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حزيران 
تزامنت الذكريات واالحداث يف هذا الش��هر نكسة وانتصارات وذكريات، 
يف حزيران انطلقت فتوى ثورة العرشين ، يف حزيران نكس��ة فلس��طني سنة 
1967 الت��ي الزال��ت جراحها تنزف اىل يومنا ه��ذا ، يف حزيران قبل ثالث 
سنوات صدر بيان اجلهاد الكفائي ضد داعش االوباش ، والذي غري معادلة 
الق��وى م��ن الدفاع واهلزيم��ة اىل اهلج��وم واالنتصار ،  يف حزي��ران 2016 
انطلق��ت معارك حترير الفلوجة لتس��طر القوات االمنية واحلش��د الش��عبي 
اروع ص��ور البط��والت ، ويف حزي��ران 2017 جاءت انتص��ارات اجليش 
العراقي واحلش��د الش��عبي يف املوصل لتعلن هناية دول��ة اخلرافة، وصادفت 
ذكرى انطالقة جملة االح��رار 2005 يف حزيران لتحتفل املجلة بمرور اثنى 

عرشة سنة . 

افتتاحية 
العدد

جملة اسبوعية تصدر عن شعبة النرش - قسم االعالم - العتبة احلسينية املقدسة  
*رقم األعتامد يف نقابة الصحفيني العراقيني )896(رقم االيداع يف دار الكتب 

والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009   
*لألستفسار يمكنكم زيارة مقر املجلة يف احلائر احلسيني أو عن طريق هاتف املجلة

                                                                                                                          07711173603
   a h r a r w e e k l y @ y a h o o . c o m إرسال مشاركاتكم عرب الربيد االلكرتوين*

*حتميل املجلة االلكرتونية)pdf(  من  www.a h r a r .imamhussain.org موقع املجلة

عن اإلمام احلس��ني )عليه الس��الم( قال: )دخلُت عل رس��ول اهلل صّل اهلل عليه وآله وعنده ُأيّب بن كعب، فقال يل 
رسول اهلل صّل اهلل عليه وآله: مرحبًا بك يا أبا عبد اهلل، يا زيَن السامواِت واألرضني. 

فقال له ُأيّب: وكيف يكون � يا رسول اهلل � زيَن الساموات واألرض أحٌد غريك؟! فقال: يا ُأيّب، والذي بعثني باحلّق 
نبّيًا، إّن احلسني بن عيّل يف السامء أكرب منه يف األرض، وإّنه ملكتوٌب عن يمني عرش اهلل عّز وجّل: )احلسني مصباح 

هدًى وسفينة نجاة(. 
)عيون أخبار الرضا عليه السالم للصدوق - 59:1(
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64( فامجع��وا كيدك��م فازمعوه واجعلوه جممعا عليه ال يتخلف عن��ه واحد منكم وقريء فأمجعوا ويعضده قوله فجمع كيده ثم اتوا صفا مصطفني 
ألنه أهيب يف صدور الرائني قيل كانوا س��بعني ألفا مع كل واحد حبل وعصا وأقبلوا عليه إقبالة واحدة وقد أفلح اليوم من اس��تعل فاز باملطلوب 

من غلب.. )65( قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى أي بعد ما اتوا مراعاة لألدب .
)66( قال بل ألقوا مقابلة أدب بأدب وعدم مباالة بس��حرهم وألن يأتوا بأقىص وس��عهم ثم يظهر اهلل س��لطانه فيقذف باحلق عل الباطل فيدمغه 
فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من س��حرهم أهنا تس��عى أي فألقوا فإذا قيل أهنم لطخوها بالزيبق فلام رضبت عليها الشمس إضطربت فخيل أهنا 

تتحرك وقريء ختيل بالتاء عل بناء الفاعل .
)67( فأوجس يف نفسه خيفة موسى فأضمر فيها خوفا، يف هنج البالغة مل يوجس موسى خيفة عل نفسه أشفق من غلبة اجلهال ودول الضالل.. 
)68( قلنا ال ختف إنك أنت االعل تعليل للنهي وتقرير لغلبته مؤكدا، يف األحتجاج عن الصادق عليه الس��الم قال قال رس��ول اهلل صل اهلل عليه 
وآله إن موس��ى عليه الس��الم ملا ألقى عصاه وأوجس يف نفس��ه خيفة قال اللهم إين أسألك بحق حممد وآل حممد ملا امنتني قال اهلل عز وجل ال ختف 

إنك أنت االعل.
)69( وألق ما يف يمينك تلقف ما صنعوا يبتلعه بقدرة اهلل تعاىل وقريء بالرفع وبالتخفيف إن ما صنعوا الذي زوروا وافتعلوا كيد ساحر وال يفلح 

الساحر حيث أتى حيث كان وأين أقبل.
)70( فُالقي الس��حرة س��جدا أي فألقى فتلقف فتحقق عند السحرة أنه ليس بس��حر وإنام هو من آيات اهلل ومعجزاته فألقاهم ذلك عل وجوههم 
س��جدا هلل توب��ة عام صنعوا وتعظيام ملا رأوا قالوا آمنا برب هارون وموس��ى.. )71( قال آمنتم له أي ملوس��ى وال��الم لتضمني الفعل معنى األتباع 
وقريء بدون اهلمزة قبل أن آذن لكم يف األيامن له إنه لكبريكم لعظيمكم يف فنكم وأعلمكم به واستاذكم الذي علمكم السحر وأنتم تواطأتم عل 
ما فعلتم فالقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف اليد اليمنى والرجل اليرسى والصلبنكم يف جذوع النخل ولتعلمن أينا يريد به نفس��ه وموس��ى 
أو رب موسى أشد عذابا وأبقى أدوم عقابا.. )72( قالوا لن نؤثرك لن نختارك عل ما جائنا به موسى أو املسترت يف جاء ملا من البينات املعجزات 
الواضح��ات وال��ذي فطرنا عطف عل ما جاءنا أو قس��م فاقض ما أنت قاض ما أنت قاضيه أي صانعه أو حاكم��ه إنام تقيض هذه احلياة الدنيا إنام 
تصنع ما هتواه أو حتكم بام تراه يف هذه الدنيا واآلخرة خري وأبقى فهو كالتعليل ملا قبله والتمهيد ملا بعده.. )73( إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا من 
الكفر واملعايص وما أكرهتنا عليه من الس��حر يف معارضة املعجزة.. يف اجلوامع روي أهنم قالوا لفرعون أرنا موس��ى نائام فوجدوه حيرس��ه العصا 
فقالوا ما هذا بس��حر فإن الس��احر إذا نام بطل س��حره فأبى إال أن يعارضوه واهلل خري وأبقى جزاء أو خري ثوابا وأبقى عقابا.. )74( إنه إن األمر 
م��ن ي��أت رب��ه جمرما بأن يموت عل كف��ره وعصيانه فان له جهنم ال يموت فيها فيس��رتيح وال حييى حياة مهنأة.. )75( وم��ن يأته مؤمنا قد عمل 

الصاحلات يف الدنيا فأولئك هلم الدرجات العل املنازل الرفيعة.
)76( جن��ات ع��دن جتري من حتتها االهنار خالدي��ن فيها وذلك جزاء من تزكى من تطهر من أدناس الكف��ر واملعايص واآليات الثالث حيتمل أن 

تكون من كالم السحرة وأن تكون ابتداء كالم من اهلل .

ا َتْسَعٰى )66(  َ ُل إَِلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأهنهَّ يهَّ ُهْم خُيَ ْم َوِعِصيُّ َل َمْن َأْلَقٰى )65( َقاَل َبْل َأْلُقوا َفإَِذا ِحَباهُلُ ا َأن نهَُّكوَن َأوهَّ ا َأن ُتْلِقَي َوإِمهَّ َقاُلوا َيا ُموَسٰى إِمهَّ
ْعَلٰ )68( َوَأْلِق َما يِف َيِمينَِك َتْلَقْف َما َصَنُعوا إِنهَّاَم َصَنُعوا َكْيُد َساِحٍر َواَل  ْف إِنهََّك َأنَت اأْلَ وَسٰى )67( ُقْلَنا اَل خَتَ َفَأْوَجَس يِف َنْفِسِه ِخيَفًة مُّ
ُه َلَكبرُِيُكُم  ا بَِربِّ َهاُروَن َوُموَسٰى )70( َقاَل آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم إِنهَّ ًدا َقاُلوا آَمنهَّ ��َحَرُة ُس��جهَّ ��اِحُر َحْيُث َأَتٰى )69( َفُأْلِقَي السهَّ ُيْفِلُح السهَّ
َنا َأَشدُّ َعَذاًبا َوَأْبَقٰى )71( َقاُلوا  ُكْم يِف ُجُذوِع النهَّْخِل َوَلَتْعَلُمنهَّ َأيُّ َبنهَّ َصلِّ ْن ِخاَلٍف َوأَلُ َعنهَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّ َقطِّ ْحَر َفأَلُ َمُكُم السِّ الهَِّذي َعلهَّ
َنا لَِيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا  ا بَِربِّ ا آَمنهَّ ْنَيا )72( إِنهَّ َياَة الدُّ ِذِه احْلَ اَم َتْقيِض َهٰ َناِت َوالهَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض َما َأنَت َقاٍض إِنهَّ ْؤثِ��َرَك َعَلٰ َما َجاَءَنا ِم��َن اْلَبيِّ َل��ن نُّ
َيٰى )74( َوَمن َيْأتِِه ُمْؤِمًنا  َم اَل َيُموُت ِفيَها َواَل حَيْ ِرًما َفإِنهَّ َلُه َجَهنهَّ ُه جُمْ ُه َمن َيْأِت َربهَّ ُ َخرْيٌ َوَأْبَقٰى )73( إِنهَّ ��ْحِر َواهللهَّ َوَما َأْكَرْهَتَنا َعَلْيِه ِمَن السِّ

ٰى )76(  لَِك َجَزاُء َمن َتَزكهَّ اُر َخالِِديَن ِفيَها َوَذٰ هْنَ تَِها اأْلَ ِري ِمن حَتْ َرَجاُت اْلُعَلٰ )75( َجنهَّاُت َعْدٍن جَتْ ُم الدهَّ ئَِك هَلُ اِت َفُأوَلٰ احِلَ َقْد َعِمَل الصهَّ

سورة طه

لنختم القرآن الكريم 

تفسيرالسورة

دعاء اإلمام السجاد )عليه السالم(
ء ااْلْخالِق َوَمذامِّ ااْلْفعاِل ِفي ااْلْسِتعاَذِة ِمَن اْلَمكاِرِه َوَسيِّ



اعلم يا ولدي العزيز...
ان اغل��ب االصدق��اء من عمرك يتداولون الق��ول يف املزاح فيام بينهم , فليكن ذلك يف ح��دود االدب واملعقول , وال 

يكون القول بينكم بدرجة الفحش والبذاءة .
واعلم يا ولدي ... ان الفحش والبذاء والسالطة من النفاق . 

واعلم ان هذه الصفة هي واحدة من عالمات رشك الشيطان الذي ال يشك فيه ان يكون فاحشا ال يبايل ما قال وال 
ما قيل فيه . 

وانك ان عرفت هذا يا ولدي تكون ممن يأنس يف جملسه لطيب لسانك ووعظك إلخوانك , ال لسوء خلقك وفحش 
لسانك .

واعلم يا ولدي ... ان من رش عباد اهلل من تكره جمالسته لفحشه .
فخذ قويل واعمل بنصيحتي فانه رصيد مستقبلك  يا ولدي ...

ِة اْلَقناَعِة،  ��رْبِ، َوِقلهَّ َس��ِد، َوَضْعِف الصهَّ َألّلُه��مهَّ إيِّن َأُعوُذ بَِك ِمْن َهَيجاِن احْلِْرِص، َوَس��ْوَرِة اْلَغَضِب، َوَغَلَبِة احْلَ
ِة اْلَغْفَلِة، َوَتعاِطي  ��ِة، َوُمتاَبَعِة اهْلَوى، َوُماَلَفِة اهْلُدى، َوِس��نَ ِميهَّ ��ْهَوِة، َوَمَلَكِة احْلَ ُلِق، َوإحِْلاِح الشهَّ َوَشكاَس��ِة اخْلُ
، َوااْلِْصاِر َعَل امْلَْأَثِم، َواْس��ِتْصغاِر امْلَْعِصَيِة، َواْس��ِتْكباِر الّطاَعِة، َوُمباهاِة  ��قِّ اْلُكْلَف��ِة، َوإِيثار اْلباِطِل َعَل احْلَ
ِر مِلَِن اْصَطَن��عَ اْلعاِرَفَة ِعْنَدنا، َأْو َأْن  ��كْ َت َأْيدينا، َوَتْرِك الشُّ امْلُْكثِريَن، َوااْلِْزراِء بِامْلُِقّلنَي، َوُس��وِء اْلِوالَيِة مِلَْن حَتْ
، َأْو َنُقوَل يِف اْلِعْلِم بَِغرْيِ ِعْلم، َوَنعوُذ بَِك َأْن ننطوي  َنْعُض��َد ظامِل��ًا، َأْو َنْخُذَل َمْلُهوفًا، َأْو َنُروَم ما َلْيَس َلنا بَِحقٍّ
غرَيِة، َوَأْن  يَرِة، َواْحتِقاِر الصهَّ َع��ل ِغ��شِّ َأَحد، َوَأْن ُنْعِجَب بَِأْعاملِنا، َوَنُمدهَّ يف آمالِنا، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن ُس��وِء الرسهَّ
ْلطاُن، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن َتناُوِل ااْلْساِف، َوِمْن ُفْقداِن  َمَنا السُّ ماُن، َأْو َيَتَهضهَّ ْيطاُن، َأْو َيْنُكَبَنا الزهَّ َيْسَتْحِوَذ َعَلْيَنا الشهَّ
ة،  ة، َوِميَتة َعل َغرْيِ ُعدهَّ اْلَكفاِف، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن َش��امَتِة ااْلْعداِء، َوِمَن اْلَفْقِر إىَِل ااْلْكفاِء، َوِمْن َمعيَش��ة يف ِش��دهَّ
قاِء، َوُسوِء امْلَآِب، َوِحْرماِن الثهَّواِب، َوُحُلوِل  ى الشهَّ ِة اْلُعْظمى، َوامْلُصيَبِة اْلُكرْبى، َوَأْش��قَ رْسَ َوَنُعوُذ بَِك ِمَن احْلَ
تَِك، َومَجيَع امْلُْؤِمن��نيَ َوامْلُْؤِمناِت، يا َأْرَحَم  ��د َوآلِِه، َوَأِعْذين ِمْن ُكلِّ ذلِ��َك بَِرْحَ مهَّ اْلِعق��اِب، َألّلُه��مهَّ َصلِّ َعل حُمَ

الّراِحنَي.

لك يا ولدي ..)ح12(
يكتبها: الشيخ حممود الصايف

الفـحـش 

دعاء اإلمام السجاد )عليه السالم(
ء ااْلْخالِق َوَمذامِّ ااْلْفعاِل ِفي ااْلْسِتعاَذِة ِمَن اْلَمكاِرِه َوَسيِّ
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أخبار ومتابعـــــــــــــات

• بعد أن طويت صفحة داعش اإلرهابي وأيامه السود طالب يستأنفون الدراسة في جامعة الموصل برغم الدمار الهائل ونقص الخدمات...

• مبلغو العتبة العلوية المقدسة يصلون خط الصد االول في أيمن الموصل وينقلون سالم ودعاء سماحة السيد السيستاني الى المقاتلين...

•  ارتياح متبادل لتحسن العالقات العراقية السعودية ورئيس الوزراء العراقي  اجرى مباحثات تخص  المالحة   في   شط   العرب   وزيارات   االيرانيين   للعتبات   المقدسة... 

• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ الكربالئي يدعو للمزيد من الرعاية الطبية والعناية     
بجرحى الحشد الشعبي والقوات األمنية ..

• من سنغافورة إلى إندونيسيا وفد دار القران الكريم في االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة يواصل رحلته القرآنية في جنوب شرق آسيا...

عراقي يحصد المركز األول في مسابقة دولية لتالوة القرآن الكريم
القرآنية  املسابقة  يف  األول  املركز  العبيدي  ليث  العراقي  القارئ  حصد 
الدولية )ان للمتقني مفازا( التي أقامتها منظمة األوقاف اإليرانية بدورهتا 
العباسية  العتبة  الكريم يف  القرآن  قراء معهد  احد  والعبيدي هو  العارشة. 
املقدسة. وشارك يف املسابقة 120 قارئ من متلف إرجاء العامل بحضور 

كبار األساتذة واملحكمني الدوليني لتالوة القرآن الكريم.
ثالث   عل  املسابقة  أقيمت  ان   : اخلفاجي  عيل  التحكيم  جلنة  عضو  وقال 
مراحل ترشح كل مرحلة ) 8 ( قراء ليكون العدد الكيل 24 قارئا ،وانتهت 
ليث  القارئ  األوىل  باملرتبة  فاز  األوىل,  اخلمسة  املراتب  بافراز  املسابقة 
العبيدي من العراق, ويف الثانية القارئ حيد رضا مقديس من إيران, فيام حل 
القارئ أويس احديان من  الدين من مرص, وجاء  القارئ حممد عالء  ثالثا 
أفغانستان باملرتبة الرابعة, وحل خامسا القارئ يوسف احلاج. وخصصت 
آالف   5 مقدارها  األوائل  اخلمسة  للفائزين  مالية  جوائز  املنظمة  اللجنة 
للفائز  الثاين, و3 آالف دوالر  للفائز  للفائز األول, و4 آالف دوالر  دوالر 

الثالث, وألفي دوالر للفائز الرابع, وألف دوالر للفائز اخلامس.

القادر عزوز، عن  الوزراء السوري عبد  أعلن مستشار رئيس 
عدم ممانعة  بالده دخول وجود احلشد الشعبي يف سوريا هبدف 
مع  تتعامل  السورية  احلكومة  أن  إىل  مشريا  اإلرهاب،  حماربة 
احلشد الشعبي كقوات نظامية. وقال عزوز يف ترصيح صحفي 
من  العديد  حترير  عل  قدرهتا  اثبتت  الشعبي  احلشد  قوات  إن 
وساندت  اإلره��ايب  داعش  تنظيم  سيطرة  من  العراقية  املدن 
جيد  بشكل  والرشطة  اجليش  من  العراقية  املسلحة  القوات 
وفعال، مؤكدا أن وجود احلشد يف سوريا سيكون حمل ترحيب 
للحشد  تنظر  ب��الده  أن  ع��زوز  وأض��اف  وشعبي.  حكومي 
تسميها  كام  مليشيات  وليس  نظامية  كقوات  العراقي  الشعبي 
سيكون  سوريا  يف  احلشد  تواجد  أن  إىل  مشريا  الدول،  بعض 

بالتنسيق مع احلكومة العراقية.

مستشار رئيس الوزراء السوري يؤكد ان الحشد 
الشعبي قوات نظامية وال نمانع من دخوله لسوريا
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عراقي يحصد المركز األول في مسابقة دولية لتالوة القرآن الكريم

منطقتي  حترير  عن  يانينوى  قادمون  عمليات  قيادة  أعلنت 
األيمن  باجلانب  القديمة  املدينة  السادة واالحدية يف  حرضة 
للموصل. وقالت قيادة العمليات يف بيان هلا ان قوات احلشد 
منطقتي  حترير  من  متكنت  اجليش  يف   16 والفرقة  الشعبي 
العلم  ورفعت  القديمة  املدينة  يف  واالحدية  السادة  حرضة 
العراقي فوق مبانيها. وأضاف البيان ان القطعات العسكرية 

جتري عمليات متشيط للمناطق املحررة.

مصطفى  الشهيد  عائلة  املحمدي  الرباط  علامء  جملس  ك��رم 
باختطافه  اإلجرامي  داعش  تنظيم  عناص  قام  الذي  العذاري، 
األوىل  الذكرى  بمناسبة  وذل��ك  الفلوجة،  مدينة  يف  وإعدامه 
إن  له  بيان  يف  املجلس  وقال  داعش.  سيطرة  من  املدينة  لتحرير 
الذكرى  بمناسبة  احتفالية  أقام،  املحمدي  الرباط  علامء  جملس 

عصابات  براثن  من  الفلوجة  مدينة  لتحرير  األوىل  السنوية 
داعش اإلجرامية عل يد أبطال احلشد الشعبي والقوات 

كبري.  وعسكري  وسيايس  شعبي  بحضور  األمنية 
عائلة  تكريم  شهدت  االحتفالية  أن  وأضاف، 

الشهيد مصطفى العذاري الذي استشهد يف 
عصابات  اختطفته  بعدما  الفلوجة  مدينة 

داعش اإلجرامية، وقد استلم التكريم 
نيابة عن العائلة السيد حازم احليدري 
الشعبي”.ولفت  احلشد  هيئة  ممثل 
البيان إىل أن التكريم كان له وقع كبري 
يف نفوس احلضور ألنه أعطى صورة 

الفلوجة  مدينة  عن  متلفة 
وب�����ع�����ث 
بأن  برسالة 

ال���ف���ل���وج���ة 
ال����ي����وم غ��ري 

ال����ف����ل����وج����ة 
باألمس.

انقذ لواء الطفوف اللواء 13 يف احلشد الشعبي عدد من النازحني 
امر  وقال   . السورية   � العراقية  احل��دود  قرب  القرى  احدى  من 
نازحا   )150( بإنقاذ  اللواء   نجح   : مصلح  قاسم  الطفوف  لواء 
بني  احلدودية  القرى  احدى  سكنت  من  ورجل  وامرأة  طفل  بني 
استخدامهم  تروم  اإلرهابية  العصابات  كانت  وسوريا  العراق 
اهلروب  من  متكنوا  النازحني   ان  مبينا  املعارك،  يف  برشية  كدروع 
نحو قطعات اللواء  حيث تم استقباهلم وتوفري احلامية الكاملة هلم، 
اضافة اىل توفري احتياجاهتم الطبية والغذائية وايصال مادة الطحني 
اللواء  مقاتيل  ان  مصلح:  وأش��ار  اللواء،  باليات  الرشب  ومياه 
وبجهود فردية قاموا بلم شمل عائلة كانت متفرقة يف احدى القرى 

املحررة بعد ان كانت حتت حكم عصابات داعش االرهابية.

لواء الطفوف ينقذ )150( نازحا من احدى القرى قرب 
الحدود العراقية ـ السورية

تحرير منطقتي حضرة السادة واالحمدية
 في المدينة القديمة بايمن الموصل

بعد مرور سنة على تحريرها
 الفلوجة تكرم الشهيد مصطفى العذاري
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اعداد/ محمد حمزة جبر

السؤال : هل يجوز في صيام القضاء 
االفطار بعد الزوال ؟

الجواب : ال يجوز وعليه الكفارة .

السؤال : هل يجب التلفظ بالنية في الصيام والصالة ؟

سؤال العدد السابق

سؤال العدد

النية 

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

التلفظ  جيوز  هل   : السؤال 
والصالة  الوضوء  يف  بالنية 

؟
اجلواب : جيوز وال جيب .

تصح  ه���ل   : ال����س����ؤال 
بالنسبة  اآلتيتان  الصيغتان 
اىل نية صالة اجلامعة )اصيّل 
ال��ظ��ه��ر م��أم��وم��ًا ق��رب��ة هلل 
مأمتًا  الظهر  تعاىل(،)اصيّل 
هبذا االمام قربة هلل تعاىل( ؟

كلتامها   -1  : اجل����واب 
إىل  ح��اج��ة  وال  صحيحة 
أن  يكفي  بل  بالنية  النطق 
إىل  داعيك  هو  ذلك  يكون 

العمل.

للوضوء  بالنسبة   : السؤال 
ينوي  امل��ت��وض��ئ  ك��ان  إذا 
فهل  ل��ل��ط��ه��ارة  ال��ت��وض��ؤ 
جيوز له أن يكتفي به يف أي 
عمل عبادي بام فيه الصالة 

اليومية ؟
اجلواب : نعم ، وال حاجة 

بعد  ثانية  مرة  التوضؤ  إىل 
دخول وقت الصالة .

أن  صحيح  هل  ال��س��ؤال: 
ال  للصالة  ال��وض��وء  نية 
تكون إال بعد دخول وقت 

الصالة ؟
بل  ذلك  الجيب  اجل��واب: 
قبل  للصالة  الوضوء  جيوز 
جيوز  كام  للتهيؤ،  الوقت 

للكون عل الطهارة.

نية  تكون  كيف   : السؤال 
االئمة  ملراقد  الزيارة  صالة 
االطهار )عليهم السالم( ؟

التي  ال��زي��ارات  اجل���واب: 
الزيارة  صالة  فيها  وردت 
يقصد وينوي صالة الزيارة 
ويف غري ذلك � ومنها زيارة 
االئمة يصيل ركعتني  أوالد 

وهيدي ثواهبا اىل املزور .

نية  تكون  كيف   : السؤال 
االئمة  ملراقد  الزيارة  صالة 

االطهار )عليهم السالم( ؟
التي  ال��زي��ارات   : اجل��واب 
الزيارة  صالة  فيها  وردت 
يقصد وينوي صالة الزيارة 
ويف غري ذلك � ومنها زيارة 
االئمة يصيل ركعتني  أوالد 

وهيدي ثواهبا اىل املزور .

او  االح��رام  نية   : السؤال 
داخ��ل  جت��ب��ان  ه��ل  التلبية 
كالمها  او  الشجرة  مسجد 
غ��ري واج��ب��ني؟ وم���اذا لو 
عملهام خارجًا وهو جاهل 

باحلكم ؟
وجوبًا  االحوط   : اجلواب 
املسجد  داخل  هبام  االتيان 
خ��ارج��ه  هب���ام  ايت  وم����ن 
بطالن  وج��وب��ًا  ف��االح��وط 

عمرته.

السؤال : هل جيوز أن نقول 
يف نية زيارة املعصوم )قربة 

اىل اهلل تعاىل( ؟
من  فهي  نعم   : اجل���واب 

افضل القربات .

السؤال : اذا نيس الشخص 
والصالة  الوضوء  يف  النية 
ف���ه���ل ي��ب��ط��ل وض�����وءه 
عليه  جتب  وصالته؟وهل 

االعادة ؟
االمر  هي  النية   : اجل��واب 
اىل  يدعوك  ال��ذي  النفيس 
العبادة  ختتلف  وال  العمل 
االع����امل  ع���ن  ذل����ك  يف 
اليومية،وهذه  املتعارفة 
دائام  معك  موجودة  النية 
الن  النية  عن  يبحث  وانام 
غرضه  يكون  ربام  االنسان 
الداعي اىل الفعل قصد أمٍر 

آخر غري العبادة كالرياء.

املصيل  ينوي  : هل  السؤال 
إم��ام  وراء  ي��ص��يل  ال���ذي 
اجلامعة كام ينوي يف الصالة 

املفردة ؟
اجلواب : البد ان يقصد مع 

ذلك األئتامم ايضا.
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لندن – المملكة المتحدة
محمد صادق محمد الكرباسي

فقه الرياضة 

اجلسم  تنشيط   : ال��ري��اض��ة 
له،  مفيدة  بأعامل  وتقويمه 
املصطلح  املعنى  خيتلف  وال 
عن املعنى اللغوي، ويف قباهلا 
هي  والتي  الفكرية  الرياضة 
التمرينات التي توجب تقوية 
بأن  الفكر وحذقه، وال ريب 
ذلك ال ينايف الرشع وال العقل 
بل املطلوب ان يقوم االنسان 
الرياضتني  ِكال  وراء  بالسعي 
ومما  وال��ف��ك��ري��ة،  اجل��س��دي��ة 
هناك  ان  اليه  االش��ارة  جتب 
املبني  ال���رشع  يرفضه  ام���رًا 
َفْهم  ولكن  اللهو،  وهو  أال 
الكثري  اوج��ب  للهو  الناس 
املراد  بل  االشكاليات،  من 
ال  ال��ذي  العمل  هو  باللهو 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  ُي��ريض 
وك����ان ق���د ح��ك��َم ال���رشع 
فيه  ليس  ما  ان  ان  بحرمته، 
غرض عقالئي بل يتبعه رضر 
للفرد او املجتمع او البيئة فهو 
يف  عنه  امل��رغ��وب  اللهو  من 

الرشع..
الثاين  جعفر  ابو  االمام  سئل 
حممد اجلواد )عليه السالم( : 
عن الرجل يركض يف الصيد 

الصيد  طلب  بذلك  يريد  ال 
ح؟  التصحُّ بذلك  يريد  وانام 
ال   (  :  « السالم(  )عليه  قال 
 – ال��ل��ه��و(  ب��أس ب��ذل��ك إال 

الوسائل : 254/19(.
تشمل  اجلسدية  والرياضة 
ك��ل ان��واع��ه��ا امل��ت��ع��ارف��ة يف 
متداواًل  كان  وما  اليوم  هذا 
السباحة  منها  والتي  قدياًم 
ورفع  والركض  واملصارعة 
االثقال والكرة بكل اشكاهلا، 
ولكن ُيشرتط يف كل هذه ان 
بحد  االم��ور  ه��ذه  تصبح  ال 
ذاهتا هدفًا او توِجب بطبيعتها 
نقصًا  او  كاملوت  بالغًا  رضرًا 
يف االعضاء، او تلهي االنسان 

عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل.
)صل  الرسول  عن  روي  ما 
)ال   : وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل 
او  او حافر  َسْبَق إال يف ُخفٍّ 
– مستدرك الوسائل:  نصل( 
االمام  روى  وقد   ،83/14
جعفر الصادق )عليه السالم( 
 : السالم(  )عليهم  آبائه  عن 
عليه  اهلل  )صل  النبي  »دخل 
بيت  ليلة  ذات  وسلم(  وآله 
ال��س��الم(،  )عليها  فاطمة 

وم���ع���ه احل���س���ن واحل��س��ني 
هلام  فقال  السالم(،  )عليهم 
وآله  عليه  اهلل  )ص��ل  النبي 
واصطرعا،  قوما  وس��ل��م(: 
فقاما ليصطرعا وقد خرجت 
يف  ال��س��الم(  )عليها  فاطمة 
بعض حاجاهتا فسمعت النبي 
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صل 
عل  ُشدهَّ  حسن  يا  إيه  يقول: 
 : فقالت  فاصعه،  احلسني 
هذا  أتشجع  واعجبا  أب��ه  يا 
عل  الكبري  ع  ُتشجِّ هذا؟  عل 
الصغري!؟ فقال هلا: يا ُبنيهَّة: أما 
ترضني ان اقول انا: يا حسن 
فاصعه  احل��س��ني  ع��ل  ُش���ّد 
جربئيل  حبيبي  وه����ذا  ؟ 
عل  ُش���ّد  حسني  ي��ا  ي��ق��ول: 
)مستدرك  فاصعه.  احلسن 

الوسائل: 82/14(.
)عليه  ع��يل  االم���ام  وروى 
النبي  ع��ن  اي��ض��ًا  ال��س��الم( 
وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صل 
طريًا  يرسل   ً رجال  رأى  انه 
شيطانًا(  يتبع  )شيطان  فقال: 
ال��وس��ائ��ل:  م��س��ت��درك   –

.)84/14
أما الرياضة امُلسيهَّسة او املقننة 

فاهنام من أسوأ انواع الرياضة، 
فاألوىل كام يف لعبة كرة القدم 
سائر  مثل  مباحة  هي  والتي 
جاءت إلهلاء  اذا  أما  االمور، 
من  العامل  يف  يدور  عام  االّم��ة 
االمم  حساب  عل  سياسات 
او ما كان منها لدعم االنظمة 
دول  بعض  يف  ك��ام  ال��ظ��امل��ة 
الرشق، او ما يولد منها احلقد 
فهل  وال��ص��دام  والضغينة 
خانة  ع��ن  خيرجها  بالقطع 
خانة  يف  ويدخلها  االب��اح��ة 
خرجت  ألهن��ا  امل��م��ن��وع��ات 
هو  والذي  العام  إطارها  من 
وتقويمه،  اجلسم  ت��روي��ض 
والتي  املقننة  الرياضة  وأم��ا 
تصبح  الرياضة  ان  هبا  نعني 
وحُت��دد  م���ادي  إط���ار  ضمن 
ليكون طريقًا  معينة  بساعات 
للوقت  وه��درًا  املال  لكسب 
حيث  اجلسم  ترويض  باسم 
فهذا  معّينة  بساعات  يقنهَّن 
كوهنا  م��ن  خيرجها  مل  وان 
تنظيم  ان  إال  للجسم  نافعة 
خطأ  الشكل  هذا  عل  احلياة 
ل ثم  كبري، وترك اجلسم يرتههَّ

ض.. ُيروهَّ
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من كتاب ألمير المؤمنين )عليه الس������ام( الى الحارث الهمداني يوصيه 
بالتمس������ك بالقرآن الكريم وذكر الموت ونصائ������ح اخرى عظيمة، وهي 
تمث������ل دورة كاملة ف������ي علم االخ������اق تتضمن ثاث������ً وثاثين توصية 
اخاقية ودينية في عبارات موجزة وبليغة، وقد مضى في خطبة س������ابقة 
ذكر المقط������ع االول منها... وها نحن ذا نذك������ر المقطع الثاني منها، 

فيقول )عليه السام(: 

والعاقل  المؤمن  على 
اجتناب االعمال المخالفة 
في  االنسان  ينكرها  التي 
منها  يعتذر  او  العلن 
بحيث اذا ُسئل عنها اهل 
العمل،  بهذا  قمت  اّنك 
حال  في  سينكر  فانه 
ال  وقد  لالنكار  امكانه 
يتمكن من االنكار لوضوح 
وصدوره  العمل  دالئل 
وفي  االخرين  امام  منه 
فانه سيضطر  الحالة  هذه 

الى االعتذار..

كل فعل يستحى منه في 
كونه  على  دليل  العالنية 
الفعل  كان  فلو  قبيحًا 
الفاعل  كان  لما  حسنًا 
اعين  عن  به  ُمستترًا 
به  استتر  وحيث  الناس 

فهو من القبائح.. 

اأخالُق امل�ؤمنني

صدىالجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 
في 5/شوال/1438هـ الموافق 2017/6/30م

)َواْحَذْر ُكلهَّ َعَمل َيْرَضاُه َصاِحُبُه لَِنْفِسِه، 
ُكلهَّ  َواْح��َذْر  امْلُْسِلِمنَي،  ِة  لَِعامهَّ َوُي��ْك��َرُه 
، َوُيْسَتَحى ِمْنُه يِف  ِّ َعَمِل ُيْعَمُل بِِه يِف الرسِّ
َعْنُه  إَِذا ُسئَِل  اْلَعاَلنَِيِة، واْحَذْر ُكلهَّ َعَمل 
َعْل  جَتْ َواَل  ِمْنُه،  اعَتَذَر  َأِو  َأْنَكَرُه  َصاِحُبُه 
ِث  دِّ ِعْرَضَك َغَرضًا لِنَِباِل اْلَقْوِل، َواَل حُتَ
بِذلَِك  َفَكَفى  بِِه،  َما َسِمْعَت  بُِكلِّ  النهَّاَس 
ُثوَك  َكِذبًا، َواَل َتُردهَّ َعَل النهَّاِس ُكلهَّ َما َحدهَّ

بِِه، َفَكَفى بِذلَِك َجْهاًل(
َصاِحُبُه  َي��ْرَض��اُه  َعَمل  ُك��لهَّ  ))َواْح���َذْر 

ِة امْلُْسِلِمنَي( لَِنْفِسِه، َوُيْكَرُه لَِعامهَّ
أي احذر كل عمل فيه مصلحة ومنفعة 
واالذية  بالرضر  يعود  ولكن  لشخصك 
عل عامة املسلمني فاملؤمن ال يبحث عن 
غريها  عل  ويؤثرها  فقط  نفسه  مصلحة 
ما  يتجّنب  بل  الناس  عامة  مصلحة  من 

يعود  كان  وان  االخرين  عل  رضر  فيه 
بالنفع واملصلحة عل نفسه..

من قبيل مالفة النظام العام الذي جعل 
ملصلحة اجلميع او استخدام االمور ذات 
املنفعة العامة ملصلحته الشخصية ولكن 

فيها رضر عل االخرين..
وجتد البعض ال هيمه ذلك ابدًا بل املهم 
عنده حتقيق مصلحة نفسه وان كان يرض 
رضرًا كبريًا االخرين واملشكلة ان بعض 
مثل  يفعلون  االخرين  رأوا  اذا  ه��ؤالء 
االمر ال يرضون هلم ذلك ولكنهم  هذا 
ما  احلقيقي  واملؤمن  النفسهم  يرضونه 
لنفسه..  يرضاه  ال  لالخرين  يرضاه  ال 
مصلحته  بني  يفرق  ال  اجلهة  هذه  ومن 
خسارته  ب��ني  او  االخ��ري��ن  ومصلحة 

وخسارة االخرين..
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صدىالجمعة

ق��ول��ه )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( : 
بِِه  ُيْعَمُل  َعَمِل  ُكلهَّ  )َواْحَذْر 
يِف  ِمْنُه  َوُيْسَتَحى   ، ِّ ال��رسِّ يِف 

اْلَعاَلنَِيِة(
يف  منه  يستحى  فعل  فكل 
كونه  ع��ل  دل��ي��ل  العالنية 
حسنًا  الفعل  كان  فلو  قبيحًا 
ملا كان الفاعل ُمسترتًا به عن 
اعني الناس وحيث استرت به 
فهو من القبائح.. وكل قبيح 
ينبغي االجتناب عنه فاملؤمن 
واالنسجام  التجانس  يلزمه 
ب���ني ظ���اه���ره وب��اط��ن��ه يف 
االيامن  وص��دق  شخصيته، 
وقوته يلزم منه ان خيشى اهلل 
تعاىل ويستحيي منه اكثر من 
الناس  من  وخجله  خشيته 
االع��امل  يتجنب  ان  فعليه 
والتي  الرس  يف  يامرسها  التي 
ل��و ظ��ه��رت ف��س��وف خيجل 
االخرين،  امام  ظهورها  من 
من  الكثري  ان  والعجيب 
االش��خ��اص خي��ج��ل��ون من 
ويف  انظارهم  امام  االخرين 
العامة  واملحالت  الشوارع 
اهلل  من  خيجلون  ال  ولكنهم 
تعاىل الذي يعلم الرس والعلن 
وهذا يشري اىل ضعف االيامن 
بالرقابة  الشعور  وضعف 
الكايف  احلياء  وع��دم  االهلية 
من اهلل تعاىل وعدم االلتفات 
امام  حارض  يشء  كل  ان  اىل 
اىل  اش��ارة  وفيه  تعاىل..  اهلل 
يتجنب  ان  عليه  املؤمن  ان 
ومفارقة  تعاىل  اهلل  معايص 

االمور الدنية من املباحات..
ق��ول��ه )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( : 
ُسئَِل  إَِذا  َعَمل  ُكلهَّ  )واْح��َذْر 
اعَتَذَر  َأِو  َأْنَكَرُه  َصاِحُبُه  َعْنُه 

ِمْنُه(
عن  االع��ت��ذار  الن  وذل���ك 
فاعله  من  انكاره  او  العمل 
دل��ي��ل ع���ل ق��ب��ح ال��ع��م��ل 
واستهجانه واال ملا احتاج اىل 
فرتكه  االعتذار  او  االنكار 
حيتاج  لئال  فعله  م��ن  اوىل 
فان  االنكار  او  االعتذار  اىل 
يوجبهام  ما  يفعل  ال  العاقل 
شأنه  م��ن  سيحط  ف��ذل��ك 
لدى  ومنزلته  االج��ت��امع��ي 

االخرين..
فعل املؤمن والعاقل اجتناب 
االعامل املخالفة التي ينكرها 
يعتذر  او  العلن  يف  االنسان 
عنها  ُسئل  اذا  بحيث  منها 
اّنك قمت هبذا العمل،  اهل 
امكانه  حال  يف  سينكر  فانه 
من  يتمكن  ال  وقد  لالنكار 
االن��ك��ار ل��وض��وح دالئ��ل 
امام  منه  وص���دوره  العمل 
االخرين ويف هذه احلالة فانه 

سيضطر اىل االعتذار..
)عليه  االم����ام  ي��ق��ول  ث��م 
��َع��ْل  جَتْ )َواَل   : ال���س���الم( 
ِعْرَضَك َغَرضًا لِنَِباِل اْلَقْوِل، 
َما  بُِكلِّ  النهَّاَس  ِث  ��دِّ حُتَ َواَل 

َسِمْعَت بِِه(
)الِعرض( بكرس العني : هو 
الشخيص  واالعتبار  السمعة 
واملكانة االجتامعية وناموس 

االنسان  ورشف  االن��س��ان 
وحسب االنسان.. 

و )الَغَرض( بمعنى اهلدف..
االقوال  هي  اْلَقْوِل(  )لِنَِباِل 
من  تصدر  التي  والطعون 
حصول  بسبب  االخ��ري��ن 
من  سلوك  او  فعل  او  كالم 
االخرين  جعلت  االن��س��ان 
ي��ت��ك��ل��م��ون وي��ط��ع��ن��ون يف 

شخصية هذا االنسان.
السالم(  )عليه  االم��ام  شّبه 
واهلدف  بالَغَرض  الِعرض 
ثم شّبه )عليه السالم( اقوال 
يرميها  التي  بالنبال  الناس 
االغ����راض  اىل  االن���س���ان 
وااله���������داف.. وحم��ّص��ل 
او  شيئًا  تفعل  ال  ان  املعنى 
عليك  يوجب  كالمًا  تقل  ال 
ومن  الناس  من  االق��اوي��ل 
بالقول  امل���راد  ان  امل��ع��ل��وم 
دون  منهام  القبيح  والفعل 
احلسن وان كان فيه ايضًا ذٌم 
بالنسبة اىل بعض االشخاص 
كام يسمع االقاويل من بعض 

الناس..
فاالمام )عليه السالم( يقول 
منك  ي��ص��در  ان  اج��ت��ن��ب��وا 
جتعل  وت���رصف���ات  س��ل��وك 
بك  الظن  يسيئون  االخرين 
ويتهمونك ويطعنون فيك.. 
االم�����ام )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
عل  حافظ  وي��ق��ول  ي��ويص 
وحافظ  وناموسك  سمعتك 
وعل  ورشف��ك  نسبك  عل 
م��وق��ع��ك االج��ت��امع��ي من 

خالل اجتناب هذه االمور..
)َواَل   : السالم(  )عليه  قوله 
ِث النهَّاَس بُِكلِّ َما َسِمْعَت  دِّ حُتَ

بِِه، َفَكَفى بِذلَِك َكِذبًا(
بأن يسمع خربًا من شخص 
فالنا  ان  او  حدثا  يتضمن 
يسمعه  وهو  كذا  منه  حصل 
حينام  يقول  فال  شخص  من 
يتحدث سمعت فالنا ً يقول 
كذا  كان   : يقول  بل   ، كذا   :

وكذا وحصل كذا وكذا ...
فاالمام )عليه السالم( ينهى 
بذلك  )ف��ك��ف��ى  ذل���ك  ع��ن 
ما  يكون  ان  كذبًا( النه جاز 
كذبًا  االم��ر  نفس  يف  سمع 
 : قوله  يف  كذب  قد  فيكون 
كذا  وحصل  وكذا  كذا  كان 
سمعت   : قوله  اما  وك��ذا.. 
اال  كذبًا  يكون  ال  وكذا  كذا 

عل وجه آخر..
وذلك  ظاهر  النهي  ووج��ه 
الصدق  حمتمل  اخل��رب  ألن 
عرفت  ف���اذا  وال���ك���ذب.. 
بنقله  ب����أس  ف���ال  ص��دق��ه 
اخلرب  كان  اذا  واما  وحديثه 
احتاملية  عل  باقيًا  املسموع 
فال  ك��اذب��ًا  او  ص��ادق��ًا  كونه 
المكان  غريه  اىل  نقله  جيوز 
يرجع  كذبًا  كان  واذا  كذبه 
سمعه  فمن  ناقله  اىل  ذم��ه 
سمعوه  الن��ه  ي��ذّم��ك  منك 

منك وال يعرفون غريك..

ق��ول��ه )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( : 
بِِه  ُيْعَمُل  َعَمِل  ُكلهَّ  )َواْحَذْر 
يِف  ِمْنُه  َوُيْسَتَحى   ، ِّ ال��رسِّ يِف 

اْلَعاَلنَِيِة(
يف  منه  يستحى  فعل  فكل 
كونه  ع��ل  دل��ي��ل  العالنية 
حسنًا  الفعل  كان  فلو  قبيحًا 
ملا كان الفاعل ُمسترتًا به عن 
اعني الناس وحيث استرت به 
فهو من القبائح.. وكل قبيح 
ينبغي االجتناب عنه فاملؤمن 
واالنسجام  التجانس  يلزمه 
ب���ني ظ���اه���ره وب��اط��ن��ه يف 
االيامن  وص��دق  شخصيته، 
وقوته يلزم منه ان خيشى اهلل 
تعاىل ويستحيي منه اكثر من 
الناس  من  وخجله  خشيته 
االع��امل  يتجنب  ان  فعليه 
والتي  الرس  يف  يامرسها  التي 
ل��و ظ��ه��رت ف��س��وف خيجل 
االخرين،  امام  ظهورها  من 
من  الكثري  ان  والعجيب 
االش��خ��اص خي��ج��ل��ون من 
ويف  انظارهم  امام  االخرين 
العامة  واملحالت  الشوارع 
اهلل  من  خيجلون  ال  ولكنهم 
تعاىل الذي يعلم الرس والعلن 
وهذا يشري اىل ضعف االيامن 
بالرقابة  الشعور  وضعف 
الكايف  احلياء  وع��دم  االهلية 
من اهلل تعاىل وعدم االلتفات 
امام  حارض  يشء  كل  ان  اىل 
اىل  اش��ارة  وفيه  تعاىل..  اهلل 
يتجنب  ان  عليه  املؤمن  ان 
ومفارقة  تعاىل  اهلل  معايص 

االمور الدنية من املباحات..
ق��ول��ه )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( : 
ُسئَِل  إَِذا  َعَمل  ُكلهَّ  )واْح��َذْر 
اعَتَذَر  َأِو  َأْنَكَرُه  َصاِحُبُه  َعْنُه 

ِمْنُه(
عن  االع��ت��ذار  الن  وذل���ك 
فاعله  من  انكاره  او  العمل 
دل��ي��ل ع���ل ق��ب��ح ال��ع��م��ل 
واستهجانه واال ملا احتاج اىل 
فرتكه  االعتذار  او  االنكار 
حيتاج  لئال  فعله  م��ن  اوىل 
فان  االنكار  او  االعتذار  اىل 
يوجبهام  ما  يفعل  ال  العاقل 
شأنه  م��ن  سيحط  ف��ذل��ك 
لدى  ومنزلته  االج��ت��امع��ي 

االخرين..
فعل املؤمن والعاقل اجتناب 
االعامل املخالفة التي ينكرها 
يعتذر  او  العلن  يف  االنسان 
عنها  ُسئل  اذا  بحيث  منها 
اّنك قمت هبذا العمل،  اهل 
امكانه  حال  يف  سينكر  فانه 
من  يتمكن  ال  وقد  لالنكار 
االن��ك��ار ل��وض��وح دالئ��ل 
امام  منه  وص���دوره  العمل 
االخرين ويف هذه احلالة فانه 

سيضطر اىل االعتذار..
)عليه  االم����ام  ي��ق��ول  ث��م 
��َع��ْل  جَتْ )َواَل   : ال���س���الم( 
ِعْرَضَك َغَرضًا لِنَِباِل اْلَقْوِل، 
َما  بُِكلِّ  النهَّاَس  ِث  ��دِّ حُتَ َواَل 

َسِمْعَت بِِه(
)الِعرض( بكرس العني : هو 
الشخيص  واالعتبار  السمعة 
واملكانة االجتامعية وناموس 

االنسان  ورشف  االن��س��ان 
وحسب االنسان.. 

و )الَغَرض( بمعنى اهلدف..
االقوال  هي  اْلَقْوِل(  )لِنَِباِل 
من  تصدر  التي  والطعون 
حصول  بسبب  االخ��ري��ن 
من  سلوك  او  فعل  او  كالم 
االخرين  جعلت  االن��س��ان 
ي��ت��ك��ل��م��ون وي��ط��ع��ن��ون يف 

شخصية هذا االنسان.
السالم(  )عليه  االم��ام  شّبه 
واهلدف  بالَغَرض  الِعرض 
ثم شّبه )عليه السالم( اقوال 
يرميها  التي  بالنبال  الناس 
االغ����راض  اىل  االن���س���ان 
وااله���������داف.. وحم��ّص��ل 
او  شيئًا  تفعل  ال  ان  املعنى 
عليك  يوجب  كالمًا  تقل  ال 
ومن  الناس  من  االق��اوي��ل 
بالقول  امل���راد  ان  امل��ع��ل��وم 
دون  منهام  القبيح  والفعل 
احلسن وان كان فيه ايضًا ذٌم 
بالنسبة اىل بعض االشخاص 
كام يسمع االقاويل من بعض 

الناس..
فاالمام )عليه السالم( يقول 
منك  ي��ص��در  ان  اج��ت��ن��ب��وا 
جتعل  وت���رصف���ات  س��ل��وك 
بك  الظن  يسيئون  االخرين 
ويتهمونك ويطعنون فيك.. 
االم�����ام )ع��ل��ي��ه ال��س��الم( 
عل  حافظ  وي��ق��ول  ي��ويص 
وحافظ  وناموسك  سمعتك 
وعل  ورشف��ك  نسبك  عل 
م��وق��ع��ك االج��ت��امع��ي من 

خالل اجتناب هذه االمور..
)َواَل   : السالم(  )عليه  قوله 
ِث النهَّاَس بُِكلِّ َما َسِمْعَت  دِّ حُتَ

بِِه، َفَكَفى بِذلَِك َكِذبًا(
بأن يسمع خربًا من شخص 
فالنا  ان  او  حدثا  يتضمن 
يسمعه  وهو  كذا  منه  حصل 
حينام  يقول  فال  شخص  من 
يتحدث سمعت فالنا ً يقول 
كذا  كان   : يقول  بل   ، كذا   :

وكذا وحصل كذا وكذا ...
فاالمام )عليه السالم( ينهى 
بذلك  )ف��ك��ف��ى  ذل���ك  ع��ن 
ما  يكون  ان  كذبًا( النه جاز 
كذبًا  االم��ر  نفس  يف  سمع 
 : قوله  يف  كذب  قد  فيكون 
كذا  وحصل  وكذا  كذا  كان 
سمعت   : قوله  اما  وك��ذا.. 
اال  كذبًا  يكون  ال  وكذا  كذا 

عل وجه آخر..
وذلك  ظاهر  النهي  ووج��ه 
الصدق  حمتمل  اخل��رب  ألن 
عرفت  ف���اذا  وال���ك���ذب.. 
بنقله  ب����أس  ف���ال  ص��دق��ه 
اخلرب  كان  اذا  واما  وحديثه 
احتاملية  عل  باقيًا  املسموع 
فال  ك��اذب��ًا  او  ص��ادق��ًا  كونه 
المكان  غريه  اىل  نقله  جيوز 
يرجع  كذبًا  كان  واذا  كذبه 
سمعه  فمن  ناقله  اىل  ذم��ه 
سمعوه  الن��ه  ي��ذّم��ك  منك 

منك وال يعرفون غريك..
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صدىالجمعة

ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ

العايل  وا�ستعداده  العراقي،  ال�سعب  ا�سالة  الثالثة  االع�ام  اثبتت  الكربالئي:  ال�سيخ 
للت�سحية والفداء يف �سبيل كرامته وعزته متى دعت احلاجة اىل ذلك  

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب 

والتي  الجمعة  الثانية من صالة  المقدسة في خطبته  الجمعة في كربالء  وإمام 

أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 5 شوال 1438هـ الموافق 2017/6/30م، 

تحدث سماحته بأمرين قائال:            

اطرح عل مسامعكم الكريمة 
االمرين التاليني :

األمر االول:
اضاف مقاتلونا االبطال الذين 
خيوضون غامر معركة املوصل 
سجل  اىل  آخ��ر  مم��ي��زًا  ن���رصًا 
الكبرية،  العراقية  االنتصارات 
تسعة  عل  يزيد  ما  ميض  فبعد 
اشهر من القتال الضاري، ويف 
جدًا  ومعقدة  قاسية  ظ��روف 
ومن  عديدة،  عوامل  فرضتها 
باملدنيني  العدو  احتامء  أمهها 
وج��ع��ل��ه��م دروع�����ًا ب��رشي��ة، 
وجهادهم  جهودهم  تكللت 
بتحقيق حلقة مهمة اخرى من 
العراقيني عل  انتصار  حلقات 

االرهابيني الدواعش.
بالتهنئة  نتقدم  املناسبة  وهبذه 
االبطال  هؤالء  اىل  والتربيك 

ان���ج���ازاهت���م  يف  امل���ي���ام���ني 
ال���رائ���ع���ة وان���ت���ص���اراهت���م 
 ً ق��ادة   – هلم  شاكرين  املهمة 
العظيمة  جهودهم  ومقاتلني- 
وتضحياهتم اجلسيمة يف سبيل 
حتقيقها مرتحني عل شهدائهم 
جلرحاهم  وداع���ني  االب���رار، 

االعزاء بالشفاء العاجل.
ونود ان نؤكد عل ان صاحب 
واالخ����ري  االول  ال��ف��ض��ل 
ال��ك��ربى  امل��ل��ح��م��ة  ه���ذه  يف 
اليوم  اىل  عليها  م��ى  التي 
املقاتلون  ه��م  اع���وام  ث��الث��ة 
صنوفهم  بمختلف  الشجعان 
ومسمياهتم من قوات مكافحة 
االحتادية  والرشطة  االره��اب 
البطل  العراقي  اجليش  وفرق 
اجليش  اجلوية وطريان  والقوة 
الغيارى  املتطوعني  وفصائل 

واب���ن���اء ال��ع��ش��ائ��ر ال��ع��راق��ي��ة 
االص��ي��ل��ة، وم���ن ورائ��ه��م 
ع��وائ��ل��ه��م وأسه�����م وم��ن 
الدعم  م��واك��ب  يف  ساندهم 
اللوجستي، اهنم هم اصحاب 
التي  العظيمة  امللحمة  ه��ذه 
الزكية،  بدمائهم  سطروها 
وهم  ال��ك��ب��رية  وتضحياهتم 
كانوا  أيًا  االخرين  من  األحُق 
عند  النهائي  النرص  راية  برفع 
تعاىل  اهلل  ب��إذن  قريبًا  انجازه 
ما  التي  املناطق  بقية  بتحرير 
عصابات  سيطرة  حتت  زالت 

داعش االجرامية.
اكرر:

اهنم هم اصحاب هذه امللحمة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي س��ط��روه��ا 
وتضحياهتم  الزكية  بدمائهم 
ال��ك��ب��رية وه���م األح����ُق من 

راية  برفع  كانوا  أيًا  االخرين 
انجازه  عند  النهائي  النرص 
بتحرير  تعاىل  اهلل  ب��إذن  قريبًا 
زال��ت  م��ا  التي  املناطق  بقية 
حتت سيطرة عصابات داعش 

االجرامية.
الثالث  السنوات  مسرية  ان 
عن  بوضوح  تكشف  املاضية 
ان االعداء ان متكنوا من حتقيق 
من  اجزاء  يف  اخلبيثة  اهدافهم 
لبعض  الطاهرة  العراق  ارض 
العراقي  الشعب  فان  الوقت، 
وقيم  م��ب��ادئ  م��ن  حيمله  ب��ام 
ابنائه  ع���روق  يف  جي��ري  وم��ا 
لن  وال��ذل  للضيم  رفض  من 
ي��دع��ه��م هي��ن��ؤون ب��ذل��ك بل 
يبذلون الغايل والنفيس – وال 
اغل وأنفس من دمائهم الزكية 
وارواحهم الطاهرة- يف سبيل 
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ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ

صدى الجمعة

والعرض  االرض  عن  الذود 
واملقدسات.

الثالثة  االع���وام  اثبتت  لقد 
اص��ال��ة ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي، 
للتضحية  العايل  واستعداده 
والفداء يف سبيل كرامته وعزته 
ذلك،  اىل  احلاجة  دعت  متى 
الرجال  من  رص��ي��دًا  له  وان 
االشداء والنساء الغيورات ما 
جتاوز  من  بتمكنه  معه  يطمئن 
واالزمات  واملصاعب  املحن 
وعل  بالبالد،  تعصف  التي 
جانبه  اىل  يقف  ان  اجلميع 
اليه  ويسعى  يصبو  ما  لتحقيق 
باألمن  فيه  ينعم  مستقبل  من 
واالزده��ار  والتقدم  والرخاء 

ان شاء اهلل تعاىل.
األمر الثاين:

ن���ت���ح���دث ع����ن م��ن��ظ��وم��ة 
السليمة  االجتامعي  التعايش 
متعدد  جمتمع  يف  والصحيحة 
االنتامءات املذهبية والدينية... 
االخ��وة  اهي��ا  تعلمون  وك��ام 
جمتمعنا  يعيش  واالخ����وات 
املجتمعات  م��ن  وال��ك��ث��ري 
ظاهرة  االخ���رى  االسالمية 
تعدد وتنوع االنتامءات الدينية 
وامل��ذه��ب��ي��ة ض��م��ن ال��وط��ن 

هذا  ان  شك  وال  ال��واح��د.. 
االختالف  م��ن  نابع  التنوع 
ال��ع��ق��ائ��دي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  يف 
والسياسية  واالج��ت��امع��ي��ة 
مذهبية  هوية  لكل  والثقافية 
يف  االخ��ت��الف  وه��ذا  ودينية 
بعض  عنه  ينشأ  قد  املنظومة 
نحتاج  التي  السلبية  االم��ور 
االختالف  هذا  معاجلتها،  اىل 
ق���د ي��ؤث��ر ع���ل االن��س��ج��ام 
االج���ت���امع���ي وال���ت���ق���ارب 
العالقات  وطبيعة  االجتامعي 
ضمن  املجتمع  يف  االجتامعية 
ال��واح��د، وق��د يؤثر  ال��وط��ن 
التعايش  سلمية  عل  بالنتيجة 
مل  اذا  وال���ذي  االج��ت��امع��ي.. 
يعالج قد يقود املجتمع ضمن 
ال��رصاع  اىل  ال��واح��د  الوطن 

املذهبي والديني.
وهنا نحتاج اىل وضع منظومة 
واجتامعية  وثقافية  فكرية  
خالهلا  من  نتالىف  وسياسية 
تنتج  التي  السلبية  االثار  هذه 
وهناك  االختالف..  هذا  من 
منها  الب��د  مواصفات  ث��الث 

حتى نتمكن من املعاجلة :
املنظومة  ك��ان��ت  ك��ل��ام   -1
ال��ع��ق��ائ��دي��ة واالج��ت��امع��ي��ة 

والسياسية  العامة  والثقافية 
والفطرة  العقالنية  اىل  اقرب 
مذهب  كل  نظرة  يف  السليمة 
الفكرية  املنظومة  هذه  ودين، 
وهلذا  املذهب  هل��ذا  الثقافية 
العقائدية  نظرهتا  ال��دي��ن.. 
اصحاب  م��ن  اآلخ��ري��ن  اىل 
االخرى  والديانات  املذاهب 
كلام كانت اقرب اىل العقالنية 
امكننا  كلام  السليمة  والفطرة 
ان نعالج هذه االثار السلبية..

يمسكون  وم��ن  ال��ق��ادة   -2
اكثر  كانوا  كلام  االمور  بزمام 
عل  وأق��در  وعقالنية  نضجًا 
االجتامعية  العالقات  ادارة 
ومذاهب  واتباع  اتباعهم  بني 
كلام  االخ����رى  وال��دي��ان��ات 
تعايش  اىل  نتوصل  ان  امكننا 
سلمية  لنا  يضمن  اجتامعي 

هذه العالقات االجتامعية..
سلمية  عل  هناك  كان  وكلام 
عن  واب��ع��اده  التعايش  ه��ذا 
ال���رصاع  و  ال��ع��ن��ف  م��اط��ر 
هذه  خ��الل  م��ن  امكننا  كلام 
اىل  نصل  ان  الثالثة  العوامل 
منه  نضمن  اجتامعي  تعايش 
ق��وة ورص��ان��ة ومت��اس��ك هذه 
اىل  نطمئن  بحيث  العالقات 

أي  ع��ن  يبتعد  املجتمع  ان 
نأيت  ومذهبي..  ديني  صاع 
االسالمية  املنظومة  اىل  االن 
التنوع  هذا  مع  تعاملت  كيف 
الوطن  ضمن  واالخ��ت��الف 

الواحد؟
لقد اخذت املنظومة االسالمية 

وتعاملت بنقطتني :
هذا  ان  عل  تعاملت  االوىل: 
حال  كواقع  والتنوع  التعدد 
فالبد  حميص  وال  عنه  حميد  ال 
عالقات  تقيم  وان  تعيش  ان 
اج��ت��امع��ي��ة ض��م��ن ال��وط��ن 

الواحد.
من  جمموعة  وقنّنت    : ثانيًا 
والفكرية  االجتامعية  النظم 
التفتوا  والسياسية..  والثقافية 
نحن  امل��ض��ام��ني..  ه���ذه  اىل 
اليها  مهمة  رضوري��ة  بحاجة 
الكثري  ان  وستلتفون  بلدنا  يف 
ترتبت  السلبية  االث���ار  م��ن 
هبذه  االل��ت��زام  ع��دم  بسبب 
وبعض  بلدنا  يف  املنظومة 
ان  حيث  االخ��رى..  البلدان 
رّشعت  االسالمية  املنظومة 
الفكرية  االسس  من  جمموعة 
واالجتامعية  العامة  والثقافية 
خالهلا  من  ُيضمن  والسياسية 
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اجتامعي  ت��ع��اي��ش  ح��ص��ول 
وثقايف وسيايس بحيث ُيضمن 
اىل  املجتمع  انجرار  عدم  معه 
وال��رصاع  املجتمعي  العنف 

املذهبي والطائفي والديني.
اهل  عن  الينا  ورد  ال��ذي  ما 

البيت عليهم السالم ؟
البيت  اه��ل  ع��ن  ورد  ال��ذي 
روائية  منظومة  السالم  عليهم 
روايات  جمموعة  هناك  يعني 
البيت  اهل  طريق  عن  وردت 
اىل  ن��ظ��رت  ال��س��الم  عليهم 
معه  وتعاملت  االم���ر،  ه��ذا 
الفكرية  املنظومة  اساس  عل 
هذه  والعقائدية..  والثقافية 
كيفية  تضمنت  امل��ن��ظ��وم��ة 
املجال  يف  السلمي  التعايش 
االجتامعي والثقايف والسيايس 
االخ��رى  امل��ذاه��ب  اتباع  مع 
وال���دي���ان���ات االخ����رى من 
املواطن  شخصية  صنع  اجل 
الصالح الذي يستطيع ان يقيم 
وثقافية  اجتامعية  ع��الق��ات 
وسياسية سليمة مع االخرين، 
االنتامء  يف  معه  اختلفوا  وان 
امل��ذه��ب��ي وال��دي��ن��ي وال���ذي 
تطبيق  خ���الل  م��ن  ن��ض��م��ن 

ه��ذه ال��رواي��ات احل��ف��ظ عل 
وعدم  املجتمع،  وقوة  متاسك 
املذهبي  ال��رصاع  اىل  انجراره 
ل��ه ماطر  وال���ذي  وال��دي��ن��ي 
كبرية وعظيمة كام سنرى ذلك 
من خالل هذه الروايات.. قد 
سذاجته  بسبب  البعض  يرى 
بسذاجة  االم��ور  مع  وتعامله 
بني  وتنايف  تناقض  هناك  ان 
والتوجيهات  التعليامت  هذه 
التي وردت عن االئمة عليهم 
ال��س��الم يف رواي���اهت���م وب��ني 
واالتّباع  ال��ذات  هوية  حفظ 
انني  ي��ق��ول  اذ  واالن���ت���امء.. 
قد  االن��ت��امء  هب��ذا  اتعامل  اذا 
واهلوية  الفكرية  اهلوية  افقد 
 .. ابدًا  والثقافية..  العقائدية 
لو  ألننا  كذلك..  االمر  ليس 
تأملنا يف هذه املنظومة الروائية 
نجد فيها جمموعة من االمور:

1- لوحظ فيها حفظ املصالح 
وحفظ  للمسلمني..  العليا 
ضمن  عامة  بصورة  املجتمع 
االنجرار  من  الواحد  الوطن 
املجتمعي  والضعف  للرصاع 
وايضًا يف نفس الوقت حفظت 
والسياسية  العقائدية  اهلوية 

ألننا  لالتباع،  واالجتامعية 
ل���و ت��أم��ل��ن��ا ف��ي��ه��ا وس��ن��رى 
الحظت  ال���رواي���ات  ب��ع��ض 
والسرية  الفطرة  مع  اتساقها 
املبادئ  ومنظومة  العقالئية، 
عل  السامء  من  وردت  التي 
حينام  مجيعًا..  االنبياء  لسان 
صاحب  وك��ل  وندقق  نتأمل 
ولديه   .. حي  اسالمي  ضمري 
ال  سوف  فكري  ونضج  عقل 
بني  وتنايف  تناقض  أي  ي��رى 
والتوجيهات  التعليامت  هذه 
وح��ف��ظ اهل��وي��ة ال��ع��ق��ائ��دي��ة 

والثقافية لالتباع. 
اهل  ملدرسة  املنتمي  فاإلنسان 
يتمكن  ان  يستطيع  البيت 
هوية  اس���س  ع��ل  وحي��اف��ظ 
البيت  اه��ل  ملدرسة  االن��ت��امء 
نفس  ويف  ال��س��الم  عليهم 
الوقت يقيم عالقات اجتامعية 
وثقافية وسياسية مع االخرين 
طبيعة  يف  معه  اختلفوا  وان 

االنتامء املذهبي والديني.
املجتمع  ه��ذا  حيفظ  بحيث 
ال���رصاع  اىل  االن���ج���رار  م��ن 
ال��ذي  املجتمعي  وال��ع��ن��ف 
االث��ار  م��ن  الكثري  عنه  ينتج 

السلبية احلارضة واملستقبلية.. 
جمموعة  يف  ل��ك��م  وس��ن��ذك��ر 
هذا  تبني  التي  الروايات  من 
اسس  لنا  وت��ب��ني  امل��ض��م��ون 
الصحيح  االجتامعي  التعامل 
فهناك  امل��ج��االت..  مجيع  يف 

حموران : 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��اي��ش   -

االجتامعي.
ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��اي��ش   -

الثقايف.
خيتلفون  الذين  االخرين  مع 
امل��ذه��ب��ي  االن���ت���امء  م��ع��ن��ا يف 
نحفظ  ان  اجل  من  والديني 
للوطن الواحد ليس يف العراق 
فقط بل ايضًا بقية املجتمعات 
التعايش  سلمية  ل��ه  نحفظ 
ال����ذي حي��ف��ظ امل��ج��ت��م��ع من 
االنجرار واالنزالق اىل ماطر 
املجتمعي  والعنف  ال��رصاع 
والذي يؤدي اىل سفك الدماء 
وهتك  االع�����راض  وه��ت��ك 
ان  اهلل  نسأل  امل��ق��دس��ات... 
يوفقنا ملا حيب ويرىض واحلمد 
اهلل  وص��ل  ال��ع��امل��ني  رب  هلل 
الطيبني  وآله  حممد  عل  تعاىل 

الطاهرين.
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سفري  وصول  بذكرى  احتفاًء 
بن  مسلم  احلسينية  النهضة 
ع��ق��ي��ل )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( يف 
 60 ع��ام  ش��وال  من  اخلامس 
العلوية،  الكوفة  مدينة  إىل  ه� 
مهرجان  فعاليات  انطلقت 
من  السابع  الثقايف  السفري 
للفرتة  املعظم  الكوفة  مسجد 
الثاين من  إىل  من 30 حزيران 
شعار  حتت  املقبل،  متوز  شهر 
ووقفة  العطاء  أرض  )الكوفة 

الوالء(.
حضور  االفتتاح  حفل  وشهد 
الشيعي  الوقف  ديوان  رئيس 
العتبات  دائ���رة  ع��ام  وم��دي��ر 
واألم��ني  الشيعية  وامل���زارات 
يف  الشيعية  للمزارات  العام 
املراجع  السادة  وممثيل  العراق 
العظام وممثيل العتبات املقدسة 
وعدد  العراقية  واجلامعات 
الشيعية  امل���زارات  امناء  من 
وحوزوية  دينية  وشخصيات 
وإعالمية  وأكاديمية  وثقافية 

من داخل وخارج البالد.
واستهل حفل االفتتاح بتالوة 
احلكيم  ال��ذك��ر  م��ن  ع��ط��رة 
الشيخ  املسجد  قارئ  بصوت 
ق��راءة  تلتها  الصادقي  ع��الء 

سورة الفاحتة ترحًا عل أرواح 
شهداء العراق ثم أنشدت فرقة 
نشيد  الكوفة  مسجد  أنشاد 
كلمة  ذل��ك  أعقبت  األم��ان��ة، 
السيد  الكوفة  مسجد  أم��ني 
رحب  امل��وس��وي  جميد  حممد 
من  القادمني  بالضيوف  فيها 
داخل العراق وخارجه حميَيهم 
عل حبهم آلل البيت )عليهم 
كلمته  السالم(، مؤكدًا خالل 
)عليهم  البيت  آل  حب  عل 
السالم( ملدينة الكوفة العلوية 
لتكون  اخ��ت��ي��اره��ا  ت��م  حتى 
احلسينية  للنهضة  منطلقا 

املباركة.
وضّمن السيد املوسوي كلمته 
ب��أح��ادي��ث ال��رس��ول األك��رم 
وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )صل 
)عليهم  األط��ه��ار  واألئ��م��ة 
الكوفة  مدينة  بحق  السالم( 
العرب،  مججمة  واعتبارها 
امل��ه��رج��ان  بمنهاج  م��ذك��را 
أع��وام،  سبعة  قبل  وبداياته 
التي  القرآنية  وباملسابقات 
إىل  إض��اف��ة  األم��ان��ة  تقيمها 

فعاليات ونشاطات أخرى.
أمني  ب��ارك  كلمته  ختام  ويف 
مسجد الكوفة املعظم التجمع 

الثقايف املعريف املشارك يف حفل 
يأيت  والذي  املهرجان  انطالق 
القوات  انتصارات  مع  تزامنًا 

األمنية عل اإلرهاب .
رئيس  املنصة  اعتل  ذلك  إىل 
سامحة  الشيعي  الوقف  ديوان 
مشيدًا  املوسوي  عالء  السيد 
أمانة  تبذهلا  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 
إلقامة  املعظم  الكوفة  مسجد 
ودع��وهت��ا  الثقايف  امل��ه��رج��ان 
ل��ل��ش��خ��ص��ي��ات ال��ع��ل��امئ��ي��ة 
البحوث  ملناقشة  واألكاديمية 
كام  علمي،  بشكل  اإلسالمية 
أشاد بدور األمانة يف نرش ثقافة 
)عليهم  البيت  آل  وم��ب��ادئ 
إقامتها  خ��الل  من  ال��س��الم( 
الثقافية  الفعاليات  للعديد من 
ودعمها  القرآنية  واملسابقات 
يف  ومشاركتها  والعلامء  للعلم 

الفعاليات اجلامعية.
املثقفني  الديوان  رئيس  ودعا 
التارخيي  بالشأن  واملهتمني 
مدينة  عل  الضوء  تسليط  إىل 
اختيارها  وأس��ب��اب  الكوفة 
املؤمنني  أمري  حلكومة  عاصمة 
)عليه  ط��ال��ب  أيب  ب��ن  ع��يل 
قبل  من  اختيارها  ثم  السالم( 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

لنهضته  م��ن��ط��ل��ق��ًا  ل��ت��ك��ون 
املباركة.

قصيدة  الكلامت  تلك  أعقبت 
الشيخ  فضيلة  للشاعر  شعرية 
عن  ص��ادق  آل  احلسني  عبد 
بن  مسلم  اخل��ال��د  الشهيد 
عقيل )عليه السالم( وبطولته 
ودفاعه عن اإلسالم املحمدي 
بكلامت  البطولة  تلك  جمسدًا 
اآلذان،  قبل  القلوب  سمعتها 
فيلم  ت��م ع���رض  ب��ع��د ذل���ك 
وثائقي عن فعاليات املهرجان 
أمانة  يف  اإلع��الم  قسم  أنتجه 
ويف  املعظم،  الكوفة  مسجد 
عوائل  تكريم  تم  احلفل  ختام 
أمني  السيد  قبل  من  الشهداء 

مسجد الكوفة.
يف  اإلعالم  قسم  رئيس  وقال 
األمانة الدكتور عيل جهاد عل 
هامش حفل انطالق مهرجان 
تم  السابع:  الثقايف  السفري 
العريب  اخلط  معريض  افتتاح 
الفوتوغرافية  الصور  وجائزة 
يف مسجد الكوفة املعظم والتي 
شارك فيها عدد من اخلطاطني 
واملصورين من داخل وخارج 
حتى  وي��س��ت��م��ران  ال���ع���راق 
السابع من شهر متوز املقبل ».

تحت شعار )الكوفة أرض العطاء ووقفة الوالء(....
مسجد الكوفة المعظم يحتضن فعاليات مهرجان السفير الثقافي السابع

األحرار/ فراس الكربايس
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العطاء الحسيني

تثمينًا ملا قدمُه أبطالنا من احلشد 
ساحات  يف  املقدس  الشعبي 
القتال دفاعًا عن بلدنا احلبيب 
املتويل  وبحضور  واملقدسات، 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
واألم��ني  الكربالئي  املهدي 
املوسوي،  جعفر  السيد  العام 
عمدت مديرية الطبابة لشؤون 
الصحي يف  والتأهيل  اجلرحى 
املقّدس  الشعبي  احلشد  هيئة 
اىل إبرام عقد مع مركز الوارث 
االط���راف  لصناعة  دي��رم��ان 
العامة  لألمانة  التابع  الذكية 
العتبة احلسينية املقدسة من  يف 
احلشد  جرحى  معاجلة  اج��ل 

اىل  بحاجة  هم  ممن  الشعبي 
اطراف صناعية. 

الرشعي  املتويل  سامحة  وقال 
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ 
اّن  الكربالئي:  املهدي  عبد 
تركوا  الذين  املقاتلني  هؤالء 
وتوجهوا  وأعامهلم  عوائلهم 
واندفاع  وإرادة  هبمة  للقتال 
طيلة هذه السنوات يستحقون 
عناية مضاعفة وخاصة ومزيدا 
من التواصل يف سبيل استمرار 
أداء هذه األطراف كام ينبغي«. 
وأضاف سامحته: من امُلفرح ان 
تكون هناَك مراكز لعالج مثل 
العراق,  داخ��ل  احل��االت  هذه 
الرعاية  من  املزيد  اىل  داعيًا 

باجلرحى  وال��ع��ن��اي��ة  الطبية 
احلشد  م��ن  س����واء  ع��م��وم��ًا 
يف  األمنية  القوات  او  الشعبي 
داعش  عصابات  ضد  حرهبم 

»االجرامية«. 
حت��دث  ال��س��ي��اق  ذات  ويف 
معاون مديرية الطبابة لشؤون 
الصحي،  والتأهيل  اجلرحى 
حسني  فاضل  ظافر  الدكتور 

بزيارة  اليوم  »ترشفنا  قائاًل: 
احلسني  اهلل  ع��ب��د  ايب  م��رق��د 
)عليه السالم( واللقاء بسامحة 
اجل  من  الكربالئي  الشيخ 
الوارث  مركز  مع  عقد  توقيع 
االط���راف  لرتكيب  دي��رم��ان 
ال��رشف  يل  وان���ا  الصناعية، 
الكبري ان التقي بسامحة الشيخ 
متثيل   ثم  من  اوال  الكربالئي 

بحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية وأمينها العام..

مديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي تبرم عقدًا مع مركز 
الوارث ديرمان لصناعة االطراف الذكية 

العطاء الحسيني

تقرير/ حسنني الزكروطي   تصوير/ حممد القرعاوي
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العطاء الحسيني

الشعبي  للحشد  الطبابة  مدير 
اىل  هيدف  الذي  العقد  هذا  يف 
من  االبطال  املقاتلني  مساعدة 
يف  امل��ق��دس  الشعبي  احل��ش��د 
ساحات الوغى ممن يتعرضون 
التي  اخلطرية  االص��اب��ات  اىل 
او  القدم  ساق  برت  اىل  ت��ؤدي 
اليد، لذا دأبت مديرية الطبابة 
مركز  مع  العقد  هذا  ابرام  اىل 
اىل  التابع  دي��رم��ان  ال���وارث 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
املركز  هذا  يملكه  ملا  املقدسة 
عالية  اكاديمية  ك���وادر  م��ن 
أثبتت  ان  استطاعت  املستوى 
نجاحها  االخ��رية  االع��وام  يف 
من  به  تقوم  ال��ذي  العمل  يف 
املناشئ  عل  اعتمدها  خالل 
يف  احلديثة  وال��ط��رق  العاملية 

تركيب األطراف الصناعية«.
ان  »ن��أم��ل  حسني:  واض���اف 
خالل  من  جيدة  نتائج  نحقق 
ملا قدمه  تثمينًا و تكريام  املركز 

ضحوا  الذين  االبطال  هؤالء 
اجل  م��ن  يملكون  م��ا  بكل 
احلبيب  ال��وط��ن  ه��ذا  خدمة 

وأهله ومقدساته«. 
معاون  احل��دي��ث  وي��ش��ارك��ه 
االمني العام يف العتبة احلسينية 
قسم  عل  واملرشوف  املقدسة 
زهري  االستاذ  الطبية  الشؤون 

قائال:  ابراهيم  الكريم  عبد 
االسباب  من  الكثري  »هناك 
التي ادت اىل توقيع العقد من 
مركز  مع  الطبابة  مديرية  قبل 
لألطراف  دي��رم��ان  ال���وارث 
اىل  تنتمي  كوهنا  الصناعية 
التي  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املساعدات  تقديم  اىل  عمدت 

اىل  مستمر  بشكل  اللوجستية 
الشعبي  احلشد  م��ن  ابطالنا 
املقدس طيلة السنوات املاضية 
جانب  اىل  اللحظة  هذه  وحلد 
وكفوءة  حمرتفة  ك��وادر  توفري 
حديثة  آل��ي��ات  وف���ق  تعمل 
جم��ه��زة م��ن اف��ض��ل االج��ه��زة 
الصناعية  باألطراف  اخلاصة 
الذكية  بأسعار تنافسية وتقليل 
يف  الباهظة  املالية  التكاليف 

العالج خارج البالد«. 

الشيخ 
الكربالئي: من 

الُمفرح ان تكون 
هناَك مراكز 

لعالج مثل هذه 
الحاالت داخل 

العراق

العطاء الحسيني
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مدير  حت��دث  السياق  ها  ويف 
زغري  أحد  املركز،  يف  املخترب 
مع  بالتنسيق  املركز  قام  قائال: 
الدكتور عدنان عبد اجلليل من 
جامعة كربالء/ كلية الزراعة، 
تشخيص  دراس����ة  ب���إج���راء 

التي  الفطريات  من  اجناس 
املخطوطات  ع��ل  ت��ت��واج��د 
اعتربت  والتي  املكتبات  يف 
عل  ت���أخ���ذ  دراس������ة  اول 
املخطوطات يف العراق، حيث 
يف  الوراثي  باجلينوم  سجلت 
االمريكية  املتحدة  الواليات 
تسجيل  وتم   ،BCR((بعملية
املركز  انواع، و قد عمل  ست 
النقية  امل����زارع  حت��ض��ري  ع��ل 
ل��ل��ف��ط��ري��ات ب��ع��د ت���م اخ��ذ 
املخطوطات  م��ن  مسحات 
وزراعتها   »س��واب«  بطريقة 
عل  احلاضنة  يف  حفظها  ليتم 

درجة )28+-2(، وتعترب هذه 
التشخيص  هلذا  اولية  البادرة 
قرابة  دراستها  امتدت  وق��د 
يف  املركز  وسيعمل  الشهرين، 
ارسال  عل  القريب  املستقبل 

يف  الباحثني  مجيع  اىل  دع��وة 
ذوي  من  العراقية  اجلامعات 
هذه  يف  للنظرة  االختصاص 

الدراسة«. 
الدكتور  الباحث  اىل ذلك بني 

دراسة علمية عن الفطريات
 التي تهاجم المخطوطات التاريخية

األولى من نوعها تّسجل باسم اإلمام الحسين )عليه السالم(

بقلم: حسني النعمة

بهـــدف تحديد االســـاليب االكثر فاعلية التي من شـــأنها ان تســـهل عملية الســـيطرة على 
الفطريات واألحياء المجهرية التي تهاجم المخطوطات، أجرى مركز اإلمام الحســـين )عليه 
الســـالم( لترميم وصيانة المخطوطات ورعاية الباحثين بالتعاون مع كلية الزراعة  بجامعة 
كربالء ـ قســـم وقاية النباتات، دراســـة حول ماهية العمل لمعرفة االجناس التي يمكن ان 

تتواجد على المخطوطات التاريخية في المكاتب وكيفية التخّلص منها.

تقرير: حسنني الزكروطي      تصوير : صالح السباح

العطاء الحسيني
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دراسة علمية عن الفطريات
 التي تهاجم المخطوطات التاريخية

األولى من نوعها تّسجل باسم اإلمام الحسين )عليه السالم(

ع��دن��ان 
من  هل��وف،  اجلليل  عبد 
»ارت��أى  ق��ائ��اًل:  ال��زراع��ة  كلية 
الزراعة يف جامعة كربالء  قسم 
مع  م��ش��رتك  عمل  اج���راء  اىل 
)عليه  احل��س��ني  االم���ام  م��رك��ز 
ال���س���الم( ل��رتم��ي��م وص��ي��ان��ة 
عزل  أج��ل  م��ن  املخطوطات 
التي  الفطريات  وتشخيص 
التارخيية  املخطوطات  هتاجم 
املكاتب  يف  امل��وج��ودة  املهمة 
امل��س��ت��وى  ع��ل  وتشخيصها 
اجل��زي��ئ��ي، وق��د اث��م��رت هذه 
من  ع��دد  بتشخيص  ال��دراس��ة 
بعد  خاصة  الفطريات  أن��واع 

استخدام مجيع الوسائل احلديثة 
واعتامدها  التشخيص  بعملية 
بتفاعل  ت��ع��رف  ط��ري��ق��ة  ع��ل 
وكذلك  املتسلسل  البلمرة 

القواعد  تسلسل  حت��دي��د 
النيرتوجينية او نيوكوتيداد 
ب��ع��د ذل���ك ع��م��دن��ا عل 
التشخيص  هذا  تسجيل 
يف املوقع العاملي اخلاص 
التقنيات  معلومات  بتسجيل 
االحيائية )NCBI (، واعطينا 
بعد  هبا  خاص  رقم  عزلة  لكل 
من  املوقع  يف  تثبيتها  تم  ذل��ك 
او حفظ  املعلومات  اجل حفظ 
هذه  ان  باعتبار  العزل  عملية 
ال��دراس��ة جت��رى ألول م��رة يف 
العراق، وقد جاءت تسمية هذا 
وهو   )HUS( باسم  الدراسة 
احلسني  االم��ام  ألسم  اختصار 

)عليه السالم(«.  

املتويل  اىل  االه��ايل  هبا  تقدم  التي  الكبرية  املناشدات  بعد 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 
واالجتامعي  اخلدمي  الوضع  حتسني  اجل  من  الكربالئي 
للمنطقة وختليصهم من االمراض التي قد يسببها إمهال هنر 
اهلنيدية، عمدت كوادر العتبة احلسينية املقدسة بالتعاون مع 
مديرية املوارد املائية يف حمافظة كربالء اىل تغليف النهر الواقع 
حتدث  السياق  هذا  ويف  املدينة.  بمركز  القزوينية  منطقة  يف 
حسني عيل هندي من قسم املتابعة بالعتبة املقدسة: نعمل يف 
منذ  القزوينية  منطقة  يف  الواقع  اهلندية   هنر  تغليف  مرشوع 
اهايل  قبل  من  جاءت  كثرية  مناشدات  بعد  الشهرين  قرابة 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  اىل  املنطقة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ملا يسببه هذ النهر من امراض 
منه، وقد متت  التي خترج  الكرهية  الروائح  اىل جانب  كثرية 
االستجابة من قبل الشيخ الكربالئي بتغليف هذا النهر ومن 

ثم فتح شارع جديد أعل النهر«.
واضاف هندي: ان كوادر العتبة احلسينية املقدسة مل تتوقف 
)2000م��رت(  ح��وايل  طوله  يبلغ  ل��ذي  النهر  تغليف  عل 
انابيب مياه املجاري و تغيري  فحسب بل عمدت اىل حتسني 
االنبوب اىل 8ملم بعد ان كان 4 ملم، وسيتم بعد ذلك فرش 

مادة الرتاب والسبيس ومن ثم عملية التبليط«.

بهدف تحسين الواقع
 الخدمي في مدينة كربالء 

كوادر العتبة الحسينية المقدسة
 تستمر في مشروع تغليف نهر الهنيدية
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أكبر المساجد في سنغافورة تفتح أبوابها
 أمام وفد العتبة الحسينية إلقامة المحافل القرآنية

نرشًا للثقافة القرآنية يف أرجاء 
القرآن  دار  ب��ادرت  املعمورة 
احلسينية  العتبة  يف  الكريم 
مركز  خ���الل  م��ن  امل��ق��دس��ة 
بإقامة  الدويل  القرآين  التبليغ 
يف  القرآنية  األنشطة  من  عدد 
السنغافورية،  امل��دن  متلف 
قرآنيا  حمفال  الوفد  أقام  حيث 
بحضور  السلطان،  مسجد  يف 
مجع غفري من املسلمني، وهذا 
املعامل  أه��م  من  يعد  املسجد 
كونه  سنغافورة  يف  اإلسالمية 

هناك،  املساجد  وأق��دم  أك��رب 
ويقع مسجد سلطان يف شارع 
كامبونج  منطقة  داخل  مسقط 
ختطيط  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  ج���الم 
وقد  سنغافورة،  يف  روش��ور 
لوفد  القرآنية  األمسية  القت 
العتبة احلسينية املقدسة إعجابًا 
احلافظان  افتتح  أن  بعد  كبريًا 
املنصوري  باقر  وحممد  منتظر 
تلتها  كريمة  بتالوة  املحفل 
فقرة احلفظ، إذ أبدى احلافظان 
عن  اإلجابة  يف  كبرية  سع��ة 
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كل ما يتعلق بمواضع اآليات 
م���ن ال���س���ور وال��ص��ف��ح��ات 
وإك����امل اآلي����ات ال��ت��ال��ي��ة ملا 
الذي  خيتارها اجلمهور؛ األمر 
عل  احلارضين  املسلمني  أهبر 
داع��ني  مذاهبهم،  اخ��ت��الف 
هذا  تكرار  إىل  القرآين  الوفد 
من  هلا  ملا  املحافل  من  النوع 
دور يف تفعيل احلركة القرآنية.

منتظر  للحافظ  ترصيح  ويف 
مركز  م��س��ؤول  امل��ن��ص��وري 

املحفل  أقيم  ال��دويل«  التبليغ 
بعد االجتامع مع إدارة املسجد 
واطالعهم عل فقرات املحفل 

وتسجيله رسميا ضمن
الليلة  بتلك  اخل��اص  املنهاج 
تعاىل  اهلل  وبفضل  الرمضانية 
قدم الوفد عرضا مميزا يف فنون 
انطباعا  احلفظ والتالوة وترك 

إجيابيا لدى مجيع احلارضين.
إدارة  ع���ربت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
للعمل  تثمينها  عن  املسجد 

العتبة  ل��وف��د  املثمر  ال��ق��رآين 
بإهدائها  املقدسة  احلسينية 
للنشاط  تقديرًا  الدروع  بعض 

القرآين املتميز.
الناشط  احل��اف��ظ��ني  وي��راف��ق 
اهلل  عبد  الشيخ  اإلندونييس 
ب��ي��ك ال��ع��ض��و االس��ت��ش��اري 
فرع  الكريم  ال��ق��رآن  دار  يف 
إن��دون��ي��س��ي��ا، ال���ذي ك��ان له 
الدور الفاعل يف تنظيم برامج 
األمايس القرآنية للوفد إضافة 

وعرافة  تقديم  يف  دوره  إىل 
رشق  دول  متلف  يف  املحافل 

آسيا ومنها سنغافورة.
املجتمع  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
بالتنوع  يتميز  السنغافوري 
العرقي والعقائدي، إذ يتشكل 
صينية  بأصول  مواطنني  من 
وه��ن��دي��ة وم���الوي���ة، ك��ام أن 
الرسمية  اللغة  األنجليزية هي 

للبالد.
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ويف هذا السياق حتدث رئيس 
)عليه  احلسني  االم��ام  مركز 
للتنمية  اخل����ريي  ال���س���الم( 
حممد  غسان  االستاذ  والتعليم 
تأسيس  »تم  قائال:  اخلفاجي 
 2007 ع��ام  بداية  يف  املركز 
من فكرة عفوية يف مدرسة دار 
ادارة  حتت  كانت  التي  وهو العلم  املوسوي  حيدر  السيد 

تسعى  التي  الشخصيات  من 
يف  الصالح  العمل  تقديم  اىل 
املقدسة،  كربالء  اهايل  خدمة 
وكانت املدرسة مكانًا لدراسة 
طالب احل��وزة داخ��ل رضيح 
العباس  الفضل  أيب  سيدنا 
)عليه السالم( آنذاك، ويف فرتة 
عل  املوسوي  يعمل  العطلة 

مرحلة  وخاصة  الطالب  مجع 
هذه  يف  اع����دادي  ال��س��ادس 
الوسائل  هلم  ويوفر  املدرسة 
ال��دراس��ة  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي 
ال��وق��ت ونحن  ،وم��ن��ذ ذل��ك 
الطالب  مساعدة  عل  نعمل 
ال��رك��ي��زة  سيمثلون  الهن���م 

االساسية ملدينة كربالء«. 
واضاف اخلفاجي: يأيت اهلدف 

من اقامة مثل هذه النشاطات؛ 
استغالل  يف  الطلبة  ملساعدة 
العطلة  يف  فراغهم  أوق���ات 
السنوية قبيل مرحلة السادس 
مستقبل  تعد  التي  االع��دادي 
اىل  ال��وص��ول  يف  الطلبة  ك��ل 
ختفيف  جانب  اىل  اهدافهم 
بعض  حتمله  ال���ذي  ال��ع��بء 
تكاليف  تزايد  بسبب  العوائل 
كذلك  اخلصويص،  التدريس 
استفادة  ان عدم  القول  يمكن 
اغ��ل��ب ال��ط��ل��ب��ة م��ن االي���ام 
بسبب  السنة  طيلة  الدراسية 
كثرة أيام الُعطل التي تفرضها 
مبينًا،  سنويًا«،  كربالء  حمافظة 
»من خالل االحصائيات التي 

000

مركز االمام الحسين )عليه السالم( للتنمية والتعليم

طريق االلف ميل يبدأ بخطوة، مبدأ سعت اليه مجموعة من االساتذة التربويين بالتعاون مع 
االمانتين العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين قبيل ما يقارب ثمان سنوات 
استطاعوا من خاللها ان يقدموا الشيء الكثير الى مدينة كربالء المقدسة عن طريق اقامة 

دورت تقوية لطلبة السادس االعدادي بفرعيه العلمي واألدبي، بهدف مساعدة الطالب في 
ظل الظروف القاسية التي يمر بها البلد الى جانب رفع المستوى الثقافي والعلمي في 

المحافظة.  

جهود مبذولة و عطاء مستمر في خدمة مدينة كربالء 

تقرير: حسنني الزكروطي   تصوير: حسنني الرششاحي
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من  متكّنا  سنويًا  املركز  جيرهيا 
تقليل ما يقارب ملياري دينار 
نسبة  ان  و  اللحظة،  هذه  حلد 
درجات  اىل  وصلت  النجاح 
بسبب  ول��ك��ن  ج���دًا  ج��ي��دة 
امل��س��ت��وي��ات  يف  االخ���ت���الف 
الدراسية والفروق الفردية بني 
الطلبة ال يمكن ان تكون هناك 
املركز  عمد  وقد  ثابتة،  نسب 
االستنساخ  أجهزة  توفري  عل 
مادية  بمبالغ  امل��الزم  لطباعة 
املادية  التكلفة  لتقليل  بسيطة 

للطلبة«.
وتابع حديثه، »يوجد يف املركز 
للطلبة  دراس��ي��ة  قاعة   )16(
وال��ط��ال��ب��ات ب��ح��دود )40���� 
42( طالب او طالبة يف القاعة 
اليوم  يف  ت��أخ��ذ  ال���واح���دة،  
مادة  كل  ويف  مادتني  الواحد 
حم��ارضت��ني ت��أخ��ذ امل��ح��ارضة 
والربع  دقيقة   1.15 االوىل 
للمحارضة  االضافية  الساعة 
ألج�����راء  وض�����ع  االوىل 
االمتحانات اليومية للطلبة يف 
خالل  من  السابقة  املحارضة 
مادة  كل  يف  متخصصة  جلنة 
ان  اج��ل  من  املعهد  وضعها 
حيادية   اكثر  التصحيح  يكون 
املركز  وضعها  رشوط  ووفق 
جاء عل رأسها يف حال استمّر 
يف الرسوب ألكثر من امتحان 
ال��ت��س��اؤالت  اىل  س��ي��ع��رض 
وب��ع��ده��ا ال��ف��ص��ل م��ن اج��ل 
العمل  ع��ل  ال��ط��ل��ب��ة  حتفيز 
امل��ح��ارضة  ام���ا  اك���رب  بجهد 

واحدة  ساعة  فتكون  الثانية 
 )15( املحارضتني  تفصل  و 
دقيقة اسرتاحة للطلبة يف حني 
نصف  بعد   الثانية  املادة  تبدأ 
املحارضة  انتهاء  م��ن  ساعة 
شكل  عل  ايضًا  وهي  االوىل 

حمارضتني«. 
»يمتلك  اخلفاجي،  ويلفت 
حمرتفة  تدريسية  كوادر  املركز 
كربالء  سكنة  م��ن  اغلبهم 
االقضية   بعض  ج��ان��ب  اىل 
مضيفًا  املحافظة«،  من  القريبة 
التي  املالية  »املخصصات  ان 
فقد خّصص  الطلبة  تأخذ من 
لكل  دينار  الف   )70( املركز 
مادة تدرس مع وجود مراعاة 
أليتام  القوات االمنية واحلشد 
الشعبي اضافة اىل النازحني و 

العوائل املتعففة«.  
من جهته حتدث مدرس اللغة 
خلدون  االستاذ  االنكليزية 
منا  واحد  »لكل  قائاًل:  حممود 
لكل  كذلك  خاصة  اه��داف 

خاصة  طريقة  منا  واح���د 
هلذا  يشء  تقديم  اج��ل  م��ن 

لذا  كربالء  ملدينة  و  الوطن 
تربويني واجبنا  نحن كأساتذة 
ابنائنا  اىل  العون  يد  نقدم  ان 
التي  املرحلة  ه��ذه  يف  خاصة 
الكافية  والقوة  اجلهد  تطلب 
ان  مضيفًا  الطلبة«،  قبل  من 
لنا  واالس��اس  االول  »اهلدف 
هو ان نرفع اسم بلدنا احلبيب 
جيل  صناعة  خالل  من  عاليا 
اهل  اخالق  عل  مبني  مثقف 
البيت )علهم السالم( يستطيع 
االساسية  الركيزة  يكون  ان 

للمجتمع يف املستقبل«.
اهلدى  ن��ور  الطالبة  ت��رى  فيام 
كبري  ف��رق  »هناك  ان  ف��الح: 
وكوادره  املركز  يقدمه  ما  بني 
مقارنة  للطالب  التدريسية 
او  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����دارس  يف 
خاصة  اخلصويص  التدريس 
يف  املوجود  الوقت  ناحية  من 
املركز  يوفر  حيث  املحارضة 

حم��ارضة  لكل  كاملة  س��اع��ة 
وبالتايل يعطي لألستاذ الوقت 
املعلومات  إلي��ص��ال  ال��ك��ايف 

تعدد  خالل  من  كثرية  بطرق 
عل  يطرحها  التي  االسئلة 
والضغوط  جهة،  من  طلبته 
عل  االس��ات��ذة  يامرسها  التي 
الطلبة من خالل االمتحانات 
وضعها  التي  املستمرة  اليومية 
تدريسية  جلنة  وف��ق  امل��رك��ز 
ال��دف��ات��ر  بتصحيح  خ��اص��ة 
جانب  اىل  البيتية  والواجبات 
يف  خاصة  امل��درس��ي��ة  العطل 
جتعل  وبالتايل  كربالء  حمافظة 
اعطاء  م��ن  يضطر  االس��ت��اذ 
اسع  بشكل  الدراسية  املواد 
الوقت  وج���ود  ع��دم  بسبب 

الكايف«.
»املركز  ان  حديثها،  وتتابع 
العوائل  كبري  بشكل  ساعد 
مالية  مبالغة  متلك  ال  التي 
كافية تستطيع من خالهلا توفري 

تدريس خصويص ألبنائها«.

جهود مبذولة و عطاء مستمر في خدمة مدينة كربالء 

العطاء الحسيني

23

6

وز
تم

20
17



وبمتابعة  مستمر  تواصل  يف 
خاصة من إدارة العتبة احلسينية 
املقدسة، لرعاية ذوي الشهداء 
لعوائلهم  ومواساة  واجلرحى 
وتقديم  لتضحياهتم  وإكراما 
الدعم املادي واملعنوي لعوائل 
اعطوا  الذين  االبرار  الشهداء 
للدين  نرصة  اكبادهم  فلذات 
ل��ن��داء  وتلبية  وامل��ق��دس��ات 
زار وفد من  الدينية،  املرجعية 
الشهداء  ذوي  رعاية  شعبة 
بالسيد  املتمثل  واجل��رح��ى 
حيدر اخلطيب وبرفقة املشايخ 
جملس  اخلدم  والسادة  الكرام 
الديوانية  حمافظة  يف  الفاحتة 
انور  )مرتى  البطل  للشهيد 
سعيدان( احد ابطال لواء عيل 
الذي  السالم(  )عليه  االك��رب 

قاطع  يف  الشهادة  رشف  نال 
يا  ق��ادم��ون  حت��ري��ر  عمليات 
نينوى أثَر انفجار عبوة ناسفة، 
والد  القادم  الوفد  كّرم  حيث 
بقبة سيد  براية متربكة  الشهيد 
الشهداء »عليه السالم« والتي 
العتبة  ب��اس��م  كلمة  سبقتها 
السيد اخلطيب  القاها  املقدسة 
املجاهدين  )دور  خالهلا  مبينًا 
االبطال املرابطني عل السواتر 
والثواب  االج��ر  من  وماهلم 
عن  فضيلته  تّطرق  وكذلك 
االب��رار  الشهداء  أجر  عظيم 
وش��ف��اع��ت��ه��م ل���ذوهي���م ي��وم 

القيامة(.
ح��ض��ور جم��ل��س ال��ف��احت��ة يف 

العاصمة بغداد
وفد  زار  نفسه  السياق  ويف 

فاحتة ألحد  الشعبة جملس  من 
شهداء احلشد الشعبي الشهيد 
)حممد عبد املحسن الشمري( 
الطفوف  ل���واء  اب��ط��ال  اح��د 
يف  الشهادة  رشف  نال  ال��ذي 
قاطع عمليات حترير )املوصل 
حرض  وقد  كام  القريوان(،   –
وفد الزيارة احلاج احد رسول 

السيد  وبرفقة  الشعبة  مسؤول 
حيدر اخلطيب والسادة اخلدم 
القى  حيث  الكرام  واملشايخ 
باسم  كلمة  اخلطيب  السيد 
العتبة املقدسة موضحًا خالهلا 
االبرار  الشهداء  منزلة  )عظيم 
املرابطني  املجاهدين  وأج��ر 
ذلك  مستشهدًا  السواتر  عل 

ضمن مبادراتها اإلنسانية واالجتماعية..
شعبة ذوي الشهداء والجرحى تحضر مجالس الفاتحة على 

ارواح الشهداء االبرار  وتتفّقد المجاهدين الجرحى
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بآيات 
م����������ن 
الذكر احلكيم(، 
الزائر  الوفد  قّلد  وق��د 
بقبة  متربكة  راية  الشهيد  والد 
السالم«  »عليه  الشهداء  سيد 
اجلسيمة  للتضحيات  تعظيام 
نرصة  اوالده���م  قّدمها  التي 
ذلك  اىل  والعرض،  ل��ألرض 
هبذه  الشهيد  ذوي  استأنس 
العتبة  إلدارة  القيمة  املبادرة 
لعوائل  ملتابعتها  امل��ق��دس��ة 
العون  يد  وتقديم  الشهداء 
وامل��س��اع��دة هل���ذه ال��رشحي��ة 
ابناءها  اعطت  التي  الكريمة 
ونرصة  املرجعية  لنداء  تلبية 

للدين واملقدسات.
من  نصيب  واس��ط  ملحافظة 
متابعة العتبة احلسينية املقدسة

رعاية  كام وقد حرضت شعبة 
واجل��رح��ى  ال��ش��ه��داء  ذوي 
روح  عل  املقام  الفاحتة  جملس 
هنري  ع��ب��ود  )ق��اس��م  الشهيد 
عيل  لواء  ابطال  احد  الزاميل( 
الذي  السالم«  »عليه  االك��رب 
قاطع  يف  الشهادة  رشف  نال 
يا  )ق��ادم��ون  حترير  عمليات 
نينوى – القريوان( حيث كّرم 
الوفد الزائر والد الشهيد براية 
متربكة بقبة سيد الشهداء »عليه 
كلمة  سبقتها  والتي  السالم« 
القاها  املقدسة  العتبة  باسم 
خالهلا  مبينًا  اخلطيب  السيد 
االب��ط��ال  امل��ج��اه��دي��ن  )دور 
وماهلم  السواتر  عل  املرابطني 
وكذلك  والثواب  االجر  من 

فضيلته  ت��ّط��رق 
اجر  عظيم  ع��ن 
االب��رار  شهدائنا 
لذوهيم  وشفاعتهم 

يوم القيامة(.
زيارة حمافظة بابل

واي��ض��ا ح��رض وف���د من 
العتبة احلسينية املقدسة جملس 
بريج  )عباس  الشهيد  فاحتة 
ح��ط��اب االع���رج���ي( ال��ذي 
استشهد ضمن قاطع عمليات 
)قادمون يا نينوى – القريوان( 
احلاج  الزيارة  وفد  وقد حرض 
ف��اض��ل ع���وز ع��ض��و جملس 
والسيد  املقدسة  العتبة  إدارة 
حيدر اخلطيب والسادة اخلدم 
من  وع��دد  الكرام  واملشايخ 
ذوو  رّح��ب  حيث  املنتسبني 
الشهيد بالوفد القادم مشيدين 
واملتابعة  القيمة  ب��امل��واق��ف 
إدارة  هبا  تقوم  التي  املتواصلة 
بمتابعتها  امل��ق��دس��ة  العتبة 
ل��ع��وائ��ل ال��ش��ه��داء االب���رار 
احلشد  من  اجلرحى  وكذلك 
الوقت  ويف  املقدس،  الشعبي 
أوالد  القادم  الوفد  كّرم  ذاته 
الشهيد براية متربكة بقبة سيد 
الشهداء »عليه السالم« والتي 
العتبة  باسم  كلمة  سبقتها 
القاها السيد اخلطيب  املقدسة 
مبينًا فيها )الدور الكبري الذي 
يف  االبطال  جماهدونا  به  ق��ام 
س��اح��ات ال��ق��ت��ال ض��د قوى 
أجر  وكذلك  والظاللة  الظلم 
ألهليهم  وشفاعتهم  الشهداء 
ذلك  مستشهدا  القيامة  ي��وم 
احلكيم(  ال��ذك��ر  م��ن  ب��آي��ات 
اجلسيمة  للتضحيات  إكراما 
نرصة  وال��ده��م  قدّمها  التي 

للدين واملقدسات.
الشعبي  احلشد  جرحى  زيارة 
االمام  مستشفى  يف  الراقدين 

زين العابدين »عليه السالم«
زي��ارة  ويف  اخ��ر  جانب  وم��ن 
تفقدية قامت هبا كل من شعبة 

رعاية 
ي  و ذ

ال��ش��ه��داء 
واجل�����رح�����ى 

احلسينية  العتبة  يف 
عالقات  ومكتب  امل��ق��دس��ة 
ل�����واء ع���يل االك�����رب »ع��ل��ي��ه 
السالم« للجرحى الراقدين يف 
مستشفى االمام زين العابدين 
حمافظة  يف  ال��س��الم«  »عليه 
أبطال  م��ن  املقدسة  ك��رب��الء 
والطفوف؛  األكرب  عيل  لوائي 
واملساعدة  العون  يد  ولتقديم 
بعد  للشفاء  متاثلهم  حتى  هلم 
تعرضهم إلصابات متفرقة يف 
قاطع عمليات حترير )قادمون 
هذا  ال��ق��ريوان(   – نينوى  ي��ا 
وق���د ح���رض وف���د ال���زي���ارة 
ك��ل م��ن احل���اج ف��اض��ل عوز 
العتبة  إدارة  جم��ل��س  ع��ض��و 
اخلطيب   حيدر  السيد  املقدسة 
مسؤول  رضا  احد  واالستاذ 
وعدد  اللواء  عالقات  مكتب 
اطلعوهم  حيث  املنتسبني  من 
االخوة من عالقات لواء عيل 
املستشفى  يف  املقيمني  االك��رب 
عل املجاهدين اجلرحى وسري 

جهم  عال
احتياجاهتم،  عل  والوقوف 
كل  القادم  الوفد  ك��ّرم  حيث 
من  التربيكات  ببعض  جريح 
وتسليمهم  الرشيف  الرضيح 
م��ن��ح��ة ال��ع��ت��ب��ة امل��ق��دس��ة اذ 
ع���رّب امل��ج��اه��دون اجل��رح��ى 
ال��زي��ارة  هب��ذه  سعادهتم  ع��ن 
والتي  باملباركة  ووصفوها 
كام  والعزم  اهلمة  فيهم  بعثت 
قال املجاهد اجلريح حممد عبد 
هذا  جرحي  قائال:  الرسول 
وعزيمة  اصار  اال  يزيدين  ال 
قريبًا  امت��اث��ل  ت��ع��اىل  وبعونه 
لساحات  وس��أع��ود  للشفاء 
املجاهدون  فنحن  ال��ق��ت��ال، 
باملعارك  ل��الش��رتاك  نتسابق 
والظاللة  الظلم  ق��وى  ض��د 
املؤزر  النرص  حتى  التكفريية 

بأذن اهلل تعاىل«.

العطاء الحسيني

تقرير/ قاسم عبد اهلادي
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بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة..

العتبة  يف  العام  االمني  مكتب  مدير  حتدث  السياق  هذا  ويف   
مع  »بالتنسيق  قائال:  البناء  الدين  السيد سعد  املقدسة  احلسينية 
مؤسسة االمام السجاد )عليه السالم( اخلريية تم استضافة اكثر 
االمنية  قواتنا  شهداء  عوائل  من  ذوهيم  مع  يتيم(   1000( من 
حمافظة  سكنة  من  املتعففة  والعوائل  املقدس  الشعبي  واحلشد 
ان  »مبينًا  هلم،  الالزمة  واملساعدات  اهلدايا  وتقديم  كربالء، 
»العتبة املقدسة هتدف إىل تقديم املساعدات هلؤالء االيتام حماولة 

منها لتخفيف ولو جزء بسيط من أمل فراق آبائهم ومعيليهم«.
من جانب اخر، حتّدثت النائبة يف مؤسسة االمام السجاد )عليه 
السالم( اخلريية الست سمرية قائلة: ان »بداية تأسيس املؤسسة 
عل  وكانت  املقبور  النظام  ظل  يف  اي   2003 عام  قبيل  كانت 
شكل تقديم املساعدات للشباب املقبلني عل الزواج من خالل 
وخاصة  السنوات  وبمرور  البسيطة،  املادية  املساعدات  بعض 
اكرب من  بشكل  املؤسسة  االجرامي ظهرت  النظام  بعد سقوط 
خالل تطوير العالقات مع اناس من داخل العراق و خارجه و 

الذي كان هلم الدور الكبري يف تقديم املساعدات املادية«.
وتابعت حديثها، »تعمل املؤسسة عل توفري املساعدات املادية 
رواتب  صف  خالل  من  املتعففني  و  االيتام  لعوائل  واملعنوية 
الغذائية  واملواد  العينية كاأللبسة  املواد  اىل بعض  اضافة  شهرية 

وغريها«.
بشكل  األيتام  أع��داد  ازداد  االخ��رية  االع��وام  »يف  وأضافت، 
حروب  من  البلد  هبا  يمر  التي  الصعبة  الظروف  بسبب  كبري 
البلد  تقسيم  حتاول  التي  النجسة  االجرامية  العصابات  ضد 
رعايتهم  إىل  ماسة  بحاجة  اليوم  وه��ؤالء  الطائفية،  وزرع 
وتوفري احتياجاهتم سواء من قبل املؤسسات اخلريية أو الدوائر 

احلكومية«.
فيام قالت اديبة سلامن والدة لتسعة اطفال: »بفضل اهلل وخريات 
أيب عبد اهلل احلسني ) عليه السالم( وجهود هذه املؤسسة، يتم 
توفري احتياجاتنا الرضورية وبشكل مستمر، فشكرًا هلذه اجلهود 

الطيبة«.  

ــجــهــود تــطــوعــيــة خــيــريــة  ب
مــســتــقــلــة تـــهـــدف الــســيــر 
ــبــيــت  عـــلـــى نـــهـــج اهـــــل ال
تستمر  الــســالم(،  )عليهم 
السجاد  االمـــام  مؤسسة 
ــة وبــالــتــعــاون مع  ــخــيــري ال
المقدسة  الحسينية  العتبة 
الى  الــمــســاعــدات  بتقديم 
االمنية  القوات  ايتام شهداء 
اضافة  الشعبي  والــحــشــد 
في  المتعففة  العوائل  الى 

محافظة كربالء المقدسة.

مؤسسة االمام السجاد      الخيرية تستمر في تقديم 
المساعدات الى االيتام و العوائل المتعففة

األحرار/ حسنين الزكروطي
تصوير/ مرتضى ناصر

العطاء الحسيني
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هبذا  يستشهد  االسالمي  اخلطاب  ينتقد  لكي  زيد  ابو  حامد 
وامر  العاص  ابن  لنصيحة  معاوية  استجاب  حني  النص«« 
رجاله برفع املصاحف عل اسنة السيوف داعني اىل االحتكام 
اىل كتاب اهلل، وهذه مسالة سنعود اليها تفصيال يف جمال حتليل 
تزييف  عملية  بداية  عن  تكشف  هنا  لكنها  احلاكمية  مفهوم 
الوعي، وهي عملية ظل النظام االموي يامرسها بحكم افتقاده 
وقد  سيايس  نظام  أي  عليها  يقوم  ان  ينبغي  التي  الرشعية  اىل 
ظل االلتجاء اىل االسلوب االموي مسلكا سائدا يف كل انامط 
تاريخ  يف  الرشعية  غري  احلكم  النظمة  املساند  الديني  اخلطاب 

املجتمعات االسالمية.
احتاج النظام االموي اىل تثبيت رشعيته عل اساس ديني يتالئم 
مع مبدا احلاكمية الذي غرسه فكانت مقولة »اجلرب« التي تستند 
قدرة  اىل   � االنسان  افعال  ذلك  يف  بام   � العامل  يف  حيدث  ما  كل 
اهلل الشاملة وارادته النافذة »« ) نقد اخلطاب الديني /د. حامد 

نرص ابو زيد ص/ 80 (.
هذا االنتقاد للخطاب االسالمي كله مآخذ النه اعتمد النظرة 

االحادية ونرد عليه بالقول :
اوال: ذكر الكاتب ان النظام االموي فاقد للرشعية الن استخدم 
املصاحف  رفع  خالل  من  حكمه  لتثبيت  االسالمي  اخلطاب 
عل اسنة السيوف يف املعركة ، فيا اهيا الكاتب هل ذكرت من 
هو الذي كان يقاتل معاوية يف الطرف االخر؟ وطاملا ان النظام 
االموي غري رشعي ، فهذا يعني ان الذي عل اجلانب االخر هو 

الرشعي.
وانه  احلاكمية  مفهوم  يامرس  معاوية  ان  الكاتب  ذكر  ثانيا: 
سيعقب عليها يف فصول الحقة منتقدا هذه احلاكمية من خالل 
رؤية النظام االموي، ولكنه مل يلتفت اىل الذي حارب معاوية 
احلاكمية  مفهوم  يرى  حتى  احلاكمية(   ( بمفهوم  يتمتع  وكان 
وفق نظرة االمام عيل عليه السالم وعندها سنرى هل سيكون 

له نقد او رد او سكوت؟
ثالثا: يقول الكاتب » وقد ظل االلتجاء اىل االسلوب االموي 
مسلكا سائدا يف كل انامط اخلطاب الديني املساند النظمة احلكم 
غري الرشعية يف تاريخ املجتمعات االسالمية« كيف حدد نمط 
الديني ؟ وكيف  اعترب االنظمة كلها غري رشعية من  اخلطاب 
غري االمثلة عل ذلك ؟ وعل ما يبدو ان ابا زيد اعتمد اسلوب 
له  اتاح  بالتايل  وهذا  الديني  للخطاب  كرتمجة  االموي  احلكم 
ملاهية  هو  رؤيته  وفق  االسالمي  اخلطاب  لنقد  واسعة  مساحة 

املدارس يف  بقية  لقراءة  نفسه  يكلف  ومل   ، االسالمي  اخلطاب 
الرشعي  املمثل  هو  ومن  االسالمي  اخلطاب  ماهية  اىل  رؤيتها 

للخطاب االسالمي ؟
اجلرب  اال وهي  مسالة خالفية  اىل  زيد  ابو  الكاتب  اشار  رابعا: 
امل��دارس  بقية  راي  عل  يطلع  مل  والن��ه   ، التفويض  ويقابلها 
للتهجم  رشحيته  وانطلقت  حديثه  ساق  فانه  اجلرب  بخصوص 
عل اخلطاب االسالمي من خالل اخلطاب االموي الذي جعله 

الوجه االخر للخطاب االسالمي.
تعترب خالفة اسالمية ولكن هذا  االموية  ان اخلالفة  يقال  نعم 
ال تعترب خطاهبا خطاب اسالمي فاالجتهادات تعرب عن وجهة 
يعترب  فكرية  مدرسة  استنتاج  الكاتب  اراد  واذا  جمتهدهيا  نظر 
نفسه هو من اوجدها عليه االطالع عل بقية املدارس لكي يرى 

هل هنالك من له خطاب متكامل من اجل االنسان ام ال ؟ 

لو سألوك
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موجز في قوانين
 مراتب العقالنية نقد ورد

إن  الشق األول  فقال يف  العلم والفلسفة إىل شقني،  تعريف  نظريته بشأن  السالم(  الصادق )عليه  قسم االمام   
العلم يوصل املرء إىل نتيجة واقعية حتى ولو كانت صغرية وحمدودة ولكنها نتيجة حقيقية فعال، أما الفلسفة فال توصله 

إىل نتيجة ما.
وبغية اثبات مقولة الصادق ) عليه السالم( فيام خيص الفلسفة اقف عند هذا النص للدكتور طه عبد الرحن »لقد أنشأنا 
نموذجا نظريا لوصف وحتليل وتقويم الفعالية العقلية التي يظهر هبا االنسان باعتباره كائنا متقربا يتألف هذا النموذج 
من طبقات ثالث متاميزة فيام بينها كل طبقة منها ختتص بنوع من هذه الفعالية العقلية فتختص الطبقة االوىل بالنوع الذي 
ينتج عن عدم االستفادة من العمل الرشعي االسالمي ان )اما( جمانبة او ماصمة وقد اسميناها ب� )العقل املجرد(ً أسمينا 
صاحب هذا  العقل ب� )املقارب( وتنفرد الطبقة الثانية بالنوع الذي ينشأ عن الدخول يف العمل الرشعي اجتالبا للتوفيق 
الثالثة بالنوع الذي ينتج  ب� )القرباين( وختتص الطبقة  ب� )العقل املسدد( أسمينا صاحب هذا العقل  االهلي وقد أسميناه 
عن النزول يف مراتب العمل االسالمي طلبا للتولية اإلهلية وقد أسميناه ب� )العقل املؤيد( أسمينا صاحب هذا العقل ب� 

)املقرب(«.
واتفاقا مع نص الصادق ) عليه السالم( فانه استخدم عبارة اشبه بالفلسفية الول مرة تستخدم أي اهنا من اكتشافه ولو 
بحث الكاتب وارشدناه اىل ما كان يقصده ال بام تفلسف به، لوجد االفكار التي توصل اليها قد سبقه فيها فقهاء الدين بل 

ان ما توصل اليه الفقهاء يف هذا التخصص الذي وجله عبد الرحن افضل اوسع واقنع من افكاره.
يف منهاج الصاحلني  للسيد عيل السيستاين يتفق كل علامء االمامية عل ذكر هذا النص » جيب عل كل مكّلف أن حيرز 
امتثال التكاليف اإللزامية املوّجهة إليه يف الرشيعة املقّدسة، ويتحّقق ذلك بأحد أمور: اليقني التفصييل، االجتهاد، التقليد، 
االحتياط، وبام أّن موارد اليقني التفصييل يف الغالب تنحرص يف الرضوريات، فال مناص للمكّلف يف إحراز االمتثال فيام 
عداها من األخذ بأحد الثالثة األخرية«، ونظرة اولية سنجدها تتضمن املصطلحات الفلسفية للدكتور بتسميات اخرى 
والصنف االول الذي اشار اليه الدكتور وسامه املقارب هو ما خيالف االصناف الثالثة التي اشار اليها الفقيه أي ال يتفقه 
وال حيتاط ويعمل العكس. واما املقلد فهو القرباين واملقلد هو املقرب بينام املحتاط الذي مل يرش اليه الدكتور هو صنف 

عقيل له مزاياه وختتلف عن الثالثة الذين ذكرهم .
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من هو..؟
لالسرتاحة،  فصاًل  املنشد  خّصص  احلسيني،  االنشاد  حمافل  من  حمفٍل  يف 
ومثل هذا الفصل يف حمافل الفرح احلسيني خيصص لألسئلة ولالختبارات 

الفكرية املسلية، والتي جتمل املحفل، وتنرش فيه الفكر والرسور. 
قال املنشد: هل أسأل؟ 

أجابه اجلمهور بحامس: نعم. 
كرمه  ولشدة  والطري،  الوحش  ُمطعم  بالفّياض،  يلقب  كان  رجل  قال: 
العرب  سّيد  كان  رجل  هو؟  فمن  الثاين(  )إبراهيَم  العرب  عليه  أطلقت 
رفض  رجل  هو؟  فمن  وعاملها،  وحكيمها  قريش  وسّيد  الوادي  وسّيد 
عل  ُيذبح  ما  أكل  وعن  ب��األزالم،  يستقسم  أن  وهنى  األصنام،  عبادة 

النُُّصب، ودعا إىل توحيد الباري )عّز وجل(، ومل تكن رشيعة مرشوعة يف زمنه، وهلذا كانت عبادته التفّكر يف آالء 
اهلل ومصنوعاته، والدعوة إىل صلة األرحام، واصطناع املعروف واالّتصاف بمكارم األخالق.. فمن هو؟ وكان 
خيتيل كثريًا بغار ِحراء، ليجمع فكره وقلبه يف االستغراق يف التفكري يف صفات اهلل تعاىل وأفعاله الداّلة عليه، فإذا 
دخل شهر رمضان صِعد غار حراء بعد أن يأمر بإطعام املساكني، وختّل عن الناس مفكرًا يف جالل اهلل وعظمته.. 
فمن هو؟ رجل أكرمه اهلل تعاىل بمعجزة حفر بئر )زمزم(، ومعجزة نبع املاء من حتت راحلته عندما سافر للتقايض 
مستجاب  كان  رجل..  هو؟  فمن  ومجاعته..  يسقوه  أن  خصومه  ورفض  العطش،  فأدركهم  خصومه،  وبني  بينه 
الدعوة، وكانت قريش إذا أصاهبا قحط شديد، تأتيه فتستسقي به فُيسَقون.. فمن هو؟ رجل.. سّن كثريًا من السنن 
البيت  بالنهَّْذر، وهنى أن يطوف يف  اإِلبل، والوفاء  الدية مائة من  السارق، وفرض  يد  أقّرها اإلسالم: كقطع  التي 
)الكعبة( عريان، وحدد الطواف بسبعة أشواط، وحّرم اخلمر والزنا ونكاح املحارم، وهنى عن وأد البنات، وكان 
أول من أخرج اخلمس، وكان يأمر أوالده برتك الظلم والبغي، وحيّثهم عل مكارم األخالق، وينهاهم عن دنّيات 
له إبل كثرية جيمعها يف  الرفادة والسقاية، وكانت  له  بأمواهلا، وكانت  األمور.. فمن هو؟ رجل.. حّكمته قريش 
املواسم، ويسقي لبنها بالعسل يف حوض من أدم عند زمزم، ويشرتي الزبيب فينقعه يف ماء زمزم، ويسقيه احُلّجاج.. 
فمن هو؟ رجل.. كان فصيح اللسان، حارض القلب، وكان لطيب رحيه تفوح منه رائحة املسك، فمن هو؟ رجل.. 
كان شديد اليقني بنبوة حممد )صل اهلل عليه وآله(، وأنه كان نبيًا مرساًل من قبل اهلل )عز وجل(، فمن هو؟ رجل.. 
تويّف يف مّكة سنة )9( من عام الفيل، عن عمر يناهز املائة والعرشين سنة، وقيل مائة وأربعني.. ورسول اهلل )صل 
اهلل عليه وآله( له من العمر ثامن سنني.. فمن هو؟ رجل.. رحل اىل مثواه بعدما كتب عل جبني التأريخ مواقفه 
الشجاعة التي ال يمكن للتاريخ أن ينسى شموخها مثل وقفته املؤمنة بوجه ابراهيم االرشم حني جاء هلدم الكعبة، 

ويقينه بنبوة حممد، فمن هو؟ 
صاح مجيع احلضور بفرح: أنه عبد املطلب جدُّ الرسول األكرم.

علي حسين الخباز
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» وجُه السماِء الِبكر«
اأ������س�����ع�����ُدً اهلِل  امل���������س����ك�����ن����ة  ذات�������������َك  اإىل 
ف����م���������ن����ُذ ب�����داي�����ات�����ي ع�����َ����ل�����ِ����ق�����ْ����ُت ط����ه��������������ارًة
اأُوؤّث��������������������ُث م������ن ك��������لِّ ال������ف�������������س������اءاِت م�����ل����دي
اأرى ك������ي  ال����ل����ي����َل  اأم�����������س�����ُغ  اأين  خ�����ل�����ُت  وم�������ا 
�����������ْت وج�������������ُه ال�����������س������ِء ت�����ر������س�����ُم ع����امل����ًا ت�����دلَّ
ن������دًى يف  ال����ب����ح����ي��������������رِة  �����س����ي����م����اَء  ومت�����ت�����������صُّ 
وم��������ن �����س����ف����ِق اخل�����ل�����ج�����اِن ����س���اح���ل���ه���ا اه����ت����دى
م�������س�������اع���ري ت�����������راِب  يف  ح���ن���ي���ن�����������ًا  اأَِج��������������������دُّ 
مت���اي�����������ل���ْت ل�������  ق�����������������������ارورٍة  يف  �����َك�����������������ُر  واأ������سْ
دم�������ي ت���ق�������اط�������َر يف  ال����دن���������ي����ا  ����س���ّي�����������َد  ف���ي�����������ا 
�������ت�������ي ��������������َك ي�����ا م�������ن�������ف���ى ال�����ق�����ل������ِب ه����يِّ وُح���������بُّ
�����ه��������ا ح��بُّ َر  َت���������َف���������������َّ ذاٍت  ع����ل����ى  اأذْب��������������ن���������ي 
ول������������ُن ����س����������������اق�������ي�������ه���ا  ي�����������س�������جُّ اإث�������������������ارًة
اأ����س���ل���ع���ي ف�������ق  م�����ن  ال�������س���م�������َص  ح���م���ل���ُت  م�����ا  اإذا 
اأي���������ا ����س���ي�����������َد ال����دن����ي����ا �����س����اأخ���������ل����ُع م�����ن دم�������ي
����س���ب���اب�������ت���ي اأج��������������������رُّ  ف����اق����ب����ل����ن����ي   ، ل�����ي������م�����َك 
اأت������ي������ُت وم�������ن ح����ْل���������ِم ال���ن���ب�������ي�������ي�������َن اأه�����ت�����دي
ب���ْت �������رَّ ك���م���ا ْاحل�����ل�����م م�����ن خ����ل����ِف ال���������س����ت����اِر َت�����������سَ
ذرٍة ك�������لِّ  ف�����������ي  ال����ك���������������ُن  ع����ل����ي����ِه  ف�������س���ّل�����������ى 

واأت�������������ل������� م����ن����اج���������ات����ي وف����ي��������������َك اأُّوح�����������������ُد
اأُْع�����������َق�����������ُد ي�������م������َك  ط�����ه�����ِر  اأن��������������ذا  يف  وه��������ا 
���������ُد �����س����ُش�����سَ ه�������������اَك  يف  وج���������������دًا  واأب�������ن�������ي 

ت����َ���ن�������اث�������َر ����س���ب���ٍح م�����ن ج�����ب�����ي�����ن�����َك ُي����������������َل���ُد 
ت���رق���������������د ال����ن����ج����ِم  �����������ة  ك�������فَّ يف  م���������س����اح����ات����ُه 
ت�������ن�������ا����س�����������ُل م����ن����ه ال�����غ�����ادي�����������اُت وُت�����������ب�������َع�����������ُد
ُد ب���������زرق��������������ِة ظ��������������لٍّ ع�������ب�������ق�����������ريٍّ ي���غ���������������رِّ
�����صِ اأ����س���ج�����������ُد اإل������ي������َك اأب��������ا ال����ت��������������رِب امل����ق��������������دَّ
ل���ف���ا����س���ْت ُح����ب����ي����ب����اٌت م�����ن ال����ق����ل����ِب ُت�������ع�������َق�����������ُد
واأب���������������������������رُد والًء  اأح���������ل����ى  ي�����ا   ، والوؤَك  
اأُب�����������ّع����������������َ���ُد وف���ي�������َك  اأُن���������ف����ى  اأَْن  ف��������س��������ّي�����ان 
ك�����������اأنَّ خ���الي�����������اه�������ا م������ن احل�������������بِّ ع�����������س�������َج���ُد
ف�������ُت��������ق�������ُد  ، اجل������ه������اِت  ك�������لِّ  يف  َت�������������َم�������������اَوُج 
ُد ف���م���ن ث�����������ق���ِب ه������ذا ال����ك����������ِن ع���ه�����������دًا ت�������ج�����������دِّ
������س�����دًى َي�������������ْج������َرُح ال������رم������َل ال����ب����ل����ي����َد ف��ي��ن�����س��ُد
ت������������������رُد  ، مب�����ائ�����������َك  اإمي�����������������اين  ِّ������ُح  ُت������ر�������س�������
ووج����������ُه ال���������س����م����اِء ال���ب�������ك�������ِر ف����ي����َك خم�������لَّ�������ُدً
ط����الئ����ع����ُه ك��������������لُّ ال��������������ذي ك��������������ان ي��������س��ه��������������ُد
�������������������د حم���مَّ و�����س���������ل����ى   ،، م�����������ي�����الدًا  ت�������س�������ط���ُر 
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القراءة الواعية

» حجة سخيفة «

أفلت 
طالب الظاهر

أحمد مطر

محمد أحمد الزامل

ما   ، اأفكارهم  ط��رح  م�ست�ى  يف  الكتاب  يتفاوت  مثلما 
ب�سطحية  يكتب  من  وبني  وا�سارة،  بعمق  يكتب  من  بني 
م�ست�ى  يف  ال��ق��راء  �سيتفاوت  طبعًا  كذلك  ومبا�سرة، 
تلقي  ي�ست�سيغ  القراء  من  االأع��م  االأغلب  لكن  التلقي، 
ال�سفاهي  الكالم  ال�سطحية، بكلمات تقرتب من  الفكرة 
العابر.. يعني ب�س�رة اأدق ال يتعب نف�سه كثشا يف ربط 
املفردات ال�ستخال�ص املعاين وا�ستك�ساف دالالتها، الأنه 
على  نف�سه  تدريب  عدم  ب�سبب  الك�سل  اأو  التعب  ي�سك� 
املطاولة وال�سرب لل��س�ل ملا يرمي اليه الكاتب يف ن�سه  
املتعة  يطلب  القارئ  هذا  مثل  الأن  واالأفكار،  املعاين  من 
فقط، وحت�سل لديه حالة من التعب من وراء قراءته 

وهم غالبية القراء. 
بجدية  ي��ق��روؤون  فهم  ال��ق��راء  م��ن  القليلة  القلة  اأم��ا 
 ( ت�سمية  عليها  اطلق  اأن  ا�ستطيع  بقراءة   .. وتدقيق 

قراءة واعية( من اأجل املتعة والفائدة معًا.
يعني  الداخلية..  الكاتب  ع�امل  ا�ستك�ساف  يف  املتعة 
باإ�سافة  والفائدة  ن�سه،  خالل  من  �سخ�سيته  بقراءة 
القارئ  جت��ارب  خزين  اىل  اجل��دي��دة  الكاتب  جت��ارب 
ال�سخ�سية لكي ي�ستفيد منها يف حياته العملية. وتلك 
اال�ستقراء..  اأي  ال��ق��راءة؛  درج��ات  اأعلى  باحلقيقة 

متمثلة بالقارئ املثايل الذي يندر وج�ده غالبًا.
اثناء  الطالب  ك��ان  اإذا  احل��ال��ة..  لهذه  مثال  الأ���س��رب 
ينتبه  ال  يعني  املدر�ص،  �سرح  عن  بفكره  ي�سرح  الدر�ص 
وهل  ج��ي��دا؟  ال��در���ص  ا�ستيعاب  ي�ستطيع  ه��ل  ج��ي��دا؛ 

�سينجح يف االمتحان؟!
الكتابة؛  مب�هبة  يتمتع�ن  ممن  قلة  هنالك  فمثلما 
القراءة  مب�هبة  يتمتع�ن  ممن  قلة  باملقابل  هنالك 

اأي�سًا.
وطبعا هذا يف�سر معاناة الكثشون من النا�ص، و�سك�اهم 
من عدم فهم ما يقروؤون �س�ى اأكانت تلك القراءة للقراآن 
الكرمي اأو للكتب عامة، مما يدع�هم اىل االبتعاد الأنهم 
�سرعان ما يجدون اأنف�سهم ال يفهم�ن كثشا ملا يقروؤون، 
وبتكرار ف�سلهم يف الفهم؛ ت�لد عندهم حالة من النف�ر 

من القراءة.   

بيني وبني قاتلي حكاية طريفة ، 
فقبل اأن يطعنني حلفني بالكعبة ال�سريفة ، 

اأن اأطعن ال�سيف اأنا بجثتي، 
فه� عج�ز طاعن وكفه �سعيفة ، 

حلفني اأن اأحب�ص الدماء عن ثيابه النظيفة ، 
فه� عج�ز م�ؤمن �س�ف ي�سلي بعدما يفرغ من تاأدية ال�ظيفة، 

�سك�ته حل�سرة اخلليفة ، 
فرد �سك�اي الأن حجتي �سخيفة.

ما يل اأرى اجلراَح تتجا�سُر على طيبِة القلب، ها اأنا منها ارحتلُت، حيث 
اأن�سي، وورود ترت�سُم على اأوراِقها  اأجد ذاتي، حيث وحدتي مع طي�ر 

بته �سدائُد اخلريف. اأطياُف االأمل الذي غَيّ
اأناظرها من ذاك الركِن  اأتعب كاهَل اجلباِل التي  اأنيًنا  الدم�ُع حتمل 
ماِن تط�ى اأمامي، كاأَنّ قلبي ينزُع مني  البعيد، وما بينهما ذكرياُت الَزّ
لتقف اأنفا�سي عند ذكرى كلماٍت اأفلت منها �سعادتي، ما عادت تطُلّ يف 

رب�عي، حنني و�س�ق الأطياِفها.
يا هاجري:

اإن امتد الهجران يبقى ن�ُر ذكِر اإلهي، يف اأن�سي، ثم خل�تي، فيها اأجُد 
مداَد روحي، مهما تكاثف االأغيار.

عامًرا  القلُب  يبقى  امل��دِح  طيُف  جاء  اإن  حتى  ومهما،  الذم  ح�سر  اإن 
جاِء واخل�ف من م�اله. بيقنٍي ارت�ى من باِب الَرّ

يا من خلقَت العطاء اأعطني من خزائِن اإح�سانك، اإح�سان اإلهنا، نحن يف 
�س�ٍق للطفك الذي مُتحى به من على ال�جِه ق�سماُت االأحزان، ويبقى 
الُة  وال�سَّ عندنا،  ما  وت�سرت  ترحمنا  باأن  رحمان  يا  يرج�ك  الِلّ�ساُن 

د - �سَلّى اهلل عليه واآله و�سَلّم. وال�سالم على امل�سطفى حمَمّ
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خضير البياتي

وب�����������الء ن��������������������������ازٌل  اث�������ق�������ل�������ت�������ك  اإن 
اوغ������ل������ت و  ال������ه������م�������م  ف������ي������ك  وت��������ع��������رت 
ف����اق���������س����د ب�����رح�����ل�����ك ل����ل����ب����ق����ي����ع جت�������د ب���ه���ا
ف������ان������دب������ُه ي�����اأت�����ي�����ك اجل��������������اب ع�����ج�����ال�����ة ً
ف������ه������ي ال�������ت�������ي ك��������ان���������ا ظ�����������الل خل������دره������ا
واح�������ط�������ط ب������اأث������ق������ال ع����ي����ت����ك خ���ط����ب���ه���ا

ي������اأت������ي������ك م�������ن ب�������ني ال�����ث�����ن�����اي�����ا ه����اج���������صٌ
ت����ك����رم����ًا ال�����ع�����ط�����اء  يف  ف��������اأج��������زل  اع������ط������ى 
ف����اأ�����س����ك����ي����ه م������ن ج����������ِر ال�������زم�������اِن وق���������ْل ل����ُه
ق��������د �������س������ادن������ا ع�������ل�������ٌج و�������س������ان������ئ األ������ك������م
اأف��������ل��������ت م���������س����اب����ي����ح ال��������دج��������ى مب���غ���ي���ب���ِه
ن��ع��ي��م��ه��ا احل������ي������اة ِ  �����س����ف����ِر  م������ن  وان����������������زاَل 
وت�������دارك�������ت�������ن�������ا ال�������ن�������ائ�������ب�������اُت واحل������ف������ت
ي�������ا ب�������ن ال������������ذي ادم������������ى ب�����ك�����ف�����ِه خ�����ي�����ربًا
زي������ن������ٌب ُت���������ق���������دُم  ق��������رب��������انٍ   خ�����������َش  ي��������ا 
م���ن���اج���ي���ا ث�����������راك  ع�����ل�����ى  وق������ف������ت  ان  ان���������ا 
ق�������د �������س������ّ�ل������ت ن����ف���������س����ي ل�������غ�������شَك ارجت�������ي
وه���ب���ت���ن���ي ال������ي������ك  اأم��������������ري  يف  ف���������دن����������ْت 
ف��������������اذا ك�������ي�������اين ق���������د جت�������ّل�������ل رع��������������دة ً
ي�������ا اي������ه������ا ال�����ن�����ع�����������صُ امل������ج������ّل������ل ب����ال����دم����ى
م��������ا ك�����������ان غ��������������ُشك ل������ل������ع������ط������اِء م����ل����ب����ي����ًا

وت������ق������ط������ع������ت ��������س�������ب�������ٌل وع����������������زَّ دع�������������اُء
م�����ن�����ك ال����������رزاي����������ا وا�������س������ت������ت������َب ������س�����ق�����اُء
ك�������ف�������ًا ُي�����������زّي�����������ُن ج������ان������ب������ي������ِه ������س�����خ�����اُء
احل������������������راُء زي���������ن���������ُب  دع���������ائ���������ك  يف  ان 
ال�����رم�����������س�����اء ُت����������������رتُع  ِح������ب������اه������ا  يف  ب��������ل 
ف��������امل��������رجت��������ى ل�������ل�������م�������ك�������ُرم�������ات وف��������������اُء
َع�������ي�������اُء م����ن����ك����ب����ي����ك  يف  م���������ا  َي��������ن��������ث��������اُل 
ِرداُء ف���������ط���������اَب  ج��������������رٌح  ول�����ن�����ع�����������س�����ِه 
ي�������ا م������رجت������ى ق�������د �������س������ادن������ا ال���������س����ف����ه����اُء
ب��������ل ���������س��������ادت ال���������������س�������الُء وال�������رع�������ن�������اُء
ال�����ظ�����ل�����م�����اء ار��������س�������ن�������ا  يف  وت�������دج�������ج�������ت 
وان���������������س�������لَّ م��������ن ب��������ني ال�������ع�������ب�������اد رخ�����������اُء
ف����ي����ن����ا ال�������ق�������ي��������ُد وع�������م�������ِت ال����ب����غ���������س����اُء
وت�������راج�������ف�������ت م��������ن �����س����ي����ف����ه ال����ب����ط����ح����اء
ال��������غ��������رباُء ������س�����ّم�����ت  ن����ع���������صٍ   خ����������ُش  ب��������ل 
ي����ك����ف����ي ح������ب������اك وغ�����������������ُشَك ا�����س����ت����غ����ن����اُء
ف������اأن������ت������اب������ن������ي م��������ن ذل�����������ك ا������س�����ت�����ح�����ي�����اُء
ح������ي������اُء ب���������������ذاك  او  ُذلٍّ  غ���������ش  م���������ن 
خ�����ر������س�����اُء اه�����م�����ع�����ت  ق��������د  دم�������ع�������ةٌ   ب��������ل 
وجت�������ّل�������ل�������ت ف������ي������ك ال���������������س�������ه�������اُم وط�����������اُء
ال�������ل��������ؤم�������اُء �������س������ف������َرك  جت������������اري  ان  او 
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ّسر الحياة 
فرح سمير قطان

اأعي�ص يف جنمة ..
ي�ٌم تلمع وت�سيء .. وي�ٌم تذهب وتنطفئ ..

حني تلمع..
اأنا اأبت�سم .. وه� يبت�سم .. ونحن نبت�سم .. 

و حني ت�سيء ..
كلنا نخاف من اأن تذهب يف ي�ٍم وتنح�سر..

و حنَي ذهبت ..
اأدركُت ما معنى الفراق .. 

و حني انطفاأت ..
علمت ما معنى الظالم .. 

...
نعي�ص يف ك�ٍن متقلب االأح�ال .. 

و يف كل حاٍل .. اأنا
خائفة .. اإن حدث �سيء .. 

�س�ف اأخاف من احلا�سر ..
و اإن ح�سر .. 

اأتذكر ما م�سى واأحت�ّسُر و اأفتقر .

حسن الصباغ الكعبي

ق����ل����ب����ِه يف  ح��������ام��������ٌل  اأ�������������س������������ُشَك  واأن���������������ا 

م�������ن ذل���������ك ال�����ع�����م�����ر ال�����������ذي اأم���������������س�������اُه يف

َج�������َم�������َع ال�����ك�����ب�����ائ�����َر وال���������س����غ����ائ����ر ق���������س����ة ً

رواي�������������ة ً ال�������ك�������الم  ُف�����ح�����������صِ  م�������ن  واأَتَّ 

وم�������ن ال����ب����الي����ا ال�����������س������ِد األ�����������ُف ق�������س���ي���دةٍ 

م������ا ك����������اَن م������ن ع����م����ل����ي ال��������������س�������ُل جل����ن����ةٍ 

وا��������س�������ٌع ب�������ع�������ف��������َك  اأدري  ل�����ك�����ن�����ّن�����ي 

وح�����اج�����ت�����ي ال�������ي�������ك  ذيّل  يف  وال����������ع����������زُّ 

م�������ا حل������م������ُد م�������ن ط�����ب�����ع ال�����ن�����ف������������صِ وامن�������ا

واأث�������ب�������َت�������ه�������ا ج�����������������زاَء م���������ا َع����لَّ����م����ت����ه����ا

ح���������زَن ال������ده�������ر ع����ل����ى ال�������س���ن���ني ال����ب����ائ����دْه

ل������ع������ٍب وخ������ان������ت������ُه ال������ن�������اي������ا ال������را�������س������دْه

اأن������ف������ت ق������راءت������ه������ا ال������ق������ل�������ُب امل������ل������ِح������َدْه

ك�����������س�����رت ����س���ح���ي���ح���ت���ه���ا ع������ي�������ن امل���������س����ن����ده

ف����ام���������س����ح ب����ل����ط����ف����َك ي������ا ع����ظ����ي����م ق�������س���ائ���ده

اخل������ال������دْه اجل�������ن�������اَن  ا�������س������َل  ان  واري��������������ُد 

ول������ئ������ن ع�������ف��������َت ف�������ال ُت�����ع�����ي�����ق�����َك ق�������اِع�������دْه

وغ������ن������اَي اأخ������������ذَي م������ن ي������دي������َك م�������س���اع���دْه

ان�������������َت ال�������������ذي ������س�����شت�����ه�����ا ل��������ك ح������ام������ده

امل�������������زوَده يف  م�������ا  وم�������ن�������َك  ال������ي������ك  ف�������اأت�������ى 

لكنّني أدري بعفوَك واسٌع
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عقيل  يغزو  كشبح  ي��راودين  خيال  اسمه 
وأحيانا   ، ش��اء  أن��ى  وجوانحي  وقلبي 
متاهات  عل  ويرسو  مي،  رشنقة  يغازل 
ذاكريت، يقرتب مني كنفيس، احتسسه بل 
أكاد املسه، اشم روائحه العطرة، بروائح 
اجلدث املخلد بكربالء، وحني مست يده 
شعلة  بيده  أيقظ  »الكفائيني«،  رؤوس 
من  فصحوا  الضامئر،  ومهس  اإلمامة، 
سباهتم احرارا أشداَء، تعرفهم الشمس.. 
توقظ  باسمه  وتسعى  تعرفه  والشمس 
االرض من سباهتا...هبوا كريح عاصفة 
واألط��امع،  واألوه���ام  االف��ك��ار  جلدت 
وك��رست  القديمة،  حيطاهنم  حمطمة 
يعد  مل  احلقيقة،  هبا  حتنطت  التي  رفوفهم 
تارخيهم امُلسود مرحا، مل يعد يأيت باخلطر، 
العمياء  خالفتهم  ع��ودة  اح��الم  فرصة 
لوال  الفرص  فرصة  وكانت  تالشت، 

الفتوى املقدسة..
يقولون: وراثة ... 

ُصممت  فهي   ، ألحد  تعود  ال   : ويقول 
حيلمون  كانوا  الذين  فكل   ، للمواالة 
بالسلطان وامُللك، مل يبَق احد منهم وذلوا 

حتت عتمة القبو الساموي...
اىل  وس��أرح��ل  كبري،  رج��ل  أن��ا   -
حياة جديدة، وسيحل االسف من بعدي 
وتعبثون اكثر وسط احلقيقة، مل أكن اعرف 
كإنكار  االن��س��ان  ينهك  شيئا  هناك  ان 
احلقيقة  تكتشفون  ما  وسعان  احلقيقة، 
انكم  والتساؤل،  باالستغراب  املمزوجة 
بني  ص��ويت  تنفون  السمجة  بأقوالكم 
كذابني..  رج��ال  بني  وانفى  االص��وات 
اعلم عل ما أصرب، وابكي عليكم، حني 

يمزقون  رع��اة  من  ال��دم  روائ��ح  تصلني 
بالباطل،  احلق  ويدفنون  الفقراء  جسد 
االض��ط��راب  اىل  ت���ؤدي  طرقهم  وك��ل 
هناك  ي��ت��واج��دون  وأي��ن��ام  األس�����ود، 
للصاحلني  ج��الدا  يصري  للرعب  هتاف 

والصابرين عل ما ال يعلمون...
يقولون عنك الصامت..! الذي   -
ماتت فيه كل الكتب وحتولت يف رفوفها 
كأصوات  ومؤلفوها  رخامية  كأصنام 
ب��رسادي��ب  مظلمة  مكتبات  يف  حمنطة 

موحشة..!
نحن  معرفة،  بال  عيّل  حتكم  ال   -
واجلميع  النجاة،  سفينة  يف  االبحار  بدأنا 
واملفضوح  الصامت  اخلنق  لعبة  دخ��ل 
احيانا، وسأوضح لك ان العامل كله وقف 
ينظر بؤرة النور التي تشع من اماكن النور، 
وستصبح  الوجود  عل  تدل  حية  كقوة 
صميم احلركة الكونية استعدادا للظهور، 
لتعكس كل ما هو مرئي وتزيد من عظمة 
اىل  املاليني  ظهوره  بنور  وتقود  النور، 
الكرة  ح��دود  وخيترص  واليقني،  املعرفة 

االرضية ويقّزمها ..
اوه��م  مشطور  بشعور  اشعر   -
والرغبات  ص��ادق  التعامل  ان  نفيس 
مقابل  ظامل  دم  الف  إراقة  امام  مكشوفة 
دم مظلوم..اؤمن  واحدة من  قطرة  اراقة 
املرئيني...وال  لغري  املرئي  الوجه  بأنك 
يعرفك أحد وأنت تعرف كل الناس، وال 
يستطيع احد  ان جيدك، وتستطيع ان جتد 
كل الناس يف النهار والظالم أنت.. احلياة 
وأنت  معرفة،  سابق  بدون  الناس  جتمع 
العامل،  اخرست  اخرجته  واحد  بصوت 

وأوقفت اهنار الدم، وحّجمت القتلة من 
ثقافة  وزارع��ي  ال��رؤوس،  قاطعي  ورثة 
تستطيع  ال  انك  يشء  اخلوف...اصعب 
كل  يغري  وه��و  ال��زم��ن  بوجه  ال��وق��وف 
ان  ممكن  رج��ال  هناك  عرصنا  يشء..يف 
والوعود  سيكارة،  إلشعال  بيوتا  حيرقوا 
اصبحت مثل »العلك« تنتهي بمجرد ان 
خترج من الفم، ونعلم ان احلياة واملوت يف 

قوة اللسان...
ال زلت تسمعني أنا ال اعرف ماذا أريد..؟ 
وعدمه،  اليقني  بني  كامل  عامل  يف  أعيش 
هو هوس من خارجي ،وليس بمزاجي..
انتامئي  مازلت اسمع من يردد يل انشودة 

وينعش روحي ويقلل كأبتي.. 
ان  وأوشكت  جسدي  ح��رارة  ارتفعت 
الفرق  ان  مرددا  اهذي  وبدأت  أحرتق، 
أنا  املجازي  وامل��ج��ازي..  الواقعي  بني 
امل��وت  عند  نفيق  نائمني  كلنا  وأن���ت 
قبل  املوت  ..وطلب  احلقيقة  ..والواقعي 
هو  بام  االرتباط  عدم  معرفة  يعني  املوت 

فاين...
صحوت عل ملمس يد ايب وهي توقظني 
من هلوستي.. قائال : ان املدى رحب ملن 
يمتد من جرحه مسافات.. جيب ان ترتاح 
بصمت،  القلم  كتبه  ما  اىل  دائ��ام  اذن��ك 
أفق.. واقرأ بصوت عال، ان االذن سوف 

تصحح اخلطأ الذي يغيب عن العني....
اخ��رى  م��رة  عيني  وأغمضت  رجعت 
عسى ان حيرض من جديد ، وخيرتق اسمه 
مسامعي ،الفت اذين اسمه وهو عل بعد 

خطوات مني... 
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تزامن تاسيس هذه املكتبة العامة مع تاسيس اول مدرسة من مدارس 
ذاهتا  املدرسة  بناية  مقرها يف  ، وكان  كربالء  احلكيم يف  القران  حفاظ 

الكائن مقابل احلسينية الطهرانية يف احلائر احلسيني .
من  كثري  يرتادها  وص��ار   ، املتنوعة  بالكتب  وزودت  افتتحت  وقد 
بناية  املخصص هلا يف  املحل  يكن  مل  ، وحيث  املطالعة  بقصد  الشباب 

املدرسة يتسع لكتب كثرية فقد بقيت املكتبة 
واىل اعوام مخسة مقترصة عل كمية من الكتب ومجاعة من الشباب ، 
وبعد هذه االعوام تربعت هلا احدى املحسنات من اهل اخلري والتي 
تدعى احلاجة صفية القابلة املعروفة يف كربالء بدارها الكائنة يف جنوب 
ميم االمام احلسني عليه السالم وقد اجريت عل الدار تغيريات واسعة 
، حيث جعلت عل طراز مكتبة عامة مؤلفة من قاعة كبرية للمطالعة 
، وجناح خاص للكتب ، وغرفة لالدارة ، وعدد من الغرف للتاليف 

والتجليد واملخزن ، والشؤون االخرى .
، واملكتبة  الف كتاب  لتسع عرشين  فيها اعدت  الكتب  ان خزانة  كام 
 ، احلاجة  لدى  ثان  طابق  بناء  النية  ويف  فقط،  واحد  طابق  من  مكونة 

وعند توفر املبلغ الالزم .
اخلطيب  فضيلة  ادارة  حتت  تقريبا(  1385ه�  سنة  )ومنذ  االن  وهي 
الشيخ مكي سلامن، وقد بارش بتنظيم منهاج املكتبة وسجالت الكتب، 
وفهرست عام للمحتويات ، كام بارش باالتصال مع املؤلفني واملهتمني 
بشؤون املكتبات جلمع املكتبات ، ويبلغ االن عدد الكتب املوجودة يف 
املكتبة زهاء سبعة االف كتابا، بني كتب منفردة ، ودورات متسلسلة 
من  يبدا  دوامها  بان  علام   ، املطالعني  من  كبري  لفيف  االن  ويراجعها 
ساعتني قبل الظهر صباحا حتى ثالث ساعات بعد املغرب، تتخللها 
ساعات قليلة تغلق فيها املكتبة وقد ساهم مجاعة من املحسنني يف تزويد 
املكتبة بوسائل التكييف الصيفي من مربدة ومرواح سقفية وثالجة ، 

وبوسائل االنارة من ثريات ومصابيح متنوعة وغريها . 

طريق  عن  الديني  بالتوجيه  يقوم  خ��اص  مكتب 
الكلامت اليومية املستمرة بواسطة املكربات املنصوبة 
املكتب  وهذا   ، كربالء  مدينة  من  اهلامة  املراكز  يف 
حيتوي عل جهاز بث مكرب يلقي عربها أفراد  معنيون 
اىل  اجلهاز  لينقله  متنوعة  وتثقيفية  توجيهية  كلامت 

املكربات ثم اىل اجلمهور يف البلد .
اما املواضيع التي تلقى عل اجلمهور فهي :
1- بحوث مبسطة عن العقائد االسالمية.

االحكام  فلسفة  عن  ومفهومة  مبسطة  بحوث   -2
االسالمية.

وتاريخ  املرسلني  قصص  يف  منظمة  سلسلة   -3
االسالم.

4- ارشادات اجتامعية عل ضوء االسالم.
البث فتكون صباحا وعرصا ومساء  اما مواعيد   -5

يف عرش دقائق فقط يف كل موعد.
حفاظ  مدرسة  مقر  يف  املكتب  ه��ذا  انشا  وق��د   -6
وتسلم  هجرية   1384 سنة  االوىل  احلكيم  القران 
السيد  السيد عبد احلسني نجل سامحة  ادارته فضيلة 

حممد صادق القزويني.
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من  والعلمية  الفكرية  الشخصيات  معرفة  تعد 
الشخصيات  الن  اجلامهريية،  التوعية  رضوري��ات 
الكبرية تعترب القدوة النابغة لالجيال ملا يف حياهتا من 

عظات ويف تارخيها من عرب.
عن  ومترصة  مبسطة  دوري��ة  سلسلة  انشئت  وهلذا 
حياة العلامء الشيعة االعالم السابقني ، والهنم كانوا 
الرسول  بعد   � القدوات  اعظم   � اجلميع  باعرتاف   �
حياهتم  والن  السالم  عليهم  الطاهرين  واالئمة 
كام  واالب��اء  والشهامة  وال��ورع  بالتقوى  اصطبغت 

اتسمت باملواقف البطولية النادرة واالنسانية الفذة.
يراجع  ان  عليه  كله  هذا  من  يتاكد  ان  يريد  وملن 
املوسوعات الكربى التي كتبت عنهم واالعرتافات 

الكثرية التي قيلت فيهم .
السلسلة حلد  املختص هبذه  املكتب  هذا وقد اصدر 
التالية  العلامء  اهم  حياة  تتناول  عددا  عرشين  االن 

اسامءهم :
املرتى والريض والشهيدان واحليل وابن فهد وابن 

حيان وغريهم .
باالتصال  فتكون  السلسلة  هذه  اقتناء  طريقة  اما 
باملكتب الكائن فعال يف مدرسة حفاظ القران الثانية 
وبمديرها املسؤول فضيلة االستاذ احلاج السيد حممد 

تقي املدريس .
* ) مدارس حفاظ القران احلكيم يف كربالء املقدسة 

للفرتة من 1380 � 1388ه� / ص 74(

تؤدي املجالت والصحف يف العامل احلديث اليوم 
معامل  عل  وايقافها  االمم،  ايقاظ  يف  مهمة  أبعادًا 

مبادئها واجتاهاهتا.
وقد تاخذ يف بعض االحايني زمام قيادة الشعوب، 
وذلك الن القلم هو لسان املفكرين الذي يعربون 

به ما ال يمكنهم ان يعربوا عنه بغريه 
بعد يوم يف  يوما  تزداد  الناس  ان رغبة  ولذا نجد 

اقتناء الصحف ، ومطالعة املجالت.
امل��دارس  ب��ادرت  امل��وض��وع  ه��ذا  من  وانطالقا 
باصدار جملة فكرية جامعة كل شهر حتمل عنوان 

جملة نداء االسالم .
فيها  املجلة يف نسق مجيل ، وجعلت  وقد نظمت 

االبواب الدائمة التالية :
1-ركن التفسري .

 2- ركن الفقه االسالمي.
 3- ركن حياة عظامء االسالم .

4 – ركن مقتطفات من الصحف االسالمية . 
5- ركن الكلامت االجتامعية املتنوعة . 

6- ركن املسابقة.
وجعل مركز املجلة يف مقر املدرسة االوىل للحفاظ 
ويديرها فضيلة االستاذ السيد ابراهيم املوسوي .
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ي����راودك م���رشوع معني  ق��د 
وتعمل  النجاح  وطموحك 
وليس   ، حتقيقه  كيفية  ع��ل 
طبيعة  تكون  ان  ب��ال��رضورة 
ع���م���ل امل��������رشوع ض��م��ن 
عل  تعمل  مثال  اختصاصك 
انت  افتتاح مطعم كبري ولكن 
فهل   ، م��اه��ر  بطباخ  لست 
سينجح مرشوعك ؟ اجلواب 
هو  برشط  ولكن  ينجح  نعم 
وض���ع ال��رج��ل امل��ن��اس��ب يف 

املكان املناسب .
ال��ذي جيعلك  ه��ذا االم��ر هو 
العمل  وزم��ان  مكان  ت��درس 
الصحيحة  الظروف  لتخلق 
لنجاحه  خطوة  واهم  لنجاحه 
اصحاب  ع��ل  االع��ت��امد  ه��و 
 ، موقعه  حسب  ك��ل  اخل��ربة 
املرحلة  يف  ستتعب  ف��ان��ك 
ولكن  التاسيس  م��ن  االوىل 
الرجل  باختيار  تنجح  عندما 
املناسب  املكان  يف  املناسب 

بقية  والنجاح  بالراحة  ستنعم 
حياتك .

املكفوفني  معهد  مع  جتربتنا 
ال��وق��ت  اخ��ت��ي��ار   ، ه��ك��ذا 
املناسب  وامل��ك��ان  امل��ن��اس��ب 
واالعتامد  املستهدفة  والرشحية 
وتوفري  اخل��ربة  اصحاب  عل 
 ، الصحيح  التعليم  اساسيات 
وتبدا بتقسيم العمل من حيث 
وض���ع ال��رج��ل امل��ن��اس��ب يف 
املكان املناسب ، عندما انجزنا 

بقية  فان  بنجاح  املرحلة  هذه 
لكادر  تعود  املعهد  نجاحات 
الهنم  يبدعون  اهنم  بل  املعهد 
ضمن  يعملون  اهنم  يشعرون 
اختصاصهم وهذا هو االهم .
مهندس  ت��ام��ر  ق��د  النتيجة 
ضمن  م��ا  بعمل  طبيب  او 
تستطيع  ال  لكنك  اختصاصه 
يعمل  كيف  عليه  متيل  ان  ابدا 

فهو سيد املوقف

ال جتعل ما يمر بك من مواقف 
عليك  ب��ل  ل��غ��ريك  م��واع��ظ 
حتى  االحتواء  سياسة  ممارسة 
طريقك  مواصلة  من  تتمكن 

دون عثرات
مل  حم��رج  ملوقف  تتعرض  ق��د 
يف  فتنجح  حساباتك  يف  يكن 
نصف  هو  حقيقة   ، احتوائه 
الكامل  فالنجاح  ال��ن��ج��اح 
هذا  م��ن  غ��ريك  تنبه  عندما 

املوقف وكيف يترصف
قد تتسارع خطاك قبل اغالق 
ال��دوام  لبداية  ال��دائ��رة  ب��اب 
انك  يعني  ال  فهذا   ، الرسمي 
حريص عل دوامك فاحلريص 
عل  وجيلس  املوعد  يسبق  من 

مكتبه قبل بدء الدوام
ان  اياك  تعابري  عدة  للحقيقة 
انك  بحجة  اقساها  تستخدم 
حتى  مطلوبة  فاملداراة  صيح 
صدمة  باقل  احلقيقة  توصل 

ممكنة
موظف  معاملة  حتسن  عندما 
فيبدع يف عمله فاعلم انه اصال 
الرتاب  عليها  تراكم  جوهرة 
ازلت  باسلوبك  انت  وقمت 

من عليها الرتاب فظهر ملعاهنا
التستعجل العقوبة للمخالف 
راى  ال���ذي  كاملدير  فتكون 
دون  املعمل  يف  يقف  شخصا 
الكامل  راتبه  فاعطاه  عمل 
وقال له انت مفصول وال تايت 

الرجل  فاخذ   ، اطالقا  للعمل 
عنه  فسال   ، مبتسم  وهو  املال 
املدير فقالوا له انه عامل مطعم 
البيتزا بجنبنا جاء لتلبية طلباتنا
يعرفك  بشخص  تلتقي  ق��د 
ما  ف��امج��ع  ت��ع��رف��ه  وان���ت ال 

لديك من عبارات دبلوماسية 
وترصف معه كانك تعرفه اكثر 
سالك  وان   ، يعرفك  هو  مما 
فاعتذر  تتذكره  ال  موقف  عن 
العمل  ارهقني  لقد  وق��ل  له 

وبدات انسى بعض املواعيد  

افكار في خدمة حياتك

االدارة الناجحة تقود الخبرة
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الكلمة التي خترج من فمك قبل ان ختتربها يف مترب عقلك لتعلم 
مدى صالحيتها وتاثريها باالخرين فاهنا تعود عليك بالراي غري 

السليم من قبل االخرين فيك .
فاحرص ان تكون كلامتك خاضعة لعقلك الذي تكون له رؤيا 
حتى  االذن  من  وصوت  العني  من  صورة  من  استلمه  ما  وفق 
الذي كونه عقلك  تتطابق مع املشهد  التي تنطقها  الكلمة  جيعل 
وتكون كلمتك كاهنا الطابوقة التي توضع يف ثقب اجلدار فتخفي 

عيبه .
ايضا يكون  وليس بالرضورة يكون الكالم رضوري فالصمت 
بقاء  مع  بليغة  الرسالة  فتكون  واحلنجرة  العقل  بني  باالتفاق 

صورة شخصيتك سليمة عند راي االخرين 

يومه  بتقسيم  منا  فرد  كل  يقوم  ان  جيب 
ما  هو  املثايل  والتقسيم  متطلباته  حسب 
ذكره االمام الكاظم عليه السالم حيث 
قال بام معناه قسم يومك اىل اربع اقسام 
العمل والراحة والعبادة وصلة الرحم ، 
والراحة هي الرتفيه عن النفس ولوالها 
ال تستطيع ان تقوم ببقية االعامل ، واذا 
قلت لدي وقت فراغ فهذا يعني ان احد 

االلتزامات مل تعطيها حقها .

قد تتداخل االلتزامات فيام بينها من هذا 
غري  ولكن  طبيعي  امر  وه��ذا  ذاك  عل 
والتجديد  االداء،  حتسن  ال  ان  الطبيعي 
ثابت  فهو  االصل  اما  الشكل  يف  يكون 
أي نوعية العمل جيب ان تتطور ، طريقة 
تكون  ان  جيب  راحتك  اوق��ات  قضاء 
وضمن  االم���س  ع��ن  متلف  بشكل 
تكون  قد  ضري  وال  الرشعية  احل��دود 
راحتك باملطالعة ، واالبداع ال خيصص 

له وقت بل خيصص له ظروف تساعدك 
عل االبداع

الذات  ادارة  للوقت يسمة  التقسيم  هذا 
هي   (: وتعريفه  االختصاص  اهل  عند 
عل  املرء  تعني  التي  والوسائل  الطرق 
حتقيق  يف  وقته  من  القصوى  االستفادة 
بني  ما  حياته  يف  التوازن  وخلق  أهدافه 

الواجبات والرغبات واالهداف( .

ال تقل
 عندي وقت

فراغ

ال تتحدث قبل التفكير
تنمية بشرية
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اجلودة  وضامن  األداء  تقييم  شعبة  أجرته  استبيان  نتائج  أظهرْت 
تطّورًا  املقدسة،  احلسينية  بالعتبة  البرشية  امل��وارد  تطوير  قسم  يف 
الروضة  إذاعة  تبّثها  التي  والعقائدية  الثقافية  الربامج  يف  ملحوظًا 
احلسينية املقدسة، بعدما تّبنْت منهاجًا إذاعيًا جديدًا من أجِل أن تلّبي 

احتياجات املتلّقي الكربالئي والعراقي للمعلومة.
وتّم طرح )14 سؤااًل( متلفًا عل فئات متعّددة من املجتمع، هبدف 
اإلعالمية  وسياستها  اإلذاعة  برامج  خيّص  بام  آرائهم  عل  اإلطالع 
املجاالت  كافة  يف  معلومات  من  تبُثه  بام  والضعف  القوة  ومواطن 

الثقافية والدينية واالجتامعية.
وكانت األسئلة املطروحة ونتائجها كاآليت:

والعلمي  الفكري  الرتاث  كنوز  عل  مواضيعها  طرح  يف  )تركز   .1
 %6  , نعم   %94( نسب  عل  حصلت  الطاهرة(  بالعرتة  يتمثل  الذي 

كال( وحسب املخطط ادناه :- 
النسبة  هذه  جاءت   %94 االمتياز  درجة  عل  الفقرة  هذه  حصلت 
نتيجة ملتابعة وعمل من قبل ادارة اذاعة الروضة احلسينية للوصول 
وفق  تقدمها  التي  واالنشطة  براجمها  تقييم  يف  نتائج  هكذا  اىل 
خطة مدروسة سائرين يف هنجهم عل هنج اهل البيت )عليهم 
ادارة االذاعة هبذا اجلانب الذي  السالم( مما يدل عل اهتامم 

يعد املحور االسايس لعملها . 
2. )برأيك ان االذاعة تغطي مجيع النشاطات التي تقيمها 
 %67( نسب  عل  حصلت  املقدسة(  احلسينية  العتبة 

نعم , 33% كال( وحسب املخطط ادناه :-
نستنتج من ذلك :-

نسبة  وهي  )جيد(  تقدير  عل  الفقرة  حصلت 
ال بأس هبا ولكن يمكن ان نبني سبب عدم 
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العتبة  نشاطات  مجيع  تغطية 
اسباب  اىل  املقدسة  احلسينية 

عدة يمكن ذكر بعض منها :
أ - تواجد قناة كربالء الفضائية 
العتبة  نشاطات  تغطي  التي 
البث  عل  وتركيزها  املقدسة 
امل��ب��ارش س��ب��ب ع���دم ت��واج��د 
االذاعة يف مثل هكذا نشاطات 

.
االنشطة  من  الكثري  هناك  ب - 
االثري  عرب  تغطيتها  يمكن  ال 
حيتاج  االخر  وبعضها  االذاعي 
مبارشة  تلفزيونية  تغطية  اىل 
ك��امل��ؤمت��رات وامل��ه��رج��ان��ات 

وغريها من االنشطة الكربى .
حاليًا  املوجودة  )الربامج   .3
تطرح مواضيع هلا ربط بالواقع 
حصلت  البلد(  به  يمر  ال��ذي 
 %16  , نعم   %84( نسب  عل 
يف  موضح  م��ا  وحسب  ك��ال( 

الرسم البياين ادناه :-
نسبة  عل  الفقرة  هذه  حصلت 

ابرز  ادن��اه  ونذكر  ج��دًا(  )جيد 
عل  س��اع��دت  التي  العوامل 

ذلك :- 
ادارة  قبل  من  املتابعة  نتيجة  أ - 
به  يمر  ال��ذي  للوضع  االذاع��ة 
كانت  سواء  والتغيريات  البلد 
وحسب  اجتامعية  او  سياسية 
البلد  ب��ه  يمر  ال���ذي  ال��ظ��رف 

ويصب يف خدمة اجلامهري .
من  بقرهبا  االذاع��ة  تتمتع  ب - 
غريها  دون  العراقي  الشارع 
ملعايشتها  اضافة  االذاعات  من 

امليدانية مع اجلامهري .
خلطاب  املستمرة  املتابعة  ت - 
مأخوذة  العليا  الدينية  املرجعية 
منرب  م��ن  ناطقيها  لسان  ع��ن 

الصحن احلسيني الرشيف .
االسية  بالقضايا  )اهتاممها   .4
وتساهم يف حل املشاكل العالقة 
يف االسة( حصلت عل نسب 
)82% نعم , 18% كال( وكام هو 

موضح بالرسم ادناه :-

حصلت هذه النقطة عل درجة 
وفقًا  نأمل  ولكن  جدًا(  )جيد 
املتاحة لإلذاعة ان  لإلمكانيات 
ترتقي اىل درجة االمتياز يف مثل 
استخدمت  وقد  برامج  هكذا 
هبا  ادى  وناجحة  نافعة  وسائل 
للوصول اىل الغايات املقصودة 
ال��روض��ة  اذاع���ة  تعترب  حيث 
احلسينية املقدسة من االذاعات 
ولكن البد  املرموقة  االسالمية 
هلا من تكثيف اجلهود للوصول 

اىل مستويات افضل .
تثقيفية  ب��رام��ج  )وج���ود   .5
حصلت  وتنموية(  وترفيهية 
 %16  , نعم   %84( نسب  عل 
ك���ال( وك���ام ه���و م��وض��ح يف 

املخطط ادناه :-
التي  النسبة  خالل  من  نستنتج 
الفقرة  ه��ذه  عليها  حصلت 

وهي )جيد جدًا( ما ييل :-
أ - اهنا اظهرت جانبًا من حيوية 
يف  االس��الم��ي��ة  الثقافة  ت��راث 

يف  التنوع  خ��الل  من  املجتمع 
ام  منوعة  كانت  سواء  براجمها 

ترفيهية .
دورا  االذاع�����ة  ل��ع��ب��ت  ب - 
االساتذة  استقطاب  يف  هاما 
متلف  وم���ن  االك��ادي��م��ي��ني 
امل���ج���االت حم���اول���ني ب��ذل��ك 

مواكبة ثقافة العرص .
مصداقية  االذاع��ة  )متتلك   .6
واملعلومة(  اخلرب  نقل  يف  عالية 
 %92( النسب  ع��ل  حصلت 
عل  حصلت  ك��ال(   %8, نعم 
نسبة )االمتياز( ولكن ان نظرنا 
بمؤسسة  االذاع��ة  ارتباط  اىل 
املقدسة  احلسينية  كالعتبة  دينية 
عن  املصداقية  تقل  ال  ان  جيب 
يتعلق  االم��ر  ك��ون   )99.9(
العتبة  وس��م��ع��ة  بمصداقية 
امل��ق��دس��ة وامل��ص��داق��ي��ة رك��ن 
اسالمنا  ارك���ان  م��ن  اس���ايس 
االصيل لذا وجود نسبة )%8( 
مشكلة البد من االلتفات اليها 
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اجلودة  وضامن  األداء  تقييم  شعبة  أجرته  استبيان  نتائج  أظهرْت 
تطّورًا  املقدسة،  احلسينية  بالعتبة  البرشية  املوارد  تطوير  قسم  يف 
تبّثها إذاعة الروضة  التي  الثقافية والعقائدية  ملحوظًا يف الربامج 
احلسينية املقدسة، بعدما تّبنْت منهاجًا إذاعيًا جديدًا من أجِل أن 

تلّبي احتياجات املتلّقي الكربالئي والعراقي للمعلومة.
املجتمع،  من  متعّددة  فئات  عل  متلفًا  سؤااًل(   14( طرح  وتّم 
وسياستها  اإلذاعة  برامج  خيّص  بام  آرائهم  عل  اإلطالع  هبدف 
اإلعالمية ومواطن القوة والضعف بام تبُثه من معلومات يف كافة 

املجاالت الثقافية والدينية واالجتامعية.
وكانت األسئلة املطروحة ونتائجها كاآليت:

1. )تركز يف طرح مواضيعها عل كنوز الرتاث الفكري والعلمي 
الذي يتمثل بالعرتة الطاهرة( حصلت عل نسب )94% نعم , %6 

كال( وحسب املخطط ادناه :- 
حصلت هذه الفقرة عل درجة االمتياز 94% جاءت هذه النسبة 
نتيجة ملتابعة وعمل من قبل ادارة اذاعة الروضة احلسينية للوصول 
اىل هكذا نتائج يف تقييم براجمها واالنشطة التي تقدمها وفق خطة 
مدروسة سائرين يف هنجهم عل هنج اهل البيت )عليهم السالم( 
املحور  يعد  الذي  اجلانب  هبذا  االذاعة  ادارة  اهتامم  عل  يدل  مما 

االسايس لعملها . 
العتبة  التي تقيمها  2. )برأيك ان االذاعة تغطي مجيع النشاطات 
كال(   %33  , نعم   %67( نسب  عل  حصلت  املقدسة(  احلسينية 

وحسب املخطط ادناه :-
نستنتج من ذلك :-

ولكن  هبا  بأس  ال  نسبة  وهي  )جيد(  تقدير  عل  الفقرة  حصلت 
احلسينية  العتبة  نشاطات  مجيع  تغطية  عدم  سبب  نبني  ان  يمكن 

املقدسة اىل اسباب عدة يمكن ذكر بعض منها :
العتبة  نشاطات  تغطي  التي  الفضائية  كربالء  قناة  تواجد  أ - 
املقدسة وتركيزها عل البث املبارش سبب عدم تواجد االذاعة يف 

مثل هكذا نشاطات .
ب - هناك الكثري من االنشطة ال يمكن تغطيتها عرب االثري االذاعي 
كاملؤمترات  مبارشة  تلفزيونية  تغطية  اىل  حيتاج  االخر  وبعضها 

واملهرجانات وغريها من االنشطة الكربى .
3. )الربامج املوجودة حاليًا تطرح مواضيع هلا ربط بالواقع الذي 
يمر به البلد( حصلت عل نسب )84% نعم , 16% كال( وحسب 

ما موضح يف الرسم البياين ادناه :-
ابرز  ادن��اه  ونذكر  ج��دًا(  )جيد  نسبة  عل  الفقرة  هذه  حصلت 

العوامل التي ساعدت عل ذلك :- 
أ - نتيجة املتابعة من قبل ادارة االذاعة للوضع الذي يمر به البلد 
الظرف  وحسب  اجتامعية  او  سياسية  كانت  سواء  والتغيريات 

الذي يمر به البلد ويصب يف خدمة اجلامهري .
من  غريها  دون  العراقي  الشارع  من  بقرهبا  االذاعة  تتمتع  ب - 

االذاعات اضافة ملعايشتها امليدانية مع اجلامهري .

ت - املتابعة املستمرة خلطاب املرجعية الدينية العليا مأخوذة عن 
لسان ناطقيها من منرب الصحن احلسيني الرشيف .

العالقة  املشاكل  حل  يف  وتساهم  االسية  بالقضايا  )اهتاممها   .4
, 18% كال( وكام هو  يف االسة( حصلت عل نسب )82% نعم 

موضح بالرسم ادناه :-
وفقًا  نأمل  ولكن  جدًا(  )جيد  درجة  عل  النقطة  هذه  حصلت 
يف  االمتياز  درج��ة  اىل  ترتقي  ان  لإلذاعة  املتاحة  لإلمكانيات 
ادى  وناجحة  نافعة  وسائل  استخدمت  وقد  برامج  هكذا  مثل 
الروضة  اذاعة  تعترب  حيث  املقصودة  الغايات  اىل  للوصول  هبا 

استبيان رأي

6

وز
تم

20
17

42



احلسينية املقدسة من االذاعات 
املرموقة ولكن البد  االسالمية 
هلا من تكثيف اجلهود للوصول 

اىل مستويات افضل .
تثقيفية  ب��رام��ج  )وج���ود   .5
حصلت  وتنموية(  وترفيهية 
 %16  , نعم   %84( نسب  عل 
ك���ال( وك���ام ه���و م��وض��ح يف 

املخطط ادناه :-
التي  النسبة  خالل  من  نستنتج 
الفقرة  ه��ذه  عليها  حصلت 

وهي )جيد جدًا( ما ييل :-
أ - اهنا اظهرت جانبًا من حيوية 
يف  االس��الم��ي��ة  الثقافة  ت��راث 
يف  التنوع  خالل  من  املجتمع 
ام  منوعة  كانت  سواء  براجمها 

ترفيهية .
دورا  االذاع�����ة  ل��ع��ب��ت  ب - 
االساتذة  استقطاب  يف  هاما 
متلف  وم���ن  االك��ادي��م��ي��ني 
امل���ج���االت حم���اول���ني ب��ذل��ك 

مواكبة ثقافة العرص .
مصداقية  االذاع��ة  )متتلك   .6
واملعلومة(  اخلرب  نقل  يف  عالية 
 %92( النسب  ع��ل  حصلت 

عل  حصلت  ك��ال(   %8, نعم 
نسبة )االمتياز( ولكن ان نظرنا 
بمؤسسة  االذاع��ة  ارتباط  اىل 
املقدسة  احلسينية  كالعتبة  دينية 
عن  املصداقية  تقل  ال  ان  جيب 
يتعلق  االم��ر  ك��ون   )99.9(
العتبة  وس��م��ع��ة  بمصداقية 
امل��ق��دس��ة وامل��ص��داق��ي��ة رك��ن 
اسالمنا  ارك���ان  م��ن  اس���ايس 
االصيل لذا وجود نسبة )%8( 
مشكلة البد من االلتفات اليها 
وطرق  االسباب  عن  والبحث 
وبشكل  االم���ر  هل��ذا  املعاجلة 

فوري .
رؤي��ة  االذاع�����ة  )مت��ت��ل��ك   .7
واستضافة  انتقاء  يف  واضحة 
ال���ش���خ���ص���ي���ات ال��دي��ن��ي��ة 
عل  حصلت  واالك��ادي��م��ي��ة( 
كال(   %22  , نعم   %78( نسب 
حصلت عل نسبة )جيد جدًا( 
مقارنة  هبا  بأس  ال  نسبة  وهي 
هو  وك���ام  االخ����رى  بالنسب 

موضح يف الشكل ادناه :-
ه��ذه  يف  ج���دا  طبيعي  االم���ر 
اختالف  هناك  ان  كون  الفقرة 

ل��دى  ال����رؤى واالف���ك���ار  يف 
املتلقني مما يعني عدم االنسجام 
التي  الشخصيات  مع  باألفكار 
كانت  س��واء  استضافتها  يتم 
علمية  ذات  الشخصيات  تلك 

حوزوية او اكاديمية .
التطور  مواكبة  عل  )تعمل   .8
برامج  وت��ق��دي��م  االع���الم  يف 
نسب  ع��ل  حصلت  ن��وع��ي��ة( 
)83%نعم ,17% كال( حصلت 
عل درجة )جيد جدًا( وكام هو 
ادناه  البياين  الرسم  يف  موضح 

-:
نتيجة  ج��اءت  النسبة  وه��ذه 
احلسينية  الروضة  اذاعة  ملتابعة 
للوضع  وق���راءهت���ا  امل��ق��دس��ة 
ال��ث��ق��ايف امل��ح��يل واالق��ل��ي��م��ي 
والعاملي والنفوذ اىل عقول ابناء 
املجتمع لوضع خريطة لرباجمها 
افراده وفق رؤيتها  حتاكي مجيع 

ورسالتها .
لصد  ب���رام���ج  )وج�����ود   .9
اهل��ج��امت ال��ف��ك��ري��ة وال��غ��زو 
البيت  اهل  مذهب  عل  الثقايف 
)عليهم السالم( ( حصلت عل 

كال(   %12  , )88%نعم  نسب 
حصلت هذه الفقرة عل درجة 
موضح  هو  وكام  ج��دًا(  )جيد 

ادناه :-
انفتاح  مرحلة  نعيش  اليوم  اننا 
فهناك  متكافئ  غ��ري  اع��الم��ي 
اعالميًا  افكارها  تضخ  جهة 
باالستقبال  تكتفي  واخ���رى 
االستعامرية  فالدول  والتلقي 
التقليدي  الغزو  فكرة  طورت 
اح��ت��واء  ف��ك��رة  اىل  وحت��ول��ت 
هيمنتها  وفرضت  الثقافات 
من خالل ادوات القوة الناعمة 
عل  جيب  لذا  الثقافة  تدوير  و 
اذاعة الروضة احلسينية املقدسة 
ال��ع��م��ل ع��ل وض���ع ال��ربام��ج 
حتد  ان  شأهنا  من  التي  املتنوعة 
من خطورة هذا الغزو وتشتيت 
عقول  ع��ل  الفكرية  اهلجمة 

البسطاء .
10. )هل تؤيد ان تبث االذاعة 
الصناعية  االق��امر  عرب  براجمها 
عل  حصلت  )ال��س��ت��الي��ت(( 
كال(   %18  , نعم   %82( نسب 
حصلت عل نسبة )جيد جدًا( 
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بداية لنعرف اصل هذه الكلمة 
مأخوذة  كلمة  الكاريكاتري   ،
  Caorocatare من االيطالية
اجلذر  من  مشتقة  كلمة  هي  و 
Cairacare ال��الت��ي��ن��ي 

كاريكاره 
حيمل  أو  يبالغ  تعني:  التي  و 
أي  طاقته،  م��ن  أكثر  ال��يء 
املعنى  املغاالة و هذا  املبالغة و 
يؤكد الغرض األسايس للرسم 

الكاريكاتريي
ه��ذا ال��ف��ن ل��ه جم��ال��ه ال��واس��ع 
واملؤثر وله رواده املتخصصني 
يف ك��ل جم���االت احل��ي��اة ول��ه 
ابلغ  فيه  يرون  الذين  متابعيه 
 ، وال��رتف��ي��ه  للنقد  ال��ص��ور 
االسكتلندي  يعترب  وتارخييا 
أول  تشارلس  ويليام  األصل 
م���ن وض���ع أس����اس ال��رس��م 
الكاريكاتريي يف أمريكا.                          
وه����و م���ن أوائ������ل ال��ذي��ن 
اس���ت���خ���دم���وا ال��ت��ع��ل��ي��ق يف 
يف  وضعوه  وقد  الكاريكاتري 
الشخصية  فم  إىل  يمتد  بالون 
مبتكرة  طريقة  وهي  املرسومة 
هذه  وأمه��ي��ة  ال��وق��ت  ذاك  يف 
سهلت  إهنا  يف  تكمن  الطريقة 
الرسم  يف  التعليق  استخدام 
ومن  منه  جزء  بذلك  وأصبح 
سهل  وهذا  له  الكيل  التكوين 
الكتب وجمالت  عمل رسامي 

األطفال فيام 

تشارس وضع فنا رايعا ساهم 
كثريا يف ايصال الصورة املؤثرة 
فان  وهلذا  يتاثر  ان  له  يراد  ملن 
السياسيني  شاركوا  الرسامني 
حروهبم حتت مربرات عديدة 
يف  الوطن  مع  الوقوف  منها 

املحنة.
بعدة  الكاريكتري  ف��ن  ام��ت��از 
مزايا جعلته مميزا عن غريه من 
سهلة  رسالة  انه  منها  الفنون 
ال��ق��ارئ  اىل  وت��ص��ل  التعبري 

بشكل سيع ومؤثر
للتعليق  وسيلة  هو  الكاركتري 
ما وهو  لظاهرة  او مدحا  نقدا 
يبتكرها  جديدة  فكرة  ايضا 
خيتلج  ما  عن  للتعبري  الرسام 
الرسام  يستطيع  ص���دره،  يف 
حدث  الي  التورية  استخدام 
املقصود  مع  املجاهبة  خيشى 
الرسامني  بعض  الرسم،  من 
معينة  شخصية  اس��ت��خ��دم 
خالهلا  من  حي��اول  به  خاصة 

ايصال الفكرة التي يريد التعبري 
عنها كان جيعل هذه الشخصية 
تتصف  او  منتقدة  او  ن��اق��دة 
النقد  الغاية  ولكن  بالبالهة 
يكون  االحيان  وهكذا،يعض 
حيتاج  ال  لدرجة  معرب  الرسم 
من  يكون  وهذا   ، الكتابة  اىل 
قوة خيال الرسام يف استخدام 

االدوات املؤثرة واملعربة .
فيجب  ال��رس��ام  شخصية  ام��ا 
املوضوع  بثقافة  ملنا  يكون  ان 
الذي يكتب عنه وان يستخدم 
الفكرة  تصل  حتى  عاملية  لغة 

اىل اكرب رشحية ممكنة .
ه��ن��ال��ك رس��ام��ني ت��ع��رض��وا 
للمحاكمة  وحتى  لالغتيال 
وترك  هاجر  منهم  والبعض 
املؤثرة  رسوماته  بسبب  بلده 
هلذا   ، احلاكمة  الطبقة  ع��ل 
القانون  حيمي  قلام  ان��ه  نجد 
نعم   ، الكاركتري  رس��ام  حرية 
لشخصيات  رسومات  هنالك 

سياسية  غري  او  سياسية  عاملية 
بشخصية  مساسا  تعترب  ال 
املرسوم ولكن قد تعطي شهرة 
عامليا  عليه  متعارف  وه��ذا  له 
اال ان وضع هذه الشخصيات 
اهنا  او  صحيحة  غري  بمواقف 
ال��راي  عل  خفي  ما  تكشف 
لدى  سيئة  صفات  من  العام 
حمل  تكن  هنا  الشخص  ه��ذا 

اشكال .
اصبح  العراق  ومنهم  العامل  يف 
اخلاصة  صحافته  للكاريكتري 
خاصة  جريدة  اول  فكانت  به 
العريب  الوكن  يف  بالكاريكتري 
ابو نظارة ، ويف  بعنوا  يف مرص 
العراق جريدة حبزبوز ومن ثم 
العربية  البلدان  بقية  اشتهرت 
لبنان  منها  صحافة  هب��ك��ذا 
وسوريا ، اما دول اخلليج فلم 
الفن  هلذا  تاريخ  أي  عل  اعثر 

الناقد .   
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هو من يعمل يف جمال االعالم ومهمته ايصال املعلومة اىل املتلقي 
وحتى يكون ناجحا يف عمله هنالك بعض الصفات التي جيب ان 

يتصف هبا لنجاح عمله ومنها :
سياسية  كانت  سواء  الثقافات  بعض  عل  اطالع  لديه  يكون  ان 

اجتامعية تارخيية لتساعده عل ضبط املعلومة 
وخطورة  به  املنوط  وال��دور  مهنته  ملاهية  واعيا  يكون  ان  جيب 

الكذب او عدم الدقة يف نقل املعلومة
عرضة  واليكون  مهنته  يف  يعتمده  مبدا  له  يكون  ان  وااله��م 
للمزايدات وملن يدفع اكثر ، وهذا يعني ان له الشجاعة يف نقل 
املعلومة مهام كانت نوعيتها من حيث اهنا تتفق وةمبادئه او ال تتفق

املجتمع،  اجتاه  عاتقه  عل  امللقاة  املسؤولية  بحجم  يعلم  ان  جيب 
وان يكون سيع البدهيية ودقيق يف اختيار املعلومة او اخلرب املؤثر

القراء  من  عدد  اكرب  كسب  يف  االهم  هو  الكتابة  اسلوب  مسالة 
واملتابعني لكتاباته 

واما شخصيته فيجب ان تكون عل درجة عالية يف تشخيص املهم 
يتعامل  االخرين كي  ثقافة  املناسب ومعرفة  املكان  والتواجد يف 

معها بحدودها واذا تعلم اكثر من لغة يكون قد اضاف منقبة اىل 
رصيده الثقايف

عليه ان اليستهني باي حدث حتى وان كان غري صالح للنرش فان 
هنالك الكثري من اخلفايا قد متر عليه

ان حيتفظ باالرشيف واملصدر االسايس وان اليعتمد عل من قال 
الهنا  الغري  من  االخبار  سقة  يتجنب  وان  احلدث  وصف  يف  له 

ليست من اصول املهنة
ويعني   « اخلربية  احلاسة   « يسمى  ما  الصحفي  يملك  أن  جيب 
إىل كل  ينظر  وان  بكل شئ  التفكري  الكفء  املخرب  أن عل  ذلك 
التطورات من زاوية أهنا يمكن أن تتحول إىل قصة خربية ، وهذا 
فان هذا  للتوقعات  معاكس  تطور  وقوع  أنه حتى يف حالة  يعني 
التطور قد يزود املخرب بأساس ومادة ومنطلق لكتابة قصة خربية 

جديدة .. 
الكرة كيف يراوغ  املراوغة مثل العب  يتعلم الصحفي  جيب ان 

ومن ثم يصوب نحو اهلدف .
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يرى اصحاب االختصاص يف االعالم الغريب ان اعالم الدول 
التكنلوجيا احلديثة  الثالث مل يوفق يف استخدام  النامية او العامل 
الدول  خطى  عل  يسريون  اهنم  بل  شعوهبم  ثقافات  اظهار  يف 
هذه  اعالم  جعل  االمر  هذا  هلم،  توابع  جيعلهم  وهذا  الغربية 
او  هلا أي خصوصة  الغربية وال تكن  الدول  ثقافة  تنرش  الدول 

منهجية يف ابراز ثقافاهتم.
الرتويج للتحديث امر حسن واملقصود بالتحديث هو استخدام 
التقنية احلديثة اليصال املعلومة لالخرين وليس نقل معلومات 
بكل  االع��الم  كل  تشمل  الظاهرة  هذه  ولالسف  االخرين، 
نعمل  وااللكرتوين(،والننا  واملقروء  واملسموع  )املرئي  اشكاله 
باالعالم املقروء كثريا ما ارى جمالت يكون تصميمها واخراجها 
صورة مقلدة ملجالت عاملية وال يستطيعون تطوير قابلياهتم يف 
نجد  االعالمية  املؤسسات  بعض  هنالك  بل  اجلديد،  اكتشاف 
اداراهتا ختشى من التجديد وال تسمح للعاملني عندها باالبداع 

خوفا من الفشل وهذا بحد ذاته هو غمط للطاقات االبداعية .
التجديد او التحديث هو اخذ مفرداهتا وتنظيمها وفق ابداعات 
العامل عليها ، ولتقريب املثل هنالك مواد بناء مستحدثة مجيلة 
فيمكن للعامل ان يقتني هذه املواد ويعمل منها اشكاال خاصة 

به وليس نفسها التي يعمل عليها مرتع هذه املواد .
نوع املعلومة واخراجها واسلوب طرحها من االمور املهمة التي 
الثالثة  البنود  هذه  يف  خلل  فاي  اخلاصة  هويته  لالعالم  جتعل 

يؤدي اىل خلل يف الرسالة االعالمية .  

اىل  تؤدي  التي  العوامل  اهم  ان  الصنعة  اصحاب  يرى 
نعم   ، املضمون   : االول   : ثالثة  هي  املطبوعات  نجاح 
املضمون مهم جدا بان يكون مناسبا للرشحية املستهدفة 
الفني  التصميم واالخراج  به  املظهر: ويقصد   : الثاين   ،
القارئ بحيث جيعله  بارز يف كسب ذوق  له دور  وهذا 
شغوفا لقراءة الكلامت التي تتضمن هذا املظهر اجلميل ، 
الثالث : التوزيع : وهذا مما الشك فيه جيعل املطبوع اكثر 
التوزيع  الية  القراء عندما تكون  انتشارا واكثر طلبا بني 

سليمة ويف الوسط الذي يقرا املطبوع .
هذا ما اتفق عليه اصحاب الصنعة ، ولكن هنالك امر 
يف غاية االمهية يف كسب القارئ وهو االسلوب وجتديد 
االبواب ، هذا االمر حيفز القارئ عل رشاء املطبوع النه 
سريى اجلديد وسيقرا باسلوب باسلوب يتامشى وذوقه 

وبالتايل تكتب حسنة للمطبوع ويساهم يف نجاحه
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مل تكن معدومة  ان  قليلة  منه  الفائدة  ان  يرون  القلة ممن  الذي كان هنالك  املرشوع  هذا 
ولكن هذه الصور التي نشاهد فيها الزائرين الذين استوعبهم هيكل البناء جعل الكثريين 

ممن يعدلون عن راهيم بل واشادوا هبذا املرشوع الرائع .

الصورة تتكلم 
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مسيرة حافلة بالذكريات
سامي جواد كاظم
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مجلة االحرار ، مجلة الزائرين 
، نعم مجلة الزائرين النها 
اصبحت من ضمن اعمال 
الزائر للروضة الحسينية 
المقدسة يوم الخميس 

، مجلة بدات بنشرة وفي 
وقت عصيب كان المواطن 

العراقي يتشبث باي 
كلمة تصدر عن المرجعية 
يلوُذ بها مبتعدا عن عالم 
االضطرابات واالرهاب الذي 

عصف بالعراق الحبيب بعد 
سقوط الطاغية ، فكانت 
بصفحاتها االربع وباالسود 
واالبيض لها دور رائع في 

توجيه الزائرين ، واالروع 
هي جهود االخوة العاملين 
عليها الذين جعلوا همهم 
ايصال الكلمة الصادقة الى 

المتلقي دون النظر الى 
االمتيازات بل كانت معدومة .

والن النوايا كانت صادقة قطعت طريقها 
هذه النرشة نحو النجاحات الباهرة دون 
هنائيا  توقفت  التي  النرشات  بقية  سائر 
التي  الوحيدة  املطلقة  النرشة  هي  وبقيت 
تصدر عن العتبة احلسينية املقدسة وعيون 
الزائرين ترنو اليها ، كانت توزع جمانا وهلا 
مل  من  بل  الزائرين  بني  ومداها  صداها 
حيصل عليها ياتينا ليطالب هبا يف االسبوع 

الذي يليه .
نفس  خطاهبا  يف  انتهجت  االح��رار  جملة 
خطاب خطبة اجلمعة يف ماطبة االخرين 
التنكيل  وع��دم  االع��ت��دال  خطاب  أي 
واعتامد  االخر  الراي  واحرتام  باالخرين 

النقد البناء .
بااللون  تصدر  ب��دات   117 العدد  من 
الثالثني  جت��اوزت  صفحاهتا  عدد  والن 
تباع بسعر رمزي مقداره 250  اصبحت 

الطباعة  كلفة  ربع  يساوي  ال  وهو  دينار 
العاملني  االخوة  جهود  عن  ناهيك  فقط 

عليها .
نامرس  ونحن  مجيلة  ذكريات  بنا  مرت 
العراق  يف  االوىل  املجلة  هذه  يف  عملنا 
السقوط  بعد  ص��درت  التي  االسبوعية 
اسامء  ذكر  استطيع  ال   ، تصدر  والزالت 
ضمن  العمل  رشف  نالوا  الذين  االخوة 
قد  من  مع  باشكال  الاقع  حتى  كادرها 
اسهو يف ذكر اسمه ولكن االنطالقة كانت 
مع السيد افضل الشامي سنة 2005 وهلل 

احلمد ملا وصلت عليه االن .
عل  ال��رد  ال��ق��راء  م��ن  البعض  يطالبنا   
تتهجم  التي  املناظراتية  الربامج  بعض 
عل الفكر االمامي اال ان منهجية سامحة 
الدخول هبكذا  ترفض  الكربالئي  الشيخ 
هنج  ننتهج  والننا  صحيحة  غري  متاهات 
نتدخل  ال  اننا  جوابنا  فكان  املرجعية 
هبكذا شان ، اتذكر يف مرة ما كتبنا مقاال 
املجلة  والن  سياسية  شخصية  فيه  ننتقد 
يطلع عليها سامحة الشيخ الكربالئي قبل 
ارساهلا للمطبعة فانه ارسل علينا ليوجهنا 
ان  جيب  ال  اننا  مبينا  مجيال  عتبا  ويعاتبنا 
انه  حتى  مقاالت  هبكذا  انفسنا  نقحم 
سالني لو ان هذه الشخصية جاءت لزيارة 
العتبة هل نستطيع ان نمنعه ؟ طبعا كال ، 
فلو استقبلناه وقرا هذا املقال ماذا سيقول 
عنا ؟ ويف حينها علمنا ان العتبة احلسينية 
نارها  واطفاء  الفتنة  واد  وعلينا  للجميع 

بدال من تاجيجها ، هذا اخلطاب املعتدل 
حمافظات  كل  يف  مرغوبة  املجلة  جعل 

العراق . 
ان  يريد  ال��ق��راء  االخ��وة  بعض  هنالك 
يرغب  ما  بطبيعة  املواضيع  كل  تكون 
واقناعه  معه  النقاش  وبعد  قراءته  يف  هو 
فال  والثقافات  االذواق  كل  نخاطب  اننا 
نستطيع ان نعتمد ثقافة واحدة فهذا يعني 

اننا سنخرس اكثر من نصف قرائها .
الكثريين  هنالك  ان  ويغبطنا  يرسنا  وما 
حتى  كارشيف  هبا  حيتفظون  القراء  من 
اننا عندما اعلنا عن حاجتنا لبعض اعداد 
االرشيف  ضمن  نجدها  مل  كوننا  املجلة 
جاءونا  القراء  االخوة  من  العرشات  فان 

بام طلبنا .
ومن االحراجات التي وقعنا هبا ان بعض 
ومكتوبة  الينا  ترسل  التي  املشاركات 
ليس  اهنا  نرشها  بعد  يتضح  اليد  بخط 
بنا  اتصلوا  وقد  مرسوقة  اهنا  بل  لكتاهبا 
لعدم  هلم  واعتذرنا  احلقيقني  اصحاهبا 
فانني  احلني  ذلك  ومن   ، بذلك  معرفتنا 
لكل  ال��ن��ت  م��واق��ع  يف  بالبحث  اق���وم 
منها  الكثري  رفضنا  وقد  تصلني  مشاركة 

هلذا السبب مع االعتذار.
ان  بل  اق��رتاح  او  نقد  أي  نتقبل  والزلنا 
كل  الستقبال  مفتوحة  املجلة  هواتف 
فلوال  لنا  ايصاله  العزيز  القارئ  يود  ما 
تواصلهم ملا نستطيع االستمرار ومن اهلل 

التوفيق
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يشتمل كتاب اللمعة الدمشقية عل دورة 
من أهم البحوث الفقهية مؤلفة بأسلوب 
ببساطة  التي كتب بعضها  الفتوائي  الفقه 
مكانة  الكتاب  هذا  حاز  وقد  واختصار، 
هذا  بسبب  الفقهية  الكتب  بني  خاصة 
التنظيم  مع  التعبري  وسهولة  االختصار 
والرتتيب املمتاز، وقد حظي هذا الكتاب 
اهتاممًا  هذا  يومنا  واىل  تأليفه  منذ  القّيم 
بحيث  العظام،  الفقهاء  ل��دى  واس��ع��ًا 
اليوم  ويعترب  مؤلفاهتم،  يف  عليه  اعتمدوا 
طالب  لدى  اهلامة  الدراسية  الكتب  من 

العلوم الدينية الشيعة.
أسلوب التأليف

وعن الطريقة التي انتهجها الشهيد األول 
يقول  الدمشقية  اللمعة  كتاب  تأليف  يف 
الشيخ احلر العاميل: ُحبِس الشهيد األول 
سنة كاملة يف قلعة الشام، ويف مدة احلبس 
وما  أيام  سبعة  يف  الدمشقية  اللمعة  أّلف 
املخترص  الفقه غري  كان حيرضه من كتب 
النافع، وأما أسلوب التأليف فإن الشهيد 
أحكامه  باب  كل  بداية  يف  يذكر  األول 
يتناول  ثم  به،  املرتبطة  األحكام  يذكر  ثم 
هناية  ويف  وامل��ك��روه��ات،  املستحبات 
الكتاب يتطرق إىل آراء الفقهاء املشهورة.

عناوين الكتاب
الدمشقية  اللمعة  كتاب  بحوث  تنقسم 
العبادات، واملعامالت،  إىل أربعة أقسام: 
ويشتمل  واألح���ك���ام.  واإلي��ق��اع��ات، 
الكتب  وه��ذه  كتب  ع��دة  عل  قسم  كل 
الصالة،  كتاب  الطهارة،  )كتاب  هي: 
كتاب  اخلمس،  كتاب  ال��زك��اة،     كتاب 
احلج،  كتاب  االعتكاف،  كتاب  الصوم، 
كتاب  الكفارات،  كتاب  اجلهاد،  كتاب 
كتاب  القضاء،  كتاب  والتوابع،  النذر 

كتاب  ال��وق��ف،  ك��ت��اب  ال��ش��ه��ادات، 
الدين،  كتاب  املتاجر،  كتاب  العطية، 
كتاب  احلجر،  كتاب  ال��ره��ن،  كتاب 
الكفالة،  كتاب  احلوالة،  كتاب  الضامن، 
كتاب  الرشكة،  كتاب  الصلح،  كتاب 
املضاربة، كتاب الوديعة، كتاب العارية، 
كتاب  املساقاة،  كتاب  املزارعة،  كتاب 
االجارة، كتاب الوكالة، كتاب الشفعة، 
اجلعالة،  كتاب  والرماية،  السبق  كتاب 
كتاب  النكاح،  كتاب  الوصايا،  كتاب 
كتاب  املباراة،  و  اخللع  كتاب  الطالب، 
اللعان،  كتاب  اإلي��الء،  كتاب  الظهار 
واملكاتبة  التدبري  كتاب  العتق،  كتاب 
كتاب  اإلق���رار،  كتاب  واالس��ت��ي��الد، 
إحياء  كتاب  اللقطة،  كتاب  الغصب، 
كتاب  والذبائح،  الصيد  كتاب  امل��وات، 
امل���رياث،  ك��ت��اب  واألرشب����ة،  األطعمة 
كتاب  القصاص،  كتاب  احل��دود،  كتاب 

الديات(.
رشوح اللمعة

إىل قسمني،  اللمعة  تقسيم رشوح  يمكن 
ال  وقسم   ، مستقاّلً عنوانًا  حيمل  قسم 
حيمل عنوانًا كذلك بل حيمل عنوان رشح 

اللمعة أو حاشية اللمعة.

يعدُّ كتاب )اللمعة الدمشقية في فقه اإلمامية( واملعروف بـ )اللمعة(؛ دورة فقهية كاملة من تأليف الشيخ محمد 
بن مكي العاملي، املعروف بالشــــــهيد األول، ويعتبر هذا الكتاب من أشــــــهر مؤلفات الشــــــهيد األول، ومن أكثر 

املؤلفات الفقهية الشيعية اعتباراً، حيث تدّرس هذه املوسوعة الفقهية في حوزاتنا العلمية.

اللمعة الدمشقية.. موسوعة في كتاب

حوار الكتب
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كَتَب: )فعل(، كَتَب إىل/ كَتَب يف/ كَتَب ل� َيكُتب، ِكتابًة 
ي. وِكَتابًا وَكْتبًا، فهو كاتب، واملفعول  َمْكتوب – للمتعدِّ

كَتب املخطوَط ونحَوه: نَسَخه، خّطه.
ِكتاب: )اسم( 

ِكَتاب: مصدر كَتَب
اجلمع: ُكُتب
مصدر كَتَب

حُف املجموعة. الِكَتاُب: الصُّ
يف  وتصنيفه  الكتاب  موضع  إىل  يشري  رقم  الكتاب:  رقم 

املكتبة.
الستخدامه  مَعدٍّ  كتاب  لقراءة  تسجيل  النهَّاطق:  الكتاب 

من قبل املكفوفني وضعاف البرص.
كاتِب: )اسم(.. اسم فاعل من كَتَب         

اجلمع: ُكتهَّاب، كاتبون وكَتَبة.
ا إِداريهَّا. والَكاتُِب: من يتوىلهَّ عماًل كتابيًّ

الَكاتُِب: مؤلِّف، شخص يزاول الكتابة كمهنة عل سبيل 
االحرتاف.

الُكّتاب: الذين يامرسون الكتابات األدبّية.
ر مؤمل يف عضالت اليد  ال الكاتب: انقباض شديد التوتُّ ُعقهَّ

بسبب إدمان الكتابة.
كتبُة الوحِي: وهم الذين اختصهم الرسول األكرم )صل 

اهلل عليه وآله( بكتابة اآليات القرآنية املباركة بعد نزوهلا.
الن بتسجيل أعامل اإلنسان. الكاتِبان: امللكان املوكهَّ

وُيصادق  يشهد  قانونيهَّة  سلطة  ذو  شخص  َعْدل:  كاتِب 
وقد  واإلف���ادات،  التهَّرصحيات  وأخ��ذ  وثيقة  ة  صحهَّ عل 
وردت اللفظة يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل: )َوْلَيْكُتْب 

َبْيَنُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل( )البقرة/ 282(.
والكتابة  القراَءة  بيان  الصِّ لتعليم  َصغرٌي  مكاٌن  الُكتهَّاُب: 
ْعِليِم  وحتفيظهم القرآن واجلمع : َكتاتِيُب، وهي َمْوِضُع التهَّ
ِفيِظِه.   ًة َعَل َمَداِرِس َتْعِليِم الُقْرآِن َوحَتْ ، َوُيْطَلُق َخاصهَّ يِلِّ اأَلوهَّ

الفعُل )َكَتَب( 
واشتقاقاته اللفظية..

الرشوح ذات العنوان املستقل
الشهيد  تأليف  الدمشقية،  اللمعة  رشح  يف  البهية  الروضة   .1

الثاين، وهو أشهر رشوح اللمعة.
حسني  حممد  بن  شفيع  حممد  تأليف  املشكالت،  توضيح   .2

)أواسط القرن 13(.
3. التحفة الغروّية ) رشح كتاب املرياث(، تأليف الشيخ خرض 
بن سالل آل خدام العفكاوي4. كشف النقاب، تأليف مسيح 

بن حممد سعيد الطهراين.
5. املذاهب القدسّية، األنوار الغروّية، الرشيعة النبوّية، تأليف 
الشيخ حممد جواد بن تقي املشهور باملال أحدي )كان حيا يف عام 

1267(. وقد ورد هذا الكتاب بالعناوين الثالثة.
الرضوي  بن معصوم  السيد حممد  تأليف  الرضوّية،  التحفة   .6

املشهدي
البيع،  مسائل  لبعض  استداليل  مبسوط  رشح  اخليارات،   .7

تأليف الشيخ عيل بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء.
8. الدّرة الغرّية، تأليف املال عبد الكريم بن حممد باقر السلاميس.

الشيخ حممد  والد  الشيخ حممد رضا  تأليف  النجفّية،  العّدة   .9
طه.

10. الغرة الغروّية، تأليف املال عيل.
11. املنحة السنّية، تأليف السيد حممد بن هاشم اهلندي.

12. املواهب العّلية، تأليف املريزا أبو تراب القزويني احلائري.
13. الدرة احلائرّية، تأليف عيل نقي بن حسن الطباطبائي.

الرشوح بال عنوان
سنة  مؤلفة  األصحاب،  بعض  تأليف  اللمعة،  عل  حاشية   .1

.932
آل  صالح  بن  أحد  للشيخ  الدمشقّية،  اللمعة  خطبه  رشح   .2

طعان البحراين.
3. رشح اللمعة، للسيد حسن بن حممد باقر، امللقب باحلاج آقا 

امري.
4. رشح اللمعة، للسيد حممد رضا بن السيد حممد مهدي بحر 

العلوم.
5. رشح اللمعة، للشيخ سليامن بن احد آل عبد اجلبار القطيفي.

6. رشح اللمعة، للشيخ عل بن حسني اخلنقاين.
7. رشح اللمعة، للسيد عل بن أيب شبانة البحراين.

8. رشح اللمعة، للشيخ عل بن حممود الطبيس.
9. رشح اللمعة، للشيخ معز الدين التوين.

10. رشح اللمعة، لألغا مهدي بن حممد إبراهيم الكلبايس.
سلطان  حسني  بن  حممد  بن  عل  للمريزا  اللمعة،  رشح   .11

العلامء احلسيني.
12. رشح اللمعة، للسيد حممد معروف به قيرص.
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�أثر مندر�س يخلّدُه بطل كربالء
نهرُ �لعلقمي.. 

من األمور واألشياء التي ارتبطْت ببطل كربالء سيدنا أبي الفضل العباس )عليه السالم(، نهٌر يسّمى بالعلقمي، والذي استشهد 
عنده )عليه السالم(، عندما كان يريد سقاية األطفال والنساء من آل البيت األطهار، ومَع أن شهرة هذا النهر قد ازدادت بارتباطه 

بسيرة حامل اللواء، إال أّنه قدميٌ جداً حيث كان أحد األنهر القدمية التي تروي مدينة كربالء املقدسة.

إعداد/ علي الشاهر

نهرُ �لعلقمي.. 

ذاكرة مدينة
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يقول العالمة حرز الدين يف كتابه )معارف 
هنر  ذك��ر  يف   )97 ص  ج1/  ال��رج��ال/ 
الفرات  شط  من  يتفرع  هنر  هو  العلقمي: 
ويمر بأرض من الطف )كربالء( ثم منطقة 
التاجية ثم بارق، وكان قدياًم يصل إىل احلرية 
إىل  وصل  ورب��ام  اجلنوب  جهة  إىل  ويميل 
منطقة ذي الكفل، وذوي الكفل اليوم عل 
العلقمي  الفرات ويقرب منه شعبة من هنر 
هنر  وهو  فرسخ،  بحدود  الرشق  جهة  إىل 
)تصغري  نخيالت  وعليه  مندرس  قديم 

نخلة(.
العلقمي  هنر  أن  األع��الم  العلامء  وي��روي 
نصف  بمقدار  كربالء  عن  يبتعد  أصبح 
فرسخ، وقد جف قبل مئة سنة تقريبًا وهناك 
العلوم  بحر  السيد  يذكره  ما  ومنها  أسباب 
يف كتابه )حتف العامل � ج2(: العلقمي اسم 
إىل  ومنه  كربالء  إىل  الفرات  من  اقتطع  هنر 
الكوفة، وكان هو الباعث عل عمران مدينة 
الكوفة وفيها أثر إىل اآلن ظاهر قرب مرقد 
وقد  السالم(،  )عليه  العباس  الفضل  أيب 
ذكر ابن العلقمي أن اإلمام الصادق )عليه 
السالم(  )عليه  احلسني  جده  زار  السالم( 
وخاطب النهر بأنك منعت ماءك عن جدي 
ابن  فسعى  جتري،  اآلن  إىل  وأنت  احلسني 
إىل  أدى  مما  النهر  وسد  ختريب  يف  العلقمي 
اشتهر  الذي  السبب  وهو  الكوفة  هنر  طمر 

فيه بنهر العلقمي.
ويف كتاب الكربيت األحر، عن السيد جمد 
الدين حممد املعروف بمجدي من معاصي 
املجالس  زينة  كتاب  يف  البهائي  الشيخ 
الوزير  أن  هجرية(   1004( سنة  املؤّلف 
اإلمام  خطاب  بلغه  ملا  العلقمي  بن  السعد 
الصادق )عليه السالم( للنهر أمر بسد النهر 
الكوفة  خراب  حصل  أجله  ومن  وختريبه، 
رأي  وهناك  منه  تسقى  كانت  ضياعها  ألن 
بسبب  العلقمي  هنر  اندثار  إن  يقول:  آخر 

عوامل البيئة وكثرة الرمال.
ويذكر املسعودي يف )التنبيه واالرشاف( يف 
عمود  جاز  إذا  العلقمي:  هنر  عن  احلديث 
الفرات هيت واألنبار )يقابل الثاين األول يف 
الضفة الغربية( فتجاوزمها فينقسم قسمني: 
منها قسم يأخذ نحو املغ�رب قلياًل املس�مى 

)بالعلقمي( إىل أن يصري إىل الكوف�ة.

يبني  كام  اليوم  منه  الباقي  العلقمي  وآث��ار 
كتابه  يف  طعمه  آل  ه��ادي  سلامن  الباحث 
شامل  إىل  انتهى  إذا  ك��رب��الء(:  )ت���راث 
يروي  حتى  اجلنوب،  إىل  اجته  عون  رضيح 
عل  والغارضية   � أس��د  لبني  الغارضية   �
ضفته الرشقية، وبمحاذاة الغارضية رشيعة 
السالم( عل  ابن حممد )عليه  اإلمام جعفر 
وقنطرة  العلقمي،  م��ن  ال��غ��ريب  الشاطئ 
ثم  الرشيعة  وب��ني  بينه  تصل  ال��غ��ارضي��ة 
الرشقي  فيقسم  الغريب،  الشامل  إىل  ينحرف 
العباس  رضيح  بسفح  كربالء  مدينة  من 
مسناته،  ييل  ما  استشهد  إذا  السالم(  )عليه 
فإذا جاوزه انعطف إىل اجلنوب الرشقي من 
كربالء مارًا بقرية نينوى وهناك يتصل النهر 
من  يليهام  ما  فريويان  والعلقمي(  )نينوى 
جنوب  بني  فيتاميالن  )شفيه(  وقرية  ضياع 
تارة ورشق أخرى، حتى إذا بلغ خان احلامد 
� منتصف الطريق بني كربالء والغرى � اجتها 
إىل الرشق متامًا وقطعا شط اهلندية بجنوب 
برس وحرقة � وأثرمها هناك مرئي ومشهور 

� حتى يشقان رشقي الكوفة.
وذهب فريق آخر من املؤرخني إىل االعتقاد 
لطف  النهر  هذا  من  املحاذي  القسم  بأن 
بني  م��ن  رج��ل  بحفره  كّلف  ق��د  ك��رب��الء 
جدهم  دارم  من  ثم  متيم  من  بطن  علقمة 
النهر  فسمي  عدس  بن  زرارة  بن  علقمة 
الثاين  القرن  أواخ��ر  يف  وذل��ك  بالعلقمي، 
بن  حممد  الرشيف  قال  وبذلك  اهلجري، 
عيل الطباطبائي الشهري بالطقطقي يف تارخيه 
طالب  أيب  حال  ترمجة  ذكره  عند  الفخري 
العبايس  الوزير  العلقمي  ابن  الدين  مؤيد 
عل عهد املستعصم وهوالكو االيلخاين انه 
علقمة  جده  إىل  نسبة  العلقمي  بابن  سمي 

والفريق  العلقمي،  هنر  بحفر  ق��ام  ال��ذي 
الثاين من املؤرخني سموا النهر بإسم العلقم 
يف  األرب  )بلوغ  كتابه  يف  النويري  فذكر 
اجتيازه  بعد  الفرات  هنر  ان  االدب(  فنون 
نحو  يأخذ  قسم  إىل قسمني:  ينقسم  االنبار 
اجلنوب قلياًل وهو املسمى بالعلقم، وذلك 
النهر  العلقم )احلنظل( حول حافتي  لكثرة 
كل  عل  يطلق  والسكون  بالفتح  والعلقم 
شجر مر )احلنظل( وما عداه من غري فارق، 
كان  ما  لشدة  يل  خي��ال  امل���رارة،  والعلقمة 
العرب يكابدون من مرارة ماء آبار اجلزيرة 
ثم  الطف  عيون  ومياه  اجلزيرة  ختوم  حتى 
شقة  فلبعد  النهر  هذا  نمري  عذب  ينهلون 

البني بالضد أطلقوا عليه اسم )العلقمي(.
الدين  لعامد  سلجوق  آل  تاريخ  يف  وج��اء 
عاش  الذي  اإلسالمي  املؤرخ  األصفهاين 
يف القرن الثامن اهلجري ان جدول العلقمي 

كان يمر باملشهدي�ن أي كربالء والنجف.
ه�   697 عام  حتى  العلقمي  هنر  بقي  وقد 
ثم علته الرمال واألوحال مما عرقل جريان 
املاء فيه، وتروي بعض املصادر القديمة ان 
وزيره  أرسل  قد  الغزنوي  حممود  السلطان 
هنر  بتطهري  فأمر  كربالء  إىل  اجلويني  عيل 
العلقمي وإزالة الرمال والطمى منه، وعاد 
ه�   915 ع��ام  ويف  متدفقًا،  وادي��ه  يف  امل��اء 
عن  وتوقفه  النهر  هذا  تعلو  الرمال  عادت 

اجلريان.
مؤلفه  يف  سوسه  أح��د  الدكتور  ويعتقد 
العلقمي  ان  ص87(:  ج2  الفرات  )وادي 
القديم الذي  قد أخذ جمرى هنر )مارسس( 
كان قد اضمحل فأعيد احياؤه زمن العرب.
للسيد  هاشم(  بني  )قمر  كتاب  يف  وج��اء 
)مل  نصه:  ما  )ص121(  املقرم  الرزاق  عبد 
العلقمي  � أي  به  التسمية  السبب يف  يعرف 
للنهر رجل  احلافر  ان  قيل يف وجهها  وما   �
دارم  من  ثم  متيم  من  بطن  علقمة  اسمه 
جدهم علقمة بن زرارة ابن عدس ال يعتمد 
عليه لعدم الشاهد الواضح . ومثله يف ذكر 
النهر  حافتي  حول  العلقم  كثرة   : السبب 
بحفر  أمر  الدولة  عضد  بأن  كالقول  وهو 
فإهنا  علقمة  اسمه  رجل  اىل  ووكله  النهر 
دعاوى ال تعضدها قرينة، عل انك عرفت 

ان التسمية كانت قبل عضد الدولة(.

إعداد/ علي الشاهر

ذاكرة مدينة

53

6

وز
تم

20
17



يف  استحقاقه  ياخذ  ال  قد  رج��ٌل  هنالك 
مرموقة  مكانة  االخرون  ويمنحه  مدينته 
العامل  ال��رج��ال  ه���ؤالء  وم��ن  لعلميته 
الكربايس  الشيخ حممد صادق  الكربالئي 
الذي يرى نفسه ملزما برد الدين لكربالء 
الشموخ الهنا مسقط راسه ونقطة انطالقه 
التاليف  من  قلمه  جيف  مل   ، التعليم  نحو 
اليمنح  قد  والتشتت  جم��ال  من  وباكثر 
يف  برع  شيخنا  ان  اال  للكتابات  االمتياز 
 ، تاريخ   ، فقه  اقتحمها  التي  املجاالت 

رياضيات ، كيمياء، شعر .
وقد  ملدينته  زيارته  اثناء  كربالء  يف  التقيته 
تكون  الطبيعي  ومن  معه  احلديث  جتاذبنا 
نقطة االنطالق هي املوسوعة الرائعة وما 

احلديث  فبدا  الخراجها  جهود  من  يبذل 
عنها :

كنا قد خصصنا تقريبا ستامئة ومخسني جزء 
للموسوعة والتخصيص هذا جاء بعد ان 
املخطوطة  املصادر  عل  وحصلنا  مجعنا 
ومن  والصورية  والصوتية  واملطبوعة 
بحثنا  يتوقف  ومل   ، العامل  بلدان  متلف 
عن املصادر فاذا هبا تستحق الف جزء بل 

واكثر .
� الحظت التكرار يف بعض املعلومات ما 

جدوى ذلك ؟
التكرار يف املعلومة ولكن بمصادر متلفة 
ش��اردة  ك��ل  جتمع  امل��وس��وع��ة  ان  حيث 
حتى  ضعفت  او  صحت  مهام  وورادة 

تكون بني يدي الباحث
باملجلد  تبدأ  بالدراسة  معني  جمال  كل   �
مرقمة  ليست  املجلدات  ان  أي  االول 

تباعا كيف ذلك ؟
عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  س��رية  مثال  نعم 
نحصل  وعندما  اج���زاء  ث��الث  ال��س��الم 
رابع  بجزء  نلحقه  جديدة  مصادر  عل 
اال ان التسلسل العام موجود ، اصحاب 
شعراء   ، ذات��ه  بحد  خاص  جمال  احلسني 
املراقد  تاريخ  ، مقاالت حسينية،  احلسني 
، فكل ختصص غري حمدد بعدد االجزاء بل 

املصادر هي من حتدد.
مؤسسة  وهذه  الفهارس  انتباهي  لفت   �

بحد ذاهتا .
هذه  ينتقد  من  هنالك  ان  اخي  تعلم  هل 
الفهارس ويراها فائضة عن احلاجة ، هذه 
الفهارس التي تسهل مهمة البحث والتي 
الخراجها  استثنائيا  جهدا  املؤسسة  تبذل 

هبذا الشكل.
وماهو  املوسوعة  من  العمل  ينتهي  متى   �

ضيف العدد

علم كربالئي ابحر في علوم شتى
الشيخ الكرباسي
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اخر جزء ؟
ال اخفيك سا هنالك معوقات باخلصوص 
متويال  مرشوعنا  نمول  فنحن  املادية  منها 
ذاتيا واعلم اننا يف بعض االحيان نعاين من 
دفع االجيار ، وهذا يعرقل عملنا ، اضافة 
او  متطفلة  نفوس  هنالك  احس  ذلك  اىل 
بتاسيس  سمعنا  املثال  سبيل  عل  حاسدة 
مؤسسة تعنى باملعارف احلسينية، وبسببها 
ان  عل  للتكرار  جتنبا  العمل  عن  توقفنا 
نعمل يف جمال اخر وبعد مرور شهر مل نر 
اهنا  فاتضح  املؤسسة  تلك  من  جديد  أي 
جاءت  هي  هل  اعلم  وال  بالومهية  اشبه 
املخطوطات  بعض   ، حاسدة  ام  منافسة 
التي متنع مؤسساهتا من االطالع عليها او 
والوساطات  احليل  بشتى  نقوم  تصويرها 
االمر  يتطلب  قد  بل  عليها  نحصل  حتى 
بعض  ه��ذه   ، ملراجعتها  ليال  السهر  منا 

املعوقات .
� سمعت عن تضلعك يف الشعر وابتكارك 

بحورا جديدا ما حكاية هذا االبداع؟
هذا اإلبتكار هو يف الدوائر العروضية وما 
يتفرع عنه من بحور شعرية ضمن التفاعيل 
عل  مفّتحة  األبواب  بأن  واإلقرار  الثامن 
بحور أخرى ومولداهتا، وقد اشاد الشاعر 
والعرويض اجلزائري الدكتور عبد العزيز 
)الكربايس  قائال:  االبتكار  هب��ذا  شّبني 
هبذا  اشتغلوا  الذين  القالئل  األعالم  من 
قواعده،  وأتقنوا  أساره،  وأدركوا  العلم 
بعيد،  ونظر  مرهف،  حسٍّ  من  امتلكه  بام 
اإلهل���ام،  بلطائف  اس��ت��ب��رصت  ورؤي���ا 
ست بفنون املعارف، ذلك أن منطلق  وتغرهَّ
وحدها  واملوهبة  الطبُع،  هو  الفن  هذا 
اإلنفراد،  ورسم  الفواصل،  بوضع  كفيلة 
التألق،  يف  وهجًا  تزيدها  الثقافة  أن  غري 
وإبحارًا يف اخليال، وبالغة يف املعنى، كلُّ 
هذا استخلصته مما قرأته من كتاب هندسة 

الَعروض من جديد(. 
� وم��اه��ي امل��ؤل��ف��ات االدب��ي��ة اخل��اص��ة 

بالعروض ؟

يف  اخلزرجي  نضري  الدكتور  ذكرها  كام 
»هندسة  منها   امل��وض��وع  هل��ذا  دراس��ت��ه 
صفحة   391 يف  جديد«  من  العروض 
الشعرية  و«األوزان  الوزيري،  القطع  من 
من  صفحة   719 يف  والقافية«  العروض 
العروض«  و«ب��ح��ور  ال��وزي��ري،  القطع 
تأخذ  أن  سبيل  ويف  صفحة،   157 يف 
القارئ  ذه��ن  يف  مستقرها  التفعيالت 
أبيات  بثالثة  استشهدت  وخلده  اللبيب 
لكل بحر جديد لتامه وجمزوئه ومنهوكه، 
مستحدث،  بحر  لكل  نامذج  بمثابة  هي 
ويرسي  الشاهد  البيت  يكتمل  وحتى 
األديب  جاء  األديب  الوسط  يف  مفعوله 
اجلزائري الدكتور عبد العزيز متار َشبِّني 
قصيدة،  اجلديد  البحر  شاكلة  عل  ونظم 
والبيت  التام  البيت  مطالع  من  فصارت 
املجزوء والبيت املنهوك، ومالحقها ديوانَا 

كبريًا من ثالثة أجزاء حتت مسمى: )ظالل 
واملالحق(،  املطالع  ظئاب  يف  العروض 
حممد  الدكتور  اليمني  األديب  عليه  علق 
يف  االول  اجل��زء  فجاء  ال��ع��ودي،  مسعد 
وضم  الوزيري  القطع  من  صفحة   360
الظالل  مطالع  عل  شاهدة  قصيدة   199
صدر عام 2014م، وجاء اجلزء الثاين يف 
وضم  الوزيري  القطع  من  صفحة   424
201 قصيدة شاهدة صدر عام 2014م، 
صدر  الذي  واألخري  الثالث  اجلزء  وأما 

من  صفحة   528 يف  )2015م(  حديثا 
العلم  بيت  عن  كقرينيه  الوزيري،  القطع 
للناهبني يف بريوت، فقد ضم 186 قصيدة 
شاهدة، مع 52 قصيدة لبحور مولدة من 
األصلية،  والفراهيدي  الكربايس  بحور 
كان  للزيادة،  قابلة  مالحق  بمثابة  هي 

مطلعها للكربايس ومالحقها لشبني.

الصنعة  اصحاب  انتقاد  اىل  ي��ؤدي  امل   �
بخصوص هذه املستجد من البحور؟ 

اكتشافه  براءة  للفراهيدي  حفظت  نعم  
آية  ليس  العروض  علم  ولكن  للبحور، 
هُني  وردًا  وال  السامء،  وحي  من  نزلت 
الدكتور شبني وهو  عن تطويره كام يقول 
ينظم ملحقًا عل »بحر املهّزج التام« الذي 

نظمناه مطلعه قائال:
ُمستنهضا؟       القوايف  يف  حديٌث  أتى  هل 

أم أتاَك هنٌي عن عروض ُمسرتفضا؟
فهذا البحر ووزنه:

فاعلن مفاعيلن مفاعيلن فاعلن            فاعلن 
مفاعيلن مفاعيلن فاعلن

ولدينا  يف مطلع بحر جمزوء املستطيل:
ديٍن  خرساُن  هبا  بُِبستان  فخٌّ  الغرب  بالُد 

وإخواِن
وهي من البحور املستحدثة ووزنه:

مفاعيلن فعولن مفاعيلن                 مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن

ضيف العدد
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� واخر اخبار املوسوعة اىل أي 
جزء وصلت ؟

اجلزء 107 والبقية يف طريقها 
للطباعة 

� هل من عودة اىل كربالء؟
حتى  كربالء  غادرتني  ومتى 
كياين  ك��رب��الء يف  ؟  هل��ا  اع��ود 
تراث  فيها  الن  ات��أمل  ولكني 
حقهم  ي��اخ��ذوا  مل  ورج����ال 
تعلم  ه��ل   ، ال��ت��ع��ري��ف  م��ن 
ش��ارع  هنالك  العزيز  اخ��ي 
باسمي  اله��ور    � باكستان  يف 
تكريام جلهودنا العلمية ، انا ال 
ارى  ولكنني  هذا  عن  ابحث 
بكل  االوىل  ه��ي  ك��رب��الء  ان 
االوىل  نحن  وارى  نكتب  ما 

بالنسبة هلا . 
موقف رائع من سامحة الشيخ 

الكربايس معنا
عيل  ال��دك��ت��ور  االخ  دع���اين 
ال��ت��م��ي��م��ي ل��ل��ق��اء ال��دك��ت��ور 
صادق  حممد  العالمة  املجتهد 
موسوعة  صاحب  الكربايس 
وبالفعل   ، احلسينية  املعارف 
تم اللقاء وجتاذبنا احلديث تارة 
عن سريته وتارة عن موسوعته 
وحتفظنا  اس��ت��ف��س��ارات��ن��ا  م��ع 
وثنائنا عل املوسوعة ، يف هذا 
استقبلهام  ضيفان  جاء  االثناء 
معه  احلديث  وتناوال  الشيخ 
فتاثرت   ، مت��ام��ا  وجت��اه��ل��وين 
اال  مني  كان  فام  املوقف  هلذا 
، وحاملا  انسحب وتركتهم  ان 
خرجت اتصلت بالدكتور عيل 
شديدا  عتبا  وعاتبته  التميمي 
وقلت له رحم اهلل امرء عرف 
قدر  اع��رف  وان��ا  نفسه  ق��در 
يبخس حقي  نفيس ولكن من 
عز  اهلل  اىل  اش��ك��وه  ام��ر  ه��ذا 
وجل ، حاول هتدئتي اال انني 

رفضت ، يف اليوم الثاين اتصل 
من  اكثر  والتميمي  الشيخ  يب 
عرشين مرة ومل ارد حتى انني 
تركت املوبايل يف البيت ، بعد 
زارين  تقريبا  شهرين  م��رور 
وطلب  التميمي  عيل  الدكتور 
دون  معه  بجولة  اقوم  ان  من 
له  لبيت   ، السبب  يعلمني  ان 
يف  نفيس  ارى  وفجاة  الدعوة 
ينتظرين  كربالء  فنادق  اح��د 
جاء  انه  حيث  الشيخ  سامحة 
اقاربه  اح��د  لزيارة  لندن  من 
املرىض ملدة يومني وقبل عودته 
احد  يلتقيني وال  ان  اص عل 
اال  بوجوده  يعلم  كربالء  يف 
هذا  ان  حقيقة  والتميمي،  انا 
تواضع  من  حيمل  بام  الرجل 
برر  وقد  كثريا  احرتمه  جيعلني 
موقفه بانه اليود احلديث هبذه 
املواضيع امام من تطفل وزاره 

دون موعد .

صــادق  محّمــد  الشــيخ  الدكتــور 
محّمد الكرباسي )1947 م - اآلن(.

 هو رجل دين ومبّلغ ومؤّلف شيعي عراقي معاص مقيم يف 
لندن، صاحب مؤسسة املعارف احلسينية

ولد يف كربالء املقدسة يف 1366/12/5 ه� ) 1947/10/20 
أسة  من  النخعي،   األشرت  احلارث  بن  مالك  إىل  ينتمي   ،) م 

علمية عريقة 
ختّرج من احلوارض العلمية يف كربالء و النجف و طهران و قم

زود بعدة شهادات يف االجتهاد والرواية وغريها
وشهادة  وباريس  دمشق  من  األبداع  يف  الدكتوراه  شهادة  نال 
الدكتوراه يف قانون الرشيعة من جامعة روجفيل من الواليات 
يف  ذاهتا  اجلامعة  من  الدكتوراه  شهادة  اىل  بااألضافة  املتحدة 

العلوم
مارس التدريس و التأليف و التحقيق الی جانب مهام دينية و 

اجتامعية. 
احلسينية  املعارف  بدائرة  توجها  عنوان  املائة  مؤلفاته  جتاوزت 
التي جتاوزت اجزاؤها الستامئة باالضافة الی سلسلة الرشايع 
التي قد تصل الی االلف، و التفسري الذي يقع يف ثالثني جملدًا.
من  أكثر  يف  مؤسسة  أربعني  نحو  تأسيس  يف  شارك  و  أسس   

ثامنية اقطار.
غادر كربالء سنة 1971 وكانت حمطات ترحاله لبنان وايران 

ودمشق ويف 1986 استقر يف لندن اىل يومنا هذا

ضيف العدد
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ظواهر اجتماعية 

نعم امر جيد تنبيه املسؤولني عل السلبيات التي يف البلد ولكن هلا اصوهلا 
وهلا اوقاهتا ولالسف الشديد دائام يتم عرض برامج وصور تظهر البؤس 
واملاساة لكثري من الناس البسطاء بحيث اصبحت مادة جتارية هلذه الكتلة 

او تلك بل اهنا ستكون املادة الدسمة ملا قبل االنتخابات .
جلسة  وتسجيل  شخيص  بشكل  املسؤولني  عل  الصور  عرض  يمكن  اال 
مل  وان  فيمتدح  استجاب  حال  يف  املعروضة  هي  تكون  ان  عل  العرض 
يستجب فينتقد ، وحتى صور االحياء املليئة بالنفايات واملياه الثقيلة فاهنا 
معاجلتها  فاالفضل  حقيقة  اهنا  من  بالرغم  البلد  عن  مشوهة  صورة  تظهر 

بدال من التشهري هبا .

الشباك  يف  التربيد  اجهزة  وبعض  امل��ربدات  تثبيت  ظاهرة 
بحيث تكون ضمن فضاء الرصيف ان وجد رصيف او فضاء 
الشارع، ودائام الطوافة للمربدة عاطلة واملاء يترسب من حتتها 
يستحم  الن  يضطر  عنها  غافل  وهو  الشارع  يف  يسري  ومن 
من  الشارع  خلو  من  يتاكد  ان  فعليه  هلا  انتبه  اذا  او  عنه  رغام 
السيارات او الدراجات ومن ثم جيتازها بالنزول اىل الشارع .
واملاء جيري عل الرصيف ووسط الشارع ليعمل بِركة من املاء 
سعة  من  ماء  رشقة  تاتيه  لربام  املربدة  دوش  من  يفلت  فمن 

سيارة عل بركة املاء.

هذا االستنزاف املايل لكثري من العوائل بسبب التسجيل يف املدارس االهلية 
البلد ؟  من هو املستفيد ؟ هل عجزت احلكومة عن توفري مدارس البناء 
نعم عجزت واال ملا راينا هذه النسبة من املدارس االهلية لكافة املستويات، 
والنتيجة ماذا ؟ يرصفون االموال حتى يدخلون الكليات االهلية ، ويقال 

اهنا معرتف هبا ولكن هل تم تعني من خترج منها ؟
املدارس  املدارس فلامذا ال تتجه اىل  الدولة تعاين من نقص يف  واذا كانت 
االهلية وجعلها تعاونية عل ان تتحمل نصف املصاريف وتكون خاضعة 
مع  التعليم  واملحافظة عل مستوى  الرتبوي(  ) االرشاف  الرتبوية  للرقابة 

منح الكادر التدرييس حرية التعامل مع التلميذ حسب ترصفاته .
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اليومية  احل��ي��اة  معرتك  يف  امل��رء  يعيش 
والسلوكيات  األخالق  من  بجملة  متأثرًا 
تتضح  سواء،  حٍد  عل  والرذيلة  الفضيلة 
النفسية،  نزعاته  من  الكثري  ضوئها  يف 
شخصيته  صفات  من  بعضًا  وتكشف 
اخلصال  تلك  أكثر  من  ولعل  املتأصلة. 
اإلنسان  عالقة  مستوى  يف  وفعاليًة  تأثريًا 
ما  سلبٌي  انعكاٌس  منه  يالحظ  بمحيطه 
البيت)عليهم  أهل  أئمة  سابع  إليه  أشار 
الكاظم  جعفر  بن  موسى  إمامنا  السالم( 
)عليه السالم( يف واحدة من أرقى وصاياه 
التي وجهها لألمة عرب  املباركة  ونصائحه 
حيث  احلكم،  بن  هشام  ال��ويف  تلميذه 

الطمع  رذيلة  عن  االبتعاد  عل  فيها  حّث 
صاحبه  عل  يعود  مذمومًا  خلقًا  كونه 
باخليبة واخلرسان، ويفتح عليه بابًا للهلكة 
السالم( يف ذلك  )عليه  يقول  إذ   ، والذل 
هلشام وهو َيعظه: )إياك والطمع، وعليك 
باليأس مما يف أيدي الناس، وأمت الطمع 
للذل،  مفتاح  الطمع  فإن  املخلوقني،  من 
امل��روات،  واختالق  العقل،  واختالس 
بالعلم(  وال��ذه��اب  ال��ع��رض،  وتدنيس 
السالم(  )عليه  الكاظم  إمامنا  حي��ذر   .
مغبة  من  هذه  املباركة  وصيته  مطلع  يف 
النفس وهواها  االنصياع واالنقياد لطمع 
املؤدي إىل أسوأ النتائج عل املستوى الفرد 

ووضيعة  ذميمة  صفة  فالطمع  واملجتمع، 
� جعلته  املرء وأصابته  إذا ما متكنت من   �
دون  ورغباته  شهواته  وراء  يسعى  ذلياًل 
عل  نجده  بل  معني،  حٍد  عند  الوقوف 
وتشبثًا  رشاه��ًة  ي��زداد  ذلك  من  العكس 
املكاسب،  م��ن  امل��زي��د  ع��ل  للحصول 
والغايات  األه��داف  من  الكثري  وحتقيق 
تعاىل  بام قسمه اهلل  التسليم والقناعة  دون 
ال  ومم��ا  أشكاله.  بجميع  ال��رزق  من  له 
ملا  ونتيجة  السيئ  اخللق  هذا  أن  فيه  شك 
والتجاوز  اإلث��م  يف  صاحبه  يوقع  تقدم 
من  أكثر  بل  ال  اآلخ��ري��ن،  حقوق  عل 
ذلك، فقد يكون فيه جتاوز عل الكثري من 

الطمع باب من أبواب الهلكة والذل
حسن شاكر اجلبوري  

مشاركات
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 ِ َأاَل بِِذْكِر اهللهَّ  ِ ْم بِِذْكِر اهللهَّ ِذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوهُبُ قال تعاىل: )الهَّ
احلديث:  العلم  أثبت  حيث  )الرعد:28(  اْلُقُلوُب)/  َتْطَمئِنُّ 
النفسية  والراحة  للطمأنينة  نتيجة  يكون  الدنيا  يف  النجاح  أّن 
التي صارت أماًل لدى الكثريين من مرىض هذا العرص املوبوء 
باملوبقات... فالقلق النفيس أصبح سمة من سامت هذا العرص 
له كثري من األرضار  وعالمة من عالماته غري احلسنة. والقلق 
النفسية واجلسدية... فيقرر علامء النفس أّن االنفعاالت النفسية 
يف  وتغريات  املعدة،  قرحة  يف  فيتسبب  احلائر،  العصب  هتّيج 
بضياع  املصحوب  البياض  ختّلف  التي  للعني  الشعرية  األوعية 
دراسات  من  ثبت  كام  باجللوكوما...  علميًا  املعروف  البرص، 
نفسية عديدة أّن مرّد أغلب األمراض النفسية هو عدم اإليامن 
وباليوم  باهلل  اإليامن  اهلل وقدره خريه ورشه،  وإىل عدم  بقضاء 
دائ��اًم  شعاره  املتدين  املؤمن  الفرد  يتخذ  حني  يف  اآلخ���ر... 
َلُكْم  َأُق��وُل  َما  (َفَسَتْذُكُروَن  تعاىل:  اهلل  قول  هو  أعامله  كّل  يف 
فال  )غافر:44(  بِاْلِعَباِد)/  َبِصرٌي   َ اهللهَّ إِنهَّ   ِ اهللهَّ إىَِل  َأْمِري  ُض  َوُأَفوِّ
عن  والتساؤل  والقلق  الشك  فريسة  يقع  وال  لليأس  يستسلم 
(َواْسَتِعيُنوا  تعاىل:  قال  للعبادات:  النفيس  مصريه...•األثر 
اِشِعنَي)/ )البقرة:45(  ا َلَكبرَِيٌة إاِلهَّ َعَل اخْلَ َ اَلِة َوإهِنهَّ رْبِ َوالصهَّ بِالصهَّ
جيمع األطباء النفسيون:عل أّن التوتر العصبي يزول باإلفضاء 
وليًا  اهلل  كفاه  إليه  يفيض  َمن  يوجد  مل  فإن  قريب  أو  إىل صديق 
إىل صديق  اإلنسان  األمور يفيض  كّل  ليس يف  ونصريًا..ولكن 
أو قريب وهنا:البّد أن يلجأ اإلنسان إىل من يّطلع عل ما يدور 
ِفي  ْعنُيِ َوَما خُتْ يف اخلواطر والرسائر... إىل من: (َيْعَلُم َخائَِنَة اأْلَ
عجز  املرىض  من  كثري  شوهد  )غافر:19(ولقد  ��ُدوُر)/  ال��صُّ
الطب عن عالجهم، فلجأوا إىل الصالة والترضع إىل اهلل تعاىل.. 
فتّم هلم الشفاء وهذا ال يتعارض مع اختاذ األسباب وااللتجاء 

إىل العالج..

عرب  كام  اإليامن  روح  من  خروجه  إىل  ويؤول  الرشعية،  احلدود 
سئل  عندما  السالم(  )عليه  الصادق  حممد  بن  جعفر  إمامنا  عنه 
اإليامن يف  يثبت  الذي  ما  السالم(  للصادق )عليه  )قيل  فيقول: 
)عليه  ينتقل  ثم  الطمع(  منه  خيرجه  والذي  الورع،  قال:  العبد: 
السالم( يف وصيته القيمة إىل حقيقة أخرى لطاملا أكدت الروايات 
واألحاديث رجاحتها، وهي رضورة أن ييأس العبد مما يف أيدي 
إىل  ويلجأ  األحوال،  من  حاٍل  آي  يف  عليهم  َيتكل  وال  الناس، 
اهلل تعاىل ويعول يف قضاء حوائجه وحتقيق مآربه كلها عليه، فهو 
مدبر األمور ومسبب األسباب. أما املقطع التايل من وصية أمامنا 
الكاظم )عليه السالم( والذي جيمل فيه اآلثار الوخيمة للطمع 
واختالس  للذل،  مفتاح  الطمع  فإن   .. السالم(:)  )عليه  بقوله 
والذهاب  ال��ع��رض،  وتدنيس  امل���روات،  واخ��ت��الق  العقل، 
واملهانة  الذل  املرء يف  إليه من وقوع  بالعلم(، ففضال عام أرشنا 
لطمعه فيام لدى املخلوقني فإنه � أي الطمع � يسلب ويرسقه عقل 
املرء وُيرديه إىل حيث البهيمية املطلقة، ويعطل أعظم نعمة أنعم 
هبا الباري عل خلقه وهي العقل الذي به يثيب وبه يعاقب، ومن 
ثم يصبح مهه األول واألخري إشباع غرائز نفسه اجلاحمة، ويؤول 
كتابه  حمكم  يف  تعاىل  تبارك  وصفه  كام  األنعام  مستوى  إىل  حاله 
ْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبِياًل( ، أو كام وصف  العزيز )إِْن ُهْم إاِلهَّ َكاأْلَ
اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( حالة الطمع بملذات العيش 
منها:)البهيمة  يقول يف جانب  العظيمة، حيث  إحدى خطبه  يف 
املربوطة، مّهها علفها( ، وحسبنا هبذين النصني املباركني واعظًا 
فإذا  الطامع،  تفاصيلها  يعيش  التي  املأساوية  للحالة  وزاج��رًا 
واجلوانح،  اجل��وارح  باقي  عل  أمره  زمام  َفَقَد  عقله  املرء  فقد 
والقيادة  الصدارة  موضع  يف  والشهوات  الغرائز  وأصبحت 
باقي  عل  والتجاوز  للتجرأ  الطريق  يمهد  الذي  األمر  للنفس، 
القيم واملثل اإلنسانية األخرى، ومنها أن يصطنع الطامع املروءة 
ويدعيها، يف الوقت الذي هو أبعد ما يكون عنها، كام إنه حياول 
نسج األكاذيب يف هذا اجلانب ويقدمها لآلخرين كحقائق. أما 
األثر اخلطري اآلخر الذي ينتج عن الطمع فيكمن يف إيقاع عرض 
الرذيلة واالنحراف، وتدنيس رشفه وضياع  الطامع يف مستنقع 
الكثري من القيم االجتامعية الكريمة، وأكثر من ذلك يؤدي هذا 
اخللق الذميم � كام يؤكد اإلمام )عليه السالم( � يف املقطع األخري 
من حديثه إىل ذهاب علم املرء وارمتائه يف أحضان اجلهل وفقد 
يعيشه  ملا  نتيجة حتمية  والفكرية، وهو  العلمية  املقومات  ابسط 
الطامع من حالة مرتدية يسودها التفكري بحب الدنيا واخللود ملا 
تريده النفس من مطامع مادية. ومما سبق نخلص إىل أّن الطمع 
خلق مذموم، وصفة سيئة تعد من أخطر األمراض التي تصيب 
إالمام  من  استدعى  الذي  األمر  ومعتقده  وعقله  نفسه  يف  املرء 
ماطره  ويبني  حتذير،  أيام  منه  حيذر  أن  السالم(  )عليه  الكاظم 

وآثاره السلبية عل حياة األمة.

األثر النفسي لذكر اهلل

حسن شاكر اجلبوري  

مشاركات

ضفاف كريم املوسوي
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احلرمني  بني  اوقاهتا  بعض  تقيض  بان  تستانس  العوائل  بعض 
الزيارة والدعاء والصالة ، والبعض منهم يايت  الرشيفني لغرض 
ولكن  به  باس  امر حسن وال  احلرمني وهذا  بني  ليتناوله  بطعامه 
هنالك بعض الضوابط يتم مالفتها البعض منها رشعية والبعض 

االخر اخالقية .
تتوسط عائلتها  املراة حجاهبا وهي  ان هتمل  الصحيح  فليس من 
يعبثون  االطفال  يرتكوا  ان  الصحيح  وليس من   ، بيتها  وكاهنا يف 
احلديث بصوت عال  الصحيح  وليس من   ، احلرمني  بممتلكات 
ترتك  ان  الصحيح  من  وليس   ، ايضا  عال  بصوت  الضحك  او 

النفايات دون وضعها يف احلاويات املخصصة .
نعم االجواء روحانية ومجيلة جدا واخلدمات متوفرة فيجدر بنا ان 
نستغلها بام يريض اهلل وما يعود علينا باالطمئنان والراحة وحتى 
االستئناس من خالل احلديث بامور ختدم العائلة سواء كان ديني 

او تربوي .
اقول يمكن هلذه العوائل ان تستمع اىل املحارضات التي تلقى بني 
جتنبهم  التي  االبتالئية  الرشعية  االحكام  من  فيها  والتي  احلرمني 

الوقوع يف االشكاالت وهبذا تعم الفائدة عليهم .

فعندما  الغرائز،  باقي  عن  كثريًا  ختتلف  اجلنسية  الغريزة 
املسكنة  تبدو  وتؤجج  شعلتها  تثار  أو  الغرائز،  هذه  تطغى 

والذلة عل حاملها.
الغريزة اجلنسية فهي شكل آخر، وهي لوحدها مقابل  أما 
مجيع تلك الغرائز، وهي التي جعلت يوسف يّفر من زليخا 
حّد  وعل   ، منه  تتمّكن  كيال   � الشامخ  مقامه  من  بالرغم   �

قول القرآن الكريم.
ربه(  برهان  رأى  أن  ال  لو  هب��ا،  وه��م  ب��ه،  مّه��ت  )ولقد 

)يوسف/24(.
رشعه  بام  احتوائها  يتم  مل  فان  اجلنسني  لكال  الغريزة  هذه 
اهلل عز وجل حتى تعود باملنفعة عليهم وعل املجتمع فاهنا 
الرذيل  بموقف  وسيكون  حاملها  عل  اوال  وباال  ستصبح 

يوم القيامة .
لعدم  يستطيع  ال  ولكنه  بالزواج  يرغب  من  هنالك  نعم 
املؤسسات  م��ن  كثري  وج��دت  ه��ؤالء  فمثل  االمكانية 
االخوة  عل  يكون  الوقت  نفس  ويف  ال��زواج  تساعد  التي 
اىل هؤالء  ينظروا  ان  املروءة وااليامن  املتمكنني واصحاب 

الذين يرومون الزواج مع قرص يدهم .
واهية  بحجج  ال��زواج  عن  ويعزفون  يتمكنون  الذين  اما 
هلم  طاقة  ال  ايضا  فاهنم  احلياة  ملشاكل  هلم  طاقة  ال  كاهنم 

حلساب يوم االخرة .
عملك  يف  اهلل  اط��ال  لو  ال��زواج  عن  العازف  اهيا  واعلم 
احلال  فيمن خيدمك حتى وان كنت ميسور  الذلة  ستعيش 
فتعيش  بذلك  اهلل  تعاين من مرض ال سمح  اذا كنت  واما 

الندم الذي ال ينفع 
هل هنالك امجل من زوجة توفر لك وسائل الراحة؟ ، هل 
هنالك امجل من طفل يناديك بابا ؟ هل هنالك امجل من ابن 
يساعدك يف عملك ؟ هل هنالك اكثر فخرا من ابن يكون 

ناجح يف حياته ؟

شراركم عّزابكم، وأرذال 
اُبكم موتاكم عزَّ

ال تنسي حجابك 

المختار والجار
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من  العديد  به  ُيبتل  الّطبع  أو  احلالة  هذه 
الذين  أولئك  خاّصة  والفتيات،  الشّبان 
ولو  كثريًا،  اليقظة  أح��الم  يف  يستغرقون 
إىل  الستحالت  وشأهنا  احلالة  هذه  ُتركت 
تفكري  عل  سلبيٍّ  بشكٍل  وألّث��رت  ع��ادٍة 
الرتكيز  وأّن  السيام  واستيعابه  الشاب 

مطلوب يف مراحل التعّلم املختلفة.
هذه  من  اخل��روج  إّن  ل��ك:  نقول  لذلك 
األزمة أو املشكلة أمر ممكن إذا راعينا عددًا 

من األمور:
لفرتٍة   ٍ ُمعنيهَّ يشٍء  عل  ز  تركِّ أن  ب  جرِّ أ- 
يٍة  ق نظراتك عل لوحٍة فنِّ طويلٍة نسبّيًا، علِّ
دقائقها  كّل  ادرس  اجل��دار..  عل  معّلقٍة 
والّلفتات  واحلركات  والظالل  الّلون  يف 
اغمض  ث��ّم  منها..  شيئًا  تغادر  ال  حتى 
عينيك وراجع الّلوحة يف ذهنِك.. ُانظر كم 
املحاولة،  وأعد  فاتك،  منها وكم  التقطَت 
حالة  فيَك  سيغرس  التمرين  ه��ذا  ف��إّن 

الرتكيز.
ب- طريقَك املعتاد الذي متشيه أو تقطعه 

حاِوْل  وبالعكس،  املدرسة  إىل  البيت  من 
أن تستذكره بقعًة بقعًة ومعلاًم معلاًم، فهذا 
االنتباه  حالة  أيضًا  لديَك  ي  سُينمِّ التمرين 
وش��ّد  الرتكيز  أّن  ذل��ك  واالس��ت��ذك��ار، 
عضلّية  قّوة  أّية  كبرٍي  حدٍّ  إىل  يشبه  االنتباه 
وحتى  واملداومة،  باملراس  تنمو  عقلّية  أو 
هنا دائاًم يف التقاط  هبا ومرِّ تنشط ذاكرتك درِّ
أمهلَت  إذا  ألّنك  ومراجعتها  املعلومات 

ذلك أصيبت الذاكرة بالضمور.
إىل فكرٍة برسعة..  تنتقل من فكرٍة  ج- ال 
استغرق  معّينة..  فكرٍة  عند  الوقوف  أطل 
أمامك..  مشهدًا  تتأّمل  كنَت  لو  كام  فيها، 
فهذا يساعدك عل الرتكيز وتثبيت االنتباه 

ومجعه.
خطوة  ما  حدثًا  أو  ما،  موضوعًا  تتّبع  د- 
تابع  ختامه،  وحتى  والدت��ه  منذ  خطوة، 
أو  معّينة،  منطقٍة  يف  وق��ع  زل��زال  أخبار 
حريق شّب يف إحدى الغابات، أو عدوان 
فاملتابعة  دول��ة،  أو  مدينة  عل  عسكري 
يف  تثري  والتفاصيل  التطّورات  ومالحقة 

عملية الرتكيز.
ه����- اح��ت��ف��ظ ب��دف��رت م���ذّك���رات صغري 
القيام  ت��ري��د  م��ا  فيها  ن  دوِّ )أج���ن���دة(.. 
النهار  بأعامل  قائمة  أي  نشاط،  من  به 
أو  ورق��ٍة  عل  اكتْب  أو  ومسۆولّياتك.. 
من  خترج  أن  قبل  عمله  تنوي  ما  قصاصٍة 
ما  عل  وأرشِّ  باستمرار،  وراجعها  البيت، 

تّم إنجازه.
ال��ق��رآن  ح��ف��ظ  يف  ح��اف��ظ��ت��ك  ق���وِّ  و- 
وأبيات  واحل��ك��م  الرشيفة  واألح��ادي��ث 
الظريفة،  وال��ن��ك��ات  اجلميلة،  الشعر 
قويت  إذا  الذاكرة  فإّن  املعرّبة،  والقصص 
يف جانب، فإهّنا يمكن أن تقوى يف جانب 

آخر.
بام  ثك ال  يقوله حمدِّ بام  اهتاممك  ه   ز- وجِّ
املايض  ذكريات  من  حتمله  بام  أو  يلبسه 
عنه.. واحرص ما يقوله يف نقاط.. ويمكنك 
حتى  يقول  بام  ملّخص  كتابة  إىل  تعمد  أن 
تتمّكن من الردِّ عل كلِّ النقاط أو أهّم ما 

ورد يف حديثه.

 
و الشرود الذهني

الشباب

المختار والجار
هنالك جار يكون بمنزلة االخ وهنالك جار يكون بمنزلة العدو فاستعن باجلار االخ ان يكون وسيط الحتواء اذية اجلار 

العدو ، فلربام ال يعلم بانه ييسء اليك ، فالوصية باجلار يعني ان تتحمل اذاه وان تتفقد احواله .
الظروف التي نعيشها يف العراق وبسبب اهلجرة واالزمات اصبح البعض ال يعلم أي يشء عن جاره بل االغلب يفضل 
غلق بابه جتنبا للمشاكل، وهذا بحد ذاته زاد من املشاكل ، هنا يايت دور املختار بحكم مهنته يف متابعة العوائل ومعرفة 
املعلومات التي قد يكون فيها ماهو خطري او عفيف فيتخذ االجراء املناسب ، ومن الطبيعي هنالك بعض البيوتات التي 

يكون هلا ثقلها يف املنطقة فيعتمد عليها املختار يف احتواء ما قد يستجد من مشاكل . 
اهيا اجلار عندما يفكر االخر بك كجار فانت ملزم ان تفكر به كجار ومثلام حتب لنفسك جيب ان حتب لغريك ، ومثلام 

تكره هلا فاكره جلارك ما تكره.

اسرة ومجتمع
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يومني  ملدة  بالطاقة  راديو  تزويد  بإمكاهنا  جلدية  رقعة  اخرتاع  من  باحثون  متكن 
باستخدام العرق البرشي فقط. ويستخدم االخرتاع الذي أطلق عليه اسم) العرق 
لتوفري طاقته(، وهذا يعني أنه باإلمكان استخدامه، يف املستقبل القريب، لشحن األجهزة 
مثل اهلواتف، وقد عمل فريق البحث بجامعة كاليفورنيا يف سان دييغو، عل تطوير هذه التكنولوجيا بإرشاف، 
)جوزيف وانغ( الذي قال: إذا كنت خارجا للجري بعيدا، فبإمكانك شحن جهازك املحمول.ويعمل عن 
طريق اإلنزيامت التي حتل حمل املعادن الثمينة املستخدمة عادة يف البطاريات، من خالل تغذية حض اللبنيك 
أو احلمض اللبني املوجود يف العرق، والذي يرتبط بكيفية عمل العضالت، لذلك يمكنه أن يساعد يف إعطاء 
قراءات عن األداء الريايض للشخص عند ممارسته للتامرين، ويقول الباحثون إن هذه التكنولوجيا هي أول 

مثال عل قدرة خاليا الوقود احليوي التي يمكن ارتداؤها، عل تشغيل راديو.

نارينو  جامعة  من  السيارات  تكنولوجيا  يف  املختصني  العلامء  من  فريق  طور 
الكولومبية حمركات تعمل بالبول البرشي، كبديل للوقود التقليدي، يف حماولة 
حلل املشكالت املرتبطة باستخدام الوقود الكربوين يف تشغيل السيارات، وقال 
العامل الكولومبي )خوان لوزادا( قائد الفريق: ان الفريق البحثي أجرى اختبارا 
للسيارة املطورة من طراز فورد مريكوري موديل 1978 حيث قطعت مسافة 
600 كيلومرت باستخدام البول البرشي،مؤكدا إن حمرك السيارة الذي عملوا 
البول  بمعاجلة  يقوم  بالبول،  ليعمل  املاضيني  العامني  تطويره عل مدى  عل 
باستخدام غرفتي معاجلة يتم تفعيلهام من خالل مفتاح تشغيل. وأضاف أنه 
يتم احلصول عل اهليدروجني من خالل التحليل الكهربائي للبول حيث تتم 
إعادة تنشيطه مرة أخرى بشكل خاص ليعطي مزيدا من الطاقة. موضحا إن 
السيارة التجريبية يمكن أن تعمل يف املستقبل بالفضالت، مضيفا أن الفكرة 
هي تطوير سيارة هجني تستخدم أنواع متلفة من مصادر الطاقة بام يف ذلك 

البول والفضالت والوقود التقليدي ولكن بكميات أقل.

بإجهاد  يتعلق  األمر  بأن  معتقدين  النوم،  يف  مشكالت  من  الكثريون  يعاين 
حددت  اجليني.  بالرتكيب  متعلقا  احلقيقي  التفسري  يكون  قد  ولكن  الدماغ، 
يف  متزايد  لتطور  األشخاص  تعرض  أن  يمكن  جينات،   7 هولندية  دراس��ة 
اضطراب النوم، حيث اكتشف الباحثون أن قلة النوم ترتبط باحلالة البيولوجية، 
البحث عن طريق رسم  أمسرتدام، هذا  العلامء يف جامعة  النفسية. وأجرى  ال 
بريطانيا  من  شخص  ألف   113 من  ألكثر  وذلك  النووي،  للحمض  خرائط 
بالنوم  مرتبطة  متلفة،  وراثية  طفرات  أيضا  البحث  فريق  وهولندا.واكتشف 
عند الرجال والنساء، كام وجد أن النساء أكثر عرضة لألرق. وقال الربوفيسور، 
دانيال بوستوما، أن هناك اختالفات منفصلة بني الرجال والنساء، وهذا يشري 
إىل أن بعض اآلليات البيولوجية قد تؤدي إىل األرق، حسب دراسة شارك فيها 

نصف مليون شخص، ترتاوح أعامرهم بني 40 و69 عاما.

حول العالم
رقعة جلدية يمكنها تشغيل أجهزة كهربائية منوعات

باستخدام العرق البشري...!

علماء يطورون ســيارة تعمل بالمخلفات البشــرية !

األرق مرتبــط بالجينــات الوراثيــة..!

روبوتات دردشة تتكلم لغة ال يفهمها البشر..!

ضجيج المطارات يؤدي الى أمراض في القلب..!
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تفاجأ باحثون يف فيسبوك عندما وجدوا ان روبوتات الدردشة استطاعت خلق لغتها اخلاصة 
وطورهتا بشكل عفوي دون أي تدخل برشي، بمجرد منحها هامش حرية. وتتيح تطبيقات 
الدردشة الروبوتية للرشكات تطوير تطبيقات وفق تقنيات الذكاء االصطناعي تتواجد داخل 
والدعم  املساعدة  مثل  أشياء  وتقديم  الزبائن  عل  اوتوماتيكيا  للرد  نفسه،  مسانجر  تطبيق 
الفني وصوال احيانا ملهام اكثر تعقيدا مثل التفاوض. وتركز عمالقة التواصل عل حتسني 
الذكاء الصناعي لتعليم روبوتات الدردشة الكتابية )بوت( مهارات التفاض والنقاش من 
مع  الروبوتات  بدأت  التجربة  وخالل  اإلنسانية.  والنقاشات  باملفاوضات  استبداهلا  أجل 
مرور الوقت باالنحراف عن القواعد املكتوبة، وأصبحت تتواصل بلغة جديدة متاما، حيث 
اعتمدت  املدخالت اإلنسانية. وقد  الروبوتات من خلق لغة جديدة دون استعامل  متكنت 
الروبوتات، بعد حصوهلا عل مهارات التفاوض، عل التعلم اآليل واالسرتاتيجيات املتقدمة 
املفاوضات، ويمكن هلذا االكتشاف أن يوفر ملحة عن كيفية  نتائج هذه  يف حماولة لتحسني 

تواصل اآلالت بشكل مستقل عن األشخاص يف املستقبل.

رأى علامء من خالل دراسة حديثة ان ضوضاء املطارات قد تؤثر بشكل مبارش عل الصحة حيث تؤدي اىل ارتفاع ضغط الدم 
واإلصابة بأمراض القلب. جاء يف الدراسة أن التأثري املستمر للضجيج الناجم عن حمركات الطائرات وخاصة يف الليل متعلق 
باخلطر املتزايد الرتفاع ضغط الدم ، ما يمكن أن يتسبب يف اإلصابة باجللطة الدماغية. وتوصل العلامء إىل هذا االستنتاج من 
خالل مراقبة 420 شخصا يقطنون بالقرب من مطار أثينا الدويل حيث هتبط وتقلع كل يوم حوايل 600 طائرة. وتعرض نحو 
49% من املشاركني يف التجربة لتأثري الصوت بشدة ما يزيد عن 55 ديسيبال يف وقت النهار، أما 45% من املشاركني فتعرضوا 
لتأثري الصوت بشدة ما يزيد عن 45 ديسيبال يف وقت الليل.وقال اخلرباء إن زيادة شدة الصوت بمقدار 10 ديسيبالت تزيد من 

خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. 

توصل علامء سويديون لفهم بعض اآلليات التي يعتمد عليها الشخص الرضير للشعور 
بالعامل املحيط. فكام هو معرف فإن الكثري من األشخاص يتعرضون حلوادث أليمة تفقدهم 
حاسة البرص وجتعلهم غري قادرين عل رؤية حميطهم، مما يطرح التساؤل حول كيفية متكن 
هؤالء األشخاص من التأقلم مع الواقع اجلديد  واالعتامد عل احلواس األخرى للتحرك 
)بو  السويدي  العامل  قال  اآلخرين؟  مساعدة  عل  االعتامد  دون  حوهلم  الواقع  وإدراك 
شانكامن(: القدرة عند بعض الناس عل حتديد موقعهم يف املكان املوجودين فيه هي نتيجة 
ثانوية لوجود حاسة السمع، تلك القدرة موجودة فعال عند هؤالء األشخاص، موضحا 
أن آلية استخدام األصوات عند الشخص الرضير يعتمد عل السمع للرؤية، فيعتمد عل 
األشياء  وفهم  األصوات  وحدة  ارتفاع  متييز  عل  القدرة  ولديه  ملحيطه  النامجة  األصوات 
يف  اخلرباء  الدراسات  تلك  نتائج  تساعد  أن  يف  السويدي  العامل  ويأمل  عنها.  تنجم  التي 
املستقبل عل تطوير آليات لتمكني املكفوفني من استشعار الواقع املحيط هبم بشكل أفضل.

حول العالم
منوعات جسم اإلنسان المكفوفعلماء اآلثار يعثرون على

 يحتوي على رادار طبيعي....!

روبوتات دردشة تتكلم لغة ال يفهمها البشر..!

ضجيج المطارات يؤدي الى أمراض في القلب..!
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من قصصنا الشعبية.. 
الالجئ الحكيم

ابن  )عيل  ل�  جيعل  الشيخ  أخذ 
ويقّربه  خاصة  منزلًة  صويح( 
وال  جملسه  اىل  ي��وم  بعد  يومًا 
بعقله  يستنري  بجانبه  اال  جيلسه 
ورجاحة تفكريه، فكثر احلّساد 
وممن ال يريدون اخلري وأخذوا 
اإليقاع  حياولون  الطرق  بشتى 
الغريب،  وه���ذا  الشيخ  ب��ني 
وباءت حماوالهتم كلها بالفشل 
صويح(  ابن  )عيل  به  يتمتع  ملا 
من حكمة وخربة يف احلياة، اىل 
أن قرروا التخلص منه بالقتل، 
)وتذكر احدى الروايات بدس 
السم له( وتركه يعاين يوما بعد 

يوم من اهلزل والضعف.
اب��ن صويح  ومل��ا اح��س ع��يل 
اىل  يومًا  ذه��ب  اي��ام��ه،  بقرب 
حيمل  وه��و  الشيخ  مضيف 
عباءته ومن دون ان يسّلَم عل 
نفسه،  الشيخ  عل  وحتى  أحد 
املضيف  منتصف  يف  وجلس 

ي��ؤرّش  وأخ��ذ  عباءته  وف��رش 
أقارب  من  اجلالسني  عل  بيده 
ايامءته األخرية  الشيخ، وجعل 
عباءته  وحَل  عاد  ثم  للشيخ.. 

ووضعها حتت ابطه وخرج.
دموعه  وسقطت  الشيخ  فبكى 
ويردد  باليد  اليد  يرضب  وهو 
ب��اهلل..  اال  ق��وة  وال  ح��ول  ال 
ف��أخ��ذ ال��ن��اس ال��س��ذج ممن 
اعمت بصائرهم الغرية واحلقد 
يتعبوا  أن  دون  من   � والطمع 
يسألون   � بالتفكري  أنفسهم 
)اي  حوقلته  سبب  عن  الشيخ 
اال  قوة  استخدام ال حول وال 

باهلل(.
ابن  عيل  ان  الشيخ  هلم  فقال 
أجله  ب��ق��رب  حي��س  ص��وي��ح 
وم���وت���ه؛ ف��س��أل��وه وك��ي��ف 

عرفت..؟
ابن  )عيل  أن  الشيخ:  فأجاب 
دخل  عندما  يسّلم  مل  صويح( 

ُيحكى من قِصصنا الموروثة ألهلنا في 
الجنوب، اّن شخصًا حكيمًا ُيدعى )علي ابن 

صويح( لجأ مع عائلته الى احدى العشائر 
العراقية، وهو ما يسمى بـ )الدخيل( الذي 

يطلب اللجوء لعشيرة غير عشيرته بحيث 
يعيش في كنفها وتحت حمايتها دون ان 
يسأله احد عن اصله او  اي شيء خاص به، 

ولما كان شيخ العشيرة رجل كبير وحكيم 
وذو ذكاء ومرموق بين باقي العشائر، 

ُأعجب بهذا الدخيل وسلوكياته التي تنم 
عن خلق رفيع.

امل��وت  ان  خي���ربين  ان  واراد 
ان  وممكن  حلظة  اي  يف  ق��ادم 
اودعك،  ان  دون  احلياة  افارق 
وابناء  اخويت  اىل  أشار  وعندما 
عمومتي طلب مني ان ال انتقم 
او  واح��د  ك��ان  ان  الفاعل  من 
جمموعة وقد شخصكم، وأراد 
انا غريب وهم  ابقى  يقول:  ان 
اهلك وعزوتك حيث أوصاين 
حتت  اضمكم  ان  خ��ريًا  بكم 
يدب  وال  حصل،  مهام  جنحي 
واكدها  بسببه..  بيننا  اخلالف 
عل  يسلم  ان  دون  بخروجه 
اجلالسني داللة اين مفارق دون 

وداع ودون عودة.
عال  وقد  ساعات  اال  هي  وما 
الصياح والنحيب من بيت عيل 
الناس  وهرعت  صويح..  ابن 
بام فيهم الشيخ، فكانت زوجته 
فقالت  النائحات،  مها  وبنته 
أق��رأك  لقد  للشيخ..  الزوجة 
)ع���يل اب���ن ص��وي��ح( ال��س��الم 
تنفيذها  طلب  وصية  له  وكان 

يف جنازته.
وماهي.. اجاب الشيخ؟

حيمل  ان  طلب  الزوجة  قالت 

العشرية  حكامء  نعشه  مقدمة 
امواله  جتعل  وان  وأطباؤها، 
مع  ي��ع��ل��ق  مم����زق  ك��ي��س  يف 
األم��وال،  تبذر  بحيث  النعش 
يتم  أن  ان  الثالثة،  الوصية  اما 
وهي  الكفن  من  ي��ده  إخ��راج 

مفتوحة ويطاف به يف القرية.
والبكاء..  الشيخ  نحيب  فعل 
املرأة  به  اخربته  ما  عن  فسألوه 

بحيث جعلته يبكي..؟
ابن صويح(  ان )عيل  فقال هلم 
وهو  حتى  ويعَضني  يوصيني 
حيمل  ان  ط��ل��ب  ف��ق��د  م��ي��ت؛ 
األطباء مقدمة النعش داللة انه 
معها  ينفع  فال  املنية  حانت  اذا 
وسيأخذك  حكيم  او  طبيب 
وان  ق��ربك،  اىل  بنفسه  طبيبك 
اجعل كيس النقود مفتوح لكي 
دنيانا  يف  مجعناه  ما  ان  خي��ربين 
اموال النعرف ملن ستصري  من 
يده من  عند موتنا، وأن أخرج 
التابوت، وأراد ان يقول انظروا 
من  خرجت  لقد  ال��ن��اس  أهي��ا 
دخلتها  مثلام  اليد  فارغ  الدنيا 

ومل آخذ شيئًا معي.

موروث شعبي
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)كنايات بغدادية(
لشرطة  ا
العراقية 
فـــــــــــي 
ــد  ــه ــع ال

الملكي ُعرف لدى العرب القدماء وحتى وقتنا احلارض، أن يكنى شخص 
ما بكنية للداللة عليه، واإلشارة مثاًل إىل كرمه أو شجاعته أو فضله 
بني الناس، وقد ُعرف يف موروثنا الشعبي مثل هذه الكنايات التي 

كان العراقيون يتداولوهنا وأشهرها الكنايات البغدادية.
ابن نعمة: كناية عن كريم اخللق لطيف املواجهة بشوشًا حلياًم   *

يعني أنه ريّب تربية عالية.
عن  حمرفة  وهي  كريمة  عائلة  من  الفتى  عن  كناية  حولة:  ابن   *
احلاملة اي احتامل الديات والغرامات وال حيمله إال عميد قوم أو 

كبريهم ولعل أصلها احلمول املشتقة من احلليم.
البنية  رقيق  فاصبح  مرتفة  عيشة  عاش  ملن  كناية  دالل:  ابن   *

ضعيف البدن.
* ابن عائلة: كناية عن الفتى املتصف بالصفات احلسنة من حياء 

يعني أنه نشأ يف عائلة ربته عل اخللق الكريم.
* ابن أوادم: كناية لصاحب اإلنسانية العالية والفطرة السليمة.

ألن  باألسد  له  تشبيها  الشجاع  عل  تطلق  كناية  مخّيس:  أبو   *
البغداديني يّكنون األسد بأيب مخّيس.

* أبو فليس: كناية بغدادية عن البخيل الشحيح.
* ابن البارحة: كناية بغدادية تطلق عل صغري السن وكذلك قليل 

التجارب يف احلياة.

موروث شعبي
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ل ت
احلياة ه قيد  عل  هو  السالم  عليه  يونس  ابتلع  الذي  احلوت   *

يوم  اىل  بطنه  يف  )للبث  تعاىل:  قولة  ملضمون  استنادًا  االن!!  اىل 
يبعثون(.

* القبعة التي يرتدهيا خرجيو اجلامعات ابتكرها العرب املسلمون 
باألندلس لوضع املصحف فوقها حتى يطبق قوله تعاىل )وفوق 

كل ذي علم عليم(.
الذكر  )وليس  املباركة  اآلية  يف  الذكر  عل  مفضلة  األنثى  أن   *

كاألنثى( نسبة لقواعد اللغة العربية.
* عند العطاس تتوقف كل اعضاء اجلسم عن العمل ثم تعاود 
بعد  هلل(  )احلمد  قولنا  يف  واحلكمة  ث��واين!!  يف  هذا  كل  العمل 

العطاس لرجوع االعضاء للحياة.
* اجلنني يف بطن أمه خالل شهور احلمل كله خيزن كمية حديد يف 

الكبد تكفيه ملدة 6 أشهر فقط حتى السن اليل يسمح له باألكل.
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مأساة  عن  قّصًة  املهجر  بالد  يف  احلسيني  املنرب  خطباء  أحد  ينقُل 
كربالء وما حلهَّ بآل البيت األطهار )عليهم السالم(، حيث يقول: 
أجنبي,  بلد  يف  الّسالم(  )عليه  احلسني  عل  العزاء  جمالس  نقيم  كّنا 
املسيحيني  ، فسألني أحد األشخاص  كّل عام  نستأجرها  يف صالة 
لتبكوا، يف  الصالة وتستأجروهنا سنويًا  إىل هذه  تأتون  إّنكم  قائاًل: 
واألفراح،  األعراس  يستأجروهنا إلقامة جمالس  اآلخرين  أّن  حني 

فلامذا تفعلون ذلك؟!
فقلت له: ألننا يف عزاء.

فقال: عزاء َمن؟
فقلت: عزاء سّيدنا وإمامنا وقائدنا.

فقال يل: متى ُاصيب, وكيف؟
فقلت: قبل 1400عام .

نبكي عل رجل  زلنا  ما  الدهشة ألننا  فتعّجب من ذلك، وأصابته 
مات قبل مئات السنني . فقلت له : إّن مقتله مل يكن عاديًا ؛ فلقد ُقتل 
, وبشكل مأساوي بعد أن دعاه الناس ، ووعدوه بالنرصة  مظلومًا 
صحراء  يف  به  وحييطون  لألعداء،  ويسلمونه   ، خيذلونه  هبم  فإذا   ،
قاحلة حيث ال ماء وال طعام ، وحّتى طفله الرضيع مل يسقوه رشبة 

من املاء , بل رموه بداًل من ذلك بسهم قاتل .
يقول اخلطيب: وبعد أن رشحت للرجل املسيحي سبب بكائنا عل 
اإلمام احلسني )عليه الّسالم( إذا به جيهش بالبكاء، وتتقاطر دموعه، 
ويظهر تعاطفه معنا، ثّم طلب مّنا أن نسمح له بأن يشاركنا يف العزاء 

عل أيب عبد اهلل )عليه الّسالم( .

أمجُل ما كاَن يف املدرسة سابقًا هي مراسيم رفعة العلم التي 
يف  اجلميل  االصطفاف  ذلك  مخيس،  يوم  كل  صباح  تقام 
حرضة الوطن ورفع علمه عاليًا وترديد القصائد التي تتغنى 
مدارسنا،  يف  الفعاليات  هذه  مثل  تستمر  أن  أمجَل  فام  بحّبه، 
حّتى يتعزز لدى الطالب حب الوطن واإليامن به، خصوصًا 

ونحن نعيُش أفراح انتصاراتنا عل اإلرهاب.

مأساة تستدرُّ الدموع

صــورة نــادرة لمقام التــل الزينبي 
في كربالء سنة 1323 هجرية

صورة وتعليق

عْش هكذا في علٍو أيها العلم..
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بالعتبة  النسوي،  الديني  التبليغ  القرآين يف شعبة  التعليم  ُتعلن وحدة 
)رضوان  فضة  السيدة  بدورة  التسجيل  بدء  عن  املقدسة،  احلسينية 
اهلل تعاىل عليها( الرابعة للحفظ الرسيع للقرآن الكريم خالل العطلة 
الصيفية والتي تستمر لثالثة أشهر، وسيتم تكريم احلافظات املتميزات 

واللوايت أمتمن احلفظ خالل الفرتة املقررة بالشكل التايل:
مليون  قدرها  مالية  هبدية  الكريم  القرآن  لكّل  حافظة  كل  تكريم   .1

دينار عراقي.
2. تكريم كل حافظة ل� )20 جزء( هبدية مالية قدرها )500 ألف دينار 

عراقي(.
3. تكريم كل حافظة ل� )15 جزء( هبدية مالية قدرها )250 ألف دينار 

عراقي(.
4. منح احلافظات شهادة مشاركة وختّرج من الدورة.

عرب  األخ��وات،  جلميع  متاحة  والفرصة  مستمرًا  التسجيل  سيكون 
زيارة مقر الشعبة الكائن يف شارع السدرة � باب الطاق، أو يف احلائر 
احلسيني الرشيف من جهة باب السلطانية، علاًم أن هنالك وسائل نقل 

للطالبات.
للمزيد من املعلومات يرجى االتصال عل اهلواتف:

)07804200217 – 07719309930(

إعالن ذهبي
بهدف زيادة عدد حافظات القرآن الكريم

 واستثمارًا للعطلة الصيفة.. 


