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كْن انت الحلَّكلمة التحرير

ُ ِم��ن َوَلٍد َوَما  َذ اللهَّ َ ��ْم َلَكاِذُبوَن }املؤمن��ون/90{ َما اتهَّ ُ قِّ َوإِنهَّ َب��ْل َأَتْيَناُه��م بِاْلَ
َذَهَب ُكلُّ إَِلٍه بَِم َخَلَق َوَلَعَل َبْعُضُهْم َعَل َبْعٍض ُس��ْبَحاَن  َكاَن َمَع��ُه ِمْن إَِل��ٍه إًِذا لهَّ
ُكوَن  اَدِة َفَتَعاَل َع��مهَّ ُيْشِ ��هَ ِ َع��مهَّ َيِصُف��وَن }املؤمنون/91{ َع��اِلِ اْلَغْيِب َوالشهَّ اللهَّ
}املؤمن��ون/93{ َربِّ َفَل  َم��ا ُيوَعُدوَن  ُتِرَينِّي  ا  إِمهَّ بِّ  }املؤمن��ون/92{ ُق��ل رهَّ
ِرَي��َك َم��ا َنِعُدُهْم  ��ا َع��َل َأن نُّ امِلِ��َن }املؤمن��ون/94{ َوإِنهَّ َعْلنِ��ي ِف اْلَق��ْوِم الظهَّ َتْ
َئَة َنْحُن َأْعَلُم بَِم َيِصُفوَن  يِّ تِي ِهَي َأْحَس��نُ السهَّ َلَقاِدُروَن }املؤمنون/95{ اْدَفْع بِالهَّ
}املؤمنون/97{  اِطِن  ��يَ َزاِت الشهَّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َهَ بِّ  }املؤمن��ون/96{ َوُقل رهَّ
وِن }املؤمنون/98{ َحتهَّى إَِذا َجاء َأَحَدُهُم امْلَْوُت َقاَل  ُضُ َوَأُعوُذ بِ��َك َربِّ َأن َيْ
ا َكِلَمٌة ُهَو  َ ا ِفيَم َتَرْكُت َكلهَّ إِنهَّ َربِّ اْرِجُع��وِن }املؤمنون/99{ َلَعلِّ َأْعَم��لُ َصاِلً
وِر  َقائُِلَه��ا َوِمن َوَرائِِهم َبْرَزٌخ إَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن }املؤمنون/100{ َفإَِذا ُنِفَخ ِف الصُّ
َفَل َأنَس��اَب َبْيَنُهْم َيْوَمئٍِذ َوَل َيَتَس��اءُلوَن }املؤمنون/101{ َفَمن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه 
ِذيَن  ْت َمَواِزيُن��ُه َفُأْوَلئَِك الهَّ َفُأْوَلئِ��َك ُهُم امْلُْفِلُحوَن }املؤمن��ون/102{ َوَمْن َخفهَّ
اُر  َم َخالُِدوَن }املؤمن��ون/103{ َتْلَف��ُح ُوُجوَهُهُم النهَّ وا َأنُفَس��ُهْم ِف َجَهنهَّ َخ��ِ�ُ

وَن }املؤمنون/104{ َوُهْم ِفيَها َكاِلُ

سورة المؤمنون
) 90 ( قالوا أإنك ألنت يوسف؟، قال أنا يوسف وهذا أخي من أيب وأمي ذكره تعريفا 
لنفس��ه وتفخيم لشأنه قد من الل علينا أي بالسلمة والكرامة إنه من يتق الل ويصرب عل 

البليات وعن املعايص فإن الل ل يضيع أجر املحسنن .
) 91 ( قالوا تالل لقد اختارك علينا بحس��ن الصورة وكمل السرية وإن كنا خلاطئن وإن 

شأننا وحالنا إنا كنا مذنبن بم فعلنا معك ل جرم أن الل أعزك وأذلنا .
 ) 92 ( ق��ال ل عي��ب ول تعي��ري ول تأنيب عليكم اليوم فيم فعلت��م يغفر الل لكم وهو 

أرحم الرامحن .
 ) 93 ( اذهب��وا بقمييص ه��ذا فألقوه عل وجه أبى يأت بصريا وأتوين أنتم وأيب بأهلكم 
أمجعن . ) 94 ( وملا فصلت العري من مرص وخرجت من عمرانا قال أبوهم ملن حضه 

إين ألجد ريح يوسف لول أن تنسبوين إل نقصان عقل يدث من اهلرم. 
)95( قالوا تالل إنك لفي ذهابك عن الصواب قدما بإفراطك ف حمبة يوس��ف واكثارك 
ذكره والتوقع للقائه .  96 ( فلم أن جاء البشري، عن الصادق عليه السلم وهو هيودا ابنه 
وط��رح القميص عل وجه��ه عاد بصريا، قال أل أقل لكم إين أعلم من الل ما ل تعلمون 

من حياة يوسف وإنزال الفرج من الل .
)99( فلم دخلوا عل يوس��ف ضم إليه أباه وأمه راحيل، عن الصادق عليه الس��لم إن 
يوس��ف ملا قدم عليه الش��يخ يعقوب دخله عز امللك فلم ينزل إلي��ه فهبط عليه جربئيل 
عليه الس��لم وقال ليوسف نزعت النبوة من عقبك عقوبة ملا ل تنزل إل الشيخ يعقوب 
ف��ل يك��ون من عقبك نبي .  ) 100 ( ورفع أبويه عل العرش وخروا له س��جدا، وكان 
سجودهم ذلك عبادة لل وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل رأيتها ف أيام الصبا قد 
جعلها ربى حقا صدقا .  ) 101 ( رب قد آتيتني من امللك بعض امللك وهو ملك مرص،  
عن الصادق عليه السلم ف حديث يذكر فيه يوسف فكان من أمرهالذي كان أن اختار 
مملك��ة املل��ك وما حوهلا إل اليمن . ) 102 ( ذلك من أنب��اء الغيب نوحيه إليك يا حممد 
وما كنت لدهيم لدى إخوة يوسف إذ عزموا عل ما هوا به وهم يمكرون ل تعرف ذلك 
إل بالوحي .  103 ( وما أكثر الناس ولو حرصت عل إيمنم وبالغت ف إظهار اآليات 
عليهم بمؤمنن لعنادهم وتصميمهم عل الكفر . ) 104 ( وما تس��أهلم عل التبليغ من 

أجر إن هو إل ذكر عظة من الل للعاملن عامة .

تفسيرالسورة

 ، عليها  واملقدور  املتوفرة  املعايري  يكونا ضمن  ان  بينهم  واملشرتك  والتخطيط  المنية  بن  فرق  هنالك 
اليه ب�عة لتفوز وليس هو من ياتيك ، استخدم البأس ضد  ودائم خط ناية السباق انت تذهب 

اليأس اذا ما تكالبت عليك الظروف السلبية ، بل تستطيع ان تعل هذه الظروف نقطة البداية ، ل 
تفكر باملفروض فكر باملطلوب ، نعم ظروفنا الن فيها بعض التعقيد ونعّقدها اكثر ان فّكرنا بمن 

يساعدنا ل كيف نساعد انفسنا ، النصيحة تصدر من الناصح ، فكن انت الناصح لنفسك ، وما 
يأتيك من مشورة اعانة فتقبلها ول تعتمد عليها كليا، كن انت الل ول تكن املشكلة فتصبح 
عبئا عل املجتمع وعل نفسك ، ودائم الل يكون قدوة للخرين ففّكروا مجيعا باللول حتى 

تكونوا جمتمعا قدوة  

يا حسين.. عند باِبَك تطفأ آهاتي الحّرى
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العتبة الحسينية  تقيم ندوة علمية  للتعرف
 على الطرائق الوقائية الحديثة في حفظ وصيانة المخطوطات  

نشاطات مباركة
 للعتبة الحسينية المقدسة بدعم 

ورعاية عوائل الشهداء والجرحى وسد احتياجاتهم الخاصة

 7 طرائق لتنمية الذكاء 
و تطوير القدرات العقلية

دور األجداد في االسرة 



ألمري  العظيمة  املواعظ  تلك  ف  زلنا  ما 
عنها  قال  التي  السلم(  )عليه  املؤمنن 
الشيف الريض )رمحه الل تعال وجعل 
مقامه ف أعل علين( : )ولو ل يكن ف 
به  لكفى  الكلم  هذا  إّل  الكتاب  هذا 
وبصرية  بالغة  وحكمة  ناجعة   ً موعظة 

ر(. مِلُبرص ٍ وِعربة لِناظر ُمفكِّ
ويبّن فيها )عليه السلم( اصول الرذائل 

التي هي سبب أمراض القلب..
فل تُكن اهيا املؤمن املوايل من هؤلء..

 : السلم(  )عليه  املؤمنن  ام��ري  يقول 
اْفتَقَر  َوإِِن  َوُف��تِ��َن،  َبِطَر  اْسَتْغَنى  )إِْن 
َوُيَبالُِغ  َعِمَل،  إَِذا   ُ ُيَقرصِّ َوَوَه��َن،  َقنَِط 
َأْسَلَف  َشْهَوٌة  َلُه  َعَرَضْت  إِْن  َسَأَل،  إَِذا 
َنٌة  حِمْ َعَرْتُه  َوإِْن  ْوَبَة،  التهَّ َف  َوَسوهَّ امْلَْعِصَيَة 

ِة( ائِِط امْلِلهَّ اْنَفَرَج َعْن َشَ
َوإِِن  َوُفتَِن،  َبِطَر  اْسَتْغَنى  )إِْن  وف قوله: 
ان  البعض  فرتى  َوَوَه��َن(،  َقنَِط  اْفتَقَر 
أنعم الل تعال عليه باملال والثروة واملقام 
عن  بالستغناء  وشعر  والسلطة  واجلاه 
والبطر  بالغرور  يصاب  فإنه  اآلخرين 
عل  والستعلء  والتكرب  والطغيان 
ان  فينسى  المور  هذه  وتفتنه  اآلخرين 
يسلبه  قد  وانه  عليه  امُلنِعم  هو  تعال  الل 
فينبغي  الم��ور  ه��ذه  كل  لظة  أي  ف 
للمؤمن مهم ُاوِتَ من هذه المور )من 
يشعر  ل  ان  ومقام(  وج��اه  وغنى  مال 

تعال  الل  عن  والستغناء  بالستقللية 
وعن الناس.. بل هو دائًم ف فقر ال الل 
تعال وبحاجة ال اآلخرين ف متشية امور 
حياته ولبد له من الشعور بالتواضع لل 
تعال وان ل يطغى ويبطر بنعم الل تعال 
الصحيح  اليمن  مقتىض  وهذا  عليه.. 
وتراجعت  الي��من  َض��ُع��َف  لو  ولكن 

عقيدة النسان بإن الل تعال هو مصدر 
فإنه  يسلبها  يعطيها وهو  فهو  النعم  كل 
ف  ويقع  الم��ور  هب��ذه  سيفَتَتن  حينئذ 
والستعلء  والطغيان  والغرور  الكرب 

عل اآلخرين..
ومن امراض القلب هو ان بعض الناس 

افتقر وضاقت عليه الحوال اصابه  اذا 
اليأس والقنوط.. ونتج عن هذه الالة 
يصيبه  ان  واليأس  الحباط  من  القلبية 
فل  األم��ل  ويفقد  وال��وه��ن  الضعف 
يتحرك للبحث عن خمرج من هذه الالة 
سواٌء أكان بالدعاء لل تعال ان يرفع عنه 
الضيق او بالتوسل بوسائل خمتلفة لكي 

ينال املال او مطالبه الخرى.. وعل كل 
القوي  الي��من  صاحب  فاملؤمن  حال 
ف  الفقر  من  يشء  أصابه  لو  تعال  بالل 
املال او غريه ل ييأس من رمحة الل تعال 
والضعف  الوهن  ال  ذلك  يقوده  ول 
باتاه  املطلوبة  الركة  عن  والقعود 

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 22/جمادي االولى/1439هـ الموافق 2018/2/9م

ال تيأْس وال تغتْر!



حتسن أحواله..
ويتحّدث القرآن الكريم عن هذه الالة 
فيقول تعال – جّل وعل- : )َوَلئِْن َأَذْقَنا 
ُه  إِنهَّ ِمْنُه  َنَزْعَناَها  ُثمهَّ  ��ةً  َرمْحَ ا  ِمنهَّ اإِلنَساَن 
َلَيُئوٌس َكُفوٌر )9( َوَلئِْن َأَذْقَناُه َنْعَمَء َبْعَد 
َئاُت َعنِّي  يِّ ْتُه َلَيُقوَلنهَّ َذَهَب السهَّ اَء َمسهَّ َضهَّ

ُه َلَفِرٌح َفُخوٌر )10( – سورة هود-. إِنهَّ
 ُ ثم يقول المام )عليه السلم( : )ُيَقرصِّ

إَِذا َعِمَل، َوُيَبالُِغ إَِذا َسَأَل(
من  عمله  ف   ُ ُيقرصِّ الناس  بعض  فرتى 
بشائطه  والتيان  وامتامه  اتقانه  حيث 
ومقدماته ثم ادامته والفاظ عل مستوى 
الداء وان طال زمان وقد يصيبه الكلل 
وطلب  السؤال  ف  ولكنه  منه،  وامللل 
يبالغ  والوافز  والعوض  المتيازات 

ويلح ف املسألة ول يقرّص ف ذلك.. 

مقام  ف  ينطبق  ان  يمكن  املعنى  وه��ذا 
التقصري للعبد ف مقام العبودية والطاعة 
لل تعال فل يعمل بم هو وظيفته من قبل 
الطلب  مقام  ف  وام��ا  املقدس  الشارع 
والسؤال من الل تعال فل ُيقرصِّ بل يبالغ 

الكثري من الل  الكثري  املسألة ويطلب  ف 
يقيض  ل  ِلَ  يقول  البعض  فرتى  تعال 
والكثرية  املتعددة  حوائجنا  تعال  الل 
ولكنه ل يقول ِلَ ل نعبده ول نطيعه ول 
طلباتنا  يناسب  الذي  باملقدار  له  نعمل 

وحوائجنا..
ويمكن ان ينطبق ف العمل مع اآلخرين 
ومنهم املوظفون وغريهم.. فنرى الكثري 
ول  ويتكاسل  ويتوانى  عمله  ف  يقرّص 
يستفرغ وسعه  ما عليه ول  ينشط ألداء 
مهامه ووظائفه ولكنه ف  اداء  ووقته ف 
تراه  للمتيازات  والطلب  السؤال  مقام 
يمل  املزيد ول  فيطلب  الطلب  يبالغ ف 
ول يكلُّ عن ذلك ولكنه يكل ويمل من 

عمله ووظيفته..
عطاؤه  يتناسب  ان  للمؤمن  فينبغي 
وضبطه  واتقانه  عمله  وإدام��ة  وعمله 
مع طلباته واسئلته الكثرية وهذا مقتىض 
طلبه  يكون  ول  والن��ص��اف  العدالة 
وعمله  عطائه  من  بكثري  أكثر  وسؤاله 
سواء أكان مع اخلالق او مع املخلوقن.. 
قدر  عل  الستحقاق  يكون  ان  لبد  اذ 

العمل وعدم التقصري فيه..
)إِْن   : ال��س��لم(  )عليه  الم���ام  وق��ول 
امْلَْعِصَيَة  َأْس��َل��َف  َش��ْه��َوٌة  َل��ُه  َع��َرَض��ْت 

ْوَبَة( َف التهَّ َوَسوهَّ
فل تكن ممن ان َعَرضت له شهوة حمّرمة 
وأسلَف  ونزواته  شهواته  امام  َضُعَف 
وقّدم شهوته وسارع ال اشباعها بالرام 
التوبة  ال  يبادر  انه ل  األدهى  واملشكلة 
التوبة  ويؤجل  ُيسّوف  بل  والستغفار 
ويقول  الدينية  المور  ف  تساحمه  بسبب 
امامه طويل  الوقت والعمر  ان  نفسه  ف 
فل  امل��وت  يعاجله  ربم  انه  ي��دري  ول 
مكتوبًا  الذنب  ويبقى  التوبة  له  حتصل 

يعترب  العاقل وان كان  عليه.. والنسان 
واخل��ض��وع  الضعف  ال  م��ع��ّرض  ان��ه 
لشهواته ونزواته او قد يصرب عن الرام 
عل  يقوى  ل  قد  لكن  الزمن  من  فرتة 
اليام  مرور  مع  الشهوة  ضغط  مقاومة 
بأن  املذكور  الصنف  عن  خيتلف  ولكن 
يبادر ويسارع ال التوبة وحمو آثار شهوته 
املحرمة خوفًا من مسارعة املوت اليه من 

دون توبة ..
ُهْم  َمسهَّ إَِذا  َقْوا  اتهَّ ِذيَن  الهَّ )إِنهَّ   : تعال  قال 
ُهْم  َذا  َف��إِ ُروا  َتَذكهَّ ْيَطاِن  الشهَّ ِمْن  َطائٌِف 

وَن )201( – سورة العراف. ُمْبرِصُ
)َوإِْن   : السلم(  )عليه  المام  يقول  ثم 

ِة( ائِِط امْلِلهَّ َنٌة اْنَفَرَج َعْن َشَ َعَرْتُه حِمْ
حمنة  او  مشكلة  عليه  تعرض  وعندما 
بالشكوى  لسانه  ينطلق  اب��ت��لء  او 
ويتذّمر  ت��ع��ال  الل  ع��ل  والع����رتاض 
والتشاؤم  الحباط  ويصيبه  ويسخط 
وينسى ان الل تعال رحيم رؤوف بعباده 
له  يّدِخر  او  عاجل  عنه  ج  يفرِّ قد  وانه 
اذا  الكثري  ال��يء  والج��ر  الثواب  من 
بنظره  يأخذ  املحنة.. ول  صرب عل هذه 
والنتمء  الدين  شائط  من  ان  واعتباره 
اليه هو الصرب والثبات والستقامة مهم 
تعال  بالل  والستعانة  الظروف  كانت 
وخيلصه  حمنته  عن  ج  ليفرِّ اليه  والتوسل 

من املشاكل التي يتعّرض اليها..
َعْن  )اْن��َف��َرَج  ال��س��لم(:  )عليه  ويقول 
الثبات  هبا  امل��راد  قيل  ��ِة(،  امْلِ��لهَّ ائِ���ِط  َشَ
والصرب واستعانة الل عز وجل خللصه 
والتفريج عنه عند طروق املحن والبليا 
انه  واملعنى  النخلع  بالنفراج  واملراد 

انخلع وَبُعَد عن شائط ملة السلم..

صدى الجمعة



اخلِع الشر والفساد والرذيلة من عندك 
حينئٍذ سيتغير الجميع وسيتغير المجتمع 

نتعّرض  والخوات  الخوة  اهيا 
ف اخُلطبة الثانية ال منهج التغيري 
وُسننه..  اإلس��لم  ف  املجتمعي 
يستغرق  طويل  امل��وض��وع  ه��ذا 
عدة ُخطب، ولكن له أهية كبرية 
ف حياتنا كفرد وجمتمع.                                                                   
ف  املجتمعي  ال��ت��غ��ي��ري  منهج 
آخر  بتعبري  أو  وُسننه  الس��لم 
وغري  الجتمعي  التغيري  مناهج 
ذل���ك م��ن جم����الت ال��ي��اة ف 

السلم..
اود ان ابن مقدمة ف معنى التغيري 
هذا  ضورة  هو  وما  املقصود؟ 
متعددة  حماور  نذكر  ثم  التغيري؟ 

ف ذلك.. 
اهي���ا الخ����وة والخ�����وات كم 
كفرد  مجيعًا  سريتنا  ف  تلحظون 
وجمتمع ومؤسسات جمتمع، ومن 
النسان،  لتاريخ  قراءتنا  خلل 
اآليات  ف  نقرؤه  ما  خلل  ومن 
ابّن  ثم  ُأبن   ً أول  كفرد  القرآنية 

كمجتمع.
ان الفرد معّرض ف حياته ان يقع 
والزلل  األخطاء  من  الكثري  ف 
والعثرات واملعايص او ربم يتّبنى 
منهجًا  يتّبنى  خاطئة..  مواقف 
او  صحيحة  غري  وعقائد  ثقافيًا 
تكون لديه ممارسات وسلوكيات 

خاطئة.. دوام هذا املنحى ف حياة 
هذا الفرد يعّرضه ال مشاكل وال 
التعاسة  ال  يعّرضه  وق��د  حم��ن، 
به  يؤدي  وقد  الطويل،  والشقاء 
الدنيا  ف  اهل��لك  ال  النتيجة  ف 

والخرة.
هذه  اح��ي��ان��ًا  اي��ض��ًا..  املجتمع 
وتكون  تتسع  الفردية  املمرسات 
من  ك��ث��ري  املجتمع  ه���ذا  ل���دى 
والعثرات  وال���زّلت  الخ��ط��اء 
واملمرسات والسلوكيات اخلاطئة 
او يتبنى مواقف غري صحيحة او 
يعتقد بأفكار وثقافات خاطئة او 
أمنه  هتدد  وتقاليد  ع��ادات  لديه 
تتبنى  مؤسساته  او  الجتمعي 
ف  الن  اقصد  خاطئة  مناهج 
عامة  بصورة  كمجتمع  املجتمع 
سواء  ايضًا  املجتمع  ومؤسسات 
جمتمعية  املؤسسات  هذه  أكانت 
زراعية  اقتصادية  خدمية سياسية 
املؤسسات  أم غري ذلك من هذه 
عامة  بصورة  واملجتمع  العامة، 
والتاريخ ملء بذلك.. قد تكون 
هناك ممارسات خاطئة ومتبنيات 
الم��ور  من  ذل��ك  وغ��ري  خاطئة 
تراكمها  بالنتيجة  تؤدي  قد  التي 
حالت  ف  املجتمع  يقع  ان  ال 
ويؤدي  واملشاكل،  الفوىض  من 

ال تعاسة وشقاء لدى افراد كثرية 
من املجتمع.

اخ��واين  ؟!  هنا  امل��وق��ف  ه��و  م��ا 
وجوهر  الكلم  حمور  ال  التفتوا 
من  الكثري  ي��ق��ع؟  أي��ن  ال��ك��لم 
كأفراد  وتارة  كفرد  تارة  الف��راد 
اآلخرين  من  ينتظر  املجتمع  من 
ونقل  التغيري،  بعملية  يقوموا  ان 
الالة  هذه  من  واملجتمع  الفرد 
السيئة ال الالة األحسن وهو ل 

يتحرك..
لدينا شيئان : ما هو املطلوب تاه 

هذه الالة ؟ 
انا كفرد أحيانًا لدّي هذه المور 
اخلاطئة، ما هو املوقف املطلوب؟ 
ت��راك��م ه���ذه الخ��ط��اء ي��ؤدي 
ومشاكل..  وش��ق��اء  تعاسة  ال 
يؤدي  وقد  هلا،  يتعرض  النسان 
املجتمع  وهلكه..  خسارته  ال 
ايضًا املوقف املطلوب هنا احيانًا 
او  الف���راد  م��ن  البعض  ه��ن��اك 
يكون  ان  ينتظرون  املجتمعات  
السيئة  الالة  ه��ذه  من  التغيري 
هبا  يقوم  ان  الفضل  الالة  ال 

الخرون..
الفرد    - اخ���واين   – احيانًا  او 
من  ح��ال��ة  يعيشون  واملجتمع 
حالة  والنمطية  والرتابة  الركود 

الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة 
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 22 /جمادي األولى / 1439هـ 

الموافق 2018/2/9م تحدث قائالً:

الشيُخ الكربالئي: ابتدئ بنفسك.. 



املشكلة  تتقدم..  ل  تتطور  ل  ثابتة 
وهو  يتقدمون  اآلخ��رون  ؟!  أي��ن 
وجمتمعًا،  ف��ردًا  مكانه  ف  ي��راوح 
ف  يعيشون  واآلخرون  متأخر  فهو 
وجمتمع  فرد  وهو  أفضل  ح��الت 
من  اس����وأ  ح����الت  ف  ي��ع��ي��ش 

الخرين..
هذه  ت��اه  موقفه  هو  ما  الس��لم 

الالة يقول لبد من التغيري..
الفرد واملجتمع  تعال من  الل  ارادة 
اذا  ان��ك��م  املجتمع  وم��ؤس��س��ات 
مررتم هبذه الالة التفتوا ال النتائج 
يستمر  ل��و  وامل��أس��اوي��ة  الكارثية 
الال.. لبد ان تروا عملية التغيري 
ال  هنا  نحتاج  لكن  وجمتمعًا،  فردًا 
وسنذكرها..  الم��ور  من  جمموعة 
لبد ان تكون هناك ارادة للتغيري.. 
اخ��واين   لحظوا  التاريخ،  حركة 
الهلية  الرادة  القرآن  نقرأ  حينم 
النسان  اهيا  يقول  الهلي  واملنهج 
قدرة  واعطيتك  عقل،  اعطيتك 
والب��داع،  والتحليل  التفكري  عل 
السموية،  الكتب  اليك  وانزلت 
تبن  التي  الكتب  اليك  وانزلت 
وجمتمعًا،  ف����ردًا  ص��لح��ك  ل��ك 
وارسلت  النبياء،  اليك  انزلت 
اليك القادة، واعطيتك القدرة عل 
تبقى ف هذا  ان ل  فعليك  التغيري؛ 
للتغري،  تتحرك  ان  عليك  ال��ال.. 
نحو  تغرّيها  ال��راك��دة  ال��ال��ة  ام��ا 
السيئة عليك  الالة  واما  الفضل، 

ان تتحرك نحو الفضل..
وهنا نحتاج ال نقطة مهمة اخواين، 
بحيث  التغيري  نحو  نتحرك  كيف 
علينا  هنا  ؟  النتائج  عل  نحصل 
والحاديث  القرآن  ال  نرجع  ان 
كفرد  ان���ت  اخ����واين  ال��شي��ف��ة.. 
ال  وكمجتمع وكمؤسسات حتتاج 

وحتتاج  للتغيري،  الصحيح  املنهج 
ان تعرف كيف تنطلق وتبدأ رحلة 
الالة  ال  السيئة  الالة  من  التغيري 

األفضل.. 
وأحاديث  قرآنية  آيات  هناك  هل 
اخ��واين  نعم  امل��ع��ن��ى؟  ه��ذا  ت��ب��ّن 
ف  يعمل  من  ال  انّبه  وخصوصًا 
هذه املجالت ان يلتفت ال الكنوز 
اآلي��ات  ف  وردت  التي  الثمينة 
التي  الشيفة  والحاديث  القرآنية 
عندي  رب��م  كفرد  فأنا  ترشدنا.. 
حايل؟  اصلح  كيف  كثرية  اخطاء 
كمجتمع  بّينت..  القرآنية  اآليات 
اآليات  هل  جمتمع  كمؤسسات  او 
بينت  الشيفة  القرآنية والحاديث 
ال  نظرنا  ولفتت  نعم  نغرّي؟  كيف 
البقاء عل الالة السيئة او  خطورة 

الالة الراكدة.. 
ال��ذي  ال��دي��ث  ه��ذا  ال  التفتوا 
النظريات  م��ن  جمموعة  يتضمن 
الصحيحة التي تلفت نظر النسان 
التي  والفرد واملجتمع ال الالت 
التغيري ف حياة  ذكرناها، وضورة 
ال  الديث  هذا  ونقسم  النسان، 
الصادق  الم��ام  عن  ورد  مقاطع، 
ف  ورد  ولحظوا  السلم(  )عليه 
عبدالل  ايب  عن  الشيف  الديث 
)عليه السلم( : )من استوى يوماه 
يوميه  آخر  كان  ومن  مغبون،  فهو 
خريها فهو مغبوط، ومن كان آخر 
يوميه شها فهو معلون، ومن ل ير 
النقصان،  ال  فهو  نفسه  ف  الزيادة 
ومن كان ال النقصان فاملوت خري 

له من الياة(.
ان  ال  النظر  الفت  ان  هنا  وأود 
الديث  ف  هنا  به  املقصود  اليوم 
ساعة،   24 الواحد  اليوم  ليس  هو 
الزمني  املقطع  هنا  املقصود  )ل(، 

تارة اليوم السابق 
واليوم الايل تارة 
املايض  السبوع 
الايل  والسبوع 

املايض والشهر الايل  الشهر  وتارة 
وتارة السنة املاضية والسنة الالية.. 

فاملقصود هنا املقطع الزمني. 
انت اهيا املؤمن اذا كان اليوم املايض 
املايض  السبوع  او  الايل  واليوم 
املايض  الشهر  او  الايل  والسبوع 
املاضية  السنة  او  ال��ايل  والشهر 
والسنة الالية اذا كان حالك واحدا 
ول يتطور ول يتقدم ول ترتق؛ فأنت 
المرين  ف  املقصود  وهنا  مغبون، 
تعال،  الل  مع  والعبادة  العلقة 
التي  املجتمعية  ال��ال��ة  وك��ذل��ك 
والالة  الصناعية  الالة  نعيشها 
واخلدمية  الطبية  والالة  الزراعية 
والرسية كل هذه مقصودة ف هذا 
تتقدم  املجتمعات  الديث.. فرتى 
املجتمع  وت���رى  اف��ض��ل  وتصبح 

الخر يراوح ف مكانه.. 
فهو  خريها  يوميه  آخر  كان  )ومن 

مغبوط(
هذه هي الالة الفضل فرتى هذا 
املجتمع او الفرد ف هذه السنة مثًل 
او ف هذا  املاضية  السنة  افضل من 
الشهر افضل من الشهر املايض وف 
مجيع المور.. فرتى حال هذا الفرد 
عبادة  افضل  اصبح  املجتمع  او 
هذه  ومتبنيات،   ً وعمل  وسلوكًا 
والصناعية  املجتمعية  املؤسسات 
حاهلا  افضل  والسياسية  والزراعية 
الفرد  فهذا  املاضية  الفرتة  من  الن 
الالة  وهو  مغبوط  املجتمع  وهذا 
الديث  ف  ورد  ث��م  الف��ض��ل.. 
يوميه  آخر  كان  )وم��ن   : الشيف 

شها فهو معلون(.



ال��ال��ة اخل��ط��رية وال��ت��ي اآلن ع��ل كل 
واحد ان يراجع نفسه، واملجتمع يراجع 
بكل  نفسها  تراجع  واملؤسسات  نفسه، 
عناوينها وفق هذا التقييم الثالث )ومن 
ملعون(  فهو  شه��ا  يوميه  آخ��ر  ك��ان 
عبادته  ف  يرتاجع  النسان  هذا  يعني 
او  وخدمته  وعمله  وسلوكه  وأخلقه 
بأي عنوان كانت هي ف  املؤسسة  هذه 
حالة تراجع.. ف الديث يبن بأن من 
كانت حالته ف تراجع ف ملعون ومنبوذ 
يرى  ول  تعال  الل  رمحة  من  ومطرود 

اخلري..
ال  فهو  نفسه  ف  ال��زي��ادة  ير  ل  )وم��ن 
النقصان، ومن كان ال النقصان فاملوت 

خري له من الياة(.
الالة الخرى هي الالة الراكدة وهي 
حالة ان النسان راكد يراوح ف مكانه، 
واملجتمع يراوح ف مكانه او املؤسسات 
تراوح ف مكانا ول تتقدم.. واآلخرين 
تأخر،  ال  فهو  ويتطورون..  يتقدمون 
من  له  خري  فاملوت  استمر  اذا  والتأخر 

الياة..
عل النسان الن ان يعرض نفسه وعل 
نفسه  يعرض  ان  املجتمع  او  املؤسسة 
الديث  ورد ف  الذي  التقييم  هذا  عل 

الشيف.. 
حالة  ف  املجتمع  ك���ان  اذا   ً فمثل 

النقصان.. فمن أين يبدأ ؟
الكبري  خطؤنا  اخواين  اجلوهرية  النقطة 
التغيري  ان  نطلب  اننا  وكمجتمع  كفرد 
الخ��ري��ن  وأن  اآلخ��ري��ن،  م��ن  ي��أت 
للفرد  بالتغيري  يقوموا  ان  عليهم  هم 

واملجتمع..

من اين ننطلق بالتغيري كفرد وكمجتمع 
من  الياة  جمالت  كل  ف  ومؤسسات 
دون استثناء حتى نصل ال اهلدف وهو 
اآلية  لحظوا  الفضل..  نحو  التغيري 
َما   ُ ُيَغريِّ ل   َ اللهَّ )إِنهَّ   : الكريمة  القرآنية 

وا َما بَِأنُفِسِهْم(. ُ بَِقْوٍم َحتهَّى ُيَغريِّ
ثم  بنفسك   ً اول  ابتدئ  الفرد  اهيا  انت 
املؤسسة  اهيا  سيتغري..  فاملجتمع  تغرّي 
الطبيب  اهيا  بنفسك،  ابتدئي  الفلنية 
اهيا املهندس اهيا السيايس، وكل واحد 
فردًا  العناوين  هبذه  املجتمع  افراد  من 
الفرد  ألن  بنفسك،  ابتدئ  ومؤسسات 
هو خلية املجتمع وهو العنرص السايس 
املؤسسة  هذه  املجتمع،  تغرّي  تغرّي؛  اذا 
وكل  املجتمع  مؤسسات  من  واح��دة 
ابتدأت  اذا  املؤسسات  من هذه  واحدة 
ذلك  ف��إن  وادائ��ه��ا؛  سياستها  بتغيري 
سينعكس عل كل مؤسسات املجتمع، 
من  واح��دة  قالت  اذا  واح��دة  كل  ألن 
وانا  مسؤوليتي  هذه  املؤسسات  هذه 
من  انتظر  ول  بالتغيري  ابتدئ  ان  علهَّ 
فهذه   .. وي��غ��ريوا  يأتوا  ان  الخ��ري��ن 
املؤسسة  وتلك  تبتدئ  حينم  املؤسسة 
والرابعة  والثالثة  والثانية  تبتدئ  حينم 
تغرّي وتطور  كله  املجتمع  ان  فاملحصلة 
وهكذا حال الطبيب واملهندس واملعلم 
من  ذلك  وغري  والجتمعي  والسيايس 
اذا كل واحد من هؤلء  العناوين  هذه 
ان  وعلهَّ  خطأ  عندي  انا  وقال  شّخص 
بقية  عل  سينعكس  حينئذ  فإنه  ُاغ��رّي 

افراد املجتمع..
الل  من  يأت  التغيري  ان  ينتظر  البعض 
مكان  أي  ف  كبري..  خطأ  وه��ذا  تعال 

واملجتمع  الفرد  مستوى  عل  اخ��واين 
تعال  الل  تعال..  الل  من  التغيري  ينتظر 
يقول انا حينم اعطيك الثواب وأريدك 
ان تتغري نحو الفضل، وتعالج الخطاء 
ابتدئ  انت   .. لديك  التي  والسلبيات 
للثواب  مستحقًا  تكون  حتى  بنفسك 
والجر.. الل تعال يقول انا استطيع ان 
اغرّي فيك اهيا الفرد واهيا املجتمع وايتها 
املؤسسات، لكن كيف اعطيكم الثواب 
التطور والزدهار  وكيف اوصلكم ال 
لبد  ؟!  كيف  املطلوبة  النتائج  وحتقيق 
او  بالتغيري.. وكل فرد  تبتدئوا  ان  انكم 
جمتمع او مؤسسة يبدأ بالتغيري، الل تعال 
واسّهل  السباب  لكم  سأهيئ  يقول 
املطلوب  وستنالون  الصعوبات،  لكم 

ف الدنيا والخرة.. 
)عليه  املؤمنن  ألمري  حديث  ف  وورد 
السلم( : )احُصِد الشهَّ من َصدِر َغرِيَك 

بقلعِه من َصدِرَك(.
املجتمع به ش وبه رذيلة .. انت ابتدئ 
والرذيلة  والفساد  الش  اخلع  بنفسك 
اجلميع  سيتغري  حينئذ  ع��ن��دك  م��ن 

وسيتغري املجتمع.
ثم بعد ذلك ما هي مقدمات متطلبات 
ف  سنذكرها  املتطلبات  فهذه  التغيري 

اخُلطب القادمة ان شاء الل تعال..
وان  لذلك  يوفقنا  ان  تعال  الل  نسأل 
صلح  فيه  فيم  أنفسنا  تغيري  عل  يعيننا 
العاملن  رب  لل  والمد  وجمتمعنا  امرنا 
الطيبن  وآل���ه  حممد  ع��ل  الل  وص��ل 

الطاهرين.
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املرجع  موقف  ع��ن  ال��دي��ث  نستكمل 
الفلسطينية  القضية  مع  السيستاين  األعل 
العدد  ف  منه  األول  اجلزء  تناولنا  والذي 

السابق.
إصدار  إل  العليا  املرجعية  سارعت  لقد 
بيان آخر ف كانون الثاين من العام 2008 
وبري  جوي  بعدوان  الحتلل  قيام  إثر 
خلل  الح��ت��لل  واستخدم  غ���ّزة،  ع��ل 
العدوان – الذي أطلقت عليه املقاومة إسم 
“حرب الفرقان” وسمه العدو “الرصاص 
دولًيا  املحرمة  األسلحة   – املصبوب” 
مغلفة  وق��ذائ��ف  فسفورية  ق��ذائ��ف  م��ن 
وغريها،  مسمرية  وقذائف  باليورانيوم، 
صواريخ  إط��لق  عل  بالرد  ذلك  م��ربرة 
فلسطينية عل جنوب األرايض املحتلة، مع 
كانوا  واجلرحى  الشهداء  معظم  أن  العلم 
من املدنين والنساء واألطفال، حيث بلغ 
بغريبة  ليست  جريمة  ف  املئات،  عددهم 
عل سجل الكيان الغاصب الذي ل يسلم 

منه ل البش ول الجر.
وجاء بيان املرجعية ليلفت إل أن الكلمت 
واإلدانات، ليست بحجم املأساة، ول تعد 
لتاذ  حاجة  هناك  بل  تكفي،  وحدها 
مواقف عملية، حيث ورد فيه: “إن تعابري 
إخواننا  عل  جيري  ملا  والستنكار  اإلدانة 
معهم  والتضامن  غ��زة  ف  الفلسطينين 
أمام  شيئا  تعني  ل  والكلمت  باأللفاظ 
حجم املأساة املروعة التي يتعرضون هلا”، 
واإلسلمية  العربية  “األمتن  أن  مضيفا 
باتاذ  مىض  وقت  أي  من  أزيد  مطالبتان 

مواقف عملية ف سبيل وقف هذا العدوان 
املفروض  الظال  الصار  وك�  املتواصل 
وذل��ك  األيب”)2(،  الشعب  ه��ذا  ع��ل 
ضورة  عل  السابق  البيان  ف  كم  تأكيد 
بشتى  واملقاومة  الفلسطيني  الشعب  دعم 
جرائم  من  للحد  واإلمكانيات  الوسائل 
القضية  أن  وعل  املتصاعدة،  الحتلل 
الفلسطينية جيب أن تكون القضية املركزية 
حترير  حتى  والعربية  اإلسلمية  لألمتن 

األرض. 
ياسن  الشيخ  يؤبن  السيستاين  السيد 

ويصفه بالشهيد
أيضا  ص��درت  العليا  املرجعية  بيانات 
محاس  حركة  مؤسس  اغتيال  إل  لتتطرق 
الفلسطينية الشيخ أمحد ياسن، الذي متتع 
بموقع روحي وسيايس متميز ف صفوف 
واحدا  منه  جعل  مما  الفلسطينية،  املقاومة 
بعد  حتى  الفلسطيني،  اجلهاد  رموز  من 
ف   2004 العام  من  آذار   22 ف  اغتياله 
مسجد املجمع اإلسلمي بثلثة صواريخ 

أطلقت من مروحية أباتي صهيونية.
إل  الداعن  أهم  من  كان  ياسن  والشيخ 
مقاومة الحتلل، مما أثار حفيظة سلطات 
الحتلل، وجعلها تقوم باعتقاله ف العام 
عسكري  تنظيم  تشكيل  بتهمة   1982
عام  رساح��ه  تطلق  ثم  أسلحة،  وحيازة 

1985 ف إطار عملية لتبادل األرسى.
ياسن  الشيخ  حجب  ف  العتقال  يؤثر  ل 
 1987 العام  ف  بادر  حيث  مسريته،  عن 
العمل  قادة  من  جمموعة  مع  التفاق  إل 

اإلسلمي ف قطاع غزة، عل تكوين تنظيم 
الصهيوين  الح��ت��لل  ملحاربة  إس��لم��ي 
اسم  عليه  أط��ل��ق��وا  فلسطن،  وحت��ري��ر 
“حركة املقاومة اإلسلمية” املعروفة باسم 

“محاس”.
الشيخ  احتلها  التي  املكانة  هل��ذه  ونظرا 
الحتلل  مقاومة  صعيد  عل  ياسن  أمحد 
واستهدافه  فلسطن  لتحرير  والسعي 
حتى  الصهيوين  العدو  قبل  من  ذلك  إثر 
استشهاده ، قامت املرجعية العليا بإصدار 
إياها  واصفة  الغتيال  عملية  إلدانة  بيان 
الشيخ  أن  إل  البشعة”، مشرية  ب�”اجلريمة 
وأصبح  ودينه  وطنه  خلدمة  حياته  “كرس 

مثال ف الصرب واملقاومة”.
الل  “إن  وجل:  عز  الل  قول  إل  واستنادا 
بأنفسهم”،  ما  يغريوا  حتى  بقوم  يغري  ل 
العربية  األم��ة  “أبناء  البيان  استنهض 
وتوحيد  الصفوف  ل��رص  واإلس��لم��ي��ة 
حترير  سبيل  ف  اجل��اد  والعمل  الكلمة 
القوق  واس��ت��ع��ادة  املغتصبة  األرض 
هي  ال��دع��وة  ح��ي��ث   ، املسلوبة”)3( 
األخ��رى،  البيانات  ف  التي  تلك  نفسها 
مع  الكامل  والتعاطف  للتضامن  وب��روٌز 

الفلسطينين والسعي إل دعمهم.
مع اإلشارة إل أن سمحة السيد السيستاين 
يكتنز  وهذا  ب”الشهيد”،  الشيخ  وصف 
فقيه  عن  لصدوره  مهمة  فقهية  دللت 
بموقع املرجعية العليا ف النجف األشف.

نادين محفوظ

السيد السيستاني 
والقضية الفلسطينية

ج2
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الف مراجع لمركز السيدة زينب لطب وجراحة العيون العائد الى 
العتبة الحسينية المقدسة  خالل عام 2017...

ألف متر مربع مساحة أعمال مشروع توسعة مدينة اإلمام 
الحسين)عليه السالم(  للزائرين... 6 211

• الحشد الشعبي وعمليات سامراء تواصل اعادة النازحين لمناطق 
سكناهم في قضاء بلد بعد التأكد من سالمة موقفهم األمني.

• العتبتان الحسينية والعباسية المقدستان توجهان الدعوة لرئيس 
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى في لبنان للمشاركة في مهرجان 

ربيع الشهادة

الحشد الشعبي يعلن انطالق عمليات 
القضاء على الخارجين عن القانون

من  ألوية  ثمنية  انطلق  عن  الشعبي،  الشد  هيئة  أعلنت 
وعمليات  ال�يع  وال��رد  اجليش  قوات  ال  اضافة  قواهتا 
العراقي،بعمليات  طريان  من  جوي  وبإسناد  الدين  صلح 
مناطق شق قضاء طوزخورماتو ف حمافظة  تأمن وتطهري 
عن  اخلارجة  املجاميع  عل  للقضاء  وذلك  الدين،  صلح 
القضاء  استهداف  إناء  و  »داع��ش«  فلول  وبقايا  القانون 
كامل،  بشكل  وكركوك  بغداد  بن  الرابط  الطريق  وتأمن 
انطلقت  القوات  إن  له  بيان  الشعبي ف  اعلم الشد  وقال 

من مخسة حماور من شمل وجنوب القضاء. 

املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  السينية  للعتبة  الشعي  املتويل  زار 
لغرض  السينية  للعتبة  التابعة  النبياء  وارث  جامعة  الكربلئي 
الدكتور  اجلامعة  رئيس  وقال  ومنجزاهتا.  اجلامعة  عل  الطلع 
جامعة  ف  الطب  كلية  افتتاح  سيتم   : املوسوي(  حسن  )طالب 
وارث النبياء والتي تعد من اهم املنجزات التي هتدف اجلامعة ف 
الوصول اليها لن هذا من اهم سبل النجاح ف الربنامج املنهجي 
كلية  ملف  ان   : وأض��اف    . سمحته  عليه  ماحثنا  هذا  للجامعة 
الطب قد اكتمل وأرسل ال وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
القادم،  العام  ف  فيها  الدراسة  ملباشة  املوافقات  لستحصال 
مؤكدا ان اجلامعة اكملت البنى التحتية لكلية الطب لقبول الطلبة 

الذي ستحدد الوزارة اعدادهم.

مجلس مدينة كربالء يطالب بنقل مخصصات البطاقة التموينية للمحافظة

الشيخ الكربالئي يناقش ملف افتتاح كلية الطب في جامعة الوارث
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الف اختراع في المؤتمر العلمي المقام في العاصمة األلمانية 
مليار دينار عراقي يكلف الدولة العراقية عند تأجيل االنتخابات المحلية...منها بحوث عراقية... 3 0 0 03 0 0

• مديرية مؤسسة الشهداء فرع كربالء المقدسة تثمن  اإلنجازات التي حققتها مجموعة قنوات كربالء الفضائية 
على المستوى المحلي والعربي والعالمي...

• ديوان الوقف الشيعي يقيم مسابقة النخبة النسوية الثانية لحفظ القرآن وتالوته بالتعاون مع العتبة الحسينية 
المقدسة الختيار من تمثل العراق في المسابقات الدولية...

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

• )جون ويلكس( السفير البريطاني في العراق : مدينة كربالء مدينة 
تطوير  على  وسنعمل  بزيارتها  سعيد  وأنا  عظيمة  وتاريخية  دينية 

العالقة التجارية والثقافية بين كربالء وبريطانيا....

الــوزراء  رئيس  مع  اجتمعت  السعودي:  الطاقة  وزيــر  الفالح(  )خالد   •
العالمي  االتفاق  في  العراق  دور  وناقشت معه  العبادي  العراقي حيدر 

إلنتاج النفط واستثمارات قطاعي الطاقة والصناعة بين البلدين...

•)حامد عبد الصاحب الكربالئي( رئيس لجنة الحشد الشعبي في مجلس 
محافظة كربالء المقدسة: اللجنة تستعد إلقامة استعراض كبير لفصائل 
تثمينا  كربالء  في  التحرير  معارك  في  شاركت  التي  الشعبي  الحشد 

لجهودهم الكبيرة في تحقيق النصر على عصابات داعش االرهابية.

من  املقدسة جمموعة  السينية  العتبة  التابع  الرشاد الرسي  مركز  استقبل 
طالبات العلوم الدينية ف اسطنبول، هبدف الطلع عل منجزاهتا العلمية 
والثقافية لتبادل اخلربات بن الطرفن . وقالت املعاونة الدارية ف املركز) 
مريفت ال طعمة( : ان  املركز اقام للطالبات حماضات توعوية وثقافية من 
المتحاين(  )القلق  موضوع  منها  خمتلفة  جمالت  ف  خمتصن  اساتذة   قبل 
وإعطاء الطرق واإلرشادات لتجنبه, فضًل عن تأدية مراسيم الزيارة للمراقد 
التطرق هلا هي  التي تم  املقدسة. وأضافت »ال طعمة« ان من اهم المور 
اسس الياة الزوجية السعيدة للمقبلت عل الزواج وإجياد اللول لبعض 

املشاكل الجتمعية والنفسية التي تتعرض هلا النساء املتزوجات.

صوت جملس مدينة كربلء املقدسة باألغلبية عل مطالبة جملس الوزراء بنقل خمصصات مفردات البطاقة التموينية للمحافظة 
حسب قرار 285 وقرار 416. وقال رئيس اللجنة القتصادية ف املجلس )نارص اخلزعل( إن العائلة الكربلئية تعاين  لعدم 
وجود مادة النطة منذ أكثر من ثلثة أشهر ضمن مفردات الصة، مما أدى إل ارتفاع األسعار ف األسواق املحلية.وصفه باألمر 
اخلطري جدا ول يمكن السكوت عنه، مؤكد ان املجلس ناقش  مع وفد من وزارة التجارة قبل أسابيع حول املقرتحات لل 

املشاكل واملعوقات التي تعرتض عمل وكلء التموين ف تهيز املواطنن بالصص التموينية ف املحافظة.

العتبة الحسينية المقدسة تستقبل عددا من طالبات 
العلوم الدينية في اسطنبول

مجلس مدينة كربالء يطالب بنقل مخصصات البطاقة التموينية للمحافظة
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السؤال : هل يجوز للفتاة ان تعمل كممرضة ؟
الجواب : ال مانع منه مع مراعاة الحدود الشرعية ومنها عدم 
الرجل  الحرام وال تمس  األمن من  باالجنبي مع عدم  االختالء 
من دون حاجب كالكفوف اال مع الضرورة وعدم وجود المماثل .

السؤال : ما هو الواجب على المضمدة في اثناء عملها ؟
الجواب : ال يجوز لها لمس بدن المريض وال النظر الى ما يحرم 
اليه اختيارًا اال مع اضطرار المريض الى التضميد ونحوه  النظر 
المماثل  توفر  وعدم  النظر  او  اللمس  من  شيء  على  وتوقفه 
الكفوء فانه في هذه الحال يجوز لها اللمس والنظر مع االقتصار 

فيهما على مقدار الضرورة .

السؤال : في المستشفيات تقوم الممرضات بجّس النبض وقياس 
ضغط الدم وتضميد الجرح وغير ذلك:

فهل على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده ؟
الجواب : يمكنه ان يطلب قيام احد الممرضين باالعمال المذكورة 
او يطلب من الممرضة ان تلبس قفازًا او تضع حاجزًا كالمنديل 

ليحول ذلك دون لمس جسده .

المباشر وال  اللمس  الي  المرضية  الحاجة  تدعو  احيانًا   : السؤال 
ارفق  الممرضة  تكون  او  طلبه محرجًا  يكون  او  الممرض  يوجد 

بالمريض من الممرض ؟
الجواب : اذا دعت الضرورة للفحص او العالج وتوقف على اللمس 
المباشر جاز ذلك في مفروض السؤال مع االقتصار فيه على مقدار 

الضرورة البتة .

السؤال : قد يكون الجرح في منطقة العورة ويحتاج الي التضميد 
فما العمل ؟

الجواب : على المريض أن يطلب من الممرضـ  رجاًل كان أو امرأة 
ـ ان تلبس قفازًا او يضع حائاًل ليحول دون لمس العورة وان لم 

يتيسر ذلك جاز اللمس بمقدار ما تدعو اليه ضرورة التضميد .

السؤال : يتطلب في المجال الصحي في السويد أن يتجنب الطاقم 
للوقاية من  المرضي  التعامل مع  عند  الطويلة  األكمام  الطبي 
التلوث. و تضطر المحجبات إلظهار بعض الساعد، ما حكم ذلك ؟

الجواب: ال يجوز اظهار ذلك للناظر االجنبي .

السؤال : 1ـ  سؤال في مجال العمل الصحي: طبيبة تنوي التخصص 
المجال  هذا  في  المجتمع  لخدمة  والتوليد  النسائية  مجال  في 
الفرص للنساء للمراجعة عند الجنس المماثل. ويتطلب  وتوفير 
منها هذا التخصص اإلشراف علي إجهاض متعمد ما حكم ذلك 

علما أن المجتمع الذي نحن فيه يسمح للمرأة باإلجهاض ؟
المحاذير  بعض  ارتكاب  علي  الطب  تعلم  توقف  اذا  ـ   1 الجواب: 
الشرعية من قبيل تشريح جسد المسلم او االجهاض قبل ولوج 
مقدمة  هذا  تعلمه  يكون  أن  بشرط  ذلك  جاز  وغيرهما:  الروح 

النقاذ حياة نفس محترمة ـ ولو في المستقبل ـ .

جواب العدد السابق

سؤال العدد

السؤال : هل يصح ذبح االضحية في يوم عرفات ؟
الجواب : ال يصّح .

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تعمل كممرضة 
أو طبيبة في المستشفيات العامة ؟

عمل المرأة في التمريض
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فقه وعقائد

السؤال: ما املقصود بالكم التكليفي والكم الوضعي مع التعريف ان امكن؟
اجلواب: الكم التكليفي هو احد الحكام اخلمسة )الوجوب والستحباب والباحة والكراهة و الرمة( وما سوی ذلك فهو 

وضعي كالطهارة والنجاسة وامللكية والزوجية ونحو ذلك.

السؤال: ما الفرق بن الغفلة والنسيان؟
اجلواب: النسيان خيتص بم اذا كان اليء معلومًا سابقًا ثم غاب عن الذهن ول يعترب ذلك ف الغفلة وقد تستعمل ف مورد 

النسيان.

السؤال: ما املقصود بالصبي املميز؟
اجلواب: هو الصبي الذي يمّيز النافع من الضار والسن والقبيح.

السؤال: ما هو تعريفكم لكثري السفر؟
أيام منه ولو  اجلواب: تتحقق كثرة السفر بأن يسافر الشخص ف كل شهر عل األقل عش مرات أو يكون مسافرًا ف عشة 
بسفرين أو ثلثة مع العزم عل الستمرار عل ذلك املنوال مدة ستة اشهر من سنة واحدة أو ثلثة اشهر من سنتن فم زاد ، فان 
ل تتل هذه الضابطة .... عل القامة ف كربلء احيانًا ملدة شهر أو شهرين ) بأن ل تتجاوز املجموع ستة اشهر ف السنة مثًل ، 

فوظيفته ف شهر رمضان هو التمم والصيام فيها وف الطريق وان صادف الزوال ، وإّل فوظيفته القرص والفطار .
السؤال: ما هو القطع ف املصطلحات الفقهية ؟

اجلواب: القطع هو العتقاد اجلازم .

السؤال: ما الفرق بن الفتوى والكم ؟
اجلواب:

1 � الفتوى : رأي الفقيه ف مقام استكشاف حكم الل ) عز وجل (الكل .
2 � الكم : إنشاء الكم التطبيقي ف مقام القضاء أو اجلزئي حسب املصالح املتغرية .

السؤال: هل معنى املكروه هو أنه يستحسن تركه أو أنه قليل الثواب ؟
اجلواب: الكراهة ف غري العبادة تكون بمعنى أولوية ترك العمل وف العبادة ف الغالب من حيث اعتبار كون العمل حمبوبًا لل 
تعال حتى يمكن التقرب به إل الل ) عز وجل ( ل يمكن أن يكون معنى الكراهة أولوية الرتك والكراهة ، بل هي بمعنى أقلية 
الثواب بمعنى أن الصوم يوم العاش من حمرم مثًل حمبوب له وله مرتبة من الثواب ولكن لو أمكن أداؤه يوم الادي عش لكان 

أكثر حمبوبية وأكثر ثوابًا .

    مصطلحات فقهية...
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هذه السقايات ُأزيلت معظمها مع األسف بسبب تطور 
الزمن وهي كما يأتي :

تاريُخ السقايات )2-1(

ترا       

1� خزان أمحد شكري: ف سنة 1264ه� قام الوزير أمحد شكري بك ابن املشري حممد نجيب باشا بإنشاء خزان لشب املاء ف 
خ هذا السبيل األديب عبد الباقي العمري بقصيدة مثبهَّتة ف  اجلهة اجلنوبية من الصحن السيني ، عند مدخل باب القبلة ، وقد أرهَّ

ديوانه )الرتياق الفاروقي( مطلعها :  
ق املنهل لبن السبيل أمحد من أنشأ هذا السبيل      وروهَّ

ومادة التاريخ هي :
وَرقهَّ ملّا راَق تارخيه            )ألمحد الوض مع السلسبيل( 1264ه�

2� سبيل الروضة السينية: يقع ف الركن اجلنويب الشقي من صحن اإلمام السن -عليه السلم- وهو الذي أمرت بتشييده 
اب الكربلئي بقوله: خ عام تشييده الشاعر عباس القصهَّ والدة السلطان عبد املجيد العثمين سنة 1282ه� وأرهَّ

سلسبيٌل قد أتى تارخيه           )اشب املاَء ول تنَس السن( 1282ه�
 سبيل والدة السلطان عبد املجيد العثمين 
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آل  املرحوم الاج حبيب  انشاءه  توّل  ارين،  ادارة الفهَّ العبد، مقابل غرفة  بالقرب من مئذنة  يقع  الروضة السينية:  3� سبيل 
حافظ املتوىف سنة 1287ه� ، أوقف بعض األطيان هلذا اخلزان، الذي يدار من قبل فّراش الصحن.

 سبيل الروضة السينيةالذي يقع بالقرب من مئذنة العبد 
4� سبيل الروضة السينية: يقع هذا السبيل عند باب قايض الاجات ف صحن اإلمام السن -عليه السلم- مقابل سوق 

العرب أنشأه الاج فيض.
5� سبيل الروضة العباسية: يقع هذا السبيل عل اجلهة اليمنى من الصحن الشيف عند مدخل شارع العلقمي.

6� سبيل الروضة العباسية:  يقع هذا السبيل عل يسار الداخل إل الصحن من باب اإلمام السن -عليه السلم-
ة باب بغداد. 7� سبيل الروضة العباسية: يقع هذا السبيل إل الشمل الغريب من الصحن، باتاه حملهَّ

8� سبيل الاج عل شاه: يقع هذا السبيل ف حملة باب النجف، ف عگد الدجاج الذي يربط سوق الصفارين القديم بسوق 
خه الشاعر السيد مرتض�ى الوهاب هبذه  امليدان، أنشأه املرحوم الاج عل شاه سنة 1324ه� وبعد مض�ي زمن عل انشائه أرهَّ

األبيات التي نقشت عل الكايش الكربلئي :
أنشأ عل شاه من مآثره                  سقايًة وردها من العسل

حيِق متصل جيري هبا املاُء باردًا عذبًا                   من منهٍل بالرهَّ
باسم السن استهل تارخيًا             )يفيض بالطف َسلسبيُل عل(1324ه�

وقد ظل هذه السبيل يزود األهايل باملاء البارد العذب وبخاصة أيام الزيارات وف موسم الصيف حتى يومنا هذا.

املصدر/ السيد سلمن آل طعمه � تراث كربلء
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السلم  عليه  السن  الم��ام  مركز  نظم 
الباحثن  ورعاية  املخطوطات  لصيانة 
ندوته  املقدسة  السينية  للعتبة  التابع 
)الطرائق  عنوان   محلت  التي  العلمية  
وصيانة  ح��ف��ظ  ف  ال��دي��ث��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
)ماركو  اليطايل  القاها   املخطوطات(  
ديفّل( اخلبري بعناية الكتب واملخطوطات 
عل   ، اليونيسكو  واملعتمد  التارخيية 
السيني  الصحن  ف  النبياء  خاتم  قاعة 
الشيف، وسط حضور شخصيات دينية 

وأكاديمية من اجلامعات العراقية .
ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت جملة 
الحرار مناف التميمي مدير مركز المام 
وصيانة  لرتميم  ال��س��لم  عليه  السن 
املقدسة  السينية  العتبة  ف  املخطوطات 
ان« مركز المام السن  قائل  : وحتدث 
العامة  اهليئة  مع  وبالتنسيق  السلم  عليه 
لآلثار اقام ندوة  تثقيفية وتعريفية بأهية 
الفاظ عل املخطوطات والكتب النادرة 
اليطايل  املخطوطات   خبري  قبل  م��ن 
)الطرائق  عنوان   حتت    ) ديفّل  )ماركو 
املخطوطات(   وصيانة  حفظ  ف  الديثة 
يملك  من  لكل  الصوت  ايصال  هدفها 

وجامعات  م��راك��ز  م��ن  امل��خ��ط��وط��ات 
للحفاظ عل املكتوب الثري إليصاله ال 
باملخطوطات  والهتمم  القادمة  الجيال 
وطنية  ث��روة  تعد  التي  النادرة  والكتب 
وهناك  اللحقة  لألجيال  حضاريا  وأرثا 
طرائق حديثة يتبعها مركز المام السن 
مضيفا«  املخطوطات  لفظ  السلم  عليه 
انطلقة  ستكون  خطوة  الندوة  هذه  ان 
التارخيية  املخطوطات  ع��ل  للحفاظ 
بن  اخل��ربات  وت��ب��ادل  ادامتها  وط��رائ��ق 
عليه  السن  الم��ام  ومركز  الباحثن 
خلل  من  مبينا«  للمخطوطات،  السلم 
الطرائق  اب��رز  الي��ط��ايل  ع��رض  ال��ن��دوة 
العاملية  والتجارب  التقنيات  وأح��دث 
للحفاظ عل املخطوطات وكيفية صيانتها  

واعادة املخطوط الرتاثي .
من جهته بن خبري املخطوطات اليطايل 
اليونسكو:  املعتمد لدى  ديفّل(  ))ماركو 
السلم  عليه  السن  الم��ام  مركز  ان 
ورعاية  املخطوطات  وصيانة  لرتميم 
وخربات  حديثة  اجهزة  يمتلك  الباحثن 
وصيانة  حفظ  ف  عالية  ك��ف��اءة  ذات 
الندوة  ف  عرضت   « مبينا  املخطوطات  

اهم الساليب والطرائق العلمية الديثة  
العال  دول  ف  املخطوطات  صيانة  ف 
التارخيية  املخطوطات  وجدت  مضيفا« 
العتبة السينية  الثمينة ف مكتبة  والكتب 
املركز  من  كبري  اهتمم  وذات  املقدسة 
ان  ال  مشريا  عليها  بالفاظ  يعنى  الذي 
المر املهم الذي يتعدى الفاظ عل هذه 
املخطوطات والجهزة واملعدات الديثة 
خربة  لدهيم  متخصص  كادر  وجود  هو 
جيدة ف الفاظ عل هذا الرتاث التارخيي  
العلمّية ألصحاب  الستشارات  وتقديم 
الباحثن  ودع���م  اخل��ّط��ّي��ة  امل��ك��ت��ب��ات 

واملحققن ف توفري النسخ اخلّطّية هلم .
السن  المام  مركز  ان  بالذكر  واجلدير 
عليه السلم لرتميم وصيانة املخطوطات 
السينية  للعتبة  التابع  الباحثن  ورعاية 
عل  عمل  ع��ام  قبل  ت��أس��س  امل��ق��دس��ة  
ونمذج  املخطوطات   من  العديد  صيانة 
 ، الع��وام  مئات  عن  عمرها  يزيد  نادرة 
داخل  خمتصن  مع  التنسيق  ال  باإلضافة 

وخارج العراق .

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية  تقيم ندوة علمية  للتعرف
 على الطرائق الوقائية الحديثة في حفظ وصيانة المخطوطات  

بيـــن آالف الكتـــب التي تحتضنها رفوف هذه المكتبـــة أو تلك تبقى للكتب المخطوطة ميزة خاصـــة يحرص القائمون على 
شؤون المكتبات على حفظها ورعايتها والعناية بها وكثيرًا ما نقرأ عن تلف هذا المخطوط أو ذاك أو ضياعه بسبب انتقال 
المكتبـــة مـــن مورث حريص إلى وارث مهمل أو بســـبب آخر كالحريق والكوارث الطبيعيـــة أو البيئية والمخطوطات هي 

مؤلفات العلماء ومصنفاتهم  .
االحرار : حسين نصر  تصوير صالح السباح 
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لقسم  التابع  الشباب  رعاية  مركز  اق��ام 
السينية  للعتبة  ف  العامة  النشاطات 
التصوير  جمال  ف  تدريبية  دورة  املقدسة 
لثلثة  استمرت  وال��ت��ي  ال��ف��وت��وغ��راف 
فوتوغرافيا  مصورا   40 بمشاركة  اي��ام 
ف  املصورين  نادي  رئيس  فيها  وحاض 
»صفاء  السيد  املقدسة  كربلء  حمافظة 
ال��ض��وء  س��ل��ط  ال���ذي  ح��س��ن«  خليفة 
التصوير  اساسيات  ع��ل  كبري  بشكل 
بالكامريا،  اخلاصة  والرموز  الفوتوغراف 
وتضمنت الدورة دروسا نظرية ف جممع 
ف  اقيمت  عملية  ودروسا  الشهداء  سيد 
الدورة  ختام  وف  الدويل،  كربلء  ملعب 
مجيع  عل  التقديرية  الشهادات  توزيع  تم 
جوائز  ال  اضافة  املشاركن  املصورين 

للمتميزين منهم. 
مشاركون من داخل كربلء وخارجها

ف  الرياضية  النشطة  مسؤول  حت��دث 
مركز رعاية الشاب التابع للعتبة السينية 

اقام  قائل:  ع��ل«  عباس  »ع��ل  املقدسة 
التصوير  جم��ال  ف  تدريبة  دورة  املركز 
الفوتوغراف بمشاركة من داخل وخارج 
والثاين  الول  كان  ايام،  لثلثة  املحافظة 
جممع  ف  النظرية  الدروس  تلقي  ف  منها 
اليوم  اما  السلم(،  )عليه  الشهداء  سيد 
توزيع  ال  اض��اف��ة  عمليا  ك��ان  الثالث 
كربلء  ملعب  ف  التقديرية  الشهادات 

الدويل. 
حتويل اهلواية ال مهنة

واض��اف ع��ل: ان اهل��دف الس��اس من 
اقامة هكذا دورات هو حتويل اهلواية ال 
مهنة خاصة بعد ان انتشت خلل الفرتة 
الفوتوغراف  التصوير  هواية  الخ��رية 
تكون  كي  خاصة  والريايض  عام  بشكل 
ظل  ف  الشاب  منه  يستفيد  رزق  مصدر 
ف  التعيينات  وقلة  القتصادية  الزم��ة 
الدوائر الكومية، وهناك جوائز تقديرية 
للمتميزين ف الدورة اضافة ال شهادات 

املشاركن  املصورين  جلميع  مشاركة 
اخرى  تصوير  دورة  وهناك  ال��دورة  ف 

للمحرتفن مستقبل.
تعليم اخلقيات مهنة التصوير

صفاء  السيد  ال��دورة  حماض  حتدث  فيم 
خليفة حسن قائل: »حاولنا قدر المكان 
الفوتوغراف  التصوير  اساسيات  ايصال 
من  الول  ال��ي��وم  تصيص  خ��لل  م��ن 
الدورة لذلك، وكذلك كانت لنا دروس 
التي من خلهلا  العدسات  خاصة برموز 
الصول  وكيفية  العدسات  تقييم  يتم 
قمنا  حيث  السواق  من  وشائها  عليها 
فيه  يقوم  ال��ذي  وال��دور  رمز  كل  بشح 
وفائدته خلل التصوير، وايضا خصصنا 
بعض الوقت لتعليم املصور الفوتوغراف 
اخلقيات مهنة التصوير وكذلك وظائف 
ف  نشها  يسمح  التي  الصحفية  الصورة 
الصحف واملجلت والبعاد اخلاصة هبا 

والنقاط الذهبية«.

العطاء الحسيني

مركز رعاية الشباب
 يقيم دورة تدريبية في مجال التصوير الفوتوغرافي

  تقرير: قاسم عبد الهادي / عدسة : محمد الكرعاوي
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العطاء الحسيني

   تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: صالح السباح

املقدسة  كربلء  مدينة  تكون  ولكي 
التعايش  م��شوع  ف  حقيقية  انطلقٍة 
الوطنية  للوحدة  وتعضيدا  السلمي 
سيد  مدينة  شهدت  العربية،  البلد  ف 
بغداد(   � )كربلء  طريق  عل  الوصياء 
يتجسد  مضمونُه  صحفي  مؤمتر  انعقاد 
امام  والوقوف  وال��س��لم«،  »املحبة  ب� 
تريد  التي  املغرضة  العلمية  الوسائل 

ان تشوه صور السلم واملسلمن.
رئيس  معاون  السياق  هذا  ف  وحتدث 
قسم العلم ف العتبة السينية املقدسة 
دعوة  »متت  قائل:  اجلبوري  عل  حسن 
الخوة من وفد جامعة الزهر ف مرص 
السلمي  التعايش  عل  الطلع  هبدف 
بمختلف  مجيعا  العراقيون  يعيشه  الذي 

طوائفهم، وقد تضمنت الزيارة الطلع 
عل اغلبية املراقد املقدسة ف العراق ف 
النجف الشف والكاظمية وسامراء، 
القادر  زيارة مرقد عبد  ال ذلك  اضافة 
الكيلين وايب حنيفة وكذلك زيارة دار 

الفتاء السني ولقاء  الشيخ الصميدعي 
والشيخ  هادي املل«.

طرح  ال��ذي  السؤال  عل  الجابة  وف 
العتبة  حتاول  التي  الرسالة  بخصوص 
من  العال  ال  ايصاهلا  املقدسة  السينية 
خلل استضافتها لوفد جامعة الزهر، 
قال اجلبوري: »الغاية الرئيسية من هذه 
من  امجع  للعال  رسالة  إليصال  الدعوة 
خلل وسائل العلم العراقية والعربية 
بأن العراق والظروف التي مرهَّ هبا يبقى 
الظلم  ام��ام  صامدا  موحد  عربيا  بلدا 
والستبداد الكافر الذي ياول ان يشوه 
خلل  من  واملسلمن  الس��لم  ص��ورة 
اساليبهم الطائفية ووسائلهم العلمية 
ان  نثبت  ان  اجل  من  كذلك  الصفراء، 

»التعايش السلمي« ونبذ الطائفية وزرع المحبة بين الشعوب تحت راية االسالم، رسالة اراد وفد جامعة االزهر ايصالها الى العالم 
اجمع، وســـعوا بإرادة كبيرة إلرســـاء مفاهيم هذه الرســـالة لذا اقتضى ان يكون انطالقها من مركز الكلمة الحرة في قلعة المجد 
الحســـيني في مدينة ابي االحرار)عليه السالم(، عقب دعوة كريمة تقدمت بها العتبة الحسينية المقدسة لوفد االزهر بهدف االطالع 

على الواقع االجتماعي الذي يعيشه ابناء الشعب الواحد، ونقل الصورة الحقيقية عنه للشعوب االخرى.

ازهريون يعقدون مؤتمرًا
 في مدينة أبي االحرار)عليه السالم(
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العطاء الحسيني

شعب  ها  وامل��رصي  العراقي  الشعب 
واحد تمهم روابط مشرتكة كثرية منها  
ان  وشهادة  السلم  و  الدين  و  الخوة 
و  الل،  ان حممدا رسول  و  الل  ال  اله  ل 
وهدفنا  واحدة  وقبلتنا  واحد  قراننا  ان 

واحد.
الكريم  القرآن  قارئ  حتدث  جانبه  من 
وخريج جامع الزهر محدي عبد املنعم 
بداية  ف  ان  عليكم  نخفي  ل  ق��ائ��ل: 
دعوتنا لزيارة العراق كانت لدينا بعض 

والستقرار  المن  ناحية  من  التخوف 
والجواء التي يعيشها الشعب العراقي، 
بطريقة  فوجئنا   وصولنا  عند  ولكن 
التي  اجلميلة  الج���واء  و  الستقبال 
يعيشها هذا الشعب املثابر بعكس ما كنا 

نعتقد. 

واضاف عبد املنعم: من واجبنا كمبلغن 
امجع  العال  ال  الرسالة  هذه  نوصل  ان 
ومن خلل ما رأيناه ف مجيع املحافظات 
التي تشفنا بزيارهتا ان الشعب العراقي 
ويقال  قيل  ما  كل  و  واح��د«  »شعب 
عنهم هو غري صحيح ، ومن هذا املكان 
جامع  عن  كممثلن  وبدورنا  املقدس 
و  فخر  وبكل  نقول  الشيف  الزه��ر 
ال  شمله  من  امل��رصي  الشعب  امتنان 
ف  العراقي  للشعب  مساند  هو  جنوبه 
مجيع الوقات، ونحن جدا سعداء هبذه 
هذه  سنوصل  بأننا  نقول  لن  و  الزيارة 
ولكن  وصلت،  باألصل  ألنا  الرسالة 
سنوكد ما شاهدناه ف العراق من خلل 
املقالت والوسائل التلفزيونية وغريها، 
الزيارة الخرية  بأن ل تكون هذه  نأمل 
العظيم،  والشعب  العريق  البلد  هلذه 
والمتنان  الشكر  جزيل  نقدم  وباخلتام 
لألمانة العامة ف العتبة السينية املقدسة 

عل دعوهتا لنا وحسن استضافتها.
للدراسات  العراقي  املركز  مدير  ويرى 
ان  اخلياط:  ماجد  العلمية  والبحوث 
»العراق ليس بحاجة ال هذه املؤمترات 
اجلسور  مل��دِّ  ولكن  الاجة،  نحو  عل 
وباقي  العربية  ال��دول  من  الخ��وة  مع 
املحمدي  الس���لم  ليعضد  امل��ذاه��ب 
التي  املخفية  القائق  بعض  ويوضح 

ان  )امل��زي��ف(  الع��لم الصفر  ح��اول 
بحاجة  العراق  ذلك  ال  اضافة  يشوهبا، 
طويلة  لفرتة  ُغيب  ان  بعد  يعود  ان  ال 
من قبل جهات ارادت زرع التفرقة بن 
الرابط  ان  مضيفا:  العربية،  الشعوب 
املشرتك بن الشعوب يتمثل ف الاضنة 
السلمية الكربى التي استطاعت ضمهَّ 
هو  واحد  عنوان  حتت  مجيعًا  املسلمن 

القران الكريم«. 
التي  الكبرية و اجلميلة  ال اخلطوة  لفتا 
املقدسة  السينية  العتبة  بيها  قامت 
ف  املهمة  العلمية  الثلة  هل��ذه  بدعوهتا 
خطوة  وه���ي  الس���لم���ي،  املجتمع 
الفكري  التبادل  اجل  من  ومجيلة  فاعلة 
ص��ورة  لوضع  ال��دول��ت��ن  ب��ن  الثقاف 
السلم املوحد الذي ل يمثل الطوائف 
النسانية  اسلم  يعني  بل  والقوميات 

ألنه دين النسانية.         
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  تقرير/ قاسم عبد الهادي

العطاء الحسيني

توزيع السلة الغذائية وامللبس 
بالتعاون مع هيئة الشد الشعبي مكتب 
رعاية  شعبة  وف��د  زار  ال��دي��ن  ص��لح 
مناطق  ف  واجل��رح��ى  الشهداء  ذوي 
ثم  الصامد  آمريل  قضاء  من  بدءا  عدة 
طوزخورماتو  قضاء  ف  الشهداء  مدينة 
سلة   )220( من  اكثر  لتوزيع  املجاهد، 
والزيت،  )ال���رز،  عل  حتتوي  غذائية 
وال���ش���اي، وال���ل���ي���ب(، )وك��ذل��ك 
عوائل  رّحبت  حيث  ملبس(  حقيبة 
السينية  العتبة  بوفد  الب��رار  الشهداء 
النسانية  مبادرهتم  وثمنوا  املقدسة 
والوصول  السفر  عناء  وتشمهم  هذه 
لتقديم املساعدات العينية لتلك العوائل 
اكبادها  فلذات  اعطت  التي  الكريمة 
عصابات  ضد  اراضيهم  عن  للدفاع 

الكفر والضللة.
واجلرحى  الشهداء  ذوي  الوفد  وزار 

بغداد  العاصمة  ف 
حاملن معهم املواد 
)الرز  من  الغذائية 
والشاي(  والليب 

عائلة   )250( بواقع 
مناطق  ع��ل  م��وزع��ة 

حي  )ال��زع��ف��ران��ي��ة، 
الوحدة، الشعلة، الرية( 

وذلك لسد النقص الاصل 
من املواد الغذائية التي حتتاجها 

العائلة، وتعترب هذه املبادرة الثانية 
املقدسة  السينية  العتبة  هبا  تقوم  التي 

ف مناطق خمتلفة ف العاصمة بغداد.
توزيع مواد غذائية عل عوائل الشهداء

السينية  للعتبة  العامة  المانة  وزعت 
ذوي  رعاية  شعبة  خلل  ومن  املقدسة 
كالرز  غذائية  مواد  واجلرحى  الشهداء 
شهداء  عوائل  عل  والشاي  والليب 

الدفاع 
ف  املقدس 

وبواقع  بغداد  حمافظة 
مناطق  ع��ل  م��وزع��ة  عائلة   )250(
الشعلة،  الوحدة،  حي  )الزعفرانية، 
الاصل  النقص  لسد  وذل��ك  الرية( 

تقرير/ قاسم عبد الهادي

نشاطات مباركة
 للعتبة الحسينية المقدسة بدعم 

ورعاية عوائل الشهداء والجرحى 
وسد احتياجاتهم الخاصة

عماًل بتوجيه المرجعية الدينية العليا في متابعة عوائل الشـــهداء 
االبرار ورعايتهـــم وتقديم يدِّ العون والمســـاعدة لتلك العوائل 

الكريمـــة المضحية، وفي تغطية لنشـــاطات شـــعبة رعاية ذوي 
الشهداء والجرحى التابعة الى االمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدسة في الشهرين االخيرين ومنها توزيع السلة الغذائية 
وغيرها على عوائل شـــهداء الحشد الشعبي والقوات االمنية 

والجرحى منهم. 
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العطاء الحسيني

العائلة،  التي حتتاجها  الغذائية  املواد  من 
تقوم  التي  الثانية  املبادرة  هذه  وتعترب 
السينية  العتبة  هبا 
سة  ملقد ا

ف مناطق خمتلفة ف العاصمة بغداد.
الشد  لشهداء  الفاحتة  جملس  حضور 

الشعبي
م��ع ذوي  وت��واص��ّل  اخ��رى  م��ن جهة 
لتضحياهتم  وإكرامّا  الب��رار  الشهداء 
للدين  ن��رصة  قدموها  التي  اجلسيمة 
المانة  من  وفد  زاَر  واملقدسات، 
امل��ق��دس��ة  ال��س��ي��ن��ي��ة  للعتبة 
ل���واء  ادارة  وب��م��ش��ارك��ة 
فاحتة  جم��ل��س  ال��ط��ف��وف 
الشهيدة مسؤولة إعلم 
ل���واء ال��ط��ف��وف )رن��ا 
ح��س��ن ال��ع��ج��ي��ل( 
وال���ت���ي س��ج��ّل��ت 
انتصارات  ووثقت 
الشد  من  ابطالنا 
ال���ش���ع���ب���ي م��ن��ذ 
ص����دور ال��ف��ت��وى 
امل��ب��ارك��ة وص���وًل 
السورية،  للحدود 
حمطتها  كانت  التي 
الخرية ووقعت فيها 
الوفد  وقّلد  شهيدة، 
الشهيدة  وال��د  ال��ق��ادم 

)عليه  الشهداء  سيد  بقبة  مباركة  راي��ة 
السلم(.

اقامة حفل للسجناء السياسين
تزامنا مع انتصارات ابطالنا من القوات 
واستذكارًا  الشعبي  والشد  المنية 
السياسين  السجناء  من  كوكبة  لرحيل 
السجناء  أقام  املقبور  الطاغية  ف مطامري 
النبياء  خاتم  قاعة  وف  السياسيون 
بالصحن السيني الشيف حفًل تأبينيًا 
املتويل  ح��ضه  اجلليلة  املناسبة  هب��ذه 
الشيخ  سمحة  املقدسة  للعتبة  الشعي 
من  وع��دد  الكربلئي،  امل��ه��دي  عبد 
من  غفري  ومجع  املقدسة  العتبة  مسؤويل 
السجناء السياسين من كافة املحافظات 
السجون  ف  طوال  سنن  قضوا  الذين 
الشعي  للمتويل  كلمة  وف  املظلمة، 
الشيخ  سمحة  املقدسة  السينية  للعتبة 
الدور  خلهلا  بن  الكربلء  املهدي  عبد 
السياسين  السجناء  به  قام  الذي  الكبري 
واصفًا  اجلائر  السلطان  بوجه  ووقوفهم 
اياهم باملدرسة التي يقتدى هبا موضحًا 
دورهم األن وما قاموا به من اصلح ف 

املجتمع بكل اطيافه.
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العطاء الحسيني

الصحن  ف  النبياء  خاتم  قاعة  شهدت 
»اقرأ  مسابقة  اختتام  الشيف  السيني 
باسم ربك« الول، التي نظمتها مؤسسة 
والدراسات  البشية  للتنمية  ال��وارث 
السينية  للعتبة  التابعة  السرتاتيجية 

املقدسة.
اختتام  حفل  »الحرار«  جملة  وحضْت 
املنظمن  مع  لقاءات  واجرت  املسابقة، 
حتدَث  وقد  فيها،  واملشاركن  للمسابقة 
طلل  الدكتور  ال��وارث  مؤسسة  مدير 
فائق الكميل عن مساعي العتبة السينية 
وثقافيا،  دينيا  املجتمع  تنمية  ف  املقدسة 
ان  اجلميع  عل  خيفى  »ل  الكميل:  وذكر 
العتبة السينية املقدسة تتبنى وتنظم دائم 
الكربلئي  املجتمع  هتم  التي  املشاريع 
املسابقة  هذه  جاءت  واليوم  والعراقي، 
قواه  وايقاظ  النسان  بناء  جانب  من 
الكامنة ف حماولة للرتقاء به من مستوى 

ال افضل«. 
التي  التوعوية  املسابقة  هذه  ان  مبينًا: 
البشية  للتنمية  الوارث  نظمتها مؤسسة 

عدة  تضمنت  السرتاتيجي  والتخطيط 
حماور منها حمور )التنمية البشية والدارة 
اضافة ال اجلانب القتصادي والسيايس 
ال  القائمون  عمد  وقد  والخ��لق��ي(، 
وضع جمموعة مصادر من اجل ان تكون 
هناك استفادة للمتسابق من خلصة هذه 
الكتب واستيعاب اهية هذه املصادر ف 

حياته واملجتمع«.
هذه  نتائج  ع��ل  القائمن  رض��ا  معدا 
ولو  حتقق  ان  استطاعت  التي  املسابقة 
تسعى  التي  اله��داف  من  بسيط  بجزء 
اجل  من  املقدسة  السينية  العتبة  اليها 
ف  وامل��ع��رف  العلمي  اجل��ان��ب  تطوير 
جمموعة  مشاركة  خ��لل  من  املجتمع، 
من  متسابقة   )500( ال  وصلت  علمية 

خمتلف املحافظات العراقية«.
ال  السينية  العتبة  سعي  ع��ن  منوها 
مشاركات  لتشمل  املسابقة  هذه  تطوير 

من خارج العراق.
وحتدث عضو بعثة المم املتحدة الستاذ 
عل عبد السن كمونة قائل: »بالقيقة 

ان املسابقات العلمية التي تقام ف حمافظة 
كربلء املقدسة وباخلصوص التي تكون 
هي  املقدسة  السينية  العتبة  رعاية  حتت 
وجود  عل  تدل  واضحة  اجيابية  رسالة 
استثمر  وحم��اول��ة  كبري  م��ع��رف  ت��وج��ه 
الطاقات العلمية املعرفية خلدمة املجتمع 
المم  من  كبعثة  نحن  وبالواقع  العراقي, 
العلمية  املسابقات  ال هذه  ننظر  املتحدة 
عل انا متثل نقلة نوعية عظيمة للمجتمع 
متثل  ألنا  ل  خاصة،  املقدسة  والعتبات 
ال  يضاف  بل  فحسب؛  الديني  اجلانب 
الذي  وامل��ع��رف  العلمي  اجلانب  ذل��ك 

يصب ف خدمة املواطن و املجتمع«. 
وعرَب املتسابق الكربلئي حممد عبد الرضا 
عن سعادته باملشاركة ف املسابقة العلمية 
من  القتصادي  اجلانب  ف  جاءت  التي 
ان  آمل  الصن،  ف  امل��ارد  كتاب  خلل 
»تستمر العتبة السينية املقدسة ف تطوير 
شانا  من  التي  التوعوية  املسابقات  هذه 
ان تكون العمدة الساسية ف بناء وتطوير 

الفكر املعرف والخلقي لإلنسان«.

قاعة خاتم االنبياء تشهد اختتام مسابقة

حافظات شعبة التبليغ الديني
 يحصلن على مراتب متقدمة

 في مسابقة النخبة الوطنية الثانية 

االحرار: حسنين الزكروطي/ تصوير: احمد القريشي»اقرأ باسم ربك« االولى
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العطاء الحسيني

شهداء السماء 
مالئكة األرض

الشاب حسين علي حبيب العبودي 

الشهيُد الحي

قال رسول الل صل الل عليه وآله:  »أشاف أمتي محلة القرآن«، 
وقال صل الل عليه وآله: معّلم القرآن ومتعّلمه، يستغفر له كل 

يشء ، حتى الوت ف البحر«.
املراتب،  أشف  إل  فحملها  القرآن  محلت  نقية،  بيض  قلوب 
من  وارتوين  القرآن،  روض  ف  تفتحن  الورود  عمر  ف  فتيات 
السبق ف أشف  إحراز قصب  هلَن سوى  العذب، لهمهَّ  معينه 
بذلك  لينلن  القرآين،  املجال  وهو  أل  جمال،  أرقى  وف  تنافس، 
عليهم  البيت  أهل  الثقلن  لثاين  والقربة  اإلهلي،  الرضا  وسام 

السلم . 
لشعبة  التابعة  القرآين  التعليم  وحدة  حافظات  حصدت  وقد   
الوطنية  النخبة  مسابقة  ف  متقدمة  مراتب  عل   الديني  التبليغ 
التابع  القرآن  لعلوم  الوطني  املركز  أقامها  التي  الثانية  النسوية 
لديوان الوقف الشيعي، وذلك بعد أن ترشحن ف مسابقة النخبة 

املحلية اخلاصة بمحافظة كربلء .
ف  الثالثة  املرتبة  عل  خلف(  عل  )مريم  الافظة  حصلت  فقد 
)رقية عل جفيت(  الافظة  فيم حصلت  القرآن،  مسابقة حفظ 

عل املرتبة الثانية ف مسابقة التلوة .
 كم كان لشعبة التبليغ الديني النسوي حضور متميز بم متلكه من 
طاقات ومواهب عرب مشاركتها    بلجنة حتكيم املسابقة؛ والتي 
والبتداء،  الوقف  حتكيم  ف   ) امحد  خدجية   ( باألستاذة  متثلت 
والستاذة ) انتصار فاضل( ف حتكيم النغم والصوت، وقد تم 
املنظمة  اجلهة  قبل  من  الفائزتن  والافظتن  الستاذتن  تكريم 
قاعة سيد األوصياء ف  أقيمت ف  التي  للمسابقة ف الحتفالية 

الائر السني املقدس .

السلم(  )عليه  األكرب  عل  لواء  أبطال  من  بطل 
الرام  حمّرم  من  العاش  يوم  له  تعال  الل  اختار 
جنات  إل  ارحتاله  ويوم  استشهاده،  يوم  ليكون 
العبودي  الشهيد  السعداء،  الشهداء  مع  اخللد 
بطٌل ل تغمض له عن وهو يساعد زملءه، يمل 
وتارة  اخللفيات  إل  به  وي��أت  كتفه  عل  اجلريح 
حتى  واألرض،  العرض  أجل  من  قاتل  أخرى 

لبس تاج الشهادة فرحًا م�ورًا.

حافظات شعبة التبليغ الديني
 يحصلن على مراتب متقدمة

 في مسابقة النخبة الوطنية الثانية 
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�شليــُت الفجــر، وكنت معي كال�شوء، ورجوتك اأن تهب يل �شيائي.. اأنت تعلم انني اأعمى وعمري م�شى بال هدف، وهذا   
هو املي اأحمله فوق روحي، واأنت تب�شر الأمل.. اأن ما ابحث عنه يا �شيدي، هنيهة راحة اأيفء اليها من �شرودي، ورغبة عميقة يف 
اأن اغفو حتت نور اأو�شيائك، واأرهف ال�شمع على �شدى �شوتك، انه عاملك املُحكم املغلق، لي�س فيه حقد ول طمع، حتما �شيجيُء 
الزمــن الــذي ل ينتهــي، و�شاأظل اأناجيك كاأي اأعمى من اجل ذلك الزمن..! وما اأن طلــع �شياء الفجر رجعت ليقظتي وممتلكاتي 

املتالزمات )ا�شٌم ، وطٌن ، عقيدٌة، قدٌر(...
هذا هو اأمل روؤياي واأنا اأم�شي على ال�شواك اأحمل روحي، حتى وقفُت على باِب قبلة اهلل، وكل ما اأعلمُه اأن ثمة اأمانا   
اح�شــُه، والأيــادي الكرمية تفي�ُس علّي باأقداِر خفّية مزدانة بخامت الميــان، اأنها ريح اهلل و�شعتني عند رحمته، واأب�شرته يف 
قلبــي، فَحكمــْت عليه اإرادتي، وغــاب ال�شك من اأمري، فكل ُقبلٍة علــى باب ح�شرته تطفاأ اآهاتي احلــَرى، و�شعرت اأن يف عروقي 
دمــا مــن دمــِه الطاهر، ويف �شدري �شوتــا ل ي�شكت يلهج به ل�شــاين، فاأ�شحى كل ما فيه �شالة، واأ�شبحــت كالفرا�شة اأطوف حول 
نــور �شريحــه بال ملل، �شاأروي له عما يف القلب، عن رغبتي العميقــة يف اأن اغفو لأراه، لن اليقظة تبعثني على العوم يف الوهم، 
واليقظــة اأ�شــواأ عقاب ابتليُت به.. يف قرار روحي �شاأنتظر، واأكرر الدعاء لرغبتي، و�شاأ�شاأل املعول اخلفّي، واأعرف اأن لي�س ثمة 
جميبا عن �شوؤايل، رغم روحي  اأح�ّشت به وهو يثري يّف كل يوم، فاأّخط تاأملي بقلم مرهف ال�شياط التي نفذت يف جراحاته عْبَ 
الزمان وهو يحمل دموع الن�شان وي�شنع النامل املتقدة لتغدو ذات يوم ازاهري يعود تتويجها  لتتاألق كالنجوم بظهور املنتظر.

حيدر عا�شورعنَد بابك تطفأ آهاتي الحَرى

يا حسيُن...

26



اأحمد وحيد ال�شليطيمحـــوُر التأريـــخ
َتـــــــــِعـــــــــَب الــــــــــزمــــــــــاُن ومــــــــــا تــــــــــــــزاُل تــــ�ــــشــــرُي
ـــي ـــرت ـــظ مــــــا زلــــــــــَت اأكــــــــــــَب مــــــن مــــ�ــــشــــاحــــِة ن
ـــه ـــم ـــش ا�ــــــشــــــمــــــاوؤنــــــا �ـــــــشـــــــارت َتـــــــــــــدلُّ عـــــلـــــى ا�
ـــــــــِه  اأر�ـــــــــش يف  حــــــــــوَلــــــــــُه  نـــــــــــــــوٍر  اآبــــــــــــــــــــاُر 
واِقـــــــــــــٌف ـــــة ِ ـــــن ـــــدي امل ـــــى  ـــــش ـــــ� اأق يف  فـــــالـــــلـــــيـــــُل 
ــــــــــــٍر وجتــــــيــــــئــــــُه الـــــــــــــــــــــزّواُر ..اأنــــــــــقــــــــــى زاِئ
ـــــــــــُه  ـــــــــــاأنَّ ــــــريــــــحــــــِه وك ُمـــــــــــتـــــــــــاأِمـــــــــــٌل بــــــ�ــــــش

ـــــسَ ـــــــنـــــــا�ـــــــسِ ِخـــــــــــــــــارَج � وتـــــــــنـــــــــاُم ُكـــــــــــــلُّ ال
ـــــبِه  ـــــق ب عــــلــــيــــه ِ  ـــــى  ـــــك ب ـــــــــــــــــراُب  ال ـــــى  ـــــت ح
ـــــــــٌم ـــــــــِي ــــــــَن ُمِّ ــــــــّت ــــــــي ــــــــــــَن امل واحلـــــــــــــــــــــزُن ب
ــــــــُه ــــــــــوامِل ُقــــــــرَب ــــــــــع ومتـــــــــــــرُّ اأر�ــــــــشــــــــفــــــــُة ال
ــــهــــا ــــــــا هــــمَّ ــــــــــــــــداُه ُدعــــــــــــــــــــــــاَءُه م ـــــــت ي رفـــــــع
قــــلــــبــــِه يف  ــــــــُه  ـــــــــ ـــــــــ َرّب يـــــــدعـــــــو  ـــــــُر  ـــــــه ـــــــن وال
ـــــــــــــــَك داِئـــــــمـــــــًا  رغـــــــــــَم املــــــــمــــــــاِت تــــــظــــــلُّ روُح
ـــــًا بــــــــقــــــــِبَك حــــــيــــــُث لـــــْن  ـــــران ـــــه ـــــش وتـــــــظـــــــلُّ �
ــــــــو لـــيـــوِمـــنـــا  قــــتــــلــــوا الــــــغــــــيــــــوَر اأخــــــــــــــاَك وه
ــــُه ــــوَت �ــــش تــــ�ــــشــــمــــُع  ــــــاَح  �ــــــش لــــــو  الــــــــــذي  ذاَك 
وحـــــــــَدُه ظــــــهــــــُرَك  الــــــطــــــفِّ  يف  ـــْر  ـــش ـــ� ـــك ـــن ي مْل 
ــــًة ــــشّ ــــ� ــــُل ِق ــــق ــــن ــــــــَك كــــــــــاَن ي ــــا ب ــــن ــــشُ ــــا� ــــش ــــ� اإح
ـــــاًل ـــــقـــــاِت ُم يــــــــــــزاُل  ــــــا  م �ــــــشــــــوَتــــــَك  اأنَّ  ــــــــــْن  ِم

ــــــَك مـــــــن الـــــــــــُدهـــــــــــوِر ُدهــــــــــــوُر ــــــت ــــــجــــــاَذَب فــــــت
اأدوُر اأراَك  ـــــكـــــي  فـــــل �ـــــــشـــــــّيـــــــدي  يـــــــــا 
حمـــــفـــــور ـــــــنـــــــا  ـــــــمـــــــاِئ اأ�ـــــــش يف  ــــــُن  ــــــش ــــــ� ــــــُح ف
ـــــور ـــــن ــــــــــــوَل الــــــ�ــــــشــــــريــــــِح ال ــــــٌر ح ُمــــــَتــــــحــــــجِّ
ـــــــًا يـــــــــاأتـــــــــي لــــــــــــُه ويـــــــــــــــزوُر  ـــــــي ـــــــخـــــــّف ـــــــَت ُم
ـــــعـــــوُر ـــــشُ ــــــَو احلــــــ�ــــــشــــــِن � ــــــح ُه ن ــــــــــــــــرَّ َمــــــــــــْن َج

ــــــوُن يــــــنــــــظــــــُر لــــــلــــــطــــــيــــــوِر تــــطــــرُي  ــــــج ــــــش ــــــ� َم
ـــــــــزائـــــــــريـــــــــَن ُقـــــــبـــــــوُر  ــــــــــــــــــاأنَّ �ــــــشــــــكــــــَل ال وك
ــــخــــوُر �ــــش ــــه ِ  ــــي عــــل بــــــكــــــْت  الـــــــــــــــراِب  ـــــــــــَع  وم
ـــــــــكـــــــــٌر ونــــــــكــــــــرُي ـــــــــن ــــــيــــــبــــــكــــــي ُم حــــــــتــــــــى ل
ـــــاِء ُمـــــــــــروُر ـــــم ـــــش ـــــ� واإلـــــــــيـــــــــِه مـــــــن ُطـــــــــــــــُرِق ال
ـــــــــــــوجـــــــــــــوُد واملــــــــبــــــــتــــــــوُر ــــــــــبــــــــــُع امل الإ�ــــــــــش
املـــــــاأ�ـــــــشـــــــوُر ـــــــــــــــــَه  َربَّ يــــــدعــــــو  ـــــف َ  ـــــي ك اْذ 
ــــوُر مــــنــــ�ــــش يــــــــا  املــــــنــــــ�ــــــشــــــوِر  ـــــَك  ـــــِم ـــــش ـــــ� ج يف 
ـــــوُر ـــــش ـــــ� ـــــُح ُمـــــقـــــلـــــتـــــيـــــَك ن ـــــت ـــــف ـــــي ـــــو ف ـــــف ـــــغ ت
تـــــــــّنـــــــــوُر ـــــــمـــــــُه  وجـــــــ�ـــــــش يــــــ�ــــــشــــــتــــــكــــــُن  ل 
ــــوُر ـــــ ـــــ �ــــش ـــــة ِ  ـــــام ـــــي ـــــق ال يـــــــــــــوَم  ـــــــــــُه  وكـــــــــــاأنَّ

ـــــــا مـــــكـــــ�ـــــشـــــوُر  ـــــــُره ـــــــه كــــــــــــلُّ اخلـــــــــــالئـــــــــــِق ظ
مــــــــا لـــــيـــــ�ـــــسَ يـــــنـــــقـــــلـــــُه لـــــنـــــا الــــتــــ�ــــشــــويــــُر 
ــــر  ــــحــــري ــــت ــــــيــــــبــــــداأُ ال ــــــــــن احلـــــــــــــــــروِف �ــــــش وم

27



تراُث العلماء

المرجعية الفكرية 
والمرجعية القيادية

البيت  أله��ل  املرجعيتن  كلتا  مجعت  وق��د 
التي  ال��ظ��روف  بحكم  ال��س��لم(،  )عليهم 
درسناها، وجاءت النصوص النبوية الشيفة 
للنّص  الرئييس  واملثال  باستمرار.  تؤكد ذلك 
الثقلن  حديث  الفكرية  املرجعية  عل  النبوي 
إذ قال رسول الل )صل الل عليه وآله(: )إين 
فيكم  تارك  وإين  فاجيب،  ادعى  أن  أوشك 
إل  السمء  من  الل، حبٌل ممدود  كتاب  الثقلن 
اللطيف  وأنهَّ  بيتي،  أهل  وع��رتت  األرض، 
َعَلهَّ  يردا  حتى  يفرتقا  لن  أنم  أخربين  اخلبري 
فيهم...(  تلفوين  كيف  فانظروا  ال��وض، 
املرجعية  عل  النبوي  للنص  الرئييس  واملثال 
الغدير  حديث  الجتمعي  القيادي  العمل  ف 
حيث أخرج الطرباين بسند جممع عل صحته، 
الل  رس��ول  خطب  ق��ال:  أرق��م  بن  زي��د  عن 

مرجعيتن:  عن  ُتعبِّ  الطبيعية  الظاهرة  تلك  متثلها  التي  علّي  والإمــام  البيت  اأهل  اإمامة  اإنَّ 
وكلتا  والجتماعي،  القيادي  العمل  يف  املرجعية  والأخـــرى  الفكرية،  املرجعية  اإحداهما 
املرجعيتن كانتا تتمثالن يف �شخ�س النبي )�شلى اهلل عليه واآله(، وكان لبّد يف �شوء ما در�شنا 
من ظروف اأن ي�شمم الر�شول الأعظم )�شلى اهلل عليه واآله( المتداد ال�شالح له لتحمل كلتا 
امل�شلمن،  ذهنية  تواجهها  قد  التي  الفراغات  مبلء  الفكرية  املرجعية  تقوم  لكي  املرجعيتن، 
واحلياة،  الفكر  ق�شايا  من  ي�شتجد  فيما  الإ�شالمية  النظر  ووجهة  املنا�شب،  املفهوم  وتقدمي 
للمرجعية  الأول  امل�شدر  ي�شكل  الذي  الكرمي،  الكتاب  معطيات  من  ويغم�س  ي�شكل  ما  وتف�شري 
وقيادة  امل�شرية،  مبوا�شلة  الجتماعية  القيادية  املرجعية  تقوم  ولكي  الإ�شالم،  يف  الفكرية 

امل�شرية الإ�شالمية يف خّطها الجتماعي

  من كتاب )ن�شاأة الت�شّيع وال�شيعة( لل�شهيد ال�شيد حممد باقر ال�شدر )قّد�س �شّرُه(
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حتت  خم  بغدير  وآل��ه(  عليه  الل  )صل 
أن  يوشك  الناس  )أهيا  فقال:  شجرات 
وأنكم  مسؤول،  واين  فأجيب،  أدع��ى 
قالوا  قائلون؟  أنتم  ف��مذا  مسؤولون، 
وج��اه��دت،  بلغت،  ق��د  أن��ك  نشهد 
فقال:  خ���ريًا،  الل  ف��ج��زاك  ونصحت 
وأن  الل،  إّل  إله  ل  أن  تشهدون  أليس 
آتية  الساعة  وأنهَّ  ورسوله،  عبده  حممدًا 
ف  من  يبعث  الل  وأنهَّ  فيها،  ري��ب  ل 
قال:  بذلك  نشهد  بل  فقالوا:  القبور؟ 
يا أهيا الناس، إنهَّ  اللهم اشهد. ثّم قال: 
الل مولي، وأنا مول املؤمنن، وأنا أول 
هبم من أنفسهم، فمن كنت موله، فهذا 
موله � يعني عليًا � اللهم واِل من واله، 

وعاد من عاداه(.
النبويان  النصان  ه��ذان  جّسد  وهكذا 
أمثاهلم،  من  كبري  ع��دد  ف  الشيفان، 
)عليهم  البيت  أهل  ف  املرجعيتن  كلتا 
اإلسلمي  الت��اه  أخذ  وقد  السلم(، 
القائم عل التعبد بنصوص النبي )صل 
وآمن  النصن،  بكل  وآل��ه(  عليه  الل 
املسلمن  اتاه  وهو  املرجعيتن،  بكلتا 
ال��ب��ي��ت، ول��ئ��ن كانت  امل��وال��ن أله��ل 
إمام  لكل  الجتمعية  القيادية  املرجعية 
تعني ممارسته للسلطة خلل حياته، فإنهَّ 
مطلقة ل  ثابتة  حقيقة  الفكرية  املرجعية 
بزمان حياة اإلمام، ومن هنا كان  تتقيد 
وقت،  كل  ف  الّي  العمل  مدلوهلا  هلا 
حمدد  فهم  ال  بحاجٍة  املسلمون  دام  فم 
لإلسلم، وتعرف عل أحكامه وحلله 
بحاجة  فهم  وقيمه،  ومفاهيمه  وحرامه 
ربانيًا  املحددة  الفكرية  املرجعية  إل 
املتمثلة أوًل: ف كتاب الل تعال، وثانيًا: 
وآل��ه(  عليه  الل  )ص��ل  رسوله  سنة  ف 
والعرتة املعصومة من أهل البيت التي ل 
تفرتق ولن تفرتق عن الكتاب كم نصهَّ 

الرسول األعظم )صل الل عليه وآله(.
كان  فقد  الفكرية  املرجعية  إل  بالنسبة 
البيت،  أهل  ف  إقرارها  الصعب  من 
ان��ت��زاع  إل  الج��ت��ه��اد  أّدى  أن  بعد 
إقرارها  َلنهَّ  منهم،  القيادية  املرجعية 
املوضوعية  الظروف  خلق  يعني  كان 
التي متكنهم من تسّلم السلطة واجلمع 
بن املرجعيتن، كم أنه كان من الصعب 
العرتاف  األخرى،  الناحية  من  أيضًا 
اخلليفة  لشخص  الفكرية  باملرجعية 
متطلبات  ألن  السلطة،  يمرس  الذي 
املرجعية الفكرية تتلف عن متطلبات 
بجدارة  فاإلحساس  السلطة..  ممارسة 

ل  والتطبيق،  السلطة  ملمرسة  الشخص 
يعني بحاٍل الشعور بإمكانية نصبه إمامًا 
فكريًا، ومرجعًا أعل بعد القرآن والسنة 
اإلمامة  هذه  ألنهَّ  النظرية.  لفهم  النبوية 
الفكرية تتطلب درجًة عاليًة من الثقافة، 
وكان  النظرية،  واستيعاب  واإلحاطة 
من الواضح إنهَّ هذا ل يكن متوفرًا ف أي 
النظر عن أهل  إذ قطع  بمفرده  صحايب 

البيت )عليهم السلم(.
الفكرية  املرجعية  م��ي��زان  ظ��لهَّ  وهل��ذا 
يتأرجح فرتًة من الزمن، وظل اخللفاء، 
مع  يتعاملون  ال���الت،  من  كثري  ف 
اإلمام عّل، عل أساس إمامته الفكرية، 
أو عل أساس قريب من ذلك، حتى قال 
علٌّ  )لول  عديدة:  مرات  الثاين  اخلليفة 
هللك عمر، ول أبقاين الل ملعضلة ليس 
هلا أبو حسن(، ولكن بمرور الزمن، بعد 
وفاة النبي )صل الل عليه وآله(، وتعّود 
أهل  ال  النظر  عل  تدرجييًا  املسلمن 
البيت، واإلمام عل، بوصفهم أشخاصًا 
الستغناء  أمكن  وحمكومن،  اعتيادين 
أس��اس��ًا،  ال��ف��ك��ري��ة  مرجعيتهم  ع��ن 
وإسنادها ال بديل معقول، وهذا البديل 

ليس هو شخص اخلليفة، بل الصحابة، 
مرجعية  مبدأ  بالتدريج  ُوِض��َع  وهكذا 
الصحابة، ككل، بدًل عن مرجعية أهل 
بعد  النظر  يستسيغه  بديل  وهو  البيت، 
هؤلء  ألنهَّ  املنصوصة،  املرجعية  تاوز 
الل  )صل  النبي  رافق  الذي  اجليل  هم 
وتربته،  حياته  وع��اَش  وآل��ه(،  عليه 

ووعى حديثه وسنته.
امتيازهم  عمليًا  البيت  أهل  فقد  وهبذا 
من  جزءًا  يشكلون  وأصبحوا  الرباين، 
صحابة.  بوصفهم  الفكرية  املرجعية 
الصحابة  عاشه  أن  ق��در  م��ا  وبحكم 
ة،  أن��ف��س��ه��م م���ن اخ���ت���لف���ات ح����ادهَّ
كثري  ف  بلغت،  ش��دي��دة،  وتناقضات 
وَهدر  القتال،  مستوى  ال  األحيان  من 
وكرامته،  اآلخ��ر  الفريق  دَم  فريٍق  كل 
وبحكم  واخليانة،  بالنحراف  واهتامه 
ه��ذه الخ��ت��لف��ات والهت���ام���ات بن 
واملرجعية  الفكرية،  اإلمامة  صفوف 
من  أل���واٌن  نشأت  نفسها،  العقائدية 
جسم  ف  والفكري  العقائدي  التناقض 
ألوجه  كانعكاسات  اإلسلمية،  األمة 
التناقض ف داخل تلك اإلمامة الفكرية 

التي قررها الجتهاد.
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االسرة

وملبس  ال��ولدة  مستلزمات  اشرتيِت 
املولود وحددِت املستشفى كل ذلك مجيل 
سوف  األرج��ح  عل  لكنِك  منه،  ولب��د 
تقضن أغلب وقتك ف الرضاعة وتغيري 
الفاظ وتنويم رضيعك، وغالًبا ما يكون 
فيه.  التفكري  املطبخ هو آخر يشء تودين 
قدوم  قبل  فاحريص عل تهيز مطبخك 
مولودك اجلديد حنى ل يرهقك الشعور 
بالتقصري تاه زوجك ونفسك وأطفالك 
مسئولياتِك  ع��بء  بجانب  اآلخ��ري��ن 

اإلضافية بعد الولدة.
أوًل: املئي الفريزر بالوجبات املجمدة:

جيًدا،  والفريزر  الثلجة  بتنظيف  ابدئي 
فغالًبا لن يتسنى لِك القيام بذلك إل بعد 
فرتة طويلة، ثم أشغل وقتك ف الشهور 
األخرية بالتبضع وشاء لوازم الوجبات 
اللحم  اشرتي  مثًل،  التحضري.  رسيعة 
املفروم واعمل كفتة أو برجر وضعيها ف 
الفريزر لن الستخدام، كذلك يمكنك 
وتتبليها  وتقسميها  الدجاجة  تلل  أن 
أو  البانيه  لعمل  الفريزر  ف  وتضعيها 

مكعبات الدجاج مع الباستا.
قومي بتجهيز الفاكهة والعصائر الطبيعية 
حتتاجينها  فسوف  الفريزر،  ف  وضعيها 
لتهنئتك  واألصدقاء  األهل  قدوم  عند 
عل قدوم املولود اجلديد، ول تنِس تهيز 

أكلت مناسبة للضيوف املفاجئن.
ما  مساحة  تصيص  ��ا  أي��ضً تنيس  ل   
للربونات ف الفريزر إذا ُكنت سرتضعن 
الثدي  حليب  ضخ  ف  وترغبن  ا  طبيعيًّ
األكياس  شاء  ُيمكنك  كذلك  وتزينه. 
من  األم  ح��ل��ي��ب  ل��ف��ظ  امل��خ��ص��ص��ة 
الصيدليات وحفظها ف الفريزر، فسوف 
رضعة  ت��رك  ف  رغبت  إذا  حتتاجينها 
ما  إذا  أو  النوم  ببعض  لتحظي  ملولودك 

ُكنت ستعودين للعمل رسيًعا.
الرضاعة  مستلزمات  تنيس  ل  ثانًيا: 

وإطعام الرضيع:

ا،  ا أم صناعيًّ سواء كنِت سرتضعن طبيعيًّ
مكان  تصيص  إل  حتتاجن  ف��س��وف 

للربونات وشاء جهاز تعقيم هلا وشاء 
كنِت  وإذا  بتنظيفها.  اخلاصة  الفرش 
من  فلبد  الطبيعية،  بالرضاعة  ستكتفن 
املدّرة  والسوائل  األك��لت  تهيز  شاء 
لليب األم وعل رأسهم اللبة والشمر 

والليب.
ومن واقع تربتي الشخصية، فأنصحك 
ف  ألنِك  أيًضا  الطحينية  اللوة  بشاء 
أثناء الرضاعة سوف حتتاجن لتناول أي 
يشء حلو عل مدار اليوم ليمدك بالطاقة 
الوزن  ف  الزيادة  خشيِت  وإذا  اللزمة، 
من  بسكويت  أو  حلوى  عمل  فُيمكنك 
الشوفان  مثل  للحليب  املدرّة  املكونات 

والشمر والعسل األسود.
لتأمن  ستحتاجن  ما  رسع��ان  كذلك 
مطبخك خشية أن يصل رضيعك إل أي 
يشء يؤذيه أو يك�ه دون قصد، كذلك 
خصيص مكانا ألكواب وأطباق الرضيع. 
اليدوي هلرس  اخللط  وأنصحك بشاء 
لتسوية  بالبخار  التسوية  وحلة  الطعام 
ا  الطعام لرضيعك دون أن يفقد الطعام أيًّ

من العنارص الغذائية.
الوقت  توفري  ب��أن  أوصيِك  وأخ���رًيا، 
الذي ستقضينه ف تهيز الطعام وترتيب 
املطبخ، لتحظى ببعض النوم أو العتناء 

بنفسك وبرضيعك.

جهزي مطبخك 
بهذه الطريقة 

قبل الوالدة

ة 
حان

 ري
قع

مو
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االسرة

عوامل  يشّكل  والعاطفة،  الهتمم  إل  وحاجتهم  األجداد  حياة  يطبع  الذي  الفراغ  إن 
ودوافع لتدخلهم ف تربية أحفادهم، فهم يتّلون مكانًة ممّيزًة لدى أجدادهم ويستحوذون 
عل جّل اهتممهم ورعايتهم لدرجة قد تدفعهم للتدّخل ف شؤونم وف أدّق تفاصيل 

تربيتهم، األمر الذي يّتم تناقضًا أو ربم تضاربًا مع توّجهات الوالدين الشابن.
يتدّخل األجداد ف تربية أحفادهم، لشعورهم باملسؤولية تاههم، وبأنم األقرب إليهم 

عاطفيًا بعد والدهيم، فهم يشّكلون استمراريًة جينيًة وملذًا هانئًا هلم ف خريف العمر.
لذا نجدهم حريصن عل متابعة شؤون أحفادهم وعل تلبية متطّلباهتم كافة، متجاوزين 
التي يكون األهل قد فرضوها عل أطفاهلم، ومتناسن  بذلك أحيانًا بعض املمنوعات 
ف  اخلاص  أسلوهبم  فرض  وحماولن  الناشئة،  الصغرية  األرسة  واستقللّية  خصوصّية 
يزالون  ل  نظرهم،  ف  األبناء  وألّن  واألمثل،  األفضل  األسلوب  بأّنه  لقناعتهم  الرتبية 

يفتقرون إل اخلربة التي يتمتعون هبا!
إذ  تعبريًا عن عاطفتهم،  األشّد  أحفادهم هم  بعيدًا عن  يعيشون  الذين  ولعّل األجداد 
يلجؤون إل مّد الطفل بكمٍّ كبري من الب ومن التدليل املفرط ف أقرص مدة ممكنة، ف 
حن نجد أولئك الذين يتشاركون املسكن نفسه مع أحفادهم، أكثر تناغًم وانسجامًا مع 

أسلوب الوالدين الرتبوي، فهم بمثابة الشكاء القيقين ف تنشئة األطفال وتربيتهم.
ومّما ل شك فيه أّن الفراغ الذي يطبع حياة األجداد وحاجتهم إل الهتمم والعاطفة، 
تربية  ف  لتدخلهم  ودوافع  عوامل  يشّكل  بأهيتهم،  يشعرهم  دور  لعب  عن  وبحثهم 

أحفادهم.
ازدادت درجة هذا  الذات عامًل مؤّثرًا لدى كل من اجلّدين، فكّلم  الرضا عن  ويعترب 
العامل، كّلم كانت علقة اجلد أو اجلدة بالفيد صحّية ومتوازنة، وإل جلأ إل اإلفراط ف 
التدليل وإغداق الب عل أحفاده لدرجة قد تصل إل حد التواطؤ معهم وتاوز لئحة 

املمنوعات والضوابط املفروضة من قبل األهل!
سلبّيات وإجيابّيات

- بناء شخصّية غري ناضجة، تتلقى األوامر والنواهي من جهات عّدة ومتناقضة، وقد 
جيد الطفل ف ذلك، باإلضافة إل عامل تواطؤ األجداد معه أحيانًا ف التسرّت عل خطأ 
ارتكبه أو ف محايتهم له أو ف حصوله عل ما يريد بغض النظر عن موافقة األهل، خمرجًا 
يدفعه  املنزل، مما  إطار  التي يرص األبوان عل فرضها ف  الضوابط والقيم  ومفرًا من 

لحقًا إل الترصف باخلفاء دون مراجعة أبويه أو الوقوف عند رأهيم.

ان  ل��ك��م  ق��ل��ت  ل��و  أب��ال��غ  ل  إين 
العصمة  بيت  ألهل  املوالية  امل��رأة 
قد  ال��س��لم(  )عليهم  وال��ط��ه��ارة 
متمسكة  بأنا لزالت  للعال  أثبتت 
يمثل  ألن��ه  حجاهبا  عل  وحمافظة 
حيث  وعفافها  وحريتها  كرامتها 
خلل  م��ن  امل��وال��ي��ة  امل���رأة  أثبتت 
إل  وال��ذه��اب  ال��زي��ارات  مواسم 
قادرة  بأنا  املقدسة  األماكن  زيارة 
لكل  حسنة  ق��دوة   تكون  أن  عل 
بالجاب  التمسك  ف  العال  نساء 
م��ن خلل  ال��ع��ال  م��ا لظه  وه��ذا 
املسريات  ف  ومشاركتها  تواجدها 
ملواساة  املقدسة  العزائية  واملواكب 
نساء  بسيدة  واقتداء  زينب  للعقيلة 
فاطمة  الكربى  الصديقة  العاملن 

الزهراء عليها السلم
أنت  ما  استمري عل  املوالية:  أيتها 
وحافظي  وعفاف  صون  من  عليه 
اكتساب  من  إليه  وصلت  ما  عل 
واثبتي  املنحى  هذا  ف  طيبة  سمعة 
خلل  من  أن��ك  جديد  من  للعال 
أنك  املليونية  العزائية  امل��س��ريات 
عقائل  ومتثلن  بحجابك  متمسكة 
والزاكيات  النبوة  وحرائر  الرسالة 
القب  م���دى  ع��ل  ال��ط��اه��رات 
واألزمنة السابقة واللحقة ، فكوين 
قلعة ف الصمود والتحدي لكل من 
للنيل من حرية وكرامة  ينوي الش 

وشف املرأة املسلمة.

دور األجداد في االسرة 

النبوة  ح��رائ��ر 
حسنة  ق���دوة 
ل�����ل�����م�����رأة  

المؤمنة 
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الرياء

قال الباقر عليه السالم: »ثالث هن قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله، ونسي ذنوبه، وأعجب برأيه«.
وقال الصادق عليه الســـالم: »أتى عالم عابدًا فقال له: كيف صالتك؟ فقال: مثلي ُيسأل عن صالته؟ وأنا 
أعبد الّله تعالى منذ كذا وكذا، قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي حتى تجري دموعي. فقال له العالم: فإن 

ضحكك وأنت خائف خير من بكائك وأنت ُمِدل، إّن المدل ال يصعد من عمله شيء«.
وعن أحدهما عليهما الســـالم، قال: »دخل رجالن المســـجد أحدهما عابد واآلخر فاســـق، فخرجا من 
المســـجد، والفاســـق صّديق، والعابد فاسق، وذلك: أنه يدخل العابد المســـجد مداًل بعبادته، ُيدّل بها، 
فيكون فكرته في ذلك، ويكون فكرة الفاســـق في الندم على فســـقه، ويســـتغفر الّله تعالى لما َذَكَر من 

الذنوب«.
وعن أبي عبد الّله عن آبائه عليهم الســـالم قال: »قال رســـول الّله صلى الّله عليه وآله: لوال أّن الذنب 

خير للمؤمن من العجب، ما خّلى الّله بين عبده المؤمن وبين ذنب أبدًا«.
والجدير بالذكر: أّن الُعجب الذميم هو استكثار العمل الصالح، واإلدالل به، أما السرور به مع التواضع 

لّله تعالى، والشكر له على توفيقه لطاعِته، فذلك ممدوح وال ضير فيه.

00

العجب

قال الصادق عليه الســـالم: »كل رياء شـــرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لّله 
كان ثوابه على الّله«.

وقال عليه الســـالم: »ما من عبٍد يســـرُّ خيرًا، اال لم تذهب األيام حتى يظهر الّله له خيرًا، وما من عبد 
ُيسر شرًا اال لم تذهب األيام حتى يظهر له شرًا«.

وعنه عليه الســـالم قال: قال رســـول الّله صلى الّله عليه وآله: »ســـيأتي على النـــاس زمان تخبث فيه 
ســـرائرهم، وتحســـن فيه عالنيتهم، طمعًا في الدنيا، ال يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياءًا، 

اليخالطهم خوف، يعّمهم الّله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فال يستجيب لهم«.
وعن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السالم قال: قال رسول الّله صلى الّله عليه وآله »يؤمر برجال 
الى النار، فيقول الّله جل جالله لمالك: قل للنار ال تحرق لهم أقدامًا، فقد كانوا يمشون الى المساجد، 
وال تحـــرق لهم وجهًا، فقد كانوا يســـبغون الوضوء، وال تحرق لهم أيديًا، فقـــد كانوا يرفعونها بالدعاء، 
وال تحرق لهم ألســـنًا، فقد كانوا يكثرون تالوة القرآن. قال: فيقول لهم خازن النار: يا أشـــقياء ما كان 

حالكم؟ قالوا: كّنا نعمل لغير الّله عز وجل فقيل لنا خذوا ثوابكم ممن عملتم له«.

تراث اهل البيت 
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قال اإلمام الكاظم )عليه السالم( : ما حّسن اهلل ُخلق عبد وال 
َخلقه ، إال استحيى أن ُيطعم لحمه يوم القيامة النار ..

سرَّ اخاك يسّرك اهلل

الدين في اربع كلمات
ُه َعزَّ َو َجلَّ ِإَلى  ُه َقاَل : » َأْوَحى اللَّ ـــالم ( أنَّ ادِق )عليه السَّ ُرِوَي َعْن اإلماِم َجْعَفر ْبِن محمٍد الصَّ

ي َسَأْجَمُع َلَك اْلَكَلاَم ِفي َأْرَبِع َكِلَماٍت . الم ( َأنِّ آَدَم )عليه السَّ
َقاَل : َيا َربِّ َو َما ُهنَّ ؟

َقـــاَل : َواِحـــَدةٌ  ِلـــي ، َو َواِحَدةٌ  َلَك ، َو َواِحَدةٌ  ِفيَما َبْيِني َو َبْيَنـــَك ، َو َواِحَدةٌ  ِفيَما َبْيَنَك َو َبْيَن 
اِس . النَّ

ى َأْعَلَمُهنَّ . ْنُهنَّ ِلي َحتَّ َقاَل : َيا َربِّ َبيِّ
ِتي َلَك َفَأْجِزيَك ِبَعَمِلَك َأْحَوَج َما َتُكوُن  ا الَّ ِتي ِلي َفَتْعُبُدِني َلا ُتْشـــِرُك ِبي َشـــْيئًا ، َو َأمَّ ا الَّ َقاَل : َأمَّ
اِس  ِتي َبْيَنَك َو َبْيَن النَّ ا الَّ َعـــاءُ  َو َعَليَّ اْلِإَجاَبةُ  ، َو َأمَّ ِتي َبْيِني َو َبْيَنَك َفَعَلْيَك الدُّ ـــا الَّ ِإَلْيـــِه ، َو َأمَّ

اِس َما َتْرَضى ِلَنْفِسَك ، َو َتْكَرُه َلُهْم َما َتْكَرُه ِلَنْفِسَك » َفَتْرَضى ِللنَّ

كان النجاشـــي - وهو رجل من الدهاقين - عاماًل على األهواز وفارس، فقال بعض أهل عمله ألبي عبد 
الّله عليه الســـالم: إن في ديوان النجاشـــي علّي خراجًا، وهو ممن يدين بطاعتك، فان رأيت أن تكتب لي 

اليه كتابًا. قال: فكتب اليه أبو عبد الّله: »بسم الّله الرحمن الرحيم ُسر أخاك يسرك الّله«.
فلما ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه، فلما خال ناوله الكتاب وقال: هذا كتاب أبي عبد الّله عليه السالم، 
فقبلـــه ووضعـــه على عينيه ثم قال: ما حاجتك؟ فقال: علّي خـــراج في ديوانك. قال له: كم هو؟ قال: هو 

عشرة آالف درهم.
قال: فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه، ثم أخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل، ثم قال له: هل سررتك؟ 
قال نعم. قال: فأمر له بعشرة آالف درهم أخرى فقال له: هل سررتك؟ قال: نعم جعلت فداك. فأمر له 
بمركب، ثم أمر به بجارية وغالم، وتخت ثياب، في كل ذلك يقول: هل ســـررتك؟ فكلما قال: نعم، زاده 
حتى فرغ، فقال له: إحمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسًا فيه حين دفعَت إليَّ كتاب موالي فيه، وارفع 
إلّي جميع حوائجك. قال: ففعل، وخرج الرجل فصار الى أبي عبد الّله عليه السالم، فحدثه بالحديث على 

جهته، فجعل يستبشر بما فعله.
قال له الرجل: يابن رسول الّله قد سّرك ما فعل بي؟ قال: اي والّله، لقد سّر الّله ورسوله

تراث اهل البيت 

33



الرحمة 
المهداة

مشاركات 

ُيْؤِمُنوَن  ِذيَن  الهَّ َجاَءَك  ))َوإَِذا  تعال  قال 
ُكْم  َربُّ َكَتَب  َعَلْيُكْم  َس��َلٌم  َفُقْل  بِآَياتَِنا 
َة ...( النعام 54 . قال  مْحَ الرهَّ َنْفِسِه  َعَلٰ 
رسول الل )صل الل عليه واله( : )أدبني 
كأدب  أدب  وأي   ) تأديبي  فأحسن  ريب 
نفس  وأي  واألرض  السموات  خالق 
كنفس  الهلي  األدب  فيها  ويثمر  ينمو 
أدب  لقد  وال��ه(  عليه  الل  )ص��ل  حممد 
الزكية  الطيبة  النفس  هذه  سبحانه  الل 
للعاملن  الرمحة  رسالة  لمل  ليؤهلها 
التي هبا وبصاحبها متت مكارم الخلق 
الل  النبي)صل  تعال  الل  أدب  ولقد   .
عليه واله(  ف العديد من اآليات ومنها 
)صل  الل  رسول  م  ُتعلُّ وهي  اآلية  هذه 
كيف  الل  خلق  وخ��ري  وال��ه(  عليه  الل 
يسلك ويعامل الضعفاء واملساكن فكان 
ويقول  والرتحيب  بالبشاشة  يلقاهم 
نفسه  هلم سلم عليكم كتب ربكم عل 
ف  داموا  ما  معهم  نفسه  ويبس  الرمحة 

جملسه حتى يكونوا هم الذين ينرصفون. 
الل  )صل  حممد  األكرم  النبي  كان  وإذا 
عليه واله( هو املقصود من قبل الل تعال 
بالتأيس  مامورون  فنحن  التأديب  هبذا 
والقتداء به فل نكرم أحدًا ملال أو جاه 
ونحرتم  نكرم  وان��م  ل��ون  أو  جنس  أو 
للدين واخللق الكريم . لقد كانت الياة 
عليه  الل  النبي حممد )صل  قبل  البشية 
ال  النبي  فرفعها  الضيض  ف  وال��ه( 
ف  ابقائها  عل  نعمل  ان  فعلينا  القمة 
اذا ل نعمل عل رفعها  القمة عل القل 
اكثر . حيث تتصدر الخلق الرذيلة ف 
اجلنس  عصبيات  وتظهر  املتحض  العال 
واللون .  أما ف رحاب أخلق السلم 
ثراء  ول  ج��اه  ول  ل��ون  ول  جنس  فل 
البش  اف��راد  بن  فضل  هنالك  وليس 
املبدأ  هذا  وف  والتقوى  بالسلم  إل 
تواضع  رس  يكمن  واإلي��مين  السلمي 
كبار علمء السلم وعل رأسهم مراجعنا 

اليهم  يصل  حيث  التاريخ  عرب  العظام 
باب  دون  السواء  عل  والصغري  الكبري 
بم  سجيته  عل  وخياطبهم  حجاب  ول 
شاء دون تكلف كم كان رسول الل)صل 
عل  جيلسون  حيث  وال���ه(   عليه  الل 
الرض مبتعدين عن كل مظاهر الرتف 
مبتعدين  وكذلك  والرفاهية  والبذخ 
واملسموعة  املرئية  العلم  وسائل  عن 
وحب  الرياء  عن  بعدين  يكونوا  لكي 
لقوله  مصداقا  يكونوا  ولكي  الظهور 
تعال) وعباد الرمحن الذين يمشون عل 
ُيقّرهبم  التواضع    وهذا  هونا(  الرض 
واملظلومن  واملستضعفن  الفقراء  من 
كم كان رسول الل ) صل الل عليه واله( 
فقراء  من  وغريهم  الصّفة   أهل  جيالس 
السلمية  الرسالة  ص��در  ف  املؤمنن 
ويتفقد أحواهلم وكأنه واحدا منهم فهذا 
بنا أن  نبينا صاحب الذكرى وحرّي  هو 

نفتخر به   .

بدري االعرجي
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مشاركات 

،تلص  خطوة  كل  عند  نفسك  تد  ان  حاول   . معينة  حمطة  عند  تقف  ل 
 . النجاحات  بالكثري من  مليئة  الجيابية، روحك  السلبية وابحث عن  من 
حاول ان تسدها عل ارض الواقع.الفشل ليس ناية حياتك بل هو بداية 
َتغلَب   ، فشل  بداياهتا  كانت  واملتفوقة  املميزة  املشاريع  اغلب  نجاحك، 
النظر ال الوراء ...َغري  اصحاهبا عليه - الفشل - فنجحوا بتحطيم صنم 
منه  فتصنع  الديد  تصقل  املتكررة  فاملحاولت  المكان  قدر  نفسك  من 
أللئ لمعة ، وأصل الذهب معدن اعتيادي حافَظ عل قيمته فصار من اغل 
النقدية العاملية  املعادن ومن امجل املقتنيات ..حافظ عل قيمتك ، فالعملة 
حتى اذا  تعرضت ملجموعة ظروف تغيري بعض ملمح العملة النقدية عند 
عرضها عل احدهم سيتقبلها ببساطة ويقتنيها والسبب ألنا حافظت عل 
أمر رائع  بالذنب من اخلطأ  الشعور  الظروف .!  هيئتها وحتملت كل تلك 
ويعطيك ميزة خاصة بك عليك ان حتافظ عليها حتى تستطيع صنع التوازن 
ان  وحاول  نفسك  سامح  ولكن   ، نفسك  إلجياد  فيه  واملرغوب  املطلوب 
تصالها حتى ل تقع بمثل هذه املشاكل من جديد. اغلبنا عندما يتعرض ال 
مشكلة ل يرى ال العلمة السوداء فيها ويتغافل بذلك عن النور البيض 
الذي ييطها وهو ببساطة الل الذي يبحث عنه أخرج من املشكلة حتى 
تد هلا حل وتعامل معها عل انا ل تصك. قيمة النسان بتقديم العون 
والغرور  فاملَنِية   ، اقرانه  وبن  بينه  النفيس  التوازن  عل  والفاظ  حوله  ملن 
وبن  بينك  ��ول  حَتُ التي  النفسية  الضطرابات  من  جمموعة  هي  والتكرب 
انه  أبتعد خطر فانه رسيع الشتعال!مصادرة القوق بدعوى  نجاحك .. 
ل يق لشيك ان يأخذ ولو شيئا معنوي منها هذا اجحاف سيغري املسلك 
املناسبة  الوسيلة  تد  ان  عليك   ، فيه  النجاح  ملمح  يغيري  و  للعمل  العام 
للتواصل مع الشكاء فهذا يعد بذاته نبض العمل .. اهيا النسان الباحث 
ارتقي بأفكارك ومهم تغريت سعة تفكريك اطلب املزيد واعطي لعقلك عل 
الدوام راحة فكرية تعله يشتاق للكتاب .. الضغط والبحث عن املشاكل 
ل يغري الطبيعة الجتمعية ال نحو األسوأ فأبحث عن اللول قبل ان تتفوه 

بأي كلمة ، فالكلم ِحراب ، ترح ، وقد تقتل.

ليس  النتمء(   – الصدق   – الوفاء   – )الخ��لص 
صميم  من  تنبع  ترصفات  هي  ما  بقدر  زائفة  مظاهر 
النفس، وألنه من الصعب علينا ف كثري من الحيان 
وصدقها  ال��ت��رصف��ات  ه��ذه  صحة  م��دى  نتبن  أن 
اصبح  أن  بعد  المور  فيه  اختلطت  زمان  ف  خاصة 
عادات  – النتمء(  – الصدق  – الوفاء  )الخلص 
قديمة )أكسبا ير(، ل يمكن الرجوع اليها كي ل تتهم 
لألغلبية  املتحض  البشي  العقل  ف  بالقديم..واملثري 
تتجاهل  التي  النعامة  مثل  يترصفون  أنم  العظمى  
ف  تعنيها  ل  وكأنا  هبا  ييط  التي  املخاطر  معظم 

يشء...
اعتقادا  الرتاب  ف  رأسها  تدفن  النعامة  أن  املعروف 
كذلك  ت��راه...  ل  دامت  ما  يراها  ل  الصياد  ان  منها 
املخاطر  من  الكثري  وتتغافل  تتجاهل  الناس  بعض 
زمامري  يطلقون  اهلروب  أذى، وعند  يصيبها  ل  طاملا 

فشلهم ويسمونا عادات قديمة...
هل يعلمون ان النعامة افضل منهم ألنا عندما تواجه 
اخلطر ول تد مهربا تبدو ككومة يصعب متييزها بم 

حوهلا اي تتكيف بأجواء الطبيعة وتدع الصياد...  

خليك مع نفسك
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االخالص واالنتماء
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عجيبة  ق��درة  ال��ب��شي  ال��دم��اغ  يملُك 
مدار  عل  باستمرار  والتطور  التغري  عل 
تنمية  بإمكانك  أن��ه  يعني  مم��ا  ال��ي��اة، 
اي  ف  العقلية  قدراتك  وتطوير  ذكائك 
عمر، و تذّكر أن ضعف القدرات العقلية 
الذكاء  أن  كم  بالعمر،  مرتبطا  امرًا  ليس 
السن، ولكن معظم  مرتبطًا بصغر  ليس 
الذكاء  التي يدث فيها تراجع  الحوال 
وضعف القدرات العقلية مع تقدم العمر 
العقل  تدريب  وعدم  الكسل  عن  تنتج 

وتنشيطه. 
وهنالك العديد من الساليب والطرائق 
العقلية  القدرات  وتطوير  الذكاء  لتنمية 

واملحافظة عليها مدى الياة:
أفضل  تعد  إذ  العقلية:  التمرين   .1
الذكاء  لتنمية  وال��ط��رائ��ق  الس��ال��ي��ب 
أكدت  وقد  العقلية،  القدرات  وتطوير 
أفضل  أن  الطبية  ال��ت��ج��ارب  ب��ع��ض 
الذكاء  لتنمية  وال��ط��رائ��ق  الس��ال��ي��ب 
القيام  هي  العقلية  ال��ق��درات  وتطوير 
املخ  خليا  حتفز  لّنا  العقلية؛  بالتمرين 
مخ  خليا  وتنشيط  تفعيل  عل  وتعمل 
ممارسة  عل  دائ��ًم  واظ��ب  لذا  اإلنسان، 
أي نوع من أنواع الرياضات العقلية ولو 
جداول  أو  األلغاز  كحل  بسيطة  كانت 
أو  املنطقية  الل��ع��اب  او  ال��س��ودوك��و 

النقاش الفكري مع الصدقاء.

2. ك� الروتن: ليست التمرين العقلية 
نشطة،  امل��خ  خليا  جيعل  ما  هي  فقط 
والغريبة  اجلديدة  الطرائق  إجياد  ولكن 
أن  شأنا  من  العال  ورؤي��ة  التفكري  ف 
حُتسن وظائف األجزاء غري النشطة وغري 
أيضا  تستطيع  املخ، حيث  املستخدمة ف 
أن ترب اشياًء جديدًة، بأن تقوم بأعمل 
لبيتك  او  لعملك  وتذهب  دائًم،  جديدة 
أماكن  إل  تسافر  أو  جديد،  طريق  عرب 
وق��درات  مواهب  وتكتشف  جديدة، 

جديدة ف نفسك. 
فعالة  وسيلة  هو  الدائم:  التساؤل   .3
بأن  العقلية  وق��درات��ك  ال��ذك��اء  لتنمية 
وأّل  يشء  كل  عن  السؤال  دائم  حتاول 
ف  صعبًا  أو  عليك  غامضًا  شيئًا  ت��رتَك 
الفهم؛ بل اجعلها عادة جديدة بأن تسأل 
نفسك دومًا )ملاذا( او )كيف( عل األقل 
سيصبح  عندها  اليوم،  ف  م��رات  عش 
لكّم  ُتذهل  وس��وف  نشاطًا  أكثر  خمك 
ف  لك  ستظهر  التي  واللول  الفرص 

حياتك وعملك. 
4. الثقُة ف قدراتك: أن األوهام الشائعة 
ف  يسهم  من  هي  السن  ف  التقّدم  حول 
العقلية بشكل  الذكاء والقدرات  تدهور 
نفسه،  العمر  ف  التقّدم  من  أكثر  خطري 
ذكاءهم  ان  يتوهون  ال��ذي��ن  فالناس 
الشيخوخة  بسبب  يرتاجعان  وذاكرهتم 

للتدهور  العقلية  قدراهتم  يعّرضون  فهم 
أكثر بسبب هذا الوهم. 

ارتفاع  أن  ُوجد  لقد  املستمر:  التعّلم   .5
مستوى التعليم لإلنسان يرتبط بوظائف 
عمره،  تقّدم  عند  لديه  أفضل  عقلية 
قد  املتقدم  التعليم  أن  اخل��رباء  ويعتقد 
يساعد ف الفاظ عل قوة قدراته العقلية، 

بتعويد اإلنسان زيادة نشاطه الفكري. 
أفضل  من  اجليد:  النوم  و  ال��غ��ذاء   .6
الساليب لتنمية الذكاء وتطوير القدرات 
أنهَّ  ال��دراس��ات  أظهرت  فقد  العقلية، 
تدهور  درء  عل  العمل  اإلنسان  بإمكان 
من  والتقليل  لديه  اإلدراك  ق���درات 
العادات  عل  بالفاظ  لديه،  العتِه  خطر 

الصحية بشكل عام.
بعض  أتبتت  الرياضية:  التمرين   .7
الساليب  أفضل  أن  الطبية  التجارب 
بالتمرين  القيام  هي  الذكاء  نسبة  لزيادة 
عل  تساعد  لن��ا  ال��دوري��ة  الرياضية 
لذا  اإلنسان،  مخ  خليا  وتنشيط  حتفيز 
واظب دائًم عل ممارسة أي نوع من أنواع 
الرياضة ولو كانت بسيطة كرياضة املي 
بالتايل  الدموية  الدورة  لتنشيط  ال�يع 

زيادة نسبة الكسجن الواصل ال املخ.
والتنمية  الذات  تطوير  معهد  املصدر/ 

البشية.

لتنمية الذكاء 
و تطوير القدرات 

العقلية

تنمية بشرية

7 طرائق 

36



تنمية بشرية

األمر  حقيقة  ف  الصحفي  السبق  يتمّثل 
صور  من  غريه  من  أكثر  الصحفي  باخلرب 
الصول  أن  حيث  الصحفية  األع���مل 
يشكل  به  والنفراد  الصحفي  اخلرب  عل 
للمؤسسة  أو  للصحيفة  الصحفي  السبق 
صحفي  خرب  كل  ليس  ولكن  اإلعلمية 
كلب  عض  »ف��إذا  صحفيا  سبقا  يشكل 
إنسانا فهذا ليس بخرب صحفي، ولكن إذا 
عض إنسان كلبا فهذا هو اخلرب الصحفي«. 
الصحافة  من  األول  الغاية  إن  القيقة  ف 
الصالح  مت��س  ال��ت��ي  األخ��ب��ار  ه��ي مج��ع 
بناء  األسايس ف  الجر  العام، واخلرب هو 
اخلرب  ومصادر  وحديثًا،  قديًم  الصحيفة 
عل  يعتمد  حيث  الداخل،  منها  متعددة 
األخبار  ه��ذه  مجع  ف  الصحيفة  مندويب 
املصادر  ومنها   ، هبا  الصحيفة  وتزويد 
األنباء  وك��الت  تعترب  حيث  اخلارجية، 
األخبار  جلمع  رئيسيًا  م��ص��درًا  العاملية 
اخلاصن  للمراسلن  باإلضافة  اخلارجية 
الصحفي  فاخلرب  اخل��ارج،  ف  بالصحيفة 
الوسائل  لكافة  الفقري  العمود  يعترب 
اجلديد  ثناياه  ف  يمل  ألن��ه  اإلعلمية 
توضيحا  وينقل  الوقائع  من  واملتجدد 

وتفسريا وتفاصيل األحداث. 
يمتاز  الصحفي  اخل���رب  ف���إن  وب��ال��ت��ايل 
املعلومات  ثناياه  ف  يمل  ألنه  بخطورته 
أرجاء  ف  تقع  هامة  أحداث  عن  الدقيقة 

املواقف  ف  مباش  بشكل  ويؤثر  العال، 
كبريًا  دورًا  يلعب  كم  الدولية،  واملصالح 
األحداث  من  الدولية  املواقف  حتديد  ف 
من خلل مدى التأثري السلبي أو اإلجيايب 

بأبعادها. 
خ��ربًا  نقله  عند  الصحفي  ع��ل  وجي��ب   
معينًا  أن يتوخى الدقة ف نقل هذا اخلرب، 
ويتحّرى عن مدى صدقه، ألنه قد يؤدي 
األف��راد  بن  العلقات  توتر  إل  بالتايل 
أحيانًا وبن الدول أحيانًا أخرى، مما يؤثر 
فالصحفي  الوطنية؛  املصلحة  عل  سلبًا 
يكون  أن  عليه  جيب  لألخبار  تقّصيه  أثناء 
اخلرب  صدق  مدى  عل  الكم  عل  ق��ادرًا 
األخبار  أن  كم  بكتابته،  يقوم  ذلك  وبعد 
وحتمل  مصداقية  ذات  تكون  أن  جيب 

األسلوب املشّوق.
والوقائع  املجهولة  األخبار  نش  ويعترب 
أش��د  م��ن  الصحيحة  وغ���ري  امل��ب��ت��ورة 
املخالفات ملبادئ آداب املهنة التي توجب 
املسؤولية، واخلرب املجهول هو ليس اخلرب 
املصدر،  واضحة  ملعلومات  املستند  غري 
من  فالكثري  حمله،  املعروف  غري  ولكنه 
عل  التعمية  إل  يعمدون  الصحفين 
هدفن،  إل  للوصول  اخل��رب  يتناوله  ما 
إذا  القانون  عقاب  من  اإلف��لت  األول 
انتهاكا  أو  سبًا  أو  قذفًا  اخلرب  تضمن  ما 
الثاين  اهل��دف  أما  اخلصوصية،  ف  للحق 

الرّد والتصويب، فم دام  فهو تفويت حق 
إلزام  فإن  معروف  غري  اخلرب  يتناوله  ما 
اجلريدة باحرتام حق الرد ل يكون بدوره 
الدقة  تقتيض  الصحافة  فرسالة  ملزمًا، 
تستوجب  ممارستها  وإن  واملوضوعية، 
التأكد من صحة املعلومات واألخبار قبل 

نشها. 
النية،  حسن  اخلرب  ف  يتوافر  أن  جيب  كم 
ال   الناش  أو  الكاتب  هيدف  أن  ينبغي  إذ 
املشع  أجاز  أجلها  من  التي  الغاية  حتقيق 
هذا الق وهي خدمة املصلحة العامة من 
املجتمع،  هتم  التي  األم��ور  كشف  خلل 
التشهري  هو  اخل��رب  من  اهل��دف  ك��ان  ف��إذا 
فإن  السخرية  أو  التهكم  أو  النتقام  أو 
فالصحافة  منتفيًا،  يكون  النية  حسن 
األخبار،  تقديم  ف  بحرية  مهمتها  متارس 
ف  وتسهم  واملعلومات،  والتعليقات، 
القانون  ح��دود  ف  والعلوم  الثقافة  نش 
والقوق  الريات  عل  الفاظ  إطار  وف 
الياة  حرية  واحرتام  العامة  والواجبات 

اخلاصة لآلخرين وحرمتها.
األخبار  نش  ف  الصحافة  حرية  إن  إذن 
مصلحة  للخرب  يكون  أن  ف  م��شوط��ة 
اجتمعية وحتى تتوافر تلك املصلحة فإنه 
والواقعة  صحيحًا  اخلرب  يكون  أن  جيب 
ذاهت��ا  ف  صحيحة  اخل��رب  يتناوهلا  ال��ت��ي 

وصحيحة ف نسبتها ملن نسبت إليه. 

السبُق الصحفي وضوابطه
د. ماجد الحّياري
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ط، عند بعض أهل املغرب واخلليج بمعنى  مَت�غهَّ يقاُل: 
صحيح  والستعمل  حد،  ألقىص  كيديه  أعضاءه  د  مدهَّ

جاء ف اللغة إلنسان أو حيوان.
املصدر/ العباب للصاغاين

إن كان هلا سور،  إل  الديقة حديقًة  ُتسّمى  * ل 

فإن ل يكن هلا سور فهي بستان.

ى املائدة مائدًة إل إن كان عليها طعام،  * ل ُتسمهَّ

فإن ل يكن عليها طعام فهي ِخوان.

* ل ُتسّمى الكأس كأسًا إل إن كان فيها شاب، 

فإن ل يكن فيها شاب فهي قدح.

* القطر بفتح القاف املطر، وبك�ها النحاس.

* تقول هو عاطل عن العمل، وهذا خطأ فالعاطل 

هي املرأة التي ل ُحِلهَّ هلا، والصواب أن تقول هو 

رجل باهل!

زي��ادة  بمعنى  كلها  الرجيف:  و  الوجيف   *

ضبات القلب إل أن الوجيف بسبب الفرحة أما 

الرجيف بسبب اخلوف.

لغتنا العربية
فائدة لغوية

عل  التلميذ  ليكون  ضوري،  أمر  املدرسة  ف  املخترب  وجود 
متاس مباش مَع التطبيق العمل واستخدام الوسائل التعليمية.. 
أمتنى أن حتظى مدارسنا بمخترب حتى وإن كان بسيطًا، والعمل 
عل توفري الوسائل التعليمية مع بيئة سليمة )جلوس التلميذ � 

اإلنارة � السلمة الصحية(.

جسر الناصرية - 1917

مختبر العلوم

38



الزنجيل

جحا والوالي

من أقواِل العرب

الحمامُة والغراب

ف ذلك اليوم الذي ُتشق فيه األرض بنور رهبا، سيدخل اهلواء رئتّي عذبًا  كنسمت الفجر؛ 
حُمياه  ف  أبتسم  واشتياق،  هلفة  بكل  املوعود  حول  سأحلق  كالفراشات،  روحي  وسرُتفرُف 

وأرّدُد: مولي لقد عدت!؛ أهًل بعودتك، اهًل بعودتْك.

حنان ناظم أهاًل بعودِتْك

سألت الممة البيضاء، القابعة ف قفصها بجوار الغراب األسود: 
� لبد إنك حزنت شديدًا حتى انك ل تستبدل لونك األسود هذا أبداً ...؟ 

فأجاب من غري تفكري: 
� ولبد إن أفراحك، أيتها الممة، ل يناسبها إل هذا البياض، مع إننا مجيعا ً ل 

نغادر هذا السجن! 

أسرتاليا،  سيدين،  جامعة  من  باحثون  وجد   
امتصاص  من  يزيد  أن  يمكن  الزنجبيل  أن 
اجللوكوز إل خليا العضلت دون استخدام 
األنسولن ، وبالتايل يساعد ف إدارة مستويات 

السكر ف الدم .
اجعل  السكر  بمرض  مصاب  انت  لو  يعني 
افضل  من  فهو  دائ��م  لك  مرافق  الزنجبيل 
ف  السكر  نسبة  خلفض  املستخدمة  النباتات 

الدم.

سأل أحد الولة املتسّلطن جحا يومًا:
خلفاءهم  يلقبون  العباسّيون  ك��ان 
واملتوّكل  ب��الل  امل��وف��ق  مثل:  ألقابًا 
جورهم  )رغ��م  ب��الل  واملعتصم  ب��الل 
وتسّلطهم( فلو كنُت أنا واحدًا منهم، 

فمذا كانوا يلقبونني؟
فأجاب جحا عل الفور )العياُذ بالل(!

النخِل  ِسلء  من  الرطب  مع  لبّد   -
ومع العسل من إبر النحل.

- دّبت هبم العقارب إذا مشت بينهم 
النمئم.

السياسة  أي  اإلبالة  حسُن  ف��لن   -
العرب  م��ال  ألن  ماله  عل  والقيام 

)اإلبل(.
البلغة(  )أس��اس  كتاب  امل��ص��در/ 

للزخمشي

ذكر العلمة املجليس عن السيد أمري عّلم قال: كنت ف صحن اإلمام أمري املؤمنن ) عليه 
السلم ( ف ساعة متأخرة من الليل، فرأيت رجل مقبُل نحو الروضة، فاقرتبت منه فاذا هو 
املقّدس الردبيل فاختفيت عنه، فجاء إل باب الروضة وكان مغلقا فانفتح له الباب ودخل 
مسجد  نحو  فتوّجه  الباب،  واغلق  خرج  ثم  احدًا،  يناجي  كأنه  يتكلم  فسمعته  الروضة، 
الكوفة وانا خلفه اتبعه وهو ل يراين، فدخل املسجد وقصد نحو املحراب الذي استشهد 
فيه اإلمام أمري املؤمنن )عليه السلم (، ومكث هناك طويل، ثم رجع نحو النجف وكنت 
خلفه ايضا، وف اثناء الطريق غلبني السعال، فسعلت، فالتفت ايّل وقال: انت أمري عّلم؟ 
الن،  وإل  الروضة  دخولك  منذ  معك  كنت  قلت:  هاهنا؟  تصنع  ما  قال:  نعم.  قلت: 
النهاية؟ قال:  البداية إل  واقسم عليك بحق صاحب القرب ان تربين بم جرى عليك من 
اخربك بشط ان ل ترب به احدا ما دمت حيا فوافقت عل الشط. فقال: كنت اتفكر ف 

قّصة المقّدس األردبيلي
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