالزيارة  الشهداء 
هل��م وإه����داء اخل��ط��وات هلم 
يف زي���ارة األرب��ع��ني, وإه��داء 
داعيا  هلم«,  والصيام  الصالة 
مجيع العوائل اىل التواصل مع 

عوائل الشهداء.
أقل  ه��ذا  »ان  ال��ب��ن��اء  وذك���ر 
لعوائل  نقدمه  ان  يمكن  يشء 
الشهداء«، موضحًا اّن ارشاك 
والزيارة  بالدعاء  شخص  اي 
يؤدي  من  اج��ر  من  يقّلل  ال 

تلك االعامل العبادية.
املاضية  األربعني  زي��ارة  ويف 

دع����ت امل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة 
استذكار  اىل  الزائرين  العليا 
بالنرص  هلم  والدعاء  املقاتلني 
جيعل  وان  املدن  مجيع  وحترير 
دائاًم  للحق  مفتولة  سواعدهم 
ويسدد  للنرص  يوفقهم  وان 

رميتهم وان يوفقهم. 

دعوة من مرقد اإلمام الحسين
 الى زوار المراقد المقدسة
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أستطالع

ظاهرة الزيارات المليونية في العراق..
اس��تطاع آلراء الزائري��ن ح��ول الزيارة الش��عبانية 

إعداد/ شعبة الرصد واالستطالعوالمظاهر المرافقة لها

ال تشهُد مدينة عراقية حشودًا مليونية كبيرة مثلما تشهُدها مدينة كرباء المقدسة على مدار العام، 
إحياًء لمناسبات أهل البيت )عليهم السام(، ومن بينها الزيارة الشعبانية ذكرى مولد اإلمام المنتظر 
)عجل اهلل تعالى فرجه الش��ريف(، هذه الزي��ارة التي يحييها الزائرون الوافدون م��ن داخل العراق وخارجه، 
وسط طقوس دينية، والتي تدعو دائمًا مراكز البحث والرصد إلى الوقوف عليها، حيث كان لشعبة الرصد 
واالستطاع في قسم اإلعام بالعتبة الحسينية المقدسة السبَق في إجراء استطاع ميداني بين الزائريَن 
لرص��ِد ظاهرة الزيارة الش��عبانية المليوني��ة واس��تطاع آراء الزائرين حولها وح��ول المظاهر والطقوس 

المرافقة لزيارة هذا العام 1438 ه�.
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أستطالع
كيف وجدتم الطريق والقطوعات من مداخل المدينة

ببعض  الى العتبة الحسينية المقدسة رأي��ك��م  ماهو 
ال���م���ظ���اه���ر ال��ت��ي 
 15 مناسبة  تصاحب 

شعبان

118
56

26
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ت���
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ول
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م

ض
راف

ال ادري

الدينية  املرجعية  أدل��ت  وق��د 
سامحة  مثلها  وع��رب  العليا 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي، 
السديدة  وتوجيهاهتا  برأهيا 
املباركة  الزيارة  هذه  لتوجيه 
وتعريف  الصحيحة،  الوجهة 
الزائرين بعظمة زيارة النصف 
االبتعاد  ورضورة  شعبان  من 
عن املظاهر غري الالئقة وإحياء 

املناسبة بطقوس تليق هبا.
التي  األسئلة  مستوى  وع��ىل 
وجهت للزائرين فكانت ثالثة 

أسئلة خمترصة وهي:
اخلدمات  ت��رون  كيف  أواًل: 
هذه  خالل  للزائرين  املقدمة 

املناسبة؟
وك��ان��ت اإلج���اب���ات )م��ت��از 
دون   ،31 م��ق��ب��ول   ،16٤

املستوى 3(.
الطريق  وجدتم  كيف  ثانيًا: 
وال��ق��ط��وع��ات م��ن م��داخ��ل 
احلسينية  العتبة  إىل  املدينة 

املقدسة؟
وكانت اإلجابات )متاز 118، 

مقبول 56، صعب 26(.
ببعض  رأيكم  هو  ما  ثالثًا: 
مناسبة  تصاعب  التي  املظاهر 

ال� )15( من شعبان؟
وكانت اإلجابات )مؤيد 25، 

رافض 152، ال أدري 7(.
آراء  ه��ن��ال��ك  ك���ان���ت  ك���ام 
وم��ق��رتح��ات ح��ول ال��زي��ارة 
املصاحبة  واملظاهر  الشعبانية 
هل��ا وال��ت��ي ت��أط��رت ب��رضورة 
هلذا  قدسية  هناك  »تكون  ان 
املكان وهلذه املناسبة، ومطالبة 
بتوجيهات  بااللتزام  الشباب 
انعكست  وال��ت��ي  املرجعية 
قلة  يف  ال��ع��ام  ه���ذا  إجي���اب���ًا 
املظاهر السلبية نسبة باألعوام 
الزائرون  وأدىل  كام  السابقة«، 

بآراء منها:
1. منع االلعاب النارية بسبب 

مضارها الكثرية.
2. اإلشادة بوسائط النقل التي 
املقدستان  العتبتان  توفرها 

للزائرين.
فقط  يتم  اخلدمات  توفري   .3
املقدستني  العتبتني  داخ��ل  يف 
فيام  منهام،  القريبة  واألماكن 
تنعدم يف األماكن األخرى من 

مركز وأحياء املدينة.
دينية  مناسبة  ه��ذه  تعّد   .٤
مظاهر  ه��ن��ال��ك  ان  ون����رى 
وال  شاذة  واالحتفال  للفرح 
املناسبة  أص��ل  م��ع  تتناسب 
والتصفيق  )ال��رق��ص  ومنها 

والصفري(.

املرشدين  ب��دور  االش��ادة   .5
واملطالبة  واخلدميني،  الدينيني 

بزيادة اعدادهم.
ارت��ف��اع  م��ن  ال��ش��ك��وى   .6
اسعار باصات النقل الداخلية 
)داخل القطع( والتي تتقاض 
مبالغ مالية كبرية نسبيًا بالرغم 
قطع  بني  املسافات  قرص  من 

وآخر.
للقوات  الالفت  احلضور   .7
االم��ن��ي��ة وع���ن���ارص احل��ش��د 
احل��امي��ة  ت��وف��ري  ال��ش��ع��ب��ي يف 

للزائرين.
فالزيارة  التنظيم  ناحية  8. من 
افضل  ك��ان��ت  االرب��ع��ي��ن��ي��ة 
بكثري، فعىل سبيل املثال شارع 
السدرة كان هناك خطًا برشيًا 
السدرة  باب  بداية  متصال من 
لغاية مقام االمام احلجة )عليه 
املنتسبني  من  متكّون  السالم( 
وامل���ت���ط���وع���ني )زن��ج��ي��ل( 
لإلرشاف وتنظيم السري ذهابا 
هذه  يف  نالحظه  ومل  واي��اب��ا، 

الزيارة.
هناك  ي��ك��ون  ان  ن��ق��رتح   .9
متوزع  دينيًا  ارش��ادي��ًا  ك��ادرًا 
الشوارع واالزقة إلرشاد  عىل 
والشباب  عموما  ال��زائ��ري��ن 
قنوات  هناك  ألن  خصوصا 

فضائية واعالمية كثرية ترتصد 
السلبية  احل���االت  ه��ذه  ملثل 
فيجب  الشعبانية  الزيارة  اثناء 
هذه  ام��ام  االب��واب  نغلق  ان 

القنوات.
خميامت  نصب  ن��ق��رتح   .10
وت��ك��ل��ي��ف م��ت��ط��وع��ني ب��زي 
خ���اص ل��ت��وج��ي��ه ال��زائ��ري��ن 

وحتذير الشباب املتجاوزين.
االعتامد  بعدم  املطالبة   .11
نقاط  يف  املتطوعني  عىل  كليا 
التفتيش بسبب عدم امتالكهم 
مع  للتعامل  الكافية  اخل��ربة 
املسؤولني  بعض  او  الزائرين 
تكون  ان  االفضل  والوفود، 
املنتسبني  من  االكثر  االع��داد 
امل��ت��ط��وع��ني  دور  وي��ب��ق��ى 

باملساعدة فقط.
غري  امل��الب��س  ان��ت��ق��اد   .12
لبعض  وال��ت��ربج  املحتشمة 
الشعر  النساء وكذلك قصات 

الغريبة للشباب.
اماكن  بتوفري  املطالبة   .13
اسرتاحة مؤقتة للزائرين حلني 
مراسيم  ت��أدي��ة  م��ن  االنتهاء 
االكتضاض  بسبب  ال��زي��ارة 
او  مساحات  وج��ود  وع��دم 
العتبتني  من  قريبة  ف��راغ��ات 

املقدستني.
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املجتمعات  تعانيه  ما  اقسى 
العراقي  واملجتمع  ع��ام��ًة 
ذلك  البطالة،  ه��ي  خ��اص��ًة 
ام��ام  الرئييس  العائق  الهن��ا 
واستمراريته  املجتمع  تقدم 
مفهوم  الن  وازده�������اره، 
البطالة يشمل فئة الشباب يف 
االعم االغلب دون سواهم، 
تعدادها  يتزايد  فئة  وه��ي 
اوس��اط  يف  خاصة  س��ن��وي��ًا، 
واملعاهد  اجلامعات  خرجيي 
ت��ت��وف��ر هل���م ف��رص  م���ن مل 
كان  الذي  احلكومي  التعيني 
واالخ��ري  االول  هاجسهم 
اهاليهم  هاجس  عن  فضاًل 
فيهم  يتوسمون  كانوا  الذين 
صعاب  جم��اهب��ة  ع��ىل  خ���ريًا 
وناهيك  وق��س��وهت��ا،  احل��ي��اة 
ديمومة  م��ن  متكنهم  ع��ن 

وتكوين  االرسي���ة  حياهتم 
ولكن  هبم،  خاصة  عائالت 
قابل  غري  ومهًا  اصبح  االمر 
الظروف  ظ��ل  يف  للتحقيق 
التي  املأساوية  االقتصادية 
العائلة  عىل  عبئًا  اصبحت 

العراقية.
لياًل  االب���اء  ويشقى  يسعى 
وهنارًا من اجل تعليم ابنائهم 
يف  ألنفسهم  سندًا  ليكونوا 
والعلمي  املعريف  التحصيل 
املادي  التحصيل  يف  ثم  اواًل 
ألنفسهم  يبنوا  لكي  ثانيًا 
والن  ال��ع��ائ��يل،  مستقبلهم 
ال���س���ن���وات مت���ي ومت��ي 
اعداد  فإن  هبا  نشعر  ان  دون 
تزداد  اخلرجيني  من  العاطلني 
كل عام مع كل وجبة جديدة 
العام  ان��ت��ه��اء  بعد  تتخرج 

االع��داد  فترتاكم  ال���درايس 
اية  للدولة  تكون  ان  دون 
الستيعاهبم  واضحة  خطط 
يتحول  ان  املعقول  غري  فمن 
اآلداب  ك��ل��ي��ات  خ��رجي��و 
والعلوم والقانون واالقتصاد 
وسواها بكل فروعها اىل باعة 
ان  او  الشوارع  عىل بسطيات 
كمتطوعني  انفسهم  يزجوا 
واجليش  ال��رشط��ة  سلك  يف 
حلراس  العايل  تقديرنا  )مع 
ذلك،  هلم  هتيأ  اذا  الوطن(، 
هائلة  اع��دادًا  املجتمع  فيفقد 
فال  االختصاص  ذوي  م��ن 
التقاعد  خفضت سن  الدولة 
ل��ك��ي ت��س��ت��وع��ب اخل��رجي��ني 
فتح  اعادت  هي  وال  اجلدد، 
جلبت  او  واملصانع  املعامل 
الستيعاب  ج��دي��دة  معامل 

العاطلني عن العمل. 
االنية  احل��ل��ول  افضل  فمن 
الكثريون  ويراها  اراه��ا،  كام 
العقد  حل  يتم  ان  اىل  غريي 
الدولة  تعترب  ان  املستعصية 
واملعاهد  الكليات  خرجيي 
وزارة  م��الك  ع��ىل  موظفني 
التخطيط دون رواتب شهرية 
التقاعد فقط،  وانام ألغراض 
فمن حق كل شاب ان يستلم 
انقضاء  بعد  تقاعديًا  رات��ب��ًا 
التي  ع��ام��ًا(   15( ال���  م��دة 
العمل  ع��ن  ع��اط��اًل  قضاها 
حكومي  شهري  راتب  دون 
االدنى  احلد  راتب  يستلم  ان 
تكون  وبذلك  التقاعد!.  من 
الدولة قد كفلت له وألرسته 
رشوط  اب��س��ط  وملستقبله 
توجبه  الذي  االنساين  العمل 

رأي

الشباب والبطالة
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تنمية بشرية
ليس االمر صعبًا وال مستعصيًا عىل خرباء  احلياة،  مقومات 
الطلبة  الستمرار  ضامن  وهو  واالقتصاد  واإلدارة  التخطيط 
احلاليني يف التحصيل الدرايس واالكاديمي بداًل من  عزوفهم 
عن العلم واملعرفة وبذلك يتحقق التوازن بني فئات املجتمع 
ونكون قد جنبنا شبابنا العوز والفاقة وامتهان اعامل ال متت 
وث��روات  النفط  اقتصادها  عامد  لدولة  فكيف  بصلة،  هلم 
طبيعية اخرى ان تعاين من بطالة كالتي نعانيها والذي سيعانيه 
احلكومة  عىل  وجب  وذلك  اهلل،  قدر  ال  القادم  اجليل  ايضا 
الواقع  يتالءم مع  بام  افكارها وحتديثها  بتجدد  التفكري جديًا 
العراقي والذي تعصف به اهلموم والشجون من جراء الواقع 

املجحف.
وهنالك اجراءات تساهم ايضا يف حلحلة واقع البطالة وهي 
للمقرتح  اضافة  والتنفيذ  الترشيع  بسيطة  تعترب  بمجملها 

السابق:
بتسجيل  تقوم  للحكومة  تابعة  متعددة  جهات  تأسيس   .1
ومهاراهتم  وكفاءاهتم  العمل  عن  العاطلني  األف��راد  بيانات 
الالزمة  وامل��ه��ارات  العمل  س��وق  باحتياجات  وُمقارنتها 

للوظائف امُلتوافرة.
2. إغالق القبول يف التخّصصات التي ال حيتاجها سوق العمل 

وإرشاد الشباب للتوجه نحو دراسة التخّصصات املطلوبة
3. تطبيق اإلنفاق االجتامعي املتوازن بحيث ال يطغى االهتامم 

املادي بجانب معني عىل حساب جانٍب آخر. 
االقتصاد  تستنزف  التي  الوافدة  العاملة  استقدام  من  احلّد   .٤
بأبناء  عنها  اخلارج واالستعاضة  اىل  االجنبية  العملة  واخراج 

الوطن.  
البطالة  ُتعاين من  التي  املناطق  الفائضة من  العاملة  5. سحب 
املقّنعة، ونقلهم نحو الشواغر التي تعاين من نقص يف القوى 

العاملة.
وتطوير  إضافّية  عمل  فرص  لتوفري  األرايض  استصالح   .6

العملية الزراعية.
من  اخلاص  القطاع  ليتمّكن  لالستثامر  ُمناسبة  بيئة  توفري   .7

التخفيف من عبء هذه الظاهرة. 
8. زيادة االستثامرات وتنوع جهاهتا وإقامة املَشاريع املصنعية 

لتوفري فرص عمل.
مشاريع  انشاء  غايتها  للعاطلني  امليرسة  القروض  اطالق   .9
اقتصاديًا  العاطل  بواقع  بالنهوض  مردودها  يساهم  صغرية 
االم��وال  رصف  وع��دم  املتقدمني  معامالت  يف  والتدقيق 

ملستحقيها.
فبالعمل تبنى البلدان وتتقدم وتتطور وتزدهر وبالبطالة تتهدم 
روح الشباب ومطاحمهم وتتفشى انواع اجلرائم املجتمعية التي 
ندعو من اهلل دفعها وحفظ شبابنا واكسائهم ُحلة االمل بغد 

افضل.

بالتنمية  املهتمني  ومن  الشباب  من  األع��زاء  القّراء  يدي  بني  نضُع 
البرشية وتطوير القدرات، جمموعة من العناوين املهّمة يف هذا املجال 

واملصّنفة عامليًا وعربيًا ضمن قائمة أفضل الكتب وهي:
* كتاب العادات السبع لألشخاص األكث�ر فاعلي��ة ل� )ستيفن كويف(
يعدُّ هذا الكتاب من أشه��ر كتب التنمية البرشية عامليًا، وهو يساعدك 
يف رسم طريق واضح حلياة أفض��ل من خالل اكتساب عادات ميّ��زة، 
– يف  وبعيد  التنفي��ذ،  والتطبيقات سهلة  واملواعظ  بالقصص  وملئ 

أغلبه – عن التنظي��ر الذي يدعو للملل!
* كتاب أفضل رجل مبيعات ىف العامل ! ل� )أو. جي. ماندينو(

املبيعات،  يف  فقط  متخصص   ، اسمه  ُيشري  كام  ليس  الكتاب  هذا 
وإنجازاتك  نجاحاتك  وتشرتي  نفسك  ق(  )ُتسورِّ كيف  يتناول  بل 
منهجية  حتمل  التي  الكتب  أفضل  من  ويعد  الصحيح..  بالشكل 
واضحة للحياة الناجحة ، واإليامن بالقدرات الذاتية التي وهبها اهلل 

)عزَّ وجل( لكل واحد مّنا.
ل�  امُلستقبل  امُلبدعون  سيحكم  ملاذا  كامل..  جديد  عقل  كتاب   *

)دانيال إتش بينك(
عقلك  ترميم  يعيد  أن  املختصون  يقول  وكام  الكتاب  هلذا  يمكن 
بالكامل مرة أخرى بالفعل! فهو كتاب عميق جدًا، من يقرأه يشعر 
أنه يعيش العص��ر ثم ينتقل إىل املستقبل عرب )6 حمّطات(، يدرك من 

خالهلا ملاذا سيحكم – فقط – امُلبدعون العامل يف يوم من األيام.
ُيثبتها  والتي  الدماغ،  ق��درات  عن  هائلة  معلومات  يضم  الكتاب 

الكاتب علميًا ومنطقيًا بشكل رائع جدًا.
* كتاب أيقظ العمالق بداخلك ل� )أنتوين روبنز(

يتميز هذا الكتاب بأمرين مهّمني:
األول: أنه يركز عىل التدريب العقيل واجلسدي من خالل تطبيقات 

واضحة، أكثر من الرتكيز عىل القضايا السلوكية بشكل نظ��ري.
للتأمل  تدعوك  وعميقة  هامة  كلامت  أم��ام  أن��ك  يشعرك  الثاين: 

والتفك��ري أحيانًا؛ وأمام شخصية ُمشاغبة جدًا يف أحيان أخ��رى.

القائمة الذهبية
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بمناسبة والدة اإلمام الحسن ) عليه السام(
حب الحسين وحُبه عنواننا

سليم كريم كريمش

ُي�������ب�������ال�������وا ومل  َن���������������������ش����������وَك  ق�����������ال�����������وا 
ق��������ال��������وا ن���������ش����ي����ت����م ل����ل����ح���������ش����ن �����ش����ق����ي����ق����ُه
ه��������و ك�����احل�����������ش�����ن ع�����ل�����ى ال�����������������دوام ت�����األ�����ق�����ًا
ج������ال������ه وح������������������ُق  ن�������������ش������ي������ن������اه  م�����������ا  ال 
ُح����������������ُب احل���������������ش�������ن وح����������ُب����������ه ع�����ن�����وان�����ن�����ا
اأك�����������������رم ب���������ُح���������ٍب ف�����ي�����ه�����م�����ا ي�������رق�������ى ُع���������ًا
��������ُن و��������ش�������ب�������ٌل واع����������ت����������اء م����ه����اب����ة َح�����������������شَ
ي������ا َم��������ن ك����������رمُي ُو�������ش������ِف������َت وه��������ي ح���ق���ي���ق���ُة
اب�������ق�������ي�������ت ل���������اإ����������ش���������ام روح��������������������ًا ث����������رًة
������م������َت ف�����������ش�����اأن�����ك ُم�����ف�����َع�����ٌم ي��������ا م��������ن ُع�������������شِ
ِع������������زٍة يف  وه������ي������ب������ة  ��������ش�������م�������وَت  �������ل�������ٌح  ��������شُ
م���������ش����اُرك����م ال�������ق�������ومي  ال�������دي�������ن  خ������دم������ة  يف 
َوِه�����������م�����������ُة ي�������ل�������ن  ال  وِع���������������������زٌّ  َك���������������������رٌم 
�����ن�����وا م������ن ل����ل����دي����ن �����ش����ّح����ى ُم����ع����ِل����ن����ًا ي������ا ������شِ
ي��������ا ������ش�����ي�����دي ي��������ا م�������ث�������َل ُح�������������ٍب ل���ل���ح�������ش���ن
ي���������ا ي������������وم م���������ول���������دك ال������ب������ه������ي ُم���������ب���������ارٌك

ُي�����������ق�����������اُل ك���������م���������ا  ي�������������ك�������������وَن  ل�������������ن  ال 
ف���������ّع���������اُل اأم����������������������ره  يف  ال������������������ذي  وه���������������و 
ان���������ع���������م ب����������ه ه����������و ل�������ل�������ف�������خ�������اِر ِم���������ث���������اُل
جم���������اُل ي���������ك���������وَن  او  ُن�������������������ش���������اوَم  ل���������ن  ال 
زواُل ف�������ي�������ه  ل������ي�������������س  ر�����������ش����������ٌن  ح�������������ٌب 
اأك��������������������رم ب���������ح���������ٍب ل�����ل�����ح�����ب�����ي�����ب ُي���������ن���������اُل
ه�����������و ����������ش���������رُّ وج�����������������ودن�����������������ا.. واحل���������������ال
االآُل ح������ت������ى  ان������������ت  ِك��������������������راٌم  َم������������ن  ي���������ا 
ل�����ل�����ح�����ق ت������ه������ت������ُف وال�����������������ش��������دى ي�����خ�����ت�����اُل
ي�������ا م�������ن ُح������ب������ي������َت ع�����ل�����ى ال����������������دوام ك�����م�����اُل
روح������������ي ِف������������������داك.. ف������������داك ح�����ت�����ى احل�������ال
و��������ش�������اُل ف�����ي�����ك  ال��������دي��������ن  ��������ش�������رع  رع����������ي  يف 
ك�������ان�������ت ال�������ي�������ك ع������ل������ى ال�������������������دوام ُت�������ق�������اُل
اإذالل ل��������ن��������ا  او  ِم�����������ّن�����������ا  ه��������ي��������ه��������ات 
وزالُل ع����������ذب����������ُه  َن���������������������ش����������وُن����������ُه...ي����������ا 
ف�����������االأر������������س ت�������زه�������و وال���������������ش�������م�������اُء ه��������اُل

االدبية
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رحيم الشاهر

ت�����������ش�����م�����و ب������ع������ط������رك دوح��������������ة االأزه��������������������اِر
ه�������اق�������د ات�������ي�������ت م�����������ش�����رف�����ا ل�����������وح ال���������ش����ن����ا
ي����خ����ط����و ال���������زم���������ان ب�����������ش�����رع�����ة م�����ه�����وو������ش�����ٍة
ااخ����������������و ال�����������������ش��������اة ب�����������ت�����������واأم م����ت����ط����ه����ٍر

ح����ام����ا  امل����������ك����������ارم   يف  وج���������������ودك  ت��������اأت��������ي 
ي�����ا������ش�����ي�����خ�����ن�����ا واأم�������������رن�������������ا ورئ�����ي�����������ش�����ن�����ا 

ب������ب������ط������ن������ةٍ  الن�������ه�������ي�������م  ان  ع�����ل�����م�����ت�����ن�����ا 
ف���������ال���������روح ت��������اأك��������ل م��������ن م�����ب�����اه�����ج �����ش����ره����ا 
وال�����������ش�����ع�����ب �������ش������ام ع�����ل�����ى اجل�������������راح م�������ش���را
ك������اأمن������ا ال����������ع����������راق  يف  ب������ج������رح������ك  ت�������ع�������دو 

 
وت�����������رى اجل�������ي�������اع ع�����ل�����ى اجل�������ب�������اه ت�������ش���ك���ع���وا 
الن������ف������ط������ن������ا ب�������ال���������������ش�������احل�������ات م��������ب��������ارٌك
وح������روف������ن������ا داأب��������������ت ع�����ل�����ى وج���������ع االأ�������ش������ى

 
وال���������ع���������رُب م�������ات�������وا م�������ن ������ش�����ي�����ام ع����راك����ه����م 
ُق�����ت�����ل ال���������ش����ي����ام م������ع ال�����������ش�����اة م������ع ال����زك����ا

ف�����������������اإذا اأت����������ي����������َت ت����������زوره����������م وت�����ن�����ره�����م 
ي������ا�������ش������ي������د  االأوج�����������������������اع م��������ات��������ت ج���ن���ت���ي 

ي�����������ا ج��������ن��������ة م�������ع���������������ش�������وم�������ًة م�����������ن ن�����������اِر
االأب��������������������������راِر م�������ت���������������ش�������رف  م���������وك���������ب  يف 
وزم�����������������ان خ��������ط��������وك ن������ا�������ش������خ االأط��������������������واِر
واخ�������������و ال���������زك���������اة و�������ش������ال������ح االأخ����������ي����������اِر!
االإي�������������ث�������������اِر! ث�������������رة  ال���������ه���������داي���������ا  درر 
االأق��������������������������داِر م��������ل��������ة  يف  �������ش������ل������ط������ان������ن������ا 
االأوت���������������������������اٍر! م����������ن  زه��������������د  يف  وجن�����������������وع 
وال�����������������ش��������وم �������ش������ر ����������ش���������ادق االإق��������������������راِر
واالح������������ت������������ال ف�����ري�����������ش�����ة االأ��������������ش�������������راِر!

!
ان�������������ت ال��������ن��������زي��������ف ب�����ق�����ط�����ب�����ه وم�������������������داِر!
اأزه���������������������اِر! ب���������ا  ذاو  )��������ش�������وم�������ال�������ن�������ا( 
المت����������رن����������ا ي�������ح�������ل�������و  م����������ع )االمت�����������������������اِر(
اأف����������واه����������ن����������ا م������ك������ل������وم������ة االأ�����������ش����������ع����������اِر!
وب��������اأر���������ش��������ه��������م ف���������ت���������ٌح  ب���������ا اأخ�����������ب�����������اِر!
ال�������������داِر! يف  االأىل  ُق������ت������ل   ، وم�����������ش�����ج�����ٌد  ة 
ق������������د ك������������ف������������روك مب��������ل��������ة ال���������ك���������ف���������اِر!
�������ش������اب ال������ر�������ش������ي������ُع ب��������اه��������ٍب م��������ن ن����������اري!

رمضان في َعنان الجياع
االدبية
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طري يا فرا�شات
فاأنت يف بلد احل�شارات 

انت يف بلد
ان زقزقت الع�شافر فيه 

اطربت كل الكائنات
طري فاأنت يف امان
حيثما �شئت اذهبي
كيفما �شئت العبي 

فكل بيوتاته  ب�شاتن لك
ومن كل ب�شتان يفوح عطر ال�شام

ن�شائمها اأنغام واغ�شانها اأقام
تكتب �شعرا فيه ع�شقا

للفراتن والنخيل 
ال�شم�س يف بادي ال تغيب

تتغزل مع القمر
حبيب حلبيب 

يا فرا�شات طري
واحملي على جناحيك حبا

وانرثيه..
ليعلموا ان يف بلدي

نبع الوئام واحلنن..

طيري.. يا فراشات
محمد عبد العظيم الكعبي

االدبية
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ي���اعل���ي 
فاضل عزيز فرمان

االدبية

يا علي..  يا اأمر املوؤمنْن
يا اأمر الفقراء الطيبْن

يا الذي نحمله ُ يف ال�شدر اإميانا ً

وفوق الهام تيجانا ً
وناأتيه اإذا نادى جنودا ً جاهزيْن

............

يا الذي نذكره يُف ال�شيق مفتاحا ً

ونبكيه على باب احلنن ْ
............

يا �شراج الزمن االأعمى
ونبع املاء لاأظمى

وهذا البرق اخلفاق يف كل ال�شنن ْ
............

يا دموعا ً تتهامى من عيون املتعبن ْ

مل نقف للجرح بهتانا ً

وال يف احلرب خ�شرانا ً

وال يف ال�شلم ِ نرانا ً
ولكْن

)نحن طول الدهر ِ كنا واقفن ْ (

فانتف�ْس فينا اأمرا ً

وانتف�ْس فينا عنادا ً

 ال يلن ْ
اقرتَب ال�شيُل

وزادت طفحة ُ الكيل

وما زلنا على العهد االأمن ْ

فافتح الباب َ

وقم ْ

�شيا ً بوجه الظاملن ْ

اأيها الفاحت ُ

والوا�شح ُ

والرابح ُ

بن اخلا�شرين ْ

اأيها ال�شاعد ُ
من بن اأتون اخلوف ِ

واحلتف ِ

فنارا ً

يا فنار التائهن ْ
...........

اأيها القائد ُ

والرائد ُ

والعائد ُ

يدري ربك الواحد ُ اأن�ّا ناطرين ْ
ما الذي ينتظر ال�شهران 

 غر الفجر يف الليل احلزين ْ
............

حا�شرتنا منذ فجر العمر كل ال�شفلة ْ
غدنا املقتوُل

 ال يدري 
وقد نا�شته ُ اآالف امل�ُدى 

من قتل�َه ْ
حجبوا عنا �شياء ال�شم�س

ال يدرون اأّن الظلم َ غربالٌ 

ولن يقدر اأن يحجب اآالف ال�شمو�س املقبلة ْ
فتقّدم خلفك الراياُت كاالأ�شجار 

ت�شقيها اجلفون اخل�شلة ْ
وتقدم نحن هياأنا

 لكي تندلع اخل�شرة ُ يف الغابات ِ

اآالَف اجلذور البا�شلة ْ
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مشاركات

عبد الستار جابر الكعبي

عبد الستار جابر الكعبي

شهر    رمضان 
بوابة الجنة

تشتاق  الزكية  والنفوس  الطاهرة  القلوب  كل  ترقية  شهر  رمضان  شهُر 
ولياليه  أيامه  الكرام رسيعًا يف  ر عليها يف كل عام كمرور  يمُّ اليه عندما 
كل  بتوجه  وااليامن  والصيام  والصوم  والغفران  الرمحة  حيث  املباركة 
بإغواء  اخلبيثة  وأالعيبه  الشيطان  اغ��راءات  رغم  بالطاعات  القلوب 
االرض  شياطني  تنشط  حيث  واملعايص  واللذات  باملغريات  البعض 
لتغري الناس ومتنيهم بينام شياطني اجلن تصعد وجتمد حسب الروايات، 
ويكون الدور األقوى لشياطني االرض لكي جتعل من بعض اآلخرين 
عن  واالبتعاد  بالطاعة  القيام  عن  والتقاعس  النفس  جماهدة  عن  بعدين 
حيولون  من  الدين  اعداء  والضاللة  الفتن  اهل  تقودها  التي  املغريات 
شهر العبادة وربيع القرآن واإليامن والطاعة اىل شهر اللهو واملسلسالت 
واألفالم الساقطة والفوازير الراقصة وغريها..بدعوى ان الصائم بحاجة 
اىل ان يفف عن نفسه مشقة الصيام متناسني ان الصائم ال يفف عنه 
ذلك إال بقراءة القرآن واالستغفار والصالة والتسبيح بحمد اهلل وشكره 
بالدعاء ألن دعاء الصائم ال يرد عند اهلل تعاىل وهو جائع وعطشان صابرًا 
حمتسبًا خاشعًا مطمئنًا بالقرب من رضا اهلل تعاىل كام قال الرسول االكرم 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( : » ثالث دعوات ال ترد. دعوة الوالد لولده 
ومعجزات  وثامر  فوائد  للصوم  ان  كام  املسافر«  ودعوة  الصائم  ودعوة 
والتقرب  والثواب  واالج��ر  االستجابة  يف  كبرٌي  أثر  هلا  وصحية  دينية 
وتبقى  معه،  كلها  تصوم  التي  وجوارحه  الصائم  حلواس  واالختبار 
للصائم  ان  وحيث  الدنيا،  امور  عن  بعيدة  االخروية  باالمور  متعلقة 
وكذلك  الرشيفة  واألحاديث  القرآن  ذكرها  والتي  صحية  اخرى  ثمرة 
بأن  العلمية والطبية منها،  الدراسات  العلم واكدهتا  ما كشف عنه اهل 
اجلسم حيتاج لفرتة ثالثون يومًا من االمتناع عن تناول الرشاب والطعام 
هنارًا ألجل راحة بعض اعضاء اجلسم وتنشيط الغدد واإلفرازات وتنقية 
الدم وغريها.. حيث ان شهر رمضان كان حمطة كل عام تتوقف عندها 
الناحية  أنفسنا من  املعتادة وما يف  لتغيري نمط احلياة  ثالثون يومًا وذلك 
وتذكر  الفقري  بمعاناة  واالحساس  واجلوع  بالعطش  والشعور  االيامنية 
السالم( وعياله يف ارض كربالء وحتملهم  عطش االمام احلسني )عليه 
تلك الصعاب من اجل دين اهلل تعاىل، وشهر رمضان شهر صحة ونشاط 
وراحة للنفوس ومعاجلة للغضب والتكرب وهو بوابة للجنة وهو الفرحة 
احلقيقية للصائم عند افطاره وفرحته عند لقاءه ربه وقد سجله يف سجل 
يومياته صائاًم... هكذا علينا ان نستعد هلذا الشهر الفضيل لننال االجر 

والصحة والراحة والثواب اجلزيل..
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مشاركات

تصحر األراضي
 وتصحر القلوب

الذهن ومن  املخاوف والوحشة بمجرد تصورها يف  تثري  التصحر  كلمة 
دون معاينتها ونرى ان جهودا كبرية عىل مستوى الفرد واملجتمع  تبذل 
وجدولة  وتنظيم   االرض  الستصالح  السعي   ومنها  ذلك   لتجنب  
عمليات السقي  واإلرواء  واملحافظة عىل  الغابات  والعناية  باألشجار  
التي  والعوامل  كلها   التحديات  ومواجهة   اخل��رضاء   املساحة  وزي��ادة 

تؤدي إىل التصحر .
وهنالك ايضا  تصحر يصيب القلوب..املوت والقسوة والتحجر ،ومرد 
الكريم واألعراض عنه والقلوب تستمد حياهتا من  القرآن  ذلك  هجر 
كالم اهلل -تبارك اسمه-الذي فيه سعادة  الدنيا واآلخرة  وهو بال أدنى  
شك ربيع الصدور  التواقة  واملتلهفة  واملشتاقة إىل عامل امللكوت  الغيبي 
واجلوار اإلهلي ..وقد ورد عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله ( قوله:)من 
أراد أن يتكلم مع اهلل فليقرأ القرآن( وكذلك ورد عن أيب عبد اهلل عليه 
بلحمِه  القرآن  اختلط  مؤمن  شاب  وهو  القرآن  قرأ  قال(من  السالم 
ودمِه،وجعلُه اهلل مع السفرة الكرام الربرة ، وكان القرآن حجيزًا عنه يوم 
القرآن  املجيد  بتدبر  القيامة(..والبد من  احلرص واملداومة عىل تالوة 
ال  وان  القرآنية  املحافل   يف  واحلضور  اليه  واالستامع  وتأمل   وخشوع  
هيجر يف الدار)بحيث يغطيه الغبار ( باإلضافة اىل االستزادة  من علومه 
عن  احل��ال   بلسان  حتكي  خ��رضاء   بحلة  ال��روح  تكتيس  حتى  الرشيفة 

ديمومة  احلياة فيها.

خالد غانم الطائي
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األحرار/ حسنني الزكروطي

من بين الحس��ينيات الدينية التي تعد بمثابة المركز الديني والثقافي الذي يس��اهم بنقل الثقافة اإلس��المية 
الحّقة إلى العالم، هي حس��ينية س��يد الش��هداء )عليه الس��الم( في مدين��ة )يتوبوري( الس��ويدية، والتي تّم 
تأسيس��ها بفض��ل الجهود المبارك��ة من المؤمنين، وتهدف الى نش��ر روح االس��الم وفكر وثقاف��ة أهل البيت 
»عليهم الس��الم« في جميع انحاء العالم، حيث تتضمن الحسينية مجموعة من النشاطات الدينية والثقافية 
والتعليمية تتمثل في جلس��ات القران الكريم وزيارة عاشور كذلك قراءة دعاء كميل والندبة للرجال والنساء 
بمشاركة العديد من الطوائف اإلسالمية، ولمعرفة المزيد عن هذه الحسينية مجلة »االحرار« التقت بمؤسسها 

الحاج كريم جليل اثناء زيارته لمدينة كربالء وخرجت بالحصيلة التالية:�  

سيد  حسينية  تأسست  *متى 
الشهداء؟

� تأسست حسينية سيد الشهداء 
»ع��ل��ي��ه ال��س��الم« ب��داي��ة ع��ام 
1998م ولكن قبل انشائها كان 
هناك جمموعه من الشباب الذين 
العرشون  عددهم  يتجاوز  ال 

الشعائر  ب���أداء  يقوم  شخص 
الدينية يف احدى الشقق بسبب 
اليه  يلجؤون  مكان  جود  عدم 
آنذاك وقد استغرقت هذا االمر 
استطعنا  وبعدها  العام  قرابة 
حتول  والذي  مبنى  نستأجر  ان 

بمرور الوقت اىل حسينية.
التي  ال��ص��ع��وب��ات  ه��ي  *م���ا 
بداية  يف  احلسينية  واجهتها 

تأسيسها؟
� هناك صعوبات عديدة تعرضنا 
هلا يف الكثري من االوقات ولعل 
ان  خاصة  املادية  الناحية  أمهها 
السنه  ايام  طيلة  تفتح  احلسينية 
جهود  استخدام  يطلب  هل��ذا 

مضاعفة مثل الطاقة الكهربائية 
تعتمد  اهنا  كام  وغريها،  واملياه 

عىل املتربعني فقط.
*م���اه���ي ال��ن��ش��اط��ات ال��ت��ي 

تقومون هبا طيلة ايام السنة؟
دينية  نشاطات  ع��دة  هناك   �
تتمثل  وتعليمية  وث��ق��اف��ي��ة 
الكريم  ال��ق��ران  جلسات  يف 
دعاء  كذلك  عاشور  وزي���ارة 
للرجال  الندبة  ودع��اء  كميل 
منهاج  ي��وج��د  ك��ام  وال��ن��س��اء 
العربية  باللغة  لألطفال  درايس 
دروس  وك��ذل��ك  والسويدية 
سن  من  االسالمية  العقيدة  يف 
اضافة  عرش  الثانية  اىل  اخلامسة 

الرياضيات  ماديت  تدريس  اىل 
هناك  ذلك  يف  بام  واجلغرافية، 
مرخصه  للحسينية  تابع  مكتب 
السويدية  السلطات  قبل  من 
مجاعة  أم���ام  قبل  م��ن  وخم���ول 
دع��اء  اب���و  ال��س��ي��د  احلسينية 
الشخص  يستطيع  احلسيني 
الزواج  بأمور  القيام  من خالهلا 
وال��ط��الق ع��ىل م��ذه��ب اه��ل 

البيت »عليهم السالم«.
دينية  شخصيات  هناك  *ه��ل 
او اجتامعية قّدمت يد العون يف 

تطوير احلسينية؟
احلسينية  تأسيس  ب��داي��ة  يف   �
استطعنا بفضل اهلل )عز وجل( 

حسينية سيد الشهداء )عليه السالم( في السويد..
جهوٌد مبذولة وعطاء مستمر لنشر المذهب الحق

صوت الشيعة

25

20
17

يار
ا

34



صوت الشيعة
حتدثت  كام  مبنى  استئجار  من 
قمنا  اعوام  ثالث  وقبل  سابقا 
مساحتها  ارض  قطعة  ب��رشاء 
)2000( مرت جماوره للحسينية 
دعٍم  عرب  املبلغ  نصف  دفع  تم 
الشخصيات  بعض  من  مقّدٍم 
هيدفون  من  والعلامئية  الدينية 
املحمدية  الرسالة  ايصال  اىل 
احلسينية  والشعائر  االصيلة 

للشعوب االخرى.
* ماهي االليات او االجراءات 
ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا ال��س��ل��ط��ات 
السويدية يف اقامت احلسينيات؟

� ان مصطلح احلسينية ال يذكر 
يف االوراق الرسمية املقدمة اىل 
ويفضل  السويدية  السلطات 
»مركز  اسم  استخدام  ذلك  يف 
ث��ق��ايف« وت��ق��دي��م ب��رام��ج هذا 
من  يشمله  بام  الدولة  اىل  املركز 
ملدة  وتعليمية  ثقافية  نشاطات 
هذه  تتضمن  ال  ان  عىل  ع��ام، 
حيفز  او  ي��دل  م��ا  النشاطات 
مركزًا  باعتباره  العنرصية  عىل 
ثقافيًا وتعليميًا هيدف اىل توعية 
كبري  تعاون  وهناك  املجتمع، 
السويدية  السلطات  قبل  من 
السنوية  املسريات  يف  خصوصًا 

التي نقيمها يف املدينة.
اخرى  طوائف  هنالك  *ه��ل 
الدينية  املناسبات  يف  تتواجد 

التي تقيمها احلسينية؟

� نعم هناك العديد من الطوائف 
التي تشارك يف املناسبات الدينية 
وخاصة يف املسريات التي جترى 
كل عام وهذه الطوائف ليست 
بل  فحسب  العراق  داخل  من 

من مجيع انحاء العامل.
توعوية  برامج  لديكم  *ه��ل 
وارشادية خمصصة لفئة الشباب 
مبادئ  عىل  احلفاظ  اج��ل  من 

اهل البيت )عليهم السالم(؟ 
تعليمية  برامج  لدينا  بالفعل   �
لتوعية  م��س��ت��م��رة  وث��ق��اف��ي��ة 
لكال  دينية  ومسابقات  الشباب 

اجل��ن��س��ني)ال��ذك��ور، اإلن���اث( 
والية  يف  الثبات  عىل  حتفيزهم 
بام  االصيل،  املحمدي  الدين 
خمصص  مكان  توفري  ذلك  يف 
خالله  من  يتداولون  للشباب 
والثقافية،  الدينية  النشاطات 
اىل جانب إقامة بعض األلعاِب 
الربامج  فقرة  ضمن  الرياضية 
الطاولة  كرة  القدم،  »كرة  منها 
للشباب  املهمة  األنشطة  كأحد 
ب��ع��َد ال��ع��ل��م ب��ج��وازه��ا عرب 
ملراجع  واستفسارنا  رجوعنا 

الدين«.
املجتمع  ينظر  كيف  *برأيك 
الوقت  يف  املسلمني  اىل  الغريب 
الذي تقوم به احلركات الوهابية 

بتشويه سمعة االسالم؟
مع  ل���ق���اءات  ع���دة  ه��ن��اك   �

لكل  ال��س��وي��دي��ة  ال��س��ل��ط��ات 
ع���ام جي���ري م��ن خ��اله��ا ع��دة 
ال��دول��ة  تضعها  ت���س���اؤالت 
املسلمون  ينظر  كيف  امه��ه��ا 
االخ�����رى؟  ال���ط���وائ���ف  اىل 
الوطني  باألمن  خ��اص  وه��ذا 
نقوم  بدورنا  ونحن  السويدي 
االس��الم  ع��ن  تفصييل  ب��رشح 
البيت  اه��ل  مذهب  وخ��اص��ة 
هيدف  بانه  ال��س��الم«  »عليهم 
واملحبة  التسامح  روح  زرع  اىل 
يفرق  ال  وانه  العامل،  انحاء  يف 
واخ��ر  ان��س��ان  ب��ني  يفضل  وال 
هنا  ومن  والتقوى،  بالعمل  اال 
جيب التنويه اىل يشء مهم وهو 
بداخل  خاصة  االف��راد  اغلب 
ال��دول  ان  يعتقدون  ال��ع��راق 
املسلمني  بني  تفرق  ال  الغربية 
»املجرمة«  الوهابية  واحلركات 
بلباس  التي تدخل اىل االسالم 
دقيق  غري  الكالم  وهذا  الدين 
الغربية  احلكومات  الن  للغاية 
جيدًا  تعلم  السويدية  وخاصة 
يشنها  التي  االرهابية  باهلجامت 

اتباع الكفر والظاللة.
*ه���ل ل��دي��ك��م دع���م ل��ق��وات 
احل���ش���د ال��ش��ع��ب��ي امل��ق��دس 
باعتبارهم  االمنية  وال��ق��وات 
رمزًا من الرموز التي ستخلد يف 

سجل االبطال؟
شهريًا  ت��وزع   صناديق  لدينا   �
ع���ىل ال���ع���وائ���ل امل��س��ل��م��ة يف 

عىل  احلصول  اجل  من  املدينة 
التربعات اخلاصة بدعم اجليش 
واحلشد الشعبي، فالبعض منها 
والبعض  الغذائية  باملواد  يربع 
املال  من  بمبلغ  يتربع  االخ��ر 
واالستطاعة،  القدرة  حسب 
اخلاص  العمل  ه��ذا  ونواصل 
بجمع التربعات منذ ما يقارب 
قدمنا  حيث  والنصف  السنة 
الزمنية  الفرتة  هذه  خالل  من 
التربعات  من  الكثري  القصرية 
اىل االبطال املرابطني يف جبهات 

القتال.
فامذا  لَك..  السطور االخرية   *

حتب ان تقول فيها؟
ملجلة  والتقدير  بالشكر  اتقدم   �
الصحفي  وال��ك��ادر  االح���رار 
خاص  بشكل  فيها  ال��ع��ام��ل 
احلسينية  العتبة  يف  وللعاملني 
لرعايتهم  عام  بشكل  املقدسة 
ودعمهم املستمر ألبناء الشعب 
اجليش  اب��ط��ال  سيام  ال��ع��راق��ي 
واحل��ش��د ال��ش��ع��ب��ي وع��وائ��ل 
ذلك  يف  ب��ام  االب���رار  الشهداء 
املباركة  الدينية  املرجعية  دور 
ومن  فعال  بشكٍل  املسامهة  يف 
الكفائي  اجلهاد  فتوى  خ��الل 
من  العراقية  االرايض  بتحرير 

دنس االرهاب الداعيش.
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عادات وتقاليد غريبة في رمضان...! 
ختتلف الثقافات واملوروثات الشعبية، التي ُتظهر عادات غريبة تعرب عن روح شهر رمضان 

الكريم واالبتهاج بقدومه يف شتى الدول.
مصر ..

خالل شهر رمضان املبارك، ووسط مشاهد متعددة يستعد هبا الشعب املرصي للشهر الفضيل، ما بني 
تزيني الشوارع ورشاء )الياميش( ومستلزمات املنزل من طعام ورشاب.

ويذكر ان )الياميش( يف كلمة دخلت قاموس اللهجة العامية املرصية منذ العرص الفاطمي حيث تعني املكرسات 
واحللويات من الفواكه املجففة.

السودان..
البد أن يتم جتديد أواين املطبخ احتفااًل بقدوم الشهر الكريم، كام يتم تدريب النساء عىل 

جتويد القرآن كل صباح، لكن أكثر ما هو غريب أن اإلفطار جيب أن يكون مجاعي 
يف ساحات واسعة حيث جتتمع كل األرس يف ساحة واحدة لإلفطار مًعا.

تركيا...
الفرحة  هذه  عن  لتعرب  بيت  كل  يف  الزغاريد  تنطلق  الرؤية  ثبوت  بمجرد 
بالبرشى التي زفت إليهم ببدء الصوم يف اليوم التايل، وتنطلق يف البيوت 
األبواب  عتبات  عىل  نثرها  جراء  من  الورد  وماء  والعنرب  املسك  روائح 

واحلدائق املحيطة باملنازل طيلة أيام رمضان الكريم.

المغرب..

يقوم أهل املغرب برضب النفري سبع مرات للسحور بمجّرد التأّكد من ظهور 
أيام  أي  مربوكة(  )عوارش  بجملة  بالتهنئة  الناس  ألسنة  لتنطلق  رمضان  هالل 

مباركة مع دخول شهر الصوم بعوارشه الثالثة: عرش الرمحة، وعرش املغفرة، وعرش 
العتق من النار.

أوزباكستان..
يتم التحضري حلفالت إفطار مجاعية يتم فيها دعوة األهل واألصدقاء واجلريان، 

والبد أن يذبح خروف عىل اإلفطار، ويقدم مع أرغفة العيش كبرية احلجم 
مائدة  الزيت واحلليب، و ال هيمل حتضري  باملنزل ومع  أن ختبز  التي جيب 

تشمل مجيع أنواع الشاي األسود.

إندونيسيا..
األسبوع  للطالب يف  إجازة  بمنح  اإلندونيسية رمضان  تستقبل احلكومة 

األول من رمضان للتعود عىل الصيام، لكن أكثر مظاهر االحتفال برمضان 
هو قرع الطبول التقليدية املعروفة باسم )البدوق(.

باكستان
التي  الباكستانية  بيشاور  مدينة  هبا  تقوم  التي  تلك  اإلطالق  عىل  العادات  أغرب 

بالصوم ألول مرة  يقومون  الذين  فيه كل األطفال  بإقامتها حلفل عرس جتمع  تشتهر 
لتشجيعهم عىل االستمرار.

حول العالم
منوعات
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باحثون يؤكدون ان قراءة الكتب تجعلك أفضل 
في التعرف على العواطف..! 

علماء يعثرون على كوكب يحتوي على كائنات فضائية...!

لماذا ال ترتفع درجة حرارة الدماغ أثناء عمله...؟

نرشهتا  حديثة  دراسة  يف  كينغستون  جامعة  من  بريطانيون  باحثون  كشف 
وحنونني  لطيفني  األشخاص  جتعل  الكتب  ق��راءة  أن  ميل  دييل  صحيفة 
وأكثر تعاطفا وتفهام لآلخرين وأعمق رؤية لوجهات النظر املتعددة.  وقال 
الباحثون إن األشخاص الذين يقرأون األدب يميلون إىل الترصف بطريقة 
التلفزيون.  الذين يقضون وقتا طويال يف مشاهدة  أكثر من  اجتامعية إجيابية 
القراءة  عىل  التلفزيون  مشاهدة  يفضلون  الذين  األشخاص  فإن  وباملقابل 
أصبحوا أقل ودا، وأقل فهام آلراء اآلخرين. وأوضح علامء نفس من املدرسة 
احلديثة للبحوث االجتامعية يف نيويورك، أنه يف حني أن الروايات الشهرية 
األديب  اخليال  فإن  )مسطحة(،  وشخصيات  صيغ  ذات  تكون  أن  إىل  متيل 
يضم أمورا أكثر تنوعًا، وأفرادا جديرين باالهتامم النفيس، وهي األمور التي 
الباحثون : كام هي احلال يف احلياة  القراء بذل اجلهد لفهمها. وأضاف  عىل 
احلقيقية، فإن عوامل اخليال األديب مليئة باألفراد املعقدين، الذين نادرًا ما يتم 

متييز حياهتم الداخلية ولكنها تتطلب التفسري. 

اكتشف عدد من علامء الفلك كوكبا جديدا من املتوقع أن يكون األفضل من 
حيث إمكانية احتوائه عىل كائنات فضائية، مبينني إن الكوكب اجلديد الذى 
تم العثور عليه حيمل اسم LHS11٤0b( (ويعد الكوكب اخلارجى األكثر 
إثارة منذ سنوات. وأكد )جايسون ديتامن( من مركز هارفارد سميثسونيان 
البحث عن دليل عىل  يأملون ىف حتقيق هدف  العلامء  ان   ، الفلكية  للفيزياء 
اجلديد ىف كوكبة سيتوس  الكوكب  يوجد  إذ  احلياة خارج األرض،  وجود 
ويتميز ببعض األمور التى جتعله قادرا عىل ضم الكائنات الفضائية، حيث 
إنه يدور ببطء أكرب حول نجمه وينبعث منه إشعاع أقل من النجوم األخرى 
املنخفضة الكتلة.واجلدير بالذكر أن كوكب LHS11٤0b يوجد عىل بعد 
حواىل مخسة مليارات سنة، ويبلغ قطره حواىل 1.٤ مرة أكرب من األرض، 
من  أنه  يعنى  وهذا  كوكبنا،  من  بكثري  أكرب  وكثافة  كتلة  عىل  حيتوى  أنه  إال 

املحتمل أن يكون مصنوعا من الصخور.

أك���د ع��ل��امء أم��ري��ك��ي��ون أهن��م 
ت��وص��ل��وا مل��ع��رف��ة س��ب��ب ع��دم 
الدماغ  ح���رارة  درج��ة  ارت��ف��اع 
حني  يف  املفرط.  التفكري  نتيجة 
اجلسم  أعضاء  من  العديد  أن 
اإلرهاق  نتيجة  حرارهتا  ترتفع 
أو فرط العمل. وبعد العديد من 
الدراسات توصل العلامء لنتائج 

وسميت  الظاهرة،  تلك  تفرس 
بال�  يعرف  ما  أو  آمون(  ب�)قرن 
)احلصني )ارتفاع مطول دائري 
للبطني  ال��ص��دغ��ي  ال��ق��رن  يف 
زيادة  يمنع  للدماغ(،  اجلانبي 
ويقلل  ال��دم��اغ،  ع��ىل  ال��ع��بء 
أثناء  حرارته  درجة  ارتفاع  من 
الذهنية  الضغوط  أو  التفكري 

الكبرية، وهذه املنطقة من الدماغ 
تعمل كحساس للحرارة وتقوم 
ارتفعت قليال  بتعديلها يف حال 
من  الطبيعي.وذلك  احل��د  عن 
أجروها  التي  التجارب  خالل 
أجسادها  أن  بينت  الفئران  عىل 
حال  يف  رسي��ع  فعل  ب��رد  تقوم 
درجات  يف  ارتفاع  أي  حدوث 

تصاب  ال  حتى  الدماغ،  حرارة 
بأعراض تشبه أعراض الرصع. 
يلعبه  الذي  الدور  إىل  وأشاروا 
تربيد  عملية  يف  آم��ون(  )ق��رن 
العصبية  اخلاليا  ومحاية  الدماغ 
الدماغية، وبالتايل محاية الذاكرة 

والقدرة عىل التعلم.
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واحة األحرار

أفضل المشروبات للصائمين

لفظُة األبوين والوالدين في القرآن الكريم

املشمش: يعّد من العنارص الرئيسية لزيادة الطاقة؛ ألنه حيتوي عيل نسبة 
وقت  يف  تناوله  ويمكنك  والبوتاسيوم،  والنحاس  احلديد  من  عالية 

اإلفطار ألنه يساعد يف حتسني اهلضم.
تناول  ويمكن  بالبوتاسيوم  الغنية  املرشوبات  من  املوز  عصري  امل��وز: 
عصري املوز يف وجبة السحور أو وجبة االفطار حتى يوفر قدر كبري من 

الطاقة للجسم.
ما  والفيتامينات  املعادن  من  كبرية  كمية  الكرز  عصري  يمتلك  الكرز:  

يعطي طعامًا ميزًا ويساعد يف القضاء عىل الدهون الضارة باجلسم.
احلمضيات: جيب أن ال ننسى تناول املرشوبات احلمضية مثل الربتقال، 
الفوسفور  إيل  باإلضافة  والكالسيوم   c بفيتامني  الغنية  الليمون  عصري 
وكمية من األلياف، واإلفطار هو أفضل وقت لتناول عصري احلمضيات 

التي تنشط اجلسم وجتدد براعم التذوق.
وذلك   %92 حوايل  عالية  ترطيب  نسبة  يقدم   البطيخ  عصري  البطيخ: 
مثل  للجفاف  املعاجلة  باألمالح  ومعبئة  ماء  معظمها  الفاكهة  هذه  ألن 
املغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم لذلك فهو مرطب فعال 

للغاية.
اخلوخ: توفر لك مكعبات اخلوخ الباردة مصدر جيد لأللياف واحلديد 
يف  اخلوخ  عصري  ويساعدك  الطاقة،  توفري  يف  يساعد  الذي  والفركتوز 
محاية املعدة من االلتهابات النامجة عن التغريات يف األكل وعادات النوم.

جاء القرآن الكريم وفيه من اإلعجاز ما يبهر العقول عىل مدى العصور، 
استخدام  ومنها  التعبري،  يف  البالغة  قوة  االعجازية  الصور  بني  ومن 

لفظتي )األبوين والوالدين(.
مع  اآلية قصدت األب واألم،  أن  فاعلم  )األبوين(؛  رأيت كلمة  فإذا 
امليل جلهة األب، ألن الكلمة مشتقة من األبوة، التي هي لألب وليست 

لألم.
أما إذا رأيت كلمة )الوالدين(، فاعلم أن اآلية قصدت األب واألم، مع 
امليل جلهة األم، فالكلمة مشتقة من الوالدة، والتي هي من صفات املرأة 

دون الرجل.
لذا كل آيات املواريث، وحتمل املسؤولية، والتبعات اجلسام، إال وتكون 

الكلمة )األبوين( ليناسب ذلك الرجل، فالرجل هو املسؤول عن اإلنفاق، فمرياثه مرصوف، ومرياثها حمفوظ.
قال تعاىل: )وألبويه لكل واحد منهام السدس ما ترك(. وقوله تعاىل: )ورفع أبويه عىل العرش(. أما يف كل توصية، ومغفرة، ودعاء، 

وإحسان، إال وتكون الكلمة )الوالدين( ليتناسب ذلك مع فضل األم.
قال تعاىل: ) ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا(.

وقوله تعاىل: )وقىض ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا(.
اللفظتني، فاألبوان حسب رأينا مها )الرسول األكرم )صىل اهلل عليه وآله(  كام وأن هنالَك آراء عديدة للشيعة اإلمامية يف معنى 
ووصيه أمري املؤمنني )عليه السالم(، نسبة حلديثه )صىل اهلل عليه وآله( لعيل عندما قال: )يا عيل أنا وأنت أبوا هذه األّمة(، أما بالنسبة 

للوالدين فهو أمر ثابت ويعني )األب واألم( وما أوصانا اهلل تعاىل هبام خريًا وإحسانا.
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* حتّية لكل عامل وفالح، حتية لكل من يشقى ويتعب 
جللب لقمة العيش احلالل لعائلته، وهو صائم يف النهار 

قائم يف الليل.
وهّن  وأخواتنا،  أمهاتنا  من  البيوت،  لرّبات  حتّية   *
احتياجات  توفري  عىل  حيرصن  وقيامهّن،  صيامهن  مع 

األرسة، وخلق املحبة والسعادة.
عىل  اآلن  ترشف  التي  التدريسية  كوادرنا  لكل  حتّية   *
اخلري  شهر  مع  تزامنت  التي  النهائية  االمتحانات  إقامة 

رمضان املبارك، بجهد وتفاين وإخالص.
واحلشد  األمنية  القوات  من  الشجعان  ألبطالنا  حتية   *
وهم  الفضيل  الشهر  يف  يصومون  ال��ذي��ن  الشعبي، 
كل  ويقاتلون  والشجاعة،  العّز  ساتر  عىل  مرابطون 

صنوف الرش دفاعًا عن الدين والعرض واملقدسات.

حيفل تراثنا العريب بالعديد من النوادر والطرائف، ومنها يف جاء يف 
شهر رمضان املبارك، والتي ننقلها لنرش البهجة.

له  فقال  رمضان،  يف  يومًا  أفطرت  فقال:  فقيه،  إىل  رجل  جاء  فقد 
الفقيه: اقِض يومًا مكانه. 

قال: قضيت، وأتيت أهيل وقد صنعوا »مأمونية« )نوع من احللوى 
الفاخرة(، فسبقتني يدي إليها، فأكلت منها، قال الفقيه: اقِض يومًا 

مكانه. 
قال الرجل: قضيت، وأتيت أهيل وقد صنعوا هريسة، فسبقتني يدي 

إليها. 
فقال الفقيه: أرى أال تصوم بعد ذلك إال ويدك مغلولة إىل عنقك.

****
وهو  رمضان،  ليايل  إحدى  يف  احلكام  أحد  عىل  احلمقى  أحد  دخل 
يأكل، فدعاه ليأكل فقال: إين صائم، فسأله: هل َتِصل النهار بالليل؟ 

فأجابه: ال، ولكني وجدت صيام الليل أسهل!!

صورة نادرة ألحد أسواق 
محافظة البصرة

بدايات القرن العشرين

طرائف من التراث العربيبطاقات رمضانية..

  

  

نحن يف شهر للخري والربكة، فيه تتفتح أبواب السامء وهيطل فيه غيث الرمحة عىل العباد، واحلريص منا 
من يغتنم هذه الفرصة العظيمة، ال أْن نجعل من شهر رمضان فرصة للهو واحلصول عىل املتعة، مثلام 

نجده لدى الكثرييَن عندما يصومون عن األكل والرشب فقط، فيام تبقى أهواؤهم وشهواهتم ثائرة.

هذا شهر البركات..
واحة األحرار
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