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كلمة التحرير
الوعُي الحضاريُّ

ْنَعاِم َبْل  َس��ُب َأناَّ َأْكَثَرُهْم َيْس��َمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن إِْن ُهْم إِلاَّ َكاْلَ َأْم َتْ
لاَّ َوَلْو  ُهْم َأَضلُّ َس��بِيلاً }الفرقان/44{ َأَلْ َتَر إَِل َربَِّك َكْيَف َمداَّ الظِّ
��ْمَس َعَلْيِه َدلِيلاً }الفرقان/45{  ا ُثماَّ َجَعْلَنا الشاَّ َعَلُه َس��اِكناً َش��اء َلَ
ا }الفرقان/46{ َوُهَو الاَِّذي َجَعَل َلُكُم  ا َيِس��راً ُثماَّ َقَبْضَناُه إَِلْيَنا َقْبضاً
ا }الفرقان/47{ َوُهَو  َهاَر ُنُشوراً ا َوَجَعَل الناَّ ْوَم ُسَباتاً ا َوالناَّ ْيَل لَِباساً اللاَّ
��َ�ء َماء  تِِه َوَأنَزْلَنا ِمَن الساَّ ا َبْيَ َي��َدْي َرْحَ َياَح ُبْشاً ��ِذي َأْرَس��َل الرِّ الاَّ
ا  ا َوُنْسِقَيُه ِماَّا َخَلْقَنا َأْنَعاماً ْيتاً ا }الفرقان/48{ لُِنْحيَِي بِِه َبْلَدةاً ماَّ َطُهوراً
ُروا َفَأَبى  كاَّ ْفَناُه َبْيَنُه��ْم لَِيذاَّ ا }الفرق��ان/49{ َوَلَقْد َصاَّ َوَأَن��اِساَّ َكثِراً
َنا َلَبَعْثَنا ِف ُكلِّ َقْرَيٍة  ا }الفرقان/50{ َوَلْو ِش��ئْ َأْكَثُر الناَّاِس إِلاَّ ُكُفوراً
ا  ا َكبِراً ا }الفرقان/51{ َفَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهاداً َنِذيراً
}الفرقان/52{ َوُهَو الاَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا 
ا }الفرقان/53{  ُجوراً ْ ا ماَّ ا َوِحْج��راً ِمْل��ٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْيَنُهَ� َبْرَزخاً
َك  ا َوَكاَن َربُّ ا َوِصْه��راً ا َفَجَعَلُه َنَس��باً َوُه��َو الاَِّذي َخَل��َق ِمَن اْلَاء َبَشاً
ِ َم��ا َل َينَفُعُهْم َوَل  ا }الفرق��ان/54{ َوَيْعُبُدوَن ِم��ن ُدوِن اللاَّ َقِدي��راً

ا }الفرقان/55{  ُهْم َوَكاَن اْلَكاِفُر َعَل َربِِّه َظِهراً َيُضُّ

سورة الفرقان

) 44 ( أتس��ب ان أكثره��م يعقل��ون فتج��دي هلم اآلي��ات واحلجج فتهتم 
بش��أهنم وتطمع ف اي�هنم ان هم ال كالنعام ف عدم انتفاعهم بقرع اآليات 
آذاهن��م وعدم تدبرهم في� ش��اهدوا م��ن الدلئل والعج��زات بل هم أضل 
س��بيل م��ن النعام لهنا تنقاد م��ن يتعهدها ومتيز من حيس��ن إليها من ييسء 
إليه��ا وتطل��ب ما ينفعها وجتتنب ما يضه��ا  ) 45 ( أل تنظر إل صنعه كيف 
مد الظل ولو ش��اء لعله ثابتا بأن جيعل الش��مس مقيمة عل وضع واحد ثم 
جعلنا الشمس عليه دليل فإنه ل يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوؤها عل 
بعض الجرام فلولها لا عرف الظل ول يتفاوت ال بس��بب حركتها ) 46 
( ثم أزلناه بايقاع الش��عاع موقعه لا عرب عن احداثه بالد بمعنى التيس��ر عرب 
عن ازالته بالقبض إل نفسه الذي هو ف معنى الكف قبضا يسرا قليل قليل 
حس��ب� ترتفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح الكون ويتحصل به ما ل حيىص 
من منافع اخللق ) 47 ( شبه ظلم الليل باللباس ف سرته والنوم سباتا راحة 

لألبدان بقطع الشاغل وجعل النهار نشورا اي انتشارا ينتش فيه الناس 
) 48 ( وهو الذي ارس��ل الرياح نارشات للسحاب أو مبشات باقدام الطر 
وأنزلنا من الس���ء ماء طهورا أو بليغا ف الطهارة  ) 49 ( لنحيي به بلدة ميتا 
بالنبات ونس��قيه ما خلقن��ا انعاما وأناس كثرا ) 50 ( ولق��د صفناه بينهم 
قي��ل صفنا هذا الق��ول بي الناس ف القرآن وس��اير الكت��ب أو الطر بينهم 
ف البل��دان الختلفة ف الوقات التغاي��رة والصفات التفاوتة من وابل وطل 

وغرمها

تفسيرالسورة

احلضارُة ثقافة ومن ثم عمران ، والثقافة هي فيها الخلق بي الواجبة والستحبة ، وكلها جيب ان تت�شى وثقافة 
العرص ضمن اطار الثوابت السلمية ودون الساس بعقائدنا ، احلضارة الطلوبة تتمثل ف كل جوانب احلياة واول 

الرجعية  فيه عل رأس اهلرم هي  العراق وما لشك  النفس واحرتام دعاة الصلح ف  تنقية  خطوة للحضارة 
العليا ف النجف الرشف ، نعم التطور العمراين والعلمي هو وجه من اوجه احلضارة ويكون اساسها احلضارة 

الثقافية الستمدة من تراث اهل البيت عليهم السلم ، وعليه فاخلطوات الهمة للوعي احلضاري ان نعي اّن 
التخلف والظاهر السلبية تؤدي ال نظرة سلبية من قبل الغرب لإلسلم وهنا تأيت امهية حديث )كونوا زينا 
لنا ول تكونوا شينا علينا (، فاذا نحن صحيح من مّبي اهل البيت عليهم السلم فعلينا اللتزام برتاثهم 

وفق معيار حضاري سليم جيعل الخرين ينظرون ال عقائدنا نظرة احرتام وتقدير وثناء .
اساسية  حضارية  لبنات  كلها  والرتاحم  السلمي  والتعايش  العلمي  والنهوض  والنظافة  والتكافل  الحبة 

للنهوض ودللة واضحة عل الوعي احلضاري.
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يوم  البارك  الشهر  هذا  ف  علينا  مّرت 
امس ذكرى ولدة المام السبط الجتبى 
فيوضات  ال  فأفاضت  السلم(  )عليه 
فيوضات  البارك  الشهر  هذا  وبركات 
هبا  تضاعفت  اي�نية  وبركات  روحانية 

بركات هذا الشهر البارك..
دروس��ااً  نأخذ  ان  الناسب  من  ولعل 
)عليه  احلسن  الم��ام  حياة  من  وِع��ربااً 
السلم( تتناسب مع اخلصال والصفات 

التي ينبغي ان يتحل هبا الصائم..
الصفة الول )كريم اهل البيت( ..

ما هي النقاط الرئيسية ف صفة الكرم؟ 
يكون  ان  مؤمن  ان��س��ان  ك��ل  ال��أم��ول 
الناس  من  كثر  وجوادااً،  وكري�اً  سخيااً 
ُيعرفون ول  لدهيم كرم وجود لكن ل 
ُيشتهرون هبذه الصفة المدوحة، هناك 
)عليه  للمام  كانت  اساسية  مقومات 
القمة ف  التي جعلت منه  السلم( هي 
هذه الصفة المدوحة نذكر بعض هذه 

القومات..
لبد ان يتقارن مع صفة الكرم والود 
النسان  كرامة  عل  احلفاظ  والسخاء 
الفقر والنسان الحتاج، فتارة احلاجة 
النسان  معنوية،  حاجة  وت��ارة  مادية 
الصفة ويعطي  لديه هذه  الذي  الكريم 
ُيعطي  الذي  النسان  كرامة  صان  اذا 
ول  وجهه  م��اء  ع��ل  حافظ  واذا  اليه 
هذا  مع  تواضع  واذا  وجهه  ماء  ُي��رق 

يمكن  حينئذ  عليه  جيود  الذي  النسان 
ان نقول ان هذه الصفة جتسدت ف هذا 

الشخص.
ال  سائل  جاء  حين�  اخ��واين  لحظوا 
وهناك  يسئل  السلم(  )عليه  الم��ام 
يتكلم  كان  هذا  الناس،  من  جمموعة 
وامام  مسموع  بكلم  حاجته  ويعرض 
الناس،  من  احلارضين  وامام  الخرين 
به  ُيراق  رب�  الطريقة  هبذه  السؤال  هذا 
ماء وجه الفقر ورب� هذا النسان الذي 
الذي  وهذا  بالفضلية  يشعر  سيعطي 

ُاعطى اليه يشعر بالدونية..
هلذا  يرتيض  ل  السلم(  )عليه  الم��ام 
الفقر ان ُيراق ماء وجهه واراد ان ُتفظ 
له كرامته وحُيفظ له ماء وجهه وف نفس 
الرتبة  هب��ذه  يشعر  ل  ان  اراد  الوقت 
الدنى من الشخص الذي يعطيه.. ماذا 
اوقفه  ؟  السلم(  )عليه  المام  له  قال 
اكتب حاجتك ف  له  وقال  الكلم  عن 

رقعة ونحن نقضيها ان شاء الل تعال.
حين� يكتب النسان حاجته ل يعرضها 
رب�  ويشعر  الخ��ري��ن  ام��ام  بالكلم 
بالذل ويشعر رب� بإراقة ماء الوجه امام 
الخرين.. والمام )عليه السلم( اراد 
ان  علينا  ُنعطي  حين�  درسااً  يعلمنا  ان 
نحفظ كرامة هذا النسان الذي نعطيه 
حاجة  نقيض  وحين�  عليه،  ون��ج��ود 
هذا  كرامة  نصون  ان  علينا  إلنسان 

مع  موقف  لنا  يكون  وحين�  النسان 
انسان آخر علينا ان ل ُنشعره بالفضلية 

وإراقة ماء وجهه..
فعله  من  السلم(  )عليه  احلسن  المام 
الكرم  ف  درس��ااً  يعلمنا  ان  أراد  ه��ذا 
ُتشبع  الذي  النسان  هذا  لن  والود 
الوقت  نفس  ف  ولكن  الادية  حاجته 
هو يفقد ماء وجهه لذلك المام )عليه 
وموضع  آخر  حديث  ف  يبي  السلم( 
كان  م��ا  متى  وال���ود  ال��ك��رم  ان  آخ��ر 
قد  وتارة  النسان  من  ومبادرة  بمبادئة 
الذي  هذا  يقول  ويسأل..  يأيت  انسان 
يأيت ويسأل وانت تعطيه يسميه مبادلة، 
كأنه  هو  يقول  ؟!  مبادلة  تكون  كيف 
الال  اعطيته  وان��ت  وجهه  ماء  باعك 

فأصبح هذه البادلة بي الطرفي.
ف  السلم(  )عليه  الم��ام  ف��إن  لذلك 
حديث آخر يبي ان صفة الكرم والود 
من  والبتداء  بالبادرة  كانت  ما  متى 
هو  آخر  انسانااً  يرى  وحين�  النسان 
ويبادره  يتعفف  من  وخاصة  حاجة  ف 
اتصف  قد  هذا  يكون  حينئذ  بالعطية 
حقيقة بصفة الكرم والود اما اذا كان 
عن سؤال ويأيت الواب باإلعطاء فهذا 

يسميه المام )عليه السلم( بالبادلة.
)عليه  الم��ام  عن  ُت��روى  حادثة  هناك 
بمجموعة  يوم  ذات  مّر  انه  السلم( 
المراض  ببعض  مصابون  الفقراء  من 
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فدعوه ال مؤاكلتهم فنزل من عل دابته 
وجلس معهم وقام بتقديم الطعام هلم.. 

ثم دعاهم ال بيته..
قائد  هو  السلم(  )عليه  المام  لحظوا 
وامام الّمة وهو سبط رسول الل )صل 
الل عليه وآله وسلم( وهو افضل اخللق 
ف زم��ان��ه ن��زل م��ن ع��ل داب��ت��ه وجلس 
بتقديم  يقوم  كان  وهو  وواكلهم  معهم 
عليهم  يستعيل  يتكرب ول  الطعام هلم ل 
بيته  ال  ول يكتف بذلك بل هو دعاهم 
ودعاهم ال طعام وجلس معهم ايضااً..

تريب  التي  الم��ور  من  اخ��واين  لحظوا 
ف  والتواضع  الكرم  صفة  عل  النسان 
التمكن  النسان  هذا  ان  الوقت  نفس 
بيت  يكون  وقد  بيته  ال  الفقراء  يدعوا 
او وجاهة  مقام  انسان صاحب  او  غني 
ال  الفقراء  ويدعو  سلطة  او  اجت�عية 
ويعطيهم  ويواكلهم  معهم  وجيلس  بيته 
اذا وصلنا ال هذه  بيده.. حينئذ  الطعام 
والكرم هبذه  النفس  ترويض  الرتبة من 
بالمام  اقتدينا  قد  نكون  حينئذ  الصفة 
هذه  خلل  من  السلم(  )عليه  احلسن 

احلادثة..
الفقر  يشعر  ان  الهمة  الم���ور  م��ن 
معاناته  يتحسسون  الخ���ري���ن  ان 
ما  كثرااً  واخ��واين  آلم��ه  ويتحسسون 
مجلة  من  ان  الكريمة  اس�عكم  يطرق 
اهداف وحكم الصوم ان الل تعال اراد 
ان ُيذيق الغني والغني هو التمكن الذي 
ل حيتاج ال الخرين ولديه مؤونته من 
الل  اراد  النسان  ذلك هذا  الأكل وغر 
لاذا؟! حتى  الوع  يذيقه مس  ان  تعال 
تسس  اذا  الفقر..  معاناة  يتحسس 
تنبعث  ان  تعال  الل  اراد  الفقر  معاناة 
من  الرحة  انبعثت  واذا  قلبه  من  الرحة 
قلبه اراد منه ان يتحرك لساعدة واطعام 

الفقر..
الصفة الخرى والتي نحتاج اليها كثرااً 

احللم  صفة  وهي  الجت�عية  حياتنا  ف 
عل  السيطرة  اخر  بتعبر  الغيظ  وكظم 
لدى  والعاطفية  العصبية  النفعالت 

النسان..
اشتهر عن المام احلسن )عليه السلم( 
عنه )حليم أهل البيت(، احيانااً الظروف 
بعض  ظهور  وتقتيض  تساعد  الحيطة 
الصفات بشكل اوضح وأجل.. المام 
اجت�عية  اج��واءاً  واجه  السلم(  )عليه 
طبيعتها  ف  وتمل  ومستفزة  متشنجة 
وتثر  للمشاعر  الس��ت��ف��زاز  اس��ب��اب 
)عليه  الم��ام  ك��ان  ذل��ك  مع  الغضب 
عل  وكانت  باحللم  يواجهها  السلم( 

مستويي :
الذين  الع��داء  من   : خارجي   -1
كانوا يمتلكون امكانيات سلطة وحكم 
الم��ام  سمعة  تشويه  ارادوا  حيث 
عن  الكاذبة  والخبار  الدعايات  باثارة 
عزله  اجل  من  السلم(  )عليه  الم��ام 
تيار  اجياد  اجل  ومن  جمتمعه  من  شعبيااً 
شعبي ساخط عل المام وكانوا احيانااً 
بحقه  جدااً  جارحة  بكل�ت  يستفزونه 
ابيه وكان جييب مدافعااً عن احلق  وحق 
بعض  يواجه  وتارة  والربهان  وباحلجة 
بكلم  تستفزه  العداء  من  الناس  عامة 
وقضاء  باحللم  يواجههم  ولكن  جارح 

احلاجة وتوضيح احلقيقة..
مستوى  عل  وت��ارة   : داخ��يل   -2
العقيدة  ف  وال�ثلي  والقريبي  التباع 

والتوجه:
بالصلح  السلم(  )عليه  الم��ام  ق��رار 
واج��ه ع��دم ارت��ي��اح وع��دم رىض من 
بعض القريبي من المام )عليه السلم( 
ومع  قاسيااً  كلمااً  له  يوجهون  فكانوا 
ذلك كان هادئ العصاب ل تستفزه ول 
تثر غضبه هذه الكل�ت الارحة بل كان 
الصلحة  اقتضاء  تبي  بعبارات  جياوب 

العامة للصلح..

ال  الصفة  ه��ذه  تويل  ه��و  الطلوب 
فتارة  عامة  اجت�عية  وصفة  م��ارس��ة 
هل  والعتقد  الرأي  خيالفك  من  تستفز 
اعصابك  وتثار  لستفزازاته  تستجيب 
والتجريح  والشتم  بالسب  وتواجهه 
الدليل  ال  الستند  اهل��ادئ  بالواب  ام 

واحلجة دفاعااً عن احلق..
وتارة تواجه حالة انفعالية لدى العامة.. 
معاشية  ظ��روف  او  ؟  تواجهها  كيف 
خلفات  او  قاسية  اجت�عية  او  صعبة 
كيف  عشائرية  او  اجت�عية  او  سياسية 

تواجهها ؟
الشهر  هذا  ف  ونحن  وخصوصااً  ينبغي 
يواجه  ان  الصائم  عل  ينبغي  الكريم 
وكلمه  انفعالته  عل  بالسيطرة  المور 
جتاه  فعله  وردود  وسلوكه  وترصفاته 
الخرين هذا الصائم احلقيقي.. فالصوم 
ليس هو الوع والعطش فقط وان� هناك 
التقوى..  وهي  أل  واعمق  اسمى  غاية 
الصوم يربينا للوصول ال التقوى واحد 
هو  التقوى  ال  للوصول  الهمة  المور 
وافعاله  وترصفاته  انفعاله  عل  النسان 
لغيظه  كاظ�اً  يكون  وان  افعاله  وردود 
وردود  وكلمه  انفعالته  عل  ومسيطر 

فعله فل يقع ف أمر مرم..
التي  الهمة  الصفات  من  دائ���اً  لذلك 
الم��ام  ولدة  ف  نتذكرها  ان  ينبغي 
احلسن )عليه السلم( هو كيفية السيطرة 
عل النفعالت وردود الفعال بالنسبة 
بالقوال  الفعال  ردود  أكان  سواء  لنا 
التي  الخ��رى  الم��ور  او  الف��ع��ال  او 
تتعلق بفرد او كيان او جمتمع.. هذه من 
الصفات التي ينبغي ان نحيينها ونحوهلا 
للفرد  اجت�عي  وس��ل��وك  ظ��اه��رة  ال 

والجتمع بصورة عامة..



ف  زلنا  ل  والخ��وات  الخوة  اهيا 
الصحيح  التشيع  مقّومات  بيان 
البيت  له��ل  ال��ص��ادق  والن��ت���ء 
من  بعضااً  وذكرنا  السلم،  عليهم 
الصفات.. هناك جمموعة من  تلك 
الصفات إن توفرت قلنا هذا متشّيع 
تشّيعااً صحيحااً ومواٍل ولءاً صادقااً 
السلم.. ومن  البيت عليهم  لهل 
مجلة تلك المور هو احلذر الشديد 

من مهلكات رذائل الخلق.
ولكن  اخ����لق،  رذائ����ل  ه��ن��اك 
شدهتا  مراتب  ف  بينها  في�  ختتلف 
للفرد  ُمهلك  بعضها  وخطورهتا، 
لذلك حذرت  والمم والشعوب، 
والحاديث  القرآنية  اآلي��ات  منه 

الشيفة.. تذيرااً شديدااً.
ف  ونتأمل  ونتمّعن  ن��درس  حين� 
وف  الصلحية،  النبياء  حركة 
والشعوب  الف��راد  تعامل  كيفية 
من  بعضااً  ان  نجد  معها؛  والم��م 
هي  النفسانية  والصفات  الرذائل 
الذي  التعامل  ذلك  ال  ادت  التي 
ك���ان ي��ص��د ع��ن احل���ق م��ع دع��وة 
الصفات  تلك  وأدت  الن��ب��ي��اء، 
الم��م  تلك  ه��لك  ال  بالنتيجة 

وانزال العقوبات الهلية الشديدة.
هنالك بعض الرذائل من الصفات 
اخل��ط��ورة،  م��ن  عالية  درج��ة  ع��ل 

النسان حذرااً  منها  ان حيذر  فلبد 
ش��دي��دااً، وه��ي الس��س وال��ذور 
لبقية الرذائل والتي أدت ال هلك 
العقاب  وان����زال  الم���م،  بعض 
الهلي.. لذلك لبد ان نتأمل هبذه 
المم  قصص  ف  القرآنية  اآلي��ات 
دعوة  مع  تعاملت  وكيف  السابقة 
الصلحي  م��ع  وتعاملت  احل��ق 
وال��ِع��رب..  ال���دروس  منها  ونأخذ 
هذه  وم��ن  فيها،  نحن  نقع  لئل 
والُعجب  واحلسد  التكرب  الصفات 
الايل  والرساف والتبذير، والرتف 

ونحوها..
كبرة  مكانة  له  من  البعض  هناك 
او  وجاهة  أو  لسلطة  الجتمع  ف 
هذه  لدهيم  كانت  اخ��رى  اسباب 
الرذائل، والتي تعاملوا هبا مع أئمة 
الصلح من النبياء وغرهم، من 
البصرة وُتعمي  نتائجها اهنا ُتعمي 
والس���ع  الذان  وتصم  القلب 
عن قبول احلق والذعان ال احلق، 
يصدُّ  النسان  هذا  ان  ال  وت��ؤدي 
عن  ايضااً  اآلخرين  ويصد  نفسه 

اتباع احلق.
التكرب  م��ن  ال��ص��ف��ات  ه��ذه  وان 
قد  ذلك  وغر  والُعجب  واحلسد 
تؤدي باإلنسان احيانااً ان يكيد، وان 

يمكر ويتآمر عل أئمة الصلح..

وجتد الكثر من تعاملوا مع النبياء 
والئمة هبذا التعامل بسبب وجود 
والغرور  واحلسد  والتعايل  التكرب 
النوع  ه��ذا  ال  اّدى  نفوسهم  ف 
ان  ال  هب��م  اّدى  ال��ت��ع��ام��ل..  م��ن 
يمكروا بالنبياء والئمة ويقتلوهم 

ويسجنوهم وينّكلوا هبم..
ُسُدوَن  حَيْ )َأْم  تبّي:  القرآنية  واآلية 
َفْضِلِه  ِمْن   ُ اللاَّ آَتاُهْم  َما  َعَل  الناَّاَس 
اْلِكَتاَب  إِْب��َراِه��ي��َم  آَل  آَتْيَنا  َفَقْد 
َعِظي�اً  ُمْلكااً  َوآَتْيَناُهْم  َواحْلِْكَمَة 
)54( َفِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن 
َم َسِعرااً )55(  َصداَّ َعْنُه َوَكَفى بَِجَهناَّ

النساء- . – سورة 
ان  هب��ؤلء  دف��ع  ال��ذي  هو  احلسد 
الئمة..  ومع  النبياء  مع  يتعاملوا 
التعامل..  هب��ذا  الص���لح  ق���ادة 
الجتمع،  ف  شخصيتهم  يسقطون 
وينشون  منهم،  الجتمع  وينّفرون 
وفيها  هُبت،  فيها  المور  من  كثرا 
ه��ؤلء  ع��ل  اف���رتاء  وفيها  ك��ذب، 
القادة.. واذا ل ينفع يتبعون خمتلف 
الساليب.. أول ما يبتدأون تسقيط 
ينفع  ل  اذا  اُلصلح..  هذا  شخصية 
يلجؤون ال الساليب الخرى من 
السجن والتشيد والتجويع، وغر 
ذلك من هذه الساليب التي تصد 

عن اتباع احلق..

تناوَل مثل الرجعية الدينية العليا س�حة الشيخ عبد الهدي الكربلئي خطيب وإمام اُلمعة ف كربلَء 
الشيف ف 16 /شهر  احلسيني  الصحن  أقيمت ف  والتي  اُلمعة  الثانية من صلة  ُخطبته  القدسة ف 

: رمضان/1439ه� الوافق 2018/6/1م  تناول س�حته من مقومات التّشيع قائلاً

: من مقوماِت التشّيِع الصحيِح الشيُخ الكربالئيُّ

 أيضا، الحذُر الشديُد من ُمهلكاِت رذائِل االخالِق                



وايضااً من المور الخرى )التكرب( 
يتعال  احيانااً  النسان  جتعل  التي 
احلق،  قبول  عن  ويتكرب  ويتعجرف 

وعدم التعامل مع الرجل احلق..
من  ليست  الصفات  هذه  اخ��واين: 
الصفات التي دأب الئمة عل تربية 
اتباعهم.. بل عملوا عل ان يرّوضوا 
اتباعهم عل تنقية نفوسهم وقلوهبم 

من هذه الرذائل..
صفات اعداء اهل البيت هي احلسد 
وغر  والُعجب،  والغرور  والتكرب 
تتناىف  وهي  الرذائل،  هذه  من  ذلك 
اهل  حُيب  ال��ذي  مع  كبرة  بصورة 

البيت وأئمة الصلح..
هذه  عل  انفسنا  فلنعرض  اخواين: 
الصفات  هذه  وأحيانااً  الصفات.. 
جتد  فقد  وآخر،  شخص  بي  تكون 
منه  افضل  آخر  انسانا  جيد  شخصا 
ف  مقامه  منه،  كفاءة  وأكثر  عل�اً 
قلوب  ف  مبة  له  أرف��ع،  الجتمع 
يتحمل  ل  النسان  الناس...هذا 
ان يرى أخاه ف مثل هذه الصفات؛ 
يكيد  ان  احلسد  به  ويصل  فيحسده 
يسّقط شخصيته  وان  النسان،  هلذا 
آخر  شيئااً  له  يفعل  وان  الجت�عية، 

ورب� يؤدي ال القتل.
اخواين: اخوة اثنان من أب وأم مها 
نبي  وأولد  اخوة  وهابيل..  قابيل 
احدهم قتل اآلخر .. أخ قتل اخاه!! 
كيف نتصور ان الخ يقتل اخاه من 

ابيه وأمه لاذا؟!
الل  ولن  منه،  أفضل  لن��ه  احلسد 
تقبل  ول���اذا  ق��رب��ان��ه،  تقّبل  تعال 

كبر  جانب  عل  كان  لنه  قربانه؟! 
من التقوى..

بي  ت��ارة  مّنا..  الواحد  رب�  هكذا 
ع��ادي،  وشخص  ع��ادي  شخص 
علم  صاحب  شخص  ب��ي  وت���ارة 
 .. علم  ص��اح��ب  اخ��ر  وش��خ��ص 
اج��ت���ع��ي وكيان  ك��ي��ان  ب��ي  ت���ارة 
تارة بي كيان ديني  اجت�عي آخر.. 
كيان  بي  ت��ارة  آخ��ر،  ديني  وكيان 
وتارة  آخر،  سياس  وكيان  سياس 
..عل  اخ��رى  وعشرة  عشرة  بي 

مستويات متعددة..
اهل  عند  يكون  ما  خطرااً  وأشّدها 
العلم والرئاسة.. وحتى هذه المور 
ال��ع��ادي،  الن��س��ان  عند  م��وج��ودة 
مّنا  الواحد  يلتفت  ان  ينبغي  لذلك 
ال ان يرّوض نفسه عل تنقية قلبه.. 
اع�ق  ومن  قلوبنا  من  أول  نبدأ  ان 
ومن  احلسد  م��ن  نطّهرها  أنفسنا 
احيانااً النسان  التكرب ومن احلقد.. 
التزام  ولديه  وحيج  ويصوم  يصيل 
اآلخ��ر،  أخ��اه  حيسد  ولكن  كثر، 
وتارة النسان صاحب مقام ومنزلة 
اجت�عية حيسد انسانااً آخر لنه اعل 

منه..
فقط  ليس  الصائم  الؤمن  النسان 
ويصوم  يصيل  ان  احلقيقي  الصائم 
هذه  نعم  الكثرة..  الدعية  ويقرأ 
امور وصفات مطلوبة جدااً، ولكن 
لحظوا اخواين النبي )صل الل عليه 
ُخطبته  ف  ابتدأ  حين�  وسلم(  وآله 
وبّي فضيلة هذا الشهر ماذا قال ف 
بنّيات  ربكم  الل  )فاسألوا  البداية: 

ص��ادق��ة وق��ل��وب 
ط����اه����رة(، ه��ذا 
للتوفيق  ال��ف��ت��اح 

الطاهر  القلب  هو  للصائم  احلقيقي 
واحلقد  والتكرب  والغّل  احلسد  من 

لآلخرين..
الفائدة  ما  اخ��واين،  لنلتفت  لذلك 
قصة  لنا  يذكر  القرآن  ان  والغزى 
هابيل وقابيل وقد مىض عليها آلف 
السني؟ كي نتعلم هذه القصة تقول 
نبي  اولد  ه��ؤلء  والتفتوا  انتبهوا 
احلسد دفع احدهم لن يقتل اخاه..

داخل  ف  ما  ال  التفتوا  ايضااً  انتم 
رب�  ج��ي��دااً،  وافحصوا  قلوبكم، 
الصفات  ه��ذه  م��ن  شيئااً  جت���دون  
احلسد  من  نابعة  والسلوكيات.. 
الذي ينام ف اع�ق القلب والنسان 

الؤمن ل يلتفت اليه..
انفسنا  ن����ريّب  ان  علينا  ل��ذل��ك 
جهاد  سمّي  لاذا  اخواين،  ونستطيع 
والهاد  الك��رب؟  بالهاد  النفس 
لن  الص��غ��ر؟  بالهاد  بالسلح 
من  والقلب  النفس  تنقية  عدم  آثار 
من  اخطر  الذميمة  الصفات  هذه 
الم��ور  وم��ن  الخ���رى  الصفات 
لإلنسان  يلزم  هنا  ومن  الخ��رى.. 
اعداء  بأخلق  يتخّلق  ل  ان  الؤمن 
الصفات  فان هذه  أئمة اإلصلح،  
من احلسد والتكرب والُعجب هي من 

صفاهتم..
)الوعي  هو  الخرى  القومات  من 
بالنظام  الخلل  وجتّنب  احلضاري 

العام للمجتمع(



ما معنى النظمة العامة؟
والقصود بالنظام العام هي تلك القواني 
والتعلي�ت الّشعة للحفاظ عل الصالح 
العامة للمجتمع، وحفظ حقوق افراده.. 
لتسير  عليها،  التعدي  حيصل  ل  بحيث 
منتظمة  بصورة  الختلفة  احلياة  شؤون 
نفس  وف  الفوىض،  تسودها  ل  بحيث 
ف  عنهم  والفاسد  الضار  دفع  الوقت 
جوانب احلياة الختلفة سواء القتصادية 

او العيشية او الجت�عية وغرها..
العقلية  المور  النظام من  ومسألة حفظ 
يرى  لنه  بفطرته  النسان  يدركها  التي 
الخرين،  ومصالح  مصاحله  حفظ  فيها 
احلياة  مسار  انتظام  عليها  يتوقف  والتي 
معاشه  ف  اليها  وحيتاج  عامة،  بصورة 
وحياته.. ك� ان سرة العقلء متفقة عل 
الضورية  الم��ور  من  النظام  حفظ  ان 
الناس  مصالح  حفظ  ومناطه  للحياة، 
حيث ل نجد جمتمعااً من الناس مه� كان 
وهم  ذل��ك،  رضورة  وي��رى  ال  صغرااً 
والعقاب  بل  والعتاب..  اللوم  يوّجهون 
لكل من خيالفه ويسّبب الفوىض والضر 

والذى بسبب ذلك..
وقد حث السلم حثااً شديدااً عل ذلك، 
ول  ام��وره  تتسق  ل  الكون  ان  ويكفي 
تؤدي الغراض من خلقه؛ لول جرياُنه 
عل نظام متقن وموّحد ل خيتلف ف زمن 

من الزمان..
ال  ادت  التي  السباب  اح��د  لحظوا 
حفاظهم  هي  الجتمعات  بعض  تقّدم 
بتطبيق  الشديد  وال��ت��زام��ه��م  الشديد 
سعادة  من  ن��راه  وم��ا  العامة،  النظمة 

الشعوب  بعض  لدى  دنيوية  ولو  وهناء 
عل  الشديد  حرصهم  هو  اسباهبا  بعض 
ف  نعيش  ونحن  العامة،  النظمة  تطبيق 
وسطهم ووسائل اطلعهم عل احوالنا 
علينا  حيكمون  وهم  متيّسة  وأوضاعنا 
متوقفة  السلم  ال  ونظرهتم  كمسلمي 
العامة،  النظمة  هلذه  تطبيقنا  مدى  عل 
شناعة  او  عندهم  لنا  السمعة  فحسن 
الينا  نظرهتم  عل  تتوقف  ان���  السمعة 
ما  ف��إذا  الانب،  هذا  ف  لنا  وتقييمهم 
الحرتام  وعدم  حياتنا  ف  الفوىض  رأوا 
علينا  حكموا  العامة؟  لألنظمة  قبلنا  من 
وكان  والفوضوية  والتخلف  بالهل 
ذلك سببااً لنفورهم مّنا وعدم احرتامهم 

لنا..
عليهم  الئمة  نجد  الوقت  نفس  وف 
السلم حثوا شيعتهم بشكل خاص عل 
للتشنيع  سببااً  يكون  ما  كل  يتجنبوا  ان 

عليهم من خلل هذه الفوضوية..
فلبد من الوعي احلضاري الذي يستلزم 
جمموعة من القّومات التي جتعلنا مرتمي 
ولنا التقدير والنظرة الطيبة لإلسلم من 
هبذه  العميل  والتزامنا  مافظتنا  خ��لل 

النظمة..
السلم(:  الكاظم )عليه  المام  ورد عن 
حبّبونا  شينااً،  تكونوا  ول  زينااً  )كونوا 
كل  الينا  جّروا  تبغّضونا،  ول  الناس  ال 
مودة، وادفعوا عنا كل قبيح، وما قيل فينا 
من خر فنحن أهله، وما قيل فينا من رش 
ف� نحن كذلك واحلمد لل رب العالي(.
ولئمتنا  لنا  حيفظ  ما  نلحظ  ان  علينا 
عل  نحافظ  ان  وعلينا  الطيبة  السمعة 

المثلة  بعض  ونذكر  العامة،  النظمة 
ونرجو اللتفات اليها ..

من مصاديق احلفاظ عل النظمة العامة 
هو احلفاظ عل تعلي�ت السلمة الرورية 
الطرق،  استخدام  وحسن  وتطبيقها، 
وكف الذى عنها.. عند متابعة احصائية 
اللتزام  ع��دم  بسبب  والرحى  القتل 
بالنظمة الرورية تعادل احصائية الوتى 

من امراض مستعصية ومزمنة..
البيئة  نظافة  عل  احلفاظ  ايضااً  ومنها 
عندما  الميل  ال��يء  م��ن  والنظافة، 
شوارعنا  نظافة  الس��لم  عن  نعكس 
والماكن  ودوائرنا  ومدارسنا  واسواقنا 
ال��ع��ام��ة.. وم��ا ن��ش��اه��ده ف ال��ش��وارع 
عدم  من  كثرة  اماكن  وف  والس���واق 
اخلقنا  مع  متامااً  يتناىف  بالنظافة  اللتزام 

ومبادئنا..
ليس من اخلقنا ان ل نكون نظيفي ك� 
نظافة  كذلك  مطلوبة  القلب  نظافة  ان 
والامعة  وال��درس��ة  وال��ش��ارع  السد 
من  كلها  ه��ذه  وال��دائ��رة  والستشفى 
السس الهمة التي تعكس مدى التزامنا 
الصادق بمنهج اهل البيت عليهم السلم 

ومنهج السلم..
الجال  يسع  ل  كثرة  مصاديق  وهناك 

لذكرها..
لذلك  ي��وف��ق��ن��ا  ان  ت��ع��ال  الل  ن��س��أل 
البارك  الشهر  هذا  ف  ونحن  وخصوصااً 
تعال  الل  العالي وصل  واحلمد لل رب 

عل ممد وآله الطيبي الطاهرين.
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من العلوم بأن الشيعة اإلمامية تتخذ من 
والتمثلة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن 
بأهل البيت )عليهم السلم( منهجا هلا ف 
الشعية،  والسائل  الحكام  إستخراج 
كيف  الستحدثة  لألمور  بالنسبة  ولكن 

يتم الفتاء هبا؟
ف القرآن الكريم والسنة الشاملة لقوال 
العصومي )عليهم السلم( هناك قواعد 
كلية قد استخرجها العل�ء وهذه القواعد 
تنطبق عل كثر من السائل الفرعية، فاذا 
جاءت مسألة فرعية فالفقيه يرجعها ال 
تلك  دخلت  فان  الكلية،  القواعد  تلك 
السألة تت حكم احدى تلك القواعد 
اكتشفت  اذا  فمثلاً  بذلك.  الفقيه  افتى 
ل  والسنة  والقرآن  مسكرة  جديدة  مادة 
الفقيه  لكن  الادة  تلك  حرمة  ال  يشرا 
عنده قاعدة كلية )بأن كل مسكر حرام( 
فيستطيع أن يفتي بحرمة هذه الادة طبقااً 
قواعد  هناك  وكذلك  القاعدة.  تلك  ال 
عقلية كلية عامة يستطيع أن يستخدمها 
هناك  توجد  ل  وإذا  طبقها.  عل  ويفتي 
السائل  ادخ��ال  يمكن  عامة  قاعدة  أي 
ال  ال��ن��وب��ة  تصل  تتها،  الستحدثة 
قواعد  أيضااً  هي  التي  العملية  الصول 
)عليهم  العصومي  أقوال  من  مستنبطة 
تتها  تدخل  الص��ول  وهذه  السلم(، 
يمكن  ل  التي  الفرعية  السائل  مجيع 
الستنبطة  العامة  القواعد  تت  ادخاهلا 
يمكن  ل  التي  أو  والسنة  القرآن  من 

الكتشفة  العامة  القواعد  تت  ادخاهلا 
بحكم العقل.

بقسميها  اليها  الشار  القواعد  وه��ذه 
يؤخذ  التي  أو  الدليل  منها  حيرز  )التي 
علم  ف  ت��درس  العميل(  الوقف  منها 
أولاً  يبحث  فالفقيه  الفقه.  أص���ول 
ال  يستند  ال��ذي  الشعي  احلكم  عن 
السنة  أو  ال��ق��رآن  من  استخرج  دليل 
احلكم  ويسمى  المج��اع،  أو  العقل  أو 
احلكم  القاعدة  تلك  م��ن  الستخرج 
تلك  فقدت  إذا  أما  الظاهري.  الشعي 
الوظيفة  عن  يبحث  الفقيه  فان  القواعد 
الدلة  تلك  فقد  عند  للمكلف  العملية 
والعقل  والسنة  القرآن  من  الستخرجة 
الوصول  الفقيه  ويستطيع  والمج���اع، 
القواعد  تلك  بأع�ل  الوظيفة  تلك  ال 

الس�ة بالصول العملية.
يرجع  مستحدثة  مسألة  كل  ففي  وعليه 
الفقيه ال القواعد التي لديه لستخراج 
الوظيفة  أو  الظاهري  الشعي  حكمها 

العملية اجتاهها.
علة تريم اخلنزير ) اجلكم الل(

كتب  الرضا  أن   ، سنان  بن  ممد  عن 
إليه في� كتب من جواب مسائله ، حّرم 
اخلنزير لنه مشّوه ، جعله الل تعال عظة 
عل  ودليل   ، وختويفا  وعربة   ، للخلق 
ما مسخ عل خلقته ، ولن غذاءه أقذر 
الكتشافات  أثبتت  .وق��د   ... الق��ذار 
ال��ذي   ، احل��دي��ث  ع��رصن��ا  ف  الطبية 

اكتشفت فيه عوامل المراض ، وخفايا 
من  يتولد  اخلنزير  أن   : الضارة  الراثيم 
حلمه ف جسم اإلنسان الذي يأكله دودة 
 ، اخلنزير  حلم  ف  بذرهتا  توجد   ، خطرة 
غر  بصورة  اإلنسان  أمعاء  ف  وتنشب 
لديدان  الطاردة  بالدوية  للعلج  قابلة 

المعاء .
لروس  )م��وس��وع��ة  ف  ج���اء  وق���د 
 ( اخلبيثة  ال��دودة  هذه  إن   : الفرنسية( 
وتّتجه   ، اإلنسان  إل  تنتقل   ) الرتيشي 
 ، العضلت  ف  تتوّطن  ثم   ، القلب  إل 
واحلنجرة  والنب  الصدر  ف  وخاصة 
وتبقى   ، احلاجز  واحلجاب   ، والعي 
أجّنتها متفظة بحيويتها ف السم سني 

عديدة .
ول يمكن الوقوف عند هذا الكتشاف 
الذي  للعلم  يمكن  بل   ، التحليل  ف 
أن   ، اآلف���ة  ه��ذه  اخلنزير  ف  اكتشف 
 ، أخرى  آفات  الستقبل  فيه ف  يكتشف 

ل تعرف بعد .
إذااً ، ل حيّرم الل تعال شيئااً عل اإلنسان 
، إل بعد علمه تعال بأنه مض ومهلك 
الراحة  لعباده سوى  أراد سبحانه  ، وما 
وال��س��ع��ادة ، ول��ذل��ك ح��ّرم أك��ل حلم 
هلذه   ، الس�وية  الكتب  كافة  ف  اخلنزير 
نعلمها  ل  ولعلل   ، نقلناها  التي  العلل 

بعد .

بالنسبة لألمور المستحدثة 
كيف يتم االفتاء بها؟
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• المدارس الدينية في العتبة الحسينية المقدسة  توفر فرصة ذهبية للدراسة 
المفتوحة عبر االنترنت...

• مجلس الوزراء يعلن عن موافقته على مشروع قانون انضمام العراق 
الى اتفاقية بنك االستثمار االسيوي للبنى التحتية...

مجاهدو لواء العلقمي يكبدون )داعش( خسائر
 بشرية في المطيبيجة

طبابة الحشد الشعبي ترسل 700 جريح لتلقي العالج خارج العراق

قوة محترفة من الحشد الشعبي  تلقي القبض على فريق )هكر( 

أفشل جماهدو لواء العلقمي التابع لفرقة العباس)عليه السلم( القتالية، 
تعرضااً نفذه تنظيم )داعش( اإلرهايب وقت السحور عل عدد من النقاط 
والثابات ف منطقة الطيبيجة بي مافظتي صلح الدين وديال ف قضاء 
سامراء، مستغل رداءة الطقس وانتشار الغبار. وذكر اعلم فرقة  العباس، 
ان يقظة وانتباه جماهدي لواء العلقمي، كان كفيل برد التعرض وتكبيد 

القوة العتدية خسائر ف الرواح والعدات.

من  جريح   700 من  أكثر  الشعبي  احلشد  هليئة  التابعة  الطبابة  مديرية  أرسلت 
احلشد ال خارج العراق لتلقي العلج بأرقى الستشفيات ف اهلند ولبنان وإيران.
وذلك عرفانا لا قدموه من تضحيات ف سبيل الدفاع عن الوطن والقدسات. 
وذكر اعلم الديرية، ان الديرية تعاقدت مع عدة مستشفيات ف روسيا واهلند 
الذين  البطال  الشعبي  احلشد  جرحى  ال  اخلدمات  افضل  لتقديم  وإسبانيا 
اجراء  عل  ساعدت  الديرية  ان  مضيفا  )داعش(,  ارهاب  ضد  بالعارك  اصيبوا 
عمليات جراحية حرجة خارج العراق لئات الرحى فضل عن استدعاء فريق 
طبي اسرتايل متخصص بزراعة الطراف الصناعية وتفيز العصاب وإصابات 

احلبل الشوكي بطرق مبتكرة.

ألقت قوات احلشد الشعبي القبض عل فريق متخصص بسقة مواقع الفيس بوك، وذلك بعد  ماولة اخرتاق مواقع خاصة باحلشد ف 
بغداد. وذكرت اعلم احلشد ان عملية إلقاء القبض جاءت عل اثر أوامر قضائية صدرت بحق متورطي بعد ماولة اهلكر عل مواقع ، 
وتم التعرف عل هؤلء بواسطة فريق متخصص ف مواقع التواصل يعمل متعاونا مع اعلم احلشد الشعبي وبعد عمليات تتبع من قبل 
أمن احلشد اثمرت عن عملية إلقاء القبض وهي من العمليات النوعية والدقيقة اديرت من قبل قوة مرتفة . وأكد مصدر ان التورطي 
اعرتفوا بجريمتهم اللكرتونية ك� اعرتفوا بتهكرهم مواقع مهمة لعدد من السياسيي وعدد من العلميي وابتزاز عدد من الواطني .

20520 عدم  بسبب  الشهرية   العراق  خسائر  دوالر  ماليين 
تنفيذ مصافي لتكرير النفط الخام وتلكؤ استثمارها...

الف درجة وظيفية يخصصها مجلس الوزراء 
 لذوي المهن الطبية..
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• وزارة الزراعة والمصرف الزراعي التعاوني يعمالن على اطالق السلف الميسرة للفالحين 
والمزارعين المحليين...

• قوات الحشد الشعبي والشرطة االتحادية يشرعان بعملية استباقية من الحدود الفاصلة بين 
محافظتي النجف وكربالء.

ق���������������������������������الوا:
مجاهدو لواء العلقمي يكبدون )داعش( خسائر

 بشرية في المطيبيجة

فنيو الَعتبة الُحسينية الُمقدسة ينقذون
 مصحفا يبلغ عمره 200 عام

انقذت الكوادر الفنية التخصصة ف مركز المام احلسي )عليه السلم( لصيانة 
القران  ال  يعود  مصحفا  القدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  الخطوطات  وترميم 
الثاين عش اهلجري بعد اجراء عملية الرتميم والصيانة، وقال )مناف التميمي( 
مدير الركز: ان الصحف الشيف  يعود ال كلية الثار بجامعة سامراء وقد بدأ 
العمل عل ترميمه بعد ان تقدمت الكلية بطلب رسمي ال الركز لرتميمه.مبينا 
بارشت كوادرنا اول بفحص الصحف الشيف ومعالة الفطريات, ك� عالت 
حامضة الوراق، ورفع اللواصق من الداخل بشكل حرف لتخفيف الرضار 
الصفحات قد فقدت من الصحف الشيف حيث  ان بعض  بالورق، مضيفا 
يبدأ من اآلية 98 من سورة ال عمران وينتهي باآلية 34 من سورة النازعات، 
موضحا رغم الرضار الكبرة التي حلقت بالصحف وقدم اوراقه وصفحاته 

ال ان كوادر الركز حددت مدة 60 يوما إلعادة ترميمه وتغليفه.
وترميم  صيانة  مهمة  تول  السلم(  )عليه  احلسي  الم��ام  مركز  ان  ويذكر 
ال�  قرابة  تبلغ  التي  السلم،  عليه  احلسي  المام  حرم  ال  العائدة  الخطوطات 

5700 خمطوطة وتعود ال عصور خمتلفة.

22000 مليار و)560 ( مليون دينار تخصصها وزارة الداخلية لصناعة االطراف 
االصطناعية لجرحى وزارتها..

عوائل  على  المقدسة  الحسينية  العتبة  وزعتها  غذائية  سلة 
الشهداء والجرحى في رمضان.

•)علي الحبحاب( السفير اللبناني في بغداد :

 لبنان تشارك هموم العراق في تشكيل الحكومة المقبلة وكلنا 

أمل أن يعم االمن والسالم واالستقرار للشعب العراقي...

•)حسن روحاني( رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية: 

ان الشعب العراقي بصموده أمام اإلرهاب حقق نصرا كبيرا في 

المنطقة وأثبت في االنتخابات االخيرة استقالليته وعدم رضوخه 

للقوى الكبرى.

•)يان كوبيتش ( ممثل االمين العام لألمم المتحدة في العراق :

وحدة  حكومة  تشكيل  على  العراقيين  القادة  تحث  المتحدة  االمم 

وطنية تعكس ارادة الشعب خالية من الفساد والتبعية الطائفية...
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التخلص  اريد  قرآنية  آيات  فيها  دينية  واوراق  كتب   : السؤال 
منها هل جيوز حرقها سواء أ كانت نجسة ام غرنجسة ؟

الواب : ل جيوز احلرق ان كان هتكااً بل مطلقااً عل الحوط 
وان كانت نجسة وجب تطهرها عل الحوط وجيوز التخلص 
منها بدفنها ف بر او القاؤها ف بحر ونحوها أو بإعادة تصنيعها .

أس�ء  فيها  الجلت  أو  الصحف  أو  الوراق  بعض   : السؤال 
أشخاص وهي مشاهبة لس�ء النبياء والئمة ) عليهم الصلة 

والسلم ( وقد ُتلقى ف النفايات فهل هذا جائز ؟
الواب : إذا ُعّد هتكااً فل جيوز ، والول مجعها وإلقاؤها ف ماء 

جار أو دفنها ف الرض .

السؤال : بعض الوراق تمل أس�ء الللة أو أس�ء العصومي 
)ع( ، وبعض اآليات القرَانية ، وليتيس لنا رميها ف البحر أو 
النهر فكيف نصنع هبا ، عل�اً بأننا ل ندري أين تذهب أكياس 

النفايات هذه؟ وماذا يصنع هبا ؟
من  ذلك  لا ف  النفايات  أكياس  : ل جيوز وضعها ف  الواب 
اهلتك واإلهانة ، ولكن ل مانع من إزالة كتابتها ، ولو ببعض 
ال  تقطيعها  أو   ، طاهر  مكان  ف  دفنها  أو   ، الكيميائية  الواد 

جزئيات صغرة جدااً كالرتاب.

السؤال : هل جيوز للمحدث بالصغر أو الكرب مس اسم الل 
تعال أو رسوله)ص( إذا كان مكتوبااً عل الوراق النقدية ؟

الواب : حرمة مس اسم الللة وسائر أس�ئه وصفاته تعال 
عل الحدث مبنية عندنا عل الحتياط اللزومي واحلاق أس�ء 
عل  مبني  ذلك  ف  تعال  بأس�ئه  والعصومي)ع(  النبي)ص( 
الحتياط الستحبايب ول فرق ف ذلك بي الكتوب منها عل 
الوراق النقدية وغرها نعم حرمة مس كتابة اآليات القرآنية 
وأما  النقدية  الوراق  عل  الكتوب  غر  ف  ثابتة  الحدث  عل 

فيها فمبنية عندنا عل الحتياط اللزومي .

الكتب  وبعض  والجلت  الرائد  الناس  يرمي   : السؤال 
احتوائها عل بعض  برغم  النفايات  أماكن جتمع  الحرتمة ف 

اَليات القرآنية أو اس�ء الل سبحانه وتعال ؟

المكنة  تلك  من  رفعها  وجي��ب  ذل��ك،  جي��وز  ل   : ال��واب 
وتطهرها اذا اصاهبا يشء من النجاسة . 

السؤال : هل جيوز لس اس�ء الل احلسنى واس�ء العصومي 
عليهم السلم ؟

الواب : جيوز مع الطهارة .

السؤال : هل جيوز التداوي بالرتبة احلسينية بقدر احلمصة أو 
أكثر ؟

بمقدار ل  للتداوي  احلسينية  الرتبة  أكل  نعم جيوز   : الواب 
يزيد عل احلمصة التوسطة احلجم والحوط وجوبااً القتصار 
عل تربة القرب الشيف وما يقرب منه عل وجه يلحق به عرفااً 

.

جواب العدد السابق

سؤال العدد

هل يمكن البناء على طهارة برك المياه الموجودة 
في الشارع في حال المست مالبسي؟

الجواب : يجوز .

هل يجوز للزوجة ان تترك ما يمنع الحمل 
من دون علم زوجها ورضاه ؟

كتب تحتوي
 على أسماء مباركة
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فقه وعقائد

المصطلحات الفقهية 

ترد  قد  التي  التالية  العبارة  معنى  ما 
)إن  الصلة:  باب  ف  فقهية  مسائل  ف 
بينه�  أن  لوضوح  غرالقيام  الطمأنينة 

نسبة العموم من وجه(؟
ف  حتى  تعترب  الطمأنينة  لن  ال��واب: 
القيام قد  حال السجود والتشهد ك� ان 
جيتمع مع عدم الطمأنينة ك� لو ترك من 

دون اشتغال بالذكر والقراءة.
ما هو تعريفكم لوحدة الفق؟

الواب: اذا رئي اهللل ف بلد فهو يكفي 
لي بلد يتحد معه ف الفق ومعنى ذلك 

ان يكون رؤية اهللل ف البلد
افق  عل  اهل��لل  لكون  ملزما  الول 
ف  يتم  وه��ذا  للرؤية  قابل  الثاين  البلد 
الول  غريب  يقع  الثاين  البلد  كان  اذا  ما 

وكانا متقاربي ف خطوط العرض.
ما هو معنى الصطلحات التالية: الجتهد 

� الكلف � احلكم الشعي � القلد؟
يتمكن  الذي  الفقيه   : الجتهد  الواب: 
من  الشعية  الح��ك��ام  استنباط  م��ن 

ادلتها.
ال��ك��ل��ف : الن��س��ان ال���ذي ب��ل��غ سن 

التكليف الشعي وكان عاقل.
احلكم الشعي : ما كلف به النسان من 

وجوب يشء او حرمته.
من  بنفسه  يتمكن  ل  ال��ذي   : القلد 

استنباط الحكام فيأخذ بفتوى الفقيه.
ما هو تعريفكم للجهل القصوري ؟

ما  ينطبق ف  القصوري  الواب: الهل 
مثل  جهله  ف  معذورا  النسان  كان  اذا 
بمعرفته  يثق  انسان  من  احلكم  سأل  اذا 

هذا  فان  خطأ  اجابه  ولكنه  بالحكام 
الصحيح  باحلكم  جاهل  يبقى  السائل 
يسأل  ل  اذا  اما  جهله  ف  معذور  ولكنه 
عذرا  يكون  ل  باحلكم  جهله  فان  احدا 

له.
ما هو تعريف الاهل القاص ؟ 

الواب: من كان معذورااً ف جهله، ك� 
له  تبّي  ثم  رشعية،  حّجة  ال  استند  إذا 

خطؤه .
ما هو تعريف التلذذ الّبيل للبش ؟

الواب: اللذة الطبيعية بمقتىض الغريزة 
.

ما هو تعريف التذكية ؟
رشوطها،  هلا  رشعية  طريقة  ال��واب: 
مأكول  حيوان  كّل  حلم  أكل  معها  حيلُّ 
التذكية، ويطهر  يقبل  إذا كان ما  اللحم 
معها حلم وجلد كل حيوان غر مأكول 
وهي  التذكية،  يقبل  ما  كان  إذا  اللحم 
 ، عل أنواع، منها: اإلخراج من الاء حيااً

أو اصطياده حيااً، وإن مات ف
السمك،  ف  ك�  احلظرة  أو  الشبكة، 
الوداج  وقطع  الذبح  بواسطة  ومنها: 
والدجاج  والبقر  الغنم  ف  ك�  الربعة، 

وغرها .
ماهو تعريفكم للتدليس ؟

أو اليء  الشخص  الواب: هو إظهار 
فيه  لرّغب  فيه،  م��وج��ودة  غر  بصفة 

الشرتي أو من يريد الزواج .
ما هو تعريف الت اللهو ؟

ل  التي  الصناعية  النتوجات  ال��واب: 
اللهو  إّل للستع�ل ف  يناسب وضعها 

الحرم .
ما القصود بالطمئنان ؟

يكون  بحيث  القوي  الظن  ال���واب: 
درجة  ال  فيه ضعيفااً  الخالف  اإلحت�ل 

ل يعتني به العقلء ف شؤون حياهتم .
ما معنى أطراف شبهة العلمية ؟

الذين  الجتهدين  من  ال�عة  الواب: 
العلم  وليس  أعلم،  أحدهم  بأّن  نعلم 

خارجااً عنهم .
ما هو تعريف الستصحاب ؟

العنوان  أو  احلكم  اعتبار  ال���واب: 
السابق باقيااً بعد الشك فيه، ك� لو علمنا 

بعدالة زيد ثم رأينا منه ما ل يتيّقن
فتعترب  الفسق،  يوجب  وجه  عل  بكونه 

عدالته باقية .
ما هو تعريف اإلستحالة و تغر الصورة 

النوعية ؟
الواب: هو تبّدل حقيقة اليء إل يشء 
اللحم ف الرض  يتبدل  ، ك�  آخر عرفااً

ترابااً .
ما معنى الخت�ر ؟

به  تسرت  ما  وهو   ، اخل�ر  لبس  الواب: 
الرأة رأسها .

ما القصود امجال ؟
قيل  فإذا  تديد  دون  من  أي  ال��واب: 
نعلمه إمجالاً أي نعرفه معرفة غر مددة 
، ك� لو علمت أنك مطلوب ب�ل لحد 

رجلي ولكنك ل تستطيع تديده.
شعبة   / ال���وارق  منتدى   : )ال��ص��در 
الشؤون  قسم  ف  والدراسات  البحوث 

الدينية(.
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ولتفاصيل اكثر عن الوضوع التقت جملة 
مديرة   احلكيم   مهدي  رفاه  »الح��رار« 
قائلة  وتدثت   : السلمة  الرسة  معهد 
للعتبة  الشعي  التويل  من  بتوجيه    «
عبد  الشيخ  س�حة  القدسة  احلسينية 
بتأسيس  عزه(  دام   ( الكربلئي  الهدي 
يكون  ك��ي  ال��س��ل��م��ة  الرسة  م��ع��ه��د 
فهم  ف  والدقيقة  الواعية  الستجابة 
السلمة  الرسة  تواجه  التي  التحديات 
ومواجهة  وعللها   ثغراهتا  وتليل 
مشاكلها و العمل عل إعداد الدراسات 

هلا،  الناسبة  والعلجات  والبحوث 
والدائية  الرتبوية  النواقص  وتشخيص 
استنهاض  وم��اول��ة  الرسة،  واق��ع  ف 
ان فكرة  مبينة   « الرخوة  وشد مفاصلها 
تأسيس العهد )نسوي اإلدارة والكادر( 
الكفاءات  م��ن  جمموعة  ع��ل  والقائم 
وعلم  الرسي  اإلرش��اد  ف  التخصصة 
اإلسلمية،  والعلوم  الرتبوي  النفس 
التشوش  نسبة  ف  الزيادة  ملحظة  من 
وع���دم ال��ع��م��ق ف م��س��ت��وى )ال��وع��ي 
لبعض  والنفيس(،  والجت�عي  الديني 

الليت  أو  ال��زواج،  عل  القبلت  فتياتنا 
بالغزو  تأثرهن  بحكم  حديثااً،  تزوجن 
الناتج عن النفتاح  الثقاف واإلعلمي، 
والشاهد  السموع  آف��اق  ف  ال��واس��ع 
والقروء، والذي أثر ف جلء واستيعاب 
إهل��ي  ك��م��شوع  ال����زواج  خصوصية 
حيث  والمهية،  القيمة  عايل  وإنساين 
جاء اإلسلم بالزواج كأداة لبناء الجتمع 
المثل، لتحقيق عفافه وبقائه وسؤدده، 
معاىف من الوهن الخلقي والجت�عي 
نواة  الرسة  ولكون  الرسي  والتفكك 

برامج ثقافية متنوعة يقيمها معهد األس���رة المسلمة التابع للعتبة الحسينية المقدسة واستجابة واعية لحاجة 

الم���رأة كي تكون عارفة بموقفها العملي والش���رعي ، ولهذا يعد المعه���د االول من نوعه الذي يختص برعاية 

المرأة وتثقيفها وتعريف المرأة المسلمة بواجبها اتجاه االسرة والزوج وكل ما يخص الحياة االجتماعية .  
االحرار: ح�صني ن�صر 

معهد األسرة المسلمة رافد مهم في بناء المجتمع
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الجتمع اإلسلمي، وهي معيار سعادته 
من  ينت�ج  وذل��ك  ون��م��وه،  واستقراره 
التي  والسعادة  والنسجام  الستقرار 
نستطيع  فإننا  وعليه  الرسة،  أفراد  تعم 
ينتج  جمتمع،  ك��ل  ص��لح  إن  ال��ق��ول، 
له  الكونة  ُأرسِه  واستقرار  صلح  من 
أدوات  إخرتاق  تشخيص  عل  والعمل 
والتهجي  اإلع��لم��ي  وال��غ��زو  العولة 
وال��دور  أرسن��ا،  أغلب  لنسيج  الثقاف 
وتسطيح  إم��اه��ة  ف  ل��ذل��ك  اخل��ط��ر 
وكذا  القرآنية  والقيم  بالبادئ  الرتباط 
العرتة  أح��ادي��ث  ف  ال���واردة  الروائية 
أمجعي(،  عليهم  الل  )صلوات  الطاهرة 
ف  الطلق  ظاهرة  تفي  نجد  ولذلك 
الرغم من علم الميع ف  جمتمعنا، عل 
كونه )أبغض احللل عند الل تعال(، ما 
يوجد الفتقار الشديد لألرضية المهدة 
رشعيااً  ال���زواج  م��شوع  ف  للدخول 
والضعف  ونفسيااً  وإنسانيااً  واجت�عيا 
ف اإلعداد للرتبية الرسية والخلقية، 
الشخصية  بناء  ف  السطحية  يولد  ما 
الجتمعية لفتياتنا القبلت عل الزواج، 
وكذا حلديثاته ف الغلب، حيث جهل 

الشعية  واحلقوق  بالواجبات  الغلب 
وأن  ال��زواج،  عل  الرتتبة  والجت�عية 
زواجهن  واستقرار  لسلمة  الص��ل 
الزوج  اختيار  دقة  ف  يكمن   ، مستقبلاً
عل أسٍس إسلمية وأخلقية صحيحة، 
ووفق ما نصت عليه روايات آل البيت 

)عليهم السلم(.
وأضافت » ان آليات العهد ف الستجابة 
آلية  استحداث  تم  التأسيس  لدواعي 
الدورات، كعنرص أساس ضمن آليات 
عمل العهد، حيث سيتم تقديم جمموعة 
تتنوع  ال��دورات،  من  وخمتلفة  متنوعة 
وأساليب  العلمية،  ومادهتا  ُمَدِدها  ف 
إلقائها والستفادة منها، لتغطي مساحة 
عل  الجت�عية  ال��شائ��ح  من  واسعة 
ُتلقى  إحتياجاهتا،  واختلف  اختلفها، 
والخصائيات  الستشاريات  يد  عل 
والطبية  النفسية  العلوم  ف  الكفوءات 
وال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة، وك���ذا الخ���وات 
الفقهية والروائية  العلوم  الستاذات ف 
من  الكملة،  العناص  مع  والخلقية، 
واحلرفية،  اليدوية  الهارات  تعليم  قبيل 
والصحة  النزيل  التدبر  عناص  وك��ذا 

البدنية والغذائية، ف مدد متفاوتة، حسب 
أيام  مدار  عل  وختصصها،  الدورة  نوع 
لليوم  تدريبية  ساعات  بأربع  السبوع، 
ال��دورات  نمطي   عل  وهي  الواحد، 
احلضورية وهي التي تنفذ بشكل مبارش 
الثال  سبيل  عل  منها  العهد،  مقر  ف 
دورة  )وه��ي  زوج��ك  تكسبي  بوعيك 
لدة  الذهني،  العصف  بأسلوب  مركزة 
إبدئي  الرسة(  علوم  تتناول  أسبوع، 
ستة  ل��دة  دورة  )وه��ي  أولاً  بأرستك 
الزوجية  العلقات  أسس  تتناول  أيام، 
الشكلت،  حل��ل  الساليب  أه��م  م��ع 
الط��ف��ال،  تربية  أس��س  ال  باإلضافة 
دورة  الراهقي(  مع  التعامل  وأساليب 
)وهي  الرسي  الرشد  مهارات  تنمية 
ف  ختصصية  أسابيع،  ثلثة  لدة  دورة 
وال���دورات  الرسي(  اإلرش���اد  علم 
اإلنتسابية اإللكرتونية: وهي ف الغلب 
والدورية،  العتيادية  ال��دورات  نفس 
منها  الستفادة  بأن  عنها  ختتلف  لكن 
تكون عن بعد، وإلكرتونيااً، ول تستلزم 
وكذا  العهد،  مقر  ف  التواصل  التواجد 
عل  النهائية  أو  الفصلية  امتحاناهتا 
جترى  فإهنا  ال��دورات،  اختلف  حسب 

كذلك إلكرتونيااً.
السلمة  الرسة  معهد  ان   « واك���دت  
الشرتكات  ال  اخلدمات  من  مجلة  يقدم 
بعض  لتذليل   جم��ان��ا   ال����دورات  ف 
انسيابية  تعيق  أن  يمكن  التي  الصاعب 
منها   العهد  خ��دم��ات  م��ن  الس��ت��ف��ادة 
و  وإي��اب��ااً(  )ذه��اب��ااً  ال��ج��اين  التوصيل 
من  جمانية  وروض��ة  حضانة  استحداث 
التسهيل عل الخوات من ذوات  باب 
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النقل  خدمات  استحداث  و  الطفال 
وإل  )من  النقل  هبا  ويقصد  اخلارجي، 
العهد من خارج كربلء(، بقيد أل يقل 
أختااً  ع��شة  مخس  عن  الخ��وات  ع��دد 
التكفل  يتم  حتى  الواحدة،  للمحافظة 
دورات  ينظم  والعهد  الجاين،  بالنقل 
الرسية  ال��دورات  منها  متنوعة  ثقافية 
وه���ي خت��ص ال��ق��ب��لت ع��ل ال���زواج 
الانب  وتتناول  حديثااً  والتزوجات 
الرسة،  لعلوم  واإلرش����ادي  النفيس 
النسائي  التخصيص  الطبي  الانب  مع 
لسائل  الفقهي  وال��ان��ب  والط��ف��ال، 
اإلثرائي  الانب  ال  باإلضافة  الرسة، 
، كالطبخ واخلياطة واإلسعافات الولية  
ودورة إبدئي بأرستك أولاً تتناول أسس 
الساليب  أهم  مع  الزوجية  العلقات 
أسس  ال  باإلضافة  الشكلت،  حلل 
مع  التعامل  وأساليب  الطفال،  تربية 
احتوائي  كيفية   عن  دورة  الراهقي 
أسس  أه��م  تتناول  الزوجية  لشاكيل 
ال��ع��لق��ات ال��زوج��ي��ة م��ع ط��رائ��ق حل 
الشكلت و بحلمي أبدد غضب زوجي 
الزوج  مع  الزوجة  تعاطي  كيفية  تتناول 
ختفيف  آليات  هي  وما  الغضب،  شديد 
التوتر ف جو الرسة التعليم النزيل منهج 
لتطوير أبنائنا، لتنمية أساليب ومهارات 
دورة  منزليااً   أبنائهن  لتعليم  المهات 
تنمية مهارات الرشد الرسي ختصصية 
تتناول  وهي  الرسي  اإلرش��اد  علم  ف 
للمشاكل  وال��ع��لج  ال��وق��اي��ة  ط��رائ��ق 
ال��زوج  مع  التعامل  وكيفية  الزوجية 
هناك   « مضيفة  والتكايل(  الفوضوي، 
أسس  عن  دورة  الطفولة  ختص  دورات 
تتناول  مربية(  أو  ُأٌم.  و)  الطفال  تربية 
الدور والكانة احلقيقية لألم التي تتصف 
هبا ودورة ختتص ف كيفية تعديل سلوك 
لألطفال  السلوكية  الشاكل  و  الطفال  
فتايت  ودورة    ، يوترين  طفيل  وعناد   ،
مرحلة  ف  للفتيات  برنامج  وهو  زهريت 
منهجية  مسابقات  من  يتكون  البتدائية 
تستهدف  تربوية  أسس  وفق  عل  معدة 
وشيقة  وسلسة  متعددة  جرعات  إعطاء 
أثر  خلق  إل  هتدف  الكري�ت  لفتياتنا 
تربوي عميق ف نفوس بناتنا التلميذات 

موضحة » ان العهد تابع مجيع احلالت 
لذلك عمل   السلمة  العائلة  الغريبة عل 
حفر  الراهقة(   ( الراهقة  ختص  دورات 
موضوع  تتناول  وهي  الفهوم   دللة  ف 
التعريف  مفهومها،  حيث  من  الراهقة 
فيها  يقع  التي  الشاكل  وأهم  بأنواعها 
واحلث  معالتها  وط��رق  ال��راه��ق��ون، 
الطفل  معالة   كيفية  ف  عوائلنا  مع 
تعريف  ف  مكثفة  دورة  وهي  الدخن 
بالنسبة  )التدخي(  السلوكية  الشكلة 
منها  ال��وق��اي��ة  ط��رائ��ق  م��ع  للمراهق، 
يكون  فقد  إح��ذري  دورة    ، وعلجها 
دورة  وه��ي  إلبنك  السوء  رفيق  النت 
النرتنت  وم��س��اوئ  خ��ط��ورة  تتناول 
منهجة  تكن  ل  إن  الراهقة،  مرحلة  عل 
السليم،  اإلستخدام  لعاير  وخاضعة 
)شذرات  ودورة  إدماهنا،  علج  وسبل 
ش��ذرات  أو  بأعيننا  فتياتنا  أو  تنموية 
وتستمر  والراهقات:  للفتيات  ندائية( 
اخلياطة  تعليم  تتضمن  أسبوعي،  لدة 

والرسم وعمل اإلكسسوارات.
مشرة ال ان معهد الرسة السلمة نظم 
الول   البيوت  رب��ات  خت��ص  دورات 
ومتطلبات   .... بيتي  )ميزانية  دورة 
للمواد  التدوير  فن   ( ودورة  عائلتي( 
ودورة   النزل(  ف  والفائضة  الستخدمة 
وهي  ال��س��لم(:  )عليها  فاطمة  مغزل 
النساء  مهارات  تنمية  خلهلا  يتم  دورة 
ف جمال اخلياطة وإعداد الأكولت ذات 

احلصول  من  ليتمكن  التجاري،  البعد 
أصل  يعزز  اقتصادي  ورافد  مورد  عل 
عل  ال��زوج،  طريق  عن  القائم  الدخل 
فاطمة  الطاهرة  الصديقة  عمل  شاكلة 
كانت  حيث  السلم(،  )عليها  الزهراء 
الؤمني  لمر  وتسلمه  الصوف  تغزل 
خلروجها  احلاجة  دون  السلم(،  )عليه 
منتسبات  ختص  ودورات  النزل  من 
التعامل  أساليب  دورة   الطهرة   العتبة 
العرفة  التنمية  ودورة   الزائرين  مع 
السلم(  )عليهم  البيت  آل  بتوجيه 
مهام  تتناول  دورة  )وهي  الشيعة  لنساء 
آلل  الروائي  النهج  وفق  ال��رأة  وأدوار 
البيت )عليهم السلم( و دورات ختص 
معل�ت الرياض دورة مرونة التعامل مع 
الطفال ، و أسس تربية أطفال الرياض  
واإلرشاد باللعب باإلضافة  ال دورات 
بدون  أبني  ُأريب  كيف  الرام��ل  ختص 
أب )وهي دورة تتناول تعريف الرملة 
بأمهية دورها، كوهنا الم والب بوقت 
كيف  دورة    ، لبنائها  بالنسبة  واح��د 
أنا  وبرنامج  الجتمع  من  نفيس  أحصن 
وكافل اليتيم  دورات ختص الطلقات و 
ودورات  الدولة  موظفي  ختص  دورات 
دورات  و  الرتبويي  الرشدين  جمال  ف 
ختص الطلبة ف العطلة الصيفية ودورات 
ختص عاملت اخلدمة باإلضافة دورات 
ذوي  ختص  ودورات  السن  كبار  ختص 

الحتياجات اخلاصة .
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وق����دم ال��ش��ي��خ ال��ك��رب��لئ��ي ال��ت��ه��اين 
رايض  الشيخ  للمهندس  والتربيكات 
بمناسبة تشفه بتويل مهمة المانة العامة 
بالسداد  له  القدسة داعيا  العلوية  للعتبة 
وزائريه  الطاهر  الرقد  خلدمة  والتوفيق 

الكرام ومدينة النجف الرشف.
 « ق��ائ��ل:  الكربلئي  الشيخ  وت��دث 
السابقة  المانات  منذ  مستمرة  جهود 
للرتقاء بواقع اخلدمة القدمة مع تضافر 
مجيع جهود العاملي هنا بالعتبة العلوية 
السؤولية  هلذه  أن  ال  مشرا  القدسة، 

الوصياء  سيد  حرم  مها  مهمي  ثقلي 
)ع��ل��ي��ه ال��س��لم( وم��ش��ه��ده ال��شف 
وكذلك وجود احلوزة العلمية والراجع 
السؤولية  فتكون  النجف،  ف  العظام 
العلوية  للعتبة  العام  المي  عل  كبرة 
لنيل  بالتوفيق  له  ندعو  ال��ذي  القدسة 

رشف هذه اخلدمة«.
س�حة  ق��ال  اللقاء،  مضامي  وح��ول 
جمموعة  تناولنا  الكربلئي«  الشيخ 
خلهلا  م��ن  التي  الهمة  القضايا  م��ن 
مجيع  ف  الكرام  للزائرين  اخلدمة  تطوير 

العتبتي  أق��س��ام  مجيع  وف  ال��ج��الت 
أجل  من  الفكار  وتلقح  القدستي 
اظهار الهود الثل خلدمة الزائر الكريم 

حلرم سيد الوصياء )عليه السلم(«.
عل  رايض  الشيخ  الهندس  عقب  وقد 
س�حة  بزيارة  تشفنا   « قائل:   اللقاء 
والوفد  الكربلئي  الهدي  عبد  الشيخ 
لد  استعدادهم  أب��دوا  وق��د  له  الرافق 
لنقل  بيننا  في�  الشرتك  التعاون  جسور 
الستث�ر  مشاريع  ف  اخلاصة  خرباهتم 
وكذلك عن كيفية عمل القسام التنوعة 
العاملة من أجل الرقي باخلدمات العامة 
تبادل  ال« وجود  الكريم، مشرا  للزائر 
ولميع  التعددة  الستقبلية  للزيارات 
القدسة  العلوية  بالعتبة  العاملة  القسام 
لنقل اخلربات الهنية والفنية التي تتمتع 
بث  اجل  من  وذلك  احلسينية  العتبة  هبا 
خلدمة  ورحة  خر  فيه  لا  التعاون  روح 

مراقدنا الشيفة«.

متولي ومسؤولو العتبة الحسينية المقدسة 
يتشرفون بزيارة مرقد أمير المؤمنين )عليه السالم(

تش���رف المتولي الش���رعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي وأمينها العام السيد جعفر 
الموسوي وعدد من مسؤولي ومنتسبي العتبة المقدسة بزيارة مرقد أمير المؤمنين )عليه السالم( وكان في استقبالهم 
األمين العام للعتبة العلوية المقدس���ة المهندس يوسف الشيخ راضي بمكتبه في دار ضيافة أمير المؤمنين )صلوات اهلل 

وسالمه عليه(، بحضور نائب األمين العام وأعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة.
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المحافل القرآنية المرّتلة في الصحن الحسيني الشريف..
قراء عراقيون ومصريون يش���اركون ف���ي الختمة المرتلة 

للقرآن الكريم داخل الصحن المطّهر

تواصل الموع  قرآنية  بأجواء روحانية 
الشيف  احلسيني  الصحن  ف  الؤمنة 
الرتلة  الرمضانية  القرآنية  اخلتمة 
ف  الكريم  ال��ق��رآن  دار  تنظمها  التي 
شهر  بداية  مع  القدسة  احلسينية  العتبة 
بمشاركة  عام  كل  من  البارك  رمضان 
العراق  داخ��ل  م��ن  ال��ق��راء  م��ن  نخبة 
قبل  من  واس��ع  وحضور  وخ��ارج��ه،  
كربلء  مدينة  ف  واله���ايل  ال��زائ��ري��ن 
ال��وزين  رس��ول  احل��اج  القدسة.وقال 
دار  ف  القرآنية  الحافل  وحدة  مسؤول 
احلسينية  للعتبة  التابعة  الكريم  القران 

ف  القرآنية  اخلتمة  تتواصل   : القدسة 
بحضور  الشيف  احلسيني  الصحن 
القدسة  كربلء  أهايل  من  ومتميز  كبر 
ق��راء   وبمشاركة  ال��ك��رام   وال��زائ��ري��ن 
مرتفي من خمتلف الحافظات العراقية  
تم  مبينا«   ، العربية  مرص  ومجهورية 
التميزين  القراء  لختيار  لنة  تشكل 
من  والختبار  للتقييم  خضعوا  ان  بعد 
كانت  اخلتمة  أن  مضيفا«  اللجنة  قبل 
احلضور  بتفاعل  الول  يومها  ف  ميزة 
والقراء ف قراءة الزء الول من كتاب 
الل ونحن متواصلون باذن الل ال هناية 

الشهر وختمة القران الكريم  مشرا ال 
ان وحدة الحافل القرآنية  ف دار القرآن 
القرآنية  الحافل  تنظيم  تواصل  الكريم 
ف بيوت أرس الشهداء .والدير بالذكر 
ان دار القرآن الكريم ف العتبة احلسينية 
القدسة دأبت عل اقامة الحافل القرانية 
ف ايام رمضان البارك بمشاركة عدد من 
الساتذة الحكمي وذوي الختصاص 
خصوصية  اكثر  القرآنية  اخلتمة  لعطاء 

وعلمية.

                       االحرار: ح�صني ن�صر / ت�صوير: خ�صري ف�صالة
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ك����ّرم س���ح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ه��دي 
للعتبة  ال��شع��ي  ال��ت��ويل  ال��ك��رب��لئ��ي 
اهلندسية  ال��ك��وادر  القدسة  احلسينية 
والفنية العاملة ف مشوع صحن العقيلة 
لهودهم  تثمينا  السلم(  )عليها  زينب 
منه،  الثانية  الرحلة  انجاز  ف  البذولة 
بطول  احل��ائ��ل«  »ال���دار  ف  والتمثلة 
1500 مرت، وبسمك مرت واحد، والذي 
الشوع  ال  الاء  منع دخول  يعمل عل 

وسيكون مقدمة للمرحلة الثالثة التمثلة 
اهلياكل  وص��ب  احل��ف��ري��ات  اع���ل  ف 

الكونكريتية«.     .
وشهدت قاعة خاتم النبياء ف الصحن 
التكريم  حفل  اقامة  الشيف  احلسيني 
عبد  الشيخ  س�حة  خلله  تقدم  الذي 
الشعي  ال��ت��ويل  الكربلئي  ال��ه��دي 
للعتبة احلسينية القدسة بخالص شكره 
صحن  م��شوع  ف  للعاملي  وتقديره 

السلم( وعّرفهم  العقيلة زينب )عليها 
ف  اخلصوا  من   ) الع��زاء  الخ��وة  ب�) 
ف  بالنهار  الليل  وواصلوا  جهودهم 
انجاز الرحلة الول من الشوع«، مبينا 
والتفاين  والخلص  العالية  »اهلمة  ان 
السلم(  )عليه  احلسي  المام  حب  ف 
غر  النجاز  هذه  شكِل  عل  انعكَس 
التوقع ان يتم ف هذه الفرتة القياسية«. 

التي  الرحلة  الكربلئي  الشيخ  وسّمى 

بعد انتهاء المرحلة الثانية في مشروع صحن العقيلة.. 
الشيخ الكربالئي يكّرم الطاقات الهندسية 

           والفنية العاملة فيه
 االحرار: ح�صنني الزكروطي/ ت�صوير: خ�صري ف�صالة
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اجتيزت ف الشوع ب� »مرحلة الفتاح« 
للبدء بالراحل اللحقة. 

كاظم«  حسن  »ممد  الهندس  وتدث 
رئيس قسم الشاريع اهلندسية والشؤون 
قائل:  القدسة  العتبة احلسينية  الفنية ف 
الشاكل  بعض  وجود  من  الرغم  »عل 
التي تتعلق بالرتبة والياه الوفية ال اهنا  
لستمرار  التحدي  بمثابة  متثل  كانت 
باقي الراحل، بعد اك�ل الرحلة الول 
من مشوع صحن العقيلة زينب )عليها 
الراحل  من  تعترب  كانت  التي  السلم( 

الهمة جدا«.
: »ان الشوع بدئ بتصميم الدار  مبينااً
القاطع بطول 1500، وبعمق 40 مرتا 
آليات  وعرض مرت واحد، وباستخدام 
العمل  لوقع  ومناسبة  حديثة  حفر 
وايضا لكي ل تؤثر عل الباين القريبة«.

مهدي  رض��ا  حسي  الهندس  واف���اد 
العقيلة:  مشوع  عل  الشف  الهندس 
اخلاصة  التصاميم  كافة  اع���داد  »ت��م 

)عليها  زينب  العقيلة  صحن  بمشوع 
والتمثلة  الجاورة  والصحون  السلم( 
الل�ه  )عجل  احلجة  اإلم��ام  صحن  ف 
الليل  والصحايب  ال��شي��ف(  فرجه 
)رض(،  الس��دي  مظاهر  بن  حبيب 
البارشة  تاريخ  بأن  الميع  يعلم  حيث 
ف الشوع بدئت ف سنة 2016م، وتم 
اساسية  مراحل  اربع  ال  العمل  تقسيم 
هي  الول  الرحلة  وك��ان  ورئيسية، 
وتويل  الوجودة  التحتية  البنى  رفع 
كخطوط  بديلة  مسارات  ال  السارات 
الاء والجاري و الكهرباء وغرها، وقد 
تم انجاز هذه الرحلة ف ستة اشهر وبعد 
ذلك تم البارش ف الرحلة الصعب فنيا 
منع  هب��دف  احل��ائ��ل(،  ال��دار  )مرحلة 
ال��ذي يعترب  ال��شوع  ال��اء ال  دخ��ول 
مقدمة للمرحلة الثالثة التمثلة ف اع�ل 
الكونكريتية  اهلياكل  وصب  احلفريات 

التي متت البارشة هبا«.     
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آٍه علي أيا موالَي يا شرُف
ف��������اُه ل�����ه�����ا  اآهٍ   وم����������ن  اأق�����������������وُل  اآٍه 
م����راب����ع����ن����ا يف  ������ت  ع������مَّ ن�����ع�����ي�����َك  ي���������وم  يف 
وان���ق�������ص���م���ت ال�����دي�����ن  ُه��������دَّ  ف����ق����دك  ي�������وم  يف 
ي���ع�������ص���ره���م ال�����ب�����اك�����ون  اذ  ع���ل���ي���ك  ن���ب���ك���ي 
ُم����ع����ت����م����رًا اجل���������اه  ب����ع����ز  ت���ع���ل���و  ُك������ن������َت  اذ 

َدَع�������������ةٌ  ك����ل����ه����م  اآٌل  ط��������ال��������ب..  اآل  يف 
االآُه ن����اب����ت����ك����م  ال  ط��������ال��������ب..  اآل  ي�������ا 
ه�����دٌف ك���ل���ه���ا  ا������ص�����وال ً  ُي����ع����ط����ي  ك���������اَن  ق�����د 
ح����ي����ث االإب������������اء وح�����ي�����ث ال�������َق�������دُر دي�����دن�����ُه
ل���ه ك���������ان  اهلل  ر��������ص�������ول  ب�����ا������ص�����م  َم���������ن  ي�������ا 
م�����ن خ����ال����ق ال�������ك�������ون.. مم�����ن واح����������ٌد اأح�������ٌد
������ص�����رٌف ي�������ا  م��������������والَي  اأي������������ا  ع�����ل�����ي  اآهٍ  
ت������وُح������دن������ا م�����������وىل  اأي�������������ا  ع������ل������ي  اآهٍ  
ت���������بَّ ال������ُب������غ������اة وت�����������َب ال�����ب�����غ�����ي ف���ع���ل���ه���م

األ����ف����ن����اُه ح������زن������ًا  ك������م   .. ت����ن����ط����ُق  ت������ب������وُح 
ورث����ن����اه م�����ا  ح�������زُن   .. احل���������زِن  م���و����ص���ول���ة ُ 
ُع��������رى ال���ت���ق���ى وال�������ه�������دى.. ب�����ل ك������ُل م��ع��ن��اه
اآُه ك������ل������ُه  ف��������������راٌق  ال������������ِف������������راق..  َه������������ُم 
اجل�������اُه ب�����ه  م����و�����ص����وم����ًا  اه�������ِل�������ك..  ب����ي����ت  يف 
ي����ب����ن����ون ج������اه������ا.. ب�����اأ������ص�����ٍل ق�����د ع���رف���ن���اه
ه����������ذا ف������ق������ي������دك������م.. ه�����ي�����ه�����ات ن����ن���������ص����اُه
����ص���ج���اي���اه م�����ن  ع����ل����ٌم   .. ال���ع���ل���م  ِرف�����ع�����ة ِ  يف 
ت����رع����اُه ال����ع����ل����ي����اء  اىل  ت�����ع�����ال�����ت..  ن����ف���������سٌ 
ُرح������م������اُه ُرح�������م�������اه   .. ب��������ِه  ي����ل����ي����ُق  دوٌر 
ي����ل����ق����اه ح���������ني  رح��������ي��������م  ك���������������رمٌي  رٌب 
ك��������ان ال�����ع�����ف�����ي�����ف.. وك����������ان ال�����غ�����د م����رق����اه
ع�������ف�������وًا ل�������ك ال�������ك�������لُّ ي�������ا رب�����������اه ُرح������م������اه
ت���������بَّ ال���������ص����ق����ي امل��������راب��������ي ت���������بَّ م���������ص����ع����اُه

�صليم كرمي كرمي�س
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رضاَك إشارة ضوء حيدر عا�صوريا حسيُن... 

 يا هبجة قلبي الُقْصوى،َعّمدين برضاك، وامنحني اشارة أغتسل 
بضْوئها ذنويب ، سأظل أنا عبدك العمى أدقُّ باستمرار عل كل 
ابوابك، التمُس أن تتقبلني، اين الُس النور قليل ، هيديني احساس 
بالسعادة، وحيميني من الصدف وواقع احلال، أعرف ان خطوايت 
تتآكل لول شمسك ترمها، ودعائي ف حضتك يطفئ اعرتافايت 

ويغسل شواهدي القلدة والرتدية بقلدِة الخطاء.
وهدّيٌة  الضوء،  اش��ارة  ينتظُر  الذي  التائب  انا  قلبي،  هبجة  يا 
بابك،  طرقت  فقد  الطويل،  سفرِه  ف  زّوادت���ُه  تكون  منك.. 
بالنظر  بالصمِت..  واكتفيت  ألقايب  وخلعت  حصنك  ودخلت 
عل ملكوتك..بالصرب بعد ان اطفأت كل خطوايت ف رضحيك، 
وغسلت شهاديت برتاب ارضك، وسجلت اعرتافايت عل سديم 
ف  الكثر  وأخفي  والرسار،  بالعايص  ملغوم  ،ورأس  شباكك 
ماء وجهي، وحي لح يل الضوء، صخْت  ذنويب التائبة وكان 
يتسّول  ومرتبك،  خجل  وبكاء  ُمضّمد  بقلٍب  دموعا  صداها 
منك.. يا هبجة القلب.. السرت من الفضائح، واصابع التهم التي 
النفس  عل  جتثم  شائكة  كأسيجة  القلب،  عل  القريبون  خيلفها 

وجتلس عل الروح، ارفعها بضيائك.. 
يا هبجة قلبي، ليُكْن ضوؤَك راكدا ف قلبي، وليكْن رضاك ساكنا 
روحي..  ونفيس تسُب وتعدُّ خلطاك شكلها الديد، حتى آخذ 
منَك اشارة وأقطف ث�ر صدَأ أيامي الرْتفة بالدموع.. باحلزن.. 
بالزع، القّمطة بالدعاء السابح ف ملكوت ملكتك الطاهرة...

الواضح ف المر يا هبجة القلب، انني هكذا منُذ سنوات تركُت 
تائبا عاشقا اركض خلف وامام ضوئك  اليك  كل يشء واتيُت 
وف عيني الل والبكاء، واقدار تلزمني ف صحويت واحلمي ، 
أتأبُط بعَضها بإصار واترك اُلخَر عل اعتاب ابواب رحتك منُذ 
اشّذُب أحلمي  أثر،  الوهم، ل صوت يل ول  مخسي عاما من 

ن القلق... وأكفِّ
يا هبجة القلب، لك أرفُع راحتي حتى أنال رضاك بإشارة ضوء 
وألي  مهي  وجُت��رف  وأوهامي،  قلقي  ُتطفئ  ف��ؤادي  عل  تنزل 
الغريق  أنا  القلب  هبجة  اخطائي...يا  ِة  لاَّ ف  الخّبأة  وجراحايت 
مرافئ  عل  جسدي  أرمي  رضاك  ساحل  ال  بالوصول  الطامُح 

نرباسك حتى َيْعُفو الل عني.
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رحيم �صمري اال�صديأقلعي يا سحائَب الحزِن

ن����ه����ن����ه����ي ي�������ا ل�������ي�������اُل ف�����ال�����������ص�����ب�����ُح اآت�������ي
ه���������������ّوين ب���������ي ف�������اإن�������ن�������ي م���������ن ُف��������خ��������اٍر
اأ�������ص������ب������ح������ت ك��������رب��������اء ق�����ب�����ل�����ة روح��������ي
حت���ك���ي ح���������م���������راَء  ت���������������زاُل  ال  ت��������رب��������ٌة 
ُك�����ت�����ب�����ْت ف�����������وَق م����ه����ج����ت����ي ي�������ا ح�������ص���ي���ن���ًا
ف������������������اذا م���������������رَّ ذك����������������������رُه ب�����ل�����������ص�����اين
�����ص����ف����ع����ًا امل�������ي�������ام�������ني  اأمُّ  اأجن�������ب�������ت�������ُه 
ي������ت������االأ ��������������������ِه  اإمِّ ِح���������ج���������ِر  يف  ك��������������اَن 
�������������ُه ُه زقَّ �����������َل ال��������ن��������ح��������َر ج�������������������دُّ َق�����������بَّ
وت���������رب���������ى م���������ا ب���������ني ط�������ي�������ِب ح�������ج�������ورٍ 
اآث������������رْت م���������ص����رَع ال�������ك�������راِم ع����ل����ى ط����اع����ِة
ه�����������اٍل؟ اأيُّ  ه�����������لَّ  �������ص������ع������ب������اَن  اأيُّ 
ُول���������������َد ال�����������ص�����ب�����ُط ف����������اأزده����������ى احل��������قُّ

م����ن����ُه واح���������م���������ُد  اح�������م�������دٍ   م��������ن  وه����������و 
واأب����������������������وُه ف�������������ص������ُل اخل����������ط����������اِب ع����ل����يٌّ

واأخ��������������������������وُه اإم���������������اُم���������������ُه م�������ق�������ت�������داُه
ه������م رج������������اُل االأع�����������������راِف َم����������ْن ع�����رف�����وُه
اأت�������������اُه َم�������������ْن  ��������ةٍ   ِح��������طِّ ب�������������اُب  وه����������م 
اأق�����ل�����ع�����ي ي������ا �����ص����ح����ائ����َب احل�����������زِن ه������ا ق����ْد
اأق������ل������ع������ت ج������ي������َده������ا ك��������رمي��������ًا وت������اأب������ى
ق����������اَده����������ا ل�����ل�����ُع�����ل�����ى ع��������ل��������يٌّ ف�����اأع�����ل�����ى
م��������رج��������ٌع ���������ص��������اَح ب�������اجل�������م�������وِع َف�����ه�����ب�����ْت

ال�������������ص������وَق  مي�������������ص������ُح  ������ص�����ل�����ي�����م�����اُن  اأَم 
َح����ف����ْت ع�����ا������ص�����ور  ل�����ي�����ِل  يف  ح���������ص����نٌي  ب������ل 
ه����������ذه ال���������������ص�������وُح وامل���������ي���������ادي���������ُن ن��������ادت
وُخ���������������ذوا ِح���������ذرك���������م، ت���������ص����ي����ُع دم�����اك�����م
وا��������ص�������ت�������ع�������دوا ف������م������ا ي����������������زاُل ح�������ص���ني
ف��ي��ه��ا �������ص������اَد  �����رع�����ة   ������صِ ال�������غ�������اِب  يف  اإنَّ 

واك�����ظ�����م�����ي ال�����غ�����ي�����َظ ي������ا ل����ظ����ى اآه�����ات�����ي
اأق�����ع�����دت�����ن�����ي ع�������ن ال�������َف�������خ�������اِر َه����ن����ات����ي
م������ن������ُذ اأح����������رم����������ُت وال������ت������ق������ى م���ي���ق���ات���ي
ال������ذك������ري������اِت م��������������وارة َ  ب������ا�������ص������ط������راٍب 
ح�����دق�����ات�����ي �������ص������اك������ن  اإالآُه  ل�����ي�����������س 
ع������رات������ي ت�������ف�������ّج�������رت  ق������ل������ب������ي،  رقَّ 
ث�����������اين اث���������ن���������ني، ������������ص�����������وؤدٍد وث�������ب�������اِت
امل�����������ص�����ك�����اة ِ يف  امل�����������ص�����ب�����اح  ن�����������وُر  ف������ه������َو 
ل���ل���ط���غ���اِة وره������ب������ة ً  اإم���������ام���������ًا،  ال�����ع�����ل�����َم 
واأُن�����������������������������وٍف ح��������م��������ي��������ٍة، �������ص������اخم������ات
ن�������������ص������ِل ال��������ل��������ئ��������اِم وال�����������������ص��������اف��������ات ِ
ك����������������اَن ف�������ي�������ه ت�������������ص������ح������ُب اخل����������������رياِت
االزم�����������اِت يف  ف������ت������اَي  ه�������ذا  ب�����������ص�����راَي  ي������ا 
احل�������ف�������اِة ع�����������زُّ  ال�������ع�������امل�������ني  رح�������م�������ة ُ 
م������ظ������ه������ُر ال�������ب�������ي�������ن�������اِت وامل��������ع��������ج��������زاِت
ع�����ي�����ب�����ُة ال������ع������ل������ِم ُق���������������رُة ال������ن������ظ������راِت
َرف��������������ع��������������وُه م���������رات���������ب���������ًا ع�������ال�������ي�������اِت
جن����������اة ِ وك��������ه��������ِف  م��������اأم��������نٍ   يف  ك�������������اُن 

ب����ال����ن����ب����اِت �����ص����اح����ك����ًا  ال��������رو���������سُ  اأورَق 
ال����ُف����ت����اِت ن�������ص���ي���َب  امل�������ص���ط���ف���ى  ����ص���ي���ع���ة ُ 
�������ص������اأَن������ه������ا ب�������ع�������َد ������ص�����ي�����ع�����ٍة و������ص�����ت�����اِت
ب��������االأم��������واِت �������ص������اَح  ال�����������ص�����ور ِ  ������ص�����اح�����ُب 
واالأع�������ن�������اق ي����دع����و ج������ي������اَدُه ال�������ص���اف���ن���اِت
ف�����ي�����ِه خ��������رُي اال�������ص������ح������اِب ل���ل���ت�������ص���ح���ي���اِت
�����������اِت ف��������ا���������ص��������ردوا احل�����������������دوَد وال�����������ِديِّ
وال�����������ن�����������زواِت ال�����������رغ�����������اِب  دينء  يف 
ال�����ق�����ن�����اة ِ يف  و������ص�����ي�����ب�����ُه  م���������ص����ت���������ص����ام����ًا 
ال���������ص����اة ودي��������������ُع  ال  ال��������ذئ��������ِب  ��������ص�������اري 
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هذا جزاُء دمانا ما لهم أصر
ع����ا�����ص����ت ح����ن����اج����ر م�����ن ن��������ادت ع����ل����ى خ��ط��ر
ون�����ق�����ط�����ع ال������ي������د م����ه����م����ا ك���������ان م����وق����ع����ُه
ي������ا ب����ه����ج����ة ����ص���ج���ع���ت اب����ط����ال����ن����ا ق����دم����ًا
ي�����ت�����اب�����ع امل��������وق��������ف امل������ع������ت������ام م����ف����خ����رة
م���ع���ن���ا ج����������رى  م�����ه�����م�����ا  اأن�������ق�������ذن�������ا  اهلل 
���ص��ل��ف��ًا ت�������ص���ري���ح���ه���م  ال����ظ����ن يف  ه����ك����ذا  م�����ا 
ي����ط����ال����ب����ون ب�����ح�����ّل احل���������ص����د واع����ج����ب����ًا
����ص���ع���ةٍ  ف��������اإن احل���������ص����د يف  رغ�������م االن����������وف 
اأ�����ص����ف����ًا ع���ل���ى ���ص��ح��ب��ن��ا يف غ����درن����ا ه���رع���وا
ه������م ال������ذي������ن غ��������دا االره�������������اب م���اأم���ن���ه���م
ع�������ددًا ق�����دم�����وا  اإذ  جم����م����ع  ع����ل����ى  ع�����اب�����وا 

احُل����ف����ِر ن���رم���ي���ه يف  ي��ن��ت��ق�����س ح�������ص���دن���ا  م����ن 
�����ص����رِر داخ����������ل  او  اأ�������ص������ل������ُه  ن�����اك�����ر  م������ن 
����ص���رر ب�����ا  زح�����ف�����ًا  م�����ار������ص�����وا  ج���ح���ف���ل  يف 
ن����اأ�����ص����ى ع���ل���ى ك�����ل م�����ن ع���������اداه م�����ن م�����ص��ِر
غ���ج���ِر م�����ن  غ���ل���م���ان  او  ����ص���ف���ي���ان  ق������وم  م�����ن 
ب�������ص���ِر وم�������ن  ع����ر�����ص����ًا  اأن�����ق�����ذه�����م  ح�����ني  يف 
ه���������ذا ج�����������زاء دم�������ان�������ا م�������ا ل�����ه�����م اأ�������ص������ِر
ال���ق���ت���ل وال���َن���ح���ِر م����زق����وا داع���������ص����ًا يف  ك����م 
�������ِر االأ��������صَ ق����رب����ن����ا  يف  ن����ح����وه����م  وع����ت����ب����ن����ا 
مل������ا ج�����ن�����وا ف����ي����ه����م ب������ات������وا ع����ل����ى ح������ذِر
َث���م���ِر ع���ل���ى  ف�����خ�����رًا ال  ال���������ص����ه����ادة  ن�����ال�����وا 

حميد كرمي م�صطفى الكلكاوي
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تراُث العلماء

تّم تقسيم التصنيف إل عشة أبواب هي: 
� اإلمامة  العاملت    � العبادات   � )العقائد 
حروب   � »ع«  عيل  اإلمام  سرة   � والئمة 
اإلمام »ع« ف مّدة خلفته � سياسة الدولة 
وشؤونه  اإلنسان   � الجت�عية  الشؤون   �
ماسن  فهرس   � واإلرش���ادات  الواعظ   �
فصول  إل  ب��اب  كل  وُيقسم  الخ���لق( 
يبلغ  مباحث   فصل  ك��ل  ت��ت  وي��ن��درج 
مبحث  كل  وتت  مبحثااً،   430 عددها 
مجيع ما ورد فيه من فقرات النهج وعباراته.

الدوافع إل تأليف هذا الكتاب
ّصح بيضون ف تقديمه للكتاب بالدوافع 

: »من الؤسف َحقااً أن هيتماَّ  إل تأليفه، قائلاً
الجانب برتاثنا العريب اإلسلمي، أكثر من 
اهت�منا به، فقد دأب الستشقون عل طبع 
وتدقيقها  ورشحها  اهلامة،  العربية  الكتب 
 ، غريبااً اعتناء  بذلك  واعتنوا  وتصنيفها، 
فأخرجوها مرتبة مشّكلة مبّوبة مصّححة، 
ويا  كتبنا  أغلبية  عليه  هي  ما  عكس  عل 
هبذه  يقوموا  ل  أهنم  الؤكد  ومن  لألسف، 
هذه  لقيمة  لتقديرهم  إل  السام  اله�ت 
علوم  من  عليه  تنطوي  ما  وقيمة  الكتب 

ومعارف وأفكار ومبادئ«. 
من  خيل  ل  هذا  أن  »بيد  حديثه،  ف  وزاد 

عليه(  تعاىل  اهلل  )ر�صوان  الر�صي  ال�صريف  فيه  جمع  ال��ذي  الباغة  نهج  لكتاِب  ما 
اأحاديث وخطب االإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�صام(، من اأهمية كبرية وبعّده الكتاب 
االإ�صامي الثاين بعد القراآن الكرمي، عكَف "الدكتور لبيب بي�صون" على و�صِع ت�صنيف 
خا�س �صماه )ت�صنيف نهج الباغة(، بحيث يرّتب وفق مو�صوعاته واأفكاره، على اأبواب 
وف�صول ومباحث، فنهج الباغة مل يحاول جامعه وهو ال�صريف الر�صي اأن يدخل فيه 
اأي ترتيب اأو تنظيم، اإذ كانت مهّمته مقت�صرة على اجلمع والتدقيق والتحقيق، فكانت 
النهج، والتعرف على  التامة من ذخائر  النهج �صرورة ملّحة لا�صتفادة  عملية ت�صنيف 

حمتوياته، وا�صتخراج كنوزه باأي�صر ال�صبل.

تصنيف نهج البالغة.. 
ٌف البدَّ منه مؤلَّ
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ومن  الف��ك��ار  لبعض  القصود  التحريف 
التشكيك العتمد ف بعض البادئ ، كجزء من 
وهي  تقيقها،  عل  الغرب  يعمل  التي  اخلطة 
الصلة  الفكري واحلضاري وقطع  تراثنا  متييع 
متوى  أي  من  أيدينا  ننفض  حتى  وبينه،  بيننا 
يومااً  لنا  ركيزة  يكون  قد  وتارخيي،  حضاري 
أع�ل  ان  شاملة،  مشفة  هنضة  إل  اليام  من 
كبر  جانب  عل  وأمثاهلم  الستشقي  هؤلء 
من السوء واخلطر، بيد أن التبعة ف ذلك علينا 
أكرب وأمر، لن الهت�م برتاثنا والحافظة عليه 
هو من واجباتنا الساسية، ولو كنا قمنا بذلك 
لا فسحنا الجال لغرنا للعبث برتاثنا وتشويه 
أن  حقائقنا ومعتقداتنا، وكم هي وصمة عار 
والدبية  التارخيية  مصادرنا  أعداؤنا  يتناول 
والدينية ليعرضوها بالسلوب الذي يريدونه 

، وخيرجوها بالطريقة التي يبغوهنا«.
تسرتعي  التي  الؤلفات  هذه  أهم  من  ولعّل 
آيات  )تفصيل  كتاب  واله��ت���م  اللحظة 
بوم - تعريب ممد  القرآن احلكيم( لول ل 
رّتب  الذي  الكتاب  »ذلك  الباقي،  عبد  فؤاد 
فيه الؤلف الغريب آيات القرآن الكريم مصنفةاً 
عل فصول وأبواب، حسب العاين والفكار، 
يرى  أن  حقااً  مؤل  هو  كم  أحدنا  وليتصّور 
أكثر  به  وهتتم  الجانب  ترتبه  قرآنه  السلم 
أغراضها  ووفق  هواها  عل  تصنفه  ثّم  منه، 

ومآرهبا!.
هي  الذكر،  السابق  الكتاب  تأليف  »فكرة  ان 
التي دفعتني إل تصنيف كتاب »هنج البلغة«، 
اندفاع  وليدة  مبدئها  ف  الفكرة  كانت  ولقد 
عل  وغرته  بيضون(  )وجيه  الرحوم  والدي 
الرتاث الفكري والذهبي، وكان ف آخر حياته 
يقول: »كم كان بودي لو أنجز هذا العمل إذا 

قّيض الل يل طول احلياة«.

، الغروي  السيد الرزا ممد بن عيل ابن إبراهيم احلسيني السرتابادي أصلاً
ثّم الّكي جوارااً ومدفنااً.

يوسف  السّيد  الييس،  العاميل  مفلح  ابن  الردبييل،  )القّدس  أساتذته:  من 
العاميل الشامي، السّيد مسن الشرازي الدشتكي(.

من تلمذته: )الشيخ مّمد أمي بن مّمد رشيف السرتابادي، الشيخ فخر 
الدين مّمد بن الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين الشهيد الثاين، الشيخ أبو 
الطباطبائي،  السّيد عيل بن حّجة الل بن عيّل  الشرازي،  احلسن بن عبدالل 
ويل  الر  ابن  عيل  مّمد  السّيد  النجفي،  عّباس  بن  جابر  بن  مّمد  الشيخ 
الدين  ك�ل  الشيخ  جاين،  آقا  بن  رضا  عيل  الشيخ  الصفهاين،  احلسيني 
حسي العاميل، الشيخ عبد عيل بن مّمد بن عّزالدين العاميل، الشيخ مّمد 
مقيم بن ممود الشيف، الر أبو الحاسن فضل الل بن مّب الل دستغيب، 

وآخرون(.
أقوال العل�ء فيه:

سّيدنا  وهو   …(( الس��رتاب��ادي:  أمي  مّمد  ال��ول  تلميذه  عنه  قال   -1
الحّققي مّمد  القّدسي أعظم  الفّهامة قدوة  اهل�م  العّلمة والقدوة  اإلمام 

السرتابادي ((.
2- قال عنه السّيد مصطفى التفريش ف كتابه نقد الرجال: ))… فقيه متكّلم، 
ثقة من ثقات هذه الطائفة وعّبادها، حّقق الرجال والرواية والتفسر تقيقااً 

ل مزيد عليه… ((.
3- قال عنه احلّر العاميل ف كتابه أمل اآلمل: ))… كان فاضلاً عالااً مّققااً 

مدّققااً عابدااً ورعااً ثقةاً عارفااً باحلديث والرجال …((.
4- قال عنه العّلمة الجليس ف إجازته لحد تلمذته: ))… قدوة العل�ء 

التبّحرين السّيد السند مرزا مّمد ابن المر عيل…((.
مّمد  مرزا  الجمد  السّيد   …(( البحار:  ف  الجليس  العلمة  عنه  قال   -5

قّدس الل روحه، من النجباء الفاضل والتقياء الماثل…((.
من مؤلفاته: 

* منهج القال ف تقيق أحوال الرجال، العروف بالرجال الكبر.

* تلخيص القال )القوال( ف معرفة الرجال، العروف بالوسيط.
* توضيح القال الوسوم بالوجيز، العروف بالرجال الصغر.

* تفسر آيات الحكام.
* حاشية عل التهذيب.

* حاشية عل الستبصار.
* رسالة ف أحوال زيد الشهيد )رضوان الل تعال عليه(.

وفاته:
القعدة  ذي   13 ف  الكّرمة  مّكة  ف  رسه(  )قّدس  السرتابادي  السيد  توف 
من عام 1028ه� ، ودفن ف مقربة العّل قريبااً من مزار أم الؤمني خدجية 

الكربى )عليها السلم(.

تصنيف نهج البالغة.. 
ٌف البدَّ منه مؤلَّ

السيد محمد بن علي 
األسترابادي )ُقّدس سّرُه(
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شهر  فضل  بيان  ف  خطبته  من  جانب  ف 
البارك، قال رسول الل )صل الل  رمضان 
عليه وآله وسلم( : ))أهيا الناس:إناَّ أبواب 
النان ف هذا الشهر مفتاَّحة فاسألوا ربكم 
النران  وأب��واب   ، عليكم  يغلقها  ل  أن 
مغلقة ، فاسألوا ربكم أن ل يفتحها عليكم 
ل  أن  ربكم  فاسألوا  مغلولة  والشياطي   ،
عيل  الؤمني  أمر  عليكم((..قال  يسلطها 
رسول  يا  ،فقلت:  فقمت  السلم(:  )عليه 
؟  الشهر  ه��ذا  ف  الع���ل  أفضل  ما  الل 
فقال )يا أبا احلسن: أفضل الع�ل ف هذا 

الشهر، الَوَرُع عن َماِرِم الل َعزاَّ َوَجل ..(
  أمر الؤمني )عليه السلم( يسأل والنبي 
)صل الل عليه وآله وسلم( جييب - وكم 
إن� هي رسالة  أمره وهو عاِلُ-  سائٍِل عن 
مجيع  إل  ��ة(  الماَّ هذه  )أَب��َوي  من  ووصية 
نور  من  بأحرٍف  مكتوبٌة  السلمي  أبنائهم 
فشهر  الساعة،  قيام  إل  الدهور  عل جبي 
لتهذيب  تربوية  البارك هو فرصة  رمضان 
النفس ب� جعل الل فيه ،بمنه وكرمه ولطفه 
وعطفه ورأفته، من أجواء روحية استثنائية 
بكل  والعبادة  الطاعة  نحو  تعبوي  وتوّجه 
مجيع  عل  والجتمع  الفرد  لبناء  صنوفها 
البعاد وهو ما قلاَّ نظرُه بل قد ل نجد له 
وأيامها..  السنة  شهور  من  غره  ف  نظرااً 
مارم  عن  )ال���ورع  هو  ما  هنا  وال��س��ؤال 
النبي  ُيعدُّ أفضل الع�ل بنص  الل( ولاذا 

الكرم )صل الل عليه وآله وسلم( ؟
ف اللغويون الورع بتعريفات خمتلفة     ُيعرِّ

منظور  ابن  ومنها..يقول  واحد  جوهرها 
ُج،  ��َح��رُّ ال��تاَّ )ال����َوَرُع:   : العرب  لسان  ف 
معجم  وف  ج(  ت��راَّ َأي  ك��ذا  عن  َع  وَت���َوراَّ
ُج  والتاََّحرُّ ْقَوى  التاَّ  : العروس..الَوَرُع  تاج 
الؤمني  أمر  يقول  الََحاِرِم..  والَكفُّ عن 
قدر  عل  الرجل  )ورع  السلم(:  )عليه 
دينه( وهو عي ما يتناوله عل�ء الخلق مع 
بسط أكثر ف القول..ومنها ما ورد ف كتاب 
الرسول  آل  أخبار  رشح  ف  العقول  مرآة 
حيث  ثراه(  الل  )طياَّب  الجليس  للعلمة 
الورع إل أربع درجات  م فيه درجات  َقساَّ
ورع  وه��ي  وتوضيح  بتلخيص  ننقلها 
العدول )التائبي(: وهو الورع عن احلرام 
خيرج  والذي  الفقهاء  فتاوى  ترمه  الذي 
الصاحلي:  وورع  الفسق،  من  اإلنسان  به 
منها  خوفااً  الشبهات  عن  الجتناب  وهو 
ومن الوقوع ف الحّرمات، وورع التقي: 
إل  ينجّر  أن  من  خوفااً  احللل  ترك  وهو 
الناس  بأحوال  التحّدث  ترك  احلرام، مثل 
خمافة أن ينجّر إل الغيبة، وورع الصديقي 
)السالكي(: وهو اإلعراض ع� سوى الل 
تعال خوفااً من صف ساعة من العمر في� 
ل يفيد زيادة القرب منه تعال وإن علم أنه 
ل ينجّر إل احلرام. فالورع إذن هو التحرز 
النفس  وكفِّ  ينبغي  ل  ما  عن  والمتناع 
والعقل..وقد  ال��شع  ح��دود  ختطي  عن 
استفاضت الروايات ف التعريف والتأكيد 
الس��اس  النطلق  يعد  ال��ذي  ال��ورع  عل 
لتهذيب اإلنسان عقيدةاً فكرااً وسلوكااً،ك� 

وتعال  تبارك  الل  ناجى  في�  الثر  ف  ورد 
موسى  »يا   : عليه  الل  صلوات  موسى  به 
عن  ال��ورع  بمثل  التقربون  إيل  تقرب  ما 
مارمي فاين امنحهم جنان عدين ل ُأرشك 
الروايات  استقراء  وعند  أح��دا..«  معهم 
)صلوات  بيته  وأه��ل  النبي  عن  ال��واردة 
بأنه  الورع  يعربون عن  نراهم  عليهم(  الل 
العمل،  سيد  الدين،  ملك  الدين،  )أصل 
قرين،  خر  اإلي���ن،  ُأسُّ  العبادة،  اش��د 
أفضل لباس، أساس التقوى،..( ف وصية 
لسان  عل  السلم(   الباقر)عليه  لإلمام 
موالينا  )أبلغ   : خيثمة  وهو  أصحابه  أحد 
العظيم،  بتقوى الل  السلم عنا، وأوصهم 
من  عنهم  ُنغني  ل  أّنا  خيثمة  يا  وأعِلمُهم 
إل  وليتنا  ينالوا  ولن  بعمل،  إل  الل شيئا 
العرض  ه��ذا  خ��لل  من  إذن  ب���ورع...( 
البسط الوجز لتعريف الورع وبيان مراتبه 
سلوك  هتذيب  ف  وثمراته  أمهيته  تتبي 
النجاة.. طريق  ف  به  والسر  اإلن��س��ان 
الشهر  هذا  ف  الع���ل  أفضل  كان  وهلذا 
أناَّ  نعيش أجواءه وقد ورد ف اخلرب  الذي 
الورع ول خر ف نسٍك  )زينة العمل هي 
ل ورع فيه( ف� الفائدة التي جينيها الصائم 
من العبادة إذا ل يكن َوِرَعااً متقيااً خملصااً ؟! 
بل هو ليس إل مصداق لا قاله النبي )صل 
الل عليه وآله وسلم(: )كم من صائم ليس 
له من صيامه إّل الوع والعطش(.. نسأل 
الشهر  هذا  ف  القبولي  من  نكون  أن  الل 

الكريم بحق ممد وآله الطاهرين.

َشْهُر الَوَرع
  صادق مهدي حسن  
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علم الجمال والمواطنة

االعداد الروحي في شهر رمضان

اخلاصة  احلديثة  النظريات  اغلب  تتفق 
ل  انه  عل  النسانية  والعلوم  بالعارف 
العلم  جمالت  من  اي  ف  حلديث  يمكن 
الظواهر  واكتشاف  البداع  وفهم  والفن 
علم   فلسفة  ال)  الرجوع  دون  الطبيعية 
العامة  الرؤية  تقدم  باعتبارها   ,) ال���ل 
هتتم  الني  العرفية  النظومات  لميع  
بسبب  ذلك  النسان  وبحياة  بالطبيعة 
اعتنائها باحلالت والنواع الفنية والبعاد 
الع�ل  انواع  لكل  والفكرية  الخلقية 
الفنية ,وعلقة تلك الع�ل والرؤى التي 
و   , ذاك  او  العرص  ه��ذا  ف  قائمة  كانت 
خصوصية كل من هذه الفنون والفرتات 
لتلك  والتوصيف  والتصنيف  التارخيية 

الفنون.
باعتبارها  التطبيقية  بالفنون  الهت�م  ان 
تبدا بفكرة ثم تتحول ال تطبيق, لسي� هذا 

الحرتفون  حيتكرها  صفة  يعد  ل  التطبيق 
هو  ك�  شعبية  صفة  هي  ,بل  الفناني  من 
ظاهر ف فنون التجارة واحلدادة والنسيج, 
وغرها,  ال��دن  داخ��ل  النساق  وتنظيم 
ال�ل  علم  هبا  اعتنى  الفنون  تلك  كل 
والنتظام  النسق  من  حالة  باعتبارها 
 , ال�لية  القيم  من  الكثر  تمل  لعناص 
وك� يرى) ارسطو( ان ل يمكن لكائن او 
يشء مؤلف من اجزاء عدة ان يكون مجيل 
ال بقدر ما تكون اجزائه منسقة وفق نظام 
ومتمتعة بحجم ل اعتباطي, لن ال�ل ل 

يستقيم ال بالنسق والقدار.
والهت�م  ال��دن  ختطيط  ف��ان  ه��ذا  وع��ل 
والتشجر  العامة  والساحات  بالبيئة 
وكذلك الهت�م بالقواني ,كل ذلك خيلق 
النسان  ل��دى  ال���يل  التمثل  من  حالة 
الطبيعة  مع  الميل  للتعايش  قي�  وينمي 

عل  ال�لية  القيم  هذه  لتنعكس  والبيئة 
الجتمع  ثقافة  عل  ثم  الفرد  سيكولوجية 
لتتحول ال سلوك اساس لدى مجيع افراد 
هذه  لثل  الفتقار  ي��ؤدي  ,بين�  الجتمع 
 , للج�ل  الخر  الوجه  ال  ال�لية  القيم 
يتألف  من  بين�  بالقبح,  الحساس  وهو 
سوف  والنساق  ال�لية  القيم  تلك  مع 
فل  له  ملك  هي  القيم  تلك  ب��ان  يشعر 
وحيافظ  قوانينها  عل  ول  عليها  يتعدى 
من  اصبح  لذك  له,  ملكا  بوصفها  عليها 
لكل  مجالية  استشارات  وج��ود  ال��لزم 
والبلديات  الدن  وختطيط  بتنظيم  معني 
واحلدائق العامة والساحات, خللق مواطن 
عل  تنعكس  والتي  ال�لية  بالقيم  يتمتع 

سلوكيات الواطنة.

وا َما  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتاَّى ُيَغرِّ َ ل ُيَغرِّ ﴿ إِناَّ اللاَّ
ا َفل َمَرداَّ  ُ بَِقْوٍم ُسوءاً بَِأْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اللاَّ
]الرعد:  َواٍل ﴾  ِمْن  ُدونِِه  ِمْن  ْم  هَلُ َوَما  َلُه 
ف  درس  اعظم  الروحي  الع��داد   ]11
شهر رمضان لا يشمل من الرحة الهلية 
والتوفيق الهلي وهتذيب النفس ف الكثار 
والحاسبة  اهل��وى  وخمالفة  الل  ذكر  من 
والنقد الذايت . العداد الروحي ل ينطبق 
والصدقة  والزكاة  والصوم  الصلة  عل 
من اع�ل ظاهرية جيب أن تكون هنالك 
اخلارجية  بالعلقة  مرتبطة  داخلية  علقة 
. العلقة الداخلية هو منبعثة من صميم 
الروح ومصدرها الرئييس هو القلب لنه 
العضاء  بجميع  والتحكم  القائد  يعترب 

كثرااً  الل  بذكر  وتعلق  القلب  انشغل  أذا 
التقوى  ال  العضاء  سائر  يقود  فسوف 
والزهد واإلي�ن ويقول الل تعال ف كتابه 
القلوب  تطمئن  الل  بذكر  الكريم)أل 
تطوير  ف  اإلي�نية  الثقافة  ال  (.ونحتاج 
واستلهام  الفضل  الشهر  هب��ذا  ال��ذات 
ال��ن��ف��س ومج��ح  ال������دروس ف ض��ب��ط 
وتستنر  القلوب  ترق  حتى  الشهوات 
وأن   . ورحته  وفضله  الل  بنور  النفوس 
ف  والسعي  احل��رام  وترك  اهلوى  خمالفة 
هتذيب النفس هو الزاء الكرب ف سلوك 
والتخلص  التحمل  عل  وقدرته  الفرد 
والتوجه  السلبية  والطاقات  العيوب  من 
وأما   . والعبادية  الي�نية  الطاقات  نحو 

الحاسبة والنقد الذايت فهو اخلطوة الول 
والهمة ف طريق بناء الذات وان ينظر الرء 
ال نفسه وأخلقه وسلوكه وانتقاد عيوبه 
من  للخلص  السعي  ثم  ووضوح  بدقة 
الفطنة والذكاء  لتطبيق  الوهام والسعي 
وتقيق القدرات الروحية . يتجل لنا ما 
تقدمنا أن شهر رمضان هو اعظم فرصة 
بالصفات  والتجيل    الروحي  للتغير 
الدروس  واستلهام  والخلقية  الي�نية 
وال��زه��د  وال����روح  النفس  هت��ذي��ب  ف 
والصيام  الصلة  عل  والعون  وال��ورع 
وصلة  البرص  وغ��ض  ال��ق��رآن  وت���لوة 
الروحي  والسمو  اليد  وبسط  الرح��ام 

نحو اللكوت العل .

 د. زينب فالح سالم

زينب موسى 
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 وفاء عاشور

الكثرة  متطلباهتا  ال��ع��اصة  احل��ي��اة 
والضغوط الادية التي اثقلت كاهل رب 
ف  النخراط  إل  الرآة  ودفعت  الرسة 
ميادين العمل؛ لكي تعي الرجل ف سّد 
فأصبحت  التزايدة,  الرسة  احتياجات 
تواجه  لكي  الوقت  مع  صاع  ف  الرآة 
ُألقيت  مسؤوليات  ع��دة  واح��د  آن  ف 
الكثرة  ومتطلباهتا  العاصة  احلياة  عل 
كاهل  أثقلت  التي  الادية  والضغوط 
رّب الرسة دفعت عاتقها غر المومة 
وَمهمتها  أرسهت��ا  احتياجات  وتلبية 
تنشئةاً  أولده���ا  تنشئة  ف  الس��اس��ي��ة 
صحيحة, )فالم هي مور الرسة وهي 
البناء(  شخصية  ف  الس��اس  الؤثر 
وبي َمهمتها الديدة وهي العمل الهني 
إذ تضطر إل قضاء أكثر من نصف النهار 
القاسم  هي  العاناة  وهذه  البيت,  خارج 
فهناك  والولد،  الم  ب��ي  ال��ش��رتك 
رؤية  حيث  من  مغايرة  نظر  وجهات 
فبعضهم  ال��وض��وع،  هل��ذا  الشخاص 
أّن عمل الم هو تكملة لواجبها  يعتقد 

ولكي  العائلة،  نواقص  لسد  الرسايل 
أنفسهم  عل  الع��ت���د  الولد  يتعلم 
وجهة  وأّما  احتياجاهتم,  بعض  تلبية  ف 
إل  الم  أّن خروج  فهي  الخرى  النظر 
يؤثر  نفسيااً  عاطفيااً  فراغااً  يسبب  العمل 
بعض  ويرى  سلبيااً.  تأثرااً  الولد  ف 
ُيولد من  الطفل  إّن  النفسيي  الختصي 
شخص  وأول  العال  عن  منعزل  رحم 
من  عليه  تغدق  التي  الم  هو  به  يتصل 
الطرق  بكّل  فتحاول  الياشة  عواطفها 
أن توفر له سبل الطمأنينة والراحة سواء 
ف مأكله أو مشبه وتضّمه إل ِحجرها 
يدفعها هرمون  منه،  بقرهبا  لكي تشعره 
العطاء  إل  فيها  الل  حباه  الذي  المومة 
الكامل بدون مقابل إل وليدها الصغر 
فينظر هذا الوليد إل العال اخلارجي عن 
طريق رؤية الم له فتصبح العلقة بينه� 
الم أصبح  أن عمل  وطيدة جدااً.  وب� 
ف ال��وق��ت احل��ارض م��ن ال��ضوري��ات 
البدائل  اختيار  مسؤولية  الم  عل  فتقع 
غياهبا  أثناء  ف  شخصيتها  عن  الناسبة 

أمينة  أيد  عنه وجيب عليها أن تضعه ف 
لكي  للرتبية  الصحيحة  البادئ  تكسبه 
ف  هي  بمشاكل  بعد  في�  الم  تقع  ل 
الم  بي  الختلف  أن  إذ  عنها،  غنى 
ف  مشاكل  يسبب  البديلة  والشخصية 
ذهن وفكر الطفل الذي يقع ضحية هذا 
الصواب  التمييز بي  فيفقده  الختلف 
عاملة  أم  لكّل  نصيحتي  لذلك  واخلطأ 
أن تاول بكّل جهدها بعد رجوعها من 
العمل أن تشبع حاجات الطفل النفسية 
احلنان  م��ن  مكثفة  بجرعات  وذل��ك 
والودة وأن تستوعب أن فكرة ابتعادها 
يستطيع  ل  عاطفيا  فراغا  له  يسبب  عنه 
أي شخص تعويضه وأن تاول أن تنزل 
تفكره  طريقة  إل  ومداركها  بتفكرها 
من  الكثر  جتنبه  بذلك  فهي  ومداركه، 
أثناء غياهبا.  التي تدث له  الحباطات 
أن  فيجب  هلا  العمل  من  كان لبّد  وإن 
متسك  وأن  هلا،  الناسب  العمل  ختتار 
بي  التوفيق  خ��لل  من  الم��ور  بزمام 

عملها والنزل.

الواجبات الرسالية لحياة االسرة
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حيدر عاشور العبيدي

الى روح الشهيد )نظير وداعة الوائلي(

اختي��ار قنديل 
للشهادة

بالقتحام  التفكر  ع��ل  مصور  عقيل 
متلئة  فحيايت  أخرى،  خاطرة  تشغله  ل 
يا  ألقاك  الليلة  هذه  قدرا،  ّسمت  باشياء 
بيت  امام  هنا  انا  بدمائي،  مضجا  إهلي 
هتاويم  وتثقلني  خفافيش)داعش(،  من 
ان  من  خوفا  الول،  وارش��ادات  القيود، 
اطفال  او  نساء  عل  حيوي  البيت  يكون 
وشيوخ كي ل نتسبب بقتلهم فالوحوش 
قلوهبا خاوية من النسانية ... يايت صوت 

احد رفاقي وكانه سمع هسيس كلمي:
يريد  م��ن  وح���دك  لست  )ن��ظ��ر(  -ي��ا 
أي وقت،  به ف  أنت تظى  الستشهاد، 
اللقيطة  السود  الكلب  اح��ذر  ولكن 
ونحن  الث��ر،  ومقتفي  قناصة  عيون  هلا 
يتخذونه  اهنم   نعلم  بيت  ف  نحاصهم 
ل  للعيان..  بادية  واسلحتهم  وك��را، 
بل  ال��دار،  تدخل  ان  )نظر(  يا  تستطيع 

رصد ول قصف ول رعد.
جاء تأييد الميع بالصرب واختيار الشهيد 
الذي سينفذ العملية بالتفاق .. فاقتحام 
هو  العسكرية  التقديرات  حسب  البيت 
الوت الكيد لمال منه، وأنا ليس لدي 
غر إِزجاء الثناء، عل الشهامة والرجولة 
والقبول بالتفاوض بي البطال عل من 

سيفوز اول بالشهادة...

بيننا بطل  قال: سنختار من  قائدنا قاسم 
ان  بعد  نخرج،  ما  قدر  باخلروج  حيظى 
وصلنا هلذا الكان كي نطفئ اصوات الش 
من التكفريي، فالميع يلهجون بذكرنا، 
يتساءلون ويعجبون ب� حققناه من تقدم! 
لذا سنقوم بالداورة حلياة كل منا ...نحن 
العليا  الدينية  الرجعية  قناديل  من  سبعة 
والرماح القوية للعتبة احلسينية القدسة .. 
حررننا، ودافعنا بلوائها العيل الكرب عن 
وتعدينا  والقدسات،  والعرض  الرض 
البعيد.. اخلطر  وحّجمنا  والقلق  اخلوف 

من  قّدمناه  ما  مقدار  وحده،  الل  ويعلم 
وجل.. ول  تردد  بل  ونقّدم  تضحيات، 
اقلنا  ليس  شهيدا  سيكتب  الذي  فالبطل 
حظا ف احلياة فنحن لبينا النداء من اجل 
قائمة  مشاريع  ومجيعنا  ال��ب��ادئ،  تلك 

للشهادة من اجل العراق والسلم ...
اقلنا  الختار«  »البطل  قاسم  قال  حي 
انا،  اك��ون  ان  احلياة...متنيت  ف  حظنا 
وجنينها،  زوجتي  من  متكونة  فعائلتي 
التي  ��ل  اُلّ تقع  ان  عليه،  اخاف  ليشء 
بذكرها  لهجي  الجاهدون  انفك  ما 

سيجمعون أمرهم للفوز بالشهادة..
سلحهم ف كفهم يرتصدون أي حركة، 
متعدين غاية القلق ف فرتة الرتقب الشديد 

هذه، بل فرتة الحلاح واليذان بالقتحام 
وصلت ال ذروهتا بي الجموعة ان حيلوا 
اخلطر برجل واحد بعد ان تيقنوا ان البيت 
متلئ بالدواعش الفخخي بالقنابل احلية 
بالعبوات  اللغومة  والشبابيك  والباب، 

الناسفة...
اتصل  جعلني  الشهادة  عل  اصاري 
طفيل  تضع  ان  وأوص��ي��ه��ا  ب��زوج��ت��ي، 
ان  أحلم  كنت  الذي  )حسي(  الوعود 
ان  بكاءه  أسمع  لكي  القرب  فوق  أراه، 
عيّل..  تبكي  ل  وان  بالشهادة،  تقلدت 
وانطلقت نحو البيت اخطو وادنو حذرا، 
تصبب  قبل  ختيم  التي  الصمت  كهدأة 
الطر من الس�ء، ويعلم الل وحده، مقدار 
ول  البيت  اقتحم  وانا  عليه..  اقدمت  ما 
حينذاك  وال��رصاخ  الدماء  هول  من  أدر 
أكون  ان  حلمي  حققت  لقد  فعلته،  ما 
بجسد  واحلسي(  )العراق  والعل�ن  انا 

واحد...
اقوله  ان  اريد  الذي  اكتم  ان  استطيع  ل 
عن شهاديت ف لل وانا عل الثرى احتض 
ولبني  يل  صليت  الخ��رة،  النزعة  ف 
ولكم،  الجاهدين  ولرفاقي  وزوجتي 

فصّلوا من اجيل كل� تذكروين.
الشهيد 
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قال عمرو بن اأبي املقدام  : قال يل اأبو عبد اهلّل عليه ال�ّصام يف اأّول مّرة دخلت عليه : تعّلموا 
ال�صدق قبل احلديث

يقول عليه ال�ّصام : ل�صت اأحّب اأن اأرى ال�صاب منكم اإِال غاديًا يف حالني ، اإِما عاملًا اأو متعّلمًا ، فان 
مل يفعل فرط ، واإِن فرط �صّيع ، واإِن �صّيع اأثم  .

واأخرى يقول : اطلبوا العلم وتزّينوا معه باحللم والوقار
قوله عليه ال�ّصام : " وتوا�صعوا ملن تعّلمونه العلم ، وتوا�صعوا ملن طلبتم منه العلم ، وال تكونوا 

علماء جّبارين ، فيذهب باطلكم بحقكم "
اإِر�صاده لطالب العلم : وال تطلب العلم لثاث : لرائي به ، وال لتباهي  وقال عليه ال�ّصام يف 
به ، وال لتماري به ، وال تدعه لثاث : رغبة يف اجلهل وزهادة يف العلم ، وا�صتحياًء من النا�س ، 

والعلم امل�صون كال�صراج املطبق عليه
وقال عليه ال�صام : اطلبوا العلم من معدن العلم واإِّياكم والواليج فهم ال�صاّدون عن اهلل

، وعامل بني  اأهله  اإىل اهلّل عّز وجل : م�صجد خراب ال ي�صّلي به  وقال اي�صا : ثاثة ي�صكون 
جّهال ، وم�صحف معّلق قد وقع عليه غبار ال يقراأ فيه .

وقال اإ�صحاق بن عّمار ال�صرييف : قلت لل�صادق عليه ال�ّصام : من قام من جمل�صه تعظيمًا لرجل 
، قال عليه ال�ّصام : مكروه اإِال لرجل يف الدين . وقال عليه ال�ّصام : من اأكرم فقيهًا م�صلمًا لقي 
اهلّل يوم القيامة وهو عنه را�س ، ومن اأهان فقيهًا م�صلمًا لقي اهلّل يوم القيامة وهو عليه غ�صبان

حلم االمام ال�صادق عليه ال�صام
كان احللم �صعاره مع االأقربني من اأهله فح�صب ، بل كان مع مواليه و�صائر النا�س ، فقد بعث غامًا 
له يف حاجة فاأبطاأ فخرج على اأثره فوجده نائمًا فجل�س عند راأ�صه يرّوح له حّتى انتبه ، فلّما 
انتبه مل يكن منه معه اإِال اأن قال : يا فان ما ذلك لك تنام الليل والنهار ، لك الليل ولنا منك 

النهار .
وبعث مّرة غامًا له اأعجمّيًا يف حاجة ثّم جاء الغام فا�صتفهم ال�صادق عليه ال�صام اجلواب 

تراث اإلمام الصادق عليه السالم  
التعلم ... االدب...الكرم... الحلم
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والغام يعني عن اإفهامه ، حّتى ترّدد ذلك منه مرارًا والغام ال ينطق ل�صانه وال ي�صتطيع اإفهامه 
، فبداًل من اأن يغ�صب عليه اأحدَّ النظر اإليه وقال : لئن كنت عّي الل�صان فما اأنت بعيي القلب ، ثّم 
قال عليه ال�صام : اإِن احلياء والعفاف والعي - عّي الل�صان ال عّي القلب - من االإميان ، والفح�س 

والبذاءة وال�صاطة من النفاق  .
فاإذا جارية من جواريه مّمن ترّبي بع�س  البيت فدخل يومًا  ال�صعود فوق  اأهل بيته عن  ونهى 
اإىل  ال�صبّي  و�صقط  وحترّيت  ارتعدت  به  ب�صرت  فلما   ، معها  وال�صبّي  �صّلم  يف  �صعدت  قد  ُولِده 
االأر�س فمات ، فخرج ال�صادق وهو متغرّي اللون ف�صئل عن ذلك فقال : ما تغرّي لوين ملوت ال�صبي 
ة لوجه اهلّل ال  واإِمنا تغرّي لوين مِلا اأدخلُت على اجلارية من الرعب ، وكان قد قال لها : اأنِت ُحرَّ

باأ�س عليك ، مّرتني  .
وما كان هذا راأيه مع اأهله وغلمانه فح�صب بل كان ذلك �صاأنه مع النا�س كاّفة ، فاإنَّه نام رجل من 
احلاّج يف املدينة فتوّهم اأن هميانه �ُصِرق فخرج فراأى ال�صادق ُم�صّليًا ومل يعرفه فتعّلق به وقال 
: اأنت اأخذت همياين ، قال : ما كان فيه ؟ قال : األف دينار ، فحمله اإىل داره ووزن له األف دينار 
، وعاَد الرجل اإىل منزله ووجد هميانه ، فعاَد اإىل ال�صادق معتذرًا باملال ، فاأبى قبوله ، وقال : 
�صيء خرج من يدي ال يعود اإِيّل ، ف�صاأل الرجل عنه ، فقيل : هذا جعفر ال�صادق ، قال : ال جرم 

هذا فعال مثله

اخاقه وادبه
فقد خرج يومًا وهو يريد اأن يعّزي ذا قرابة بفقد مولود له ، ومعه بع�س اأ�صحابه فانقطع �ص�صع 
نعله ، فتناول نعله من رجله ، ثّم م�صى حافيًا ، فنظر اإليه ابن اأبي يعفور  فخلع نعل نف�صه من 
رجله وخله ال�ص�صع منها وناولها اأبا عبد اهلّل عليه ال�صام ، فاأعر�س عنه كهيئة املغ�صب ثّم اأبى 
اأن يقبله ، وقال : ال ، �صاحب امل�صيبة اأوىل بال�صر عليها ، فم�صى حافيًا حّتى دخل على الرجل 

الذي اأتاه ليعّزيه .

قال عليه ال�صام : كنت اآمر اإذا اأدركت الثمرة اأن يثلم يف حيطانها الثلم
اأن يو�صع ع�صر ثبنات )جمع ثبنة بال�صم وهي  اآمر يف كّل يوم  ، وكنت  النا�س وياأكلوا  ليدخل 
املو�صع الذي حتمل فيه من ثوبك تثنيه بني يديك ثم حتمل فيه من التمر اأو غريه . ( يقعد 
على كّل ثبنة ع�صرة ، كّلما اأكل ع�صرة جاء ع�صرة اأخرى ، يلقى لكّل منهم ُمد من رطب ، وكنت 
اآمر جلريان ال�صيعة كّلهم ال�صيخ والعجوز وال�صبي واملري�س واملراأة ومن ال يقدر اأن يجيء فياأكل 
منها ، لكّل اإِن�صان ُمد ، فاإذا كان اجلداد )قطع التمر  ( وفيت القوام والوكاء والرجال اأجرتهم 
، واأحمل الباقي اإىل املدينة ، ففّرقت يف اأهل البيوتات وامل�صتحّقني الراحلتني والثاث واالأقّل 

واالأكرث على قدر ا�صتحقاقهم ، وح�صل يل بعد ذلك األف دينار ، وكان غّلتها اأربعة اآالف دينار
) امل�صدر االمام ال�صادق عليه ال�صام ج/1 تاليف ال�صيخ حممد ح�صني املظفر (
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القادة  من  الكثر  أه��داف  تتشّتت  قد 
جتاه  مسؤولياهتم  ب��ي  اخللط  بسبب 
لكن  وموظفيهم،  ومنصبهم  عملهم 
الف��راد  هو  مؤسسة  أي��ة  ف  يشء  أه��م 
القائد  يعرف  وعندما  الوظفي”،  “أي 
مبدع  عمل  فريق  وقيادة  خلق  كيفية 
ستنجح  رشكته  كانت  إذا  ما  فسيحّدد 
أو ل، فالقائد الفطن جيتذب الوهوبي 
ويقّدر  وحيرتم  متعاونااً  فريقااً  ويكّون 

جهود موظفيه.
* نطاق السيطرة: إنه يعني عدد الع�ل 
الديرين  إلرشاف  خيضعون  ال��ذي��ن 
والشفي بشكل مبارش، لكني ل أحبذ 
هذا التعريف، فهو سلبي وقديم الطراز 

بدرجة كبرة، فمفهوم اإلدارة العاص 
بزيادة  التمثلة  القائد  مهمة  يتضمن 
 ، إجيابيااً عليهم  والتأثر  الوظفي  وعي 
عليهم،  والسيطرة  إخضاعهم  وليس 
باإلخضاع  يتم  ل  النجاح  تقيق  لن 
بالقائد  يفرتض  ل  وبذا  بالتعاون،  بل 
بل   ، ومتسلطااً إنساناًا مسيطرااً  يكون  أن 

جيب أن يكون شخصااً مله�اً.
ف  ال��دراء  من  كثر  يقع  كبر:  فخ    *
بالتنفيذ  التمّثل  العدواين  النهج  فّخ 
السيطرة  بغية  والقواعد  للنظم  احلرف 
حسب  النجاح  وتقيق  موظفيهم  عل 
الطريقة  ينسون  في�  اخلاص،  تصورهم 
الثل للتخطيط، فكل هذا التعنت يؤدي 

والتفاهم  احل���وار  أب���واب  إغ��لق  إل 
أن  إل  باإلضافة  أك��رب،  فوىض  وخيلق 
التقليدية  اإلدارة  بأساليب  الل��ت��زام 
يؤّدي إل ظهور قادة مدودي القدرات 

والفعالية.
عليها  يعمل  أن  جيب  نقاط   5 وإليكم 
ناجحة  إدارة  خطة  لوضع  قائد  كل 

لقيادة موظفيه:
1. دراسة احلالة: يتمتع كل قائد بطبيعة 
الحتياجات  ختتلف  وب���ذا  خمتلفة، 
الوظفي  وأع��داد  بالهارات  التعلقة 
الطلوبة وأسلوب العمل وما إل ذلك. 
اللزمة  بالهارة  تتمتع  ل  كنت  ف��إذا 
لكنك  كبر،  عمل  فريق  وإدارة  لقيادة 

لإلدارة الناجحة
أساسيات 
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القيام بذلك، فستجد  تصمم عل جتربة 
الرتاجع  يمكنك  ل  ورط��ة  ف  نفسك 
العدد  تقليص  ح��اول��ت  وإذا  عنها، 
تكن  ل  وف��ج��وات  مشاكل  فستواجه 
مه�اً،  ليس  الوظفي  فعدد  لتتصورها. 
بل الهم هو تقيق أهدافك اعت�دااً عل 
ذلك  عل  علوة  لديك.  التوفر  العدد 
فإن نظرة القائد إل موظفيه هي بالمهية 
تعكس  قوية  رسالة  وتمل  بمكان، 
ولؤهلهتم  هلم  واحرتامه  تقديره  مدى 
وشغفهم، فاحرص عل إرسال الرسالة 

الصحيحة.
فريق  عل  تركز  ل  الكاف:  الوعي   .2
عل  رك��ز  ب��ل  أم��ام��ك،  التوفر  العمل 
الفريق الذي تتاجه، وستكون مظوظااً 
إذا كان الفريق الوجود لديك هو الذي 
طرح  عليك  إذن،  بالضبط.  إليه  تتاج 
تبحث  هل  نفسك:  عل  التالية  السئلة 
أم  مفكرين  أم  عمليي  موظفي  عن 
مراقبي؟ أي هل تريد خلق فريق مكون 
من عباقرة تكتيكيي أم خمططي بارعي 
إل  التنازل  يمكنك  حك�ء؟  مللي  أم 
لكن  فريقك،  تشكيل  عند  معينة  درجة 
أو  بالحتفاظ  المر  يتعلق  عندما  ليس 
ضم موظف موهوب. فإياك وأن تتنازل 
فريق  ت��ك��ّون  عندما  ب��الق��ل  وت��رىض 

قراراتك  نتائج  عل  تندم  فقد  العمل، 
مسؤولية  س��واك  يتحمل  ول��ن  لحقااً 

ذلك، لذا، اخرت فريقك بحكمة.
ناحية  أكثر  هذه  الرتباط:  توطيد   .3
خلق  ف  التفكر  عند  ال��رء  عنها  يغفل 
بأن  القادة  يدرك  أن  جيب  حيث  فريق، 
هي  والتطوير  والتعلم  الوعي  م��اور 
عل  تعتمد  أهنا  )بمعنى  الجت��اه  ثنائية 
الذكي  فالقائد  نفسه(،  بالقدر  الطرفي 
تنوع  عل  ويشّجع  التحدي  عن  يبحث 
الفكار واآلراء الطروحة، وهذا بدوره 
استفادة كل طرف من اآلخر،  يقود إل 
فريق مكون  يتوجب عليه تشكيل  وبذا 
بتحديه  سيقومون  موهوبي  أف��راد  من 
عل  ومساعدته  تفكره  إطار  وتوسيع 
هناية  ف  العمل  إنجاز  لن  ذاته؛  تطوير 
الطاف يتضمن وجود فريق فعال وقادر 

عل نقلك إل أفق جديدة.
4. الوقت هو حليفك الرئييس: الوقت 
هو القاسم الشرتك بي الميع، لكن ما 
يفرقنا عن بعضنا هو كيف نميض وقتنا 
الوقت  يكون  أن  فيمكن  نقضيه،  وفي� 
اللدود،  ع��دوك  أو  احلميم  صديقك 
فنحن ل يمكننا زيادة أو ختفيف رسعته 
تتيح  اليدة  واإلدارة  ه��وان��ا.  حسب 
أية  تستغرقه  الذي  بالوقت  التحكم  لنا 

بواسطة  وذل��ك  مهامها  لتنفيذ  رشك��ة 
العمل بذكاء.

إنجاز  جمرد  ليس  هنا  الساس  فالفتاُح 
الهمة، بل الترصف بذكاء وكسب مزيد 
من الوقت، فهو سيضيع منا إذا ل نعمل 

بحكمة.
أمرااً  سيكون  يشء:  أغل  هي  الثقة   .5
متومااً أن تفشل أية قيادة غر مبنية عل 
الثقة، فالقادة الذين ل يثقون بموظفيهم 
فمن  كبر،  خلطر  معرضي  سيكونون 
أهم مهام القائد هو خلق بيئة عمل مبنية 
الرء  يثق  ل  فإذا  الثقة واإلخلص.  عل 
أي  توقع  به  حريااً  فليس  ما  شخص  ف 
يشء كمقابل، وإليكم السؤال الهم لي 
قائد: هل عليك ضّم شخص ل تثق به 

إل فريقك ف القام الول؟
الكثر  لوجود  عديدة  أسباب  هنالك 
العمل  وف��رق  النهارة  ال��شك��ات  من 
الفاشلة، فاإلدارة الناجحة تتطلب شدة 
الودة  عل  وتركيزا  ومهارة  وانضباطا 
فعملية  ناجح.  عمل  فريق  خلق  هبدف 
مسألة  جم��رد  ليست  الفريق  تشكيل 
كذلك  يعتربوهنا  الذين  والقادة  بسيطة 

سيحصدون ث�ر تصورهم اخلاطئ.
الصدر/ فوربس � رواد الع�ل.
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طرفة رمضانية

ماذا نعني 
بتزوير الكتب؟

اجعْل السقَف مناسبًا 

أهدى أحد الدباء ف شهر رمضان صديقااً له نوعااً من احللوى قد 
فسد مذاقها لقدمها, وبعث معها بطاقة كتب فيها: إين اخرتت هلذه 
احللوى السكر الدائني والزعفران الصفهاين, فأجابه صديقه بعد 
أن ذاق طعمها: والل ما أظن حلواك هذه ُصنعت إل قبل أن تفتح 

الدائن وتبنى أصفهان!.

الؤلف  حقوق  عل  وتطاول  سطو  عملية     هي 
النش؛ عرب استنساخ كتبهم دون احلصول  ودور 
هذه  طباعة  هلم  ت�ُ�جيز  قانونية  موافقات  عل 

الكتب.
النسخ  بأن  القارئ  يوهم  أن  حي��اوُل  من   هناك 
نسخ  احلقيقة  ف  لكنها  أصلية!  نسخ  هي  الزورة 
ومصادرة  رسقة  تعد  لذا  الص��ل،  عن  مصورة 

لهود اآلخرين.
 القراءة هي وسيلة للرتقاء والسمو والبحث عن 
الصدق؛ وليست مسامهة بسقة جهود الخرين.

جاء ف حكم وقصص الّصي القديمة، أّن ملكااً 
امتلك  له:«  فقال  مواطنيه،  أحد  يكافئ  أن  أراد 
أن  تستطيع  التي  الساحات  ك��ّل  الرض  من 
تقطعها سرااً عل قدميك »، ففرح الّرجل ورشع 
جنون،  ف  ومهرول  مسعااً  الرض  ف  يمي 
يعود  أن  ف  وفّكر  فتعب،  طويلةاً  مسافةاً  وسار 
للملك ليمنحه الساحة التي قطعها، ولكّنه غّر 
الزيد،  عل  ليحصل  الّسر  مواصلة  وقّرر  رأيه، 
أن  ف  وفّكر  وأط��ول،  أط��ول  مسافات  وس��ار 
ترّدد  لكّنه  إليه،  وصل  ب�  مكتفيااً  للملك  يعود 
عل  ليحصل  الّسر  مواصلة  وقّرر  أخرى،  مّرةاً 
الزيد والزيد. ظّل الّرجل يسر ويسر، ول يعد 
ويقال  احلياة،  ف  وضاع  طريقه  ضّل  فقد  أبدااً، 
ول  الّشديد،  اإلهناك  جّراء  من  صيعااً  وقع  أّنه 
يمتلك شيئااً، ول يشعر بالكتفاء والّسعادة، لّنه 

ل يعرف حّد الك��فاية أو القناعة. 

فاجعة الكرادة � جرٌح ال زال ينزف 
رمضان  1437 ه�
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َمْتني األياُم  علَّ

وإذا شكى القولون منك بليلٍة
فعليك بالينسون دون جداِل

وإذا ُأصبَت بنزلٍة خذ زعرتااً
فهو العلج لقحٍة وسعال

واغسل ُكلك بضمتي بقدونٍس
وعلج حب للشباب مثايل

وعصارة النعناع خر معالٍج
ومنشٍط قلب العليل الباِل

وعليك بالشوفان أفضل حيٍة
يكوي الدهون بغر حد نصال

والزنجبيل لوحدِه مستوصٌف
كالصيدلية فاغلِه للغايل

ودوا التهابات احلشا بابونٌج
ومنوٌم للرّضِع الطفاِل

أناَّ اإلنسان عندما حيبُّ عليه أن خيلص ف حبِّه.. ولكْن عندما   *
َموضعااً.  للحبِّ  أن جيعَل  بل عليه  قلبه،  بكلِّ  َيكره  ألاَّ  يكَره عليه 

ا.  فكم من عدوٍّ انقلَب حبيباًا! وكم من حبيٍب انقلب عدوًّ
* الؤمُن ل ُيلدغ من ُجحٍر مرَتي، ولكن أليس من اَلول أل يلدَغ 
عل اإلطلق! فكم من إنساٍن ُلدَغ من جحر مرة، ثم لدغ بعد ُهنيهة 

من اُلحر ذاته. 
* أن الياَم تسر بنا إل الجهول، وأهنا توصلنا إل أقدار الل تعال، 
ى، فِمن اُلحال أن يمر عليك يوم ف  وأناَّ اليام ل تتشاَبُه إل بالسماَّ

الستقبل مثل ليوم الذي تعيش فيه. 
* عل اإلنسان أن خيالَط مجيَع أصناِف البش، ويأخَذ منهم الدروس 
والِعرب، فكثٌر من الناس يأيت إل احلياِة ويذهب منها وهو ل يتعرف 

إل حقيقِة كثٍر من الناس. 
أّن  يظنُّ  وهو  لنفسه،  يا  وحَيْ لنفسِه  يعيُش  الناس  ِمن  كثرااً  أناَّ   *
السعادة تلحُقه، واهلناَء حييُط به، والسور يطغى عليه، وكأن هذا 
ا كبرااً من السعادة، أل وهي صحبة  َلْ يعلْم أنه فقَد جزءاً اإلنساَن 

ن، واإلحسان إل أخيك اإلنسان.  اخُللاَّ
ل  مبتس�اً  الناس  ال  أخرج  وأن  يراين  أحد  ل  وحيدااً  أبكي  أن   *

 . أشكو حالاً
وأبتعد  بعدها،  بالسعادة  يأتيني  يؤلني ولكن  بالذي  أمتسك  أن   *

عن الذي يفرحني من يأتيني باحلزن بعدها. 
معهم  وأتعامل  هبم  الظن  وأحسن  الناس  أمور  ف  أتدخل  ل   *

بحذر.
* علمتني اليام أن أشكو مّهي لريّب وأنا ساجٌد حتى أزداد حّبااً ف  

الل وتقربااً منه والشعور بعظمتِه.

اقرأ لتشفى
عالجات بسيطة نظمت بقصيدة يقال: فلن يَلْقِلق عيّل.

أي: يكثر الكلم، ويرفع صوته، ول أفهم منه شيئاًا.
ْقَلَقة: شدة الصوت.  قال ابن منظور: اللاَّ

------------
سل/ بفتح الراء: السر السهل، يقال )بعر َرْسل وناقة  الراَّ

َرْسلة(.
سل/ بكس الراء: السكون والرفق، يقال )عل ِرْسلك؛    الرِّ

أي: ترفْق ول تعجل(.
سل/ بضم الراء: مجع رسول.   الرُّ

فائدة لغوية
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