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)13( وأن��ا اخرتتك اصطفيتك للنبوة وقريء إنا اخرتناك فاس��تمع ملا يوحى للذي يوحى إلي��ك أو للوحي والالم حيتمل التعلق بكل من الفعلني 
)14( إنني أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدين بدل مما يوحي دال عىل أنه مقصور عىل تقرير التوحيد الذي هو منتهي العلم واألمر بالعبادة التي هي كامل 

العمل وأقم الصالة لذكري قيل خصها بالذكر وأفردها باألمر للعلة التي أناط هبا إقامتها وهو تذكر املعبود وشغل القلب واللسان بذكره .
ويف الكايف عن الباقر عليه الس��الم إذا فاتتك صالة فذكرهتا يف وقت اخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من االخرى يف وقت 
فاب��دأ بالت��ي فاتتك ف��إن اهلل يقول أقم الصالة لذكري احلديث )15( إن الس��اعة آتية كائنة ال حمالة أكاد أخفيها قي��ل أي اخفي وقتها، ويف املجمع 
واجلوامع عن الصادق عليه الس��الم أكاد اخفيها من نفيس وانه كذلك يف قراءة ايب )16( فال يصّدنك عنها عن تصديق الس��اعة أو الصالة من ال 
يؤمن هبا واتبع هواه فرتدى فتهلك باألنصداد أو بصده )17( وما تلك بيمينك إس��تفهام يتضمن إس��تيقاظا ملا يريه فيها من العجائب يا موس��ى 
تكري��ر لزيادة األس��تيناس والتنبي��ه )18(  قال هي عصاي أتوكأ عليها أعتم��د عليها إذا عييت أو وقفت ع��ىل رأس القطيع وأهش هبا عىل غنمي 
وأخبط الورق هبا عىل رؤوس غنمي ويل فيها مآرب أخرى حاجات اخر مثل أنه كان إذا سار ألقاها عىل عاتقه فعلق هبا أدواته وإذا كان يف الربية 
ركزها وعرض الزندين عىل ش��عبتيها وألقى عليها الكس��اء واستظل به وإذا قرص الرش��ا وصله هبا وإذا تعرضت السباع لغنمه قاتل هبا، يف القمي 

فمن الفرق مل يستطع الكالم فجمع كالمه فقال ويل فيها مآرب أخرى يقول حوائج اخرى .
)19( قال ألقها يا موسى، )20( فألقاها فإذا هي حية تسعى )21( قال خذها وال ختف، يف القمي عن الصادق عليه السالم ففزع منها موسى عليه 

السالم وعدا فناداه اهلل عز وجل خذها وال ختف سنعيدها سريهتا االوىل هيئتها وحالتها املتقدمة من السري جتوز هبا للطريقة واهليئة .
)22( واضمم يدك إىل جناحك حتت العضد خترج بيضاء من غري سوء من غري عاهة كنى به عن الربص.

ويف القمي عن الصادق عليه الس��الم أي من غري علة وذلك أن موس��ى عليه السالم كان شديد السمرة فأخرج يده من جيبه فأضاءت له الدنيا آية 
أخرى معجزة ثانية .

)23( لنري��ك م��ن آياتنا الكربى )24( اذهب إىل فرع��ون هباتني اآليتني وادُعه إىل العبادة إنه طغى عىص وتك��رب )25( قال رب ارشح يل صدري 
)26( ويرس يل أمري ملا أمره اهلل بخطب عظيم سأله أن يرشح صدره ويفتح قلبه ليحمل أعباءه والصرب عىل مشاقه )27( واحلل عقدة من لساين 
)28( يفقهوا قويل، قيل كان يف لسانه رتة من مجرة أدخلها فاه، ففي القمي عن الباقر عليه السالم وكان فرعون يقتل أوالد بني إرسائيل كلام يلدون 
ويريب موس��ى ويكرمه وال يعلم أن هالكه عىل يديه وملا درج موس��ى كان يوما عند فرعون فعطس فقال احلمد هلل رب العاملني فأنكر فرعون ذلك 
عليه ولطمه وقال ما هذا الذي تقول فوثب موس��ى عليه الس��الم عىل حليته وكان طويل اللحية فهبلها أي قلعها فآمله أملا ش��ديدا فهم فرعون بقتله 
فقالت له إمرأته هذا غالم حدث ال يدري ما تقول فقال فرعون بىل يدري فقالت له ضع بني يديك مترا ومجرا فإن ميز بني التمر واجلمر فهو الذي 
تق��ول فوض��ع بني يديه مترا ومجرا وقال ل��ه كل فمد يده إىل التمر فجاء جربئيل فرصفها إىل اجلمر فأخذ اجلمر يف فيه فاحرتق لس��انه وصاح وبكى 

فقالت آسية لفرعون أمل أقل لك إنه مل يعقل فعفا عنه.

الَة لِِذكري )14( إِنَّ الّساَعَة آتَِيٌة َأكاُد ُأخفيها لُِتجزى  �ُه ال إِل�َه إاِّل َأنا َفاعُبدين َوَأِقِم الصَّ َوَأَنا اخرَتُتَك َفاسَتِمع مِلا يوحى )13( إِنَّني َأَنا اللَّ
َبَع َهواُه َفرَتدى )16( َوما تِلَك بَِيمينَِك يا موسى )17( قاَل ِهَي َعصاَي  نََّك َعنها َمن ال ُيؤِمُن هِبا َواتَّ ُكلُّ َنفٍس باِم َتسعى )15( َفال َيُصدَّ
ٌة َتس��عى )20(قاَل ُخذها  ُأ َعَليها َوَأُهشُّ هِبا َعىل َغَنمي َويِلَ فيها َمآِرُب ُأخرى )18( قاَل َألِقها يا موس��ى )19( َفَألقاها َفإِذا ِهَي َحيَّ َأَتَوكَّ
ا األوىل )21( َواضُمم َيَدَك إىِل َجناِحَك خَتُرج َبيضاَء ِمن َغرِي س��وٍء آَيًة ُأخرى)22( لُِنِرَيَك ِمن آياتَِنا الُكرَبى  عيُدها س��رَيهَتَ َوال خَتَف َس��نُ
)23( اذَه��ب إىِل ِفرَع��وَن إِنَُّه َطغى )24( قاَل َربرِّ ارَشح يل َصدري )25( َوَيرسرِّ يل َأمري )26( َواحُلل ُعقَدًة ِمن لِس��اين )27( َيفَقهوا 
َحَك َكثرًيا )33(  د بِِه َأزري )31( َوَأرِشكُه يف َأمري )32( َكي ُنَس��برِّ َقويل)28( َواجَعل يل َوزيًرا ِمن َأهيل )29( هاروَن َأِخي )30(اش��دُ

ًة ُأخرى )37( َوَنذُكَرَك َكثرًيا )34( إِنََّك ُكنَت بِنا َبصرًيا )35( قاَل َقد أوتيَت ُسؤَلَك يا موسى )36( َوَلَقد َمَنّنا َعَليَك َمرَّ

سورةطه

تفسيرالسورة

موعظة..
ق��ال اإلم��ام زين العابدين )عليه الس��الم(: جمالس الصاحلني داعي��ة إىل الصالح، وآداب 
العل��امء زيادة يف العقل، وطاعة والة األمر متام العز، واس��تنامء املال متام املروءة، وإرش��اد 
املستشري قضاء حلق النعمة، وكف األذى من كامل العقل وفيه راحة للبدن عاجال وآجال.



نموذٌج يحتذى به..
الكثرُي من املواطنني والزائرين يتس��اءلون عن س��بب إمهال األحياء السكنية والشوارع 
الرئيس��ية املهمة يف حمافظة كربالء املقدس��ة، فيام يش��هد مركز املدينة وبالتحديد املنطقة 
املحيطة بالعتبتني احلس��ينية والعباس��ية املقدس��تني، اهتاممًا كبريًا وممّيزًا، واجلميع يلقي 
باللوم عىل املسؤولني بالعتبتني املقدستني، بينام أن املسؤول املبارش عن تقديم اخلدمات 
يف كربالء هم املس��ؤولون يف املحافظة وجملس��ها إضافة إىل دور ال��وزارات اخلدمية يف 

إقامة املشاريع املهّمة. 
نق��ول: بتوفيق من اهلل )عز وجل( وبركات اإلمام احلس��ني )عليه الس��الم( فإن العتبة 
احلس��ينية املطهرة مل تغفل أب��دًا تقديم اخلدمات ألهايل وزائري املدينة عىل حٍد س��واء، 
والدليل تلك املش��اريع العمالقة من املدارس واملستش��فيات واملراكز الثقافية والدينية 
واإلنس��انية والتي ختدم رشائح واسعة من املجتمع العراقي، حتى أن اخلدمات املقّدمة 
مل تقت��رص ع��ىل كربالء وإنام ع��ربت بجغرافيته��ا إىل حمافظات مثل الب��رصة والنارصية 
والديواني��ة وباب��ل.. واليوم تدخل العتبة احلس��ينية املقدس��ة مرحلة جدي��دة يف تقديم 
املش��اريع النموذجية املهمة أله��ايل املدينة، ومنها تغليف هن��ر اهلنيدية يف كربالء وفتح 
ش��وارع جدي��دة لتس��هيل دخ��ول وخ��روج الس��يارات، فض��اًل عن طم��ر مبزل حي 
الروضت��ني واالنطالق بعده��ا لطمر مبزل حي اجلاير الذي عان��ى أهله الويالت دون 
أيرِّ اس��تجابة حقيقي��ة من قبل احلكومة املحلية، وهو األم��ر اجلميل الذي حّقق أحالم 
الكثرييَن من األهايل والزائريَن وكذلك أن بإمكان اخلريين من صنع وتش��ييد مشاريع 

يمكن االحتذاء هبا وصنع مثيالهتا خدمًة ملدينة سيد الشهداء )عليه السالم(.

اعلم يا ولدي العزيز ...
ان الفطنة لالنسان دليل عىل وعيه ونضوج عقله , ودعامة االنسان العقل , والعقل من الفطنة والفهم واحلفظ والعلم .

واعلم يا ولدي ...  اذا اردت الوصول يف دراس��تك او عملك فعليك ان تكون فطنا نبها , ال كس��وال متقاعس��ا , وهذا يكمل بالعقل , 
وهو دليله ومبرصه ومفتاح امره , فاذا كان تاييد عقله من النور كان عاملا حافظا ذاكرا فطنا فهام ...

وأعلم يا ولدي ... ان هذه الفطنة تكمن بااليامن كون املؤمن كيس فطن .
وعليك ان تكون فطنا الن املرء بفطنته ال بصورته . 

واعلم انك يف مقتبل العمر ان مل تروض نفسك عىل هذا االمر, تاخذك االهواء وتتغلب عىل العقل فتسلب منك الفطنة . وتنشيطها 
بالفهم والبصرية واهلداية . 

واعلم يا ولدي ... ان الوحشة من الناس عىل قدر الفطنة هبم . 
فال تدع لنفسك ان يقال عليك عكس الفطنة , فتاخذ ماخذ الصبيان او البلهاء .

وهذا الكالم لك يا ولدي .

لك يا ولدي ..)ح8(

افتتاحية 
العدد

يكتبها: الشيخ حممود الصايف
الفـطـنـة
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متابعات موجز  االخبار

أخبار و
* الحشد الشعبي يصد تعرضًا لـ)داعش( انطلق من األراضي السورية باتجاه العراقية نفذته مجموعة 

من االنغماسيين تم قتلهم على الحدود...

*  مصرف الرافدين يعلن عن منح قرض 50 مليون دينار لكل عراقي يمتلك قطعة أرض سكنية بموجب سند صادر من التسجيل العقاري...

* قضاء الهندية في مدينة كربالء المقدسة يَفعل ماده قانونية لحل النزاعات العشائرية المتعلقة بالخالفات الزراعية...

* المجلس العربي االفريقي للتكامل والتنمية يقدم عروضا في االستثمار والعمل المشترك في مجاالت العلمية والثقافية واالستثمارية مع مؤسسة الشهداء ..

*  وفد من بعثة االمم المتحدة في العراق يبحث مع فرقة العباس القتالية آلية التعاون المشترك وتقديم الخدمات اإلنسانية...

أعلن آمر لواء عيل األكرب اللواء عيل احلمداين إكامل حترير منطقة اجلزيرة 
والبادية بشكل كامل من عصابات  داعش اإلرهابية بعملية نوعية مباغته 
التابع  اهلنديس  اجلهد  ان  مضيفا  والقائم،  السورية  العراقية  احلدود  باجتاه 
اللواء املتقدمة  الناسفة امام قطعات  للواء قام بتأمني الطرق من العبوات 
أن مدفعية  اىل  البعاج، مشريا  السكني غرب قضاء  احلمدانية  باجتاه جممع 
اللواء عاجلت خالل عملية نوعية اوكار الدواعش يف احلدود العراقية - 

السورية حمققة اصابات دقيقة ومبارشة بالعدو الداعيش.

احلسينية  للعتبة  التابع  الطفوف  لواء  انقذ   
فروا  مدين   )1000( من  اكثر  حياة  املقدسة 
املوصل... مدينة  غرب  املعارك  مناطق  من 

مضيفا  مصلح(  قاسم  اللواء)  آمر  ذلك  أكد 
ان اللواء عمل ايضا عىل توفري املواد الغذائية 
واملستلزمات الصحية ونقل املدنيني النازحني 

اىل أماكن آمنة بعيدا عن مناطق القتال.

مدفعية لواء علي األكبر تعالج اوكار الدواعش وتحقق اصابات دقيقة ومباشرة

لواء الطفوف ينقذ حياة اكثر من 1000 مدني فروا من مناطق المعارك غرب الموصل

انجازات الحشد الشعبي
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مدفعية لواء علي األكبر تعالج اوكار الدواعش وتحقق اصابات دقيقة ومباشرة

اعلنت قيادة  احلشد الشعبي عن اجياز عمليات حممد رسول اهلل الثانية الصفحة الثانية وكام ييل :
زفت القيادة برشى حترير قضاء البعاج بالكامل ، بعملية نوعية انطلقت من ثالث حماور بإسناد طريان اجليش العراقي ، والذي 

حتقق بالتقاء مجيع املحاور القتالية املشاركة ) شامال ، وشامل رشق و جنوبا ( يف مركز القضاء ورفع العلم العراقي عىل ابنيته .
 أمهية البعاج :

مقرا  و  مالذا  و  االجرامي  التنظيم  لقادة  عسكرية  حممية  باعتباره  البغدادي  بكر  ابو  اهلارب  املجرم  باسم  البعاج  قضاء  ارتبط 
إلدارة اإلرهاب  غرب املوصل والعاصمة الرسية لداعش وقلعته احلصينة وهو نقطة االنطالق األوىل الحتالل املوصل ألمهيته 

االسرتاتيجية لكونه منطقة حدودية بني العراق وسوريا لدخول وإمداد جرائم داعش .
االهداف املتحققة  :

حترير مركز قضاء البعاج بالكامل وحترير 12  قرية  تابعة للقضاء  
-  املحور الشاميل و الشاميل الرشقي  : )قرب هاجر - العجوز - فرخو - الكرعان -  تل النوفيل -  ام حجارة - تل الكري -  تل 

املرسج الفرج _ اصديرة الشاملية (
-   املحور اجلنويب : )اجلابرية - الصهريج - صيحة الصگر(

- تطهري الطريق العام الرابط بني ناحية العدنانية وقضاء البعاج بالكامل من العبوات و املفخخات.
خسائر العدو :

-    مقتل 37 عنرصا من داعش
-  تفجري عجلتني مفخختني لداعش يف املحور اجلنويب بإسناد طريان اجليش.

-  معاجلة سيارة مفخخة من قبل كوادر هندسة ميدان احلشد داخل قضاء البعاج .
-   تدمري عدٍد من مواقع و مقرات ومضافات داعش داخل مركز البعاج و عىل مشارفه، و تدمري مفرزة تعويق جنوبا برضبات 

نفذها طريان اجليش .
اجلهد اهلنديس :-

- اجلهد اهلنديس للحشد كان السالح املتقدم أثناء فتح السواتر الرتابية وتنظيم تقدم القطعات باجتاه مركز القضاء و كذلك عمليات 
التحصني وتثبيت النقاط يف املناطق و القرى املحررة .

- فرق هندسة امليدان يف احلشد الشعبي بارشت بعمليات تطهري قضاء البعاج و القرى املحيطة التي تم حتريرها اليوم، من خالل 
تفكيك ومعاجلة العبوات الناسفة وااللغام التي زرعها عنارص داعش يف الطرق واملباين لتأمينها بالكامل .

اجلهد االنساين :-  ألوية احلشد الشعبي أنقذت مئات العوائل التي نزحت من قرى و مناطق حميط قضاء البعاج جنوبًا ، ، فيام أجلت 
مديرية امن احلشد   مئات العوائل من قرى شامل البعاج ) الكرعان ، فرخو ، النوفيل ( و أمنت  نقلهم من املحورين الشاميل واجلنويب  

اىل خميامت النازحني إلغاثتهم.

انجازات الحشد الشعبي
في عمليات محمد رسول اهلل الثانية الصفحة الثانية في قضاء البعاج
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اعداد/ محمد حمزة جبر

ا الصوم وأصحاب المهن الشاقة

حسب رأي سماحة السيد علي الحسيني 
السيستاني )دام ظله(

السؤال : انا اعمل يف البناء وال 
العمل  ب��ني  أمج��ع  أن  استطيع 
فام  احلار  اجلو  بسبب  والصوم 

هو تكليفي ؟
الصوم  عليك  جيب   : اجل��واب 
ح��ّدًا  العطش  ب��ك  ب��َل��َغ  ف��ان 
يف  وقعت  او  الرضر  منه  ختاف 
حرج شديٍد جاز لك حينئٍذ أن 
ال��رضورة  بمقدار  امل��اء  ترشب 
وعليك  النهار  بقية  ومتسك 

قضاء الصوم بعد ذلك .

يف  يعمل  طبيب   : ال��س��ؤال 
رمضان  شهر  يصوم  املستشفى 
بالتعب  يشعر  االف��ط��ار  وبعد 
سلبًا  يؤثر  مما  الرتكيز  وفقدان 
له  ي��رخ��ص  ف��ه��ل  عمله  ع��ىل 

االفطار ؟
)الصوم(  يمنعه  َمن   : اجلواب 
يرتزق  الذي  عمله  ممارسة  من 
ال  ضعفًا  ل��ه  يسبب  ك��أن  منه 

يعرضه  او   ، العمل  معه  يطيق 
االمساك  معه  يطيق  ال  لعطش 

عن رشب املاء او لغري ذلك .
ففي هذه احلالة اذا كان بامكانه 
تبديل عمله او التوقف عنه مع 
االعتامد يف رزقه يف ايام التوقف 
نحو  او  دين  او  موفر  مال  عىل 
واال  الصيام  عليه  وجب  ذلك 
حينئٍذ،  وج��وب��ه  ع��ن��ه  س��ق��ط 
ولكن االحوط وجوبًا � يف هذه 
االكل  يف  يقترص  ان   � الصورة 
وال����رشب ع��ىل احل���د االدن���ى 
الذي يفرضه عليه عمله ويدفع 
نفسه،  عن  واملشقة  احل��رج  به 
يفوته  ما  يقيض  ان  عليه  وجيب 
من الصوم بعد ذلك وال كفارة 

عليه.

اخلباز  يستطيع  هل   : السؤال 
رمضان  هن��ار  يف  امل���اء  رشب 

املبارك ؟

بحيث  عطش  اذا   : اجل���واب 
خاف عىل نفسه الرضر او وقع 
ال��رشب  ج��از  شديد  ح��رج  يف 
ووج���ب ال��ق��ض��اء ب��ع��د ذل��ك 
واالحوط وجوبًا االقتصار عىل 
مقدار الرضورة واالمساك بقية 

النهار .

السؤال : انني اعاين من ضعف 
جسدي وصحي اثناء الصيام يف 
اقوى عىل ممارسة  كل سنة وال 
صحيح  بشكل  اليومي  عميل 
وانا صائم وأشعر بضيق نفيس 
حكمي  هو  فام  الشهر  هناية  اىل 
مهندس  انني  علاًم  ال��رشع��ي 

وعميل يف املشاريع اهلندسية ؟

اجلواب : ال جيوز االفطار ملجرد 
الضعف اال اذا كان بحيث يرّض 
بك او يوجب مرضًا او يوجب 
عادة  يتحمل  ال  شديدًا  حرجًا 

واما اذا كان العمل حال الصوم 
من  بد  فال  لذلك  املوجب  هو 
تغيري ساعات العمل او تقليلها 
او البحث عن عمل آخر ونحو 

ذلك من البدائل .

يفرض  طائرة  قائد   : السؤال 
يرشب  ان  مهنته  بمقتىض  عليه 
حكم  هو  فام  ف��رتة  كل  يف  امل��اء 

صومه ؟

العمل  ك���ان  اذا   : اجل����واب 
رمضان  شهر  خ��الل  امل��ذك��ور 
بحيث  معاشه  لتامني  الزم���ًا 
فال  احلرج  يف  وقع  فيه  تركه  لو 
بمقدار  امل��اء  برشب  بأن  بأس 
بعد  صومه  ويقيض  ال��رضورة 

ذلك وال كفارة عليه.

في  للمرأة  الداخلي  الطبي  الفحص  هل   : السؤال 
شهر رمضان يعتبر من المفطرات ؟

السؤال : هل يجوز للمرأة إن تفطر في شهر رمضان لترضع 
في  الحال  هو  كما  لالرضاع،  )معاون(  بديل  وجود  مع  ابنها 

الحليب المجفف المستعمل في إرضاع االطفال ؟
الجواب : ال يجوز علي االحوط .

سؤال العدد السابقسؤال العدد
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اخلاصة،  فلسفتها  للصالة  أّن  مثلام 
وهي الفريضة الروحية التي فرضها 
اهلل )سبحانه وتعاىل( علينا، فهنالك 
فريضة،  لكلرِّ  خاصة  توقيت  فلسفة 
حممد  الشيخ  فضيلة  يتناوهلا  والتي 
)رشيعة  كتابه  يف  الكربايس  صادق 

التوقيت(، حيث يقول الكربايس: 
أن وقت فريضة الصبح يبدأ بظهور 
ب��رشوق  وينتهي  ال��ص��ادق  الفجر 
ي��ك��ون  ال��غ��ال��ب  ويف  ال��ش��م��س، 
ونصف،  ساعتني  إىل  س��اع��ة  ب��ني 
ومتوسطه يف بالد الرشق يف الربيعني 
ساعة ونصف، ويف الشتاء يطول ويف 
شاماًل  ذهبنا  وكلام  يقرص،  الصيف 
بني  وما  وقته،  طال  جنوبًا  نزلنا  أو 
يتعادل  واجل��دي  الرسطان  م��داري 

وقته ومنه خط االستواء.
والفجر الصادق هو الذي يربز نوره 
من نقطة يف جهة الرشق ثم يمتد عىل 

عرض السامء أفقيًا.
بعد  الظهر  فريضة  وق��ت  ويكون 
خط  ع��ن  ال��ش��م��س  ق���رص  زوال 
الرشق  جهة  من  ال��رأس  منتصف 
تشخيصه  ويمكن  الغرب،  جهة  إىل 
بمالحظة ظل عمود قائم بقرص ظله 
بدء  ثم  انعدامه،  أو  حد،  أدن��ى  إىل 
صالة  وقت  فهو  امتداده  أو  ظهوره 
الغروب  قبل  وقته  وينتهي  الظهر، 

ووقت  العرص،  صالة  إقامة  بمقدار 
منتصف  هو  الظهر(  )صالة  الزوال 
الوقت بني طلوع الشمس وغروهبا.

أما وقت فريضة العرص فيكون بعد 
الظهر  صالة  إقامة  بمقدار  ال��زوال 
الشمس  غ��روب  بداية  مع  وينتهي 
واألفضل أن ال يؤخرها إىل اصفرار 

السامء.
املغرب  فريضة  لوقت  وبالنسبة 
ان  الشمس، وال خيفى  بغروب  يبدأ 
القرص  استتار  هو  الشمس  غروب 
منتصف  يف  املرشقية  احلمرة  وزوال 
عىل  عالمتان  كالمها  إذ  معًا،  السامء 
احلمرة  ذه��اب  ومعنى  ال��غ��روب، 
احلمرة  انعدام  هو  وزواهلا  املرشقية 
يف  ال��غ��روب  عند  امل��رء  يراها  التي 
فوق  من  زال��ت  ف��إذا  السامء،  وسط 
الغروب  جهة  إىل  ال��رأس  منتصف 
وينتهي  املغرب،  صالة  وقت  فهو 
الليل،  بنصف  املغرب  صالة  وقت 
ويمتد للمضطر إىل قبل طلوع الفجر 

بمقدار صالة العشاء.
يبدأ  فهو  العشاء  فريضة  وقت  وأما 
إقامة  بمقدار  الشمس  غروب  بعد 
صالة املغرب وينتهي بنصف الليل، 

ويمتد للمضطر إىل طلوع الفجر.
مصطلحات مهّمة:

التي  احلمرة  هي  املرشقية:  احلمرة 

انعكاسها  ويكون  الشمس  تواكب 
فوق  من  وتزول  الرشق،  جهة  نحو 
القرص  استتار  بعد  اإلنسان  رأس 

إىل جهة الغرب.
التي  احلمرة  هي  املغربية:  احلمرة 
بعد  الغرب  جهة  يف  األفق  يف  تبقى 
بالشفق،  وتسمى  الشمس،  غروب 
الشمس  مالت  كلام  تدرجييًا  وتزول 

إىل انحدار أكثر.
املقدار  نصف  ه��و  الليل:  نصف 
الذي بني غروب الشمس إىل طلوع 
الشمس  غ��روب  ك��ان  فلو  الفجر، 
الفجر  وطلوع  السابعة  الساعة  يف 
يكن  الليل  فمنتصف  السادسة،  يف 
والنصف،  عرشة  الثانية  الساعة  يف 
وعليه فتكون هناية الثلث األول من 
وأربعني  العارشة  الساعة  يف  الليل 
دقيقة، وهناية الثلث الثاين يف الساعة 

الثانية عرشة وعرشين دقيقة.
يف  املنبثق  النور  هو  الكاذب:  الفجر 
جهة املرشق باجتاه السامء، أي بشكل 
عمودي ويزول رسيعًا ويف مناطق ما 
غالبًا  واجلدي  الرسطان  مداري  بني 
الصادق  الفجر  قبل طلوع  ما يكون 
دقيقة،  ع��رشة  ومخ��س  عرش  بني  ما 
الصيف  فصيل  يف  خيتلف  حيث 

والشتاء.

مواقيُت الصالة..

مواقيُت الصالة..
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في رحاب 
شهر المغفرة

من  اإلن���س���ان  يستفيد  أن   
الرشيف  الشهر  هذا  بركات 
كتب  تعاىل  اهلل  أّن  خصوصًا 
نعم  سابقة،  ُأمٍم  عىل  الصيام 
املسائل  قد تكون هناك بعض 
األمم  هذه  بني  اختالف  فيها 
املطلب  أص��ل  لكن  وأّم��ت��ن��ا 
َكاَم  َياُم  الصرِّ َعَلْيُكُم  )ُك��تِ��َب 
َقْبِلُكْم(،  ِمن  ِذيَن  الَّ َعىَل  ُكتَِب 
تعاىل  اهلل  جعله  وال���ص���وم 
الوقاية  واجُلّنة  النار  من  ُجّنًة 
اإلنسان  جيعله  الذي  والدرع 
وهذا  خطرًا،  رأى  إذا  أمامه 
ُتبعد  التي  اجُلنن  من  الصوم 
اإلنسان عن نار جهّنم والعياذ 
الشهر  ه��ذا  يف  ونحن  ب��اهلل، 
الرشيف عندما يتأّمل اإلنسان 
يشعر  ن��ف��س��ه  م���ع  وجي��ل��س 
الصادق  الفطرة  نداء  بمقتىض 
أّن هناك شيئًا حيتاجه اإلنسان، 
ينزع  العلقة  من  حالة  هناك 
اليها،  ويفزع  اإلنسان  اليها 
عندما جيلس يشعر أّنه ضعيف 

ويريد أن يتشّبث بقوّي، يشعر 
يتشّبث  أن  يريد  مسكني  أّن��ه 
بغنّي، أمل اجلوع قد خيرجه عن 
سمته الطبيعّي إذا كان مّهه هو 
يصعد  قد  اجل��وع  وأمل  ذل��ك، 
أّن  يرى  كان  إذا  األعىل  اىل  به 
تبارك  اهلل  تربية  من  نحو  هذا 
وتعاىل لنا، وقلنا سابقًا إّن اهلل 
تعاىل هو رّب العاملني ومقتىض 
هذه الربوبّية أّن اهلل تعاىل بيده 
الرتبية  وم��واّد  الرتبية  وسائل 
عندما  عادًة  الرتبية،  وطريقة 
نفّكر  احل��ال��ة  ه��ذه  اىل  نصل 
وهذه  وسائل،  عن  ونبحث 
من  عند  نجدها  ال��وس��ائ��ل 
رمحًة  وتعاىل  تبارك  اهلل  أرسله 
الذين  بيته  أهل  للعاملني وعند 
أذهب اهلل تعاىل عنهم الرجس، 
أعطوا)سالم اهلل عليهم( أمّهية 
وأعطونا  الرتبية  هذه  مقام  يف 
مراتب  اىل  للوصول  مفاتيح 
من  نحو  ه��ي  ال��ت��ي  ال��ك��امل 
أجلها  من  ع  رُشّ التي  احلكمة 

اإلنسان  نفس  أّن  ال��ص��وم، 
هذه هي التي تبقى أّما اجلسم 
اإلنسان  يكن  مهام  يبىل،  فهو 
العضالت  مفتول  قوّيًا  اآلن 
طعام  أو  ذبول  اىل  هذا  مصري 
اجلسم  هذا  األرض،  لديدان 
ال يبقى وإّنام هذه النفس التي 
الُبّد أن ترتقي هي التي تبقى، 
ولذا نحن مأمورون أن ننهض 
هبا اىل أعىل ما ُيمكن من حال 

الرقّي.
األعظم  النبّي  أعطانا  ولذلك 
واألئّمة  وآله(  عليه  اهلل  )صىّل 
اهلداة جمااًل واسعًا يف أن ننتقل 
منهٍج  وف��ق  الرتبية  مقام  يف 
فيه  واض��ح  رصي��ٍح  صحيٍح 
املتطّلبات  هذه  وفيه  منجيات 
النفس  هذه  اليها  تفزع  التي 
أن  تريد  النفس  اإلنسانّية، 
تتلوث  نفسها  ترى  إذ  تكتمل 
تبتعد  أن  حتاول  نفسها  وترى 
بمجّرد  مدركاهتا  بعض  عن 
النفس  إذا ضامها يشٌء يسري، 

ذلك  يف  ليس  كامهلا  أّن  ت��رى 
هذه  تبعت  إذا  ذّلتها  إّن  بل 
الوقور  اإلنسان  الشهوات، 
ق��د ي��ك��ون ذل��ي��اًل م��ن أج��ل 
حفنٍة  أو  م��ث��اًل  خ��ب��ز  ك���رسة 
قليلة،  درهي��امت  أو  م��ال  من 
وتقول  ذل��ك  ت��أب��ى  النفس 
فيصبح  أك��رم��ك!!  تعاىل  اهلل 
اإلن��س��ان بني ش��دٍّ وج��ذب.. 
ه���ذا ال��ش��ه��ر ال��رشي��ف هو 
الرقّي  هذا  حاالت  من  حالة 
األئّمة)عليهم  وك��ال��ع��ادة 
إعطاء  يف  حارضون  السالم( 
وكالعادة  نريد،  أن  ُيمكن  ما 
اهلل  السّجاد)صلوات  اإلم��ام 
حارض  أيضًا  عليه(  وسالمه 
العبد  أهّيا  يا  ويقول:  يبنّي  أن 
أّنه الُبّد أن تستثمر هذا الشهر 
ما  نحو  عىل  اليوم  الرشيف، 
وقفٌة  عندنا  الوقت  فيه  يسع 
السّجاد  اإلم���ام  م��ع  رسيعة 
اهلل  الثاميل)رضوان  محزة  وأيب 
طبعًا  دينار،  بن  ثابت  عليه( 

مستقاٌة من الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي في الصحن 
الحسيني الشريف بتاريخ 2017/6/9
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لعلَّ من توفيقات العبد في شهر رمضان المبارك؛ أن يلتفت الى بعض النقاط والنكات التي 
أرادها اهلل )تبارك وتعالى( مّنا رأفًة بنا ورحمًة منه علينا، ألن نرتفع في هذا الشهر الشريف 

بمقدار ما يؤّهلنا ذلك، وبحسب قدرتنا إيمانًا ومعرفًة وعقالً..



ه��ذا ال��دع��اء ال��رشي��ف سبق 
إمج��ايّل،  بشكٍل  عنه  وتكّلمنا 
املؤمنني  بعض  يوّفق  وحقيقًة 
حُييوا  أن  خ���ريًا  اهلل  ج��زاه��م 
اهلل  م��ع  رم��ض��ان  شهر  ل��ي��ايل 
ُيناجون  وه��م  وتعاىل  تبارك 
رهّب��م هب��ذا ال��دع��اء، ت��ارًة اهلل 
النهار،  بالقرآن يف  يتكّلم معنا 
أوقات  فيشغل  يوّفق  املؤمن 
تعاىل،  اهلل  اىل  وُيصغي  صيامه 
القرآن،  خالل  من  يكّلمه  اهلل 
ويف الليل هو يبدأ ُيناجي رّبه، 
يرّبيان  كالمها  والنهار  فالّليل 
أغلب  هلل  واحلمد  اإلن��س��ان، 
خ��ريًا  اهلل  ج��زاه��م  اإلخ����وة 

القرآنّية  املحافل  حي��رضون 
عىل  وه��ي  رم��ض��ان  شهر  يف 
ق��دم وس��اق، وه��ذا نحو من 
يف  اإلنسان  أّن  التوفيق  أنحاء 
مائدة  غري  رمضان  شهر  هنار 
مائدة  هناك  امل��اّدي  اإلفطار 
وتعاىل  ت��ب��ارك  اهلل  معنوّية، 
معنا،  يتكّلم  عندما  له  ُنصغي 
ويف الليل أيضًا بعض اإلخوة 
ه��ذه  جي��ع��ل��وا  أن  ي��وّف��ق��ون 
الدقائق  السويعات  الساعات 
أهّنم يناجون اهلل تبارك وتعاىل.
من مجلة املناجاة ولّذة املناجاة 
يقول  الثاميل،  محزة  أيب  دع��اء 

اإلمام )عليه السالم( يف فقرة 
أن  الدعاء؟ حيث  فقرات  من 
هذه حالة النزوع وحالة الفزع 
يقول:  وتعاىل،  تبارك  اهلل  اىل 
ذن��ويب  م���والي  رأي����ُت  )إذا 
كرمك  رأي��ُت  وإذا  ف��زع��ُت، 
فخرُي  عفوَت  ف��إْن  طمعُت، 
راحم، وإن عّذبَت فغرُي ظامل، 
عىل  ج��رأيت  يف  اهلل  يا  حّجتي 
مسألتك -مع إتياين ما تكره- 
ج��وُدك وك��رُم��ك..( هذه بني 
اعرتاضّية  مجلة  ألهّن��ا  قوسني 
-م���ع إت��ي��اين م��ا ت��ك��ره- ما 
وأنا  أسألك  أن  ج��ّرأين  الذي 
بام  جئت  أليّن  مسوّد  وجهي 

ت��ك��ره!! ج��رأيت ه��ي ج��وُدك 
وكرُمك هذا هو سبب جرأيت 
للعبارات  وس��ن��أيت  عليك، 
به  أعتّد  ما  أي  )..وع���ّديت..( 
سالحي )..يف شّديت -مع قّلة 
ورمحُتك..(  رأفُتك  حيائي- 
أيضًا هذه مجلة اعرتاضية -مع 
أستحي  ال  أن��ا  حيائي-  قّلة 
عّدتك؟  هي  ما  إذن  منك!! 

قال: عّديت رأفُتك ورمحُتك.
أرجو  لكن  للعبارة  سأرجع 
اهلل  ن��ن��اج��ي  ك��ي��ف  ننتبه  أن 
ت��ع��اىل؟ ق��ال: )وق��د رج��وُت 
وذي��ن  ذي��ن  ب��ني  ختيب  ال  أن 

منيتي...( ويف هذا املقطع من 
السالم(:  )عليه  يقول  الدعاء 
ذن��ويب  م���والي  رأي����ُت  )إذا 
ما  أسوء  من  لعّله  فزعُت..(، 
يعني  الغفلة،  باإلنسان  يمّر 
أّنه يغفل ماذا  به  يمّر  أسوء ما 
يلتفت  الذي  اإلنسان  يفعل، 
يقول اإلمام: إذا رأيُت موالي 
إذا رأيُت ذنويب فزعت، حالة 
الفزع  من  وحالة  الدهشة  من 
من  وحالة  القلق  من  وحالة 
عصيُت  أليّن  مل��اذا؟  اخل��وف، 
عصيُت  ال��س��اموات!!  جّبار 
جت��ّرأت  يشء!!  ك��ّل  بيده  من 
ال��ذي  السرت  ذل��ك  وم��ّزق��ت 

أوقفني اهلل تبارك وتعاىل، ذنٌب 
الذنوب ال أستحّق  واحد من 
عليه  أستحّق  بل  العتب  عليه 
العقوبة، ولذلك يف بداية هذا 
الدعاء يقول: )إهلي ال تؤّدبني 
ألتفت  فعندما  بعقوبتك(، 
ماذا  أق��ول: وحي��ي  ذن��ويب  اىل 
فعلت؟! ماذا جنيت؟! وهذه 
قلنا  -ك��ام  اخل��وف،  من  حالة 
التفتوا  نتمّلق  نحن  سابقًا- 
اهلل  اىل  نتمّلق  نحن  للكلمة 
تعاىل، أتعرف ماذا تعني نتمّلق 
اىل اهلل تعاىل؟ يعني نحاول أن 
تعاىل  اهلل  عطف  نستجدي 

اهلل  رمحة  نحلب  أن  ونحاول 
رأفة  ونستمطر  وتعاىل  تبارك 
اهلل  مع  والتمّلق  تعاىل،  اهلل 
أصل  أن  ُيمكن  فال  مم��دوح 
بابه  غلق  اهلل  أق��ول  حالة  اىل 
غلق  ف��إذا  ب��اهلل-،  -والعياذ 
اهلل بابه ألّي باٍب أجّته؟! نحن 
أمام ال خيار عندما أجتاوز عن 
شهر  يف  ونحن  اهلل  حرمات 
النبّي)صىّل  إخواين  رمضان، 
اهلل عليه وآله( يقول -مضمون 
واخلطبة-  واحلديث  الوصّية 
أّن يف هذا الشهر هناك أبواب 
جل��ه��ن��م ُأغ��ل��ق��ت أوص���دت 
وهناك أبواب للجنان ُفتحت، 

هذا  خري  ُحِرم  من  واملحروم 
وال��دع��اء  ال��رشي��ف،  الشهر 
يقول: إذا رأيت موالي ذنويب 
التمّلق؟  هو  ما  لكن  فزعت، 
هو إذا رأيُت رمحتك ورأفتك 
م��اذا  عطفك!!  رأي���ُت  وإذا 
رأيُت  وإذا  طمعت.  يقول؟ 
كرمك طمعت. أصبح عندي 
وحالة  التجديد  م��ن  ح��ال��ة 
يا  رمحتك  ألّن  التفاؤل  من 
أنا  جتعلني  واسعة،  رمحٌة  إهلي 
املذنب أطمع أن أناهلا، ال أليّن 
وألّن  الرمحة  ألّن  بل  أستحّق 

الكرم واسع.
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السيد الصافي يورد الحقوق 

والواجبات للمعلم والطالب 

معًا لالرتقاء بالعملية 

التربوية التعليمية في البلد 

ب���دءًا نأسف  اخ��ويت اخ���وايت 
التي  االن��ف��ج��ارات  لبعض 
سائلني  املناطق  بعض  رضبت 
ال��رمح��ة  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل 
العاجل  والشفاء  للشهداء، 
للجرحى، ومنبهني ايضًا اىل انه 
احليطة واحلذر،  اخذ  البد من 
وال  ذم��ة  ال  االره��اب��ي��ني  الن 
ولذلك  هلم،  دين  وال  اخالق 
وصلت  ما  كل  يستخدمون 
من  لينالوا  القذرة  ايدهيم  اليه 
االبرياء، وأيضًا عىل االخوة يف 
االجهزة االمنية بذل املزيد من 
ومالحقة  والتحسب  الرتقب 
البالد  تؤمن  حتى  االرهابيني 

والعباد بإذن اهلل تعاىل.
االمور  من  بخدمتكم  اعرض 
املهمة بمسألة اجلانب الرتبوي 
التعليمي.. وهذه املسألة مسألة 
متر  املجتمعات  كل  حضارية، 
كان  سواء  التعلم  حالة   .. هبا 
التعلم  او  االكاديمي  التعلم 
كالمنا  لكن  االكاديمي،  غري 
باملنظومة  خيتص  االن   ً فعال 
االكاديمية،  التعليمية  الرتبوية 
ويف مقام تبويب املطلب هناك 

ثالث حاالت حتتاج اىل رؤية:
حالة  ه��ي  االوىل:  احل��ال��ة 
أي  التعليمية  امل��ؤس��س��ات 
للتعليم  ت��ت��ص��دى  م��ؤس��س��ة 

تكون مشمولة بالكالم.
فئة  ه��ي   : ال��ث��ان��ي��ة  واحل��ال��ة 
بدور  يقوم  من  أي  املعلمني 

التعليم.
املستفيد  هو   : الثالثة  واحلالة 
ايضًا  الطالب  وهو  ذلك  من 

بكافة املراحل.
اما ما يتعلق باملنظومة الرتبوية 
هناك  ان  شك  فال  التعليمية 
هذه  عاتق  عىل  تقع  مسؤولية 
له  لعّله  وبعضها  املؤسسة، 
عالقة بالنقطة الثانية فيام خيص 
ما  هبا  يتعلق  ما  لكن  املعلم، 

هو؟
ان  املؤسسة  هلذه  البد  واقعًا 
لغرض  االم��ك��ان��ات  هت���يء 
التعليمي  بالواقع  النهوض 
يشمل  وه����ذا  وال���رتب���وي، 
تنظم  التي  التنظيمية  اللوائح 
الوقت  عني  ويف  العملية  هذه 
مؤسسة  عندي  االداء،  مراقبة 
حتت  منضوية  جمموعة  وهناك 

اراقب  ان  املؤسسة، البد  هذه 
االداء  هذا  هل  االداء..  هذا 
او  املؤسسة  هذه  طموح  يلبي 

ال يلبي هذا الطموح؟
أبنية  أوف���ر  ان  الب���د  اي��ض��ًا 
مدرسية تتناسب مع اعدادهم 
وصيفًا  شتاًء  والبيئة  الطالب 
يف  االن   ً فمثال  وال��ظ��روف، 
شهر رمضان وبعض الطالب 
املركزية  االمتحانات  ي��ؤدي 
الثالث  ال��ص��ف  خ��ص��وص��ًا 
امل��ت��وس��ط وه���م ص��ائ��م��ون، 
الطلبة  ابنائنا  بعض  والواقع 
وابناء املؤسسة هلم حق عندما 
التربيد  وسائل  قلة  من  يشكو 
ال  يتشجع  ال  بحيث  واشباهه 
حسن  عىل  ال  و  الصوم  عىل 

االجابة. 
وولدنا  ابننا  ه��ذا  بالنتيجة 
تربوية  مؤسسة  اه��ل  ونحن 
ان  مالحظة  مع  وتعليمية.. 
من  باملاليني  الطلبة  اع���داد 
وبالنتيجة  امل��راح��ل،  ك��اف��ة 
ان  ف��الب��د  ُيصنع  جيل  ه��ذا 
حقيقية  رؤي���ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون 
ابتداء  اجل��ي��ل،  ه��ذا  لصناعة 

وانتهاًء  االطفال  ري��اض  من 
وهذه  العليا..  ب��ال��دراس��ات 
عبارة  هي  الرتبوية  املنظومة 
فالبد  متسلسلة  حلقات  عن 
وهذه  اجلانب  هب��ذا  هُيتم  ان 
عىل  تقع  حقيقية  مسؤولية 

املؤسسة الرتبوية.
يف  الثاين  العمود  اىل  اآلن  نأيت 
عنوان  املعلم،  وهو  املؤسسة 
تدريسية  مرحلة  أي  يف  املعلم 
املعلم، هذا  نطلق عليه عنوان 
وهناك  له  اشياء  هناك  املعلم 
هناك  كالطالب  عليه  اشياء 
عليه..  اشياء  وهناك  له  اشياء 
وأنتم تعرفون مقتىض التوازن 
ه��و ال���ت���وازن ب��ني احل��ق��وق 
يمكن  ال  وال���واج���ب���ات.. 
بال  له حق  يكون  ان  لشخص 
ُيلزم  ان  وال  معني،  واج��ب 
بواجبات بال حقوق .. تكون 
متوازنة  غري  عرجاء  العملية 
الرتبوي  العمل  نريد  نحن 

التعليمي ان يكون متوازنًا.
نعطيه؟  م��اذا  للمعلم؟  م��اذا 
م���ن مج��ل��ة م���ا ن��ع��ط��ي��ه الب��د 
باألمهية،  املعلم  ُنشعر  ان 
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الشريف في  13 شهر رمضان 1438هـ الموافق 2017/6/9م تحدث قائالً: اخوتي اخواتي :



ان  يشعر  العام  العرف  ت��ارة 
وت��ارة  م��ه��م..  الصنف  ه��ذا 
أي  دولة  ومؤسسات  جهات 
سيايس  غ��ري  واملطلب  دول��ة 
دولة  منظومة  تارة  اخ��واين.. 
ُتشعر  حتى  الصنف  هبذا  هتتم 
ان  الُعرف  باألمهية،  االخرين 
تكون  ان  الب��د  معوجًا  ك��ان 
املعلم  ت��ع��دي��الت..  ع��ل��ي��ه 
االمهية  غاية  يف  دورًا  يامرس 
املعلم  ب��االح��رتام،  أوىل  وهو 
طبقات  مجيع  خُيّرج  الذي  هو 
نعزز  ان  نحتاج  نعم  املجتمع، 
فإذن  املعلم  عند  املسألة  هذه 
حُيرتم..  ان  البد  حق  للمعلم 
هذا املعلم ايضًا البد ان تكون 

وجهة نظره حمرتمة.
إن   ً مثال  ابنائنا  ُنشعر  والب��د 
املعلم هو عبارة عن أب ثاين، 
ان  امل��ق��ام  ه��ذا  يف  حّقه  وم��ن 
وسائل  خيتار  وان  الولد  يعّلم 
اىل  تصل  ال  ان  برشط  الرتبية 
حّقه  من  نعم  العنف،  وسائل 
كمعلم ان حياسب وان يوّبخ، 
وال  جت��رح  ال  بأساليب  لكن 
من  هل  عنف،  فيها  اساليب 
املعلم  نعم،  ان حياسب؟  حّقه 
اعطيناه  وإذا  احلق  هذا  نعطيه 
ال  ان  يفرتض  املحاسبة  حق 
ان   ً ...مثال  عمله  يف  نتدخل 
نّجح  املعلم  ع��ىل  نضغط  ال 

ال��ط��ال��ب ال��ف��الين ألن���ه اب��ن 
ف���الن، ه��ذا ن��وع م��ن مسامر 
الرتبوية،  العملية  نعش  يف 
هذا  يف  يكون  ان  املعلم  وعىل 
ان  برشط  موضوعيًا  اجلانب 
يعمل  دام  ما  احلامية  له  توّفر 
وفق معطيات صحيحة، البد 
ان  والبد  اجتامعيًا،  حيمى  ان 
 .. ومؤسساتيًا  أمنيًا  حُيمى 
يعرف  ان  الب��د  املعلم  وع��ىل 
ويعلم انه اذا منع من التالعب 
للبلد نامذج جيدة،  فانه يعطي 
التالعب  ع��ىل  س��اع��د  واذا 
لكنها  اسود  وجوه  سيعطينيا 
بفحوى قطط .. تزوير بشكل 
مقنن.. وعىل الذين يضغطون 
عىل املعلم.. ان هذا ابن فالن 
اتفق،  كيفام  ُتنجحه  ان  والبد 
يدمرون  ان هؤالء ال  يعرفون 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال���رتب���وي���ة، وان���ام 
هذا  ه��ذا..  ولدهم  يدمرون 
سيشعر يف املستقبل بانه غاش 
وسيشعر باملنقصة، ألنه جتاوز 
هبذه  التعليمية  القضية  عىل 
الطريقة وسلمنا البلد نموذجًا 
اتعامل  ال  ان���ا  ج��ي��د..  غ��ري 
اخواين يف بعض احلاالت نعم 
هذا  ورق  مع  يتعامل  الُعرف 
ناجح وهذا غري ناجح...لكن 
نعرف  الذي  النجاح  وسائل 
منافسة  نجاح  تكون  ان  البد 

وعىل  رشيفة  ومنافسة   ،ً فعال 
املعلم ان يمنع ذلك.

اقول هذا املعلم له ان حياسب 
وله ان يقّيم .. عىل املعلم ايضًا 
ألن  حقه  يف  ُصلبًا  يكون  ان 
ُتعطى،  وال  تؤخذ  احل��ق��وق 
املعلم صلبًا يف حّقه  يكون  ان 
..انا معلم ومعلم اجيال البد 
ايضًا ان نحرتمه ويكون صوته 

مسموع.
يبذل  ان  املعلم،  عىل  ما  ام��ا 
توضيح  يف  ج��ه��ده  ق��ص��ارى 
تربيته  ويف  للطالب،  امل���ادة 
للطالب، املعلم عليه ان حيرتم 
الطالب  يشّجع  حتى  الوقت 
املعلم   .. الوقت  اح��رتام  عىل 
قدرة  وينمي  يشّجع  ان  عليه 
عليه  واملعلم  اجليد..  الطالب 
ان ينصح الطالب غري اجليد.. 
اما  امل��ع��ل��م..  ع��ىل  ه��ذه  نعم 
معلم يستغل بعض االنفالت 
الناس  م��ع  )ح���رشًا  وتعبري 
عن  يرتاخى  وبالنتيجة  عيُد(، 
له،  ح��ق  ال  ه��ذا  مسؤوليته 
البد تكون موازنة بني احلقوق 
وبني الواجبات.. طبعًا الواقع 
االول  الصنف  من  فيه  االن 
وخملص  فطن  معلم  الكثري.. 
معلم  ف��ي��ه  ال���واق���ع  واي���ض���ًا 
من  يئنون  والطلبة  متكاسل، 
طريقته يف التعامل، اقول هناك 
امانة تكلمنا عنها سابقًا وهذه 
بشكل  تؤدى  ان  البد  االمانة 
صحيح.. ال اريد ان ادخل اىل 
اخلصوصية  الدروس  مسائل 
وامل��ش��اك��ل ال��ت��ي ف��ي��ه��ا.. انا 
مقتىض  م��ع��ل��م  م��ع  احت����دث 

القاعدة ان يكون مربيًا.
عن  واالخ��رية  الثالثة  النقطة 
الطالب ماذا له؟ وماذا عليه ؟

يأيت اىل مدرسة  ان  له  الطالب 
الراحة  وس��ائ��ل  فيها  تتوفر 
ومن  اجل��ي��دة،  والصحيات 

حّقه ان ُترشح له املادة بطريقة 
ماذا  االب  يسأله  جيدة عندما 
درست؟ ممكن ان يرشح هذه 
املعلم  الن  جيد  بشكل  امل��ادة 
تارة  جهد..  قصارى  بذل  قد 
ضعيفة  م��درك��ات��ه  ال��ط��ال��ب 
ه��ذا يشء آخ���ر.. ان��ا اذه��ب 
جيدًا  ج��وًا  اري��د  املدرسة  اىل 
يف  الفوىض  من  حالة  اريد  ال 
املدرسة، بعض الطلبة يأيت اىل 
اهله والدماء تسيل منه لوجود 
معه..  الرشسني  الطلبة  بعض 
هذا ليس من طريقة التعليم.. 
عىل  مسؤولة  املدرسة  ادارات 
ما  الطلبة  ابنائنا  عىل  احلفاظ 
املدرسة..  حريم  يف  هم  داموا 
ان  ي��رب��ى  ان  ال��ط��ال��ب  ع��ىل 
بعض  ويف  ثاين  اب  هو  املعلم 

احلاالت هو أفضل.
املعلم،  حيرتم  ان  الطالب  عىل 
وعىل االب ان يزرع يف نفسية 
االب  واح��رتام  حمبة  الطالب 
اخواين  االرس..  تتعاون  وان 
مع الفوىض العارمة االن البد 
من وجود بصيص امل، طبعًا 
انا اعلم ان بعض الكالم قد ال 
يعجب البعض، لكن البد من 
يف  ذخائر  هناك  امل،  بصيص 
أي جمتمع ال نفرط فيها.. ومن 
ذخائر املجتمع املعلم، كلام كثر 
املعلمون يف جمتمع ُيفرتض ان 
متحرضًا  املجتمع  هذا  يكون 
اكثر... فالبد من تعاون ااُلرس 
حُي��رتم  ان  والب��د  املعلم،  م��ع 
املعلم  خاصًا،  احرتامًا  املعلم 
من حّقه ان حياسب والطالب 
عليه ان حيرتم املعلم، انا اعتقد 
تكون  ان  البد  املعلم  هيبة  ان 
من  يشء  اص��اهب��ا  واذا  باقية 
الوهن فهذه نكسة اجتامعية.. 
القيمة  حالة  ترجع  ان  الب��د 
طبقة  هم  هؤالء  ألن  احلقيقية 

مهمة يف املجتمع.
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هب���دف ال��ن��ه��وض ب��ال��واق��ع 
اخل��دم��ي مل��ح��اف��ظ��ة ك��رب��الء 
ك��وارث  اي��ة  وجتنب  املقدسة 
حت��دث  ق��د  ونفسية  صحية 
العتبة  ب��ادرت   ، املستقبل  يف 
مع  بالتعاون  املقدسة  احلسينية 
مديرية املوارد املائية يف حمافظة 
املبزل  من   %90 بطمر  كربالء 

الشاميل ملنطقة الروضتني.
وق���ال ال��س��ي��د مج���ال  ال��دي��ن 
قسم  مسؤول  الشهرستاين، 
املقدسة:  بالعتبة  اإلع���الم 
املتويل  سامحة  م��ن  »بتوجيه 

احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
ال��ك��رب��الئ��ي ب��ط��م��ر ج��زء 
ملنطقة  ال��ش��اميل  امل��ب��زل  م��ن 
املناشدات  بعد  الروضتني؛ 

امل���ل���ح���ة أله������ايل امل��ن��ط��ق��ة 
النفسية  ل��ألرضار  وتعرضهم 
العتبة  عملت  فقد  وامل��ادي��ة، 
بالتعاون  املقدسة  احلسينية 
يف  املائية  امل��وارد  مديرية  مع  
املبزل  املحافظة بمرشوع طمر 
حيث   2017/4/24 بتاريخ 
بارشنا فعليا بأكثر من عرشين 
)القالب،  منها  متنوعة  الية 
احلادلة(«،  احلفارة،  الشفل، 
يبلغ  املبزل  »طول  ان  مضيفًا 
حوايل )1350م��رتًا( وعرض 
م��رتًا(،   20�15( بني  ي��رتاوح 

إلكامله  حثيثة  جهود  وهنالك 
وإعادة احلياة للمنطقة«.

حديثه،  الشهرستاين  وتابع 
طمر  انجاز  نسبة  بلغت  »لقد 
يقارب  ما  االن  حّتى  املبزل  
القليل  سوى  يبَق  ومل   ،%90
السبيس  م��ادة  نضع  بعدها 
للحكومة  االم����ور  لتهيئة 

املحلية لتعبيده يف املستقبل«.
ان  إىل  الشهرستاين  وي��ش��ري 
إلغاء  م��ن  الرئييس  »اهل���دف 
املواطنني  لتخليص  هو  املبزل 
وصحية  بيئية  كوارث  آية  من 

 بتخليصهم من كوارثه البيئية..

تقـــــــارير

األحرار/ حسنني الزكروطي

بعد مناشدات األهالي

العتبة الحسينية تبادر إلى طمر مبزل الروضتين بالتعاون مع مديرية الموارد المائية 
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األرضار  اىل  اضافة  ونفسية 
يف  حتدث  قد  التي  االقتصادية 
العتبة  عمدت  وقد  املستقبل، 
تقوية  اىل  املقدسة  احلسينية 
العالقات مع احلكومة املحلية 
املحافظة  يف  الدوائر  مدراء  و 
من خالل زيادة العمل املشرتك 
بينهم من اجل حتريك اجلمود 
ال��دوائ��ر  بعض  يف  احل��اص��ل 
الكربالئي  بالواقع  والنهوض 
مدينة  وزائ��ري  ألهايل  خدمة 
سيد الشهداء )عليه السالم(«. 
ويف سياق متصل حتدث مدير 
املوارد املائية يف حمافظة كربالء 
نايف،  صبار  مناف  املهندس 
اّن  ق��ائ��اًل:  امل��رشوع  عن ه��ذا 
»امل��ب��زل ال��ش��اميل ال��واق��ع يف 
احد  يعد  الروضتني،  منطقة 
بحرية  يف  تصب  التي  املبازل 

اىل ج��ان��ب دوره��ا  ال����رزازة 
الزراعية  االرايض  خدمة  يف 
ك��رب��الء  م��ن��اط��ق  اغ��ل��ب  يف 
املقدسة، ولكن بسبب تدهور 
وحتويلها  الزراعية   االرايض 
ادى  فقد  سكنية  ارايض  اىل 
املبزل كوسيلة  انتهاء عمل  اىل 
اساسية لنقل املياه اىل االرايض 
وسيلة  واص��ب��ح  ال��زراع��ي��ة، 
ناقلة ملياه املجاري خاصة بعد 
الواقعة  املجاري  حمطة  رب��ط 
بمديرية  املعملجي  منطقة  يف 
الروضتني  منطقة  يف  املجاري 
القادمة  التصاريف  اىل  اضافة 
من الدور السكنية يف املنطقة«. 
العمل  »بدأنا  نايف،  وأضاف 
املبزل  بإحالة اجلزء االول من 
املحافظة  وانجزت  وتغليفه، 
بسبب  ول��ك��ن  منه  البعض 
االزمة املالية التي يمر هبا البلد 
كامل،  بشكل  العمل  توقف 
احلسينية  العتبة  بادرت  بعدها 
املبزل و  املقدسة باقرتاح طمر 
جتاوره  جماري  خطوط  انشاء 
من  املنطقة  سكنة  لتخليص 
يّولدها  ق��د  التي  األم���راض 

املبزل يف املستقبل«.
أه��ايل  رّح����ب  جهتهم  م��ن 
بجهود  ال��روض��ت��ني،  منطقة 
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
ط��م��ر امل��ب��زل وإن��ق��اذ أه��ايل 
البيئية،  ك��وارث��ه  من  املنطقة 
جاسم  امل��واط��ن  ق��ال  حيث 
املنطقة:  سكنة  من  االس��دي 
وبجهود  تعاىل  اهلل  من  »بربكة 
احلسينية  العتبة  يف  االخ���وة 
الذي  املبزل  طمر  تم  املقدسة 
عىل  سلبي  بشكل  يؤثر  ك��ان 
مياه  خ��اص��ة  املنطقة  سكنة 
الروائح  تولد  التي  املجاري 
تسببها  ج��ان��ب  اىل  الكرهية 

بنرش االمراض اخلبيثة«، مبينًا 
عىل  بالغريب  ليس  »األمر  ان 
العتبة احلسينية ان تقوم هبكذا 
وخدمية  انسانية  نشاطات 
املجتمع  خ��دم��ة  اىل  هت���دف 
عىل  ال��زائ��ري��ن  و  الكربالئي 
»ان  ان  مضيفًا  س��واء«،  ح��درِّ 
يعلم  وكام  الروضتني  منطقة 
م��رق��دي  ع��ن  تبعد  اجل��م��ي��ع 
االمامني احلسني وأيب الفضل 
ما  السالم(  )عليهام  العباس 
يقارب )1300 مرتًا( وبالتايل 
طريقًا  امل��ك��ان  ه��ذا  سيكون 
للزائرين يف املستقبل خاصة يف 

الزيارات املليونية«.  

تقـــــــارير

األحرار/ حسنني الزكروطي
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العطاء الحسيني

أقام معهد اإلمام الحسين )عليه السالم( لرعاية المكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة الحسينية المقدسة، دورة 
خاصـــة بمحو االمية للطلبـــة المكفوفين وضعاف البصر في المعهد بهدف تعليمهم القراءة والكتابة  اضافة الى فن 

الرسم، وبإشراف كادر تدريسي متخّصص. 

جواد  سامي  األس��ت��اذ  وق��ال 
كاظم، مدير املعهد: اّن »مسألة 
االش��خ��اص  اىل  االل��ت��ف��ات 
االميني من الطلبة املكفوفني و 
البرص يف املعهد تعترب  ضعاف 
مبادرة هي االوىل من نوعها يف 
العراق ممن ترتاوح أعامرهم ما 
مبينًا  سنة(«،   50  –  15( بني 
ان »طريقة التعليم التي يتبعها 
قبل  م��ن  هب��ا  م��ع��رتف  املعهد 
اطالعهم  بعد  الرتبية  وزارة 
التي  الدراسية  املناهج  عىل 
منهج  وف��ق  املعهد  يعتمدها 

حصص  ث����الث  اىل  ُق���ّس���م 
الثقافة  الكتابة،  )ال��ق��راءة، 
املوافقات  اخ��ذ  ت��م  العامة( 
املعنية  اجلهات  من  األصولية 
اقرت عىل  التي  و  ال��وزارة  يف 
من  املتخرجني  الطلبة  منح 
الرابع  ش��ه��ادة  ال���دورة  ه��ذه 

االبتدائي«.
و يف سياق متصل حتدث معلم 
)برايل(  العربية  اللغة  م��ادة 
الصاحب  عبد  ان��ور  االستاذ 
لغة  »تعترب  قائال:  اخلفاجي 
لغة االس��اس  ه��ي  ال��رباي��ل  

وضعاف  املكفوفني  للطلبة 
تلمس  عىل  وتعتمد  البرص، 
القراءة، وهناك  اثناء  االحرف 
املعهد  وضعها  اخ��رى  م��واد 
منها   كيفية استخدام االجهزة 
املوبايل  كأجهزة  االلكرتونية 
حياهتم  يف  وغريها  واحلاسبة 
من  وال��دراس��ي��ة  االجتامعية 
خالل برامج الكرتونية صوتية 
و  املكفوفني  للطلبة  خاصة 
ض��ع��اف ال��ب��رص اض��اف��ة اىل 
وج��ود ط��رق اخ���رى  نسعى 
القراءة  لتسهيل  هبا  العمل  اىل 

والكتابة لدهيم«.
ال���درايس  امل��ن��ه��ج  ان  ُي��ذك��ر 
الذي سيتبعه املعهد مقسم اىل 
فصلني الفصل االول سيشمل 
تكون  دراسية،  )270( حصة 
وفق  حصص  ثالث  اليوم  يف 
جداول منظمة ملدة ثالثة اشهر 
اضافة اىل نفس عدد احلصص 
عدد  وان  ال��ث��اين،  الفصل  يف 
املشاركني  املكفوفني  الطلبة 
يف ه��ذه ال��دورة وص��ل اىل ما 
ال� )27( طالبًا وطالبة  يقارب 

حلّد هذِه اللحظة.      

وفق مبادرة تعتبر االولى من نوعها في العراق..  
معهد االمام الحسين يفتتح دورة »محو االمية« 

للمكفوفين وضعاف البصر 

األحرار/ حسنني الزكروطي
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العطاء الحسيني

األنبياء  وارث  معهد  يعكف 
للعتبة  والتابع  املبلغني  إلعداد 
ختريج  إىل  املقدسة؛  احلسينية 
مبلغني جديٍد قادرين عىل محل 
املعرفة  ونرش  اإلسالمي  اهلّم 
بني الناس من أجل أن يتفقهوا 
يف أمور دينهم ودنياهم، ومن 
الطلبة  املبلغني  ه���ؤالء  ب��ني 
العاج،  )ساحل  من  األفارقة 
والسنغال(،  تنزانيا،  نيجرييا، 
يف  ج��دًا  مهّمة  خطوة  وه��ي 
بالدين  للتعريف  مبلغنَي  نرش 
وفكر  احل��ن��ي��ف  اإلس���الم���ي 
)عليهم  البيت  أه��ل  وثقافة 

السالم(.
ويوضح الشيخ منجد الكعبي، 
مدير معهد وارث األنبياء »ان 
يف  الدينية  امل���دارس  أغ��ل��ب 
العراق  تعطل يف شهر رمضان 
الكريم، لكن بوجود عدد من 

الطلبة األجانب  يف املعهد من 
الطلبة  من  السيام  عدة  بلدان 
األف���ارق���ة )س��اح��ل ال��ع��اج، 
ونيجرييا، وتنزانيا، وسنغال(، 
إبقاء  عىل  املعهد  عكف  فقد 
أقمنا  حيث  ودوراته،  دروسه 
اإلسالمية  للمعارف  دورة 
الفضيل،  الشهر  أي��ام  خ��الل 
لرفع املستوى العلمي والثقايف 
ال��دي��ن��ي��ة،  امل�����دارس  لطلبة 
مستبرصون  وإهنم  خصوصا 
دخ��ل��وا اإلس����الم ح��دي��ث��ا«، 
مضيفَا »إن الدورة تشتمل عىل 
الكريم  القران  من  قراءة جلزء 
العرصين  ص��اليت  أداء  بعد 
فنون  تعلم  عن  فضاًل  مجاعة، 
التجويد  وأح��ك��ام  التجويد 
ق��اع��ات  إىل  ث��م  وال��رتت��ي��ل، 
علوم  عىل  للحصول  الدرس 
اإلسالمية  العقائد  يف  مهمة 

وخاصة  الفقه  يف  ودروس 
املؤمن  حيتاجه  وما  املقدمات 

يف مثل هذا الشهر«.
ولفت الكعبي إىل إن »الدورة 
 )4( ال�  الساعة  حتى  تستمر 
لزيارة  برامج  وهناك  عرص، 
املعصومني  األئ��م��ة  م��راق��د 
لتعريف الطلبة بمقامات أهل 

البيت )عليهم السالم(.
فيام قال احد الطلبة النيجرييني 
)إبراهيم حممد حسن(: »نحن 
يف  بوجودنا  جدا  م��رسورون 
بلد  من  جئنا  حيث  العراق، 
بني  من  اهلل  اختارنا  وقد  بعيد 
نيجرييا  يف  ال��ن��اس  م��الي��ني 
ونحن  العلم  طلب  اجل  من 
لدينا  وك��ان��ت  مستبرصون 
الدينية  مشكلة يف فهم األمور 
يكن  مل  هنا  وجدهنا  ما  وك��ل 
نيجرييا  يف  أص��ال  م��وج��ودًا 

وكل ما تعلمناه هنا هو جديد 
التحدث  نستطيع  نكن  ومل 

بالعربية«.
وتقديره  شكره  حسن  وق��ّدم 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
هذه  مثل  الفتتاح  املقدسة 
واستقطاب  الدينية  املعاهد 
املعرفة  الكتساب  املتعطشني 

والتفّقه باألمور الدينية«.
ال��ط��ال��ب مج���ال حسن  ام���ا 
قال:  فقد  تنزانيا  من  رمضان 
»األج����واء اإلي��امن��ي��ة وف��رص 
طلب العلم ال توصف هنا يف 
كربالء، وأنا شخصيًا سأعمل 
الصورة  هذه  نقل  عىل  جاهدًا 
امل��ش��ع��ة، وك��ذل��ك االه��ت��امم 
العتبة  ق��ب��ل  م��ن  وال��رع��اي��ة 

املقدسة إىل أخويت يف تنزانيا«.

األحرار/ حسنني الزكروطي

االحرار: حسني نرص 

تعتكف على صناعة مبلغين من أبناء الدول األفريقية  

العتبة الحسينية
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هذا  أن  متامًا  ال��واض��ح  وم��ن 
عراقي  بنائي  تقليد  التخطيط 
فرتة  إىل  بداياته  تعود  قديم 
)مطلع  القديم  البابيل  العهد 
امل��ي��الد(،  قبل  ال��ث��اين  األل��ف 
ح��ي��ث ُع��ث��ر ع��ىل ب��ق��اي��ا دور 
مدينة  أحياء  أح��د  يف  سكنية 
العراق  األثرية يف جنوب  أور 
ت��ظ��ه��ر ال��س��اح��ة ال��وس��ط��ي��ة 
العنارص  مقدمة  يف  املكشوفة 

التصميمية.
الداخلية  ال��س��اح��ة  وت��ع��ت��رب 
مميزات  أه��م  م��ن  املكشوفة 
ع���امرة امل��س��اك��ن ال��رتاث��ي��ة يف 
جتعل  فإهنا  اإلسالمية،  املدن 
أسعد  يعيش  املسلم  اإلنسان 
عىل  مكشوفة  ألهن��ا  حلظاته 
اإلنسان  يشعر  حيث  السامء 
اهلل  وب��ني  بينه  ح��اج��ز  ال  أن 
هذا  وم��ن  وت��ع��اىل،  سبحانه 
الساحة  ه��ذه  كانت  املنطلق 
للبيت  الرئيسية  العنارص  أحد 

العريب اإلسالمي.
وع�����ىل رغ�����م ال���ت���أث���ريات 
تقاليد  تركتها  التي  الواضحة 
ف��ن��ون ال���ع���امرة ال��ف��ارس��ي��ة 
البيوت  يف  واهلندية  والرتكية 
التخطيط  أن  إال  الكربالئية، 
التغيري  يصبه  مل  هلا  األس��ايس 
اإلسالمية  ال��ع��ص��ور  خ��الل 
عىل  حمافظًا  ظل  بل  املختلفة، 
يشبه  ال��ذي  التقليدي  طابعه 

املعامري  الطراز  بعيد  حد  إىل 
مدينة  إىل  )ن��س��ب��ة  احل����ريي 
الكوفة(،  من  القريبة  احل��رية 
السائد  املعامري  الطراز  وهو 
آن����ذاك، وامل��ت��م��ث��ل ب��إح��الل 
املكشوفة  الداخلية  الساحة 
التخطيط،  يف  األول  املكان 
البيت  ومرافق  الغرف  وتأيت 
حول  مكاهنا  لتحتل  األخرى 

الساحة.
تكون  أن  البيوت  هذه  وتكاد 
مع  ك��ب��ري  ح���د  إىل  ش��ب��ي��ه��ة 
البيوت القديمة يف مدن وسط 
وج��ن��وب ال��ع��راق م��ن جهة 
التصميم اهلنديس ومواد البناء 

والزخارف.
يف  الكربالئي  البيت  وخيتلف 
املراتب  باختالف  مساحته 
تتكون  إذ  للناس،  االجتامعية 
ساحة  م��ن  ع����ادة  ال��ب��ي��وت 
بمجالس  ت��ب��دأ  م��ك��ش��وف��ة 
وتقع  وم��راف��ق��ه��ا  ال��ض��ي��وف 
ب�  وتعرف  البيت  مقدمة  يف 
الغرف  إىل  تنتقل  ثم  )الرباين( 
العائلة  ألف����راد  املخصصة 
واملرافق امللحقة هبا والتي حتيط 
ويطلق  املكشوفة  بالساحة 
عليها ب� )الدخالين(، ويرتاوح 
املكشوفة  ال��س��اح��ة  ش��ك��ل 
واملستطيل،  امل��رب��ع  ب��ني  م��ا 
قاعة  الوسطية  الساحة  وتعترب 
مكشوفة وحمجوبة عن األنظار 

)الحوْش(.. في التراث المعماري الكربالئي
البي��وُت التراثي��ة في مدينة كربالء، ش��أنها ش��أن مثيالتها ف��ي المدن 
العراقية األخرى، تتميز بخصائص تخطيطية وإنش��ائية ذات طابع معماري 
واحد، يتمثل في إحالل الس��احة الداخلية المكش��وفة التي يطلق عليها 
بالعامي��ة )الحوش( الم��كان األول في التخطيط، وتأتي الغرف الس��كنية 

وبقية المرافق والمداخل والممرات لتأخذ مكانها حول تلك الساحة.

م. رؤوف األنصاري

آثار وتراث
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أستطالعالعطاء الحسيني

يف آن واحد، باإلضافة إىل الدور الذي تلعبه يف توزيع اإلضاءة 
والتهوية الطبيعية للغرف املحيطة هبا، وتطل الشبابيك الواسعة 
واجهات  احلال  هذه  يف  فتكون  الوسطية  الساحة  عىل  للغرف 
والتهوية  اإلضاءة  طريقها  عن  وتتحقق  األول،  الطابق  لغرف 

الطبيعيتان.
بالطابوق  املكشوفة  الداخلية  الساحة  أرضية  تبليط  عادًة  ويتم 
األحيان  بعض  ويف  )الفريش(،  ب�  املعروف  املسطح  )اآلج��ر( 
يف  توضع  عدة  أشجار  أو  واح��دة  بشجرة  الساحة  هذه  تزرع 
الساحة  وتنعزل  )ال��ش��اذروان(،  تسمى  مجيلة  نافورة  وسطها 
التكوين  الزقاق يف مثل هذا  أو  الشارع  املكشوفة عن  الداخلية 
اإلنشائي الذي حيقق ضمن مساحات قليلة مرافق كافية لسكن 
مساحة  أن  نجد  األحيان  بعض  ويف  األشخاص،  متعدد  عائيل 
أو  املعامر  براعة  يظهر  مما  مربعًا(  مرتًا   50( ال�  تتجاوز  ال  الدار 
املهندس يف استغالل املساحات إىل أقىص حدودها لتأمني بيت 

يف ساحة داخلية مكشوفة ويف حدود ضيقة.

املقدسة  كربالء  ملحافظة  التابع  التمر  عني  قضاء  يضمُّ 
والواقع من اجلهة اجلنوبية الغربية، عىل العديد من املواقع 
األثرية التي كان هلا حضورها وكياهنا، وأصبحت فيام بعد 
بسبب اإلمهال إىل خرائب تنعى حّظها وتشتاق لتلَك األيام 

التي امتألت فيها باألضواء وضحكات الناس.
ومن بني هذه اآلثار القديمة، قرص شمعون الذي يعد من 
أقدم القصور األثرية يف العراق، والواقع عىل طريق قضاء 
عني التمر وحصن االخيرض، وتعود تسميته إىل مشّيده وهو 
الدين املسيحيني  )شمعون بن جابل اللخمي( أحد رجال 
الذين سكنوا هذه املنطقة قبل اإلسالم بأكثر من 130 سنة، 
اليهودية  الساللة  يعد آخر  أّن )شمعون(  يقول  ورأي آخر 
قبل دخول اجليش اإلسالمي يف  املنطقة  التي سكنت هذه 

زمن ما تسمى تارخييًا بالفتوحات.
حيث  املسّمى،  غري  منه  جتد  فلن  القرص،  ت��زور  وعندما 
التي ترتفع  يبَق منه سوى بعض أركانه  طمست معامله ومل 
لسبعة أمتار وكانت حتى سنة 1995 بارتفاع )15 مرتًا(، 
األثري  القرص  هذا  وترك  إمهال  إىل  طبعًا  يعود  والسبب 
وعدم االهتامم به عىل تعاقب السنني، كام خيفي القرص وراءه 
جمموعة من الرسادق وفتحات الرساديب وبعض األسس 

شبة املندثرة، التي ال تزال تساند األركان يف صمودها.

قصر شمعون.. قصٌر شاهق

 يشهق أنفاسه األخيرة
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طقوس إحياء ليلة القدر المباركة
الصحن الحسيني الشريف 

 من األرشيف
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طقوس إحياء ليلة القدر المباركة
الصحن الحسيني الشريف 

 من األرشيف
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تحقيقات

ويرى الكربالئيون ومن بينهم 
وجود  أن  املركبات،  قائدي 
املجرسات  حتت  القطوعات 
)ب��اب  منطقتي  يف  وخ��اص��ة 
تعد  ال��رضي��ب��ة(  ط��وي��ري��ج، 
ظاهرة غري حضارية وال تليق 
بسمعة ومجالية املدينة املقدسة، 
املركبات  اص��ح��اب  فبعض 
من  انزعاجهم  اب��دوا  االج��رة 
واعتربوها  القطوعات  تلك 
مديرية  من  شخصيًا  اجتهادًا 
اكد  االخ��ر  والبعض  امل��رور 
ع���ىل اهن���ا م��ش��ك��ل��ة وح���رب 
رجل  قبل  من  مت��ارس  نفسية 
املركبات  اصحاب  عىل  املرور 
وخاصة »االجرة« سواء كانت 

اجل  من  والكبرية  الصغرية 
شخصية  منافع  عىل  احلصول 
وحرية  بأرحيية  السري  مقابل 

تامة. 
وملعرفة املزيد عن هذه احلرب 
الكثري  قول  )حسب  النفسية 
م���ن امل���واط���ن���ني اص��ح��اب 
»االح��رار«  جملة  املركبات(، 
حمافظة  م��رور  بمدير  التقت 

نور  العميد  املقدسة  كربالء 
بدر حسن والذي حتدث قائاًل: 
حتت  للقطوعات  »بالنسبة 
املجرسات فأهنا وقتية وخاصة 
وايام  امل��روري  الزخم  خالل 
والعطل  اخلميس  يف  ال��ذروة 
واالعياد فنقوم بالقطع الوقتي 

وليس قطعًا دائاًم، وقد جاءت 
دراسة  بعد  القطوعات  هذه 
جتربة  بإجراء  قمنا  حيث  تامة 
االكفاء  املرور  رجال  قبل  من 
اصحاب  الضباط  وخ��اص��ة 
بنتائج  وات��ت  العالية  الرتب 
اجيابية وخاصة يف منطقة باب 
اكثر  من  تعترب  التي  طويريج 

املناطق ازدحاما يف كربالء«.
وأض����اف ح��س��ن، »ال��ق��ط��ع 
حت��ت امل��ج��رس مل ي��ك��ن ت��ام��ًا 
باألمور  خاصة  فتحة  وهناك 
ألغلب  مناسب  وهو  الطارئة 
امل��واط��ن��ني ول��ك��ن ي���رض يف 
االشخاص  بعض  مصلحة 
اصحاب  وخاصة  املستفيدين 
من   %90 وبنسبة  امل��ح��الت 
فائدة  عىل  حصلوا  املواطنني 
الذي  القطع  ه��ذا  خ��الل  من 
االزدح��ام��ات  بتخفيف  ق��ام 
ع��ن امل��واط��ن وال����ذي خلق 
وبالنسبة  ج��ي��دة،  انسيابية 
متاما  ختتلف  كربالء  ملحافظة 
عن باقي املحافظات من ناحية 
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تساؤالت عديدة يبديها المواطنون في كربالء المقدسة، بخصوص الكتل الكونكريتية والقطوعات التي 
انتش��رت في المدينة وتحديدًا تحت كل مجسر فيها، فما الهدف او الداِع من هذه القطوعات وهل هي 
ظاهرة حضارية؟، س��يما وان كربالء تعد من ابرز المدن الدينية والس��ياحية والتي تس��تقبل يوميا االف 
الزائرين من داخل العراق وخارجه بعيدًا عن المناسبات الدينية والتي يصل عدد الزائرين فيها الى الماليين. 

ظاهرة   تعيُق حركَة سير المركبات 

القطوعات تحت المجسرات في كربالء.. 

مدير المرور: نتائج ايجابية خلفتها تلك القطوعات المرورية
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االزدح���ام���ات وال��ك��ث��اف��ة يف 
املركبات«.

»إنشاء  ان  إىل  حسن  وأش��ار 
كربالء  يف  احلولية  ال��ش��وارع 
ونقل الكراج املوحد اىل مكان 
كبري  بشكل  سيساهم  اخ��ر 
من  الكونكريتية  الكتل  برفع 
خصوصًا  امل��ج��رسات،  حت��ت 
يف  املوحد  الكراج  وجود  وإن 
نعاين  عائق  اك��رب  املكان  ه��ذا 
منه، وهذا القطع متت مناقشته 
واللجنة  ك��رب��الء  حمافظ  م��ع 
بأنشاء  وطالبنا  فيها,  االمنية 
جمرس كهربائي لعبور املواطنني 
لتقليل  التامر  ميثم  ش��ارع  يف 
االزدح������ام اي��ض��ا وخ��اص��ة 
اىل  حيتاج  ال��ذي  السن  كبار 
يؤثر  مما  الشارع  لعبور  وقت 
ع��ىل ع��رق��ل��ة س��ري امل��رك��ب��ات 
كام  العشوائي،  العبور  ومنع 
اخلاصة  الساحات  كثرة  وإّن 
ش��ارع  يف  املركبات  ب��وق��وف 
ميثم التامر سامهت بشكل كبري 

بخلق االزدحامات«.
العالقات  مدير  يوضح  فيام 
م��رور  مديرية  يف  واالع���الم 
حمافظة كربالء املقدسة النقيب 
عبيس  ري�����اض  احل��ق��وق��ي 
من  »ال��غ��رض  ان  احل��م��داين 
امل��روري��ة  القطوعات  وض��ع 
امل��ج��رسات ه��و خلق  حت���َت 
وج��اء  ال��س��ري،  يف  انسيابية 
الواسعة  ال��دراس��ة  بعد  ذل��ك 
الحظنا  حيث  السري  حلركة 
حتت  املوجودة  املساحات  ان 
تناسب  وال  ضيقة  املجرسات 
ان  وخاصة  املركبات؛  ع��دد 
منطقة  تعترب  طويريج  ب��اب 

يف  املناطق  اه��م  وم��ن  حيوية 
املحافظة وهي )سنرت( لدخول 
وحركة  امل��رك��ب��ات  وخ���روج 
االالف  وتوافد  فيها  املواطنني 
م��ن امل��رك��ب��ات ب��اجت��اه��ه��ا«، 
مضيفًا ان »هذا القطع املوجود 
ضباط  م��ن  دراس���ة  بعد  ت��ّم 
وش��ؤون  واملتابعة  التخطيط 
السري يف مديرية املرور لغرض 
ف��ك ال��زخ��م واالخ��ت��ن��اق��ات 
فائدة  له  أن  والحظنا  املرورية 
عالية جدا والذي وّلَد انسيابية 

جيدة بنظرنا«.
بالوقت ذاته  ويلفت احلمداين 
إىل ان »املعاناة احلقيقية تكمن 
املجرسات  تصميم  يف  أص��اًل 

وم����ن����ه����ا 
جم��رس ب��اب 
ط��وي��ري��ج، 
ح������ي������ث 
ك������ان م��ن 
امل����ف����رتض 
إنشائه  وقبل 

يكون  أن 
ه����ن����اك 

تنسيق 
ب�����ني 

م����دي����ري����ة 
مديرية  م��ع  ال��ب��ل��دي��ة 

امل���رور ألخ��ذ االس��ت��ش��ارة 
االسف  كل  ومع  وال��رأي، 
يتم  ومل  ه����ذا  حي��ص��ل  مل 
املرور  مديرية  براي  االخذ 
اغلب  ان  من  نعاين  لذلك 
االس���ت���دارات ت��ك��ون غري 
ص��ح��ي��ح��ة وه����ذا اخل��ل��ل 
يكون  الشوارع  يف  احلاصل 
الطرق  مديرية  عنه  املسؤول 
يوّلد  بدوره  وهذا  واجلسور، 
كرجال  علينا  سلبيًا  م��ردودًا 
امل������رور م���ن خ����الل ك��ث��رة 
منها  نقلل  وال��ت��ي  احل���وادث 
املطبات  وض���ع  خ���الل  م��ن 
ومن  الضوئية  واالش����ارات 
مديرية  ن��ط��ال��ب  امل��ن��رب  ه���ذا 
االستعانة  واجل��س��ور  الطرق 
مديرية  يف  املوجودة  باخلربات 
اي  بإنشاء  البدء  قبل  امل��رور 
السري  بشؤون  خاص  مرشوع 
لوضع حلول انية مسبقة لكل 
حيصل  »ما  ان  مبينًا  مرشوع«، 
ال يعد خالفًا ولكن سوء إدارة 
امل���رشوع  داخ���ل  يف 

ونحن  نفسه 
تعاون  لدينا  بدورنا 

الدولة  دوائ��ر  مجيع  مع  كبري 
املتواجدة  اللجان  خالل  من 
تضم  والتي  امل��رو  مديرية  يف 
الكفاءات  من  الكبري  العدد 

واخلربات«.
وع����ن م��س��ت��ق��ب��ل امل��ط��ب��ات 
احلمداين  جييب  واحل��واج��ز، 
ستكون  القطوعات  »هذه  ان 
بناءا  وضعت  قد  ألهن��ا  ثابتة 
بعد  م���دروس���ة  ع��ىل خ��ط��ط 
بدوره  وال��ذي  املجرس  انشاء 
خفف الكثري من االزدحامات 
ذو  وهو  املرورية  واحل��وادث 

نتائج اجيابية جدا«.
اجلذرية  للحلول  بالنسبة  أما 
للتخلص من تلك القطوعات 
جم��رسات  »إن��ش��اء  يف  فتكمن 
االمام  جمرس  بداية  من  جديدة 
باجتاه شارع  اجلاير  العباس يف 
ميثم التامر نزواًل بركن البستان 
من  ويتم  معلق  جرس  ويكون 
من  املركبات  صعود  خالله 
يف  االه��يل  العباس  مستشفى 
منطقة اجلاير ونزواًل يف تقاطع 
والذي  بغداد،  باب 
ب��������دوره 
من  يقلل 
ح����ال����ة 

ت  قا ختنا ال ا
املرورية«.

التخطيط  شعبة  ملدير  كان  كام 
وامل��ت��اب��ع��ة يف م��دي��ري��ة م��رور 
حسن  حيدر  املقدم  كربالء، 
أوضح  حديث  احلسني  عبد 

تحقيقات
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حيث  مهمة،  نقاط  عّدة  فيها 
يقر يف بداية حديثه أن »هنالك 
قبل  من  حصل  قد  كبري  خطأ 
بتصميم  قامت  التي  اجلهات 
ومنها  املحافظة  يف  املجرسات 
طويريج،  ب��اب  منطقة  جمرس 
أن  املفرتض  من  ك��ان   حيث 
أطول  بشكل  املجرس  يكون 
ملسافة  ليمتد  االن  عليه  مم��ا 
ان  باإلمكان  وك��ان  أوس���ع، 
عليه  مما  اكرب  الفعالية  تكون 
االزدح��ام��ات  ل��ذل��ك  االن  
والدليل  تنتِه  مل  ولكنها  قلة 
ميدانيا  املنطقة  تعايش  عندما 
مواطنني  زخم  هناك  تالحظ 
ومركبات وبمختلف انواعها، 
من  ك��ب��رية  امكانية  وه��ن��اك 
احللول  بإجياد  املختصني  قبل 
ظاهرة  م��ن  ب��احل��د  املناسبة 
التخلص  ومنها  االزدحامات 
اىل  ونقله  املوحد  الكراج  من 
مكان اخر للتقليل من الزخم 
العرشة  وب��ح��دود  احل��اص��ل 
الكراج  اىل  تابعة  مركبة  االف 

املوحد«.
وف��ي��ام خي���ص ك���رب م��س��اح��ة 
االرصفة، يقول عبد احلسني: 
املتواضعة  نظري  وجهة  »من 
بمساحات  ارصفة  اىل  نحتاج 

ألن  اآلن؛  عليه  مما  اوس��ع 
الزخم البرشي كبري وهناك 
الزائرين  م��ن  ه��ائ��ل  ع��دد 
وخ��اص��ة ك��ب��ار ال��س��ن ممن 
ي��ق��ص��دون زي����ارة االم���ام 
الفضل  ايب  واخيه  احلسني 
السالم(  )عليهام  العباس 
م��ك��ان  اىل  ف��ي��ح��ت��اج��ون 
وفقًا  عليه  ي��س��ريون  آم��ن 
الصحيحة  ال��س��ي��اق��ات  اىل 
واسعة  شوارع  بفتح  ونطالب 
بأرصفة كبرية وعدم استغالهلا 

من قبل اصحاب املحالت«.
وي��ل��ف��ت ع��ب��د احل��س��ني إىل 
»ال��ت��ص��م��ي��م  أن  م��ه��م  ام���ر 
اخل���اط���ئ ل��ل��م��ج��رسات ال 
فحسب،  االزدحامات  خيلق 
الكثري  ب��ح��ي��اة  ي���ؤدي  وإن���ام 
جمرس  ومنها  السائقني،  م��ن 
السالم(  )عليه  ع��يل  اإلم���ام 
حيث  س��ع��د،  سيف  ح��ي  يف 
الكثريين،  أرواح  بسببه  يزهق 
تصميمه  يف  أخطاء  فهنالك 
التي  القوية  االستدارة  ومنها 
عجزنا عن معاجلتها«، مضيفًا 
من  امل��رك��ب��ات  »س��ق��وط  ان 
ظاهرة  كربالء  يف  املجرسات 
احل��ارض  ال��وق��ت  يف  منترشة 
ال��ذي  ال��ش��خ��ص  يتحملها 
فمن  املجرسات  تلك  صّمم 
ًا  جم��رسّ تنشئ  ان  املستحيل 
وجتعل حتته االالف من املشاة 
هناك  يكن  ومل  املواطنني  من 
اض��ايف(  واق��ي  )سياج  مصد 
املعنية  اجلهات  وناشدنا  هلم 
عىل  وحصلنا  ذل��ك  يف  كثريا 
جمرس  يف  مؤخرا  اجيايب  مردود 
باب طويريج ونطالب  منطقة 

بنفس املصد ان يكون موجودًا 
)عليه  ع��يل  االم���ام  جم��رس  يف 
السائق  وك��ذل��ك  ال��س��الم(، 
يتحمل جزء آخر من حوادث 

السري وسقوط املركبات«.
معاون  ال���رأي،  ويشاركهم 
كربالء  بلدة  مرور  قسم  مدير 
مهدي  هيثم  املقدم  املقدسة، 
الواسعة  الدراسة  »بعد  قائاًل: 
ل��ك��ث��رة ال��ع��ج��الت وظ��ه��ور 
ناهيك  وترفيهية  تبضع  اماكن 
عن ان حمافظة كربالء تستقبل 
يومي  بشكل  الزائرين  االف 

متكرر هذا االمر تطلب اجراء 
وامل��رور  السري  حلركة  تنظيم 
بقدر االمكان مما خيلق انسيابية 
دعا  وقد  الصحيح،  بالشكل 
مديرية املرور ان تقوم بدراسة 
واس��ع��ة ل��ت��ل��ك امل��ج��رسات 
االزدحامات  من  تعاين  التي 
الفرتات  يف  وخاصة  املرورية 
واوقات  واملسائية  الصباحية 
واملناسبات  الرسمية  العطل 
الكتل  وض��ع  وبعد  الدينية 
هناك  ان  الحظنا  الكونكريتية 
يف  بام  املركبات  بسري  حتسنًا 
والتي  االزدحامات  قلة  ذلك 
حصلنا من خالهلا عىل مردود 
من  الكثري  اراء  حسب  اجيايب 

املواطنني«.
بوضع  رأي��ه  مهدي  ويعلل 
هذه احلواجز إىل ان »تصاميم 
املجرسات  يف  االس��ت��دارات 
صحيحة  ل��ي��س��ت  احل��ال��ي��ة 
السري،  عملية  ببطئ  وتتسبب 

تحقيقات

15

20
17

ان
ير

حز

24



احل����وادث  إىل  ت����ؤدي  ك���ام 
قمنا  ول��و  الكثرية،  امل��روري��ة 
برفع تلك القطوعات لعادت 
وضعها  اىل  االزدح���ام���ات 
»هناك  ان  مؤكدًا  السابق«، 
اجل  من  نحتاجها  امور  عدة 
االزدحامات  ظاهرة  من  احلد 
التحتية  البنى  استكامل  ومنها 
يف  وخاصة  الطرق  وتوسعة 
التي  طويريج  ب��اب  منطقة 

امل��ح��اف��ظ��ات  ملتقى  تعترب 
اضافة  واجلنوبية  الوسطى 
املوحد  ال��ك��راج  وج���ود  اىل 
بوقوف  اخلاصة  والساحات 
العوامل  هذه  وكل  املركبات 
االزدحامات  بزيادة  تساهم 
العشوائي  العبور  ذلك  يف  بام 

للمواطنني«.
وي��ض��ي��ف م���ه���دي، »ن��ح��ن 
كربالء  يف  امل���رور  كمديرية 

وضعنا خطة واسعة للحد من 
وبصدد  االزدحامات  ظاهرة 
املوافقة عليها من قبل اجلهات 
نقل  ومنها  املعنية؛  احلكومية 
مكان  اىل  امل��وح��د  ال��ك��راج 
نقله  صعوبة  حالة  ويف  اخ��ر 
وهي  عنها  بديلة  خطة  فهناك 
ليكون  اخللفي  ال��ب��اب  فتح 
احلايل  والباب  للخروج  باب 
بابًا للدخول،  للخروج يكون 
الدخول  باب  ابتعدت  فكلام 
منطقة  عن  املوحد  للكراج 
عامل  فيكون  طويريج  باب 
بعض  م��ن  للتخلص  اجي��ايب 
يعلم  مثلام  االزدحامات، النه 
املركبات  دخ��ول  ان  اجلميع 
يكون  امل��وح��د  ال��ك��راج  اىل 
منتظم  الكرتوين  تنظيم  وفق 
من  امل��رك��ب��ات  متتد  وب��ذل��ك 
اىل  بالدخول  اخلاصة  الباب 

منطقة باب طويريج«.
الكتل  فان  ذلك  خالل  ومن 
والقطوعات  الكونكريتية 
حت���ت امل���ج���رسات ظ��اه��رة 
مستمرة لوجود عدد كبري من 

يف  املساعدة  السلبية  العوامل 
منطقة  جمرس  يف  خاصة  ذلك 
تعترب  ال��ت��ي  ط��وي��ري��ج  ب���اب 
العصب احليوي ومركز مدينة 
كربالء، وللحد منها جيب نقل 
اخر  مكان  اىل  املوحد  الكراج 
اخللفي  الباب  استخدام  او 
انشاء  ذلك  يف  بام  للخروج، 
للمواطنني  كهربائي  جم��رس 
التامر  ميثم  ش��ارع  يف  امل��ش��اة 
يساهم بشكل كبري من العبور 
العشوائي للمواطنني وخاصة 
حيتاجون  الذين  السن  كبار 
يولد  مما  لعبورهم  وق��ت  اىل 
انتشار  ان  ك��ام  االزدح�����ام، 
السيارات يف  ساحات وقوف 
ساهم  طويريج  ب��اب  منطقة 
وانتشار  بوجود  كبري  بشكل 
تقليصها  فيجب  االزدح���ام 
االجي��ايب  والعامل  م��ا،  نوعا 
كبري  بشكل  يساهم  ال���ذي 
باحلد من ظاهرة االزدحامات 
الشارع  بإنشاء  االرساع  هو 
حمافظة  يف  امل��ح��ي��ط  احل���ويل 

كربالء.

تحقيقات

15

20
17

ان
ير

حز

25



دني بسالم وتقبلني في شهر ربيع القران عمَّ
حيدرعاشور

املطهر،  �ضريحك  روحانية  بفيِئ  روحي  واأغ�ضل  االمل،  وبني  بيني  والزمن  امل�ضافة  واألغي  بذاتي  اأنزوي  �ضيدي.. 
واأر�ضم لنف�ضي اللوامة، بكالم اهلل ترانيم الدعاء الدائر حولك: ذاتي وكتاب اهلل الذي مل يزل يعطي الثمر يف كل 

مدها بالطهارة والقبول.. مكان وزمان، يتناجيان لعل روحي تب�ضر امامها فيعَّ
دين ب�ضالم وتقبلني يف �ضهر ربيع القران، واأرفع عني ظلمات االوهام، واأفتح يل ابواب الرحمة، وان�ضر  �ضيدي، عمَّ
علّي احلكمة، واأل�ضق ج�ضدي املجبول برتبتك، امل�ضبوغ باألوان االحالم، وبرذاذ الزائرين..على ار�ضك وحولك، 
ار�ضك  ان ت�ضطفيه  ياأمل  ان�ضان  اتكّور بني يديك �ضرخة غري وا�ضح �ضداها، و�ضورة  فاأنا  ت�ضاء..  و�ضريه كيفما 

فيكون ان�ضان..
�ضيدي، اأنا هو.. هل تراين اأعفر جبيني برتبتك..؟ هل تراين اأدو�س ترابك اآمنا كاالآخرين..؟ هل ترى روحي 
تتباهى اأنها خلقت على ار�س طهور كار�ضك..؟! وجزعت النف�س باأول �ضوت نطق ا�ضمك، اىل ان كرب اجل�ضد- ظلت 
لوامة جزوعة حزينة يف ال�ضّر ويف خلوات كربالئك تتهيئ اىل م�ضهد لقاءك.. والقلب مازال يخفق حتت ال�ضلوع، 
يبحث يف الوجوه يتح�ض�س القلوب، ي�ضاير النف�س والروح، ويلم�س قلوب العارفني، موؤمنا اأنهم يف قامو�س االمامة 

الطريق ال�ضحيح..
�ضيدي، اأرى كل �ضيء وال اأراه يف ليلة جعلتها خري من الف ليلة، لكنها ت�ضهد يل اأنني يف ليلة بلون اجلنة، ك�ضرت يف 
ج�ضدي كل الرغبات، وفكت عن روحي كل االوهام، وعطلت منظومة االماين يف نف�ضي، ففا�س القلب �ضوقا وحبا 
ور�ضا، جعلتني اأهيم بني الرو�ضتني كاأنني اأرى كل �ضيء وال اأراه..انها حا�ضة اجلمال ت�ضم رائحة وجوده وال اأراه..
اآه يا حا�ضة االنتظار، كم تذيقك الليلة من جمال امل�ضهد املقد�س روؤيا )املكان ..القراآن .. الدعاء.. االن�ضان .. ( 
الكل يت�ضفحون قامو�س االمامة وينتظرون اللحظة التي تفتح ابواب ال�ضماء لت�ضجل املالئكة ا�ضماء الوالهني..

فبينهم وبني النعيم حلظة نور مب�ضرية عام.. 
اآه يا حا�ضة القبول، كم تذيقك الليلة من حالوة ال�ضعور مب�ضهد القبول، فمن االكف ين�ضاب الدعاء �ضوءا على 

الوجوه ويف العيون، وعلى اجلبني اأثار تركتها ال�ضنون تتوهج نورا، فينفجر يف القلب قبوال ال مرّد له...
�ضيدي، هذه ليلتك العظيمة، �ضري يل اأمال مقيما يف قلبي، اتوق لقبويل عندك، انظر ايّل ، فمن مل يقدر ان يح�س 
بالر�ضا لن ي�ضع قلبه بالقبول، مل ايا�س �ضاأظل ارفع ب�ضري لل�ضماء يف حمراب �ضاحب الدماء الزاكيات، ال ريب انك 
االن تراين اتو�ضل اليك، وتدرك ان حياتي هبة خال�ضة ملن وهبته الكرامات، االمامة من ولده وال�ضفاء يف تربته 

والدعاء م�ضتجاب حتت قبته انت معي هنا  يا �ضيدي يف رحاب العتبة كاأنني اأرى كل �ضيء وال اأراه.  
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صرخة الوالء
موسى جعفر المعمار

وف����������اءا ال�������راف�������دي�������ن  يف  �����ض����م����ا  ع������ل������ٌم 
م�������ن ك�������رب�������الء ال��������������ّدم اع������ل������ن ف������ت������وة ً
وال  ال  ال�������ض���ق���ي���ف���ة  اأرج��������ا���������س  م������اه������اب 
ب���������ّل ه������م������ُه ي����ح����م����ي ال��������دي��������ار واه����ل����ه����ا
����ض���رخ���ة �����ض����اع����ت  االح��������������رار  ك����ع����ب����ة  يف 
ارت�����ق�����ى واحل�����������ق  االرواح  وت������ن������اخ������ت 
وت�����������ض�����ام�����ت ال���������راي���������ات ف���������وق ق���ب���اب���ه���ا
�������ض������ارت وم������ب������دوؤه������ا ال���������ض����ه����ادة وال�����ف�����دا
وك������ت������ائ������ب ال������ت������وح������ي������د مل��������ت ����ض���م���ل���ه���ا
وغ����������دا ل����������واء احل�����م�����د ي������ح������دوه ال����ه����وى
������ت ب���ه���م ث��������م اه������ت������دي������ن������ا اي�����������ة خ�������������ضّ
وال������ن������ور ����ض���رف���ه���م و������ض�����اد ب������ )ه������ل اأت������ى(
وال ك���������ال  ط�������اغ�������ي�������ًا  ن���������ه���������ادن  ل���������ن  ال 
ب��������ل ل������ل������والي������ة وال��������ه��������داي��������ة ن����رت����ق����ي
ف�����اط�����ٌم وال�������زك�������ي�������ة ُ  ط��������ه  ن����������ور  ه��������م 
ه�������م خ�������ري اب��������������واب احل��������وائ��������ج ل�����ل�����ورى
ب�����ورك�����ت ي�����ا اب������ن ال���������ض����اد ي�����ا رم������ز ال���وف���ا
وت�����و������ض�����م�����ت ب����ال����ن���������ض����ر دوح�����������ة ق����ائ����م
غ�������ذت�������ك ت�������رب�������ة ك��������رب��������الء ب���ف�������ض���ي���ه���ا

ل�������ّب�������ى الأج��������������ل ال������ث������ائ������ري������ن ن�����������داءا
ح������م������راء ك���ال�������ض���م�������س اال������ض�����ي�����ل دم��������اءا
ال����ط����ل����ق����اءا واخل�������ن�������ا  ه�����ن�����دٍ   اأذن����������������اب 
ملّ����������ا ع��������ال ��������ض�������وت ال�����������ض�����ب�����اع ع����������واءا
والءا ال��������راف��������دي��������ن  رب�������������وع  َع��������َم��������ت 
ي����ع����ل����وا ال����و�����ض����ي����ع����ة وا������ض�����ح�����ًا و������ض�����اءا
������ض�����ف�����اءا ك�������ال�������ب�������ارق�������ات  خ������ف������اق������ة ً 
ت����ل����ك ال����ف���������ض����ائ����ل واحل�������������ض������ود ������ض�����واءا
وجت�����ح�����ف�����ل�����ت ل�����ل�����م�����ك�����رم�����ات ر��������ض�������اءا
زح������ف������ت ج������م������وع ال�����ث�����ائ�����ري�����ن �����ض����م����اءا
وال������ن�������������ض������ر ط������������رز راي���������������ة ول���������������واءا
ب�����ه�����اءا �������ض������اء  ال�����ت�����ن�����زي�����ل  حُم������ك������م  يف 
ن���������ض����ع����ى ل�����ر������ض�����ي �����ض����ا�����ض����ة �����ض����ف����ه����اءا
ن�������ح�������و اجل����������ه����������اد وث���������ل���������ة جن�������ب�������اءا
ه��������م م��������ن ي�����ن�����ري ال�����ع�����ل�����م وال�����ع�����ل�����م�����اءا
وي��������ف��������وح ط�����ي�����ب امل�������رق�������دي�������ن �����ض����ف����اءا
ف�����ي�����ك ارت�������ق�������ى �������ض������رح ال�������وف�������ا ادب�����������اءا
االن��������ب��������اءا و�������ض������اع������ت  الح  وال������ف������ت������ح 
ع��������ذب��������ًا ف���������رات���������ًا �������ض������ائ������غ������ًا ل������ئ������الءا
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ميعاد كاظم الالونديهامة تمطر دما

اأنا من قبل كل افاك ا�ضر،  ال�ضائمون يف جوف الليل يت�ضحرون، والرج�س من�ضغل بحياكة �ضراك املوؤامرة الغتيال النور.. مبعوث 
اهلل..  نور  يطفئ  من  وحدك  قائلة:  ال�ضاللة  روؤو�س  امرتني  الوغى،  و�ضناديد  احلروب  كل  زهقها  عن  عجزت  روحا  ا�ضتل  مهمتي 

وحدك من يخنق �ضوت احمد!
يرت�ضده بعيون الغدر، يجول خل�ضة بني طرقات الكوفة �ضاعة ال�ضحر، ينقر ا�ضتار الليل، يطلب عونا ليواري خلفه �ضواأة جنايته 
النكراء.. كن يل حليفا ر�ضدا، الأ�ضق طريقي اىل حمرابه فاأفلق هامته العلياء.. الغي�س ي�ضتعر بال�ضغينة عط�ضًا، واأل�ضنة احلقد 

تن�ضب يف اح�ضائي، �ضاأم�ضك على دمائه قبل طلوع الفجر.
يد االأمري ت�ضارع قب�ضة الباب، م�ضمار يتعلق بردائه ليمنعه من اخلروج امل�ضوؤوم، وعالئم املوت �ضوائح تعرت�س �ضبيله.. اإوزات ترجوه 

املكوث قليال للتوديع االأخري؟ 
ال�ضماء مزدحمة باأمالكها، تتاأهب رهبة واجالال ال�ضتقبال �ضريع ليلة القدر، املحراب حزين، ما بال انفا�س هذا الليل.. كئيبة كاأن 

اخلطوات غري اخلطوات، تبدو مت�ضائلة.. متثاقلة كخطوات امل�ضيعني )اأ�ضدد حيازميك للموت فاإن املوت القيكا....!(. 
)تهدمت واهلل اأركان الهدى(

�ضوت الناعي وهو يجلجل م�ضافرا عرب اأثري امل�ضافات.. عاجال تبثه حناجر االو�ضياء واملر�ضلني ..اهلل اأكرب.. اهلل اأكرب.. حي على 
الليل، و�ضمت االأجواء.. لتنبج�س من  ال�ضماء �ضكون  ال�ضهادة .. حي على الوداع.. في�ضق ذاك ال�ضوت اجلليل جلربائيل من عنان 

الهامة املقد�ضة حمما حمراء.. ا�ضرارا ملكوتية هاتفة: ) فزت ورب الكعبة(.
تندفع جيو�ضا من موت �ضامت تطلب اأذنا من نف�س الر�ضول.. اأيحق لنا يا موالنا اقتحام عروقك القد�ضية؟ فيهم�س لها بنداء ال�ضرب 
والت�ضليم ان اأفتكي بعروقي، هذا ما وعدين حبيبي به، وانا الأمره مطيع واىل ربي منيب.. فموعدي معه ام�ضى قريبًا.. قريبا، وا 
وياله ا�ضحت هامة الدين تقطر دما، وتع�ضبت بعد اذ كانت للدين تاجا، باالأم�س كان يحمل على ظهره خبزا واأمانا، واجلياع على 

االبواب تنتظر قدوم الليل.
 بات االمري يحت�ضر، وااليتام على بابه حتمل اقداحا بي�ضاء بيا�س براءة احالمهم يف عودة ابيهم ليغمرهم بعطفه من جديد.. 
متاأخرة جاءت حتمل بني كفيها ال�ضغريتني كاأ�ضا من لنب، نادت بلوعة حزنها ت�ضعى خلفهم بلهفة اليتم.. امهلوين اىل اين؟ عد يا ابي 
وخذ من يدي لكي اأ�ضقيك يا مالذ اخلائفني.. لكن هيهات فاأنى للبدر االفل ان يعود! فال طرقات حنان بعد االآن توؤن�س بابك وطارقها 

ها هو ذا نع�س حممول على االكتاف اىل حيث الغروب.
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سليم كريم كريمشيا راكبًا ظهَر الخلود

اإرك����������������������������ب ب�������ن�������ف���������������ض�������ي ي��������������ا اخ����������ي
ع����������ب����������ا�����������س ي��������������ا رم�������������������ز ال������������وف������������اء
ارك������������������������ب ب�������ن�������ف���������������ض�������ي ي���������������ا اخ����������ي
وال ار�������������������ض������������������ًا  ب�����������ه�����������م  زل��������������������������زل 
ف������������ال������������ي������������وَم ي�������������وُم�������������ك ي�������������ا اخ���������ي

ت������ن������ث������ن������ي  ال  ل������������ه������������م  اذه�����������������������������ب 
واع���������������م���������������ل ب���������������ض�������ي�������ف�������ك ف�������ي�������ه�������ُم
اذا درُه����������������������������������������������م..  درَّ  ال 
ارك����������������������ب ب������ن������ف�������������ض������ي ي�������������ا ُه���������م���������ام
ف���������������ض�������ب�������ي�������ل�������ن�������ا دي��������������������������ُن االل����������������ه
�������ض������ئ������ت ان  ال������������������������������ذي  ان������������������������ت 
ب����������������ورك����������������ت اب���������������������������ُن ال�������ط�������ي�������ب�������ني
ارك������������������������ب ب�������ن�������ف���������������ض�������ي ي���������������ا اخ����������ي
ح�����������ت�����������ى ي�������������ع�������������ود ع�����������ل�����������ى ه����������������داه
ارك������������������������ب ب�������ن�������ف���������������ض�������ي ي���������������ا اخ����������ي
ي�������������ا ����������ض���������اق���������ي ال�������ع�������ط���������������ض�������ى وي���������ا
ارك������������������������ب ب�������ن�������ف���������������ض�������ي ي���������������ا اخ����������ي
ا������������ض�����������ح�����������ق ح�����������������������ض�����������ود ال�������ب�������غ�������ي
ارك��������������������������ب ف�����������دي�����������ت�����������ك ُم��������ل��������ه��������م��������ًا
ال���������ف���������ذ  .. ان����������������������ت  ع�����������ب�����������ا������������س 
ي�����������������ا م�����������������ن وف��������������ي��������������ت ب�������ع�������ه�������دن�������ا
احل�������������ض������ني اىل  ال��������������وف��������������اء  ح��������ي��������ث 
ارك��������������������������������ب ف����������������ان����������������ت ال��������������������������روح
ي��������������ا راك�����������������ب�����������������ًا ظ����������ه����������ر اخل����������ل����������ود
ب����������������ورك����������������ت ِم���������������������ن ف���������������������ٍذ وِم����������������ن
ف���������������������������������ض����������������الم ك�����������������������ل اخل������������ل������������ق
ون������������������ظ������������������ل ن������������ه������������ت������������ف ل�����������ل�����������ذي
ال�����������������������ف ال�����������������������������ض��������������الم ع������ل������ي������ك������م

اه���������������������������زم ف��������������ل��������������ول امل��������ع��������ت��������دي��������ن
وي����������������������ا اأم���������������������������������������اَن اخل����������ائ����������ف����������ني
ادح�����������������������������س دع�����������������������اء ال���������زائ���������ف���������ني
جت�����������ع�����������ل ل�����������ه�����������م م�����������������ن ع�����������ارف�����������ني
ه�������������������ذا ل������������ع������������م������������ُرك م���������������ن ������ض�����ن�����ني
ي�����ل�����ني ال  ع��������������زُم��������������ك  ف������������ال������������ع������������زُم 
ت�����������ض�����ت�����ك�����ني ال  ب���������ه���������م  ������������ض�����������رب�����������ًا 
واج���������ه���������ت���������ه���������م.. ل���������ي���������َث ال��������ع��������ري��������ُن
ح������ان������ق������ني  ... ت���������دع���������ه���������م  وال 
و����������ض���������ب���������ي���������ل���������ه���������م.. ك�������������������ذب وه����������ني
ق��������لَّ��������ب��������َت ال���������������ض�������م�������ال ع�������ل�������ى ال�����ي�����م�����ني
واب��������������������������������ُن م����������������ن ان���������������������������زع ب������ط������ني
ح�����ني ك��������������ل  يف  ل����������ه����������ا  َم�����������������������ْن  ي��������������ا 
دي����������������������ن االل����������������������������ه وخ����������������������ري دي�����������ن
ح�������������ض������ني ع�����������ق�����������ل  ذو  رك���������������������������وب 
احل������ن������ني  .. رم�������������������َز  ي������������ا  م������������ق������������دام 
م���������ض����م����م����ني  .. رك������������������������وَب  ارك��������������������ب 
ال��������ع��������امل��������ني ب�������������������رب   .. حم������������م������������يُّ 
ارك�����������������������ب ف����������دي����������ت����������ك م��������������ن ر��������ض�������ني
وان���������������������ت ا����������ض���������ف���������ى ِم�������������������������ن.. م�����ع�����ني
وك�������������ن�������������ت اوف��������������������������ى م����������������ن ق��������ري��������ن
ول��������������زي��������������ن��������������ب.. ِن��������������ع��������������َم االم��������������ني
وال�������������ري�������������ح�������������ان واحل���������������������ر ال������ي������ق������ني
وح������������ام������������ي������������ًا َح���������������������������رَم احل�������������ض������ني
ق�������������م�������������ر م����������������ع����������������نٍي ل�������ل�������ح���������������ض�������ني
ل�������ل�������ع�������ب�������ا��������س م���������ق���������ط���������وع ال�������ي�������دي�������ن
ب������������������������ذَل ال�����������ي�����������دي�����������ن وك�������������������ل ع�����ني
ي�������������ا ف�����������������ذُّ ان����������������������َت م�������������ع احل�������������ض������ني
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سوق الشيوخ حاضرة العلم واألدب

ذاكرة مدينة

مدينُة النجف الثانية.. 

ل��كلِّ مدين��ة وظيفته��ا ،وخصائصها ،ومزاياه��ا ..هناك م��دن بحرية ،وأخرى 
صناعي��ة، وزراعي��ة ، وس��ياحية آثاري��ة –دينية ، وم��دن ثقافي��ة .. ومن المدن 
الثقافية الكبرى بالعراق النجف )الكوفة( و)البصرة ( في أزمنة العلم والفكر 
والفقه واللغة حتى إن مدرس��تي )الكوفة والبصرة( خّرجت أساطين علماء 

اللغة وغيرها من األفانين .

 ومن المدن التي أثرت الحياة الثقافية بعصور مختلفة من تأس��يها إلى اليوم )س��وق الشيوخ(؛ 
فالحض��ارة الس��ومرية  تركت ريادتها بالبش��رية من تخوم هذه المدينة  من أور- أريدو –س��ومر 
–لك��ش و1000 م��ن المواق��ع اآلثاري��ة تتحدث عن عط��اء الحضارة الس��ومرية التي أقنع��ت العالم 
بدخوله��ا إل��ى الئحة التراث العالمي باليونس��كو ،وهم لهم الفخر بضم أولى مدن اإلس��تيطان 

الحضاري البشري ..

 صباح محسن كاظم
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ذاكرة مدينة
اإلسالمي  الباحث  كتاب  يف 
آل  )طاهر  املؤلف   واخلطيب 
عكلة (  بأربعة فصول ، دّون 
بكتابه  الشيوخ  سوق  تأريخ 
املوسوعي ب)742 ( صفحة 
.. ورد بالفصل األول لتاريخ 
تاريخ  والثاين  املنتفق  شيوخ 
أما  والتطور   النشأة  املدينة 
العلمّي  البعد  الثالث   الفصل 
السمة الواضحة والطاغية عىل 
املدينة ،فيام  وضح »املؤلف« يف 
الفصل الرابع الصبغَة الثقافية 

كان حافاًل باألدب واألدباء. 
)النجف الثانية سوق الشيوخ 
حارضة العلم واألدب  نشأهتا 
العلمية   أرسه���ا  وت��ط��وره��ا 
ال��ص��ادر  األدب���ي���ة(  هنضتها 
/ب���ريوت  ال��س��الم  دار  ع��ن 
علمٌي  جهٌد  /2016/ط1.. 
للمؤلف  ك��ب��رّي  وت��وث��ي��ق��ٌي 
إغناء  ،والكتاب  بعلمِه  الغزّير 
للمكتبة العراقّية والعربّية وملن 
ووطنه..   بلده  تأرّيخ  يعشق 
شافّية  واف��ّي��ة  دراس��ة  تضمن 
املنتفك )املنتفق(  كافّية إلمارة 
،والعشائر  العثاميّن  والوجود 
ال��ع��رب��ّي��ة ،وامل����ع����ارك ضد 
العثامنيني الظلمة  ، كيف كان 
جيبون الرضائب بعنوة ، وكيف 
قاومت العشائر باجلنوب تلك 
التي  ال��رتك��ّي��ة  السلوكيات 
لشعبنا  تيسء  والزالت  كانت 
، ثم مّر يف ص 109 بتأسيس 
النارصية : ) كانت بلدة سوق 
يف  اللواء  مركز  هي  الشيوخ 

باشا  مدحت  ،فارتأى  البداية 
أخ��رى  مدينة  إىل  االن��ت��ق��ال 
الشامل  إىل  الفرات  عىل  تشاد 
املدينة  ببناء  رشع  وقد   ، منها 
تصميمها  وضع  حيث  فعاًل 
)جولس  بلجيكي  مهندس 
نسبة  النارصية  وسميت  تيل( 
)أم��ري  ال��س��ع��دون  ن��ارص  إىل 
القول  املنتفك(،وممكن  قبيلة 
تشاد  مدينة  أول  النارصية  أن 
يف العراق عىل الطراز احلديث 
عريضة  ش��وارع  ذات  هي  إذ 
تقاطعت  وق��د   ، مستقيمة 
،وهذا  مجياًل  هندسيًا  تقاطعًا 

األمر مل يكن مألوفًا يف العراق 
إىل  باهلامش  يؤرش  ذاك(   يوم 
الوردي، ملحات  املصدر  عيل 
بالطبع   ،2/  265 اجتامعية: 
من  كل  يذكرها  املعلومة  هذه 
كتب بتأريخ العراق منذ قرون 

إىل اآلن . 
طاهر   « السيد  ح��ّش��د  وق��د 
التأريخ  بكتابه    « عكلة  آل 

الشيعية  لألرس  عنه  املسكوت 
تأسيس  منذ  الوطنية  بمواقفها 
لقرون لكل  املدينة ومقاومتها 
،ثم  العثامنيني  م��ن  ال��ط��غ��اة 
والتصدي   ، االنكليز  مقاومة 
بعد  ال��ربي��ط��اين  ل��إح��ت��الل 
،ودور  األت������راك  س���ق���وط 
الفقهاء ،والعلامء ، يف النجف 
املقدسة  وك��رب��الء  األرشف 
،وللتبليغ  الصفوف  ل��رص 
والنواحي  باألقضية  الديني 
العراقي  اجلنوب  بعمق  النائية 
،كذلك اإلرتباط  بني األحساء 
واألرس  امل��م��ل��ك��ة  وش��ي��ع��ة 

الشيوخ  س��وق  يف  العلمية 
األرس  ع����رشات  ،ون������زوح 
وتطرق   ، فيهام  لإستيطان 
للشخصيات  عديدة  بفصول 
العلامئية ،والدوواين ، واألرس 
متثل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  العلمّية  
لعاصمة  العقائدي  اإلمتداد 
 ، األرشف  ال��ن��ج��ف  ال��ع��ل��م 
العديدة  بالقصائد  كتابه  وزّين 

الشيوخ  س��وق  م��ن  لشعراء 
الذين  املبدعني  من  ،وأجيال 
،فاملعروف  املدينة  هبم  تعج 
تنتج  مدينة  الشيوخ  سوق  إن 
)الفصيح-  بشقيه  األدب  
تقديمها  عن  فضاًل  الشعبي( 
 ، الشجعان  ،الرجال  للساسة 
سرية  ويف    ، الكرام  والشيوخ 
من  مواليد 1959  إنه  املؤلف 
عام  بعد  هاجر  الشيوخ  سوق 
،وع��اد  الفقه  دارس���ًا   1980
بكربالء  ليستقر   2003 بعد 
من  العديد  ولديه  املقدسة  
الصادرة  اإلسالمية  املؤلفات 

وسورية  لبنانية  نرش  دور  عن 
وايرانية وعراقية منها –حصاد 
اإليثار  رمز  األنصار   – املنايف 
وضحية األثرة- رأس احلسني 
به؟  ط��اف  ؟م��ن  إحتزه  من   :
أي��ن دف��ن ؟ -ع��رب يف قصص  

ومؤلفات أخرى .
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مشاركات

يعترب  امل��ب��ارك  رم��ض��ان  شهر 
عند بعض املسلمني هو الركن 
االس��الم  ارك���ان  م��ن  الثالث 
وع��ن��د ال��ب��ع��ض االخ����ر هو 
ومهام  الدين،  فروع  من  الثاين 
بني  واالراء  املسميات  كانت 
رمضان  شهر  فانه  امل��ذاه��ب، 
الدين  يستقيم  ال  بدونه  الذي 
االسالمي، حيث قال اهلل تعاىل 
يف كتابه الكريم : )يا اهيا الذين 
كام  الصيام  عليكم  كتب  آمنوا 
قبلكم  م��ن  ال��ذي��ن  ع��ىل  ُكتب 
لعلكم تتقون( – البقرة 183-

. وهذه االية جاءت تأكيدًا بأن 
عىل  فرضًا  جاء  رمضان  شهر 
املسلمني  من  عاقل  بالغ  كل 
وليس اختيار او رغبة وان من 
عذر  بدون  صومه  ترك  حياول 
ويعد  عليه،  تعاىل  اهلل  يعاقبه 
افضل  من  الكريم  الشهر  هذا 
تعاىل  اهلل  خ��ّص  وب��ه  الشهور 
كثرية  مزايا  به  وجعل  العباد 

االجور  تضاعف  وبه  وعديدة 
وي����زداد ال��ث��واب وت��ك��ون به 
العباد اكثر حبًا وصفاء ونقاوة 
بقدومه  والرتحيب  الستقباله 
بشتى  ب��ه  ل��ل��ت��ربك  وال��ت��ه��ي��ؤ 
تقرهبم  التي  والطرق  الوسائل 
رحابه  ظل  يف  ليعيشوا  اهلل  اىل 
ايامه  طيلة  اجلميل  وع��ط��اءه 
املباركة وحيث انه شهر القران 
جربائيل  االمني  به  نزل  الذي 
رسولنا  عىل  ال��س��الم(  )عليه 
وآله  عليه  اهلل  )ص��ىل  الكريم 
ألنه  القيام  شهر  وهو  وسلم( 
والتقرب  به،  العبادات  لكثرة 
ال��ط��اع��ات  ت��ك��ث��ر  هلل ح��ي��ث 
ترجوا  خمبتة  بقلوب  واالقبال 

اهلل تعاىل بالعتق من النار.
وتفطري  الصدقات  شهر  وهو 
الصائمني ولو بشق مترة لكسب 
ذلك  واعتبار  والثواب  االجر 
بمثل اجر الصائمني وال ينقص 
الشهر  وهبذا  شيئًا  اجرهم  من 

واملساكني  الفقراء  تفقد  جيب 
الشهر  ه��ذا  يف  اح��وج  ألهن��م 
وهكذا اعامل يف هذا الشهر هي 
العبد اال اهلل  عبادة ال يعلم هبا 
عليها  جيزي  الذي  وهو  تعاىل 
العبد  صدق  يعلم  ال  وكذلك 
تعاىل  قال  حيث  تعاىل  اهلل  اال 
اال   ، له  آدم  ابن  عمل  )كل   :
به(  اجزي  وانا  يل  فانه  الصيام 
لذلك فاننا بحاجة اىل ان يفتح 
اهلل لنا بابًا من الرمحة نلتمس منه 
العفو والغفران عن تقصرينا يف 
الذنوب  واقرتافنا  عبادته  حق 
بأن  واثقون  اننا  حيث  الكثرية 
اهلل تعاىل يتجاوز عن سيئاتنا اذا 
الكريم  الشهر  هذا  يف  اخلصنا 

وسائر االيام..
من  نجعل  ال  ان  علينا  ل��ذا 
واج���واء  ال��ع��ب��ادي��ة  طقوسنا 
حياتنا  م��ن  ال��ف��ري��د  ال��ش��ه��ر 
عبادية  طاعة  فقط  وحتركاتنا 
وحدها بل تشمل كل النواحي 

فيها  بام  واالخالقية  االنسانية 
الطعام  اطعام  من  اخلري  اعامل 
وتفقد العوائل الفقرية وااليتام 
القوات  م��ن  الشهداء  وارس 
الشعبي  واحل��ش��د  املسلحة 
املواد  رشاء  يف  التبذير  وع��دم 
يف  واحد  طبق  واعتامد  الزائدة 
االفطار والسحور، وعدم رمي 
عىل  واحل��رص  الزائد  الطعام 

توفريه للمحتاجني...
وخ��ت��ام��ًا اؤك���د واذك���ر قول 
الرسول االكرم )صىل اهلل عليه 
استطاع  )م��ن   : وسلم(  وآل��ه 
النار  من  وجهه  يقي  ان  منكم 
ولو  فليفعل،  مت��رة  بشق  ول��و 
جتدوا  مل  ف��ان  م��اء،  من  برشبة 
من  الناس  اهيا  طيبة،  فبكلمة 
الشهر  ه��ذا  يف  منكم  حسن 
خ��ل��ق��ه ك���ان ل���ه ج����واز عىل 

الرصاط(...

االخالص
 في شهر الصوم

عبد الستار جابر الكعبي
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صوت الشيعة

حياتك  يف  ي���وم  ك��ل  »ع���ش 
وكأنه آخر أيامك، فأحد األيام 
من  تقدم  ما  كذلك«.  سيكون 
من  أكثر  ثناياه  بني  حيمل  كالم 
عىل  ف��ح��واه  وينطوي  معنى، 
وسعيد  ودروس،  م��واع��ظ 
اىل  يرتمجه  من  عظيم  حظ  وذو 
حقائق تالزم أفعاله وأقواله يف 
حياته. فبرصف النظر عن تعدد 
ومعتقداتنا،  وأدياننا  أجناسنا 
نؤمن  مطلقة  حقيقة  ه��ن��اك 
هي  احلقيقة  تلك  مجيعنا،  هبا 
امل����وت، ف��ك��ل ف���رد م��ن��ا عىل 
سواء  ما،  يوما  يموت  انه  يقني 
أع��اج��ال ك��ان ه��ذا أم آج��ال! 
ليس  امل��وت  أن  مجيعنا  ونعلم 
هناية املطاف، بل هو بداية حياة 
قد  كنا  التي  احلياة  تلك  عليا، 
حياتنا  يف  األوىل  لبناهتا  وضعنا 

الدنيا، وكام قيل:
املوت ما عف عن عبد وال ملك
         كالنهر جيرف األقذار والذهبا

أمر  اليه  يوَكل  من  عىل  عجبي 
أنه  اليقني  علم  عامل  وهو  قوم، 
عنه  وُيسأل  عليه،  سيحاَسب 

ال  أن��ه  غري  خالقه،  أم��ام  يوما 
فعل  ودوام  ب��دء  حسن  يوليه 
والعجب  خ��ت��ام..!  وم��س��ك 
باخلري  يرفل  ملن  العجب،  كل 
قيادي  منصب  ظل  يف  والنعيم 
ج��اه  او  م��رم��وق��ة  وظ��ي��ف��ة  او 
بام  يصونه  وال  عليه،  حُي��س��د 
عىل  السائدة  األحكام  يريض 
العدل  بتطبيق  ت��ق��دي��ر،  أق��ل 
بالرعية،  واحلسنى  واإلنصاف 
كل  التحديد  وج��ه  عىل  أعني 
احلكومة  يف  منصبا  تبوأ  م��ن 
ممن  الدولة،  مؤسسات  يف  او 
مبارش  غري  او  مبارش  تأثري  له 
اآلنية  العراقي  الفرد  حياة  عىل 
أنستهم  فهل  واملستقبلية. 
الدنيوية،  ومغرياهتا  املناصب 
لوجودهم؟  احلتمية  النهاية 
السلطة،  أَحلَّ هلم كريس  وهل 
والعرف  واملنطق  اهلل  حرمه  ما 
واألخالق واإلنسانية. يف أيامنا 
بصيص  نستشف  ونحن  هذه 
بانفراج  ضيقة،  كوة  من  أمل 
أزماتنا وانتقالنا -كام يفرتض- 
من حال اىل حال خري منه، عىل 

القيادة  م��راك��ز  يف  املسؤولني 
التحيل  القرار،  صنع  ومواقع 
األم��ور،  صغائر  ع��ن  بالتنزه 
بالعرشات  عهدناها  التي  تلك 
بل املئات من متبوئي املناصب 
صغائر  وما  البلد،  يف  املرموقة 
األمور التي قصدهتا إال اجلانب 
التي  الشخصية  واملنافع  املادي 
والتي  السابقون،  اليها  سعى 
وأخذ  جتاوزها  الالحقني  عىل 
التي  النتائج  والعظة من  العربة 
لو  إذ  اليها مع غريهم.  أفضت 
اسرتجعنا ما آلت اليه سياسات 
مسؤولون  انتهجها  خاطئة 
الرضر  أن  للمسنا  الدولة،  يف 
كاهل  ع��ىل  يقع  ك��ان  األك���رب 
املواطن، وهو اخلارس األول من 
مال  من  وما  ساسته،  هتورات 
مرسوق إال استحال اىل مجرة يف 
قطعا  والسارقون  سارقه،  بطن 
يعلمون »إنام يأكلون يف بطوهنم 
ول��س��وء طالع  ل��ك��ن،  ن����ارا«، 
الضمري،  تأنيب  أن  العراقيني 
عامال  ليست  النفس  وحماسبة 
)هذا  ساسة  أغلب  لدى  فاعال 

ال��وك��ت(، األم��ر ال��ذي سول 
العنان لنفوسهم يف  هلم إطالق 
الرسقات،  تلو  الرسقات  تنفيذ 
ستستقر  التي  بالنار  آهبني  غري 
يرعون  ال  وه��م  بطوهنم،  يف 
هم  بل  هلم،  املجتمع  ردع  من 
أنانية،  بكل  غيهم  يف  يتامدون 
لسطوة  يكون  أن  جيب  وهنا 
، يعلو فوق  القانون صوت مدوٍّ
املتصيدة  الناشزة  األص���وات 
يف  تنخر  والتي  املياه،  عكر  يف 
فبالقانون  الدولة،  مؤسسات 
خيرج  وحده  واحل��ازم  الصارم 
العراق من النفق املرعب الذي 
أربعة عرش عاما،  منذ  فيه  ولج 
احلال  يتغري  وحدها  وبالقوة 
يف  العراقيون  اليه  يصبو  ما  اىل 
والرصامة  القوة  وبغري  بلدهم، 
تكون  لن  القانون،  تطبيق  يف 
ه��ن��اك دول����ة وف���ق امل��ع��اي��ري 
بل  العراق،  اسمها  الصحيحة 

ستكون غابة.

 في شهر الصوم
القانون وتأنيب الضمير 

مشاركات

علي علي
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تحّديات حقوق اإلنسان في العراق

حقوق  حتقيق  إىل  ال��ط��ري��َق  »إّن 
وسالكة،  معّبدة  ليسْت  اإلنسان 
ول��ي��س��ت ق��اب��ل��ة ل��الس��ت��رياد من 
بتحقيقها  التوهم  يف  أو  اخل��ارج، 
ب��م��ج��رد إص������دار ق���وان���ني أو 
فحتى  بتنظيمها،  تعنى  دس��ات��ري 
تسعى  ال��ك��ربى  الديمقراطيات 
اإلنسان  حقوق  حتقيق  إىل  ج��ادة 
يتناسب  وب��ام  مبادئها  وتطبيق 
البرشي  التطور  متطّلبات  م��ع 

املعارص«.
كتاب  سطور  به  انتهت  بام  نبدأ 
)حت��دي��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان يف 
اجلنايب،  حسن  للوزير  العراق(، 
 76( بواقع   ،2016 عام  الصادر 
املتوسط،  القطع  م��ن  صفحة( 
موضوعة  اجل��ن��ايب  يبحث  حيث 
حلاًم  أصبحت  األمه��ي��ة  غاية  يف 
ليست  كاَنت  وإن  العراقيني،  لكل 
االهتامم  هلذا  ربام  ولكن  باجلديدة 
واملهتمني  املختصني  ق��ب��ل  م��ن 
يساعد  أن  للمسؤولية  واملتصدين 
برتسيخ مفهوم حقوق اإلنسان يف 
بكرة  ديمقراطية  جتربة  يعيش  بلد 
من  يعاين  الزمن  من  لعقود  وظّل 

االضطهاد واحلرمان، 
يقّسم اجلنايب كتابه إىل )12 عنوانًا 
مبارشة  ات��ص��ااًل  تتصل  ف��رع��ي��ًا( 

ب��م��وض��وع��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان، 
التارخيية  اجل����ذور  م��ع  وب��داي��ة 
هل��ذا امل��ف��ه��وم، ث��م ع��ن��وان ملف 
مسكوت  وان��ت��ه��اك��ات  مسيس، 
ع��ن��ه��ا، امل�����وروث االج��ت��امع��ي، 
التعاهدية  لالتفاقات  االن��ض��امم 
اإلرث  داع��ش،  هجوم  الدولية، 
أجانب  مقاتلون  االس��ت��ب��دادي، 
والفقر،  احل��روب  ارهابيون؟،  أم 
الدولية،  اإلنسان  حقوق  منظامت 
ال��ق��رسي،  الصهر  إزاء  االن��ت��امء 
حقوق اإلنسان ودحر اإلرهاب(.

التارخيية،  اإلض��اءات  مع  وب��دءًا 
»التاريخ  ان  اجلنايب  يقول  حيث 
ال  انتهاكات  شهد  ق��د  ال��ب��رشي 
الطغاة  احلكام  أي��دي  عىل  حتىص 
والغزاة، ممن ارتكبوا أفعاال وحشية 
أيضًا  شهد  كام  العصور،  مر  عىل 
ومجاعات  ألف��راد  بطولية  ص��ورا 
العامل،  مناطق  خمتلف  يف  وشعوب 
ممن سعوا إىل االنعتاق من العبودية 
والتمييز،  واالضطهاد  والتعسف 
املعتقد  أو  العرق  أو  اللون  بسبب 
وسجلوا  االجتامعي،  الوضع  أو 
النزوع  يف  مضيئة  صفحات  بذلك 
وامل��س��اواة،  احلرية  نحو  البرشي 
سجنا  ك��ربى،  تضحيات  وقدموا 
وإبعادا أو تعذيبًا أو قتال أو صلبا، 

واحلق  احل��رة  الكلمة  عن  دف��اع��ًا 
فأصبحوا  ال��ك��ري��م��ة،  احل��ي��اة  يف 
والثبات  للمقاومة  رم��وزًا  معها 
أض��اءت  وقناديل  امل��ب��ادئ،  ع��ىل 
ل��ش��ع��وهب��م، ول��ل��ب��رشي��ة مج��ع��اء، 
دروب االستقالل وصون الكرامة 

واحلرية.
اإلعالن  إلط��الق  كان  ويضيف، 
باريس  يف  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
 1948 عام  األول  كانون   10 يف 
هبا  أصبح  خمتلفة  بمرحلة  إيذانًا 
وحقوقه  اإلن��س��ان  ك��رام��ة  ص��ون 
باإلضافة  فاإلعالن  ساميًا،  هدفًا 
إىل رمزيته األخالقية والسياسية يف 
إدانة جرائم اإلبادة وجرائم احلرب 
وإعالنه  اإلنسانية،  ضد  واجلرائم 
قد حتررت  كانت  التي  باريس  من 
توا من االحتالل النازي، فهو أول 
وثيقة دولية ألزمت الدول باحرتام 
حقوق اإلنسان األساسية، وأصبح 
يف  فارقة  عالمة  اللحظة  تلك  منذ 

التاريخ البرشي.
العاملي  اإلع����الن  اك��ت��س��ب  ل��ق��د 
حلقوق اإلنسان منذ إعالنه يف عام 
الزمن،  مع  عظمى  أمهية   1948
قبل  الوضع  عليه  كان  بام  مقارنة 
احلرب العاملية الثانية، كذلك تطور 
كثريا  ال��دويل  املتحدة  األمم  نظام 

قرأُت لك..
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قرأُت لك..

حقوق  قضية  وأصبحت 
فيه،  مركزية  قضية  اإلنسان 
استخداماهتا  م��ن  بالرغم 
تطبيقها  وانتقائية  السياسية 

يف كثري من احلاالت.
قائم  اجلديد  الدويل  فالنظام 
عىل ثالثة أعمدة هي السالم 
اإلنسان،  وحقوق  والتنمية 
وحتاول املنظمة الدولية قدر 
االمكان تسهيل سري الدول 
االجتاهات  هب��ذه  األعضاء 
املتناغمة الثالث، ولكن عىل 
طرق معبدة بالنوايا احلسنة، 
يف ظل رصاعات ختتلف يف 
ال��دول  مقاربات  خضّمها 
املفاهيم  بتلك  يتعلق  فيام 

اختالفًا جذريًا.
ونقرأ: أن العراق وهو عضو 
مؤسس يف النظام األممي، ما 
حتقيق  ع��ىل  ق��ادر  غ��ري  زال 
تقدم ملموس عىل مستويات 
وحقوق  والتنمية  السلم 
عديدة،  ألسباب  اإلنسان، 
بحقوق  األم��ر  تعلق  بقدر 
االنغامس  منها  اإلن��س��ان، 
وح����روب  رصاع�����ات  يف 
وانسداد  وخارجية  داخلية 
السياسية والتنموية،  اآلفاق 
ال���ن���ات���ج ع���ن س��ي��اس��ات 
ال��دك��ت��ات��وري��ة امل��غ��ام��رة 
ومتعلقاهتا  وال��ع��ش��وائ��ي��ة 
ال��ت��دم��ريي��ة، وب��األخ��ص 
احلصار االقتصادي الطويل 
واالح���ت���الل واالره����اب 
وغ����ري ذل����ك م���ن ن��ت��ائ��ج 
أدت  وتعويضات  ورشوط 
يف  التباس  من  إىل  أدت  فيام 
ومنها  الوطنية  األولويات 

قضية حقوق اإلنسان.
يتبع..

سالٌم وليس استسالم!
من كتاب )اإلمام الحسن ـ عليه السالم ـ رائد السالم في اإلسالم( للسيد محمد علي األشيقر

مل يكن اإلمام احلسن )عليه السالم( لريفع 
من  حال  وبأي  معاوية  مع  الصلح  وثيقة 
السائدة  ال��ظ��روف  كانت  ل��و  األح���وال، 
وأطاعه  له  وأخلص  وطبيعية،  اعتيادية 
مرغاًم  اضطر  أنه  إل  جيشه،  وق��ادة  قومه 
مكرهًا وعىل أحر من اجلمر يف إمضاء هذه 
من  هو  معاوية  بأن  علمه  رغم  الوثيقة، 
طغاة األرض وفساقها وأرشارها ال يلتزم 
إمضاء   � ذلك  بوعد، وكان  يفي  بعهد وال 

وثيقة الصلح � لألسباب التالية:
الذي  واالنحالل  والتمّرد  العصيان   .1
أصاب جيش اإلمام احلسن )عليه السالم( 

ومن األغلبية.
2. قوة جيش معاوية من الناحية العسكرية 

وإطاعة أفراده له طاعة عمياء.
يف  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  رغبة   .3
حقن دماء املسلمني وعدم إراقتها من دون 

مربر.
لعدة  السالم(  )عليه  اإلم��ام  تعرض   .4
وعدم  اضطراب  بسبب  اغتيال  حماوالت 

استقرار الوضع الداخيل.
البلد  وزع���امء  اجل��ي��ش  ق���ادة  خيانة   .5
ومنهم  إليه،  وانتقاهلم  بمعاوية  واتصاهلم 
كام يذكر التاريخ )احلكم الكندي، واملراد، 

وعبيد اهلل بن العباس(.
السالم(  )عليه  احلسن  اإلم��ام  رغبة   .6
ورسيرته  خبثه  وكشف  معاوية  فضح  يف 
تعٍد  من  نفسه  يف  يكنه  وما  األشهاد  أمام 
بدماء  واستهانته  اإلسالمية  العقيدة  عىل 
من  وجترده  العام  للامل  وتبذيره  املسلمني 

القيم األخالقية واالجتامعية والدينية.
7. إن عصمة اإلمام احلسن )عليه السالم( 
بمصلحة  أعلم  فهو  األمة،  بأمور  ودرايته 
أرواحهم  عىل  احلفاظ  وسبل  املسلمني 

وأمواهلم من القتل والنهب.
فيا لعظمة هذا اإلمام املظلوم، حني اشرتط 
هذا  مصلحة  يف  هي  رشوط��اً  معاوية  عىل 
وحفاظًا  مصلحته(،  )وليست  ال��دي��ن، 
املخلصني،  وأصحابه  أهله  أرواح  عىل 
اروع  من  واحدة  بحق وحقيقة  تعد  والتي 
التاريخ والتي  االتفاقات والسياسات عرب 
السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  هبا  اختص 
املبادئ  ص��ان  قد  الصلح  هب��ذا  أن��ه  حيث 
واألفكار اإلسالمية اجلليلة وحفظ أرواح 
غذا  حيث  والتصفية  اإلب��ادة  من  الناس 
لوجوههم  ومبيضًا  للمؤمنني  معزًا  بذلك 

وبطاًل ورائدًا للسالم من دون منازع.
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عادات وتقاليد غريبة في رمضان...! 
املبارك، إال  العادات والتقاليد، وخاصة يف شهر رمضان  العامل بعدد من  تتميز بعض دول 
املبارك، وكان من أكثرها طرفة أن  الشهر  الطرافة والغرابة وترتبط بقدوم  أهنا ال ختلو من 
املسلمني  أحد  استمع  وإذا  املوسيقى،  أنواع  من  نوع  ألي  االستامع  يقاطعون  ليبرييا  يف  املسلمني 

للموسيقى يف شهر رمضان ينظر إليه املجتمع عىل أنه )مفطر( وال يصوم رمضان.
وختتلف تلك العادات املوجودة يف هذه الدول؛ فمنها الفرح باستقبال الشهر وترقب هالله وهتيئة املساجد 
مجيع  من  والعابدين  املصلني  وكثرة  الزيارات  وتبادل  األرحام  وصلة  ووصوله،  بحلوله  والتهنئة  واملصليات 
وتالوة  صالة  من  العبادة  يف  اجليد  النشاط  إىل  إضافة  وفقراء،  أغنياء  ونساء،  رجااًل  وكبارًا،  صغارًا  الطبقات 

واعتكاف ودعوة وإنفاق ىف سبيل اهلل، وغري ذلك مما اعتاده الناس يف رمضان.

حول العالم
منوعات

نيجيريا:
ان افضل أكالت اإلفطار يف نيجرييا هي )إيكومومو( وهى 
وهي  يل(  )أويل  ومعها  املطحونة  الذرة  من  مصنوعة  أكلة 
مصنوعة من نبات اللوبيا أو )أكارا(، وبجانب ذلك توجد 
الفواكه مثل املوز والربتقال، ومن عاداهتم أن يأكل كل فرد 

من األرسة بصحن مستقل ولو كان صغريًا.

 اليونان:
يستعد املسلمون ذوو األصول العربية الستقبال شهر رمضان 
اإلفطار  يف  تستخدم  التي  )املصليات(  بإقامة  اليونان  يف 
اجلامعي، وكذلك إقامة املسابقات واألنشطة الرمضانية، كام 
يتميز هذا الشهر بانتعاش حركة التجارة فيقبل املسلمون عىل 

رشاء املستلزمات واحللويات الرمضانية.

الهند:
وهي  )الغنجي(  والسحور  اإلفطار  عند  اهلنود  يتناول 
للصائم  متنحه  ملا  تناوهلا  عىل  اعتادوا  التي  الشوربة 
اللحم  األرز وقليل من  دقيق  قوة، فهي حترض من  من 

وبعض البهارات. 
كالتمر  أنواعها  الفواكه عىل  تناول  اهلنود عىل  وحيرص 
مرشوب  حيتسون  وهم  وغريها،  والعنب  والربتقال 
أيام  يف  لدهيم  املفضل  امل��رشوب  يعترب  الذي  )اهلرير( 

الصوم، وهو حيرّض من احلليب والسكر واللوز.
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وقراءة  بالصالة  ويعمروهنا  املساجد  مصابيح  القمر  جزر  يف  املسلمون  يشعل   
القرآن الكريم خالل الشهر املبارك الذي تكثر فيه حلقات الذكر وتالوة القرآن 
وقت  حتى  السهر  ويظل  رمضان،  بقدوم  إعالًنا  بالطبول  ويرضبون  الكريم، 
السحور. ومن األطعمة الرئيسة عىل مائدة الفطور يف جزر القمر )الثريد( إضافة 

إىل اللحم واملانجو واحلمضيات، وهناك مرشوب األناناس والفواكه.

من أبرز عادات املسلمني يف الفلبني خالل الشهر 
عىل  واإلقبال  وإنارهتا  املساجد  تزيني  الكريم 
الصالة فيها، وحيرص املجتمع اإلسالمي الفلبيني 
يف شهر رمضان عىل تقديم اخلدمات االجتامعية 
الفقراء  أن األغنياء يستضيفون  للمحتاجني، كام 
الشهر  خالل  الصدقات  وت��وزع  موائدهم  عىل 
موائد  عىل  األطعمة  أهم  ومن  النصف.  ليلة  يف 
املسلمني يف الفلبني طبق )الكاري كاري(، وهو 
السكر  م��رشوب  وكذلك  بالبهارات،  اللحم 

واملوز وجوز اهلند.

أمام  أبواهبا  فتح  عىل  هناك-  املسلمني  عدد  قلة  رغم  اليابان-  يف  املساجد  حترص 
املسلمني وغري املسلمني من أجل تعريفهم بالدين اإلسالمي، ومن أبرز مظاهر شهر 
الروابط بني  اليابان تنظيم مآدب اإلفطار اجلامعي وذلك من أجل زيادة  رمضان يف 
املسلمني يف هذا املجتمع الغريب، وتكون هذه املآدب بدياًل عن التجمعات اإلسالمية 

املعروفة يف أيٍّ من البلدان األخرى بالنظر إىل غياب هذه التجمعات يف اليابان.

الكاميرون:

الفلبين:

 اليابان:

جزر القمر:

أي  استعداًدا الستقبال  املبارك،  والشقق طوال شهر رمضان  البيوت  أبواب  غلق  الكامريون عىل عدم  املسلمون يف  حيرص 
صائم أدركه األذان قبل الوصول إىل بيته، فيدخل لإفطار والتعارف مع إخوانه من املسلمني الذين يمثلون نصف املجتمع 

عىل األقل، ويزداد عدد املقبلني عىل اإلسالم والدخول فيه تأثرًا بسلوكيات املسلمني.
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واحة األحرار

عراقي يسعى لدخول غينس من خالل 
زراعة اطول نبتة )كرفس( بالعالم

عادات رمضانية..

أقسام الصوم

نجح الطالب)عيل احسان( مرحلة ثانية يف كلية الزراعة ب جامعة دياىل، 
من زراعة اطول نبتة )كرفس( يف العامل، بارتفاع غري مسبوق عىل مستوى 

العامل بطول بلغ) 185 ( سم. 
وقال )احسان(: انه متكن من إنتاج نبتة الكرفس هبذا االرتفاع بعد ادخال 
تعديالت عىل طريقة رش احدى منظومات النمو )اهلرمونات(، مضيفا 
ان هناك زيادة ملحوظة يف درجة الكلورفيل اضافة اىل ان املحتوى املائي 
ضعف   25 اىل  البذور  انتاج  زيادة  مع  االضعاف  عرشات  زاد  بالنبتة 
موسوعة  لدخول  يسعى  انه  مؤكدا  )املحيل(،  الطبيعي  بالنبات  قياسا 

غينس العاملية من خالل انتاج اكرب نبته كرفس يف العامل.

جرت العادة خالل شهر رمضان املبارك، أن يقيم العراقيون العديد من الطقوس 
والتقاليد اخلاصة هبذا الشهر الفضيل، والتي تؤّكد عىل التالحم واملحّبة والتوادد 
بني الناس، ومن بني هذه العادات الرمضانية، تبادل صحون الطعام بني أهايل 
مذاقها  وهلا  البيوت  ربات  جتهزها  خاصة  أطعمة  وهنالك  الواحدة،  املنطقة 
وأمهيتها خالل شهر الصوم، ومنها األطباق الرئيسية للامئدة إضافة إىل احللويات 

واملعّجنات التي حترّض يف املنزل.

يقّسم علامء األخالق الصوم إىل ثالثة أقسام هي:
1. الصوم العام.

2. الصوم اخلاص.
الكف  هو  العام:  الصوم  اخل��اص.  خاص  الصوم   .3
والرسائل  الفقهية  الكتب  يف  املذكورة  املفطرات  عن 
العملية من األكل والرشب والكذب عىل اهلل ورسوله، 
الفجر،  حتى  اجلنابة  عىل  والبقاء  املاء،  يف  واالرمت��اس 
هبا  يلتزم  مل  إن  التي  األمور  من  وغريها  عمدًا  والتقيؤ 

املرء ال يصدق عليه أنه صائم.
أما الصوم اخلاص: - وهو أرقى من األّول وأرفع درجة 
– فهو الكف عن املحرمات كلها إضافة إىل ما ذكر، أو 
ما يسمى بصوم اجلوارح مثل: كف السمع عن حمرمات 
البرص عن حمرماته  الغيبة، وكف  إىل  السمع كاالستامع 
كالنظر إىل املرأة األجنبية بريبة، وكف اللسان عام ال حيل 

له كالكذب واغتياب اآلخرين، وهكذا.
وأما الصوم خاص اخلاص: فال يتوقف حتى عند هذا 

احلد بل يرتقى ليشمل النوايا والفكر أيضًا. 
عن  الكف  ع��ىل  يقترص  ال  املرتبة  ه��ذه  يف  فالصائم 
فيها  يفكر  ال  بل  فحسب  املحرمات  وعموم  املفطرات 
ال  الناس  من  فريقًا  هناك  أن  أي  هبا،  نفسه  حتّدثه  وال 
املحرمات  وعن  عنها  ويكفون  املعصية  عن  يتورعون 
فهم  أيضًا،  فيها  التفكري  عن  يتورعون  بل  فحسب 

يصومون عن املفطرات العامة، وتصوم
 جوارحهم عن ارتكاب الذنوب.
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بالنسبة  القدر  ليلة  يف  اإلنسان  به  يقوم  عمل  أفضل  إن 
عىل  جازمًا  عزمًا  يعزم  أن  الكريم:  بالقرآن  الرتباطها 
رمضان  شهر  بعد  الكريم  القرآن  بمضامني  يعمل  أن 
املبارك.. والذي هو عاكف عىل معايص اهلل -عز وجل- 
عليه أن يعلم أن أداء حق القرآن الكريم، وأداء حق ليلة 
وبعد  الشهر  يف  ربه  يريض  ال  عام  يكف  أن  هو  القدر: 

الشهر الكريم.

أن  السالم(  )عليه  املهدي  اإلمام  لظهور  املنتظر  املؤمن  عىل  ينبغي 
الرشيفة  الروايات  يف  املذكورة  الصيحة  أن  لديه،  معلومًا  يكون 
هبدف  السالم(،  )عليه  جربائيل  هبا  ينادي  حق  صيحة  صيحتان، 
إعالن وقت الظهور ومتهيد النفوس واألجواء الستقبال هذا احلدث 
العظيم، وهي بشارة للمؤمنني وتطمينا لقلوهبم، والصيحة األخرى 
باطلة، وهي صيحة ضالل، ينادي هبا إبليس اللعني هيدف من خالهلا 
بث الشك يف قلوب أوليائه، وإبطال تأثري صيحة جربائيل، والتعمية 
جربائيل  هبا  ينادي  التي  احلقة  الصيحة  حمتوى  عىل  والتشويش 
الصادق صلوات  اهلل  أيب عبد  الثاميل عن  ومضموهنا، فعن أيب محزة 
اهلل وسالمه عليه قال: »قلت: وكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد 
من السامء أول النهار يسمعه كل قوم بألسنتهم: أال إن احلق يف عيل 

وشيعته.

عمامة مقاتلة في ثورة العشرين 
الشيخ رحمة اهلل الظالمي 
)رضوان اهلل تعالى عليه(

ليلة القدرالشيخ حبيب الكاظمي

صيحُة الحق..

  

  

الرشيفة واملدارس  بالدين بفضل احلوزات  والتفقه  املعرفة  اكتساب  نعيش مرحلة جديدة من  اليوم  إننا  مَع 
الدينية، إال أّن هنالَك الكثري من الشباب وحتى كبار السن ال هيمهم هذا األمر أبدًا، البعض منهم جيحد حق 

وفريضة الصالة، ناهيك عن االجهار باإلفطار أمام الناس يف هذا الشهر الفضيل، فمتى يتعظون؟ 

متى يتعظون؟
واحة األحرار
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 انتظروا األعداد القادمة من مجلة )األحرار(
 األسبوعية، بحّلتها الجديدة والمتمّيزة.. 

وبكلِّ ما يلّبي احتياجاتكم المعرفية والثقافية..
مجلة )األحرار(.. إشعاع الفكر والمعرفة 

من رحاب مرقد أبي األحرار )عليه السالم(.


