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بالصبر تدرك 
معالي االمور

قال أمير املؤمنني 
علي (عليه السالم)

وهذا   2014 حزيران  يف  عليه  كانت  ما  عن  ختتلف  اليوم  صورته  العراق  ان  فيه  الشك  مما 
ايدي  عىل  ارضنا  وتطهري  التكفريية  العصابات  دحر  بعد  للعراق  مرشقة  صورة  االختالف 

القوات الباسلة واحلشد الشعبي .
اصبح هذا االنتصار انجاز ثمنه تضحية االبطال وعىل من تنّعم هبذا االنجاز احلفاظ عليه من 
خالل سري العملية السياسية الصحيحة وحماربة الفساد بكل اشكاله وتعظيم ذكرى الشهداء 
ورعاية عوائلهم والعناية بجرحى املعارك ، فديمومة االنجاز تايت من السري قدما نحو الطريق 
للحكومة  السلمي  واالنتقال  االنتخابات  ومنها  مفاصله  كل  بقية  يف  العراق  لبناء  الصحيح 
زهو  االمور ختدش  فكل هذه  االكاذيب  ولتلفيق  وللتفاخر  للتنابز  االعالم  استخدام  وعدم 
وعىل  اوال  للحكم  املتصدية  الطبقة  عىل  ملقاة  .فاملسؤولية  غاليا  ثمنه  كان  الذي  االنتصار 

الشعب العراقي ثانيا .

الحفاظ على انجازات التضحية
حكمة العدد..

 ُ َم اللهَّ تِي َحرهَّ ْفَس الهَّ ِ إهَِلًا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النهَّ ِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللهَّ َوالهَّ
قِّ َواَل َيْزُنوَن َوَمن َيْفَع��لْ َذلَِك َيْلَق َأَثاًما }الفرقان/68{  إاِلهَّ بِاحْلَ
ُلْد ِفيِه ُمَهاًنا }الفرقان/69{  ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْ
َئاِتِْم  ُ َسيِّ ُل اللهَّ ا َفُأْوَلئَِك ُيَبدِّ إاِلهَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلً
ِحيًم }الفرقان/70{ َوَمن َتاَب َوَعِمَل  ُ َغُفوًرا رهَّ َحَسَناٍت َوَكاَن اللهَّ
ِذيَن اَل َيْشَهُدوَن  ِ َمَتاًبا }الفرقان/71{ َوالهَّ ُه َيُتوُب إَِل اللهَّ ا َفإِنهَّ َصاحِلً
ِذيَن إَِذا  وا ِكَراًم��ا }الفرقان/72{ َوالهَّ ْغِو َمرُّ وا بِاللهَّ وَر َوإَِذا َمرُّ ال��زُّ
وا َعَلْيَها ُص��ماًّ َوُعْمَياًنا }الفرقان/73{  ِْم َلْ َيِرُّ ��ُروا بِآَياِت َرهبِّ ُذكِّ
َة َأْعنُيٍ  اتَِنا ُق��رهَّ يهَّ َنا َه��ْب َلَنا ِم��ْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ ِذي��َن َيُقوُل��وَن َربهَّ َوالهَّ
َزْوَن اْلُغْرَفَة بَِم  ِق��نيَ إَِماًما }الفرقان/74{ ُأْوَلئَِك ُيْ َواْجَعْلَنا لِْلُمتهَّ
ًما }الفرقان/75{ َخالِِديَن ِفيَها  ًة َوَس��الَ ْوَن ِفيَها َتِيهَّ وا َوُيَلقهَّ َصَبُ
ا َوُمَقاًما }الفرقان/76{ ُقْل َما َيْعَبُأ بُِكْم َربِّ َلْواَل  َحُسَنْت ُمْسَتَقراًّ

ْبُتْم َفَسْوَف َيُكوُن لَِزاًما }الفرقان/77{ ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذهَّ

سورة الفرقان

) 68 ( والذي��ن ال يدع��ون مع الل إهلا آخر وال يقتل��ون النفس التي حرم 
قتلها اال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما جزاء اثم.

) 69 ( يضاع��ف له الع��ذاب يوم القيامة ويلد فيه مهان��ا القمي اثام واد 
م��ن أودية جهنم من صفر مذاب قدامها حدة يف جهنم يكون فيه من عبد 
غ��ري الل ومن قتل النف��س التي حرم الل ويكون في��ه الزناة ويضاعف هلم 
في��ه العذاب ) 70 ( اال من ت��اب وآمن وعمل عمال صاحلا فأولئك يبدل 
الل س��يئاتم حس��نات وكان الل غفورا رحيم عن الرضا عن أبيه عن آبائه 
عليهم الس��الم قال قال رس��ول الل ص��ىل الل عليه وآله حبن��ا أهل البيت 
يكّفر الذنوب ويضاعف احلس��نات وان الل ليتحمل من حمبينا أهل البيت 
م��ا عليهم من مظال العب��اد اال ما كان منهم ع��ىل ارضار وظلم للمؤمنني 
فيقول للس��يئات كوين حس��نات ويف روضة الواعظني عن النبي صىل الل 
عليه وآله ما من جلس قوم يذكرون الل اال نادى هلم مناد من السمء قوموا 
فقد بدل الل سيئاتكم حسنات  ) 71 ( ومن تاب وعمل صاحلا فإنه يتوب 
إل الل يرج��ع إليه متابا القمي يق��ول ال يعود إل يشء  من ذلك باخالص 
ونية صادقة ) 72 ( والذين ال يشهدون الزور  يف الكايف عن الصادق عليه 
السالم قال هو الغناء ويف الكايف عن الصادق عليه السالم أنه قال لبعض 
أصحاب��ه أين نزلت��م قالوا عىل فالن صاحب القيان فق��ال كونوا كراما ثم 

قال اما سمعتم قول الل عز وجل يف كتابه وإذا مروا باللغو مروا كراما
 ) 73 ( والذي��ن إذا ذكروا بآيات رهب��م ل يقيموا عليها غري واعني هلا وال 
متبرصين بم فيها كمن ال يس��مع وال يبرص بل اكبوا عليها س��امعني بآذان 

واعية ومبرصين بعيون راعية.

تفسيرالسورة



احلدود  داخل  )داعش(  تنظيم  لعنارص  جتمعات  الشعبي،  احلشد  قوات  قصفت     
السورية... أكد ذلك موقع احلشد الشعبي عن  قائد عمليات حمور غرب األنبار يف 
احلشد الشعبي)قاسم مصلح( قوله ان قوات احلشد متكنت من دك جتمعات لعنارص 
)داعش( داخل االرايض السورية، مبينا ان القوات متكنت من تقيق إصابات دقيقة 
السورية.  العراقية  احلدود  من  التقرب  حاولوا  ان  بعد  )الدواعش(  صفوف  داخل 
االرواح  يف  خسائر  وتقيق  العدو  فرار  عن  اثمرت  العملية  ان  مصلح  وأض��اف 

واملعدات التابعة هلم .

اضخم مشروع قرآني لطلبة المدارس خالل العطلة الصيفية تطلُقُه العتبة الحسينية

اخبار
ومتابعات

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توّجه بتوسيع قبول خريجي الدراسة 
المهنية بنسبة 25%  للسنة الدراسية المقبلة 2018- 2019...

•)تشن وي تشينغ( السفير الصيني في العراق:
العراقي  للشعب  وشريكة  صديقة  الصين  ان 
والمساهمات  المساعدات  لتقديم  ومستعدة 
الكبرى في بناء عراق مستقر ومتقدم ومزدهر...

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ)داعش( داخل االراضي السورية

التسجيل  بدء  املقدسة عن  للعتبة احلسينية  العامة  التابعة لألمانة  الدينية  املدارس  اعلنت 
يتسلح  جيل  خلق  هبدف  وذلك  العراقية  املحافظات  خمتلف  يف  الصيفية  ال��دورات  يف 
العلمية والفقهية والعقائدية و  السالم( يف اجلوانب  البيت )عليهم  اهل  بعلوم ومعارف 

االخالقية... 
وقال مسؤول املدارس الشيخ )عيل القرعاوي( :ان الدورات تتضمن دروسا وحمارضات 
يف علوم الفقه والعقائد والقرآن الكريم واألخالق باإلضافة ال دروس يف التنمية البرشية 
بنظر  اخذت  جديدة  مناهج  اعداد  هو  العام  هذا  يميز  ما  ان  والفنية.وأضاف  والثقافية 
االعتبار الفئات العمرية للطلبة واهم ما حيتاجه الطالب، وأشار ال ان الدورات تشمل 
خمتلف املحافظات العراقية واالقضية والنواحي, فضال عن وضع برنامج متكامل لشمول 
عن  القرعاوي  كاشفا  االجتمعي.  التواصل  مواقع  طريق  عن  العراق  خارج  من  الطلبة 
زيادة القبول هلذا العام ال اكثر من 20 الف طالب يف عموم العراق ليشمل فئات عمرية 

متفاوتة من عمر )7( سنوات ال )20( سنة خصصت لكل فئة مناهج دراسية خاصة.  

•)160( مليون دوالر قيمة مشروع مشترك بين العراق 
األداء  لتحسين   )USAID( للتنمية  الدولية  والوكالة 

المالي واإلداري في العراق.. 

لدعم  الصحة   وزارة  تخصصها  ديــنــار  مليون   )  140
وتقديم  الصحي  بالواقع  االرتقاء  اجل  من  مؤسساتها 

أفضل الخدمات للمواطنين.

العامة باألرقام األمانة  في  المركزية  اللجنة  تنجزها  بالمواطنين  )1200( معاملة خاصة   •

لمجلس الوزراء لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والعمليات اإلرهابية.. 
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خدمة  يف  عطاءها  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  تواصل 
االنسانية وانطالقا من مسؤوليتها االجتمعية الستيعاب اكب قدر 
بناء  يف  فرشعت  التوحد،  باضطراب  املصابني  االطفال  من  ممكن 
الطريق  عىل  التوحد  اضطرابات  ملعاجلة  العراق  يف  مرشوع  اكب 
الرابط بني بغداد وكربالء. وقال )كريم عواد( مدير مرشوع مركز 
احلسينية  العتبة  أسست   : للتوحد  السالم(  احلسني)عليه  االمام 
املقدسة املركز عىل طراز عايل من احلداثة وفق تصاميم فريدة معدة 
يف  لألطفال  املسموح  العدد  حيث  من  التوحد  ملرىض  خصيصا 
وأضاف  واحلديثة،  املتنوعة  واإليضاح  الرشح  ووسائل  القاعات 
ان املركز يستوعب اكثر 250 طفال، يتوزعون عىل  ثالث بنايات 
واخلدمات,  ل��إدارة  منها  خمتلفة  قاعات  تشمل  الطوابق  متعددة 
وسكن  االطفال  أللعاب  وقاعات  الفيزيائي  للعالج  وأخ��رى 
لألطباء فضال عن مطعم لألطفال بنظام البوفيه املفتوح.مؤكدا ان 
العتبة املقدسة استقدمت العام املايض اساتذة متخصصني يف طرائق 
لتدريب  االمريكية  اجلامعات  من  التوحد  اطفال  ورعاية  معاجلة 

كوادر املركز.
افتتحت  العامة للعتبة احلسينية املقدسة  واجلدير بالذكر ان االمانة 
9 معاهد لرعاية اطفال التوحد يف حمافظات البرصة وبابل وواسط  

وميسان وذي قار واملثنى و3 معاهد يف كربالء املقدسة.

العابدين  زين  االمام  مستشفى  يف  الطبية  الكوادر  نجحت 
)عليه السالم( التابعة للعتبة احلسينية املقدسة بإجراء عملية 
كبى لقلب طفلة تبلغ من العمر سنتني من حمافظة االنبار 

تعاين من وجود فتحتي والدية يف قلبها.
وقال والد الطفلة )زهراء جعفر( بسبب الفتحات  الوالدية 
يف قلبها ساءت حالتها الصحية مع ازرقاق يف بعض اطراف 
مبلغ  وطلبوا   بغداد  حمافظة  يف  االطباء  راجعت  جسدها، 
18 مليون دينار إلجراء العملية، ولضعف احلالة املادية ل 
نتمكن من اجرائها، لكن مستشفى االمام زين العابدين يف 
مدينة كربالء املقدسة وافقت عىل اجراء العملية هلا )جمانا( 

وتكللت بالنجاح .
العابدين  الطبي يف مستشفى االمام زين  الفريق  ويذكر ان 
اجانب  اطباء  يضم  العملية  اجرى  الذي  السالم(   )عليه 
وعراقيني واستغرقت العملية اكثر من اربع ساعات وهي 
املستشفى وتتمتع بصحة جيدة واستقرار يف  ترقد يف  اآلن 

حالتها الصحية.

اطبــــاء مستشــــفى االمــــام زيــــن العابدين 
ينجحون بإجراء عملية كبرى لقلب طفلة 

• العتبتان الحسينية والعباسية المقدستان تشتركان مع وزارة 
الكهرباء في مشروع لنقل الطاقة الى مدينة كربالء المقدسة..

• شركة تعبئة الغاز في مدينة كربالء المقدسة:  استبدال 
االسطوانات الحديدية بأخرى بالستيكية للمواطنين

•)ابو مهدي المهندس( نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي:
ان ابناء الحشد الشعبي لن يسمحوا لجماعة )داعش( 

االرهابية ان ترفع رأسها في العراق مجددا...

العتبة الحسينية المقدسة تنشئ أكبر 
مركز لمعالجة التوحد

 في مدينة كربالء المقدسة
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 30/شهر رمضان/1439هـ الموافق 2018/6/15م  

وداعًا شهر البركات
املبارك.. فاعلموا  نوّدُع شهر رمضان  ها نحُن 
عليكم  الل  نعم  أفضل  من  ان  تعال  الل  عباد 
الشهر  هذه  بصيام  أم��ره  المتثال  وفقكم  ان 
من  له  فكونوا  كتابه  وتالوة  ليله  وقيام  املبارك 
احلامدين.. ولكن – ربم- البعض من قد غفل 
يف  فوقع  الشيطان  اغ��واه  او  قرّص  او  جهل  أو 
معصية او َظَلَم احدًا او قرّص يف حق من حقوق 
الفرصة  تزال  وما  اخوانه..  او  اهله  أو  والديه 
هذا  من  االخ��ري  اليوم  يف  أنتم  حيث  امامكم 
من  العتق  شهر  تعال  الل  جعله  الذي  الشهر 
النار.. فتداركوا ذلك بتوبة نصوح تعودون هبا 
اناس  ال ساحة رمحة ربكم ومغفرته فكم من 
تكون  وربم  حسنة..   ً خامِتة  أواخُرهم  كانت 
حياة  يف  كبريًا  منعطفًا  تشكل  واح��دٌة   ٌ ساعة 

االنسان..
اليوم  هذا  بقية  يف  االخرية  الفرصة  فاغتنموا 
وهذه الليلة – ليلة عيد الفطر- اهنا ليلة اجلوائز 
كم ورد يف احلديث عن االمام جعفر الصادق 
بقول  صيامه  ختم  )من  قال:  السالم(  )عليه 
صيامه،  منه  الل  تقبل  صالح  عمل  أو  صالح 
؟  الصالح  القول  ما  الل،  رسول  ربن  يا  فقيل 
قال : شهادة أن ال إله إال الل ، والعمل الصالح 

: إخراج الفطرة(.
وآله  عليه  الل  )ص��ىل  الل  رس��ول  عن  وورد 

وسلم( : )َمْن أحيا ليلة العيد وليلَة النصف من 
شعبان، ل َيُمْت قلُبُه يوم متوُت القلوب(.

السالم(  )عليه  ابيه  عن  حممد  بن  جعفر  وعن 
يي  قال : )كان عيل بن احلسني )عليه السالم( حُيْ
ليلة عيد الفطر بصالة ٍ حتى ُيصبَِح ويبيُت ليلة 
َ الِفطِر يف املسجد ويقول : يا ُبنّي ما هي بدوِن 

ليلٍة يعني ليلة القدر(.
فينبغي للصائمني ان ال يعلوا ليلة عيدهم ليلة 
والفرح  واالسرتخاء  بالراحة  فيها  يشعرون 
املبارك  رمضان  شهر  قيود  من  ختلصوا  الهنم 
شهواتم  من  حلرماهنم  عليهم   ً ثقيال  وك��ان 
ورغباتم ويفرحوا حللول اليوم الذي ستنطلق 

فيه غرائزهم وشهواتم..
والصائم احلقيقي هو الذي يكمل رحلة العبادة 
بالعبادة  باالشتغال  رمضان  لشهر  واالحياء 
)عليه  احلسني  االمام  وزيارة  والذكر  والقيام 

السالم( وغريها..
والتوجس  واخل��وف  القلق  حالة  يعيش  وان 
والندم.. القلق ألنه ال يعلم هل غفرت ذنوبه 
تعال  لل  املحبوب  الصيام  من  عليه  ما  وادى 
تصم  ول  فقط  وال��رشاب  الطعام  عن  صام  أم 
يرضاه  ال  عم  جوانحه  يكف  ول  ج��وارح��ه 
والغل  باحلسد  ملئ  قلبه  يزال  فم  تعال..  الل 
الندم  يعيش  وأن  والعجب..  والكب  والنفاق 
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ألنه ل يستثمر فرصته هذا الشهر الذي فتح الل 
تعال أبواب خزائن رمحته ومغفرته وجوائزه..

شهر  م��ن  االخ���رية  ال��س��اع��ات  نعيش  كيف 
رمضان؟

للصائمني  يستحسن  التي  املهمة  االمور  ومن 
املضامني  تلك  هي  معها  والتفاعل  معايشتها 
االمام  دعاء  يف  وردت  التي  والروحية  العبادية 
رمضان  شهر  وداع  يف  السالم(  )عليه  السجاد 
حيث يقول )عليه السالم( يف الروضة اخلامسة 

واالربعني: 
َوَصِحَبنا  د،  مَحْ َمقاَم  ْهُر  الشهَّ هَذا  فينا  َأقاَم  )َوَقْد 
اْلعامَلنَي،  َأْرباِح  َأْفَضَل  َوَأْرَبَحنا  ور،  َمْبُ ُصْحَبَة 
تِِه، َو َوفاِء  ُثمهَّ َقْد فاَرَقنا ِعْنَد مَتاِم َوْقتِِه َواْنِقطاِع ُمدهَّ
ُعوُه َوداَع َمْن َعزهَّ ِفراُقُه َعَلْينا،  َعَدِدِه، َفَنْحُن ُمَودِّ
ماُم  َلُه الذِّ َوَلِزَمنا  َعّنا،  َوَأْوَحَشَنا اْنرِصافُه  نا  َوَغمهَّ

) قُّ امْلَْقِضُّ ، َواحْلَ هُّ ْرَمُة امْلَْرِعيهَّ امْلَْحُفوُظ، َواحْلُ
وداع  رمضان  شهر  نودع  إّنا   : املعنى  وحاصل 
فراقه  وصار  عظيًم  عزيزًا  علينا  فراقه  كان  من 
سببًا حلزننا ووحشتنا، وداع من لزمنا له احلرمة 
ان  فكم  قضائه،  من  الب��د  ح��ٌق  له  لزمنا  وم��ن 
مفارقة هذا الشخص يف غاية الصعوبة والشّدة، 

فكذا مفارقة هذا الشهر..
ْمُد  احْلَ َفَلَك  )َألّلُهمهَّ   : السالم(  )عليه  يقول  ثم 
ِمْن  َوَلَك  بِااْلضاَعِة،  َواْعرِتافًا  بِااْلساَءِة،  إِْقرارًا 
َدِم، َوِمْن َأْلِسَنتِنا ِصْدُق ااْلْعتِذاِر( ُقُلوبِنا َعْقُد النهَّ

الرضا  شعور  يعيش  ال  ان  للمؤمن  فينبغي 
ما  ادى  انه  ويشعر  الصوم  شهر  بانتهاء  والفرح 

عليه من الصيام وبقية الواجبات 
بل عليه ان حيمد الل تعال ويشكره 

التقصري  حصول  م��ن  اخل��وف  يستشعر  وان 
وُيفر  الشهر  هذا  بحقوق  والتفريط  واالضاعة 
باإلساءة ويعرتف بإضاعة الفرصة والغنيمة عىل 
نفسه من عطايا وبركات هذا الشهر فيعقد قلبه 

عىل الندم ويصدق باالعتذار احلقيقي بلسانه..
املؤمن  ح��ال  السالم(  )عليه  االم��ام  وُيفّصل 
)عليه  فيقول  واخلطيئة  بالذنب  االع��رتاف  من 
السالم( : )َألّلُهمهَّ َوما َأمْلَْمنا بِِه يف َشْهِرنا هذا ِمْن 
َواْكَتَسْبنا فيِه  ِمْن َذْنب  َأْو واَقْعنا فيِه  إِْثم،  َأْو  مَلَم 
َظَلْمنا  نِْسيان  َأْو َعىل  ِمّنا،  د  َتَعمُّ ِمْن َخطيَئة َعىل 
فيِه َأْنُفَسنا، َأِو اْنَتَهْكنا بِِه ُحْرَمًة ِمْن َغرْيِنا، َفَصلِّ 
َعّنا  َواْع��فُ  بِِسرْتَِك،  نا  َواْسرُتْ  ، َوآلِ��هِ د  مهَّ حُمَ َعىل 
َوال  الّشاِمتنَي،  ْعنُيِ  اِلَ فيِه  َتْنِصْبنا  َوال  بَِعْفِوَك، 
بِم  َواْسَتْعِمْلنا  الّطاِعننَي،  َأْلُسَن  فيِه  َعَلْينا  َتْبُسْط 
بَِرْأَفتَِك  فيِه،  ِمّنا  َأَنَكْرَت  مِلا  َوَكّفاَرًة  ًة  ِحطهَّ َيُكوُن 

الهَّتي ال َتْنَفُد، َوَفْضِلَك الهَّذي ال َيْنُقُص(.
اللمم: صغار الذنوب، أي ما باَشنا وفعلنا يف 

هذا الشهر من الذنوب الصغرية.
وقيل : الَلَمم – بفتحتني- مقارفة الذنب مطلقًا.
العصمة  بيت  اهل  رواي��ات  من  يظهر  وال��ذي 
العبد  يرتكب  ان  هو  اللمم  ان  السالم  عليهم 
الذنب بعد الذنب بخالف طبعه مع االستغفار 

واخلوف، سواء أكان كبرية او صغرية..
ُروَي عن اب عبدالل )عليه السالم( : ان اللمم: 

الرجل يلمُّ بالذنب فيستغفر الل منه.
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اهيا االخوة واالخوات:
زاخ��ر  ع��ب��ادي  موسم  عّنا  يرحل  إن  م��ا 
علينا  وحي��ل  إال  تعال؛  الل  ال  بالتقرب 
البعض  يتساءل  وقد  آخر،  عبادي  موسم 
علينا  الذي سيحل  العبادي  املوسم  ما هو 

يوم غد؟!
عنه  عّبنا  وق��د  امل��ب��ارك،  الفطر  عيد  إن��ه 
ذلك من خالل  عبادي، وسيتضح  موسم 
كيف  لنا  بيّنت  التي  الرشيفة  األحاديث 
نعيش؟ كيف ُنحيي يوم العيد وفق ما حُيبه 

الل تعال، ال ِوفق ما تبُه أنفسنا؟
متارسها  اجتمعية  ظاهرة  العيد  ان  الشك 
الشعوب واالمم، حينم حيصل  الكثري من 
نزعة  هناك  وانجاز،  وظفر  نجاح  هناك 
يريد  وجمتمعًا  ف��ردًا  االنسان  ان  إنسانية 
ورسوره..  وابتهاجه  فرحته  عن  ُيعب  ان 
والنرص،  والظفر  النجاح  ذلك  بتحقيق 
والظفر  النجاح  ه��ذا  ي��ك��ون  ق��د  وت���ارة 
او  معنّي  دين  بأصحاب  يتعلق  واالنتصار 

اصحاب قومية معينة او شعب معني.

يتحقق  حينم  االنسان  لدى  انسانية  نزعة 
أحد هذه االمور، تنزع نفسه فردًا وجمتمعًا 
وال��رور  والفرح  االبتهاج  عن  يعّب  ان 
بتحقيق ذلك النرص والظفر، هذا عيٌد لدى 

املجتمعات االنسانية بصورة عامة. 
ولكن ما هو الفرق بني العيد وفق املفهوم 
االمم  لدى  والعيد  االسالمية،  والنظرة 
والشعوب االخرى؟ هذا ما نستكشفه من 
لنا  وردت  التي  الرشيفة  الروايات  خالل 

عن املعصومني )عليهم السالم(.
هو  وما  النجاح؟  هو  وما  الظفر؟  هو  ما 
رمضان  شهر  يف  حققناه  الذي  االنتصار 

حتى نحتفل هبذا النرص؟
الح��ظ��وا اهي��ا االخ���وة واالخ���وات شهر 
وحُمكم،  كامل  ع��ب��ادي  موسم  رم��ض��ان 
يتصف بالغزارة والِغنى باجلوانب العبادية 
ان  يريد  تعال  الل  جهة  من  والروحية.. 
تقوى ارادة االنسان املؤمن، ويكون صلبًا 
أمام الشهوات والغرائز واملحرمات.. يريد 
منه  ويريد  التقوى،  ملكة  حيّصل  ان  منه 

منه  ويريد  احلميدة،  االخ��الق  حيّصل  ان 
حنون،  عطوف  رحيم  قلب  له  يكون  أن 
ازاء  ويتحسسها  الصفات،  هب��ذه  يتحىل 
اجلوع  عليه  ففرض  واملحرومني؛  الفقراء 

والعطش.. لكي يتحسس معاناة الفقراء. 
هذه  يعيش  م��ن  ال��ن��اس  م��ن  ه��ن��اك  ه��ل 
املعاناة؟! نعم هناك الكثري ممن ال يد عند 
افطاره شيئًا من الطعام يشبع جوعته.. أراد 
اآلالم  هذه  يتحسس  ان  املتمكن  من  الل 
..فينطلق قلبه بالرمحة نحو الطبقات الفقرية 
ان  الصيام  من  تعال  الل  اراد  واملسحوقة، 
ننتقل بأرواحنا وقلوبنا ال عوال اآلخرة.. 
من  أشد  وعطش  جوع  االخ��رة  يف  هناك 
األي��ام..  هذه  نعيشه  الذي  وجوع  عطش 
وغري ذلك من هذه االمور.. وينترص فيها 
االنسان املؤمن عىل الشيطان وعىل شهواته 
الذي  االنتصار  هذا  أعظم  وما  ورغباته.. 

حيقق ملكة التقوى.
ُوفقوا  املؤمنة  واألّمة  املؤمن  يوم..  آخر  يف 
العبادي  املوسم  ه��ذا  وأكملوا  أمّت��وا  ان 

والنظرة  المفهوم  العيد وفق  بين  الفرق  الكربالئي: ما هو  الشيخ 
االسالمية، والعيد لدى األمم والشعوب االخرى؟  

الجمعة في  وإمام  الكربالئي خطيب  المهدي  الشيخ عبد  العليا سماحة  الدينية  المرجعية  تحدث ممثل 
كربالء المقدسة في خطبته الثانية من صالة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 30 

شهر رمضان 1439هـ الموافق 2018/6/15م تحدث سماحته قائاًل:
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ان  البرش  كبقية  تنزع  نفوسهم  بنجاح.. 
يعّبوا.. نحن امتمنا وأكملنا وانترصنا عىل 
شهواتنا وشيطاننا، نريد ان نعّب عن فرحنا 

وابتهاجنا هبذا النرص والظفر. 
يقول املرّشع اإلسالمي نعم، لكم احلق يف 
تعّبوا  ان  تريدون  البرش  كبقية  أنتم  ذلك 
ال  وتنبهوا  التفتوا  ولكن  فرحتكم،  عن 
تكونوا كبعض الشعوب التي تعّب وتفرح 
وتعّب عن فرحها وابتهاجها بأمور حمّرمة، 
تعال  الل  اهلدف..  من  ختلوا  عبثية  وبأمور 
وتبتهجوا،  تفرحوا  ان  منكم  اريد  يقول 
ولكن البد ان يكون هذا الفرح واالبتهاج 
ال  الوصول  بديمومة  تتعلق  وغاية  هبدف 
تعال،  بالل  االتصال  وبديمومة  التقوى، 
عيد  من  سأجعل  تعال  الل  يقول  لذلك 
تدوم  لكي  آخ��ر  عباديًا  موسم  فطركم 
التواصل مع الل تعال، وتدوم ملكة  حالة 

التقوى.
هدف  بال  يكون  ان  من  فرحكم  حصّنوا 
املمرسات  بعض  من  التفتوا  غاية..  وبال 
عن  التعبري  يف  االخرين  لدى  تكون  التي 
انتم  حمّرمة..  بأمور  وابتهاجهم  فرحهم 
تعبريكم  يف  حتى  تكونوا  ان  البد  مؤمنون 
الل  ي��ريض  بم  وابتهاجكم  فرحكم  عن 
تعال، وأن ال يكون عبثيًا، والبد ان يكون 
هادفًا وله غاية تتناسب وتتوافق مع الغاية 

من خلقكم.
لذلك العيد يف االسالم له نشأة وله مفهوم 
وله غاية وله هدف، وعلينا ان نفهم ما هي 

نشأة العيد يف اإلسالم؟ وما هي الغاية التي 
ارادها الل تعال ان نصل إليها؟ لذلك وضع 
لنا مراسم العيد .. كيف نحيي ونعيش هذا 

العيد عيد الفطر وبقية األعياد.
االمر  هذا  يرتكوا  ل  السالم  عليهم  االئمة 
من  بّينوا  بل  وتفصيل..  توضيح  دون  من 
خالل االحاديث التي وردت كيف نعيش 

هذا العيد؟ 
حالة  امل��ؤم��ن  االن��س��ان  يعيش  ان  أوهل���ا 
أُقبل  اخلوف والقلق والتوّجس، ال يدري 
ل  أم  تعال؟  الل  يشكر  حتى  الصيام  منه 
تعال  الل  يستغفر  حتى  الصيام  منه  ُيقبل 
االنسان  يكون  ال  العفو؟  منه  ويطلب 
العيد..  يوم  عليه  حَيُل  حينم  فرحًا  املؤمن 
انه  ،فرٌح بمعنى آخر، ال يكون فرحًا  نعم 
الصيام  أكملت  وانا  الصيام  شهر  انتهى 
وقد انتهى كل يشء وقد ُقبل مّني الصيام، 
عّني  وانتهى كل يشء، وسقط  وُسّجل يل 

هذا التكليف بجميع آثاره.
املؤمنني  أم��ري  ُخطب  اح��دى  يف  لذلك 
وكذلك  املعنى،  هذا  يبني  السالم(  )عليه 
احدى  يف  السالم(  )عليه  احلسن  االم��ام 
الروايات التي وردت انه مرهَّ االمام احلسن 
بقوم  الفطر  عيد  يوم  يف  السالم(  )عليه 
يلعبون ويضحكون، فوقف عىل رؤوسهم 
فقال: )إن الل جعل شهر رمضان مضمرًا 
مرضاته،  ال  بطاعته  فيه  يستبقون  خللقه، 
فسبق قوم ففازوا، وقرّص آخرون فخابوا، 
ضاحك  من  العجب-  كل   – فالعجب 

العب يف اليوم الذي يثاب فيه املحسنون، 
كشف  لو  الل  وأيم  املبطلون،  فيه  وير 
مشغول  املحسن  أن  لعلموا  الغطاء  الل 

بإحسانه، وامليسء مشغول بإساءته(.
قَبَل  تعال  الل  ان  إّما  اخواين:  لذلك حالنا 
يقبل  ل  اّنه  واما  نشكره،  ان  فعلينا  صيامنا 
الل  نستغفر  ان  فعلينا  إلساءتنا  صيامنا 
يتحرق  ان  احلقيقي  واالستغفار  تعال؟ 
صدر  ما  عىل  الندم  حرقة  ويعيش  القلب 

منُه من التفريط.
االخ��وة  اهي��ا  املهمة  االم���ور  م��ن  اي��ض��ًا 
اليها ونعيشها  نلتفت  ان  واالخوات علينا 
حينم  العيد  ي��وم  ب��داي��ة  يف  ونتحسسها 
منازلكم  من  تعال  الل  شاء  ان  خترجون 
االمام  مرقد  وال  العيد،  صالة  مواقع  ال 

احلسني )عليه السالم( للزيارة.
العبادية  املمرسات  كل  يف  اخواين  التفتوا 
الل تعال من مجلة االهداف العظيمة وعىل 
بأهوال  دائًم  االنسان  يذّكر  ان  اراد  رأسها 
يعيش  وان   باآلخرة  ويذكره  القيامة،  يوم 
يف  عليها  يكون  التي  احلالة  دائ��ًم  املؤمن 
عرصات يوم القيامة، يف يوم العيد ال تنسوا 
يوم القيامة  وال تنسوا أهوال اآلخرة، حينم 
صالة  وتصيل  تأيت  لكي  منزلك  من  خترج 
البيوت  من  مجاعات  تأتون  وانتم  العيد 
يكون  ان  ينبغي  ماذا   .. االماكن  هذه  ال 

شعوركم واحساسكم ..
يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  الحظوا 

خطبة عيد الفطر .. 
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يثاب  ي��وم  ه��ذا  يومكم  إن  الناس  )أهي��ا 
وهو  املسيئون  فيه  وير  املحسنون  فيه 
بخروجكم  فاذكروا  قيامتكم،  بيوم  أشبه 
من  خروجكم  مصاّلكم  ال  منازلكم  من 
األجداث ال ربكم، واذكروا بوقوفكم يف 
مصالكم وقوفكم بني يدي ربكم، واذكروا 
ال  رجوعكم  منازلكم  ال  برجوعكم 
منازلكم يف اجلنة او النار، واعلموا – عباد 
الل- إن أدنى ما للصائمني والصائمت أن 
ينادهيم ملك يف آخر يوم من شهر رمضان: 
أبرشوا – عباد الل- فقد ُغفر لكم ما سلف 
فيم  تكونون  كيف  فانظروا  ذنوبكم  من 

تستأنفون(.
ايضًا من االمور املهمة اخواين يف يوم العيد 
والتي نأمل منكم ان جتتهدوا يف تطبيقها.. 
صالة  تكون  ان  االسالم  وحث  اراد  ملاذا 
االنسان  اخ��واين  الحظوا  مجاعة،  العيد 
الفرح والرور  بطبعه حينم يعيش اجواء 
بينه وبني  ما  فينسى  اخيه،  قلبه عىل  ينفتح 
أخيه من مشكلة وجتاوز واساءة، ويبتدئ 
باملصافحة واملعانقة، والسمح  فيلقى أخاه 
عودة  وبالتايل  منه،  صدر  ملا  واملغفرة  له 
العالقة الطيبة بني املؤمنني ويف نفس الوقت 
يقوي  والتالقي  والتعانق  التصافح  هذا 
هي  االج��واء  هذه  االجتمعية..  اآلرصة 
أدعى وأقوى يف تنقية العالقات االجتمعية 
بني املؤمنني، فيتمسكوا وترتاص صفوفهم 

وتقوى عالقاتم االجتمعية.
ل��ذل��ك اهي��ا االخ���وة واالخ����وات حينم 
تسريون  وحينم  صالتكم  ال  تتوجهون 
البيوت تصافحوا  يف الشوارع وتلتقون يف 
وتعانقوا.. الذي بينه وبني مؤمن آخر من 

تعكر للعالقة او حصلت بينه وبني االخر 
وهجران  تقاطع  وبينهم  جتاوز،  او  اساءة 
وتدابر ان يالقي اخاه ويبتدئ بمصافحته 
وااليمن  االنسجام  يسود  لكي  ومعانقته 
بني املؤمنني، وتقوى العالقات هكذا اراد 
هبذه  الفطر  عيد  يوم  ُنحيي  ان  تعال  الل 

االجواء التي تصفى فيه القلوب.
يوم  تبتدئوا  حينم  واالخوات  االخوة  اهيا 

عيدكم؛ ابتدأوا بالنظر ال قلوبكم أواًل..
فيها شيئًا من احلسد؟ فحاولوا  هل جتدوا 
ان تقلعوه، هل جتدوا فيها شيئًا من النفاق 
ولسان  بابتسامة  املؤمن  اخيك  تواجه  ان 
شيئًا  قلبك  يف  ُتضمر  ولكن  الكالم  طيب 
من العداوة والُكره اليه، واذا تركك سلقته 
الغيبة والنميمة والطعن..  بلسان حاد من 
وربم  ه��ذا؟  من  شيئًا  قلبك  يف  جتد  هل 
الكثري مّنا يشتمل عىل هذه الصفة، اسعى 
التي ال تتناسب  بقلع هذه الصفة الذميمة 
مع حقيقة االنسان الصائم الذي ينبغي ان 

يكون صومه كم حُيبه الل تبارك وتعال.
قلبك  ال  اب��ت��داًء  انظر  العيد  ي��وم  ففي 
تنتج  التي  الصفات  م��ذام  من  وط��ه��ره  
الكثري من االفعال والسلوكيات الذميمة، 
تابب  يوم  فطرنا..  عيد  يوم  ليكن  لذلك 
بيننا  وتالقي وتوادد وتصايف يف العالقات 
واهل  االرحام  وخصوصا  املؤمنني،  وبني 

الفضل واهل العلم والتقوى.
من  هناك  ان  املؤمنني  االخوة  ننبه  وايضًا 
أجل  من  ضّحوا  ال��ذي  االبطال  رجالنا 
يبقى  ان  اجل  املجمع، ومن  يدوم هذا  ان 
هذا االجتمع اإليمين، ومن اجل ان ُتفظ 
مقدساتنا وان ُتصان أعراضنا.. أولئك ُهم 

الُشهداء األبرار.
هؤالء  عوائل  تنسوا  ال  ان  اخواين  عليكم 
يف  كانت  اليوم  هذا  يف  فإهنم  االب��ط��ال.. 
والبهجة  الفرحة  توطهم  السابقة  السنني 
والرور ان رب العائلة وان كفيل العائلة 
أظهرهم..  بني  يعيش  العائلة  حامي  وان 
رب  هذا  ف��إذا  وي��رة  يمنة  يلتفتون  اآلن 
مض  الرتاب  تت  العائلة  وكافل  العائلة 
شهيدًا مرضجًا بدمائه من أجلنا ومن اجل 
الشهداء  فهؤالء  واعراضنا،  مقدساتنا 
النسوة  وهؤالء العوائل وااليتام، وهؤالء 
ودينهم  برتبيتهم  انتجوا  الذين  والرجال 
حق  هلم  ضّحوا  الذين  االب��ط��ال  ه��ؤالء 

عظيم علينا.
ان  واملؤمنات  املؤمنني  لإخوة  فينبغي 
زيارة  عيدهم  يوم  يف  وُيراعوا  يالحظوا 
االيتام  وعوائل  الشهداء  عوائل  وتفقد 
والتكريم  والرعاية  بالبسمة  وحيوطوهم 
العائلة  رب  كان  اذا  انه  هلم،  والتحسيس 
واحٌد قد ذهب فهناك العرشات من االباء 
رعايتها،  العائلة  هلذه  سيحفظون  الذين 
فإن الل تعال جعل نفسه خليفة عىل عائلة 
الشهيد فمن أرضاهم فقد ارىض الل تعال، 
وهذه الرعاية والكفالة واالحتضان هلؤالء 
عىل  فكونوا  تعال،  الل  ُتريض  اهنا  الشك 
تعال  الل  حيبه  وما  مهم  هو  مما  وتنبه  يقظة 

لكم.
نسأل الل تعال ان يوفقنا ملا يرضيه وان ينبنا 
معاصيه واحلمد لل رب العاملني وصىل الل 

عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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حياول املستعمرون � وكم يعرف ذلك اجلميع 
� خدمة أغراضهم السياسية، وطموحاتم 
متسرتين  الوسائل،  بشتى  الرشعية  غري 
من  خمتلفة  بأشكال   � ذلك  إل  وص��واًل   �
الشعارات والعناوين اجلذابة، مستدرجني 
من تنطيل عليه أكاذيبهم وأحابيلهم التي ال 
نعم،  األلباب.  ذوي  عن  حقيقتها  تغرب 
يف  واض��ح��ة  كانت  احل��ال  تلك  وص���ورة 
املؤمتر الذي دعت له مجعية أصدقاء الرشق 
االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  األوسط 
لالنعقاد بتأريخ 22 نيسان عام )1954 م( 
بحمدون،  مدينة  يف  وبالتحديد  لبنان،  يف 
دعوة  الغطاء  كاشف  يخ  الشهَّ تلّقى  وحينها 
ايفانز  كارلند  قبل  من  موجهة  رسمية 
هوبنكز نائب رئيس تلك اجلمعية حلضور 
هذا املؤمتر الذي ينحرص � عىل حد زعمهم 
وأْن  واملسيحيني،  املسلمني  بالعلمء   �
ودراسة  بمناقشة  املؤمتر  هذا  أعمل  د  تتحدهَّ

املواضيع التالية:
للديانتني  ال��روح��ي��ة  القيم  دراس���ة   �  1

االسالمية واملسيحية.
األفكار  من  الديانتني  موقف  تديد   �  2

الشيوعية االحلادية.
القيهَّم  بنقل  الكفيلة  ال��بام��ج  وض��ع   �  3
الروحية التي تؤمن هبا الديانتان إل اجليل 

احلديث.
الغرض  أنهَّ  أح��د  ع��ىل  غ��ري خ��اف  وك��ان 
املتوخى من اقامة هذا املؤمتر � الذي كانت 
هو   � ان��ذاك  االمريكية  االدارة  له  ت��رّوج 

منفذين  كاتباع  املسلمني وعلمئهم  تسخري 
للسياسة الغربية التي هاهلا وأقلقها التّورم 
املظهري الكاذب لريان األفكار الشيوعية 
ابان تلك احلقبة  يف أنحاء خمتلفة من العال 
من  العديد  انخداع  شهدت  التي  الغابرة 
االحلادية  األفكار  بتلك  الشعوب  تلك 
حدة  حينذاك  انتشارها  يف  ساهم  التي 
التفاوت الطبقي بني أفراد املجتمع الواحد 
تزامنًا   � العضال  الرأسملية  مرض  وهو   �
واستثمر  الصناعية،  بالثورة  سمي  ما  مع 
التفاوت  حلالة  األموال  رؤوس  اصحاب 
بعد  والطلب  العرض  عنرصي  بني  احلاد 
اهلجرة املكثفة التي شهدتا املدن الصناعية 
الكبى من القرى واألرياف، فانتهز دعاة 
هذه األفكار املنحرفة حالة البؤس املزري 
من  هناك  العاملة  باأليدي  احاطت  التي 
املزعوم  الفردوس  بحالة  خداعهم  خالل 
لقيادتم،  تصدهيا  عند  هلم  ستحققها  التي 
أكاذيبهم  ك��ّل  ع��ىل  ات��ى  ال��زم��ن  ول��ك��ن 
فابطلها، وسقطوا  ففضحها، وكّل حيلهم 
نعم،  عليهم.  أسف  بال  التأريخ  مزبلة  يف 
بدأت  التي  االضطراب  حالة  كانت  لقد 
القرار يف أوربا ملواجهة  تعم دوائر صناعة 
التي  ه��ي  آن���ذاك  الشيوعي  امل��د  طغيان 
ال  اللجوء  ال  املفّكرين  اولئك  دفعت 
تلك  أمامه  متتلك  ال  سالح  كأنجع  الدين 
القيم االحلادية للنظرية الشيوعية شيئًا، بل 
وتبدو قباله عاجزة تافهة، وهو ما كان وال 
زال يشاه محلة تلك االفكار، واملرّوجون 

هلا، محقًا بعد افالسهم.
قًا  موفهَّ صائبًا  قرارًا  ذلك  كان  فقد  وحقًا، 
اسعاد  هدفها  صادقة  نوايا  من  انبعث  لو 
اهَن��ا  بيد  عنها،  احليف  ورف��ع  البرشية، 
كانت  جهة  خميهَّلة  عنها  تفتهَّقت  اطروحة 
وال زالت مصدر حمنة وبالء، بل وعاصفة 
��ة،  ع��امهَّ االن��س��ان��ي��ة  هب��ا  ابتليت  س����وداء 
والشعوب االسالمية خاصة، وعىل امتداد 
التاريخ املعارص، وحتى يومنا هذا، فكانوا 
باملسلمني  يستثريون  ممهَّن  بكثري  أسوأ  بحق 
واملسيحيني اهلهم ملواجهتهم. ومن هنا فقد 
يخ كاشف الغطاء رمحه الل  كان موقف الشهَّ
تعال حادًا ورصحيًا يف رفضه حلضور هذا 
املؤمتر من خالل ما أرسله إل املؤمترين من 
جواب طويل سمه )املثل العليا يف االسالم 
 � فيه  أوض���ح  وال���ذي  ب��ح��م��دون(  يف  ال 
برصاحة جلية � رأيه يف مواضيع هذا املؤمتر 
وبحوثه، مبينًا ما توقعه السياسة االمريكية 
وجت��ٍن  ظلم  م��ن  االنكليزية  وحليفتها 
املغلوبة،  املستضعفة  العال  شعوب  عىل 
هذه  دع��اة  بعد  إل  الواضحة  اشارته  مع 
التي  الروحية  للقيم  ومباينتهم  السياسة 
وإنهَّ  املختلفة،  السموية  األديان  هلا  تدعو 
من ينادي بتلك القيم يب عليه أْن يكون 
ل العاملني هبا، واملؤمنني بحقيقتها،  من أوهَّ
هذا  لعقد  الدعاة  عىل  ينطبق  ال  ما  وذلك 

املؤمتر، والراعني له.

لو سألوك 

ماهو دور العّلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 

في المؤتمر الذي نّظمه االمريكان عام 1954 ؟
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وتنفرد  واحلج  العمرة  أعمل  غالبية  يف  الرجل  مع  امل��رأة  تشرتك 
بأحكام خاصة هبا من خالل النقاط التالية:

وال  وصالته  الطواف  من  يمنعاهنا  إنم  ونفاسها  املرأة  حيض   -1
امليقات  فهي )ترم( من  العمرة واحلج  يمنعاهنا من غالبية أحكام 
)وتقف( بعرفات واملزدلفة و)تسعى بني الصفا واملروة( وتؤدي ) 

أعمل منى( وهي حائض.
)الكفوف(  عدا  ما  مطلقا  املخيط  لبس  املحرمة  للمرأة  يوز   -  2
أن  للمرأة  يمكن  ولذلك  ذلك.  له  يوز  ال  الذي  للرجل  خالفًا 
العادية شط أن ال تكون من احلرير اخلالص عىل  ترم بمالبسها 

األحوط.
3 - يوز للمرأة املحرمة أن تلبس اجلورب وغريه الذي يغطي متام 

ظهر قدمها. خالفًا للرجل الذي ال يوز له ذلك.
4 - حيرم عىل املرأة املحرمة لبس احليل للزينة إاّل ما كانت تعتاد لبسه 
قبل إحرامها. وال كفارة عليها لو تزينت باحليل حيث ال كفارة يف 

التزين. وإن ارتكبت بلبس الزينة حمّرمًا.

بل  والنقاب.  البقع  بمثل  املحرمة سرت وجهها  للمرأة  5 - ال يوز 
األحوط وجوبا أن ال تسرت وجهها بأي ساتر .كم أّنّ األحوط وجوبًا 
عدم سرت بعض الوجه أيضًا حتى للتنشيف باملنديل. واملقصود بالوجه 
هنا: ما يب غسله يف الوضوء وهو ما دارت عليه اإلهبام والوسطى. 
ولكن  الصالة  يف  الشعر  لسرت  مقدمة  الوجه  من  مقدار  سرت  ويوز 
األحوط وجوبًا رفعه بعد الصالة فورًا. هذا إذا ل يتير السرت بإسدال 
ما فوق رأسها عىل وجهها. كم يوز التسرت عن األجنبي بإسدال ما 
عىل رأسها كالعباءة وترفعه عند عدم حضور األجنبي فورًا.وال كفارة 

يف سرت الوجه مطلقًا.
6 - ال يوز للمرأة املحرمة لبس املقنعة عىل األحوط وجوبًا ألهنا تسرت 

مقدارًا من اجلبهة وبعضًا من أطراف الوجه وربم بعضًا من الذقن.
استنشاق  املانعة من  الكّممات  املحرمات وضع  للنساء  7 - ال يوز 
الضارة مطلقًا عىل األحوط. ألنه ال يوز هلّن عىل  والغازات  الغبار 

األحوط سرت بعض وجوههن فضاًل عن متامها.
8 - ليس من السرت املحرم عىل املرأة تنظيف األنف باملنديل، كم يف 

حال الزكام مثاًل.
إن رغبت يف  النوم  أن تغطي وجهها حال  املحرمة  للمرأة  9 - يوز 

ذلك وال يشء عليها منه.
لرضورة  إاّل  الرجال  عىل  وحيرم  مطلقًا.  للنساء  التظليل  يوز   -  10

كم تقدم.
11 - إذا حاضت املرأة يف عمرة التمتع حني اإلحرام أو قبله أو بعده 
تطهر.  تنتظر حتى  أن  فعليها  واسعا  الوقت  ال مكة وكان  ووصلت 
فاذا طهرت أّدت أعمهلا من طواف وصالة طواف وسعي وتقصري. 

ثم ترم للحج كبقية احلجاج.
ول  حينه  أو  اإلح��رام  قبل  التمتع  عمرة  يف  املرأة  حاضت  اذا   -  12
ال  حجها  انقلب  للحج.  اإلح��رام  ثم  العمرة  ألداء  الوقت  يسعها 
عليها  احلج جتب  من  الفراغ  وبعد  احلج  أعمل  تؤدي  حيث  اإلفراد، 
اإلسالم  حجة  عن  ذلك  ويزهيا  منها.  متكنت  إن  املفردة  العمرة 

الواجبة عليها.
13 - إذا حاضت املرأة بعد اإلحرام يوز هلا اإلبقاء عىل عمرتا بأن 
الصفا  بني  فتسعى  الطواف.  وصالة  الطواف  دون  من  باعمهلا  تأيت 
الفراغ من  بعد  ايل مكة  ترجع  للحج وحني  ثم ترم  واملروة وتقرّص 
أعمل منى تقيض طواف العمرة وصالة الطواف التي ل تؤدها سابقا 

وذلك قبل أن تؤدي طواف احلج وصالته.

السؤال:  شخص ادى العمرة المفردة بنية االمر المتوجه اليه ، 
فهل تغنيه عن عمرة مفردة سابقة اذا شك في صحتها ؟ 

السؤال : من اخّل بالترتيب في الصالة تبطل صالته ؟
الجواب:  من أخّل بالترتيب عمدًا بطلت صالته. 

أحكام المرأة في العمرة والحج 
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السؤال: ما هو تعريف اجلرم احلائل ؟
اجلواب: املادة التي متنع وصول املاء ال اجللد .

باحلكم  اجلاهل  من  املقصود  ماهو  ال��س��ؤال: 
واجلاهل باملوضوع ؟

احلكم  يعلم  ال  من  باحلكم  اجلاهل  اجل��واب: 
الرشعي العام بالنسبة لذلك املوضوع.

واجلاهل باملوضوع من ال يعلم بانطباق موضوع 
احلكم الرشعي عىل أمر معنّي، وهذا عىل قسمني: 
فتارة ال يعلم معنى املوضوع وسعة دائرته، وهذه 
شبهة مفهومية، كمن ال يعلم املراد بالغناء بدقة، 
وتارة ال يعلم حالة املصداق املعني خارجًا، كمن 

ال يعلم أّن املائع املعنّي مخر مثاًل .
السؤال: ما هو تعريف اجلاهل املقرص ؟

كمن  جهله،  يف  معذورًا  يكون  ال  من  اجل��واب: 
تاون يف معرفة األحكام .

السؤال: ما هو تعريف النشوز ؟
اجلواب: عدم رعاية حّق الغري، ويطلق غالبًا 

فيم بني الزوجني .
املوسيقى  تعريف  هو  ما  السؤال: 
املناسبة ملجالس اللهو والطرب ؟

يف  عزفه  يتعارف  ما  اجل��واب: 
جمالس اللهو .

السؤال: ما معنى املالك ؟
اجلواب: املصلحة واملفسدة التي 

عىل أساسها ُترّشع األحكام .
السؤال: ما معنى املشهور كذا ؟

اجلواب: أي أن احلكم املذكور إحتياط 
وجوب .

السؤال: ما هو تعريفكم ملحاذاة امليقات ؟
يشّكالن  متقاطعني  افرتضنا خطني  إذا  اجلواب: 
بمكة  أحدمها  وكان  درجة(،   90( قائمة  زاوية 
وقف  ف��إذا  بامليقات،  يمر  امل��ك��رم��ة،واآلخ��ر 
الشخص يف نقطة التقاطع مستقباًل مكة املكرمة، 

امليقات،  لذلك  املحاذي  املكان  يف  واق��ف  فهو 
فيه  يعتب  وال  العريف،  بالصدق  هذا  يف  والعبة 

التدقيق العقيل .
السؤال: ما هو تعريف جمهول املالك ؟

اجلواب: املال الذي ال يعرف مالكه، ولكنه ليس 
ضائعًا منه .

الالئقة  السنوية  املؤونة  تعريف  هو  ما  السؤال: 
بالشأن ؟

يف  للشخص  املتعارف  املرصف  مقدار  اجلواب: 
بلحاظ حاجته ومكانته  له  املناسب  السنة،  طول 

اإلجتمعية .
السؤال: ما هو تعريفكم للمستأمن ؟

شخص  قبل  من  األمان  له  أعطي  من  اجل��واب: 
مسلم أو دولة إسالمية ، كالكفار األجانب الذين 

يأتون إل البالد اإلسالمية لتجارة أو سياحة .
السؤال: ما هو تعريف ماء الغسالة ؟

املتنجس  اليشء  ينفصل عن  الذي  املاء  اجلواب: 
عند غسله .

بالقياس  بشأهنا  يليق  ما  معنى  هو  ما  السؤال: 
لزوجها ؟

زوجة  كوهنا  باعتبار  يناسبها  ما  أي  اجل��واب: 
فالن، فيالحظ يف ذلك مكانة زوجها يف املجتمع.

السؤال: ما املقصود من اللحيان ؟
تنبت  اللذان  بالوجه  املقتنفان  العظمن  اجلواب: 

عليهم اللحية .
السؤال: ما هو تعريفكم للباس الشهرة ؟

اللباس الذي يظهر البسه بشكل قبيح  اجلواب: 
وفظيع وشنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه 

وإذالله .
البحوث  /شعبة  ال��وارث  منتدى  )املصدر   *

والدراسات يف قسم الشؤون الدينية(

مصطلحات فقهية
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ضمَن سلسلِة مشاريع المرجعية الخاّصة باأليتام..
ثانوية اوالد مسلم لأليتام.. صرٌح يعلو شامخًا 

 تقرير/قاسم عبد الهادي - تصوير/صالح السباح

 تقرير/قاسم عبد الهادي - تصوير/صالح السباح

بهم  خاصة  مدرسة  ببناء  باشرت  االيتام  لشريحة  االشرف  النجف  في  العليا  المرجعية  اهتمامات  ضمن 
ضمن مشاريعها التي انجزتها لهذه الشريحة ، ثانوية اوالد مسلم لاليتام في كربالء المقدسة وباشراف 
المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي »دام عزه« يتواصل 
العمل بها وبشكل يومي من اجل االنتهاء من بنائها والتي تعد االولى من نوعها في العراق من حيث 

التصميم والبناء والتي تبلغ مساحتها 1250 مترا مربعا وتتكون من خمسة طوابق.
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البناء وفق احدث املواصفات العاملية
امل��رشوع  مدير  ت��دث  السياق  ه��ذا  ويف 
اعتمد  ت��م  ق��ائ��ال:  م��وف��ق  ث��ائ��ر  املهندس 
الثانوية،  هذه  لبناء  العاملية  املواصفات 
يف  نوعها  من  االول  املدرسة  هذه  وتعد 
العراق من حيث البناء والتصميم باشاف 
بتنفيذ  املقدسة  احلسينية  العتبة  من  مباش 
وتبلغ  ه��ن��دس��ة«،  رؤي���ا  »مكتب  شك��ة 
املساحة الكلية للمدرسة 1250 مرتا مربعا 
وتتكون من مخسة طوابق، وان نسبة انجاز 
املؤمل  ومن  عن%90  زادت  الكيل  العمل 
اهناء العمل من املرشوع بشكل تام خالل 
االيام القادمة وتديدا مطلع الشهر السابع 
السنتني  يقارب  ما  العمل  استغرق  ان  بعد 

وهي املدة املحددة له.
قاعات دراسية وخمتبات خمتلفة

ثمن  عىل  حيتوي  طابق  كل  ان  واض��اف: 

لثالثني  تتسع  منها  كل  دراسية  قاعات 
طالبا، ومساحة كل قاعة بحدود 35 مرتا، 
بينم تتوي املدرسة عىل اربعة خمتبات كل 
بمساحات  طالبا  مخسني  ال  يتسع  خمتب 
اكثر  الواحد  خمتلفة، وتبلغ مساحة املختب 

من مخسني مرتا مربعا.
اغراض عدة وقاعة خاصة بالرياضة

مطعم  عىل  حيتوي  االريض  الطابق  مبينا: 
وق��اع��ة م��ت��ع��ددة االغ����راض اض��اف��ة ال 
املدرسة،  ب��إدارة  اخلاص  االداري  اجلناح 
والثاين  االول  ومنها  االخ��رى  والطوابق 
الدراسية  القاعات  عىل  تتوي  والثالث 
حيتوي  الرابع  الطابق  بينم  واملختبات، 
الطابق  ويف  دراسية،  وقاعات  مصىل  عىل 
والقراءة  للمطالعة  مكتبة  توجد  اخلامس 

وقاعة خاصة بمزاولة االنشطة الرياضة.

العمل عىل مرحلتني
تم  العمل  ان  نفسه:  ال��وق��ت  يف  م��ؤك��دا 
هي  االول  املرحلة  مرحلتني،  خالل  من 
واملرحلة  الكونكريتي،  اهليكل  مرحلة 
انجاز املرشوع بشكل هنائي  الثانية مرحلة 
البناء  مواد  استخدام  خالله  من  تم  الذي 
من ارقى املناشئ العاملية الرصينة وكذلك 
التصميم وفق احدث الطرائق العاملية نظرا 
ألمهية املدرسة التي تعد االول من نوعها، 
كبرية  خدمة  املرشوع  هذا  يقدم  ان  ونامل 
اخلدمات  كافة  توفري  حيث  من  لأليتام 
التي  االبوية  الرعاية  ذلك  يف  بم  املجانية 
للعتبة  الرشعي  املتويل  لدن  من  عهدناها 
احلسينية املقدسة سمحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي »دام عزه« والقائمني عىل العتبة 

احلسينية املقدسة.        
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فيها حمطة لرحاهلم  الزائرين وجدوا  آالف 
اب  مرقد  ال  توجههم  خالل  ومستقرا، 
املقدسة،  كربالء  يف  السالم  عليه  االحرار 

السيم خالل شهر رمضان املبارك.
سيد  مدينة  يف  وج��دت  املؤمنني  فحشود 
اسرتاحة  للزائرين  السالم  عليه  االوصياء 
الكريم،  رمضان  شهر  يف  عنها  يستغنى  ال 
نظرا ملا تتميز به تلك املدينة من مساحات 
خرض وخدمات ترتقي بطبيعتها ومستوى 

زائرهيا الكرام.
السالم  عليه  االوصياء  سيد  مدينة  وتعد 
للزائرين عىل طريق )كربالء – بغداد( من 
احلسينية  العتبة  يف  االسرتاتيجية  املشاريع 
املقدسة التي تقدم افضل اخلدمات لزائري 

االمام احلسني عليه السالم جمانا. 

شعبة  مسؤول  الرشيفي  حممود  املهندس 
االوصياء  سيد  مدينة  يف  والتشجري  الزينة 
االدارة  وخفر  للزائرين  ال��س��الم  عليه 
»تتميز  قائال،  »االح���رار«  ملجلة  ت��دث 
للزائرين  اخلدمات  افضل  بتقديم  املدينة 
من خالل توفري عرش قاعات ذات طابقني 
 )160( من  اكثر  الواحد  الطابق  ويضم 
زائرا ويتم توزيعهم يف القاعات عىل شكل 

عوائل. 
عليه  االوص��ي��اء  سيد  مدينة  »ان  مبينا، 
فيها قاعات جمهزة  للزائرين توجد  السالم 
فيها  ويتوفر  بالسجاد  ومفروشة  بالتبيد  
املاء االرو باإلضافة ال ذلك تعمل الشعبة 
اخلدمية عىل توفري املاء قبل االفطار يف كل 
العمل عىل توفري  املدينة، ال جانب  اروقة 

كل احتياجات الزائرين الكرام«.
كبار  ال  تقدم  خدمات  »هناك  موضحا، 
ال  نقل  عربات  بوجود  واملعاقني  السن 

داخل املدينة«.
مشريا، »خالل شهر رمضان املبارك تدخل 
املدينة اعدد كبرية خصوصا وقت االفطار 
والسحور من اهايل كربالء املقدسة وباقي 

املحافظات االخرى«.
بتوزيع  املدينة  ادارة  قيام  الرشيفي:  وذكر 
االفطار  قبل  العوائل  عىل  نفايات  اكياس 
وبعدها من اجل ديمومة نظافة مدينة سيد 

االوصياء عليه السالم للزئرين.
خالل  االوصياء  سيد  مدينة  واستقبلت 
شهر رمضان املبارك اكثر من )256,880( 
زائر مبينا تتوي املدينة عىل قاعات جمهزة 

مدينة سيد االوصياء عليه السالم
  تقّدم خدمات متنوعة للزائرين في شهر رمضان الكريم

 االحرار: حسين نصر / تصوير علي الحسيني  
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عىل  تعمل  اخلدمية  الشعبة  ال  باإلضافة  الراحة  وسائل  بكل 
فرش السجاد يف الساحات واروقة املدينة.

تقديم  اجل  بثالثة شفتات من  الدوام  ان  الرشيفي عىل  وأكد 
افضل اخلدمات.

برامج رمضانية
الثقافية  الفعاليات  من  عددا  املدينة  ادارة  وضعت  ذلك  ال 
فيقول  املبارك،  مع حلول شهر رمضان  بالتزامن  واالرشادية 
الرمضاين   التثقيفي  البنامج  اقامة  املدينة  »تبنت  الرشيفي، 
أكاديمية  مع  بالتعاون  العنكبوت(،  بيت  يف  )االحلاد  املوسوم 
العتبة  يف  االسرتاتيجية  والدراسات  البرشية  للتنمية  وارث 

احلسينية املقدسة«.
ويضيف، »عىل الصعيد ذاته ومن اجلانب االنساين استضافت 
اجتمعية  هيئات  وهي  يتيم(،  )كفالة  وفود  من  عددا  املدينة 
الشعبي  احلشد  ابناء  من  الشهداء  ذوي  رعاية  جمال  يف  تنشط 

والقوات االمنية«.
الرتفيهية  اجلوالت  من  العديد  املدينة  »نظمت   ، حديثه  خمتتم 
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لمهرجان  التحضيرية  اللجنة  قدمت 
العالمي  الثقافي  الشهادة  ربيع 
شعار  تحت  اقيم  الــذي  عشر  الرابع 
السالم(«  »عليه  الحسين  »بــاإلمــام 
ــفــتــوى مــنــتــصــرون(،  ــال ثـــائـــرون وب
المهرجان  شعار  تحمالن  لوحتين 
للعتبة  الشرعي  للمتولي  احداهما 
الحسينية المقدسة سماحة الشيخ 
عبد المهدي الكربالئي واخرى لألمين 
السيد  المقدسة  للعتبة  الــعــام 
للدعم  تثمينًا  الــمــوســوي،  جعفر 
انجاح  في  قبلهما  من  الالمحدود 
الى  اضافة  هــذه،  لدورته  المهرجان 

دوراته السابقة.

عرفانا وتقديرا للرعاية االبوية... لجان ربيع الشهادة 
تقّدم هديتها لمتولي العتبة الحسينية المقدسة وأمينها العام

عضو  الكميل  طالل  الدكتور  ذلك  اكد 
ترصيح  يف  للمهرجان  التحضريية  اللجنة 
»نتيجة  قائاًل:  )األح��رار(  جملة  به  خص 
الشهادة  ربيع  مهرجان  ضيوف  لرضا 
وما  النسخة  هل��ذه  عرش  ال��راب��ع  العاملي 
عايل  واختيار  مهمة  فقرات  من  تضمنتها 
بالسنوات  اس���وة  للضيوف  امل��س��ت��وى 
تكريم  اث��ره  عىل  ج��اء  وال��ذي  السابقة، 
أعضاء اللجنة من قبل سمحتهم ما دعانا 
مبادرة  لنا  تكون  ان  ال  تضريية  كلجنة 
تعبريًا  رمزية  هدية  تقديم  خالهلا   نرتئي 
ترمز  لوحة  يف  متمثلة  النجاح  هذا  عن 
هلذه  ولشعاره  جهة  من  املهرجان  لنجاح 
اقرتانه  عن  فضاًل  اخرى  جهة  من  السنة 

بفتوى النرص«.

لقاؤنا  »كان  حديثه:  خالل  الكميل  وقال 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سمحة  مع 
ال��س��ادة  ع��ىل  سمحته  اك��د  فقد  مثمرا 
اكب  اهتمم  هناك  يكون  ان  احل��ارضي��ن 
واوسع استعدادًا للنسخة القادمة وتدوين 
ال��دورة  هذه  من  القوة  مواطن  وارشفة 

وااللتفات ال مواطن الضعف فيها«.

    األحرار: ضياء األسدي / تصوير: محمد القرعاوي
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)انس  ذبح  قبل  اجلرذان وضوءهم،  أسبغ 
مرشعا  الصب  باب  له  تاركني  االسدي(، 
االبدية.  السعادة  حيث  ال  معه  يسري  كي 
السكني،  عليه  هّون  الفسيُح  املوُت  أهيا  يا 
اال ختجل من وسامتِه، أل ترجتف يد القاتل 
وهي مترر السكني عىل نحر الورد...أنتظر 
حسينية  قصيدة  آخ��ر  يكمل  حتى  قليال 
القاها يف مراسيم خترجه من كلية القانون، 
وامللكة  الفطرة  عىل  ولد  الرايا  ابن  أنه 
ليكون يف  يعشق جمالسها.. ولد  احلسينية، 
من  بعمله  وليس  حولِه.  من  كل  قلوب 
غرابة ان يواجه عدوه وجها لوجه، متمنيا 
يذود  وهو  الكفائي.  النداء  حلم  انجاز 
املنتظر  ان  ما حيمل من عقيدة  بكل  بنفسه 
احلصار  فك  عىل  يساعد  وهو  اليه  ينظر 
من  بقلب  سامراء،  غرب  املجاهدين  عن 

اسد، وروح ال تاب املوت، اتد قلبه مع 
وقوات  املقدس  احلشد  ابطال  كل  قلوب 
الل  املشرتكة)  براياتم  االتادية  الرشطة 
خفاقة  الرايات  وعلت  حسني(.  أكب..يا 
حطت  اخلفافيش  لكن  الل..  من  بنرٍص 
االسدي(  مهدي  )انس  البطل  جسد  عىل 
ظالهلا املميت، وهو مرّص عىل انجاز حلم 
كان مؤجال وجاءت ساعاته بتحقيقه وهو 
والسكني  احلسينية  بقصائده  بصوته  يلهج 
لعلياها  متيض  وروحه  ببود،  نحره  تأخذ 

مع الدعاء.
بأهلك،  ت��ف��ك��ر..؟  كنت  ب���مذا  ت��رى  ي��ا 
ذهنك  يف  ي��دور  ك��ان  ال��ذي  ما  بأحبابك 
هل  ظ��ل��م..؟  ل��ل��م��وت  تستعد   وان���ت 
نور  س��رتى  ألن��ك  ب��احل��رة..؟  شعرت 
بالنقمة  شعرت  أم  م��رة....؟  آلخر  احلياة 

واحلياة  الرعب  ذمة  عىل  ستموت  ألنك 
فعال  بالشهادة  متتمت  ..؟..أم  والشهادة 
اجلبان،  ذب��اح��ك  لرتعب  ع��اٍل  بصوت 
ذابحك.. جتلد  ونظراتك  صوتك  سيظل 

املياه يف السواقي  وسيبقى صوتك كهديل 
وجايلك،  عرفك  من  كل  يشجي  العذبة 
املقدس  ال��س��الح  اص��دق��اء  ترثي  وان��ت 
تبك  ل  امريل،  بعد فك احلصار عن قضاء 
باستشهاد  احلسينية  قصيدتك  تقرأ  وانت 
من  الدواعش  وطارد  قاهر  ثجيل(  )وليد 
واي  قلبك..  يف  كان  ال  أي  تلعفر.  قلب 
اعطيت،  بالنفس  جود  واي  نلتها  سعادة 
حيلقان  وصورتك  صوتك  سوى  يبق  ل 
ارض  كل  عىل  وحيطان  حمبيك،  ارواح  يف 
اسست  القانون(  )كلية  قدماك..  مستها 
محل  منطقتك(  )ملعب  مكانا،  السمك 
دورات  واملساجد  احلسينيات  اسمك..يف 
ت��ب��رصك ع��ىل م��دار  تمل اس��م��ك، ك��ي 
من  انجزت  ملا  االنسانية  احلواس  اللحظة 

بطوالت..
احلياة  من  عب  حي،  كائن  انك  يعني  هذا 
بخطوط  وصيته  كاتبا  ف��ق��ط،  ب��روح��ه 
أهل  بعقيدة  منه  والتقرب  ب��الل  معرفته 
تلّوح بشهادتك،  السالم(،  البيت )عليهم 
موّدعا فلذات قلبك، منشدا بنبة العّراف 
يف  جدثك  ع��ىل  فعله  عليهن  ينبغي  م��ا 
عائلتي  اويص  فقلت:)  الغيب..  حمفل 
النساء  خترج  ان  وأح��ب��اب      وأصدقائي 
ال   ... شهيدا  ب  يأتون  عندما  حمتشمت 
يا  منكم  ...اطلب  تلطموا  وال  ترصخوا 
اصدقائي ورفاق درب ان تستقبلوين بوجه 
حارض.. بينكم  وك��أين  وتبتسموا  رحب 

انظر اليكم كم افعل دوما ....عائلتي لقد 
ادخرت مبلغ مليون ونصف مليون دينار 

ارجو ان تتصدقوا به عني للفقراء (.
متيش  وهي  أنفس  فتباهْت  شهيدا،  كنت 
وراء جثمنك، يف االرضحة  املقدسة كأهنا 
يقني  رغم  غيب  بمشاهد  املاء،  عىل  متيش 

وشهود مشيعيك ال دارك االبدية.

الى روح الشهيد السعيد )انس مهدي االسدي(

سيظل صوتك ونظراتك تجلد ذابحك
  حيدرعاشور
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ملبون  مل��ه��رج��ان  العليا  اللجنة  اهن���ت 
املهرجان  احتفاالت  النطالق  استعداداتا 
ايام  مخسة  يستمر  الذي   2018/6/21 يف 
حكومية  مؤسسات  من  كبرية  بمشاركة 
فعاليات  ضمن  املقام  معرضه  يف  ومدنية 
امل��ه��رج��ان، وب��م��ش��ارك��ة ت��زي��د ع��ىل 200 
عنوان ادب وصحفي وعمل فني يف مسابقة 

املهرجان الدولية.
وت����دث رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ض��ريي��ة  
سلطان  كاظم  عيل  احلقوقي  للمهرجان، 
العامة  االم��ان��ة  تقيمه  ال��ذي  :«امل��ه��رج��ان 
املركز  مع  بالتعاون  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
العاملي للثقافة والفنون بفعالياته املتنوعة بني 
يشارك  دولية ومعرض  احتفاالت ومسابقة 
واملدنية،  والعسكرية  االمنية  املؤسسات  يف 
تضحيات  م��ن  ج��رى  م��ا  ك��ل  توثيق  بغية 
وبطوالت يف ترير املناطق املغتصبة من قبل 

العصابات اإلرهابية«.
املهرجان سيقام يف موعده  ان  واكد سلطان 
تت  اي���ام  وخلمسة   2018/6/21 يف 
يشّوهه  ال  كي  بأيدينا  تارينا  »نكتب  شعار 

االخرون«. 
التحضريية  اللجنة  عضو  الباشا  كمل  وبني 
للمهرجان ان »القائمني عىل املسابقة حددوا 
ومن  عالية  وك��ف��اءات  خ��بات  ذات  جلانا 
ذوي االختصاص، حيث تم تديد ضوابط 

املسابقة ووفقا هلا تم قبول املشاركات«.

قد  وردت  التي  »املشاركات  ان  ال  واش��ار 
والشعر  األدب  يف  مشاركة   200 ال�  فاقت 
التلفزيونية  والتقارير  القصرية  والقصة 

بمشاركة دولية كبرية«.
ملبون  مل��ه��رج��ان  العليا  اللجنة  اعلنت 
االدب��ي��ة  املسابقات  باستقبال  م��ب��اشت��ا 
والصحافية والفنية يف مسابقتها املقامة ضمن 
اعمل املهرجان املزمع اقامته يف النصف من 
حزيران لعام 2018 تزامنا مع اطالق فتوى 

اجلهاد الكفائي..
اإلعالمي  امل��س��ؤول  النعمة  حسني  وق��ال 
ثبتت  ال��ك��بى  »املسابقة  ان  للمهرجان 
حماورها يف البطوالت والتضحيات واملواقف 
االنسانية التي سطرها ابطال العراق يف ترير 
علم  داع��ش..  عصابات  من  الوطن  ارض 
االدبية:  اوهلا  جماالت  ثالثة  يف  اقيمت  أهنا 
املرحي  والنص  القصرية  القصة  وضمت 
وثانيها  العمودي،  والشعر  الشعبي  والشعر 
التلفزيوين  التقرير  تضمنت  صحافية 
والتصوير  وامل��ق��ال  الصحايف  والتقرير 
الفوتوغرايف.. وثالثها فنية وتضمنت الرسم 
والتصميم  والنحت  والكاريكاتري  التشكييل 

الرقمي واخلط والزخرفة«.
واوضح النعمة »ان باب املسابقة كان مفتوحا 
 2016/4/30 يف  واغلق  كامل  عام  طيلة 
دولة  عرشة  اثنتي  ومن  كثرية  بمشاركات 
من  واجلزائر  واملغرب  وتونس  )مرص  هي: 

افريقيا، والبحرين والكويت وسوريا ولبنان 
)ماليزيا،  من  مشاركتني  ال  اضافة  اسيا  من 
فنانني  من  املشاركات  ال  اضافة  واملانيا( 
العراق لذا فهي اول  وصحافيني وادباء من 
والفنون  والصحافة  االدب  جتمع  مسابقة 
العراق  انتصارات  لتوثيق  عربيا  التشكيلية 
العليا  »اللجنة  ان  مضيفا  داع���ش«،  عىل 
للمهرجان انتخبت »جلان تقييم« متخصصة 
لكل جنس ادب و فني وصحايف يف املسابقة«.
ونوعيتها  املشاركة  »قوة  ال  النعمة  واشار 
شخصيات  املتسابقني  بني  من  كانت  حيث 
فنية عاملية بني تشكيليني ورسامني ونحاتني 
اجلوائز  من  العديد  حصدوا  ومصممني 
مع  املرفقة  الذاتية  ِسريهم  بحسب  العاملية 
االقالم  من  العديد  وكذلك  مشاركاتم، 
العرب  االدب  فضاءات  يف  املعروفة  االدبية 
كبرية  صحفية  هويات  ال  اضافة  والعاملي، 
بني رؤساء ترير مواقع اليكرتونية وشبكات 
عربيا،  الصحافة  يف  اتاد  ورؤساء  اعالمية 
استطاعة  يف  ك��ب��رية  ث��م��رة  ب��ح��ده  وه���ذا 
)مهرجان ملبون( بتوظيف إمكانات هؤالء 

وطنيا وانسانيا«.
املسابقة  يف  العربية  املشاركة  نسبة  عن  ونّوه 
باهنا وصلت ألكثر من 16% من اصل اكثر  
من 200 مشاركة يف نوافذ االدب والصحافة 

والفنون.

الفنان كمل اسمعيل الباشااحلقوقي عيل كاظم سلطانتقرير: حسنين الزكروطي

بمشاركة اثنتي عشرة دولة في مسابقته..

مهرجـــان »ملبـــّوَن« ينطلـــق لتوثيق 
انتصارات العراق ادبيا وصحفيا وفنيا
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احلسينية  العتبة  يف  املشاريع  قسم  كشف 
العتبة  يف  نظريه  مع  مشاركته  عن  املقدسة 
العباسية املطهرة يف مد خط الضغط العايل 
ال  اخلريات  حمطة  من  الكهربائية  للطاقة 
مسعى  يف  املقدسة،  كربالء  مدينة  مركز 
املستمرة  االنقطاعات  وط��أة  لتخفيف 

للطاقة عن األهايل.
مسؤول  السعدي  ك��رار  املهندس  وق��ال 
املقدسة  احلسينية  العتبة  الكهرباء يف  شعبة 
»هيأت   ، »االح����رار«  ملجلة  ترصيح  يف 
العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان كافة 
املستلزمات املفرتضة لتأمني مد خط ضغط 
اخلريات  حمطة  من  الكهربائية  للطاقة  عاٍل 

وحتى مركز مدينة كربالء املقدسة«. 
املايل  املبلغ  العتبتان  »أّم��ن��ت  وأض���اف، 
املطلوب وقدره 125 مليون دينار عراقي 
واحل��ى،  االسمنت  م��واد  ال  باإلضافة 
والنجارة«.  احل��دادة  اع��مل  يف  للمسامهة 

مبينا، »سيعزز خط الطاقة اجلديد امدادات 
الطاقة الكهربائية ملحافظة كربالء املقدسة 

بشكل أكب«.
وذكر السعدي ان املرشوع كان متوقفا من 
مادية واشكالية  أسباب  لعدة  الوزارة  قبل 
خط  هبا  يمر  التي  األرايض  أصحاب  مع 
العتبتني  »تدخل  مؤكدا،  اجلديد،  الطاقة 
املعوقات  تذليل  يف  حاسم  بشكل  أسهم 

وإقامة املرشوع بأرسع وقت«.
الطاقة اجلديد من  انجاز مد خط  وتعرقل 
كربالء  حمافظة  ال  الغازية  اخلريات  حمطة 
من  أكثر  م��رور  من  الرغم  عىل  املقدسة 

ثالث سنوات عىل انشائها.
املفرتضة  الفرتة  فان  املختصني  وبحسب 
إلنجاز مد خط الطاقة اجلديد لن يستغرق 
تقدير،  اب��ع��د  ع��ىل  أس��ب��وع��ني  م��ن  أك��ث��ر 
الكهرباء يف  بذلك جدية وزارة  مشرتطني 

انجاز املرشوع حسب ما هو مقرر.

»اخلط  ان  ال،  الشعبة  مسؤول  وأش��ار 
نوعه  من  واألول  االضخم  يعد  اجلديد 
املقدسة«.  ك��رب��الء  حمافظة  ال  بالنسبة 
منذ  تعتمد  ك��رب��الء  »حمافظة  موضحا، 
فقط  خطني  عىل  املايض  العقد  ثمنينيات 
طاقة  بخط  تشمل  ول  يف  كي   132 بطاقة 

فائق اسوة ببعض املحافظات العراقية«.
األسابيع  خالل  كربالء  حمافظة  وشهدت 
كبريا يف ساعات  انخفاضا  املاضية  القليلة 
جتهيز الكهرباء، مما فاقم من معاناة السكان 

السيم مع حلول شهر رمضان الكريم.
إقامة  خالل  من  املقدسة  العتبات  وتسعى 
املشاريع اخلاصة بالبنى التحتية او املسامهة 
لتعزيز  الدولة  مع  املشرتكة  املشاريع  يف 
توفريها  امل��ف��رتض  اإلنسانية  اخل��دم��ات 
كربالء  مدينة  ال  والوافدين  للمواطنني 
املقدسة، باإلضافة ال املحافظات العراقية 

األخرى. 

بمساهمة كبيرة من العتبتين المقدستين..
 مـــد خط الضغط العالي 400 كي في الى كربالء ، توفير 125 مليون 

دينار باإلضافة الى االسمنت والحصى والرمل إلنجاز المشروع

تقرير : محمد الصواف

A h r a r w e e k l y21

العطاء الحسيني



سرية ذاتية
*عرف نفسك للقراء ؟

اجلمهورية  من  امحد  سيد  سال  امحد  السيد   �
يرجع  لعائلة  انتمي  املوريتانية،  االسالمية 
نسبها الرشيف ال السيد ادريس بن عبد الل 
احلسن  االمام  ابن  املثنى  احلسن  بن  الكامل 
العمر 37  ابلغ من  السالم«،  املجتبى »عليه 
عيل  االمام  اسمه  ولد  ولدّي  متزوج  سنة، 
القانون  يف  ماجستري  فاطمة،  اسمها  وبنت 
عليها  حصلت  الدولية«  »العالقات  العام 

من بلدي اجلمهورية االسالمية املوريتانية.

بادئ  يف  االستبصار  فكرة  راودتك  *كيف 
»عليهم  البيت  اهل  مذهب  ودخول  االمر 

السالم« ؟
� انا ولدت عىل املذهب السني ولكن يرجع 
وخصوصا  واالشاف  ال��س��ادة  ال  نسبي 
االمام احلسن املجتبى »عليه السالم« ولكن 
العديد  تيارات معادية انجرف بسببها  هناك 
هو  وسببها  اخرى  مذاهب  ال  السادة  من 
طمع يف املادة او خوف من السلطة احلاكمة 
بغريب  ليس  الشيعي  املذهب  وان  آن��ذاك، 
او  هبا  نسمع  وتقاليد  ع��ادات  فهناك  علينا 
نشاهدها، وكنت يف نقاش مع احد االصدقاء 

و الذي ربم يكون عىل املذهب الشيعي من 
من  يوايل  فانه  وال��والء  فقط  العاطفة  ناحية 
يوالون اهل البيت »عليهم السالم« ويعادي 
من يعادوهنم، ودائم يلعن معاوية وانا كنت 
الوقت  ذلك  يف  ألنني  ذلك  من  استغرب 
الصديق  وه��ذا  معاوية،  عىل  ات��رىض  كنت 
كيف  له  فقلت  معاوية  انتقَد  عندما  فاجأين 
غري  ال  جليل،  صحاب  انه  اخي  يا  تنتقدُه 
تروى  نسمعها  كنا  التي  االقاويل  من  ذلك 
يريدون  ما  يكتبون  الذين  املخالفني  عنه من 
وبعد هذا النقاش بدأت ابحث وبفضل الل 
بدأت احلقائق تظهر امامي بشكل كامل يوما 

ال يكون دعاؤه  وان  الى اهلل )سبحانه وتعالى(  التوجه  الدعاء هو  استجابة  االسباب في  اهم  ان من 
بلسانه فقط، وقلبه مشغوال بشؤون الدنيا االخرى, ومن توّجه الى اهلل استقبله اهلل بوجهه الكريم, 
الشهوات  السالم( بعيدا عن كل  البيت )عليهم  الذي بحث ودرس عن حياة اهل  االنسان  هذا حال 
والملذات واستبصر بنورهم واهتدى بهداهم, فاالستبصار هو هداية ربانية يخص بها اهلل من يشاء 
من  احمد  سيد  سالم  احمد  السيد  المستبصر  التقت  )االحــرار(  مجلة  االطار  هذا  وفي   ... عباده  من 
الجمهورية االسالمية الموريتانية، والذي تحّدث عن حياته بشكل عام واستبصاره  بشكل خاص  من 

خالل الحوار التالي:ـ

حاوره/قاسم عبد الهادي-تصوير/محمد القرعاوي

المستبصر الموريتاني السيد احمد سالم سيد احمد
قرأت الكثير من الكتب عن المذهب الحق، والصحيفة السجادية بحر من العلم والنور
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اوالد  اسمء  يف  بحثي  كان  حيث  يوم،  بعد 
ألنني  السالم«  »عليه  املعصومني  االئمة 
االئمة  ب��أوالد  اط��الع  عىل  حينذاك  اكن  ل 
السالم«  »عليه  املؤمنني  امري  اوالد  وحتى 
اعرف  ول  السالم«  »عليها  الزهراء  غري  من 
وصل  حتى  احلنفية  ابن  حممد  سوى  منهم 
االم��ام  البحث ألدع��ي��ة  م��ن خ��الل  احل��ال 
السجادية  السالم« الصحيفة  السجاد »عليه 
بنفيس  اشعر  الصحيفة  هذه  قرأت  وعندما 
دخلت يف بحر من العلم من حيث ال اعلم 
وكذلك دخلت يف بحر من النور وعىل الفور 
ال  شخص  اي  استشارة  دون  ومن  تولت 
2006م،  عام  ذلك  وكان  الشيعي  املذهب 
ث��م ق���رات ك��ت��اب »ث��م اه��ت��دي��ت« للشيخ 
التيجاين السموي التونيس كذلك الكثري من 
الكتب التاريية والدينية ألكون عىل اطالع 
كتاب  وكذلك  احلق  الشيعي  باملذهب  تام 
العاميل  الدين  شف  السيد  بني  املراسالت 
كتاب  وك��ذل��ك  آن���ذاك  االزه���ر  شيخ  م��ع 

االحتجاج.
صعوبات ومشاكل عديدة

*بعد دخولك املذهب الشيعي كيف وجدته 
وما هو الفرق بينه وبني املذاهب االخرى ؟

حرمنا  اننا  س��وى  كبري  ف��رق  هناك  ليس   �
ائمتنا  م��ن  العمر  م��ن  طويلة  ف��رتة  خ��الل 
ال  وكنا  واالن��وار  والبحر  املعني  هذا  ومن 
املذهب  من  لألخوة  وبالنسبة  اآلخر،  نفهم 
الشيعي قدموا يل كل املساعدات والرتحيب 
وغريها من االمور التي كنت بأمس احلاجة 
كان  اج��دا  صعب  موقفا  اخت��ذت  ألنني  هلا 
واصبحت  بلدي  يف  يتخذ  ان  املستحيل  من 
االمور  من  بالكثري  اقصائي  وتم  عزلة  يف 
وتعرضت  والعمل،  املسابقات  يف  وخاصة 
ال مشاكل وصعوبات من قبل االشخاص 
حيث  الدولة،  قبل  من  وكذلك  واجلمعات 
بانني  يل  ينظر  ب��دا  ال��ذي  حميطي  واجهت 
خرجت عن االسالم وانني مرتد وتاجرت 
بشكل  يبعدين  بدا  املحيط  وه��ذا  بمذهبي 

تدريي عنه.

االقتداء باهل البيت »عليهم السالم«
*كيف تغلبت عىل تلك الصعوبات ؟

� تغلبت عىل تلك الصعوبات واملشاكل من 
واالمور  الراسخ  واالي��من  العزيمة  خالل 
»عليهم  االطهار  االئمة  من  تعلمتها  التي 
كل  من  حياتم  يف  عانوا  الذين  السالم« 
دون  من  وسطنا  ويسكنون  معنا  فهم  يشء، 
امور  مجيع  ونسري  نقتدي  فبهم  نشعر،  ال 

حياتنا.
ل يناظرونا عمدا

*بعد دخولكم املذهب الشيعي هل ناظرتم 
الطوائف االخرى ؟

مناظرة  بلدنا  يف  العلمء  جملس  من  طلبنا    �
للعال  احلقيقة  لتظهر  مباشة  االع��الم  عىل 
امجع ولكن ل نحصل عىل ذلك الن االمور 
بلدنا  يف  وملسناه  به  شعرنا  ما  وهذا  متعمدة 
الناس  دماء  وشب  والتضليل  الغش  عىل 
باسم الدين احلنيف وهم باألصل ليسوا عىل 

الدين الصحيح.
العمل عىل توسيع القاعدة الشيعية

*كيف ترى االسالم يف موريتانيا واملذهب 
الشيعي بشكل خاص ؟

مسلمة  دول��ة  موريتانيا  ان  ع��ام  بشكل   �
ظاهرا وباطنا اهنا عكس ذلك متاما، ونحن 

باالستمرار  نعمل  ب��دورن��ا 
عىل توضيح املفاهيم السليمة 
ف��ي��ه��ا م���ن خ���الل ال��ن��ط��اق 
واحل��دائ��ق  واالرس  الضيق 
املناقشات  ع��ب  وال��ب��وادي 
اننا  حتى  واخل��اص��ة  العامة 
االنرتنت  خالل  ومن  نكتب 
وادعية  احلسني  االمام  ادعية 
امري املؤمنني »عليهم السالم« 
إقامة  وك��ذل��ك  وتوزيعها، 
جمالس العزاء بمنتهى الرية 
والوفيات  الوالدات  واحياء 
ألننا يف السابق ل ننتبه لذلك 
حممد  النبي  مولد  ان  وحتى 
»ص« كان عندنا بدعة ألننا ل 
نعرف الرسول »ص« اال من 

خالل مدرسة اهل البيت »عليهم السالم«.
دور املرجعية بالدفاع عن العرض واالرض

ودور  العراق  ال  زيارتك  تصف  *كيف 
عصابات  ضد  بالوقوف  الرشيدة  املرجعية 

الكفر والضاللة ؟
ولكن  العراق  ال  يل  االول  الزيارة  هذه   �
االئمة  مراقد  خالل  من  فيه  وقلبي  روحي 
االطهار »عليهم السالم« واهل العراق اهل 
كرم وضيافة ول يشعرونا باننا يف غربة اطالقا 
من خالل حسن تعاملهم معنا، وان املرجعية 
تقرص  ول  تبخل  ل  الل خريا  الرشيفة جزاها 
التكفريي  املد  هذا  بوجه  بوقوفها  يشء  باي 
الغاشم الذي حياول ان هيتك حرمة االسالم 
»عليهم  البيت  اه��ل  ومذهب  واملسلمني 
صداه  وصل  الطاغويت  املد  وهذا  السالم« 
الدواعش قادمون للقضاء  بان  ال موريتانيا 
كبري  دور  الرشيدة  للمرجعية  لكن  علينا، 
ال��دور  وك��ذل��ك  بوجهها  بالوقف  وب���ارز 
الكبري ألبطال احلشد الشعبي الذين ضحوا 
واالرض  الوطن  اجل  من  والنفيس  بالغايل 
بمشاركة  النفس  امني  وكنت  والعرض، 
اخويت املؤمنني بالزيارات املليونية التي كنت 
اطلع عليها عب وسائل االعالم.                   
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إعداد وتحرير: علي الشاهر

عن علماء الديِن األفذاذ.. 
صوٌر من مذكراِت شاعر العرِب األكبر الجواهري

كاتب وكتاب

اجلواهري  مهدي  حممد  األكب  العرِب  لشاعر 
ثمنينيات  يف  ص��درت  م��ذّك��رات  الل(  )رمح��ه 
اجلزء  يف  رّكز  وقد  )بجزءين(،  املايض  القرن 
وشبابِِه  وطفولته  األول  حياته  عىل  األول 
هبا  متّيزت  التي  والسياسية  الدينية  واألج��واء 
أح��اول  وهنا  األشف(،  )النجف  مدينته 
العلمء  عن  اجلواهري  ذك��ره  ما  عىل  الرتكيز 
وأنه  خصوصًا  النجف  أع��الم  من  األف���ذاذ 
األكب  جّدهم  أّسسها  دينية،  عائلة  من  ينحدر 
النجفي  احلسن(  حممد  )الشيخ  الكبري  الفقيه 
)جواهر  موسوعته  باسم  واملسمى  املولد، 
الكالم يف شح شائع اإلسالم(، والذي كان 
يف املقدمة من ثالثة كتب الزمة لكل من يريد 

االجتهاد.
باألفغاين  املتفتحون  النجف  علمء  اتصل  لقد 
موقعها  وبحكم  عبده  وحممد  والكواكبي 
الديني، فقد استنفرها وكل طالئعها ما واكب 
يصل  يكاد  جديد  عهد  من  العثمين  الدستور 
هذا  أمر  من  كان  ما  وكذلك  انقالب  مرحلة 
العهد يف إيران واهلند ودول البلقان، وكان يف 
النجف األشف علمن من أعالم هذه النهضة 
فطنت  التي  البطولية  القيم  يف  بالغ  تأثري  هلم 
واملال  احلبوب  سعيد  حممد  السيد  ومها  عليها 
اجلديدة  األجيال  وتعّرفت  اخلراساين،  كاظم 

خالل  من  )احلبوب(  عىل  اجلواهري  يبني  كم 
ويف  الرقيقة  غزلياته  وبخاصة  احللوة  أشعاره 

الطليعة منها موشحته:
هّزت الزوراء أعطاَف الصبا

وصفت يل رغدُة العيِش اهلني
فأرَع من عهِدَك ما قد سلفا

وأعْد يا فتنَة املفَتَتِن
األخرى  اجلوانب  هذه  يعرفون  الذين  ولكن 
العلمية  قلة، ومنها مكانته  الشخصية  من هذه 
الفكهة،  وروح���ه  أخ��الق��ه  ودم��اث��ة  الرفيعة 
يف  التأثري  عىل  قدرته  ذل��ك  كل  من  واأله��م 
أول  فكان  منهم،  الفقراء  وبالتحديد  الناس، 
شاعر ومثقف يقود حربًا شعبية ضد احتاللني 
أشف  مات  أنه  ويكفيه   � وانجليزي  تركي   �
ميتة، حيث سقط يف حمراب صالته يف معركة 
القوات  بوجه  األول  السّد  وه��ي  الشعيبة، 
والرائع  الفخم  ومتثاله  الزاحفة،  البيطانية 
ساحات  أكب  يف  وللتاريخ  للناس  شاخص 
األخرية،  أنفاسه  لفظ  النارصية، حيث  حمافظة 
حق  عن  الشبيبي(  )جواد  الشيخ  وصفه  وقد 

عند وفاته:
تقّدم للجهاِد أمرُي دينِ 

                                   وساَق املسلمنَي له جنودا
ومْذ القى املنّيَة أّرخوهُ 

                              »سعيٌد يف اجلهاِد قض سعيدا«

لقطات حّية 
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الشيخ محمد كاظم الخراساني اإلمام أبو الحسن االصفهاني

كاتب وكتاب

البيتني  الشطر األخري من  الشعر أن  يزيد روعة  وهنا مما 
بالسنة  يؤرخ  أّنه  أي  )اجلمل(  حروف  حساب  عىل  هو 

اهلجرية، أما عىل شاهدة قبه فقد ُكتَب:
وباُب العلِم ُسدهَّ فال اجتهاُد لواُء الدين ُلفهَّ فال جهادُ 

ولقد عشُت اليوم املشهور لقدوم نعشه من لواء النارصية 
والضباط  رافقه،  ال��ذي  املهيب  واملوكب  النجف  إل 

واجلنود األتراك الذين اصطفوا عىل اجلانبني إكرامًا له.
أما الشخصية الثانية فهي »املال كاظم اخلراساين« صاحب 
ب� )أب األحرار(  ُلّقب  كتاب الكفاية واألصول، والذي 
لدوره يف النضال من أجل »املرشوطية« وعىل يديه ختّرج 
العرشين، والسيد  بثورة  أفتى  الذي  »الشريازي«  الشيخ 
اإلمام »أبو احلسن األصفهاين« والشيخ »النائيني«، وإين 
ملدين يف تصّورايت الالحقة عن البطولة هلذه الشخصيات 
البحث  يشغلها  ول  واألرض،  السمء  قيم  مجعت  التي 
العلمي والدين عن مهوم الناس اليومية وعن دور رجل 

الدين واملثقف يف معركة التحرير.
كم ويتحّدث الشاعر اجلواهري عن حياة العلمء األفذاذ 
من ذوي اجلهود الدائبة ويقول: من العاكفني عىل ضوء 
املتفرغني  ترّشح  والتي  دخانًا  فتائلها  املشبعة  األرسجة 

بل واملستميتني عىل االمتحان العسري للدرجة األول من الرتشيح لإمامة 
واالجتهاد، وهو امتحان املنابر وأرّكز عىل املنب بالتحديد فمن فوقه يتواجه 
أخذ  عملية  يف  منهم  املختارة  بالصفوة  متمثلني  الناس  مع  الدين  رجال 

وعطاء متبادلني.
واملنب الذي أعنيه »واحلديث للجواهري« »ليس مكانًا لكالم مرجتل يوجه 
االختبار  هو  أقصده  الذي  املنب  هيضموه«..  أن  دون  يبتلعونه  ملستمعني 
االمتحان  السائر )يف  املثل  قال  أو جهله وكم  الدين  لعلم رجل  األصعب 
يكرم املرء أو هيان(، ولن ينقذه صوته اجلهوري أو الغّريد، مهم كان مؤثرًا 
يكونوا  أن  يمكن  علمء  وإنم  وحدهم  العلم  طالب  يكن  ل  املنب  فتحت 
حكامًا وحمكمني وحملفني ايضًا بل ومرشحني لالجتهاد والفتوى، فتحت 
منب أب األحرار اخلراساين كان يلس اإلمام أبو احلسن والشيخ الشريازي 

وتت منب هذا األخري كان يلس شيخ الرشيعة.
لقد قلت العاكفني عىل أضواء األرسجة وفتائل الدخان.. ونسيت أن أقول 
»وقوفًا صفوفًا عىل أبواب اخلبازين« فمن يصّدق أين رأيت بأمِّ عيني اإلمام 
النجف  يف  مشهور  خباز  حانوت  أمام  نفسه  األصفهاين  احلسن  أبو  السيد 
وهو ينتظر طوياًل ليصل الدور إليه من الصفوف التي تقف أمامه وليتناول 

)وأنا أقوهلا كأهّنا اليوم( رغيفني من اخلبز.
ومرة أخرى قصدت داره ألراه وهو ينادي بأعىل صوته عىل سقاء املاء فال 
يرد عليه، وحزرت ملاذا؟.. ألّن املفرتَض كم هي العادة آنذاك يف كل بيوت 
النجف أن يتقاىض السقاء أجرته بني األسبوع والثاين، ويبدو أنه قد كثر عىل 
السيد حساب السقاء وكثر عىل السقاء أن يستجيب لنداء السيد فتجاهله!.

السيد الحبوبي
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هدُم قبور أئمة البقيع

حميد كرمي م�صطفى الكلكاوي

ي���ا اأه�����ل خ��ي��ر ك���ف���وا ع���ن ج��رائ��م��ك��م
م����ا ك�����ان ذن���ب���ه���م در�����ص����ت م��ق��اب��ره��م
����ص���را ع���ل���ى ف��ع��ل��ه��م ال ط�����ال ع��زك��م
الب������د م�����ن ����ص���اع���ة ي���ه���ت���ز ع��ر���ص��ك��م
ف�����ا اع�����را������ض ع���ل���ى ح���ك���م االإل������ه
ه����ل ت�����ص��ت��ح��ق��ون ه�����ذا ال وف������اء ل��ك��م
ن����ه����وي اأئ���م���ت���ن���ا ف���ي���ه���م و���ص��ي��ل��ت��ن��ا

زل���ت ع��واق��ب��ك��م ق���د  ف��ا���ص��ت��غ��ف��روا اهلل 
م�����ص��اج��ع��ك��م يف  ف��ي��ك��م  اهلل  ب�����ارك  ال 
م��ع��امل��ك��م ي���ه���وي  م��ع�����ص��را  وال  ع���م���را 
اأي�����ن امل���ل���وك ال���ت���ي اأع���ل���ت م��ن��ا���ص��ب��ك��م
منكم م���ا  اهلل  ن��ب��ي  ن�����داء  ل��ب��ى  ف��ق��د 
م���ف���اخ���رك���م ي���ع���ل���ي  ال  مي���ه���ل  واهلل 
يف ح��ب��ه��م ج���ن���ة خ���اب���ت د���ص��ائ�����ص��ك��م
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يا حسيُن....
حين يطلُّ من باب ضريحك مخلصا... يساوي حسيني

اأن��ا حمامُة الدين والوطن، قّيُد ربي��ع الدم والرعب ملن دبرَّ للجراح 
مكي��دًة ك��ي يخن��ق �ص��وت الط��ف، لتبق��ى ال��روح ثكل��ى عل��ى �صي��د 
اجلراحات، وال��دم م�صتنفرًا يف كل الطفوف، ولكرباء ذاكرٌة تنوح 

بها الدماء، وبني ترابها ينام ربان ال�صهداء...
اأن��ا كالبحر اجنُب املخل�ص��ني، ينام البحر بني ارجله��م، واب�صُر دمع 
الث��واكل من حمرابي، واأعبئ �ص��ال ال�صر بال�صر، واأعك�ض مبرايا 
العقي��دة ن��وح القلوب املوؤمن��ة، يف ملحمة الدم��اء الزاكيات حتى ال 

تن�صانا عيون اهلل...
اأن��ا الري��ح الكفائي��ة، الت��ي ط��وت كل الري��اح امل�صف��رة، واجه�ص��ت 
م��ن ع��ادوا م��ن خ��راب االر���ض، وبع��رُت �صفوفه��م، وك�صف��ت نياب 
"اليزيدي��ني" املزرق��ة، وه��ّزت عرو���ض املل��وك، واأقلق��ت كرا�ص��ي 

املت�صلطني.
انا عنوان رهبة االتقياء، ومفتاح العقيدة يف رتاج االئمة االطهار، 
ارف��ع �ص��ارة املعرف��ة، واطل��ق الن�صيح��ة يف اوانيه��ا، واَقي��د طريق 
الطامع��ني واأغل��ق �صبابيكه��م / بكلم��ٍة بليغ��ة، اخره��ا املج��رب ال 
يج��رب وجهتها بكل اختيار يطل عليه الوطن. كي ال تن�صوا حلظة، 
اأن��ه دمي ال�صادق يطال��ب بالوالء، ليحمي كرياءك��م من انف�صكم ، 

اذا ما اأظلمتم �صوتكم.
اأن��ا وج��ه �صي��دي ال��ذي ا�صت�صه��د من اج��ل اأن يك��ون النا���ض اأف�صل 
بحريته��م بعقيدته��م، بوطنه��م. ال اأ�صمح لروح��ي اأن تن�صى ا�صمه، 
اأبقي��ه يف قلبي ك�صفرات من نور، واأن ادم��ن زيارته، واأتعلم مراقبة 
نف�ص��ي يف ح�صرته، وكاأنني اأراه. فكرب��اوؤه، �صتبزغ �صم�صها خيوطا 
ذهبية دافئة حتت�صن احل�صارات، وي�صيء قمرها نورا يظل بظالِه 
على �صواهد الع�صر، وتتحدى عمالقة امل�صتقبل بتقدمها واإن�صانيتها 
ونا�صها..واأهله��ا الطيبون الذين �صقط��وا من اأجلها، �صتظل وجوههم 
مبت�صم��ة م�صع��ة عل��ى طرقاته��ا، وب��ني بيوتاته��ا اأ�صوي��ة تفر���ض 

الأجيالها نورا من اأمنية اآبائهم واأجدادهم. 
فاأ�صحت كرب��اء عا�صمة هائلة من عوا�صم الدين والعقيدة والفن 
وال�صيا�ص��ة والثقاف��ة واالأدب، اأنه��ا ال تتوق��ف ع��ن نب���ض احلي��اة 
احلاملة، وخ�صرتها تتفجر يف كل مكان، وتهيمن على القلوب املقفرة 
واملثقلة بال�صحب املظلم��ة، وتقاوم قد�صيات كثرية وقوانني ب�صرية 
نفعي��ة، وت�صنع احلياة وحتلم ان تقرب من الزمن من املدن احلاملة 
م��ن االن�صاني��ة املتح��ررة من �ص��دق االن�صان م��ع نف�صه ورب��ه، بقوة 

خمل�صيها  حني يطلُّون من باب ال�صريح، يطلق عليهم ح�صينيني.

حيدر عا�صور 

A h r a r w e e k l y27



مهدي النهريي  تسّلَق للعلياء

ت���������ص����ّل����َق ل����ل����ع����ل����ي����اِء م��������وِل��������دُه ال������ِوت������ُر
و������ص�����اب�����َق اأح���������������زاَن ال�����������������والداِت ي����وم����ُه 
ال���ن���ه���ُر  ه�����اَج�����ره�����ا  ال�����غ�����ّن�����اء   راأى  وملّ���������ا 
ف�������ص���نَّ ب����ُح����ك����ِم ال�������ص���ي���ِف ق������ان������وَن َن����ح����رِه 
ع����ل����ى َم�������ه�������دِه ط������اف������ْت ح�����ك�����اي�����اُت م���وت���ه 
اأب���������ا ال������ن������ازف������نَي اخل����ا�����ص����ب����نَي دروب������َه������م

ِع�������ّزٍة  م���ن���دي���ل َ  اجُل��������رح ِ  ب����ع����نِي  ن�������ص���ّج���ت َ 
اأورق����������َت جم���دب���ًا  ال����وط����ف����اِء  وب���ال�������ص���رخ���ة ِ 
وق����ف����َت ب������اأر�������ضِ ال����ط����فِّ ف�����ارجّت�����ت ال�����ص��م��ا 
دمي������ًة  �����ِر  املُ�����ك�����������صّ احل�����ق�����ل ِ  اىل  وج������ئ������َت 
ط�����وي�����َت ك�����ت�����اَب ال����ُع����م����ر ي�����ا م�����وِئ�����َل املَ������دى 
وه�����ا اأن�������َت ف�����وق َ ال�����ص��م�����ِض اأج���ل�������ص���َت ك��رب��ا 
���اط���ئ���ًا  ُق����ِت����ل����َت ف���م���ج���رى ال�����دم�����ِع مي����ت����دُّ ����صِ
ت������ل������وُت������َك م����������اًء ف������اح������رق������َت ب��ه��م�����ص��ت��ي 
وق�����ل�����ُت ل����ع����لًّ ال�������ص���ع���َر ُي�����غ�����ري اب��ت�����ص��ام��ت��ي 
ب������ي������وِم������َك اآي���������������اُت ال������ب������ك������اِء ت�����ن�����زّل�����ْت 
ف����ه����ذي ح����ن����اي����ا ال���������ص����خ����ِر ل����ي����ل����ُة ع���ا����ص���ٍق 
ط�����رق�����ُت�����َك ي�����ا ب���������اَب امل���������������روءاِت ُم���ق���ل���ت���ي 
دم���ي  ال������وج������ِد يف  اأم������ام������ي ح���ب���ك���َة  َف������ُف������كَّ 
�����ن�����ي  مب�������وِل�������دَك ال���������ص����ب����ِه ال���������ص����م����اِء اأزجُّ
ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ي  ال�����ن�����وِح ع���ن���د َ  اأق��������دُّ ق���م���ي�������ضَ 
ط��ب��َع��ه��ا  ال���ط���ب���ي���ع���ة َ  اب������دل������َت  ب����ي����وم����ي����َك 

َّ���ُر �������� ال�������صِ ب���ي���ن���ه���م���ا  واأن������������داح َ  ف���خ���ال���َط���ه���ا 
ف������ق������ّل������دُه ف�������������وزًا وب����������اَرك����������ُه ال�������ده�������ر ُ 
ال����ب����دُر ����ُب  ����حَّ ي���������صّ ال����ظ����ل����م����اِء  ع���ل���ى  وراَح 

ف��������ب��������وِرَك ق�������ان�������وٌن ي������ت������ّوج������ُه ال����ن����ح����ُر 
ل���ت���ك���َر وال����ط����ف����َل ال���ول���ي���د ال���ِظ���ب���ا احُل����م����ُر
ي��خ�����ص��رُّ اجل��������ّو ُ  ب����ه����ا  اأ��������ص�������اٍء  ِب�����ح�����ّن�����اِء 
املُ��������������رُّ االأمُل  اأه�������داب�������ه ِ  ع����ل����ى  ف������م������اَت 
ف���ت���ل���َك ال����ق����ب����اُب ال�����رائ�����ع�����اُت ه������َي ال����زه����ُر
و������ص�����اَق �����ص����ع����وَن ال�����ب�����ات�����راِت ل������َك ال��ن�����ص��ُر
ف�����اأث�����م�����رت االأط��������ف��������اَل م����ي����َت����ُت����َك ال����ِب����ك����ُر 
�����ف�����رًا خ�������اِل�������دًا م������ل������وؤُه ع����ْم����ُر ل���ت���ك���ت���َب ������صِ
ال����ُغ����رُّ االأجن����������ُم  اأ������ص�����واِئ�����َك  اىل  ف�������ص���لَّ���ْت 
���ّف���ت���ي���ِه ال�����وج�����ُد وال����������ورُد وال���ِع���ط���ُر ع���ل���ى ����صَ
���ْم���ُر ال�������صُ يَل  ف����اح����ت  م�����ي�����ادًا  وُخ���������ص����ُت����َك 
ف����ح����طَّ ع����ل����ى دم����ع����ي ل����ي���������ص����َرب����ُه ال������ِذْك������ُر

ع���ل���ى �����ص����در خم����ن����وق����نَي ف���ان�������ص���رَح ال�������ص���دُر   
ت����ف����ّاُح����ه����ا اجل���م���ُر ال���ث���ل���ج ِ  وت�����ل�����َك ج���������ذوُر 
ال����ط����ف����وُف ����ص���ب���اي���اه���ا ال�����دم�����وع  ب�����َي االأ�����ص����ُر
����َر ال���َق���ف���ُر وُط��������ْف ب���ت�������ص���اري�������ص���ي ف���ق���د ك���������صَّ

���ع���ُر  ال�������صِ ط����ي����وَر ه�������دًى يف ري�������ص���ِه���ا اخ����ت����ب����اأَ 
����ص���ف���اَه���َك ي����ا رغ�������َم ال����������داِء ِب�������َك ال���ِب�������ص���ُر
���ُح���ِب ال���ظ���ل���م���اِء ق�����ْد ه���ط���ل َ ال��ف��ج��ُر ف���م���ن ����صُ A h r a r w e e k l y28



أنا السبْب
اأنا ال�صبْب . 

يف كل ما جرى لكم 
يا اأيها العرْب . 

�صلبُتكم اأنهاَركم 
والتنَي والزيتوَن والعنْب . 
كم  اأنا الذي اغت�صبُت اأر�صَ

كم ، وكَلّ غاٍل عندكم وِعر�صَ
اأنا الذي طردُتكم 

بة اجلوالن واجلليِل والنقْب .  من ه�صْ
والقد�ُض ، يف �صياعها ، كنُت اأنا ال�صبْب . 

نعم اأنا .. اأنا ال�صبْب . 
اأنا الذي ملَّا اأتيُت : امل�صجُد االأق�صى ذهْب . 

اأنا الذي اأمرُت جي�صي ، يف احلروب كلها 
باالن�صحاب فان�صحْب . 

اأنا الذي هزمُتكم 
اأنا الذي �صردُتكم 

وبعتكم يف ال�صوق مثل عيدان الق�صْب . 
اأنا الذي كنُت اأقول للذي يفتح منكم فَمُه: 

» �َصْت اْب «
نعم اأنا .. اأنا ال�صبْب . 

يف كل ما جرى لكم يا اأيها العرْب . 
وكُلّ من قال لكم ، غري الذي اأقولُه ، 

فقد َكَذْب . 
فمن الأر�صكم �صلْب ؟

ومن ملالكم َنهْب ؟ 

ومن �صواَي مثلما اغت�صبتكم قد اغَت�صْب؟ 
اأقولها �صريحًة ، 

بكل ما اأوتيُت من وقاحٍة وجراأٍة ، 
وقلٍة يف الذوق واالأدْب . 

اأنا الذي اأخذُت منكم كل ما هَبّ ودْب . 
وال اأخاف اأحدًا ، األ�صُت رغم اأنفكم 

اأنا الزعيُم املنتَخْب ؟ 
مل ينتخبني اأحٌد لكنني 

اإذا طلبُت منكم 
يف ذات يوم ، طلبًا 

هل ي�صتطيٌع واحٌد 
اأن يرف�ض الطلْب ؟ 

اأ�صنقُه ، اأقتلُه ، 
كْب .  اأجعلُه يغو�ض يف دمائه حتى الُرّ

فا�صربوا  اأو   ، اأن��ا  كما  هكذا   ، فلتقبلوين 
»بحر العرْب« . 

ما دام مل يعجْبكم العجْب . 
مني ، وال ال�صياُم يف رجْب . 

ولتغ�صبوا ، اإذا ا�صتطعتم ، بعدما 
قتلُت يف نفو�صكم روَح التحدي والغ�صْب. 

واملجون  الف�صوق  على  عتكم  �صَجّ وبعدما 
والطرْب . 

 ، فو�صى  املظاهراِت  اأن  اأقنعتكم  وبعدما 
لي�ض اإال ، 

و�َصَغْب . 

وبعدما عَلّمتكم اأن ال�صكوَت من ذهْب . 
لُتكم اإىل جليٍد وحديٍد وخ�صْب.  وبعدما حَوّ

وبعدما اأرهقُتكم 
وبعدما اأتعبُتكم 

حتى ق�صى عليكُم االإرهاُق والتعْب . 
مى وكاللعْب .  يا من غدومت يف يدَيّ كالُدّ

نعم اأنا .. اأنا ال�صبْب . 
يف كل ما جرى لكم 

فلت�صتموين يف الف�صائياِت ، اإن اأردمت ، 
واخلطْب . 

دوا :  وادعوا علَيّ يف �صاتكم ورِدّ
» تبت يداُه مثلما تبت يدا اأبي لهْب«. 

ماذا ي�صريين اأنا ؟
ما دام كل واحٍد يف بيتِه ، 

يريد اأن ي�صقطني ب�صوتِه ، 
خْب ؟ وبال�صجيج وال�صَ

اأنا هنا ، ما زلُت اأحمل االألقاب كلها 
واأحمُل الرتْب . 

اأُِطُلّ ، كالثعبان ، من جحري عليكم فاإذا 
ما غاب راأ�صي حلظًة ، ظَلّ الَذَنْب . 

فلت�صعلوا النريان حويل واماأها باحلطْب . 
َ الفراَر والهرْب .  اإذا اأردمت اأن اأويِلّ

وحينها �صتعرفون ، رمبا ، 
َمن الذي � يف كل ما جرى لكم � 

كان ال�صبْب ؟ 

اأحمد مطر
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وحصد 
محبـــة 
اآلخرين

وا  ُت��َؤدُّ َأْن  ُك��ْم  ُم��رُ َي��أْ  َ اللهَّ إِنهَّ  تعال﴿  قال 
َماَناِت إَِل َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النهَّاِس  اأْلَ
بِِه  َيِعُظُكْم  نِِعمهَّ   َ اللهَّ إِنهَّ  بِاْلَعْدِل  ُكُموا  َتْ َأْن 
َ َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا ﴾ ]النساء: 58[.  إِنهَّ اللهَّ
لقد أمر الل يف كتابه العزيز بالعدل ألنه من 
يف  حقه  للمؤمن  تضمن  التي  املضامني 
نفس  تزدهر  والعدالة  وباملساواة  احلياة 
عادل  الل  أن  واالطمئنان  بالراحة  املؤمن 
أن  يب  .العدالة  عباده  بني  العدل  حيب 
االبناء ويف  البيت ومع  تطبق يف حياتنا يف 
الشارع ويف احلكومات. فمثال إذا اردنا أن 
نجعلها  أن  فعلينا  البيت  يف  العدالة  نطبق 
نظاما داخليا يري عىل مجيع أفراد االرسة 
وال تكون هناك تفرقة بني األبناء نالحظ 
أحد  يقربان  الوالدين  األحيان  بعض  يف 
لكن  يطلبه  يشء  كل  له  ويعطون  ابنائهم 
حيرمون اآلخرين .هنا يب عىل االباء أن 
ينتبهوا ال بقية االبناء حتى تصبح العدالة 

عامة وشاملة .
َسَبنهَّ الّلَ َغاِفاًل َعمهَّ َيْعَمُل  ) َواَل َتْ  •
ِفيِه  َتْشَخُص  لَِيْوٍم  ُرُهْم  ُيَؤخِّ َم  إِنهَّ امِلُوَن  الظهَّ

اأَلْبَصاُر( سورة إبراهيم اآلية )42( .
عنها  الل  هنى  التي  الذميمة  الصفات  من 

تزرع  التي  االع��مل  اش��د  من  الظلم  هو 
من  ظلم  هو  واحلقد  البغضاء  بالنفوس 
الظاملني  الل مطلع عىل  فإن  نارص  له  ليس 
وسوف ينالون جزاءهم  يف الدنيا واألخرة 
االستبداد  ان���واع  م��ن  ن��وع  ه��و  الظلم   .
فمثاًل   . بالسيطرة عىل االخرين  والشعور 
يظلم  وقد  اإلرث  توزيع  يف  الظلم  يكون 
يكون  أو  كاماًل.  حقه  يعطى  وال  أحدهم 
فيه  ليس  لشاب  البنت  تزويج  عند  الظلم 
اشد  من  فهذا  دينية  أو  اخالقية  مؤهالت 
األبدي  بالظلم  والشعور  الغصب  أنواع 
سخط  فيه  ملا  الظلم  عن  االبتعاد  ويب 
الدنيا  يف  تمد  ال  وعواقبه  عزوجل  لل 
فأهنا  املظلوم  ودع��وة  واياكم   . واألخ��رة 

خترق احلجب السبع.
رْيِ  اخْلَ إَِل  َيْدُعوَن  ٌة  ُأمهَّ ِمْنُكْم  َوْلَتُكْن   ﴿  •
امْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َوَيْأُمُروَن 
عمران:  ]آل   ﴾ امْلُْفِلُحوَن  ُهُم  َوُأوَل��ئِ��َك 

.]104
االمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب 
يعمل  مؤمنة.بأن  مؤمن  كل  عىل  مقدس 
بإسداء  واألخ��الق��ي  ال��رشع��ي  بواجبه 
املعروف بالكلمة الطيبة والنهي عن املنكر 

باملوعظة احلسنة .لو أننا صادفنا يف حياتنا 
للصالة  تاركًا  اخالقيًا  ملتزم  غري  شابا 
أن  نستطيع  فكيف  املحرمات  ويفعل 
نرجعه للطريق الصحيح . نبدأ معه باألمر 
باملعروف والتوجيه الصحيح بكلمة طيبة 
مكارم  وشح  الصالة  ملعنى  وتوضيح 
نستطيع  حتى  املنكر  عن  وهنيه  االخالق 
أن نكسب أنه استمع للنصيحة واستوعب 
األمر باملعروف والنهي من املنكر وارجاعه 

لطريق الصواب .
إاِلهَّ  اإْلِْح��َس��اِن  َج��َزاُء  َه��ْل   ﴿ تعال:  قال 
من  60[االحسان  ]الرمحن:   ﴾ اإْلِْحَساُن 
وأعطى  عزوجل  الل  حيبها  التي  الصفات 
االسالم  وحث  الثواب  جزيل  صاحبها 
عىل عمل االحسان ملا له من منزلة عظيمة 
او  باملثل  لصاحبه  االح��س��ان  وارج���اع 
النبيلة  الصفات  أعظم  من  عليه  بالزيادة 
واألخالقية .لو قدم لنا شخص ما احسانًا 
سواء كان يف العمل أو املجتمع أو األرسة 
ارجاع هذا اإلحسان  أل  أن نسعى  فعلينا 
لكسب  عماًل  وأهب��ى  ص��ورة  بأحسن  له 

األجر والثواب وحصد حمبة األخرين .

بقلم / زينب موسى 
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للحنان  مصدر  هي  األم  بأن  نعلم  كلنا 
واألمان واحلمية والراحة النفسية للطفل 
ما  ودائم  زوجها  بيت  يف  الراعية  وهي   ،
ما  لكثرة  اخليمة  عمود  بأهنا  يصفوهنا 
فإن  وواجباتا  البيت  أعباء  من  تمله 
سقط العمود سقط كل يشء معه وحتى 
وإن عوضت بغريها ال أحد يسد فراغها 
أمام  الطفل  وسيعّرض  مكاهنا  ويعوض 
أو  الظاهري  السلوك  خيارات عديدة يف 
املخفي ، فتارة تراه يقوم بالرصاع النفيس 
كالعنف  األم  غياب  بعد  عنها  والدفاع 
الئقة  غري  بألفاظ  والتلفظ  واملشاكسة 
أخرى  وتارة   ، البديل  باملرب  ثقته  لعدم 
يغلب عليه طابع القلق واخلوف من كل 

أن  ويتمنى  باملوت  وُيفكر حتى  بل  يشء 
محايته  ألن  أمه  ذهبت  حيث  إل  يذهب 

وأمانه وراحة ال تتحقق إال مع أمه .
دعوين أرضب لكم مثاًل واقعيًا حدث يف 
عندما  اآلن  الكثري  حيصل  ومثله  مدينتنا 
ذهبت أم طفل إل حيث أراد الل فجلب 
تعاملها  فكان  للطفل  بديلة  أم��ا  األب 
تشتمه  وقاسية  عنيفة  معاملة  الطفل  مع 
من  تطرده  األحيان  بعض  ويف  وترضبه 
بيتها وحتى عندما رزقها الل بطفل فبينت 
التفرقة أكثر ألهنا تعتبه من جهة أخرى 
الطفل  انحرف  وبالتايل  بابنها  ليس  بأنه 
أخالقيا ودينيا وذهب إل حيث اجته إليه 

مدمنون املخدرات فهلك . 

فلذلك عىل األب إن أراد أن يعوض غياب 
زوجته وحيافظ عىل طفله من االنحراف 
عليه أن يصبح أمًا وأبًا له يف نفس الوقت 
وأن يؤمن له كافة االحتياجات األساسية 
من مأكل ومرشب ومسكن وراحة نفسية 
ومحاية وأمان من كل أشكال اخلطر بعد 
، واحل���ذر ك��ل احل��ذر م��ن أن  أم��ه  فقد 
والقسوة  اهلمجي  األسلوب  إل  يلجأ 
األم  دور  يعوض  أنه  منه  ظّنا  الشديدة 
قرّص  وإن  القاسية،  األم  بمظهر  فيظهر 
جهة  من  الطفل  فيكون  الواجبات  هبذه 
نفسية إنه يتيم األم واألب ومصدرا غري 
سهال  صيدًا  الطفل  يكون  وبالتايل  أمان 

ألصدقاء السوء ومدمني املخدرات .

طفٌل
 بال أم

زيد علي كريم الكفلي
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عن حمّمد بن �صنان قال: كنت عند موالي الر�صا )عليه ال�ّصام( بخرا�صان وكان املاأمون يقعده على ميينه، اإذا 
قعد للنا�ض، يوم االإثنني ويوم اخلمي�ض، فرفع اإىل املاأمون اأن رجًا من ال�صوفّية �صرق فاأمر باإح�صاره، فلّما نظر 

اإليه وجده متق�ّصفًا بني عينيه اأثر ال�صجود. فقال له:
وظاهرك؟  اآثارك  جميل  من  اأرى  ما  مع  ال�صرقة  اإىل  اأتن�صب  القبيح  الفعل  ولهذا  اجلميلة،  االآثار  لهذه  �صواأة 
قال: فعلت ذلك ا�صطرارًا ال اإختيارًا حني منعتني حّقي من اخلم�ض والفىء... فقال له املاأمون: اعطّل حّدًا 
من حدود اهلل وحكمًا من اأحكامه يف ال�صارق من اأجل اأ�صاطريك هذه؟ فقال ال�صويف: اإبدًا بنف�صك فطّهرها ثّم 
طهر غريك واأقم حّد اهلل عليها ثّم على غريك، فالتفت املاأمون اإىل اأبي احل�صن الر�صا )عليه ال�ّصام( فقال: ما 

يقول: فقال:
اإّنه يقول �صرقت ف�صرق.

فغ�صب املاأمون غ�صبًا �صديدًا ثّم قال لل�صويف: واهلل الأقطعّنك.
فقال ال�صويف: اأتقطني واأنت عبديل؟

فقال املاأمون: ويلك ومن اأين �صرت عبدًا لك؟
قال: الأن اّمك ا�صريت من مال امل�صلمني، فاأنت عبد ملن يف امل�صرق واملغرب حتى يعتقوك واأنا مل اعتقك ثّم بّلعت 

اخلم�ض بعد ذلك فا اأعطيت اآل الر�صول حّقًا، وال اأعطيتني ونظرائي حّقنا.
واالخرى اأّن اخلبيث ال يطّهر خبيثًا مثله، اإّنا يطّهره طاهر ومن يف جنبه احلّد ال يقيم احلدود على غريه حّتى 

يبداأ بنف�صه.
فالتفت املاأمون اإىل الر�صا )عليه ال�ّصام( فقال: ما ترى يف اأمره؟

فقال )عليه ال�ّصام(: اإّن اهلل تعاىل قال ملحّمد )�صلى اهلل عليه واآله( )قل فلّله احلّجة البالغة()21( وهي 
التي مل تبلغ اجلاهل فيعلمها على جهله كما يعلمها العامل، والدنيا واالآخرة قائمتان باحلّجة، وقد احتّج الرجل.
فاأمر املاأمون عند ذلك باإطاق ال�صويف واحتجب عن النا�ض وا�صتغل بالر�صا )عليه ال�ّصام( حّتى �صّمه فقتله.

مع املجتمع
عن اأحمد بن حمّمد بن اأبي ن�صر البزنطي قال: قراأت كتاب اأبي احل�صن الر�صا )عليه ال�ّصام( اإىل اأبي جعفر 

)عليه ال�ّصام(:
يا اأبا جعفر بلغني اأّن املوايل اإذا ركبت اأخرجوك من الباب ال�صغري فاّنا ذلك من بخل بهم لئا ينال منك اأحد 
ة  خريًا فا�صاألك بحّقي عليك ال يكن مدخلك وخمرجك اإاّل من الباب الكبري، واإذا ركبت فليكن معك ذهب وف�صّ

امللوك اإذا اأف�شدوا
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ثّم ال ي�صاألك اأحد اإاّل اأعطيته ومن �صاألك من عمومتك اأن تّره فا تعطه اأقّل من خم�صني دينارًا والكثري اليك.
ومن �صاألك من عّماتك فا تعطها اأقّل من خم�صة وع�صرين دينارًا والكثري اليك، ايّن اريد اأن يرفعك اهلل فاأنفق وال 

تخ�ض من ذي العر�ض اقتارًا.
الدخول يف المور

من طلب االأمر من وجهه مل يزل فاإن زّل مل تخذله احليلة.
اإذا جار ال�شلطان

اإذا كذب الوالة حب�ض املطر، واإذا جار ال�صلطان هانت الدولة، واإذا حب�صت الزكاة ماتت املوا�صي.
لتداوم النعمة

ا�صتعمال العدل واالإح�صان موؤذن بدوام النعمة.
ا�شناف الولة والرعاة

اإذا وىّل الظامل الظامل فقد ان�صف احلق، فاإذا وىّل العادل العادل فقد اعتدل احلق واإذا وىّل العادل الظامل فقد 
ا�صراح احلق، واإذا وىّل العبد احلر فقد ا�صرق احلق.

امل�شلحون
ان هلل تعاىل باأبواب الظاملني من نّور اهلل له الرهان، ومّكن له يف الباد، ليدفع بهم، عن اوليائه، وي�صلح اهلل به 
امور امل�صلمني، اليهم يلجاأ املوؤمن من ال�صر، واليهم يفزع ذو احلاجة من �صيعتنا، وبهم يوؤمن اهلل روعة املوؤمن يف دار 
الظلمة، اولئك املوؤمنون حقًا، اولئك امناء اهلل يف ار�صه، اولئك نور يف رعيتهم يوم القيامة، ويزهر نورهم الأهل 
القيامة، خلقوا  القيامة ت�صيئ منهم  الكواكب الدرّية الأهل االأر�ض، اولئك من نورهم يوم  ال�صماوات كما تزهر 

واهلل للجنة وخلقت اجلنة لهم، فهنيئًا لهم، ما على احدكم ان لو �صاء لنال هذا كله؟
قال: قلت: مباذا جعلني اهلل فداك؟

قال: يكون معهم في�ّصرنا بادخال ال�صرور على املوؤمنني من �صيعتنا فكن منهم ياحمّمد.
مع ا�شحاب الر�ض

ذكر له اخلراج وما �صار به اأهل بيته فقال: الع�صر ون�صف الع�صر على من اأ�صلم طوعًا تركت ار�صه بيده ياأخذ - اأي 
االإمام - منه الع�صر ون�صف الع�صر فيما عّمر منها، وما مل يعّمر منها اأخذه الوايل فقّبله ممن يعّمره وكان للم�صلمني، 
ولي�ض فيما كان اأقّل من خم�صة او�صاق �صيء. وما اأخذ بال�صيف فذلك لاإمام يقبله بالذي يرى كما �صنع ر�صول اهلل 

)�صلى اهلل عليه واآله( بخير قّبل ار�صها ونخلها، والنا�ض يقولون:
ال ت�صلح قبالة االأر�ض والنخل اإذا كان البيا�ض اأكر من ال�صواد وقد قّبل ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله( خير 

وعليهم يف ح�صتهم الع�صر ون�صف الع�صر.
الع�صر  واآله( وجعل عليهم  ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه  فاأعتقهم  ا�صلموا  الطائف  اأهل  اّن  قال: و�صمعته يقول: 

ون�صف الع�صر، واأهل مكة كانوا ا�صراء فاأعتقهم ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله( وقال: اأنتم الطلقاء.
الرقابة الع�شكريّة

كان ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله( اإذا وّجه جي�صًا فاأّمهم اأمري بعث معه من ثقاته من يتج�ص�ض له خره.
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نحن عىل اعتاب العطلة الصيفية، بعد 
ان ودع ابناؤنا الكتب واالقالم ولوازم 
الصيف،  اج��ازة  ف��رتة  طيلة  امل��درس��ة 
يف  بالتفكري  العراقية  االرسة  تبدأ  هنا 
كي  ابناءها  تضع  وأين  قضائها،  كيفية 
يستفيدوا قدر املستطاع منها ، ويسعى 
معظم اآلباء واألمهات ال البحث عن 
وملء  األبناء  إلشغال  املثالية  الطرائق 
بم  الصيفية  العطلة  خ��الل  أوق��ات��م 
طاقاتم،  ويشحن  ويسليهم  يفيدهم 
واحلاسوب  التلفاز  اج��واء  عن  بعيدا 
والتذمر  اإللكرتونية  باأللعاب  واللهو 
م��ن ط��ول ال��وق��ت وامل��ل��ل وان��ع��دام 

الشعور باملتعة والتسلية.
بدافع  العراقية  االرسة  نوّجه  ونحن 
التذكري بالطرائق االكثر فائدة ألبنائها يف 
ملء أوقات الفراغ  بم هيمهم ويفيدهم 
من  واخراجهم  وآخرتم،   دنياهم  يف 
التذمر من طول الوقت وامللل وانعدام 

الشعور باملتعة والتسلية. 
كيفية استثمر اإلجازة الصيفية...؟

وم���ن اج���ل ال��ت��ع��رف ع��ىل ج��وان��ب 
من  بعدد  التقينا  املختلفة  امل��وض��وع 
الشباب وأولياء األمور لنعرف آراءهم 

يف املوضوع .
حي  سكنة  من  زن��اد  ام  احلاجة  قالت 
استثمر اإلجازة  كيفية  العامل عن عن 
تكون  ان  احاول  السنة  هذه  الصيفية، 
نجح  لكونه  بشار(،  حلفيدي)  مميزة 
الفهم   يف  جيدة  امكانات  ول��ه  بتميز 
وتقبل العلوم، ففكرت باصقال موهبته 
من خالل تسجيله يف احدى الدورات 
التعليمية التي تقيمها العتبات املقدسة 
اص��ول  يف  فامها  ليكون  ك��رب��الء،  يف 
حفظه  ال  اض��اف��ة  والعقيدة  ال��دي��ن 
وتوضح  الكريم.  القران  من  اج��زاء 
)ام زناد( ان استغالل وقت فراغ بيشء 
يد  ال  بحيث  الوقت  وتقسيم  مفيد 

االسرة الكربالئية ...
واستثمار العطلة الصيفية

األحرار/ خاص
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حفيدي)بشار( وقت يشعر فيه بامللل وخاصة 
أن  العوائل   عىل  ان  الصيف،مبينة  فصل  يف 
وأنفسهم  الناس  ينفع  بم  الفراغ  وقت  تستغل 
بذلك يدمون جمتمعهم من خالل املشاركة يف 

الدورات القرانية والفقهية الصيفية.
املرحلة  أم لطالبني يف  ام عيل وهي  السيدة  أما 
قضاء  كيفية  يف  رأهي��ا  عن  قالت  االبتدائية 
خاص  وبشكل  الناس  أن  ؟  الصيفية  اإلجازة 
الطلبة ينتظرون حلول اإلجازة الصيفية حيث 
يفرغون من الدراسة والنهوض باكرا للذهاب 
ألفضل  وبالنسبة  اجلامعات،  أو  للمدارس 
األشياء لقضاء اإلجازة هي بتغيري اجلو والسفر 

.
يف  لطالب  ام  حممد(  )ام  زينب  السيدة  أم��ا 
فنحن  االمتحانات  انتهاء  بعد  تقول  املتوسطة 
كأولياء أمور نرتب جدوال  للتمتع واالستفادة 
عليهم  االئمة  لزيارة  أبنائنا  مع  فنذهب  معا 
اضافة  والعافية  الرزق  وطلب  للدعاء  السالم 
االمتحانات  تعب  من  االرسة  ال��رتوي��ح  ال 
أن  املمكن  من  الوقت  وبنفس  وال��دراس��ة، 
يدخلوا يف دورات لتعلم احلاسوب أو ممارسة 
الرياضة أو ممارسة اخلاصة ولكن نسعى نحن 
)االب واالم( ان نزج حممدا  هذه الصيفية يف 
امور  وتعاليمه  الكريم  القران  حلفظ  دورات 
شخص  حممدا   الن  ال��دي��ن،  واص��ول  الفقه 

جمتهد وملتزم دينيا.
العطلة  إن  تربوي(:  )مرشف  حممد  ابو  يقول 
املكافأة  العناء، وهي  بعد  الراحة  الصيفية هي 
وهي  والكد.  واملثابرة  الدراسة  جهود  بعد 
فرصة ملزيد من اكتساب املعرفة والعلم وتنمية 
والثقة  النفيس  التوازن  وتقيق  اإلبداعات، 
بالنفس. كم أهنا اختبار حقيقي لكل من اآلباء 
الوقت  وتنظيم  الرتبية  حسن  عىل  واألمهات 

واجلهود.
خاصة  بصورة  الكربالئية  االرسة  تتفق  هبذا 
مثمرة  تكون  ان  يب  الصيفية  العطلة  ان  عىل 
ومفيدة ألبنائها بم يليق هبم من تربية وتعليم، 
التعليمي  وروتينه  ال��درايس  اجلهد  ولتكملة 
اختيار  هو  ال��دراس��ة  مالوف  عن  واخل���روج 
الدورات القرآنية التي تقيمها العتبات املقدسة 
تت  الكريم  القران  حلفظ  حمافل  شكل  عىل 
يف  والتدريسية  الدينية  القدوات  ومن  جنحها 

مدارسها الدينية.

املعيشة  تكاليف  يف  متواصاًل  تصاعدًا  طويلة  مدة  منذ  العراقية  األرسة  تواجه 
ألسباب عديدة، منها تصاعد مستويات األسعار والظروف السياسية واالجتمعية 
اجتمعية  املنرصمة حروبًا واضطرابات  املدة  إذ شهدت خالل  بالبالد  أملت  التي 
خلفت العديد من األرامل واملعاقني فضاًل عن انتشار البطالة يف أوساط املوارد 
2004م  عام  منذ  البالد  ألفتها  التي  السياسية  التطورات  أعقب  وقد  البرشية، 
فقد  توسعها  مع  االسترياد  عىل  الرضائب  إلغاء  بعد  وذلك  اقتصادي  انكشاف 
مما  العراقي  النفط  مالية جراء تصدير  البالد احلصول عىل موارد  بمقدور  أصبح 
ساعد عىل قيام البنك املركزي عىل أجراء مزاد علني لبيع الدوالر يف السوق مما 
بنود االسترياد  بني  زيادة االسترياد، وكان من  ثم  العراقي  الدينار  قيمة  رفع من 
النقال  التي شهدت توسعًا واضحًا هي وسائل االتصاالت احلديثة مثل اهلاتف 
مثل  أجهزة  من  به  يرتبط  وما  املختلفة  بأنواعه  املتنقل(  )التلفون  أو  )املوبايل( 
)البالزما(  احلديثة  التلفزيون  وأجهزة  احلاسوب  أجهزة  كذلك   MP3  MP4

والستاليت.
وأن  فيه،  مرغوب  أمر  هو  احلياة  جوانب  خمتلف  يف  التطور  أن  فيه  الشك  ومما 
وسائل  يكون  أن  يفرتض  كم  هو  احلديثة  االتصاالت  وسائل  عىل  احلصول 
ما  أن  بيد  ذاتا،  بحد  غايات  وليست  واجتمعية  اقتصادية  غايات  إل  للوصول 
قصرية  بمدد  استبداهلا  وحماولة  الوسائل  هذه  نحو  الكبري  االندفاع  هو  يالحظ 
من حامليها السيم الشباب منهم مما أصبح يشكل عبئًا واضحًا يف ميزانية األرسة 

العراقية .
وألجل التخفيف من أعباء الكثري من األرس العراقية أثر زيادة األنفاق يف وسائل 

االتصاالت فانه ال غنى عن :
1. اضطالع احلكومة بمهامها االجتمعية وتمل بعض التكاليف اخلاصة بوسائل 
بتكاليف  االريض  اهلاتف  طريق  عن  االتصال  وسيلة  تأمني  مثل   ، االتصاالت 

منخفضة .
2. قيام الدولة بتنظيم عمل الرشكات التي تقدم خدمات االتصاالت عب اهلاتف 

النقال واالنرتنيت وذلك بوضع رسوم رضيبية مناسبة يف هذا املجال .
3. قيام الدولة باملسامهة يف  انشاء تشكيالت اجتمعية عامة مثل مراكز الشباب 
والنوادي واملكتبات واملستشفيات ورفدها بخدمات االتصال كاهلاتف االريض 

ومنظومة االنرتنيت بأجور مناسبة .

آثار الوسائل الحديثة
في ميزانية 

األسرة العراقية

د. خليل إسماعيل إبراهيم
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 ..).c.v( السيرة الذاتية
خطوات البّد منها لكتابتها
عدم  وراء  السبب  تكون  قد  و  كثرية  الذاتية  السرية  يف  شائعة  أخطاء  هناك 
حصولك عيل الوظيفة و ذلك ألن السرية الذاتية تساعدك يف خلق االنطباع 
األول لديك عند صاحب العمل املتقدم له، بمعنى اهنا نقطة االتصال األويل 

بينكم. 
املختلفة قد ال يستطيع ختّطي هذه  الوظائف  املتقدمني يف  العديد من  ولكن 

العقبة، و يتساءل اجلميع عن األخطاء الشائعة عند كتابة أي سرية ذاتية.
أخطاء شائعة عند كتابة السرية الذاتية:

* استخدام عنوان بريد إلكرتوين غري مناسب:
إذا كنت بالقيام بعمل بريد إلكرتوين منذ الثانوي و ال زلت تستخدمه حتي 
العمل، لذلك حاول  به يف  مكان  للتعامل  األن قد يكون رديئا وال يصلح 
إنشاء بريد إلكرتوين جيد  يكون عمليا أكثر فهذا ال يستغرق منك أكثر من 5 

دقائق لذلك حاول استثمر وقتك.
* ارتكاب األخطاء اإلمالئية:

لذلك  النحوية،  واألخطاء  الصحيح  غري  اهلجاء  مثل  بسيطة  أخطاء  هناك 
يب أن تتم بالتفاصيل الدقيقة وخصوصًا أنه من السهل أن تقع يف مثل هذه 
األخطاء بدون دراسة منك بذلك، فال تقّدم سريتك الذاتية بدون مراجعتها 

و طلب من شخص أخر قراءتا؛ للتأّكد من عدم وجود أي خطأ.
* كتابة كل يشء:

هبا  قمت  التي  اإلنجازات  كل  لرد  املناسب  املكان  ليست  الذاتية  السرية 
أي  إضافة  فقبل  رسدها،  يفضل  ال  بالوظيفة  صلة  هلا  ليس  مهارات  فهناك 

يشء يف السرية الذاتية تأّكد من أمهيته لك.
* الكذب يف السرية الذاتية:

يف  تساعدك  فيها  املبالغ  املهارات  من  اثنني  أو  واحد  ذكر  عند  انه  تعتقد  قد 
القبول يف الوظيفة،  جتنب هذا اخلطأ النه يف حالة عدم جتنبه سوف جتد نفسك 

ال تصل عيل وظيفة.
* عمل سرية ذاتية طويلة:

معظم أصحاب العمل ليس لدهيم وقت طويل لقراءة املزيد، حاول أن تكون 
السرية الذاتية حوايل صفحتني وأن تكون شاملة كل املعلومات األساسية، 

فهذه املساحة كافية للغاية للقيام بذلك.
* عدم تغيري املؤهالت حسب كل وظيفة:

املعظم يقوم بعمل نفس السرية الذاتية لكل الوظائف التي يتقدم هلا و هذا 
املنطق خطأ للغاية، ألنه يتم البحث عن جتربة خمتلفة ونسخة فريدة و تكون 

مصممة خّصيصًا للوصف الوظيفي الذي تتقّدم له.
* إعطاء تفاصيل اتصال غري صحيحة.
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وهٌم أم حقيقة.. أم مزيج بينهما؟

البرشية  التنمية  رواج  أن  عديدون  يرى 
احلرب  انتهاء  عقب  خاصة  أوجها  شهد 
عديدة  دواًل  دّم��رت  التي  الثانية  العاملية 
ُتعيد  أن  أرادت  وحني  ركام،  إل  وحولتها 
جديدة  هنضة  نحو  تنحو  وأن  نفسها،  بناء 
الثروة احلقيقية، وأن  البرش هم  أدركت أن 
طاقات  من  متتلكه  فيم  تكمن  األم��م  قوة 
وقادرة  ومؤهلة،  ومدربة،  حمفزة،  برشية 
والتعامل  والتطور  للنمو  فرص  خلق  عىل 
وابتكار  املحدقة  االخ��ط��ار  م��ع  بكفاءة 

احللول ملا يستعيص من أزمات.
ومع بداية التسعينات أعطت األمم املتحدة 
ملفهوم تنمية البرش زمًخا هائاًل حني وسعت 
التفهم  عىل  قارًصا  يعد  فلم  املفهوم،  هذا 
من  البرش  احتياجات  لتوفري  والسعي 
واملعيشة  السكن  وظروف  للصحة  تسني 
تطوير  إل  جت��اوزه  بل  التعليم،  وج��ودة 
فرص  وخلق  املهارات  واكتساب  املعارف 
اإلبداع واالستمتاع باحلياة والتمتع باحلرية 

والكرامة وتقدير الذات.
أن  املهم  من  موضوعيني،  نكون  وحتى 

برشية  تنمية  علم  أنه  عىل  ُيقّدم  فيم  ُنفّرق 
بدافع  حرضته  ما  )بحسب  صنفني  بني 
بمجموعة  فيتعّلق  األول  فأما  الفضول(، 
ُتساعدك  قد  التي  التطبيقية  املهارات  من 
الثاين  وأم���ا  اليومية  ش��ؤون��ك  إدارة  يف 
يف  والنفخ  املشاعر  بدغدغة  ق  امُلتعلٌّ وهو 

الذهنيات املهزومة.
تدير  كيف  نوع  من  للمهارات،  بالنسبة 
وقتك وكيف تدير مرشوعك وكيف تعالج 
بعض املشاكل النفسية والسلوكية من جنس 
اخلجل املفرط أو ضعف الشخصية أو حتى 
األرق وكل ما ُيالمس الواقع ال ُيمكن أن 
ُنكابر ونقول إن اإلنسان ال حيتاجه، فحتى 
ُمطالًبا  دائًم  جتده  ومتيًزا  موهبة  الناس  أشد 
املشكلة يف هذا  مهاراته وتطويرها،  بصقل 
ذاتا  حد  يف  التقنية  يف  تكمن  ال  املجال 
هي  العلوم  هذه  فمثل  ُيقّدمها،  فيمن  وإنم 
علوم خمتصة يديرها خُمتصون إما يف اإلدارة 
أو  السلوكي  النفس  االجتمع/  علم  يف  أو 
ممن  اإلنسانية  العلوم  باقي  يف  خمتصون 
العلمي  التحصيل  يف  سنوات  يمضون 

إال  امُلكثف،  التطبيقي  والبحثي  األكاديمي 
الذاتية  السري  يف  قلياًل  البحث  عند  أنك 
الذين  باملناسبة(  الكهول  )وحتى  للشباب 
ُينّصبون أنفسهم ُمعّلمني هلذه املهارات، ال 
املوزعة  »الدبلومات«  عرشات  سوى  جتد 
بني كندا وأمريكا وحتى أوروبا )والتي يثري 
عددها العجب بالنظر إل سن ُمّدعيها( وال 
امُلتعارف  من  حقيقًيا  اختصاًصا  فيها  جتد 
عليه يف دنيا العلوم اإلنسانية، وهو ما ُيؤّكد 
أنه ويف حال اتفقنا عىل أن بعض ما ُيقّدم يف 
بوتقة التنمية البرشية هو من نوع املهارات 
التي حيتاجها اإلنسان، سنتفق أيًضا عىل أن 
من ُيقّدمها هم متطفلون عىل جماالت عدة 
والطب  االجتمع  وعلم  اإلدارة  بينها  من 
رضورية  عديدة  سنوات  اختزلوا  النفيس، 
بعض  قراءة  خالل  من  العلمي  للتحصيل 
ما  وصاغوا  فهمها  اّدعوا  امُلرتمجة،  الكتب 
»ماعون  ليصبح  برشف  يرتقي  خطاًبا  فيها 

خدمة« )أداة اسرتزاق(.
املصدر/ نون بوست.
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الصباْح..  ه��ذا  وجهِك  ُأب���رِصُ  أي��َن  من 
أسيطُر عىل مجِع شتاِت مالحمِك..  وكيَف 
التي  دكاكينِك  يف  أم  اليانعة  شوارعِك  يف 
القديم..  ِعطِرها  بنفِس  تتفُظ  ت��زل  ل 
كل  من  الوافدين  سائحيِك  وج��وِه  يف  أم 
قط  هبا  نسمع  ل  ضفاٍف  من  وبحر..  بر 
لتلقي رحاهلا وأثقاهلا عنَدِك حينم سمعت 
للمجيء  الدائُم  احلننُي  فكان  مرًة  عنك 
يشء  وبأي  سّيديت..  أين  من  وال��رواْح.. 
وأي  ه��ذا..  يوِمنا  مرحية  فصَل  نبدأ 
نقول.. أرُض الل..  يليُق هبا.. هل  عنوان 

جّنُة العال.. كربالء..
نعم.. نعْم.. كربالء إنه االسم الذي يليق 
فغري  وح���َدِك..  ملُكِك  فهو  دائ��ًم..  بِك 
كربالًء  يصنَع  أن  أحدهم  أراد  احلسني.. 
له.. فمَت بحرتِِه.. إهّنا كربالٌء واحدة... 

دون منافس!!
أكتُب عنِك اآلَن وأمامي وردٌة من حمّبتِك.. 
وبنَي  يديِك  بني  الصباحيَة  الكلمِت  ألنثَر 
أنثُر  والعصافرِي..  واألش��ج��اِر  النخيِل 

عمري الذائَب فيِك.. وأصوغ مْن أحرِف 
مدينٍة  ثّمَة  وهْل  ثامنْة...  معّلقًة  اسمِك 
نا  ُأمهَّ يا  إاّلِك  الِشعُر  هلا  ُينظَم  أن  تستحُق 

احلبيبَة يا كربالء..
لسُت وحدي الذي يظُل شائقًا بانتظاِر أن 
يبلَغ صبَحِك.. ولسُت وحدي بل املالينُي 
العابِق  ترابِِك  فوَق  شفاَهها  لتمّرَغ  تأيت.. 
بالقداسة.. وتسمَع صوَتِك املالئكي وهو 
يمُخُر أعناَق املآذِن ويلّوُح للزائريَن باألمِن 

والسالْم فيسجدوا عىل أعتابِِك عنَد مليٍك 
عظيٍم أسمُه احلسنُي بن عيّل.. فإيٍه منِك إيٍه 

مْن عذوبتِِك.. وطعِمِك الرمدّي
إّنه اآلن هذا الصباْح.. كلُّ الفصوِل لديِك 
الربيع...  إال  بِك  يليُق  ال  ولربم  مجيلْة.. 
ربيُع  الكرامة..  ربيُع  الشهادة..  ربيُع 
ربيُع  والقداسة..  األلِق  ربيُع  الرسالة.. 
احلسنِي..  وصحِب  احلسنِي  وآِل  احلسني 

ربيُع اإلمامْة..

قل: دعستُه السيارة دعسًا وداستُه دوسًا.
وال تقل: دهسته دهسًا.

واهلاء  »الدال  املقاييس:  يف  فارس  ابن  قال 
والسني أصل واحد يدل عىل لني يف املكان، 
الّدهاس،  وكذلك  اللنّي  املكان  فالدهس 

والدهسة لون كلون الرمل«.
بمعنى داسه ودعسه،  قلَت يف )دهسه(  فلو 
وَحِسبنا أن )دهس( موجود هبذا االستعمل 
دهسًا(  دهسته  أو  السيارة  )دهستُه  وقلنا 
خشونته«  وأزالت  »لّينتُه  بمعنى  ذلك  لكان 
اإلنسان  تليني  يكون  كيف  ذلك  بعد  فانظر 

وإزالة خشونته؟!
شدة  »وال��دع��س:  العرب  لسان  يف  وج��اء 
تدعسه  الطريق  اإلب��ل  ودع��س��ت  ال���وطء 
دعسًا، وِطأتُه وطئًا شديدًا.. وطريق دعس.. 

دعستُه القوائُم ووطأته وكثرت فيه اآلثار«.

المدرسة الرضوانية االهلية فوائد لغوية
في كربالء - تأسست 1930

همسات 
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لفرتة طويلة  فيها  نفكر  فكرة  العقل كاحلقل، وكل  أّن   *
من  نزرع  ما  سوى  نحصد  ولن   ، رّي  عملية  بمثابة  هي 

أفكار ، سلبية أم إيابية .
نواجه  ثم  الدروس  نتعلم  اجلامعة  أو  املدرسة  يف  أّننا   *
االمتحانات، أّما يف احلياة فإننا نواجه االمتحانات وبعدها 

نتعلم الدروس.
حكيم  إنسان  مع  قصريًا  ح��وارًا  أو  بسيطة  حمادثة  أّن   *

يساوي شهر دراسة.
* أنه ال هيم أين أنت اآلن، ولكن املهم هو إل أين تتجه 

يف هذه اللحظة.
الطريق  يف  كالسلحفاة  يكون  أْن  لإنسان  خري  أن��ه   *

الصحيح من أْن يكون غزااًل يف الطريق اخلطأ.
* أنه يوجد كثري من املتعلمني، ولكن قلة منهم مثقفون.

* أّن مفتاح الفشل هو حماولة إرضاء كل شخص تعرفه .
اآلن،  حتى  أنجزت  بم  نفسك  تقيس  أْن  يب  ال  أّنه   *

ولكن بم يب أْن تقق مقارنة بقدراتك.
* أّن أكثر الناس أذى لنا هم األشخاص الذين أعطيناهم 
كل ثقتنا، ألهنم بمعرفتهم أرسارنا يستخدموهنا ضدنا يوم 

نختلف معهم .. وهذه ال شك خيانة .
هي  النجاح  يف  الرغبة  إنم  يشء،  كل  ليس  النجاح  أّن   *

كل يشء.
* أّنه يب عىل اإلنسان كي ينجح أن يتجنب األشخاص 
واحلاسدين  واملتشائمني  واململني  واملتذمرين  السلبيني 
مما  رضرًا  أقل  يعتب  جتنبناهم  إذا  عنا  يقولونه  ما  ..آلن 

يمكن أن يسببوه لنا لو ل نتجنبهم..

يروى أّنه ملا غزا هوالكو بغداد يف سنة 656 ه  أمر أن يستفتي العلمء 
أهيم أفضل: السلطان الكافر العادل أو السلطان املسلم اجلائر؟ 

العلمء باملستنرصية لذلك، فلم وقفوا عىل املسألة أحجموا  فجمَع 
عن اجلواب وكان ريض الدين عيل ابن طاووس حارضًا يف املجلس 
وكاَن مقّدمًا حمرتمًا، فلم رأى احجامهم تناول الورقة وكتب بخّطه: 
خطوطهم  العلمء  فوضع  اجلائر،  املسلم  من  أفضل  العادل  الكافر 

معتمدين عليه.

من طرائف العرب ونوادرهم

من قصص التاريخ

تعّلمت من الحياة

نزل ضيف عىل أب حفصة الشاعر الذي كان من البخالء املعروفني، فلم رآه يقرتُب من البيت تركه وهرب خوفًا من أن يطعمه، 
فأخذ الضيف يبحث يف الدار عن طعام ليأكله فلم يد شيئًا؛ فخرج الضيف إل السوق واشرتى طعامًا ثم عاَد إل منزل الشاعر 

وعّلق ورقة مكتوب عليها:
وهاربًا من شّدة اخلوِف يا أهيا اخلارُج من بيتِِه  

فارجْع وكْن ضيفًا عىل الضيِف ضيُفَك قد جاَء بزاٍد لُه  
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عن فتح باب التسجيل
 للعام الدراسي 2019/2018 وللمراحل ادناه :

يعلنيعلن

المستمسكات المطلوبة
المستمسكات االربعة مستنسخة

صورتان

شهادة صحية 

عنوان المعهد: حي العباس - طريق بغداد 

االول ابتدائي لالعمار من 6 الى 10 سنوات  اليافعين لالعمار من 10 الى 15 سنة

المسرع لالعمار من 12 الى 18 سنة  محو االمية لالعمار من  15 الى 55 سنة 

علمان الدراسة في جميع المراحل رسمية ومعترف بها من قبل وزارة التربية 

االتصال على االرقام التالية : 07801112651 ـــ 07717964640


