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تم تسمية الشخصيات للرئاسات الثالثة ، وكان الشغل الشاغل عند الراي العام يف الداخل واخلارج لدور املرجعية 
بخصوص منصب رئيس الوزراء ومدى مقبوليته .

صفات  حددت  اجلمعة  خطب  خالل  فمن  الوزراء،  رئيس  يكون  من  وليس  يكون  كيف  حددت  العليا  املرجعية 
ومهامت رئيس الوزراء فكانت حتث عىل حماربة الفساد والرضب بيد من حديد واالصالح وان يكون حازما وقويا 
، هذه الصفات واملطالبات هي التي جيب ان يتصف هبا من يتسلم منصب رئيس الوزراء ، وحاولت بعض وسائل 
االعالم املعادية نرش اخبار وبيانات كاذبة باسم املرجعية ، حتى استخدام صور ملناسبات قديمة ال عالقة هلا باليوم 
لتجعل منها خربا كاذبا ، وهذا وجه من وجوه التضليل الذي يامرسه االعداء واشار سامحة السيد امحد الصايف يف 
خطبته االخرية هلذه املامرسة االعالمية اخلبيثة وحذر منها ، فالذي حيقق ما ذكرناه اعاله يكون حمل قبول املرجعية 

وبخالفه يبقى موقف املرجعية كام هو سابقا ممن ال يؤدي مهامه بالشكل السليم . 

اختارت الصفات ولم تختر الشخصيات

��ن َقْرَيتُِكْم  َف��اَم َكاَن َجَواَب َقْوِم��ِه إاِلاَّ َأن َقاُل��وا َأْخِرُجوا آَل ُلوٍط مِّ
ُروَن }النم��ل/56{ َفَأنَجْيَن��اُه َوَأْهَل��ُه إاِلاَّ اْمَرَأَتُه  ��مْ ُأَن��اٌس َيَتَطهاَّ ُ إِناَّ
َطًرا َفَس��اء  ْرَناَه��ا ِمَن اْلَغابِِريَن }النم��ل/57{ َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهم ماَّ َقداَّ
ِذيَن  ٌم َعىَل ِعَباِدِه الاَّ ِ َوَس��الَ ْمُد ِلاَّ َمَطُر امْلُنَذِريَن }النمل/58{ ُقِل اْلَ
َواِت  ��امَ ْن َخَلَق الساَّ ُكوَن }النمل/59{ َأماَّ ا ُيرْشِ ُ َخرْيٌ َأماَّ اْصَطَف��ى آلاَّ
َجٍة  ء َماء َفَأنَبْتَنا بِ��ِه َحَدائَِق َذاَت هَبْ ��امَ َن الساَّ ْرَض َوَأن��َزَل َلُكم مِّ َواْلَ
ِ َبْل ُهْم َق��ْوٌم َيْعِدُلوَن  ��َع الاَّ ��ا َكاَن َلُك��ْم َأن ُتنبُِتوا َش��َجَرَها َأإَِلٌه ماَّ ماَّ
اًرا َوَجَعَل  ْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخاَلهَلَا َأْنَ ن َجَعَل اْلَ }النمل/60{ َأماَّ
ِ َبْل َأْكَثُرُهْم اَل  ��َع الاَّ ��ا َرَواِسَ َوَجَع��َل َبنْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا َأإَِلٌه ماَّ هَلَ
وَء  ن جُيِيُب امْلُْضَطراَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ َيْعَلُموَن }النمل/61{ َأماَّ
ُروَن }النمل/62{  ا َتَذكاَّ ِ َقِلياًل ماَّ َع الاَّ ْرِض َأإَِلٌه ماَّ َعُلُكْم ُخَلَفاء اْلَ َوجَيْ
ا َبنْيَ  َياَح ُبرْشً ِت اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَمن ُيْرِس��لُ الرِّ ِديُكْم يِف ُظُل��امَ ��ن َيْ َأماَّ

ُكوَن }النمل/63{ ُ َعاماَّ ُيرْشِ ِ َتَعاَل الاَّ َع الاَّ تِِه َأإَِلٌه ماَّ َيَدْي َرمْحَ

تفسيرالسورةسورة النمل 

) 56 ( ف��ام كان ج��واب قوم��ه اال ان قال��وا اخرج��وا آل ل��وط من قريتك��م انم أناس 
يتطهرون يتنزهون عن افعالنا

) 57 ( فأنجيناه وأهله اال امرأته قدرناها من الغابرين قدرنا كونا من الباقني يف العذاب 
وقرئ قدرناها بالتخفيف

) 58 ( وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر املنذرين مىض مثله
م عىل عباده الذين اصطفى يف اجلوامع عنهم ) عليه الس��الم (  ) 59 ( قل المد ل وس��لّ
والقمي قال هم آل حممد صلوات ال عليه وعليهم ال خري أم ما تشكرون وقرئ بالياء 

الزام هلم وهتكم به وتسفيه لرأيم.
) 60 ( أم من خلق الساموات والرض وانزل لكم من السامء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
هبج��ة ع��دل عن الغيبة إل التكلم لتأكيد اختصاص الفع��ل بذاته كام قال ما كان لكم ان 
تنبتوا ش��جرها ش��جر الدائق أإله م��ع ال أغريه يقرن به وجيعل له رشي��كا وهو املتفرد 

باخللق والتكوين بل هم قوم يعدلون عن الق وهو التوحيد.
) 61 ( ام��ن جع��ل الرض ق��رارا وجعل خالهلا انارا جارية وجع��ل هلا رواس جباال 
يتك��ون فيها املع��ادن وينبع م��ن حضيضها املنابع وجع��ل بني البحري��ن العذب وامللح 
حاج��زا برزخ��ا وقد مر بيانه يف س��ورة الفرقان أإله مع ال بل أكثره��م ال يعلمون الق 
فيرشك��ون.) 62 ( أم��ن جيي��ب املضط��ر ال��ذي أحوجه ش��دة  اللج��وء إل ال إذا دعاه 
ويكش��ف الس��وء وجيعلكم خلفاء الرض بأن ورثكم سكناها والترصف فيها ممن كان 
قبلك��م أإل��ه مع ال الذي متعكم هب��ذه النعم قليال ما تذكرون اي تذك��رون االءه تذكرا 
قلي��ال وما مزي��دة  القمي عن الصادق عليه الس��الم ق��ال نزلت يف القائ��م من آل حممد 
ص��ىل ال علي��ه وآله هو وال املضطر إذا صىل يف املقام ركعتني ودعا ال عز وجل فأجابه 
ويكش��ف الس��وء وجيعله خليفة يف الرض ويف رواية فيكون أول من يبايعه جربئيل ثم 
الثالثامئة والثالثة عرش رجال وقد سبق كالم آخر يف هذه اآلية يف سورة البقرة عند قوله 
تعال أجيب دعوة الداعي) 63 ( أمن يديكم يف ظلامت الرب والبحر بالنجوم وعالمات 
الرض وم��ن يرس��ل الرياح برشا بني يدي رمحته يعني املط��ر أإله مع ال يقدر عىل يشء 

من ذلك تعال ال عام يرشكون.



يشارك وفد االمانة العامة للعتبة السينية املقدسة يف مؤمتر اعادة الصدارة الفكرية الذي 
يتمحور حول تعزيز العدالة والسالم والتعددية االجتامعية الذي تقيمه  االمم املتحدة يف 
مدينة نيويورك االمريكية بمشاركة من قادة الفكر العاملي لتقييم الفرص والتحديات التي 

تواجه املسلمني يف العامل وإعادة مواقعهم الصحيحة يف املجتمع العاملي.
الرئيسة  املؤمتر  اهداف  احد  ان  السينية،  العتبة  الكاميل( ممثل  )فائق طالل  الدكتور  وبني 
هو عرض الرؤى والفكار من قبل شخصيات مؤثرة عىل الصعيد العاملي والعريب، حيث 
عملت العتبتان السينية والعباسية املقدستان ومؤسسة االمام اخلوئي )قدس رسه( منذ 
فرتة ليست بالقصرية عىل اقامة هذا املؤمتر يف مقر االمم املتحدة، ملا له من تأثري كبري عىل 

العامل.
االول  املقدسة  السينية  للعتبة  حماور  ثالثة  طرح  سيشهد  املؤمتر  ان  الكاميل  وأض��اف 

أخبار
ومتابعات

• المجلس الوزاري لألمن الوطني يصّوت على  تنفيذ اجراءات مشّددة 
لنزع االسلحة من المواطنين وحصرها بيد الدولة .

• )برهم صالح( رئيس الجمهورية :
سأحافظ على وحدة العراق واستقالله، وانه لشرف عظيم 
ان انُتخب رئيسا لجمهورية العراق وسأعمل وفق النظام 
الديمقراطي. وقد آن االوان للشعب ان ينعموا بخيراتهم 

وبحكم عادل ورشيد يتناسب مع حجم التضحيات.

استعداداته  اكمال  عن  يعلن  االكبر  علي  ــواء  ل
لتأمين زيارة االربعين

000

00
العتبة الحسينية المقدسة تشارك قادة الفكر العالمي بمقر 

االمم المتحدة لمناقشة التطرف الديني 

باألرقام
كلفة  دوالر  مليون   )  300(•
مشروع الصندوق االجتماعي 
للتنمية في العراق لتحسين 
والخدمي  االجتماعي  الواقع 
الــفــقــيــرة. حسب  لــلــعــوائــل 

اعالن وزارة التخطيط.

ويتيمة  يــتــيــم   )1400(  •
في  مدارسهم  الى  توجهوا 
مع  المقدسة  كربالء  مدينة 
بدء العام الدراسي 2018 – 
السيد  ممثلية  حسب   .2019

علي السيستاني في كربالء.

مليون   )  1,200,000(  •
وتلميذة   تلميذ  الف  ومائتا 
تم تسجيلهم هذا العام في 
االبتدائية.حسب  الــمــدارس 

وزارة التربية.

)عليه  الك��رب  عيل  ل��واء  اعلن   
ال���س���الم( ع���ن اك����امل ك��اف��ة 
اس��ت��ع��دادات��ه ل��ل��م��ش��ارك��ة يف 
االم��ام  أربعينية  زي���ارة  تأمني 
السالم...وقال  عليه  السني 
سجاد  اللواء  عمليات  مسؤول 
اخلاصة  اخلطة  ان  االس���دي: 
بمستوياهتا  مهيأة  الزيارة  بتأمني 
ال��ع��س��ك��ري��ة واالس��ت��خ��ب��اري��ة 
والمنية واللوجستية. مشريا ال 

الفرات االوسط  الشعبي وعمليات  قيادات )الشد  اللواء نسق بشكل مدروس مع  ان 
للجيش ورشطة كربالء املقدسة(. منوها ال ان اللواء سيقيم موكبا رسميا باسمه لتقديم 

اخلدمات للزائرين الوافدين ال مدينة كربالء املقدسة.
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00

00 • جامعة وارث االنبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة 
تعلن عن فتح باب القبول في كلياتها وأقسامها العلمية 
للدراسة الصباحية وتستقبل الطلبة من خريجي االعدادية 

للعام الدراسي 2014 / 2015 فما فوق.
•  )شهريار حيدري( أمين اللجنة المركزية اإليرانية للزيارة االربعينية:

إن تكلفة تأشيرة الدخول إلى العراق ألداء زيارة أربعينية اإلمام الحسين )عليه 
السالم( ستتم تسديدها للعراق بالريال اإليراني وال حاجة لشراء اليورو أو الدوالر 
والحكومة العراقية قررت خفض المبلغ السياحي من 10 دوالرات  إلى دوالر واحد 

لزوار األربعينية خالل العام الجاري.

كشف مركز الوارث ديرمان لألطراف الصناعية الذكية التابع للعتبة السينية 
املقدسة عن عزمه ادخال روبوتات املانية يف تأسيس مركز متخصص للعالج 

الطبيعي والفيزيائي يف كربالء وتعد االول من نوعها يف العراق.
معاجلة حاالت  املركز سيبدأ  ان  الساعدي:  يارس  الدكتور  املركز  مدير  وقال 
كوادر  من  وسيدار  الشوكي  البل  واصابات  والكامل  النصفي  الشلل 
متخصصة يف العالج الطبيعي والفيزيائي. وأضاف, ان اسعار العالج يف املركز 
جرحى  من  الرشائح  مراعاة  مع  العراق  خارج  موجود  ما  من  اقل  ستكون 
العتبة السينية  الشد الشعبي والقوات االمنية والعوائل املتعففة. وتابع, ان 
املقدسة تسعى ال ان يكون املركز متكامال من االطراف الصناعية والعالج 

الطبيعي دون الاجة ال اللجوء ال السفر خارج العراق لتلقي العالج.

روبوتات طبية  متخصصة في العالج الطبيعي والفيزيائي في كربالء 

املجتمع  تعزيز  يف  والثقايف  الديني  ال��رتاث  اثر 
مقاربة  الثاين  واملحور  أنموذجا،  العتبة  السلمي، 
ملواجهة التطرف »النجف االرشف انموذجا، اما 
املحور الثالث منع العنف بحق االقليات والنساء 

واالطفال. 
وأوضح الكاميل، ان املؤمتر سيناقش اهم املحاور 
الرئيسة حول التطرف واملقاربة ملواجهة االسالم 
واالسالم فوبيا وتعزيز العدالة االجتامعية وتنشيط 
الروح العاملية من اجل التنمية وهذا املحار جتمع 
ال  للوصول  املؤمتر  من  االستفادة  حتقيق  عىل 
عرضه  تم  ما  خالف  الق  االسالم  رؤية  عرض 
التوجهات  بعض  قبل  من  متطرفة   افكار  من 

والتيارات املنحرفة.
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الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي في الصحن الحسيني الشريف ـ 2018/10/5

اهلل اهلل بشباِبنا وتراِث أئمتنا

ــغــور في  ـــّد مــن ال اب
الصحيفة  ــي  مــعــان
الــســجــادة والــغــور 
منها  سطر  كــل  فــي 
ليحضر  واستنطاقه، 
كبير  مفهوم  أمامنا 
التنمية  قــضــّيــة  ــي  ف
واالجتماعية  الفردية 
ـــامـــت بــهــا  ـــي ق ـــت ال
السجادية،  الصحيفة 
ولــــذلــــك مــــن هـــذا 
ــــت  زال ال  ـــب  ـــان ـــج ال

الصحيفة مظلومة

أن  ن���ذك���َر  أن  جي���ب 
بعض  يف  اإلن���س���ان 
القائق،  عنه  تغيب  ال��االت 
والسبب  الفكار،  عنه  وتغيب 
كيف  مّنا..  كل  تربية  منبع  أن 
معينة،  م��ف��اه��ي��م  ع��ىل  ن��رتب��ى 
أي���ن حيصل  م���ن  واإلن���س���ان 
تلك  خصوصًا  امل��ع��ارف،  عىل 
بالعقيدة، البّد  املرتبطة  املعارف 
املعارف،  هلذه  منشأ  وجود  من 
وتارة الرتبية الرسية تؤّثر تأثريًا 
يعني  نعمة،  واقعًا  وهي  كبريًا، 
إذا  ل��ألرسة،  املباركة  ال��وج��ود 
ندب  وقد  متفهمة،  أرسة  كانت 
تكوين  حول  املقّدس  الشارع 
الول  املنشأ  باعتبارها  الرسة 
عليها،  عينيه  الطفُل  يفتح  الذي 
الشارع  أواله  قد  املنشأ،  وهذا 
من  ب��دءًا  كبرية،  أمهية  املقدس 
إل  والزوجة  للزوج  االختيار 
ال����والدة، وم���اذا يصنع  ح��ال��ة 
للطفل حّتى يعيش الطفل أجواًء 
الم  تتناغم مع فطرتِه، وأوىص 
عندما  خمدعها،  يف  تصيل  أن 
يفتح الطفل عينيه ويرى والدته 
يف الغرفة اخلاصة هبا وهي تصيّل 
ستنطبع  الصور  هذه  أن  الشك 
عند املولود وينشأ نشأة صادقة، 

أيضًا  الرتبية  منابع  من  وت��ارة 
به  ينشأ  ال��ذي  املحيط  هو  من 
اإلنسان، ولذلك ورد يف الكثري 
من الروايات أن عىل اإلنسان أن 
فيام  يؤثر  اجلاَر  اجلار، لن  خيتار 
سلوكيات  من  البيت  به  يتأثر 
هبذا  حتيط  وم��ع��اين  ومفاهيم 
وهذا  باجلار،  فأوىص  اجلانب؛ 
نحو من املحيط الذي ينشأ فيه، 
املقدس  الشارع  حّبَب  وأيضًا 
واإلكثار  الخ���وان،  مصاحبة 
م��ن الخ���وان امل��ؤم��ن��ني، وبني 
الشخص  أن  صفات  جمموعة 
يذّكرك  الذي  هو  ختتاره  الذي 
من  جمموعة  وهناك  ب��اآلخ��رة، 
اإلنسان  يكسب  كيف  املفاهيم 
أصدقاَءه، وما هي العوامل التي 
الثراء  هذا  يف  ينشأ  حّتى  تتوفر 
الفكري املحاط من هنا وهناك، 
أن  حّتى  التعليم،  مسألة  وثالثًا 
النبّي )صىل ال عليه وآله( دخل 
تصيّل  جمموعة  فوجد  املسجد 
حلقة  مع  فجلس  درس  وحلقة 
ُبعثُت معّلام،  إّنام  الدرس وقال: 
كان  التي  الوظائف  مجلة  من 
يامرسها النبي )يعّلمكم الكتاب 
وال��ك��م��ة(، ف��أي��ض��ًا ال��ش��ارع 
املعّلم،  املقّدس ندب إل اختيار 

العلم  ب��ذرة  وينمي  يعّلم  )من 
عند املولود(.

قامت هبذه  السجادية  الصحيفة 
النظر  غّظ  مع  قيام،  خري  املهّمة 
وعندما  )الدعاء(،  جانب  عن 
اإلم��ام  )أدع��ي��ة  ن��ق��ول  ننعتها 
اخلاص  التمّيز  لكن  السجاد(، 
عن  عبارة  فهي  الدعية،  هبذه 
وفكريًا،  تربويًا  كاملة  منظومة 
الخ��وة  ف��إن  أخ���واين،  ولذلك 
الساليب  عىل  يعتمدون  الذين 
ال���دارس���ات، من  اجل��دي��دة يف 
البرشية  التنمية  أساليب  قبيل 
وما شاهبها من االصطالحات، 
معاين  يف  ال��غ��ور  م��ن  ف��الب��ّد 
الصحيفة السجادة والغور يف كل 
ليحرض  واستنطاقه،  منها  سطر 
قضّية  يف  كبري  مفهوم  أمامنا 
التنمية الفردية واالجتامعية التي 
السجادية،  الصحيفة  هبا  قامت 
ول��ذل��ك م��ن ه��ذا اجل��ان��ب ال 
لّن  مظلومة،  الصحيفة  زالت 
باملسؤولية  ينهضوا  مل  أبناَءها 
هذه  يعطي  ما  عىل  اجلانب  هبذا 
نبحث  المهية،  من  الصحيفة 
من هنا وهناك ونرتك هذا املعني 
يف  طرفَك  ارِم  واآلن  الصايف، 
وستجد  املتناثرة  الدعية  هذه 
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الــعــربــيــة لغة  الــلــغــة 
جميلة جدًا لمن يعرف 
بها،  يستأنس  آدابــهــا 
تــأنــس  األذن  وهــــذه 
عندما  اإلنــســان  بــهــا، 
يمّر بكلمات ال يجد لها 
نظائر في بقية اللغات، 
لكن عندما نهجر هذه 
بلغات  نتشّبث  اللغة 
أكثر  هـــذه  أن  ونــجــد 
من  بزعمهم  ثــقــافــة 
وهذا  العربية،  اللغة 

جهل يضاف للجهل،

تقرأ  عندما  أّدع��ي،  ما  ص��دَق 
ستجد  الخ��الق  مكارم  دع��اء 
اإلمام  حاول  الرقّي  من  حالة 
فيه،  يوصلنا  أن  السالم(  )عليه 
جريانه  إل  دع��ائ��ه  يف  وي��ق��ول 
كام  دقيقًا  فستجده  وأوالده 
هذه  مع  التعامل  يف  عادته  هي 
فينا  واملشكلة  املهّمة،  املفاهيم 
نقرأ؛ وإذا قرأنا لألسف  أننا ال 
من  ن��وع  وهنالك  نفهم!،  ال 
املعريف  اجل��ان��ب  يف  التصّحر 
ل��ألس��ف ال��ش��دي��د، ول��ذل��ك 
يعاين من حالة من  قد  اإلنسان 
فتأخذه  االض��ط��راب  ح��االت 
نفسه  فيجد  وشاماًل  يمينًا  فكرة 
كل  لن  ل��ل��م��ع��ارف،  ج��ائ��ع��ًا 
تؤّدي  ال  ناقصة  املعارف  هذه 
عناوين  هلا  قد  نعم  الغرض، 
جتذب  العناوين  وه��ذه  بّراقة، 
اإلن��س��ان ول��ك��ن رسع���ان ما 
بال  العنوان  ه��ذا  أن  يكتشف 
كلامت  عن  عبارة  كان  معنون، 
عمق  إل  ت��ص��ل  ال  ج���وف���اء 
ويف  واإلنساين،  املعريف  اجلانب 
انتصار  أجدها  ه��ذه  مقّدمتي 
السالم(  )عليه  السجاد  لإلمام 
وهو يف غنى عن نرصي، لكن 
يف  أكوَن  أن  أحبُّ  أنا  باب  من 
أن  إل  أشري  أن  فالبّد  خدمتِه، 
الكبري  الفكري  ال���رتاث  ه��ذا 
السالم(،  )عليه  خّلفه  ال��ذي 
تراث تربوي من حّقه أن يوضع 

يف املدارس واملناهج التعليمية، 
القائمني عىل  ومن حّق الخوة 
أن  اإلنسانية  القابليات  تطوير 
اهلائل  اخلزين  ه��ذا  إل  يؤتوا 
بشبابنا  للنهوض  وال��دق��ي��ق، 
حالة  من  مجيعًا،  وبِنا  وفتياتنا 
النور  من  حالة  إل  اجلهل  من 
هو  هنا  وال��غ��رض  وامل��ع��رف��ة، 
النظر، ويمكن مالحظة  إلفات 
إل  وأبنائنا  أخوتنا  بعض  أن 
غري  ي��ق��رأ  أن  ي��ع��رف  ال  اآلن 
القراءة املبنية عىل املّد واالدغام، 
الطبيعية،  القراءة  أتكّلم عن  أنا 
سطرًا  يقرأ  أن  حيسن  ال  فهو 
من  بحفنة  يأيت  أن  دون  واحدًا 
الخطاء، وهناك ُبعد معريف عن 
كل ما يمت لنا، وسيقول قائل: 
املشكلة يف املدارس ويف الرسة، 
نعم املشكلة مرّكبة، وأنا ال أهتم 
الناتج  أقول  لكن  بعينه،  أحدًا 
يصل  عندما  فاإلنسان  خميف، 
وقبل  والثالثني  العرشين  إل 
ال  وه��و  البلوغ  وبعد  البلوغ 
سطرًا  قرأ  إذا  يقرأ،  أن  حيسن 
متالطمة،  املعاين  جتد  واح��دًا 
واللغة  اآلخر،  يشبه  ال  أحدها 
ملن  ج���دًا  مجيلة  لغة  العربية 
يعرف آداهبا يستأنس هبا، وهذه 
الذن تأنس هبا، اإلنسان عندما 
يمّر بكلامت ال جيد هلا نظائر يف 
بقية اللغات، لكن عندما نجر 
هذه اللغة نتشّبث بلغات ونجد 

أن هذه أكثر 
ثقافة بزعمهم 

من اللغة العربية، 
وه����ذا ج��ه��ل ي��ض��اف 
ه��ذه  ول��ك��ن  للجهل، 
أن  البّد  التي  الم  اللغة 

القرآن  ونفهم  قواعدها  نتعّلم 
الكريم والصحيفة.

الصحيفة  أح���ادي���ث  ب��ع��ض 
أمام  نقرأها  عندما  السجادية 
لنه  ملاذا  يفهمونا،  ال  الخوة 
ع��ريب  وه���و  ال��ل��غ��ة،  يفهم  ال 
العربية،  امل���دارس  يف  ودرس 
تعّلمها  لكّنه  القواعد؛  وتعّلم 
تعّلمها  عندما  ينجح،  حّتى 
ولذلك  قليل،  فهم  يفهم  لكي 
اإلنسان ينفر من كل يشء هو ال 
يفهمه، فرتاه ال يقرأ القرآن لنه 
ينفر،  ف��رتاه  يقرأ  أن  يعرف  ال 
وتراه ينفر من نج البالغة لنه 
جيد الكالم صعبًا عليه، ويعبده، 
وينفر من الصحيفة وحيرم نفسه 
من معارف مّجة وهائلة، بسبب 
وجتده  إليه،  يأيت  ال��ذي  اجلهل 
يتشّبث بأشياء بسيطة وركيكة، 
ب��دأت  الركيكة  اللغة  وه��ذه 
كتابات  يف  حّتى  إلينا  تزحف 
البعض، فتجدها لغة ال تسمن 
وال تغني من جوع، فال ال يف 
الضخم  الرتاث  وهبذا  شبابنا، 
الذي تركه الئمة اهلداة )عليهم 

السالم(.
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العارش  ي��وم  شخصيات  أه��م  م��ن  طبعًا 
االمام  شهادة  بعد  من  يعني  املحرم،  من 
السجاد  االمام  السالم( هو  السني )عليه 
)عليه السالم(، صاحب الذكرى واملناسبة 
واقعة  استعراض  طبعًا   .. اليوم  هذا  يف 
ومهم  اج��ت��امع��ي��ًا،  مهم  ت��ارخي��ي��ًا  ال��ط��ف 
ال  موكولة  املسألة  هذه  ولذلك  سياسيًا، 
االخوة االعزاء ملعرفة تداعيات هذا اليوم، 
يبدأ  ال  اخ��واين  التارخيي  ال��دث  قطعًا 
حتتاج  التارخيية  االح��داث  وع��ادة  آن��ِه،  يف 
عادة  املقدمات  هذه  لكن  مقدمات،  ال 
ماتكون مغفوال عنها اال للشخص الدقيق 
مسرية  تسري  ب��دأت  االم���ور  ي��رى  ال��ذي 
يؤرخ  ان  ُيريد  عندما  املؤرخ  لكن  أخرى، 
الدث  قبل  ما  االحداث  من  كثريا  ولعل 
االنسان  مثال   عنها،  مغفوال  يكون  الهم 
من  عامل  لياة  يؤرخ  ان  يريد  عندما  االن 
طفولته  يف  كان  عندما  العامل  هذا  العلامء، 
االضواء  تسّلط  مل  عاديا  شخصًا  وشبابه 
بعد ذلك صار علاًم من العالم  ثم  عليه، 

وتويف، فتأريخ وفاته ُيعَلم لنه حدث كبري 
والدته  وبداية  ُيعلم  ال  حياته  تاريخ  لكن 
ذلك،  لنا  حيفظ  مل  التاريخ  لن  ُيعلم،  ال 
عرش  عىل  دائ��اًم  ترتبع  الهم  فالحداث 

االهتامم واالحداث اجلانبية ُيغفل عنها.
مهمة  كانت  التارخيية  االح���داث  بعض 
تبارك  ال  لنهج معنّي،  اعوجاجا  فيها  لن 
وتعال َختم الرسالة بالنبي )صىل ال عليه 
الرسالة  ه��ذه  ان  والش��ك  وسلم(  وآل��ه 
نقرأ  وعندما  ك��ب��رية،  تضحيات  دفعت 
وواضحة  جلّية  التضحيات  نرى  التاريخ 
الدماء  اراق  من  هناك  م��اذا؟!  اجل  من 
نبحث  ان  نريد  ُاريقت، نحن  دماء  وهناك 
عن الثانية ان هذه الدماء التي ُاريقت البد 
وهذه  كانت  املبدأ  يف  مشكلة  وج��ود  من 
امُلشكلة البد ان حُتّل ولو عن طريق الدماء 

َل هذه املشكلة. حتى حُتَ
شعار  رفع  السالم(  )عليه  السني  االمام 
وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخ��رج  مل  )اين   : ق��ال 
هذه  تكن  مل  خ��روج��ي  عّلة  م��ف��س��دًا..( 

طلبًا  خيرج  ان  يمكن  غريي  لعّل  االشياء 
أخ��روي،  شعار  طريق  عن  دنيوي  لم��ر 
ويقاتل  ويذهب  شخصيات  هكذا  توجد 
من اجل الدنيا، نعم، شعارُه شعار اخروي 
ال  هؤالء  وعادة  البسطاء  عىل  ُيمّوه  حتى 
الصف  يف  لنه  االول  الصف  يف  يقاتلون 
القضية..  ه��ذه  هتدمت  ُقتلوا  اذا  االول 
حتى عندما قيل لحد خصوم االمام امري 
عنيد  خصم  وهو  السالم(  )عليه  املؤمنني 
املؤمنني  أمري  تبارز  ملاذا ال  لُه:  قيَل  ولدود 
فإن قتلته ُفزت وان قتلك ذهبت ال اجلّنة.. 
ُاح��رج  ت��ب��ارزُه..  ال  مل��اذا  شعارك  هكذا 
ان  يعلم  هو  يقول!  م��اذا  املوقف  هذا  يف 
قاتلتكم  ما  باجلنة..  عالقة  لُه  ليس  اهلدف 
لن تصوموا أو ُتصّلوا وانام قاتلتكم حتى 
ُيقاتل  ال  يتأمر  الذي  هذا  عليكم،   اتأّمر 
االخري  الصف  يف  يقاتل  االول  الصف  يف 
له  ليست  للجزر..  االغنام  هبذه  ويدفع 

عالقة مات عرشة او مات مائة.
بدأ  عندما  السالم(  )عليه  السني  االمام 

السيدُّ الصافي: طرفان ال يجتمعان احدهما تغّلب بالقوة
 واآلخر تغّلب بمنطق الحق وهذا هو االصالح

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في 

ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 25/ محرم الحرام /1440هـ الموافق 

2018/10/5م تحدث قائال:
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خرجت  )ان��ام  ق��ال:  الشعار  ه��ذا  ورف��ع 
حتّقق  هل  مهم  سؤال  اإلص��الح(،  لطلب 

اإلصالح أو مل يتحّقق؟
االمام السني )عليه السالم( نفسُه عظيمة 
جدًا وحاشاه ان يبذهلا يف قضية مظنونة او 
للقتال  يندفع  عندما  لكن  هبا..  مشكوك 
هو  هدف  اجل  ومن  املقام  هذا  يف  وهو 
ُيريده وهو يعلم علم اليقني أن هذا اهلدف 
)عليه  يقول  حياته..  ببقاء  يتحقق  ال 
السالم( : )مل أخرج أرشًا وال بطرًا..( إذن 
ملاذا خرجت يا أبا عبدال؟! )انام خرجت 
لطلب االصالح يف امة جدي( هذا اهلدف.
انُه  يعلم  السالم(  )عليه  السني  االم��ام 
ذلك  ومع  املحرم  من  العارش  يوم  سُيقتل 
السالم(،  )عليه  عنده  الشعار  هذا  بقي 
اذن البد ان االمام السني )عليه السالم( 
وهو  اجلها  من  جاء  التي  الغاية  حّقق  قد 
هذه  والتفتوا  ج��ده،  اّم��ة  يف  االص���الح 
يتكلم  عندما  االمهية..  غاية  يف  القضية 
ان  ويريد  الشهداء  سيد  بمقام  شخص 
يفشل والبد  ان  يمكن  االصالح ال  حيّقق 

ان يتحقق هذا االصالح، ملاذا؟
يقول  السالم(  )عليه  االم��ام  تارة  التفتوا 
أنفسكم،  ُتصلحوا  ان  انتم  منكم  اري��ُد 
وليس من املعلوم ان يتحقق ذلك لن ارادة 
هؤالء إرادة ضعيفة، وهم قد ال ُيصلحون 
اخواين،  واضحا  يكون  ان  البد  أنفسهم، 
لطلب  ال��س��الم(  )عليه  السني  االم���ام 

االصالح يف اّمة جدِه وطلب االصالح ال 
حمرم،  من  العارش  يوم  يف  يكون  ان  يمكن 
نعم هو طريق، لكن هذا وحده غري كاف، 

ما الذي حصَل بعد واقعة الطف؟
زمامها  وق���اد  ب���دأت  االص���الح  م��س��رية 
االمام السجاد )عليه السالم( بشكل قوي 
االمام  واجهت  حقيقية  عقبة  أول  ج��دًا، 
املضلّلة  الدعاية  مشكلة  السالم(  )عليه 
ال  هؤالء  ان  االمام  واجهت  مشكلة  اول 
يعرفون االمام وأهل البيت اصاًل تشبّعت 
لدين  يمت  ال  آخر  بدين  وعقوهلم  اذانم 
بصلة  وسلم(  وآله  عليه  ال  )صىل  النبي 
مع  الشامية  االعالمية  واملاكنة   ، أص��ال 
لعبت  وامل��ال  والنفاق  السلطة  امكانية 
وما  الناس،  عامة  تضليل  يف  كبريًا  دورًا 
أدراك ما الضالل التي ُيصيب املجتمع اذا 
عامة الناس ضّلوا وهذه مشكلة يف بعض 
الاالت االنسان الواعي والكيم واخلبري 
ال يستطيع ان يفعل شيئًا مع َضالل االّمة.

ال  يتكلم  ان  ُيريد  تفهم  ال  ضالة  الّم��ة 
يبنّي ال يعطوه جماال  ُيريد ان  ُيعطوه جماال، 
وهذه كانت يف واقعة الطف واضحة )لقد 
اجُلمعة  يف  تكلمنا  كالمك(،  بكثرة  ابرمتنا 
املاضية ال يعطوه جماال وسّدوا آذانم.. هذا 
اجليل كان أشد عندما ذهب اإلمام )عليه 
الشاقة  املهمة  الحظوا  الشام،  ال  السالم( 
سيواجه  كيَف  السالم(  )عليه  اإلمام  أمام 
هؤالء وهؤالء مركز القرار االسالمي هذا 

العنوان الكبري وهم يرتبعون عىل منرب هو 
عبارة عن منرب خالفة رسول ال )صىل ال 
عليه وآله وسلم( وهذا اشد.. تارة هذا منرب 
يبدؤون  النبي  منرب  هذا  أّما  فليكن،  الروم 
اخُلطب بالمد والثناء والصالة عىل النبي 
وهؤالء اجلمهرة التي كانت تعتقد ان هذا 
الدين الصحيح، اذن من هذا الذي ُقتل يف 
عىل  خرج  اخل��وارج  من  خارجي  الكوفة 
هذا  يعني  منُه،  المري  ال  فأمكن  المري 
االمري  تعال وّفق  بال وال  استعان  االمري 

حتى يقتل السني )عليه السالم(!!.
زمان  كل  يف  االع��الم  وه��ذا  دعاية  ه��ذه 
ومكان وارجو ان تكونوا اخواين يف منتهى 
مصاله  تتقاطع  شخص  ك��ل  ال��دّق��ة.. 
يبدأ  اإلم��ام  ومع  العامل  ومع  امُلصلح  مع 
ب��اإلع��الم امُل��ض��اد وي��ري ه��ذا االع��الم 
رسيانًا عجيبًا تعلمون ملاذا؟! لن االعالم 
انسان  فمثال   املأخذ  سهل  املتورع  غري 
وانسان  يكذب،  ان  عليه  سهل  يكذب 
الناس  ي��ف��رتي..  ان  عليه  سهل  يفرتي 
اخواين  الق  البساطة..  هذه  حُتب  ايضًا 
كانوا  هؤالء  أح��د..  كل  يتحمله  ال  ثقيل 
يف بحبوحة اذا ارادوا ان يكون بالق ماذا 
و  بأيديم  ما  يرتكوا  ان  عليهم  يفعلون؟ 
يرتكوا الرام ويبتعدوا عن النفاق ويوالوا 
من اراد ال.. هذه ُكلها ترض بمصالهم.. 
ماذا حيتاج؟ حيتاج ال قوة نفسية واالنسان 
العالج(  )الوقاية خري من  يقولون  اخواين 
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االنسان اذا اكل حرامًا ثم اكل ثم أكل بعد 
ذلك وان رأى طريق اهلداية لكنُه ال يتدي 

وان عرف الق.
الحظوا هؤالء يتعاملون مع سيد الشهداء 
التي  والرواية  الدين،  بعيد عن  كأنه رجل 
الكبري  الشيخ  ذلك  مع  املؤرخون  ينقلها 
السالم(  )عليه  السجاد  لإلمام  قال  الذي 
الشيخ  قال  العائلة  مع  الشام  دخل  عندما 
: )المد ل الذي أهلككم وأمكَن المري 
شيخ!  وه��و  يعتقد  ك��ان  هكذا  منكم..( 
املعلومة  هذه  ال  الشيخ  اوصل  الذي  من 
مهم  يشء  هذا  اخواين  التفتوا  اخلاطئة؟! 
)عليه  السجاد  اإلم��ام  أم��ام  معضلة  هذه 
االمام  بدأ  منها؟!  يتخلص  السالم( كيف 
السجاد )عليه السالم( يستدل معه اعطى 
تعبه  وعىل  مرضه  عىل  الرشيفة  نفسه  من 
من  أعطى  الطف  قضية  يف  انكساره  وعىل 
قال  السالم(  )عليه  فبدأ  الشيخ  هلذا  نفسه 
قال  بىل،  قال:  القرآن؟  اق��رأت  شيخ  يا   :
اق��رأت )ُق��ل ال  ال��س��الم(:  االم��ام )عليه 
القربى(  يف  املودة  اال  اجرًا  عليِه  أسألكم 
)عليه  االمام  قال  ماذا  بىل،  الشيخ  قال  ؟ 
شيخ،..  يا  الُقربى  نحن  ق��ال:  السالم( 
فبكى الشيخ ورمى عاممته ثم رفع نفسه ال 
السامء وقال: اللهم إين أبرأ اليك من عدو 

آل حممد.
هذه  يواجه  ال��س��الم(  )عليه  االم��ام  ب��دأ 
صالة  مشكلة  ليست  واملشكلة  املشكلة.. 
عّلمهم  ومن  ملن؟  يصّلون  املشكلة  وانام 
يشهدون  يؤّذنون  وعندما  الصالة؟  هذه 
به  يشهدون  الذي  هذا  من  شهادة؟  بأي 
وما  بالنبي؟  ه��ؤالء  عالقة  ما  ال؟  بعد 
طرفان  بالنبي؟  املنرب  عىل  اجلالسني  عالقة 
واآلخر  بالقوة  تغّلب  احدمها  جيتمعان  ال 
االص���الح..  ه��ذا  ال��ق،  بمنطق  تغّلب 
سلطان  من  كم  بالقوة..  ليس  اإلص��الح 

ففشل  ش��اء  بام  القوة  له  ُاوتيت  وحاكم 
ُيصِلح  حتى  نفسه  يفهم  ال  ذريعًا،  فشال 
مع  ال��س��الم(  )عليه  واالم���ام  اآلخ��ري��ن، 
زين  االمام  فعل  ماذا  فعل؟!  ماذا  مرضه 

العابدين )عليه السالم(.
هذه  رأى  عندما  السالم(  )عليه  االم��ام 
اخلطباء  احد  بدأ  والرور  والفرح  الالة 
املنرب  اص��ع��دوا  وق��ال  الاكم  له  وأوع��ز 
)عليه  السني  ذم  يف  فبالغ  املنرب  فصعد 
السالم(..  )عليه  املؤمنني  وامري  السالم( 
اجلمع  هذا  أم��ام  السالم(  )عليه  فاإلمام 
ايا  )ويلك   : قال  العبارة  هبذه  به  صاح 
بسخط  املخلوق  رضا  اشرتيت  اخلاطب 

اخلالق فتبوأ مقعدك من النار(.
يف  السالم(  )عليه  العابدين  زين  االم��ام 
الظاهري  االنكسار  حالة الرس ويف حالة 
مل  املنرب  عىل  صعد  عندما  يتصورون  كام 
انه  مع  اطالقًا  الضور  من  أحد  ُيكّذبه 
تكلم بكالم كبري، مل جيرؤ احد من الضور 
ان ُيكّذبُه لن هؤالء ال يعلمون ما القضية 
ان  يزيد  حتى  جيرؤ  مل  شيئًا!  يفهمون  وال 

يقول له انت كاذب والعياذ بال..
الناس  ايا   : قال  السالم(  )عليه  االم��ام 
هذه  الحظوا  بسبع(  وُفضّلنا  ست  ُاعطينا 
اإلص��غ��اء..  عىل  جتربهم  حقيقة  املقدمة 
يلتفتوا  ان  اراد  السالم(  )عليه  فاإلمام 
��ا  َ )َأيُّ  : قال  الدعاية  يف  غارقون  فهؤالء 
ْلَنا بَِسْبٍع، ُأْعِطيَنا  الناَّاُس، ُأْعِطيَنا ِسّتًا َو ُفضِّ
َو  اْلَفَصاَحَة  َو  اَمَحَة  الساَّ َو  ْلَم  اْلِ َو  اْلِعْلَم 
َو  امْلُْؤِمننَِي،  ُقُلوِب  يِف  َة  امْلََحباَّ َو  َجاَعَة  الشاَّ
ا  ِمناَّ َو  دًا،  ماَّ حُمَ امْلُْخَتاَر  بِياَّ  الناَّ ا  ِمناَّ بَِأناَّ  ْلَنا  ُفضِّ
َو   ِ الاَّ َأَسُد  ا  ِمناَّ َو  اُر،  ياَّ الطاَّ ا  ِمناَّ َو  يُق،  دِّ الصِّ
َأَسُد َرُسولِِه ومّنا سيدُة نساء العاملني فاطمة 
البتول ومنا سبطا هذه االّمة وسيدا شباب 

أهل اجلنة..(.
ِد  امْلَُؤياَّ اْب��ُن  )َأَن��ا   : السالم(  )عليه  قال  ثم 

اْب��ُن  َأَن��ا  بِِميَكائِيَل،  ��ُص��وِر  امْلَ��نْ ئِيَل  بَِجرْبَ
امْلَُحاِمي َعْن َحَرِم امْلُْسِلِمنَي َو َقاتِِل امْلَاِرِقنَي 
َأْعَداَءُه  امْلَُجاِهِد  اِكثنَِي َو اْلَقاِسِطنَي، َو  َو الناَّ
ُقَرْيٍش  ِمْن  َمَشى  َمْن  َأْفَخر  َو  الناَّاِصبنَِي، 
 ِ ِلاَّ اْسَتَجاَب  َو  َأَجاَب  َمْن  ِل  َأواَّ َو  ِعنَي،  َأمْجَ

َو لَِرُسولِِه ِمَن امْلُْؤِمننَِي..(
ال��س��الم(  )عليه  االم���ام  ي��ن��زل��ون  كيف 
للمؤذن:  قالوا  اخرى  خديعة  استعملوا 
الشهادة  ال  وص��َل  اّذن  وعندما   : أّذن 
بعبارته  السالم(  )عليه  اإلمام  قال  الثانية، 
السالم(  )عليه  هبا  انترص  ايضًا  هي  التي 
قال يا فالن – انّزه املنرب عن ذكره طبعًا- : 
ُه  َأناَّ َزَعْمَت  َفإِْن  جدك  أم  جّدي  هذا  حممٌد 
ي  ُه َجدِّ َأناَّ َزَعْمَت  إِْن  َو  َكَذْبَت،  َفَقْد  َك  َجدُّ

َتُه«؟! َفِلَم َقَتْلَت ِعرْتَ
)عليه  السجاد  االم��ام  ان  الكالم  أوج��ز 
المهية  غاية  يف  مشكلة  أمام  كان  السالم( 
التي  والنفوس  العقول  مشكلة  وهي  أال 
ضللتها  وان��ام  ُتفّكر  ان  املجال  هلا  ُيتح  مل 
)عليه  اإلمام  فحاول  كبري  بشكل  الدعاية 
هذه  يرفع  آخ��ر  شيئا  يوجد  ان  السالم( 
الغشاوة عنهم، طبعًا من كان ُحرًا وُملبسًا 
ُدنيا  طالب  كان  ومن  استفاد  المر  عليه 
الدعاية  والحظوا  ي��ّؤول  ب��دأ  فبالنتيجة 
لهل الباطل عىل اهل الق كثرية وكثرية. 
كلام تعارضت املصالح زادت الدعاية عىل 
اهل الق وعىل الناس ان تفهم ومتيز، هذه 
لو  يوم عاشوراء  وقطعًا يف  الناس  مشكلة 

كان الناس غري الناس ملا كان الذي كان..
وان  التوفيق  وتعال  سبحانه  ال  نسأل 
واالم���ان  ب��الم��ن  وعليكم  علينا  ي��م��ّن 
رب  ل  المد  ان  دعوانا  وآخر  والعافية 
الطيبني  وآله  حممد  عىل  ال  وصىل  العاملني 

الطاهرين.
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تذكرة الفاظ 840/3:  الذهبي يف  وقال 
فيها  والسني  وتفور  بالتشيع  تغيل  الكوفة 

طرفة. أه�
وقال الذهبي يف ترمجة عبيد ال بن موسى 
العبيس موالهم الكويف مبينا معنى التشيع 
يف الكوفة يف سري اعالم النبالء 555/9: 
محزة  صحب  وليل،  عبادة  صاحب  كان 

وختلق بآدابه.أه�
دمشق  ت��اري��خ  يف  ع��س��اك��ر  اب���ن  ورى 
البن  والنهاية  البداية  ويف   530/42
قال معمر: عجبت من  ايضا 12/8  كثري 
عىل  بنيت  إنام  الكوفة  كأن  الكوفة  أهل 
والتاريخ  املعرفة  يف  والفسوي  عيل،  حب 
806/2: قلام كان يرى كويف ليس له ميول 

شيعية.
حفصًا  ب��ان  نقول  ولغريه  السبب  وهل��ذا 
شيعي حيث ان الطابع العام الهل الكوفة 
هو التشيع باالضافة ال كون اساتذته كلهم 
النجود  ايب  بن  عاصم  وخصوصا  شيعة 
وعاش  ربيبه  فهو  المه  زوجا  كونه  حيث 
بيته واخذ عنه القرآن والتدين والرشع  يف 
والديث النبوي الرشيف كون عاصم من 

رواة الديث املشاهري.
ولو دققنا النظر يف رواة القرآن وليس فقط 
سند قراءة حفص عن عاصم فاننا سنجد 
واشهرهم  اكثرهم  وق��راءة  القرآن  رواة 
كون  عن  ناهيك  الشيعة  من  هم  واتقنهم 

اكثرهم كوفيني.
قال  حيث  عاصم  ترمجة  مثال  اخذنا  فلو 
لعلوم  التسهيل  يف  الغرناطي  الكلبي  عنه 
االقراء  عاصم....شيخ   :55/1 التنزيل 
ال  عياش:  بن  بكر  ابو  قال  بالكوفة.... 
السبيعي  إسحاق  أبا  سمعت  ما  أحيص 
من  للقرآن  أق��رأ  أح��دا  رأي��ت  ما  يقول: 

عاصم.
أخذ القراءة عرضا عن زر بن حبيش وأيب 

عبد الرمحن السلمي وأيب عمرو الشيباين.
وحفص  تغلب  بن  أبان  عنه  القراءة  روى 
بن  بكر  وأب��و  زي��د  بن  ومح��اد  سليامن  بن 
من  حروفا  عنه  وروى  ومجاعة.  عياش 
بن  واخلليل  العالء  بن  عمرو  أبو  القرآن 

أمحد ومحزة الزيات.أه� 
وكذلك  ال��غ��رن��اط��ي  ذل��ك  بعد  وروى 
 259/5 النبالء  اع��الم  سري  يف  الذهبي 
 310/4 االس���امع  ام��ت��اع  يف  وامل��ق��ري��زي 
 348/1 القراء  وطبقات  اجل��زري  وابن 
ما كان من   ( قال يل عاصم:  قال حفص: 
التي  القراءة  فهي  هبا  أقرأتك  التي  القراءة 
قرأت هبا عىل أيب عبد الرمحن السلمي عن 
القراءة  من  كان  وما  طالب،  أيب  بن  عيل 
التي أقرأهتا أبا بكر بن عياش فهي القراءة 
التي كنت أعرضها عىل زر بن حبيش عن 

ابن مسعود (. أه�.
الشيخ  ذك��ره  فقد  حفص  ال���راوي  وام��ا 

الصادق  االمام  اصحاب  ضمن  الطوس 
اسند  فقال:  عنه  وال��رواة  السالم(  )عليه 

عنه. راجع رجال الطوس ص189.
)اسند  بكلمة  للراوي  الطوس  ووصف 
حيث  له  توثيقا  املحققني  عند  يعترب  عنه( 
وصف  حني  كونه  عىل  يدل  مصطلح  هو 
الذي  راو  االف  االربعة  من  انه  به  ك��راٍو 
خامتة  راجع  رجاله.  يف  عقدة  ابن  وثقهم 
تراثنا  وجملة  الطربس  للنوري  املستدرك 

العدد 3 السنة االول.
خامتة  يف  الطربس  النوري  امل��ريزا  وق��ال 
سليامن:  بن  حفص   :297/7 املستدرك 
ابو عمرو االسدي الغارضي املقري البزاز 
الصادق  اسند عنه، من اصحاب  الكويف، 

)عليه السالم(.
وقال الشيخ حممد هادي معرفة يف التمهيد 

يف علوم القرآن 240/2:
 - حفص  ق��راءة   - ال��ارضة  القراءة  واما 
حفص  رواها  خالصة،  شيعية  قراءة  فهي 
)عليه  الصادق  االمام  اصحاب  من  وهو 
السالم( عن شيخه عاصم وهو من اعيان 
السلمي  الكوفة االعالم عن شيخه  شيعة 
وكان من خواص عيل )عليه السالم( عن 
امري املؤمنني )عليه السالم(عن رسول ال 

)صىل ال عليه وآله( عن ال عز وجل.

لو سألوك 

هل ِحفص احد القراء من اتباع اهل البيت عليهم السالم؟ )2(
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بني  شك  اذا  جلوس،  من  الصالة  حكمه  كان  من   : السؤال 
الثالث واالربع واستقر شكه، ثم بني عىل االربع وأتم صالته، 
فهل جيب عليه ان يصيل ركعة واحدة من جلوس، أو ركعتني من 

جلوس ؟
اجلواب: يصيل ركعة من جلوس .

الصلوات  ال  بالنسبة  جلوس  من  الصالة  جيوز  هل   : السؤال 
املستحّبة من النوافل اليومية وغريها ؟

اجلواب : جيوز اإلتيان بجميع الصلوات املندوبة جالسًا اختيارًا 
وكذا ماشيًا وراكعًا ويف املحمل والسفينة .

السؤال : امرأة تصيل من جلوس النا تعاين من امل يف املفاصل، 
فهل جيوز هلا ان تكرّب وهي جالسة ؟

اجلواب : جيب ان تكرّب قائمة مع التمكن بل تقوم قدر ما تستطيع.
السؤال : امرأة حامل يف شهرها الثاين اصيبت بنزيف رمحي ويف 
النزيف  واستمر  بالسقوط  اجلنني  بدأ  النزيف  من  الثالث  اليوم 
اكثر من عرشة ايام، رأي الطبيب ان هذه الالة التي تعاين منها 
هلذه  يمكن  فكيف  بنفاس،  وال  بحيض  وليست  مرضية  املرأة 
املرأة القيام بواجباهتا الدينية واحيانًا اذا سمح هلا بالصالة فربام 
كبرية  قطٌع  يرافقه  الذي  املتدفق  الدم  من  وقوفًا خوفًا  تستطع  مل 

متجمدة من الدم ؟

بعد  او  السقط  خ��روج  مع  الرحم  يقذفه  ال��ذي  ال��دم   : اجل��واب 
خروجه جيري عليه حكم دم النفاس مع صدق الوالدة عىل خروج 
السقط واال فان مل يكن دم حيض وال دم قرح او جرح جري عليه 
حكم دم االستحاضة وغري الائض والنفساء جتب عليها الصالة 
اال جالسة صلت  الصالة  تتمكن من  مل  اذا  السؤال  ويف مفروض 
كذلك، وإن ارضها اجللوس صلت مضطجعة او مستلقية حسب 

التفصيل املذكور يف الرسالة العملية .
السؤال : رجل يصيل وهو جالس عىل كرس مرتفع عن الرض 

فهل يصيل بحكم الراكب عىل الدابة أم بحكم اجلالس ؟
قيام  عن  الركوع  لداء  القيام  من  متمكنًا  يكن  مل  إذا   : اجل��واب 
انحنى له وهو جالس عىل كرسيه بمقدار يصدق عليه الركوع يف 
السجود  يف  وأما   . عنه  بداًل  اومأ  منه  يتمكن  مل  فأن  اجلالس  حق 
فان أمكنه وضع يشء مرتفع أمامه ليضع جبهته عليه مع االنحناء 
كفيه  ووض��ع  ذلك  فعل  حقه  يف  السجود  عليه  يصدق  بمقدار 
عىل املسجد أيضًا . وإن مل يتمكن مما ذكر أومأ بداًل عىل السجود 
واالحوط الول أن يضع شيئًا مما يصح السجود عليه عىل جبهته .
أثناء  يف  القيام  عىل  القدرة  جالسًا  للمصيّل  جتددت  إذا   : السؤال 

الصالة فام حكمه ؟
القراءة والذكر يف حال  القيام ويرتك  ينتقل ال  اجلواب : عليه أن 
االنتقال، وال جيب عليه استئناف ما فعله حال اجللوس، فلو قرأ 
جالسًا ثم جتددت له القدرة عىل القيام �� قبل الركوع وبعد القراءة 
�� قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، وال فرق يف ذلك بني 
سعة الوقت وضيقه، وهكذا الال يف املصيل مضطجعًا إذا جتددت 
له القدرة عىل اجللوس، أو املصيل مستلقيًا إذا جتددت له القدرة عىل 

االضطجاع .
السؤال : شخص معوق يصيل يف املنزل من جلوس هل جيوز ان 
يأيت بالصالة الواجبة واملستحبة يف املسجد او املرقد او اجلامعة او 
اجلمعة او مأتم عزاء او عرس وهو جالس عىل الكرس املتحّرك ؟

الكرس  الصالة عىل  له  قائاًم جاز  الصالة  يستطع  مل  اذا   : اجلواب 
ولكن جيب اجللوس عىل االرض للتشهد مع االمكان .

الســـؤال: طالب حوزة جمع مبلغا من المال للزواج ودارت عليه 
السنة الخمسية فهل يجب عليه خمسه؟

الســـؤال : هل تجوز االستعانة أثناء الصالة عند القيام والقعود 
بشيء كالجدار أو غيره؟

الجواب: يجب.

الصالة من جلوس

12



 السؤال: ماذا تعني املرأة البالغة الرشيدة املذكورة 
التي  هي  البالغة  اجلواب:  ؟  العملية  الرسالة  يف 

أنت تسع سنني قمرية و الرشيدة التي تدرك
خريها و رشها و يعرف الرشد بمالحظة تعاملها 

مع اآلخرين و بيعها و رشائها .
كتاب  يف  املذكورة  املشهور  كلمة  هل  السؤال: 
الرسالة العملية لكم تدل عىل االحتياط الوجويب 

أم االحتياط االستحبايب ؟
اجلواب: تدل عىل االحتياط الوجويب .

السؤال: ما املراد من قولكم فيه أشكال وأن كان 
ال خيلو  عن وجه؟

فيه  الذي  القول  ترجيح  عىل  يدل  عادة  اجلواب: 
أشكال .

الخبار  بعض  من  يظهر  قد  قولكم  ال��س��ؤال: 
وجوب كذا .هل هو احتياط وجويب؟

وليس  املغتاب  لرضر  ورد  التعبري  هذا  اجلواب: 
نبأ وأن  فيه االحتياط وهو  السيد  مقصود سامحة 

كان التعبري مومهًا له .
السؤال: ما هو املراد بالاكم الرشعي الوارد 

يف الرسالة العملية ؟
اجلواب: املراد بالاكم الرشعي يف 
موارد ذكره يف رسائلنا العملية هو

التقليد  لرشائط  اجلامع  الفقيه 
املرجع  بكونه  حيتاط  قد  نعم 
بسهم  ال��ت��رصف  يف  ك��ام  الع��ل��م 

اإلمام وجمهول املالك.
السؤال: هل الشياع حجة ؟

من  الناشئ  االطمئنان  هو  الجة  اجل��واب: 
املناشئ العقالئية مثل شهادة اخلبري الذي يثق به .

السؤال: ما املقصود باستنقاذ االموال ؟
لقبضه  تقصد  ال  و  منهم  املال  تقبض  اي  اجلواب: 
االقرتاض منهم بل االستيالء و حيازة املال الالل .

السؤال: ما معنى العلم الوجداين 
و االطمئنان الاصل من املناشئ 

العقالئية ؟
من  العلم  حيصل  ق��د  اجل���واب: 

سبب عقالئي كإخبار عرشة اشخاص
كالرؤيا  قد حيصل من سبب غري عقالئي  و  مثال 

مثال .
السؤال: من هم أهل اخلربة للمراجعة لتشخيص 

االعلم ؟
يعّد  االجتهاد  قريب  أو  جمتهدًا  كان  من  اجلواب: 

من أهل اخلربة .
السؤال: ما املقصود من امجااًل ؟

اجلواب: أي من دون حتديد فإذا قيل: نعلمه امجاال 
أنك  علمت  لو  كام  دة  حم��دّ غري  معرفة  نعرفه  أي 
تستطيع  ال  لكنك  و  رجلني  لحد  بامل  مطلوب 

حتديده .
السؤال: ما معنى اإلحرام بالنذر؟

ما  أو  امليقات  إال من  اجل��واب: ال جيوز اإلح��رام 
امليقات  قبل  حيرم  أن  املكلف  أراد  ف��إذا  حياذيه، 
بالصيغة،  رشعيًا  صحيحًا  نذرًا  ينذر  أن  له  جاز 
كان يقول: ل عيّل أن أحرم من ... و يذكر اسم 
املكان، والبّد أن يكون قبل امليقات أو ما حياذيه و 

بذلك جيوز اإلحرام من ذلك الوضع .
السؤال: ما هو تعريف االختامر؟

اجلواب: لبس اخلامر، وهو ما تسرت به املرأة رأسها 
.

الصورة  تغيري  و  اإلستحالة  معنى  ما  السؤال: 
النوعية؟

آخر  يشء  إل  ال��يء  حقيقة  تبّدل  هو  اجل��واب: 
عرفًا، كام يتبدل اللحم يف الرض ترابًا.

مصطلحات فقهية
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بمشاركة العشرات من دور النشر.. 
انطالق معرض تراتيل سجادية الخامس للكتاب

االحرار: محمد حميد الصواف / تصوير : صالح السباح -عمار الخالدي
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السينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  افتتح 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
سجادية  تراتيل  معرض  فعاليات 
بمشاركة  للكتاب،  اخلامس  ال��دويل 
العراق  داخل  من  النرش  دور  عرشات 
سياق  يف  املعرض  وي��أيت  وخ��ارج��ه. 
سجادّية  تراتيل  مهرجان  فعالّيات 
يوم  سينطلق  ال��ذي  اخلامس  ال��دويّل 
الذكرى  مع  بالتزامن  القادم  اجلمعة 
السنوية الستشهاد اإلمام زين العابدين 

عيل بن السني عليهام السالم.
للمهرجان  التحضريّية  الّلجنة  رئيُس 
اعلن  الشهرستاين  الدين  مجال  السيد 
يف  للنرش  دارًا   )76( مشاركة  ع��ن  
وتونس  املغرب  دول  من  امل��ع��رض، 
وعامن  والعراق  وتركيا  ولبنان  ومرص 

ألف   )25( تضمنت  وإيران،  وسوريا 
عنوان كتاب.

فرصة  املعرض  يف  املشاركون  وي��رى 
يف  ون��رشه��ا  الكتب  ل��ت��داول  مهمة 
حيث  العراق،  وجنوب  وسط  مناطق 
الكتب  انواع  بمختلف  املعرض  حيفل 
والعلمية  والدينية  والتارخيية  الفكرية 

واالنسانية.
لدار  املعارض  مسؤول  مه��دار  هشام 
املؤرخ العريب يف لبنان، والذي يشرتك 
اخلامسة  للسنة  املعرض  فعاليات  يف 
بشكل  املهرجان  ان  يرى  التوايل،  عىل 
مناسبة  خاص  بشكل  واملعرض  عام 
السرية  بالغة االمهية لنرش فكر وعلوم 
املعصومني  الئمة  وتعاليم  النبوية 

عليهم السالم.

فرصة  للقارئ  يوفر  املعرض  ويقول: 
لإلطالع عىل خمتلف الكتب االسالمية 
الوقت  وخيترص  والعلمية  والفكرية 
املعرفة  عن  الباحثني  عىل  واملسافات 

واالطالع.
فيام اثنى مصعب أشمر مسؤول جناح 
دار املحجة البيضاء عىل اجلهود املبذولة 
من قبل العتبة السينية املقدسة يف جمال 
فيقول،  تقدمها،  التي  املعرفية  اخلدمة 
السينية  العتبة  مبادرات  عىل  اعتدنا 
يف  والثقايف  الفكري  ال��راك  دعم  يف 
العراق، اذ مل تبخل يف ابداء اي جمهود 
لدعم وترصني املجاالت الفكرية عىل 

خمتلف الصعد.
سجادية  تراتيل  مهرجان  وي��ق��ول، 
التي  وامل��ؤمت��رات  الكتب  وم��ع��ارض 

انطالق معرض تراتيل سجادية الخامس للكتاب

بشكل  تسهم  السينية  العتبة  تنظمها 
معرفيا  متمكن  جيل  تبلور  يف  فاعل 
املعرض  عىل  القائمني  داعيا  وفكريا. 
املعارض  فرتة  متديد  ال   قوله  بحسب 

التي تقام يف املحافظة.
الفكرية  االق��س��ام  ت��ش��ارك  ب��دوره��ا 
والثقافية التابعة للعتبات املقدسة داخل 

خالل  من  املعرض،  يف  العراق  وخارج 
املخصصة  االجنحة  يف  اصداراهتا  نرش 
هلا، كالعتبة العلوية والعباسية والرضوية 
العامة  االمانة  جانب  ال  والعسكرية 

للمزارات الشيعية.
ملدة  الكتاب  معرض  فعاليات  وتستمر 
مجال  بحسب  للتمديد  قابلة  أيام  عرشة 

ال  لفت  ال��ذي  الشهرستاين،  ال��دي��ن 
العريب،  املغرب  من  للنرش  دور  وجود 
من  االول  تعد  املشاركة  هذه  ان  مبينا 
نوعها يف كربالء بعد ان كانت املشاركة 

تقترص عىل دول املرشق العريب.
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احتفاٌء عالمّي باإلمام زين العابدين ورسالة الحقوق

العتبة الحسينية المقدسة تقيم 
مهرجان تراتيل سجادية بنسخته الخامسة

املقدس  السيني  الصحن  يف  افتتح 
والذي  اخلامس  تراتيل سجادية  مهرجان 
واالدب��اء  املفكرين  من  ع��دد  فيه  ش��ارك 
واالجنبية،  العربية  الدول  من  واملثقفني 
ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ال���ذي ح���رضه امل��ت��ويل 
سامحة  املقدسة  السينية  للعتبة  الرشعي 
اضافة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
بالوفود  املتمثل  الرسمي  الضور  ال 
بالزائرين  املتمثل  والشعبي  املشاركة، 
الكرام بدأ بتالوة آيات من الذكر الكيم 
مؤذن  الكربالئي،  ع��ادل  ال��اج  تالها 

العتبتني املقدستني السينية والعباسية.
الفاظ عىل التعايش السلمي

وبعدها القى الشيخ الكربالئي كلمة رحب 
داخل  من  املشاركة  بالوفود  خالهلا  من 
نفسه  الوقت  يف  معربا  وخارجه  العراق 

هبذا  املقدسة  السينية  العتبة  سعادة  عن 
اللقاء الذي يعد لقاَء يمن وبركة وصالح 
الظروف  ظل  يف  فيها:  وج��اء  واص��الح 
االسالمية  جمتمعاتنا  هبا  متر  التي  الراهنة 
وحماوالت االعداء الدؤوبة والتي ال تفرت 
النزاعات  إلثارة  حني  بعد  حينا  تشتد  بل 
املسلمني  بني  والقومية  واملذهبية  الدينية 
انتشار  بل  االخ��ر،  البعض  مع  بعضهم 
االرسة  داخل  االجتامعي  العنف  ظاهرة 
او العشرية او بني العشائر او بني مكونات 
ومذهبيا  دينيا  املختلفة  الواحد  املجتمع 
بمنظومة  للتعرف  تشتد  ال��اج��ة  ف��ان 
بمجتمعنا  عليها  والتثقيف  ال��ق��وق 
اعالميا وحماولة نرشها والتوعية بأمهيتها، 
كام انه مما جيدر ذكره فان املرجعية الدينية 
العلمية كانت ومنذ سنني عديدة قد اولت 

بني  السلمي  التعايش  عىل  الفاظ  مسالة 
املسلمني  بني  بل  العراقي  املجتمع  افراد 
عامة اهتامما كبريا فحثت وبينت يف الكثري 
من املناسبات ويف بياناهتا وخطب اجلمعة 

االحرار: تقرير/قاسم عبد الهادي         تصوير/رسول العوادي

)عليه السالم(
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مبدأ  وفق  التعايش  ورضورة  امهية  عىل 
حفظ الكرامة االنسانية واحرتام االخر يف 
والدينية  املذهبية  وخياراته  وفكره  ثقافته 
والتجريح  باالنتقاص  استفزازه  وع��دم 
السخرية،  وكذلك  واالستهزاء  والطعن 
القلم  اصحاب  توصية  نفسه  الوقت  ويف 
والتوعية  بالتثقيف  واخلطابة  والكتابة 
والتآلف  والتعارف  الوئام  عىل  للمجتمع 

بني افراد املجتمع.
مساعدة الديانات االخرى

التعايش  ان  املرجعية قائال:  واضاف مثل 
التعايش  ال  اوال  يستند  ان  البد  السلمي 
مذهب  عىل  اصحابه  حيرتم  الذي  الثقايف 
ودي���ن اص��ح��اب امل��ذاه��ب وال��دي��ان��ات 
االخر  واستفزاز  اث��ارة  وع��دم  االخ��رى 
ان  يعني  ال  ذلك  كان  وان  معتقداته  من 
الدعوة  الفكر الق عن  يتوقف اصحاب 
بالدليل  دع��وهت��م  تكون  ان  ب��ل  للحق 
املرجعية  تكتِف  ومل  والربهان،  والجة 
اعتربت  بل  واخلطابية  الكالمية  بالدعوة 
ذلك منهجا علميا هلا فسامهت يف مساعدة 
يف  واملذاهب  الديانات  اصحاب  واعانة 

حمنهم وازماهتم ودعت ال حتقيق حقوقهم 
يف مجيع جماالت الياة السياسية والقوقية 

واالجتامعية.
والتوفيق  بالدعاء  حديثه  سامحته  واختتم 
هلذه  املراعني  من  يكونوا  ب��ان  للجميع 

القوق العاملني هبا املخلصني يف اتيانا.
االسالم ُأشتق من السالم

الصحافة  احتاد  عضو  حتدث  جهته  ومن 
قائال:  حطيت  نسيب  الدكتور  اللبنانية 
املباركة  بفعالياته  يضيئ  املهرجان  ان هذا 
االسالم  هلا  يدعو  التي  القيقة  الثوابت 
»ص«  حممد  الكريم  رسوله  لسان  عىل 
وان  السالم«،  »عليهم  االطهار  واالئمة 
السالم  لفظ  من  ُاشتق  االسالمي  الدين 
بخالف  يؤسس  عليكم(  )السالم  وحتيته 
االره��اب  دين  بأنه  البعض  له  ي��روج  ما 

به  يصنع  ان  حي���اول  م��ا  او  وال��ت��ط��رف 
التكفرييون الذين يدعون اسالميتهم.

االسالم يتجاوز كل اخلالفات
التطرف  ض��د  االس���الم  ان  واض����اف: 
ويقف مع السالم حسب قوله تعال )انام 
املؤمنون اخوة(، وحسب قول االمام عيل 
»عليه السالم« )الناس صنفان اما اخ لك 
يف الدين او نظري لك يف اخللق(، وبالتايل 
فان االسالم يبحث عن القواسم املشرتكة 
التنوع  وان  اخل��الف��ات،  ك��ل  ويتجاوز 
مهرجان  يف  واجلنسيات  االطياف  وتعدد 
عاملية  عىل  يؤيد  اخلامس  سجادية  تراتيل 
قوله  حسب  منه  املنبعثة  والرمحة  االسالم 
للعاملني(،  رمحة  اال  ارسلناك  )وما  تعال 
او  لقومية  ليس  االس���الم  ف��ان  وب��ذل��ك 

جنس معني بل انه للعامل امجع.        
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تقرير : ضياء األسدي  تصوير خضير فضالة ، حسنين الشرشاحي

سجادية  تراتيل  مهرجان  فعاليات  ضمن 
بدورته اخلامسة وبمشاركة 718 مصورا 
من  بأكثر  واجنبية  عربية  دول��ة   48 من 
السينية  العتبة  اقامت  مشاركة،   3940
لفن  ال��دول��ي��ة  خطوة  مسابقة  املقدسة 
عن  االول  بدورهتا  الفوتوغرايف  التصوير 
السني  اإلم��ام  اربعني  زي��ارة  موضوعة 
)امللون  حم��اور:  وبثالثة  السالم(  )عليه 
اخل��الق(،  واملحور  واالس��ود  واالبيض 

وقد حددت العتبة السينية املقدسة جوائز 
امليداليات  عن  فضاًل  حم��ور  لكل  مالية 
اجلمعية  من  املقدمة  ال��زرق  وال��ش��ارات 
الشارات  من  وع��دد  للتصوير  العراقية 

.))IAAP مقدمة من مؤسسة
من  االول  املسابقة  هذه  املختصون  وعداَّ 
وكان  الفوتوغرايف،  التصوير  يف  نوعها 
تقييم االعامل املشاركة من قبل جلنة خرباء 
عامل  فضاءات  يف  المعة  اسامء  من  مؤلفة 

خمتلفة،  عربية  دول  ومن  الفوتوغراف، 
من  النجار  )هادي  املحّكم  من  كل  وهم 
السعودية،  من  نرص  ال  وجمدي  العراق  
واب��راه��ي��م هب��رام��ي م��ن اي���ران، وحسني 
من  داوود  وحسن  ع��امن،  من  البحراين 
الشهرستاين  الدين  مجال  بحسب  مرص(، 
للمهرجان،  التحضريية  اللجنة  رئيس 
مسابقة  جوائز  »ان  قائاًل:  اضاف  والذي 
خطوة الدولية ملحاورها الثالثة 37 جائزة 

ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية الدولي الخامس.. 
إقامة مسابقة »خطوة« الدولية لفن التصوير الفوتوغرافي 
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ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية الدولي الخامس.. 
إقامة مسابقة »خطوة« الدولية لفن التصوير الفوتوغرافي 

امللون،  للمحور  جائزة   15 عىل  موزعة 
واالس��ود  االب��ي��ض  ملحور  ج��ائ��زة  و13 
مجيع  ويف  اخلالق،  للمحور  جوائز  وتسع 
 1000 االول  اجلائزة  قيمة   ، اجلوائز  هذه 
دوالر اما اجلائزة الثانية فتبلغ 700 دوالر، 
والثالثة بقيمة 500 دوالر مقدمة من العتبة 

السينية املقدسة«.
واض����اف ال��ش��ه��رس��ت��اين: »ام���ا ال��راب��ع��ة 
مجيعها  اجلوائز  من  والسادسة  واخلامسة 
وبرونزية  وفضية  ذهبية  ميداليات  فهي 
ثالث  وه��ي  السابعة  اجل��ائ��زة  هلا  يضاف 
العراقية  اجلمعية  من  مقدمة  زرق  شارات 

للتصوير« . 
وعن اعداد الصور املشاركة حسب املحاور 
حتدث هادي النجار املحّكم العراقي قائاًل: 
»ان مسابقة خطوة اخلاصة بزيارة االربعني 
املقدسة  السينية  العتبة  م��ن  بتنظيم 
للتصوير  العراقية  اجلمعية  مع  وبالتعاون 
وصلت اعداد الصور يف املحور االول من 
اما  مشاركة،  صورة   )1668( ال  املسابقة 
صورة،   )1503( بلغ  فقد  الثاين  املحور 
وكان املحور الثالث بواقع )769( صورة، 
خالل  من  املشاركات  هذه  استقبال  وكان 
باملسابقات  خ��اص  دويل  م��وق��ع  تنظيم 
املشاركة  استالم  عملية  وجاءت  الدولية 
اتاحت  وق��د  مبارش،   – الي��ن(  )اون  فيه 
اعامله  ورفع  التسجيل  للمشاِرك  املسابقة 
بسهولة، مبينًا ان عملية التحكيم للمسابقة 
دخلت بعدة مراحل اوهلا فرز االعامل التي 

الرشوط  وضمن  املحاور  حسب  شاركت 
التي وضعتها جلنة التحكيم،  واملواصفات 
عن  متت  بانا  التحكيم  عملية  عن  منوها 
املحّكمني  جلميع  موحدة  شاشة  طريق 
خارج  هي  م��ادة  اي��ة  يستقبل  مل  وامل��وق��ع 
الضوابط وحسب املحددات التي وضعتها 
حق  للمشاِرك  سمحت  وال��ت��ي  اللجنة 

املشاركة بأربع صور لكل حمور ال غري«.
تسع نقاط حتدد قبول املشاركة

 او استبعادها..
السعودي  املحّكم  االحرار  ملجلة  وحتدث 
التحكيم  جلنة  دور  ع��ن  ن��رص  ال  جم��دي 
فقال: »كان مجيع اعضاء اللجنة يتشاركون 
نفس املهمة، ولكل حمّكم تسع نقاط تقييم 
عىل الصورة املشاركة وفق ضوابط املسابقة 
فبعض االعامل مل حتصل عىل نقاط التأهيل 
للمشاركة ومنها ما حصل عىل نقاط اهلتها 
ومنها ما استبعدت لنا مل تكن ذات قوة«.

استالم االعامل مرقمة وبدون اسامء..
»ان  البحراين:  حسني  املحّكم  واوض��ح 
اي  دون  مرقمة  االعامل  استلمت  اللجنة 
اختيار  اسم مشارك، وذلك لضامن مسألة 
حكَم  حكم  وك��ل  ب��ج��ودهت��ا،  الع���امل 
الربنامج  ان  عن  فضاًل  هذا  عال،  بضمري 
حيدد  التقييم  يف  اللجنة  استخدمته  الذي 
بدرجة  التالعب  تقبل  بنقاط ال  املحّكمني 
معينا«،  رقام  حتمل  والتي  املشرتكة  اللوحة 
من  داوود  حسن  الكم  الديث  وشاطره 
مرص مضيفا ان »الربنامج يف حال استالم 

املشرتك  معلومات  مجيع  يشّفر  املشاركة 
وعمل اللجنة هو خارج املجامالت وامانة 

وحكم بالعدل متامًا«.
ميزة املسابقة عن نظرياهتا..

ايران  من  هبرامي  ابراهيم  املحّكم  واشار 
ال: »ميزة مسابقة خطوة عن بقية املسابقات 
معينة  ومنطقة  بمشهد  ختتص  دولية  بانا 
وذات مضمون خاص حيمل رسالة كبرية 
ويتحدث عن زيارة االربعني التي هلا تأثري 
اثمرت  المد  ول  املصورين  عىل  فعيل 
وعىل  كبرية  بمشاركات  ث��امره��ا  وات��ت 

مستوى عال ومتميز«.
اراء واصداء حول املسابقة..

املسابقة  هذه  اص��داء  »االح��رار«  رصدت 
لقاؤنا  وك��ان  املختصون  عدها  وكيف 
م���ع ال���دك���ت���ور ص����الح ح��ي��در رئ��ي��س 
»نحن  قال:  الذي  فوتو(  )عرب  صحيفة 
زاوية  من  املسابقة  ال  ننظر  كفوتوغرافيني 
بقيمتها  املسابقة  هل��ذه  فتقييمنا  اخ��رى، 
بلجنة  ترتبط  وسمعتها  ومصداقيتها 
التحكيم واالسامء الكبرية املحّكمة ملسابقة 
ومن  التعريف  عن  غنية  هي  اسامء  خطوة 
لذا  الفوتوغراف،  عامل  يف  املحّكمني  اهم 
ندعو جلنة املهرجان لديمومة هذه املسابقة 

والعمل عىل سعة انتشارها«.
صاحبها  قد  املسابقة  ان  بالذكر  وجدير 
نشاط ثانوي وهو تقديم كل من املحّكمني 
حمارضة ختصصية خالل ساعتني عرص كل 

يوم من فرتة التحكيم.
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قسم  معاون مسؤول  السلطاين  ويقول عيل 
التنسيق والتأهيل الرتبوي يف العتبة السينية 
املقدسة: »بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة 
السينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 
رشحية  رعاية  يف  املبارشة  متت  الكربالئي 
العراقية  حمافظات  مجع  يف  التوحد  اطفال 
املشاكل  املجتمع ومعاجلة  بناء  والعمل عىل 
وضمن  واالرسة  ال��ف��رد  ع��ىل  تؤثر  التي 
معاجلة  التوحد  معاهد  يف  اختصاصنا 
االكاديمية  امل��دارس  ال  االطفال  وتاهيل 
املقدسة  السينية  العتبة  هدف  ان  مضيفا« 
من تأسيس املعاهد هو هدف انساين وتقدم 
جدًامقارنة  بأسعارمنخفضة  اخلدمات  هلم 

باملعاهد التخصصية االهلية«.
السني  االمام  معاهد  »عدد  ان  ويضيف، 

يف  التوحد  اط��ف��ال  لرعاية  ال��س��الم  عليه 
ذي  هي)البرصة،  العراق  جنوب  حمافظات 
ال  باالضافة  واسط(  املثنى،  ميسان،  قار، 
هي)الديوانية،  االوسط  الفرات  حمافظات 
كربالء  وحمافظة   ) بابل،  االرشف،  النجف 
باطفال  خاصة  معاهد  ثالثة  توجد  املقدسة 
واالعاقات  للتوحد  منها  اثنان  التوحد، 

اجلسمية واالخرى للتخلف العقيل«. 
وتابع قائاًل: ان »عدد االطفال الذين يعانوا 
من اضطراب طيف التوحد املستفيدين من 
هذه اخلدمة االنسانية اكثر من ) 680 ( طفال 
وبصورة  املعاهد  طاقة  رفع  عىل   ونعمل 
التي تقدم  ان اخلدمات  مستمرة، موضحا« 

   برامج متقدّمة للمعالجة...
العتبة الحسينية تسّخر كوادرها لعالج األطفال المصابين بالتوّحد

يعّد التوحد من اعقد األمراض النفســـية التي تصيب األطفال مما يتطلب أســـاليب معالجة تخصصية دقيقة للتعافي من هذا 
االضطراب من خالل القرآن الكريم وطرائق العالج النفسي المتطورة.

اضطراب التوحد حالة من حاالت اإلعاقة التي لها تطورات تؤثر بشكل كبير في طريقة استيعاب المخ للمعلومات ومعالجتها، 
كما أنها تؤدي إلى مشاكل في تمكن اتصال الفرد بمن حوله واضطرابات في اكتساب مهارات التعلم والسلوك االجتماعي. 
معاهد »التوحد« التابعة للعتبة الحســـينية المقدســـة سجلت نجاحًا في معالجة اضطرابات التوحد الشديدة لدى األطفال في 

   االحرار: حسين نصرعدد من محافظات العراق وتأهيلهم الى الدراسة األكاديمية.
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يف معاهد االمام السني عليه السالم لرعاية 
أطفال التوحد هي تأهيل وتدريب الطفال 
ال  الوصول  نتمكن من  وارشاد ذويم كي 
ال  الطفال  ارج��اع  وهو  الس��اس  اهل��دف 
أهلهم واملجتمع بعد ان كانوا يعيشون حياة 
من  حالة  يعيشون  الاالت  وبعض  العزلة 

العدوانية او غريها«.
االم��ام  »معاهد  ان  السلطاين،  وي��وض��ح 
التوحد  اطفال  لرعاية  السالم  عليه  السني 
موجود  م��ا  مثل  ثابتة  مناهج  تعتمد  ال 
املنهج  وتعتمد   ، االكاديمية  امل��دارس  يف 
الدراس حسب حالة الطفل ويتم تشخيص 
اخلفيف  ون��وع��ه،  االض��ط��راب  مستويات 

املتوسط او الشديد«.
بعديد  اي��ض��ا  امل��ع��اه��د  تستعني  م��ب��ي��ن��ا« 
كربنامج  وال��ع��الج،  للتشخيص  ب��رام��ج 
ل��ل��م��ه��ارات  ت��ي��ت��ش   TEACCH
لتحليل  برنامج   ABA االدراكية،وبرنامج 
السلوك، وبرنامج البورتاج للتدخل املبكر.

ويشري ال ان ، » الكوادر التعليمية يف معاهد 
أطفال  لرعاية  السالم  عليه  السني  االمام 
التوحد  هم من خرجيي كلية العلوم الرتبوية 
املاجستري  شهادة   محلة  وايضا  والنفسية 
دورات  تنظيم  ت��م  ذل��ك  ال  ب��االض��اف��ة 
املعاهد   يف  كوادرنا  كفاءة  لرفع  متخصصة 
ودورات تاهيلية وتطويرية من قبل مدربني 

دوليني«.
عىل  تعتمد  »املعاهد  ان  قائال:  ويستطرد 

إقامة  خالل  من  التثقيفية  الربامج  تنظيم 
الطفال  ذوي  م��ع  أسبوعية  اج��ت��امع��ات 
وتباحث املدربات واملدربني مع االهل ومن 
واالرش��ادات حسب  التوجيهات   ابداء  ثم 
يف  معهم  التعامل  كيفية  عىل  الطفل  حالة 
البيت واملعهد، مضيفا« ادارة املعهد تتعامل 
ال  املعلومة  ايصال  انجاح  يف  الطرائق  بكل 
التواصل  بوسائل  مستعينة  االطفال  اهايل 
االجتامعي، مل يتوصل العلم الديث ال بيان 
إدارة  وتسعى  لالضطراب  الرئييس  املسبب 
الديثه  االمكانات  مجيع  توفري  ال  املعاهد 
الالزمة توفريها يف مجيع املعاهد من الغرف 
الركي  للعالج  الوظيفية  والغرف  السية 
كام  هو موجود يف معظم املراكز املتطورة يف 
العامل كونا جزءا اساسيا يستخدم يف عالج 
اطفال التوحد وبعض االعاقات االخرى«. 
منوها ال ان« القصص االنسانية التي حدثت 
يف معاهد االمام السني عليه السالم لرعاية 
اطفال التوحد  يف حمافظة البرصة منها قصة 
العراق  داخل  تشخيصها  تم  ان  بعد   طفلة 
الذهاب  ال  أهلها   اضطر  العقيل  بالتخلف 
بالتوحد  تشخيصها  فتم  البلد  خ��ارج  ال 
املعهد،  يف  استقباهلا  تم  فقد  الشديد  العقيل 
والذي يؤسف كان ذووها يعانون من شدة 
حالتها وايذائها لنفسها ولألخرين وبصورة 
نراها  والتدريب  واملتابعة  ال  بفضل  دموية 
ول  االبتدائي  الثاين  الصف  يف  طالبة  اليوم 

المد«.

وذكر معاون مسؤول القسم« استقبل معهد 
االمام السني عليه السالم يف حمافظة ميسان 
جنوب العراق طفال كان لديه توحد شديد 
اضطر  مما  باالنتباه  وتشتت  الركة  وفرط 
اهله ال حبسه يف غرفة صغرية بعد ان ُيرّبح 
ان  بالرضب من قبل والده ، موضحا« بعد 
التدريب  خالل  ومن  الطفل  املعهد  استقبل 
االدارة  ومتابعة  االه��ل  وجهود  واملتابعة 
تم  السالم  عليه  الشهداء  انفاس سيد  بربكة 
باالطفال  اشبه  طفل  ال  بحالته  الوصول 
االسوياء وخيرج مع والده واهله ال السوق 
سريا  االربعني  زيارة  ال  يذهب  ان  وطلب 
عىل االقدام«. مشريا ال ان« املعاهد نجحت 
يف تأهيل عدد من االطفال وحاالت صعبة 
من  املبذولة  واجلهود  املتابعة  خالل  من  و 
متابعة  خالل  ومن  واملدربات  املدربني  قبل 
فعىل سبيل  إدارة  قبل  من  ومبارشة  مستمرة 
 )  80 العام)  هلذا  معاهدنا  من  خترج  املثال 
وتم  صعبة  حاالت  من  يعانون  كانوا  طفاًل 
الوصول هبم لنراهم أطفاال اسوياء ملتحقني 
الذكر  تستقبل  املعاهد  ان  مبينا«  باملدارس، 
واالناث ضمن فئات عمرية من ) 3 ال 12( 
سنوات«. واجلدير بالذكر ان العتبة السينية 
السني  االمام  مركز  بانشاء  بدأت  املقدسة 
انطالقا  التوحد  اطفال  لرعاية  السالم  عليه 
اكرب  الستيعاب  االجتامعية  مسؤوليتها  من 
قدر ممكن من االطفال املصابني باضطراب 

التوحد.

   برامج متقدّمة للمعالجة...
العتبة الحسينية تسّخر كوادرها لعالج األطفال المصابين بالتوّحد
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تذليال للصعوبات التي يالقيها المصابون بالشلل النصفي والكامل وتخفيفا لمعاناتهم ابرمت العتبة الحسينية 
المقدسة مع مركز )فيزكا( التركي احد اجود المراكز المتخصصة في مجال العالج الطبيعي واالطراف الصناعية 
في تركيا عقدا إلنشـــاء مركز متطور للعالج الطبيعي والفيزيائي يقدم خدماته الصحية لمعالجة اصابات الحبل 

الشوكي كحاالت الشلل النصفي والكامل.

االحرار: حسين نصر  تصوير صالح السباح  

العتبة الحسينية المقدسة تتعاقد إلنشاء
 مركز متطور للعالج الطبيعي والفيزيائي في كربالء

 تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: حسن خليفة
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املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  ع��رّبَ  وق��د 
للعتبة  ال��رشع��ي  امل��ت��ويل  ال��ك��رب��الئ��ي 
الوفد  استقباله  خالل  املقدسة  السينية 
السيني  بالصحن  مكتبه  يف  ال��رتك��ي 
الرشيف عن سعادته بالتعاون مع رشكة 
الطبيعي  العالج  االول يف جمال  »فيزكا« 
واالطراف الصناعية يف تركيا، موكدا ان 
العتبة السينية املقدسة ستعمل عىل توفري 
مساحة كبرية تكفي لبناء املركز وملحقاته 
االلتزام  رضورة  عىل  ومشددًا  االخرى، 
باملسائل الرشعية اخلاصة بعالج املرىض 

املصابني بالشلل.
وتوّجه  امل��ب��ادرة  ه��ذا  سامحته  وب���ارك 
القدير  املول  لدعاء  كفيه  رافعا  بكلامته 
بعد  داعيا  والسداد  التوفيق  يف  يزيد  ان 
عليه  ال  )صىل  وآله  حممد  عىل  الصالة 
وآله(: »اللهم بارك لنا يف مرشوعنا هذا، 
واجعل  عندك،  قبول  موضع  واجعله 
للمرىض  ومباركة  عظيمة  خدمة  فيه 
بقية  يف  ووفقنا  عباِدك،  وبقية  واملعاقني 
املشاريع التي ختدم اجلميع، واجعله ناميا 
صاعدا يف اعىل عليني يا ارحم الرامحني«.

وجرى توقيع العقد بحضور خمتصني يف 

الشؤون  قسم  رئيس  بينهم  الطب  جمال 
الطبية يف العتبة السينية املقدسة الدكتور 

لؤي امني الكيم. 
مدير  الساعدي  ي��ارس  الدكتور  واش��ار 
»عقد  ان  ال  دي��رم��ان  ال���وارث  م��رك��ز 
والفيزيائي  الطبيعي  العالج  مركز  انشاء 
الشوكي  البل  اصابات  ملعاجلة  املتطور 
والكامل،  النصفي  الشلل  وح���االت 
جاء مكمال للمرشوع الذي اقامته العتبة 
ان  مبينا:  سنتني«،  قبل  املقدسة  السينية 
»ما سيصبح عليه املركز يف البداية يتمثل 
بانشاء مركز متكامل يضمن وجود كافة 

يقدم  كذلك  الطبيعي،  العالج  ان��واع 
كام  املجتمع  فئات  كافة  ال  اخلدمات 
ال  اضافة  املناسبة  بأسعاره  سيتميز  انه 
الشهداء  لعوائل  املالية  الظروف  مراعاة 

واملجاهدين والعوائل املتعففة«.
العتبة  مساعي  ع��ىل  الساعدي  واك��د 
ك�  الديثة  التقنيات  بإدخال  املقدسة 
ال  يدخل  مل  الذي  االمل��اين«  »الروبوت 
)اهلايدرو  العالج  ولتعزيز  بعد،  العراق 
ج��دا،  املهم  ب��امل��اء  ال��ع��الج   - ف���ريايب( 
خ��اص  ق��س��م  ان��ش��اء  سيتم  وك��ذل��ك 
مرض  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  ب��الط��ف��ال 
بالشلل  يعرف  ما  او  باليس«  »سبربل 
يف  العاملة  الكوادر  وستكون  الدماغي، 
املركز كوادر تركية وعراقية تدرب وفق 
تغطية  منه  آملني  العاملية  النظم  احدث 
كامل  بشكل  العراقي  املجتمع  حاجة 

دون اللجوء ال مركز خارج البالد«. 
مدير  اوزكور  الدكتور  حتدث  جانبه  من 
قائال:  الطبيعي  للعالج  فيزكا  مركز 
املقدسة  كربالء  مدينة  بزيارة  »ترشفنا 
بمركز  خ��اص  عقد  بتوقيع  وسعدنا 
يف  تعال  ال  وبعون  الطبيعي،  العالج 
جلب  ع��ىل  سنعمل  العاجل  القريب 
احدث التقنيات املوجودة يف العامل، ونبدأ 

بتجهيز االجهزة الطبية وملحقاهتا«.
تم  الذي  »العقد  ان  اوزك��ور:  واوض��ح 
سنوات  مخس  مل��دة  اب��رم  اليوم  توقيعه 
ونأمل بان تكون هذه اخلطوة هي املرحلة 
االول التساع العمل مع العتبة السينية 
الطبيعي  ال��ع��الج  جم���ال  يف  امل��ق��دس��ة 

والتأهيل الطبي«.
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واس��ت��ذك��ارا  االب����رار  للشهداء  ختليدا 
لتضحيات السجناء وتزامنا مع تضحيات 
االمام السني »عليه السالم« اقام جمموعة 
من السجناء السياسيني مؤمترهم السنوي 
الثاين اخلاص بالسجناء السياسيني والذي 
بالصحن  االنبياء  خاتم  قاعة  حتتضنه 
السيني املقدس وحرضه املتويل الرشعي 
الشيخ  سامحة  املقدسة  السينية  للعتبة 
اضافة  عزه«  »دام  الكربالئي  املهدي  عبد 
العراقية  الديار  مفتي  عن  ممثل  لضور 
ومن  السياسيني  السجناء  من  كبري  وعدد 
بدئ  حيث  العراقية،  املحافظات  خمتلف 
الذكر الكيم تالها  بتالوة اي من  املؤمتر 
عىل مسامع الضور قارئ القران الكريم 
ياسني  طه  السابق  السياس  والسجني 

سامل. 

السجناء صوت الضمير والوعي
كلمة  الكربالئي  الشيخ  القى  وبعدها 
يف  االي��ام  ه��ذه  نعيش  ونحن  فيها:  ج��اء 
)عليه  السني  االمام  مظلومية  استذكار 
السالم( ومبادئ نضته بعد انقضاء تلك 
واالختبار  االبتالء  حقبة  الزمنية  القبة 
للسجناء ولنا بالسجن ايام الطاغية حيث 
االختبار  واجتياز  للنجاح  تعال  ال  وفقنا 
ما  نستذكر  وب��دورن��ا  وك��رم��ه،  بلطفه 
املبدئية السينية لإلنسان الرسايل  تقتضيه 
السجني، لو اخذنا بنظر االعتبار ان لدينا 
انسانا رساليا وانسانا اخص وهو االنسان 
الرسايل السجني الذي ال ينبغي ان يتوقف 
عن اداء مهمته الرسالية، هؤالء السجناء 
واليقظة  والوعي  الضمري  صوت  مثلوا 
املوقف  وجسدوا  الطاغية  ايام  االسالمية 

اعظمه  وما  جائر  سلطان  امام  السيني 
من موقف، وان يف أي زمان ومكان حتى 
هناك  السالم«  »عليهم  االنبياء  زمن  يف 
وخط  الق  خط  مها  يتصارعان  خطان 
الرش  وخ��ط  اخل��ري  خ��ط  وه��ن��اك  الباطل 
فهذان اخلطان يتصارعان فالبد ان يكون 
اصالح ورجال حيملون رسالة االصالح 
الرسالة  هذه  محلنا  كام  علينا  جيب  لذلك 
بحملها  نستمر  ان  الطاغويت  الكم  ايام 
ورؤية  واض��ح  برنامج  ال  حتتاج  ولكن 
واضحة واليات تتناسب مع طبيعة الزمان 

واملكان.
 لكل سجين رسالة سامية

للثلة  ينبغي  الكربالئي:  الشيخ  واضاف 
ان  يعتربوا  ال  ان  السجناء  من  املؤمنة 

تحت شعار
)صمود السجناء السياسيين من ثمار الطف الخالدة(

العتبة الحسينية المقدسة تحتضن المؤتمر السنوي 
األحرار/ قاسم عبد الهادي ـ تصوير/ محمد القرعاويالثاني للسجناء السياسيين
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الكم  من  باخلالص  انتهت  قد  مهمتهم 
وفساد  انحراف  هناك  فطاملا  الطاغويت 
والباطل  ال��ق  بني  رصاع  وهناك  وب��الء 
االنسان  يتحرك  ان  فالبد  وال��رش  واخل��ري 
مدروس،  وبرنامج  هدف  وفق  السجني 
مهام  يف  نكتفي  ان  الصحيح  م��ن  ليس 
منا رسالة سامية  لكل  بل  الروتينية  حياتنا 
ان يطّور نفسه وقدراته وحيمل هم  يمكنه 

امته وجمتمعه وخيتار املوقع املناسب.
والتحلي  الــحــيــاة  مصاعب  تحمل 

بصفات القيادة
أهم  من  ان  الرشيفة:  املرجعية  ممثل  وبني 
التي  امل��واق��ع  ه��ذه  ال  ال��وص��ول  أرسار 
تعال  ال ال  نتوجه  ان  فيها االن هو  نحن 
االرادة  وتتوفر  صادقة  ونّية  طاهر  بقلب 
يف  واملهمة  الساسة  القيادية  للخدمة  فيه 
كام  الياة  مصاعب  نتحمل  وان  املجتمع 
وصربنا  وعانينا  السنني  تلك  يف  حتملناها 
ايضًا  والب��د  االح���رار،  صمود  وصمدنا 
حسنة  ارادة  لنا  تكون  ان  السنني  هذه  يف 
وان  ومشاكلها  الياة  مصاعب  لتحمل 
حسن  من  القيادة  بصفات  منا  كل  يتحىل 
عموم  ورعاية  االخرين  وم��داراة  االدارة 

افراد املجتمع.
في السجن تسلب الحرية

لدار  الرسمي  الناطق  حتدث  جهته  ومن 
العامة  االمانة  وعضو  العراقية  االفتاء 
االسالمية  للوحدة  العراقي  للمجمع 
االرهاب  ملحاربة  الوطني  الفريق  وعضو 
ُيسلب  ما  أول  قائال:  البيايت  عامر  الشيخ 
يف السجن من هذا الكائن الذي نذر نفسه 

حياد  ال  التي  املبادئ  وهي  عظيمة  لقضية 
يوسف  ال  نبي  ونتذكر  الرية  هي  عنها 
السجن  يف  ع��اش  كيف  ال��س��الم(  )عليه 
التي  املبادئ  عىل  بالثبات  ع��دة  سنوات 
مهام  له  كانت  السجن  ويف  منها،  انطلق 
كثرية اصلح من خالهلا الكثري من السجناء 

وهداهم ال الطريق الق.
ارشفة المواقف الخالدة

ارشفة  ب��رضورة  البيايت  الشيخ  وح��رص 
يف  عاشوها  التي  املواقف  جلميع  السجناء 
اخوتنا  كل  من  ليت  ويا  قائال:  السجون 
الذين دخلوا يف السجون ان يدونوا ايامهم 
بالرشيف  اآلن  يسمى  ب��ام  وذك��ري��اهت��م 
االيام  بتلك  وانفسهم  اخوهتم  ويذكرون 
الذكريات  تلك  ال  منهم  ك��ل  وي��رج��ع 
حمطة  هلم  لتكون  االي��ام  هبذه  ويقارنوها 

انطالق جديدة يف كل يوم.
شهداء احياء على الظلم

واخر املتحدثني هو السجني السياس جبار 
نجم عبد الشمري سجني سياس يف سجن 
ايب غريب ملدة 10 سنوات وفق املادة 156 
السنوي  املؤمتر  ان  قائال:  حتدث  وال��ذي 
السياسيون  السجناء  يقيمه  ال��ذي  الثاين 
تتناسى  بدأت  التي  املايض  ذكريات  يعيد 
البيت  اهل  اتباع  عىل  وقع  الذي  والظلم 
حدثت  التي  واملظلومية  السالم«  »عليهم 
باعتبار اننا شهداء احياء عىل جرائم النظام 

السابق.
استذكار  لجرائم النظام السابق

واضاف: ان املنهاج اخلاص بالفل تضمن 

كلامت للسجناء السياسيني وكلمة للشيخ 
الكربالئي وفيلام وثائقيا عرض من خالله 
االحداث التي وقعت يف السجون من اجل 
حيث  املظلومية،  رفع  وقضية  استذكارها 
النظام  جرائم  تتناسى  ب��دأت  الناس  ان 
البعض اصبح يمجده ونسيت  السابق بل 
نحتاج  فنحن  حينذاك،  وقع  الذي  الظلم 
السابق،  النظام  ذلك  بجرائم  التذكري  ال 
السلبيات  من  بالرغم  الايل  النظام  واالن 
حرية  يعيش  الشعب  ان  اال  حدثت  التي 
عن  والتعبري  املليونية  ال��زي��ارات  يف  اكرب 

الرأي.
طاقات وافكار كبيرة لدى السجناء

للحكومة  بالنسبة  نفسه:  الوقت  يف  وبني 
الالية اسست مؤسسة السجناء السياسيني 
دعمها  التي  الرشحية  هب��ذه  اهتمت  التي 
تضحيات  ال  يرتقي  ال  ج���دًا  ضعيف 
ال  ايضا  يرتقي  وال  السياس  السجني 
املستوى املطلوب، وان السجناء الارضين 
خالل  من  العراق  حمافظات  كل  من  هنا 
استجابتهم  وكانت  هلم  املوجهة  الدعوة 
يعد  ايضًا  التجمع  وهذا  قبلهم،  من  طيبة 
كملتقى هلم واستذكارا ومل شمل السجناء 
مشاريع  خترج  بلقائهم  الذين  السياسيني 
من  العديد  فهناك  طيبة،  واف��ك��ار  جيدة 
املواقع  السياسيني استلموا بعض  السجناء 
وعملوا  فيها  ابدعوا  التي  املهمة  واالعامل 
ان  الدولة   من  فاملفروض  جيدة،  بصورة 
عند  املوجودة  الطاقات  تلك  من  تستفيد 

السجناء السياسيني بشكل اكرب.
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افتتح املركز يوم االثنني 2018/10/1 برنامج زينة العباد بصحيفة السجاد 
يف ناحية سومر بمشاركة اربعني مستفيدة 

حيث افتتح الربنامج بمحارضة عن ماهي الغاية من الصالة 
انطالقا من االية الكريمة بسم ال الرمحن الرحيم )واقم الصالة لذكري(.
ومن ثم رشح كيفية التخلص من غياب القلب عن الصالة وعن ذكر ال 

للمحارضة )مريم شرب(
الرسول  لذكرى شهادة سبط  احياء  باقامة جملس عزاء  الربنامج  هذا واختتم 

ص االمام السني عليه السالم وقراءة دعاء الفرج .

مركز المشاريع والنشاطات الثقافية العامة في الديوانية
برنامج ) مسيرة االمام الحسين ع بين الماضي والحاضر ( 

االمام  مسرية   ( عنوان  حتت  برناجما  السبت  يوم  املركز  اق��ام 
السني ع بني املايض والارض ( 

افتتح  حيث  املؤمنات  االخوات  من  مستفيدة  ستني  بمشاركة 
املركز  مسؤول  السعيدي  رمضان  للشيخ  بمحارضة  الربنامج 
السني  االمام  اربعينية  زيارة  احياء  يف  املؤمنة  املراة  دور  حول 
عىل  والتاكيد  السالم  عليها  زينب  بالسيدة  تأسيا  السالم  عليه 
االلتزام بالجاب الصحيح والعبادات والواجبات الرشعية«. 

املركز  حول  تعريفية  كلمة  الزبيدي  وف��اء  املنتسبة  القت  كام 
عىل  املستفيدات  حث  هو  منه  اهل��دف  فيه،  املقامة  والربامج 
خطى  عىل  والسري  السالم  عليهم  البيت  اهل  باخالق  التحيل 

السيدة زينب عليها السالم«.

يف  العامة  الثقافية  والنشاطات  املشاريع  مركز  اطلق 
)براعم  برنامج   2018/9/29 السبت  يوم  الديوانية 
عاشورائية( بمشاركة مجع غفري من اليتام املسجلني لدى 
مؤسسة اليتيم اخلريية يف الديوانية، وتضمن املجلس الول 
من الربنامج: تالوة االفتتاح بصوت الربعم املوهوب باقر 

شهيد)أحد طلبة مرشوع أمري القراء الوطني(.
مقاطع فيديو من سرية واخالق اإلمام السني)ع( وفلم 

)سيد املاء( من انتاج اجلود للرسوم املتحركة.
حمارضة الستذكار وتثبيت املعلومات الواردة يف الفيديو.

االنتظار  فقرة  اللطم،  عزاء  فقرة  السيني،  املرسم  )فقرة 
سلسلة  سيتضمن  الربنامج  أن  ال   الفرج(.ُيشار  ودعاء 
العمرية )6_12( ذكور و  بالفئات  اخلاصة  املجالس  من 

)6__8( اناث.

وسط حضور متمّيز.. انطالق برنامج براعم عاشورائية لعام 1440 هجري
تحرير: حسنين بهية / تصوير: مسلم صالح

نشاط مركز المشاريع والنشاطات الثقافية العامة في الديوانية.. برنامج زينة العباد في صحيفة السجاد
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غري  الدث  وكأن  ال��دث،  تستوعب  لن 
مرئي للحظة من الزمن، ففي فقدان االعزاء 
تكون لظات يتسارع هبا الزمن، عند نقطة 

الصدمة، يتسارع ليصل ال رسعة الضوء.
واجلسدي  ال��روح��ي  ح��ض��وره  ك��ان  نعم 
طاغياٍ يف جملس البحث الوزوي، بمحياه 
عىل  الظاهرة  ابتسامته  ومت��اوج  املالئكي 
نحو غري حمسوس، فمن يراه يشعر بالراحة 
التي  صورته  س��وى  تبق  واالطمئنان،مل 
الصوت  وكانت  جلوسه،  بمكان  تربعت 

الناطق لشخصه العقالين . 
أن  مطلقا،  ايامنا  اخل��زرج��ي  الشيخ  آم��ن 
والعقيدة  البرشية  مستقبل  انقاذ  ال  املفتاح 
فكان  »السيستاين«.  امل��ول  بيد  واملذهب 
اجلهاد  فتوى  ان  املؤمنني  املجاهدين  اول 
الكفائي اطلقت الجهاض التكفري املتطفل 
عىل ارض العراق... ف�)داعش( التكفريي 
كريان  الرافدين  ارض  عىل  ليري  قام 
والزرع.  والرث  لالرض  املميت  اجلراد 
االنسانية  قاتل   . الدموي  العرص  وحش 
واملستهدف علنا الشيعة. فكل من سمع أو 
راى )الدواعش( بدا له االرهاب االسود، 
هم  فكم  ب��ال��ف��ط��رة،  يرفضهم  ان  الب��د 
التي  السوداء  كرايتهم  بالنفاق  واضحون 
تشبه قلوهبم !. كم هم ُمشرتون باملال!.كم 

هم جهالء جهال مطبقًا !.  
وأعلنت  اجلهاد،  اصوات  تصاعدت  حني 
الشد  ابطال  واجهض  القتال،  اجلموع 
الس��ود  اجل���راد  مسري  امل��ق��دس  الشعبي 
يف  ك��ان  »السيستاين«.  االم��ام  راي��ة  حتت 
يشحذون  ال��وزة،  رج��ال  الشد  مقدمة 
جادت  بام  القطعات  كل  ويدعمون  اهلمم 
عليه  اط��ل��ق  تشكيل  ضمن  االن��ف��س  ب��ه 
عراق  عن  للدفاع  والتعبئة  اإلرشاد  »جلنة 

زاخرة  جلنة  املقدسات« 
عن  تتوقف  ال  بالعطاء 
يد حتمل  نقطة معينة  عند 
ببسالة  وتقاتل  السالح 
ال��دع��م  تنقل  واخ����رى 
ال��ل��وج��س��ت��ي ك��خ��الي��ا 
ال��ن��ح��ل ب���ني ق��ط��ع��ات 
والشد،  واالمن  اجليش 

وبذات الوقت يعملون بسامت الدين فهم 
ويعلمون  االم��ام  وصايا  ينقلون  مبلغون 

االخرين امور دينهم ودنياهم.
صعب علينا أن ننقل بطوالت شخص مجع 
كل الصفات وهو يمثل الارض واملستقبل 
ويبني لياة حقيقية غري هذه الياة الفانية.. 
بني  اخل��زرج��ي  الشيخ  عليه  ك��ان  ما  ه��ذا 
انسانا  كان  املجاهدين،  املبلغني  من  اقرانه 
مواظبا  مفكرا  اخل��ل��ق،  دم��ث  رؤي��وي��ا، 
نكتب  ان  صعب  كم  ع��ط��اءات��ه..  كل  يف 
كم  كلامت.  يف  االم��ام  يمثل  شخص  عن 
الصادق  الشيخ  نصف  ان  علينا  صعب 
جملس  كل  يف  عطره  ي��رتك  ال��ذي  ال��ودود 
بِه  نفث  مكان  وآخر  اليه.  يذهب  ومكان 
بجبال  »عالس«  حقول  يف  الطيب  عطره 
كانت  الدين.  ص��الح  يف  الواقعة  محرين 
محلته التبليغية حتمل اسم »محلة االمام عيل 
اللوجستي  الدعم  لتقديم  السالم(«  )عليه 
صنوفهم  بكافة  للمقاتلني  وامل��ع��ن��وي 
الدود  الملة  دخلت  حني  وتوجهاهتم. 
كاملطر  حوهلا  والقنابل  والرصاص  امللتهبة 
الرعب  يرتفع واصوات  والدخان االسود 
املكان،  متآلن  البارود  ورائحة  واهلسرتيا 
والاسم  املحتوم  العنفوان  هذا  كل  وبني 
والرصخات املسعورة التي تنطلق من مجيع 
اجلهات كأنا حرشات تعلن اما  املوت أو 

الياة، يأيت صوت الشيخ مهذبا دافئا مهتام  
وسط  املتأزمة  للروح  مطهرا  باملجاهدين 

فوىض املنازلة بني اخلري والرش: 
بعد  سيأيت  وقاتلوا  اصربوا  االبطال  -ايا 
واملقدسات  فالعراق  النور،  الظالم  هذا 
ص��م��ودك��م  ذم����ة  يف  االن  وال��ش��ع��ب 

وتضحياتكم ... 
اال  يملكها  ال  القوية  االزمات  هذه  فمثل 
والكمة  الشجاعة  جيمع  الذي  الشخص 
صوته  الصعبة..كان  باملواقف  والدراية 
أكثر حيوية، أكثر سطوة فيه تلك املفردات 
قوهتم  تتوحد  املجاهدين  جعلت  التي 
اوغاد  ويزمون  االمور  بزمام  ويمسكون 

)داعش( رش هزيمة.
باهتا،  القمر  ما ان حل اهلدوء وجاء ضوء 
)عليه  عيل  االم��ام  محلة  قلوب  وخفقان 
خارج  متكرة  كامواج  متعالية  السالم( 
ان  اعتقدوا  لكنهم  املبارش  سمعها  نطاق 
العينني  الشيخ أمري يسمعهم وهو مغمض 
بنصف اغامض خمضب بدمه، وهو  ممسك 
اط��راف  ابيضت  حتى  ب��ش��دة  بسالحه 
اصابعه. صعدت روحه ال عليائها مطمئنة 
ان  بعد  درسه  بمكان  تطوف  لتبقى  راضية 
صورته  فضله  والعارفون  زم��الؤه  وضع 
وكأن  جسده  من  اخل��ايل  جلوسه  بمكان 

روحه تطوف عىل الدرس.  

الى روح الشهيد السعيد الشيخ
) أمير رحيم علوان الخزرجي(...

ور
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ح

ب الدافئ.. والُمَطهر للروح الشيخ الُمَهذَّ
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كاتب وكتاب

الشبهة: يذهب بعض الُكّتاب إل وجود تناقض 
مع  صلحه  يف  )ع(  السن  اإلم��ام  موقف  بني 
معاوية ، وموقف اإلمام السني يف الثورة ضد 
يزيد ، فالمر ال خيلو إما أن يكون اإلمام السن 
)ع( عىل صواب واإلمام السني )ع( عىل خطأ  

أو العكس .
اإلمام  موقف  أن  عقائديا  الثابت  من  اجلواب: 
السن )ع( وموقف اإلمام السني )ع( واحد ، 
فال تعارض وال تنايف بينهام ، بمعنى أنه ملا كان 
موقف اإلمام السن )ع( هو الصلح مع معاوية 
كان موقف اإلمام السني )ع( ذلك أيًضا ، وإاّل 
السن  اإلمام  أخاه  وعارض  معاوية  عىل  لثار 
مساندته  التاريخ  ينقل  بينام   ، صلحه  عىل  )ع( 

لخيه اإلمام السن )ع( ومعاضدته.
اإلم��ام  يكون  أن  تعال  ال  ق��ّدر  ل��و  وه��ك��ذا 
موقفه  لكان  ع��اش��وراء  ي��وم  حًيا  ال��س��ن)ع( 
يرىض  وال  )ع(  السني  اإلمام  أخيه  كموقف 
بمبايعة يزيد ، وعىل أساس هذه العقيدة يتضح 
معنى قول رسول ال )ص( ))السن والسني 

إمامان إن قاما أو قعدا(( .
اإلمام  موقف  بني  جًدا  كبري  فرق  هناك  لكن 
اإلمام  مواجهة  وبني  معاوية  مع  )ع(  السن 
حيافظ  معاوية  كان  فقد   ، ليزيد  )ع(  السني 
ُيشّكل  فال   ، اإلسالمية  املظاهر  بعض  عىل 
ُيشّكله  ما  بمقدار  اإلس��الم  عىل  كبرًيا  خطًرا 
يزيد املتجاهر بالفسق والفجور وشارب اخلمر 

وقاتل النفس املحرتمة .

عىل  الثورة  أن  يعلم  كان  )ع(  السن  فاإلمام 
معاوية واستشهاده يف تلك الظروف ال يساعد 
الثورة  الناس إل  عىل تغيري الوضاع وال تقود 
عىل الكم الموي ، لنم مل يتعرفوا عىل ذلك 
تكن  مل  عندهم  والرؤية   ، جيد  بشكل  النظام 

واضحة .
الصلح  إل  )ع(  السن  اإلم��ام  عمد  هنا  من 
ا عّدة خفيت  للناس أمور  مع معاوية ليكشف 
عليهم فقد كشف الصلح حقيقة معاوية الذي 
ا بالدين ، إذ أناَّ عدم التزام معاوية بام  كان متسرّتً
أتفق عليه مع اإلمام السن )ع( أوضح للناس 
أن معاوية وولده يزيد ليسا أهاًل للخالفة وهذا 
الق  هو  )ع(  السني  اإلم��ام  خروج  جيعل  ما 
إاّل  والدنيوية  الدينية  اخلالفة  تليق  وال  بعينه 

بأهل البيت )ع(.
للثورة  الطريق  ُيمّهد  )ع(  السن  اإلمام  فكان 
السينية وُيّيئ الرضية املناسبة هلا ، فقد سلب 
لكم  املزعومة  الرشعية  )ع(  السن  اإلم��ام 
الناس  عند  أمرهم  وأوض��ح  وول��ده  معاوية 
مكانته  لإلسالم  تعيد  عظيمة  لثورة  وهيأ   ،
بعدما  وأحكامه  تعاليمه  عىل  وحتافظ  املرموقة 

أوشكت عىل االندراس .
الناس  رق��اب  عىل  يزيد  تسلط  الطبيعي  فمن 
النبي  جهود  وتذهب  اإلسالم  حمو  إل  سيؤدي 
الرياح  أدراج  )ص( طيلة ثالثة وعرشين عاًما 

ومل يبَق أي أثر للقرآن واإلسالم.
أن دين جده  أدرك اإلمام السني )ع(  من هنا 

حسن عطااهلل الخلخالي

شبهات و ردود
الحسينية  الثورة  حول   

)ج3(

فـــكان اإلمام الحســـن )ع( 
للثـــورة  الطريـــق  ُيمّهـــد 
الحســـينية وُيهّيئ األرضية 
المناســـبة لها ، فقد ســـلب 
اإلمام الحسن )ع( الشرعية 
المزعومـــة لحكم معاوية 
وولده وأوضح أمرهم عند 
الناس ، وهيأ لثورة عظيمة 
مكانتـــه  لإلســـالم  تعيـــد 
المرموقـــة وتحافـــظ على 
تعاليمـــه وأحكامه بعدما 

أوشكت على االندراس..
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للمؤلف: د. الشيخ علي حمود عناد العبادي

ُأصول العقيدة
 في النص الحسيني

من  والب��د  خطرعظيم  يف  )ع(  املصطفى 
 ، الظلمة  الطغاة  وأعوانه  يزيد  مواجهة 
الرض  يف  وعاثوا  الدماء  سفكوا  الذين 

فسادا.
السني  اإلم��ام  يسكت  أن  يمكن  فكيف 
شخصا  يكن  ومل  اخلطورة  تلك  عىل  )ع( 
إمام  هو  وإن��ام  املسلمني  س��واد  من  عاديا 
وإعالء  الدين  حراسة  مهامه  من  معصوم 

كلمة ال إله إال ال 
ومن املعلوم أن الذي يريد اإلصالح ويقف 
القتل، لذا نجد  الظاملني فإن مصريه  بوجه 
الشهادة  طريق  اختار  )ع(  السني  اإلمام 
وحقق بذلك النرص العظيم ، فكانت ثورته 

)ع( انتصاًرا للدم عىل السيف.
اإلمام  موقف  بني  تناقض  أي  يوجد  فال 
اإلم��ام  وموقف  معاوية  مع  ال��س��ن)ع( 
السني )ع( مع يزيد ، بل كل موقف كان 
ولكل  والفطنة،  الوعي  من  عاٍل  قدٍر  عىل 
أن  شأنا  من  التي  وأهدافه  فلسفته  منهام 

حتافظ عىل مصلحة الدين وإعالء كلمته .
اإلم��ام  خ��روج  أن  ج��داًل  افرتضنا  ول��و 
الدنيوية  اخلالفة  لجل  كان  السني)ع( 
، ومطالبة لقه يف اخلالفة  بعينه  فهو الق 
الذي رشطه اإلمام السن )ع( مع معاوية 
بعد  اخلالفة  تكون  أن  الصلح  بنود  فمن   ،
فإن  )ع(  السن  اإلمام  إل  معاوية  هالك 
حدث به حادث فألخيه اإلمام السني)ع( 
وليس ملعاوية أن يعهد إل أحد من بعده ، 
فليس ليزيد أي حق يف اخلالفة ال من قريب 
مستهرت  فاجر  فاسق  وه��و  بعيد  من  وال 

باملقدسات ومل تكن بيعته مرشوعة.
هذا كله ملن ال يؤمن بإمامة اإلمام السني 
باإلمامة - وهو الق-  يؤمن  َمْن  أما  )ع( 
السني  اإلمام  خطوات  عىل  يعرتض  فال 
اخلطأ  عن  معصوم  إمام  لنه  وثورته  )ع( 
أقواله  مجيع  يف  تعال  ال  من  مسدد  وهو 

وأفعاله وتقريراته.

كتاب يبحث يف أصول العقيدة واملعرفة اإلسالمية يتناول يف طياته معرفة ال تعال 
بأقسامها وكذلك أهم حيثيات التوحيد وأقسامه وباقي الصول من نبوة وإمامة 

ومعاد.
واعتمد الكاتب يف البحث عىل كلامت اإلمام السني عليه السالم حسب تقسيم 

املفاهيم العقائدية وبحسب الرتتيب املنطقي والعلمي.
عليه  السني  اإلمام  كلامت  مع  التعامل  يف  جديدة  طريقة  املحاولة  هذه  »وتعترب 

السالم«.
ويعد هذا الكتاب من أوائل الكتب التي تول حتقيقها وطباعتها قسم التحقيق يف 
مؤسسة وارث النبياء للدراسات التخصصية يف النهضة السينية التابعة للعتبة 

السينية املقدسة
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ي�����خ�����ُل�����ُد وم��������ث��������ُل��������َك  جم������������ٍد  اىل  جم������������ٌد 
ل������ل������ح������ق واالمي����������������������ان ��������ص�������وت�������ك ه�������������ادٌر
������رت ع��������زم��������ًا ان����������ت رف������������ُد ف���������ص����ائ����ِه �������ص������مَّ
�����ن�����ت ����ص���ري���ع���ة وح�����ف�����ظ�����ت ق�����������راآن�����������ًا.. و������صُ
ُع�����ا ذا  ��������ص�������اأن�������ًا  ق���������������رّرت  ال�������������ذي  ان����������ت 
دي�����������ن االإل����������������ه ي�������ك�������اد ُي������ق������ه������ر ُي����ن���������ص����ُب
ف��������������اذا ال����������ق����������رار ي�����������ص�����ر ي�������غ�������دو ث���������ورة
امل����رت���������ص����ى ب��������ن  ي��������ا  ال�������ت�������اري�������خ  ُدرة  ي��������ا 
دي��������ٌن ال..  ك�����ي�����ف  و��������ص�������م�������ح�������ًا..  ال��������ق��������ًا 
ي��������ا �������ص������ي������دي وم������������������داُد ع�������زم�������ك ������ص�����ام�����ٌق
ه�������������ذا م����������������������داُدك خ����������ال����������ٌد اك����������������رم ب����ه
ي�������ا ث������������ورة االح����������������رار ي�������ا ب������������اَب ال����ُت����ق����ى
������ص�����ي�����ظ�����ل ث������������������اأرك راي���������������ة ي��������زه��������و ب���ه���ا
������ص�����ت�����ظ�����ل ��������ص�������ل�������وان�������ا وان����������������ت ح����ق����ي����ق����ة
دم�����ع�����ة ل����������ذك����������رك  ن������ه������ف������و  ان���������ن���������ا  اذ 
روح������ن������ا ت���������ف���������ارق  ال  روٌح  ف�����ح�����������ص�����ن 
ان��������ه اذ  ب������������ه  ال��������������وج��������������ود  ط��������������������اَب 

ت���ت���غ���ي���ب وال  غ�������اب�������ت  م���������ا  ������ص�����م�����������س  ي���������ا 
والأن���������������������َت ك������������ُل احل���������������ِق ان������������ت م������ه������ذُب
امل��������ذه��������ُب ُع���������������اه  اىل  ي���������ع���������وَد  ف�����م�����ت�����ى 
خ������ّرب������وا ه��������م  اذ  ل�������اإ��������ص�������اح  ودع�����������������وَت 
وق�����������������������راُرك االق��������������������رار وه������������و م�����������ص�����وُب
م��������ن ��������ص�������رِّ ط�����اغ�����ي�����ة ال���������زم���������ان م�������ذب�������ذُب
�������ص������رَف������ت م�����ق�����ا������ص�����ده�����ا وع�������������زَّ امل�����ط�����ل�����ُب
ال���������دي���������ن ب�����ا������ص�����م�����ك خ���������ال���������ٌد ُي�����ت�����ح�����ب�����ُب
ل�����ن�����ا ف�����ي�����ه ال�������ك�������رام�������ُة ل�����ل�����ح�����ي�����اِة ُت������رت������ُب
ان��������ت ال���������ص����دي����د اب��������ن ال���������ص����دي����د، االأه������ي������ُب
ه�����������ذي دم������������������اوؤك ل������ل������ك������رام������ِة ُت���������ص����ك����ُب
ان�������������َت ال������ت������ق������ي وان�������������ت ف��������خ��������رًا ي����ن����ج����ُب
ال������������ق ال���������������ص�������ه�������ادة وال�����������ُع�����������ا ي���ت���ط���ي���ب
������ص�����ل�����وى م��������ع االح������������������رار ط�������اب�������ت اط�����ي�����ُب
وُن������ن�������������ص������ُب ل���������اأك���������رم���������ن  ان���������ن���������ا  اذ 
وح�������������ص������ُن اب�������������ٌن ل��������ل��������ك��������رام��������ِة.. ط����ي����ٌب
ري�������ح�������ان�������ة امل��������ب��������ع��������وث، �������ص������ب������ُط اه������ي������ُب

�صليم كرمي الوائلييا ُدّرَة التأريخ
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القول الثاين: انه وتٌر متفرد يف خروجه وان كان غره من االآل 
واال�صحاب الكثرون لكنه يف خروجه من بينهم كان وترًا ، وُرب 
قائل يقول هناك من االآل وال�صحب من كان معه يف ركبه فاأقول 
نعم ولكنهم كانوا تبعًا له ومبعيته ولي�س التابع كفوؤًا للقائد املاجد 

ة والِرفعة وال�صرف. يف الِعزَّ
مبالغة  اخلالدين" فهي  "يف  بقوله  كثرا  اجلواهري  اح�صن  وقد 
رائعة يف ا�صارته ان هناك غره من اخلالدين الكثر ولكنه وتر 
احلياة  يف  ال�صام  عليه  لكرامته  اخلالدين  بن  من  فافرده  فيهم 
ويف املوت وبعد املوت انه �صيد يف الدنيا و�صيد يف نيل ال�صهادة و�صيد 

يف االخرة.
اي   - هو  ووقته  اآنه  به  ي�صفِع" فاراد  مل  االآن  "اىل   : قوله  واما 
مل  ال�صام  عليه  اّن��ه  اي   ، اي�صًا  القارئ  ووق��ت  واآن  اجلواهري- 
ُي�صفع ولن ي�صفع اذ تعدى معنى االآن من القائل اىل القارئ وتعليل 
ذلك انه اآِخر ابِن بنِت نبي ولن ينال احد هذه املنزلة بعده بعد 
ر�صاالِت  و�صلم  واله  عليه  اهلل  �صلى  االأعظم  بجده  اهلل  ختم  ان 

ال�صماء وتعاقَب االنبياء.

البناء كما  انه اح�صن  البيت فنجد  لهذا  الفنية  الناحية  اما من 
اذا  اننا  يف  ومتانته  البناء  ح�صن  لنا  ويتبن  املعنى؛  يف  اح�صن 
افرت�صنا ان كل بيت �صعر ُيبنى مرتِكزًا على مفردة تكون له ا�صا�صًا 
وركنًا فان مفردة "وتر" يف هذا البيت هي اللبنة والركن واال�صا�س 
املعنى ولو رفعناها لتداعى  البيت وعموم  الذي قام عليه جممل 

البيت ومل يبق له ما ُيقيمه ولو ابدلناها باأخرى لوهن ووهى.
اآالف  االأجمل واالأبلغ واالأدق و�صفًا من بن  البيت هو  ولعل هذا 

االبيات التي قيلت يف االإمام احل�صن عليه ال�صام.
بالغًة  حكمًة  اث��ُره  فكان  طويًا  قواًل  اجلواهري  به  اخت�صر  اذ 
جيد  يف  وعقدا  الباغة  ت��اج  يف  درًة  يكون  ان  بذلك  فا�صتحق 

االبداع االدبي.
ومن راأفة اهلل بالعبد انه خفف - برحمته ولطفه- م�صاب املوت 
االثر  وح�صن  الذكر  ب�صلوى  العزاء  ح�صن  ولوال  العزاء  بح�صن 
جلزع النا�س على عظمائهم واولهم نبينا االعظم ور�صولنا االكرم 
�صلى اهلل عليه واله و�صلم .واإين ُاعد هذا البيت من اأجمل واأح�صن 

العزاء.

شرُح بيت الجواهري في اإلمام الحسين )عليه السالم(
ًا إلى اآلَن لم ُيْشَفـِع )2-2( ها الِوْتُر في الخالِديَن ... َفـذَّ فيا أيُّ

بقلم: ح�صان احلديثي
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����ى ب���ال���ب���ق���ي���ِع ال�����زاِه�����ِر ����جَّ ي����ا اأي����ه����ا ال������ك������َرُم املُ���������صَ
ف�����اإل�����ي�����َك ت����خ����َت����ل����ُف امل�����ن�����اق�����ُب ك����لُّ����ه����ا م���������ص����دودًة 
����ُن(امل����َج����لَّ����ُل ب����املَ����ه����اب����ِة زاِه��������دًا  ي����ا اأي����ه����ا )احَل���������صَ
غ����َال����ْت����َك غ���ا����ص���ي���ُة اجَل����ه����ال����ِة ت��ب��َت��غ��ي ث��������اراِت َم����ْن 
ًا ل��ل��ُح�����ص��ِن ح��ق��ي��ق��ًة : ����رَّ اأم�������ص���ي���َت م�����ص��م��وم��ًا ُم���������صِ

وَرح������ْل������َت ُم����ت����ِم����ًا ع������ذاب������اِت ال����ُن����ك����و�����سِ اُلّم�������ٍة 
ي����ا ����ص���ب���َط اأح����م����َد ����ص���ي���دًا ����ص���َح���َر ال�����وج�����وَد ك���م���اُل���ُه 
ي����ا ب�����َن ال����ب����ت����وِل وح�����ي�����دٍر وخ���ل���ي���ف���َة احل�������قِّ ال����ذي 
ُن����ك����راِن����ِه����ْم  ال���ط���ل���ق���اُء يف  ي�������وَم جت�����اَه�����َر  ُح������زن������اُه 
ًة  م�������ودَّ ن����اب����ذي����َن  ت������ن������اَدوا  ال�����ه�����ادي  َح���������ص����رِة  يف 
ه��م  االح������������زاِن  غ�����م�����رِة  يف  م����م����ٍد  اآِل  �����ص����َر  ي�����ا 
واح�������رَّ ق���ل���َب ام���اِم���ن���ا ال�������ص���ب���ِط احل�������ص���ِن ُم�������ص���اِب���رًا 
�����رًا ي���ن���ع���ى و�����ص����ّي����َة اأح����م����ٍد  ج�������اَء ال�����ري�����ُد ُم�����ب�����كِّ
����ُر ع��ل��ى اإم������اٍم ���ص��اِه��ٍد  ِق�����ْف ب��ال��ب��ق��ي��ِع وب���ال�������ص���اِم اأ�����صِ
وه������و االإم�����������اُم املُ���ج���ت���ب���ى واب�������و ال�������ص���م���اح���ِة ك��لِّ��ه��ا 
وق������ِل ال�������ص���اُم ع���ل���ى االأئ�����م�����ِة ب��ال��ب��ق��ي��ع َم�������ص���اِع���ًا 

اأزِه����������ْر ب�����اإ������ص�����راٍق َع�����َل�����يَّ ف������اأَْن������َت ُن��������وُر ال���������ص����اِدِر
ل��ل��ن��اظ��ِر ب�������ص���ائ���رًا  َي���ف���ي�������سُ  ُج��������وٍد  اىل  ت�����ص��ع��ى 
م����ا اأن�������ص���َف ال���ب���اغ���ي م���ق���اَم���َك ي����ا ح���ف���ي���َد ال���ط���اه���ِر
ال���ق���اِه���ِر ُح���ك���َم  َي����ْر�����سَ  مل  ���ب���ًا  ُم���ن���ا����صِ ال���َن���ِب���يَّ  اآذى 
ال���ك���اِف���ِر ب����االأث����ي����ِم  ال�������ص���ري���ع���ُة  ت��ب��ل��ى  اأْن  ه���ي���ه���اَت 
مِل�����ا �����ص����اَء اخَل�������ص���ي���ُم وُث��������مَّ مل ت�����َت�����اآَزِر ���َع���ْت  خ�������صَ
���ِر اخل���ا����صِ ال�����ص��ق��يِّ  ِم�����َن  ي���ن���اَل  اأْن  ل�����َق�����دِرَك  ح��ا���ص��ا 
���ه���اِم ِح�����ْق�����ٍد ظ����اِه����ِر ج���������اُروا ع���ل���ي���َك ج�����ن�����ازًة ب�������صِ
ال����ف����اِخ����ِر امل�����ق�����اِم  ب���اجل���اه���ل���ي���ِة يف  ب������ْل ج������اَه������روا 
����وِد امل���اِط���ِر ���ب���ِل احَل���������صُ ورَم�������وا ����ص���ن���اَم ال��ن��ع�����ِس ب���ال���نَّ
���ِر وت���ن���ا����صُ ب��ح��ك��م��ٍة  ال���ع���ظ���ي���ِم  احِل����ل����ِم  ج���ن���َح���وا اىل 
ال���ن���اك���ِر ب�����ال�����لَّ�����ُدوِد  ال��ت�����ص��ي��ي��ِع ج�����وِب�����َه  يف م����وك����ِب 
دَة الح����ق����ًا يف ال����ط����فِّ ي�������وَم ال���ع���ا����ص���ِر ي���ن���ع���ى امل����������وَّ
���ص��ب��ط ال���ن���ب���يِّ امل�����ص��ط��ف��ى واب������ن ال���و����ص���يِّ ال��ن��ا���ص��ِر
ال������غ������اِدِر غ����������ْدِر  و�����ص����ه����ي����ُد  م����م����ٍد  اآِل  وك����������رمُي 
ُم����ت����واِت����ِر َم���ن���ه���ٍج  يف  ال���ت���ق���ى  اىل  االأن����������اَم  َت����ه����دي 

ى بالبقيِع الزاِهر  حميد حلمي زادةيا أّيها الكَرُم الُمَسجَّ
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اح���ُسّ بالف��زع، ويف عين��ّي الف �ص��وؤال، ويف فمي �ص��راخ 
��ة ال يرحان فم��ي.. منُذ �ص��غري واالمل يف قلبي  وغ�صّ
جزعه، فتته�صم نف�صيتي كل عا�صوراء اىل كلمات نحيلة 
يتخ�صب بها الراأ�س دما، وا�صوات �صماوية اخرى ا�صمعها 
به �صر الع�صق كروح عذبة   يف �صوتي االليم. �صوت يخ�صّ
تلت��ف بروح��ي فاأراب��ُط يف ان�ص��اغ يقين��ي، اباه��ي به��ا 
االنف�س واالأ�صماء ك�)اأرث( عظيم ي�صر مع �صني عمري.   
��ْل يا م��ْن مل تع��رف كرب��اء، جالتها قادم��ة ومعها  متهَّ
�ص��يدي يتو�ص��ح بال�ص��واد ويخج��ل الك��ون م��ن بكائ��ه، 
وا�ص��تمْع ل�ص��رخة املُن�ص��دين كاأنه��م مائك��ة ُين�ص��دون 
مْلح��وَن اجلْم��رة فاجلْمرة..ا�ص��غ جي��دا اأو اأق��راأ بفهم 
ال تاأمت��ن له��وؤالء  الناقري��ن عل��ى دَف اجله��ل فاأن��ك ال 
حت�ص��د منهم غر قب�ص��ة هواء ننت تبقى رائحته معلقة 
بذاكرتك في�ص��تمر جهلك ويزاد تع�صبك واأنت خا�صر ال 

مال. 
متهْل ال تطلق كلماتك جزافا وا�صر! انت كّلك من طن، 
تع��رك املي��اه العذب��ة وترويك االآث��ام، اق��راأ لتعلم ان 
كل �ص��يء من ار�ص��ِه ينه�ُس، حتى الدم �ص��باح عا�صوراء 
يحتفي بال�صهادة بجزٍع يرعب كل مدمٍر لاإ�صام للحياة 

لاإن�ص��انية، ففي كل زم��ان يرهن االن�ص��ان عن وجوده، 
فيتوح��د بق�ص��ية الطف ويتع��دد، الن يف ال��دم واالآالم 
تولد حياة جديدة تتمخ�س عن ان�ص��ان معجون بق�صية 
االإن�ص��ان. والباغي ال يرى اإال من حت��ت قدميه، ويعانق 
بوه��م اجلراثي��م التي ت�ص��يب الفك��ر وت�ص��ود الوجوه. 
ان�ص��حك ان تخل��ْع فك��رك املري�س قبل التل��وث... وكن 
كل  ال�ص��طوح  عل��ى  رفع��ت  اال�ص��تباك  بلغ��ت  اذا  مثل��ي 

عامات انتمائي.  
م��ا زل��ت اح�ُس بالف��زع، ما ع��اد القلب يحتم��ل منة اأو 
وجع��ا والبع���س ينخ��رون �ص��مومهم حتت عب��اءة الليل 
ويتع��رون باللعن��ات والعقل م��ازال غائب��ا رغم براهن 
احل��ق التي تطبع يف االذهان والعقول والذات على مدى 
ال�ص��نن..حتى ابي�ص��ت حدقتي وهي تتو�ص��ل ب�صاحب 
الك��ون وجراح��ي ته��رول، واتك��ئ عل��ى ال�ص��ريح ب��كل 
ع�ص��قي، واأبحر يف معرفة ال�ص��ر العظيم جلمع الكون يف 
بقعة �صوء وت�صبقني دموعي التي من الع�صر اأن تفر من 
قب�صة ال�صواهد وتوثق �صاتها بجمرة اليقن و�صرخة 

احللم و�صرخة القلق الذي ال ي�صغي اإليها كائن .

حيدرعا�صوركلماتي نحيلٌة.. وفي  فمي صراخ ...!
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المة  قضايا  تبني  هو  الوحدة،  يف  البيت  أهل  منهج  معامل  )أبرز 
الكربى، بداًل من القضايا اجلزئية والفئوية حول قضية كربالء، فهو 
مل يتعامل مع العبادة ظاهريًا، كام لو أنا جمرد طقوس وشعائر، بل 
من خالل جوهرها ومضمونا، الذي جعل من رسالة اإلمامةلهل 
البيت )عليهم السالم تتمة لرسالة جدهم النبي )صىل ال عليه و 
الكربى،  القضية  إنا  نعم  للدين،  وإك��اماًل  للنعمة،  وإمتامًا  آله( 

ونتائجها الكرب!
باجلراح  مثخن  أنه  رغم  رسمدي،  آمن  إستشهادي  عرس  كربالء 
شهدت  وال��ذي  اإلنساين،  لألمل  الدم  إنتصار  حيث  واملصائب، 
خالله والدة نشيد الرية الزيل، عىل يد فتية آمنوا برهبم فزنادهم 
الذل،  الكرامة، ورفضت  هدى، إنم إشارة نرص حلقت يف سامء 
الذي حاول الطغاة رسم مالحمه عىل القضية السينية، لكن البارئ 
تراب  أن  هو  والسبب  واملؤمنون،  ورسوله  ذلك  يأبى  وجل  عز 
كربالء حرُّ أكثر من سجانه، فلبوة الطالبيني زينب الوراء )عليها 

السالم( ختاطب يزيد وأزالمه:لن متحو ذكرنا
عبثًا  لكنهم  السينية،  الشعائر  معامل  طمس  حاول  مَمْن  هم  ُكثر 
حاولوا، لن اإلمام السني )عليه السالم( أنجز مهمته يف كربالء، 
عز  للبارئ  حبًا  حترك  والذي  بالشهادة،  الشغف  مسميات  وفق 
وجل، والعمل لجل قضية كربى، للحفاظ عىل الوحدة اإلسالمية، 
والرتكيز عىل إصالح المة، والثورة عىل الظلم والطغيان الموي، 

ومل يقاتل سيد الشهداء طمعًا بالسلطة، لنه مل خيرج أرشًا وال بطرًا، 
عنوان  أفضل  الدم  عطاء  فكان  جده،  لمة  اإلصالح  لطلب  وإنام 

للتواصل مع العامل، ماضيًا، وحارضًا، ومستقباًل.
لكن  الدفني،  الدمع  يتقاطرها  والعيون  المل،  يعترصها  القلوب 
اإلبداع،  غيث  عنده  ينقطع  ولن  فلم  هو  أما  العشاق،  حال  هذا 
وعشرية  لفئة  يعمل  يكن  مل  السني،  بكربالء  الرية  صانع  لن 
إبن  يزيد  يد  فيها مهددة، عىل  باتت الرية  أمة  وطائفة، بل لجل 
الصعاليك سجن قضيته،  أحفاده  يستطيع  لن  الذي  الكباد،  آكلة 
فقصة إنتصار الدم عىل السيف، مل تتكرر إال مع السني، نعم إنه 
من أبناء السامء، صنع ثورة عاملية الوجود برأس خضيب، وجسد 

تريب ورداء سليب!
أحرار وطغاة، ودماء وسيوف، ورؤوس اينعت  لقطف الشهادة، 
وبني  النصار  بني  حوار  نبيها،  بنت  إبن  لتقتل  أسودت  وضامئر 
والطفال،  العيال  شفاه  يالحق  له  طعم  ال  أبيض  وموت  هاشم، 
وساقي العطاشى يتلقى السهام يف عينيه، ويقدم كفيه فداًء لخيه، 
وما بني صوالت الشيوخ وجوالت الشباب، يتقدم املجانني واحدًا 
له  فاإلبداع  وجل،  عز  ال  مرضاة  يف  عشقًا  ليذوبوا  اآلخر،  بعد 
طرائ ق رائعة، لترتجم معنى أن تكون كربالء حرة، رغم أنوف 

الاقدين، إنا كربالء وهي َمْن أعطتني هويتي.

ُحرٌة بال 
حدود! ء

أمل الياسري
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أهله  هم  من  من  الكم  سلب  بالتدريج 
بعد  املجد  نحو  االم��ة  بقيادة  واالول 
اجلحيم  حافة  ال  االمة  لتصل  ال  رسول 
التي  اخلالفة  املاجن.  اجلائر  يزيد  بمبايعة 
كانت امرا اهليا حتولت ال بدعة استغلتها 
اهلوى حتى  الضعيفة وأصحاب  النفوس 
نسيت   .. حتكم  الشيطانية  االرادة  باتت 
االمة تلك اليدين امللوكيتني يف غدير خم 
الدين  بكامل  الناس  لتبرش  رفعت  حني 
القضية  بعد  فيام  لتتحول  النعمة  وإمت��ام 
خدعة  قضية  ال  ساموية  قضية  من  االهم 
بصيص  عن  بحثوا  ممن  جمموعة  قادها 
يستغلوها لتحقيق مرادهم واستمر الال 
حتى تفشى الرطان بجسد االمة ليخرج 
من يطالب بقميص عثامن الذي حتول فيام 
اجللل  االمر  وجاء  الدماء  من  لبحر  بعد 
الذي كتب النهاية املأساوية بغدر الويص 
عيل شهيد املحراب )عليه السالم( ولوال 
وقراءته  القيقي  املسلمني  خلفية  السن 
عليه  ضيق  حتى  معاوية  لدهاء  العبقرية 
من  ادنى  او  قوسني  قاب  وجعله  الوثاق 
فضيحة امره وماهي اال لظة من املعاهدة 
حتى نكث معاوية بالعهد ونقض املواثيق 

السن  صلح  معاهدة  ام��ر  من  يبق  ومل 
املسلمني  اخلليفة  هو  من  اال  السالم  عليه 
السني  صار  بالسم  السن  وباستشهاد 
اذا  بالطاعة  االول  اخلليفة  السالم  عليه 
مات معاوية حتى هذا االمر الذي مل خيف 
بالبيعة  ليطالب  معاوية  نقض  الناس  عىل 

ليزيد ..
الذي  السني  هو  انام  اخلليفة  ليس  يزيد 
بصحراء  لتحارصه  افواجا  الناس  جاءه 
كربالء ومتنعه من املاء لتضييق االمر عليه 
ليسلم االمر للخارج عىل خليفته ومل يكتف 
امام املسلمني من املجاهبة العسكرية حتى 
عليه  خروجهم  وخطأ  يكون  من  ذكرهم 
وأرادهتم لقتله ولكن االذان الصم التي ال 
تقبل ان تسمع للحقيقة وتتقبلها وتوقف 

نزف القيقة يف حماريب الوعي املتمرد .
العقول املتحجرة وقفت حاجزا منيعا امام 
ليتحول  االمور  عودة الق وتسنمه زمام 
يرتكبها  جريمة  ابشع  ال  كربالء  حصار 
وقعت  وانا  خصوصا  اخر  بحق  انسان 

عىل أهم املوجودين يف الدنيا...
 بل ان كل يشء كانوا هم سببا يف وجوده 
من  مهها  التي  الشيطان  اردة  ولكنها 

وتسنمه  الغرق  من  فرعون  عودة  الدنيا 
ترابية  وضاللة  بشيع  ليديرها  االمة  زمام 
قريش  من  االج��داد  ملراد  حتقيقا  جاهلية 
قلوهبم  مؤلفة  االس���الم  دخ��ل��وا  ال��ذي��ن 
تراثهم  م��ن  مابقى  ع��ىل  للسالمة  فقط 
تكن  ومل  له  تعرضوا  الذي  الضعف  بعد 
ليتحكم  الظالم  جاء  حتى  سويعات  اال 
بمصري اجليل اجلديد ليغري كل يشء حوله 
ويرفع راس القيقة عىل سنان الغدر لكنه 
ان  جلاهل  اليمكن  التي  القيقة  ابقى 
الشام  ال  شمسها  لتنتقل  ظهورها  يمنع 
الناس  ويتحول  وجه  عىل  يزيد  وترضب 
ومن  اخلليفة  هو  بمن  االعرف  ال  هناك 
يشء  وطغمته  ليزيد  يبق  مل  اذ  اخلارج  هو 
يكذبون به عىل الناس الذين رفعْت عنهم 

غشاوة الضاللة واملكر...
دمشق  ال  الكربى  زينب  وصوِل  بمجرد 
المل  وسياط  م��أس��اة،  ال  فرحهم  حت��ول 
رضبت حاكم الكفر قبل أساراه، لتسقط 
اهلاشميني  عقيلة  نطقت  عندما  اكاذيبهم 

ببيانا وجه الق لألمة هناك .

حسين علي الشامي

خليفُة 
المسلمين

حسين علي الشامي
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بيئات صالة، كي يكتسب  بإعداد  الولد،  الرتبية: هي مساعدة  قيل يف حتديد 
واجتامعّية  وعقلّية  ونفسّية  جسدّية  سلمية:  إنسانّية  وعادات  سلوكّية  أنامطًا 
وروحّية… يف سبيل نمّو شخصّيته ككّل، نموا كاماًل متكاماًل، وذلك بتحقيق 
توازن مستمّر يف شخصّيته، منسجاًم مع بيئته، متفاعاًل معها، فاعاًل هبا، ومتطّورًا 

بصورة صحيحة وطبيعّية.
والتواصل  املحّبة  خالل  من  الولد  شخصّية  يف  القّيم  جتسيد  يف  الرسة  ودور 
الرسة  لكون  بالغة،  أمهية  يكتسب  السنة،  واملوعظة  بالكمة  يّتسم  الذي 
متّثل النافذة الول التي يطّل منها عىل العامل، واملدرسة الول التي يعيش فيها 
الّب والنان، ويأخذ منها مبادئ النطق والتفاهم، ويامرس فيها متارين املي 
والتفاعل.  التكّيف  عىل  القدرة  فهي  يملك  الذي  املجتمع  متّثل  كام  واللعب، 
أبيه،  وكنف  أّمه،  حضن  يف  سنوات  وأربع  ثالث  بني  ما  يقيض  عادة  فالّطفل 
شخصّيته،  عمق  يف  ترسخ  التي  والعادات  الّسلوك  من  لنامط  خالهلا  خيضع 
لتساهم يف تكوينها وتشكيلها، حّتى اعترب بعض املربني أن هذه املرحلة حاسمة 
يسمع،  ملا  التقّبل  “رسيع  التقليد  طور  يف  يكون  الطفل  لن  جوانبها  بعض  يف 
ورسيع التطّبع ملا يألف”. ويف هذا اإلطار قال بعضهم مبالغًا: أعطني السنوات 

السّت وخذ الباقي.
حتديد معامل الشخصية

الكثري من  فإن  نتاج أرسة مكّوناهتا الساسّية الب والم،  الّطفل هو  أن  وبام 
معامل شخصّيته حتّددها طبيعة الرتبية التي خيضع هلا، الرتبية الناجتة عن اإلطار 
الثقايف واالجتامعي والخالقي والسلوكي الذي يعتمده البوان يف تعاملهم. 
الزوج  أي  الطفل،  عنه  سينتج  الذي  املحيط  عىل  يؤّكد  التوّجه  أن  نجد  لذا 

دور األسرة في تجسيـــــــــــــــــــــــــد القيـــــــــــــــــــم

أّيها اآلباء أبناؤكم يراقبونكم جيدًا 
ويتعّلمون من تصرفاتكم...!

أّيها اآلباء أبناؤكم يراقبونكم جيدًا 
ويتعّلمون من تصرفاتكم...!
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باعتباره  بطوله،  العمر  يدوم  أن  أطفاله  يف  الب  ل�تأثري  ُيمكن 
القدوة التي يستمّدون منها القّوة والتشجيع ويتطّلعون لتقليدها 
لنا  يبدو  وقد  أو صبيانا.  بناتًا  أكانوا  أظافرهم، سواء  نعومة  منذ 
اجلنس  إل  ينتميان  عاديًا وطبيعيًا كونام  أمرًا  ابنه  الب يف  تأثري 
يف  نفسه  التأثري  لألب  يكون  أن  من  يمنع  ال  ذلك  لكّن  نفسه. 
أخالقها  يف  عنه  الصل  طبق  نسخًة  لُتصبح  ستكرب  التي  ابنته 
وترّصفاهتا. نعم هذا صحيح، ُيمكن لألب أن يطبع نفسّية أبنائه 

وبناته وسلوكّياهتم ويكون املثل الصالح هلم، من خالل:
 تعليمهم عن أمهّية الّدراسة والّنجاح يف الياة العملية واإلصغاء 

إليهم ودعمهم.
 تعليمهم مواجهة الّشدائد بشجاعة وعدم املساومة عىل معتقداهتم 
دومًا  والتخطيط  أحالمهم  حتقيق  عىل  تشجيعهم  للغري.  إرضاًء 
محايتهم  بالنفس.  والثقة  االستقاللية  عىل  تربيتهم  ملستقبلهم. 
ذواهتم  احرتام  وتعليمهم  احرتامهم  أنفسهم.  محاية  وتعليمهم 
ولجل  لجلهم  باستمرار  والتضحية  هبم  االهتامم  واآلخرين. 
من  اخلشية  وعدم  مستمّر  بشكٍل  نفسه  احتياجاهتم.تطوير  تلبية 
حّب  عىل  وتنميتهم  رشوط  دون  من  تقّبلهم  هلم.  عيوبه  إظهار 

االنضباط واملثابرة.
اجتامعية  بناء حياة  اآلخرين وكيفية  مع  التعاطي  كيفية  تعليمهم 

صحّية.
تعليمهم كيف تكون العالقة الزوجية املثالية من طريقة معاملته 
لمهم وحّبه وتقديره هلا. بفضله، سُيكّون الصبي فكرًة واضحًة 
عاّم ستكون عليه عالقته بزوجته مستقباًل وكيف جيدر به معاملتها 

والفاظ عليها. 
أسلوب  يف  التفاصيل  أدّق  الطفال  ُيالحظ  وذكرنا،  سبق  وكام 
ويتأثرون هبا حماولني  َمن حوله  مع  تعاطيه  أبيهم وطريقة  عيش 
عليه  ستكون  ملا  حّيا  تصورا  يومياته  يف  يرون  لكأّنم  تقليدها، 

حياهتم يف املستقبل.

أيا الب، أطفالك يراقبونك دون انقطاع ويتعّلمون منك إذا ما 
حتّدثت بلطف مع اآلخرين أو توّليَت عن أّمهم املنهكة من  إعداد 
الوقات  لتمضية  الكثرية  انشغاالتك  حتّديت  أو  املساء  وجبة 

النوعية برفقتهم والضحك معهم.

دور األسرة في تجسيـــــــــــــــــــــــــد القيـــــــــــــــــــم

أّيها اآلباء أبناؤكم يراقبونكم جيدًا 
ويتعّلمون من تصرفاتكم...!

بأجوائهم  ويتكّيف  معه،  ليتفاعل  ويرعاه،  الطفل  سيحضن  الذي  فهو  الول،  بالدرجة  والزوجة 
وهو الذي سيقتبس عنه أخالقه وثقافته ومفاهيمه، فاإلسالم � مثاًل � يؤّكد عىل حسن اختيار الزوج 
والزوجة، ورضورة التوّقف طوياًل أمام العنارص الروحّية والعلمّية والخالقية من الشخصّية أكثر 
َكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم( . رْشِ ن مُّ ْؤِمَنٌة َخرْيٌ مِّ من املظاهر املادّية واجلاملّية: قال تعال يف كتابه العزيز: )َوَلَمٌة مُّ

وعىل أساس هذا تنصح الرسة بالرتبية املتوازنة التي ترّكز عىل: 
-الرعاية اجلسدّية، كي ينمو الطفل قوّي البنية، صحيح اجلسم، مكتمل اليوّية، وهنا جيب االهتامم 

بالتغذية املتنوّعة، والراحة التاّمة، والنوم الكايف، والنشاط املدروس. 
� الرعاية النفسّية، أي أن يعيش االستقرار النفيس، والمن الذايت، من خالل اجلّو الرسي الذي ينتجه 
أبوان متحاّبان متفامهان، يغمرانه باملحّبة الكافّية، والعاطفة املتوازنة والرعاية الواعية، وهذا ما ترسم 
ًة  حدوده اآلية القرآنية: )َوِمْن َآَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَوداَّ
ُروَن( الروم:� الرعاية الفكرّية: وتنجم عن اجلّو الثقايف والروحي  َياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكاَّ ًة إِناَّ يِف َذلَِك آَلَ َوَرمْحَ
الذي يمّيز حياة الرسة، والذي يمكن أن يستجيب لغريزة حب االستطالع عند الطفل، من أجل أن 

يكتشف حميطه، ويعرف طرائق التكّيف مع مكّوناته.
 انطالقًا من هذه النامط من الّرعاية عىل اآلباء والّمهات أن جيتهدوا يف أن يوّفروا لنفسهم:

� حدًا أدنى من الثقافة الطبية الكفيلة بحامية الّطفل يف الاالت الطارئة عىل القل.
� حدًا مقبواًل من الثقافة النفسية التي يتعرفون فيها عىل: � اخلصائص العمرية لكل مرحلة من مراحل 
ومظاهرها  والسلوكية،  النفسية  املشكالت  أسباب   � مرحلة.  كل  تتطلبها  التي  الاجات   � النمو. 

وطرائق معاجلتها.
مرحلة  القل يف  التعليمي، عىل  يواكبوا عملّية حتصيلهم  أن  يستطيعون من خالله  علميًا  � مستوى 

التعليم الساس.
4� معرفة والتزامًا بمفردات القيم الساسية املرغوبة يف شخصية الولد.
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ِحكـــم ومواعـــظ 
من الحياة 

صورة قديمة لكربـــالء ويظهر مرقد 
أبي الفضل العباس )عليه السالم(

15 فائدة للقرفة )شراب الدارسين(

1. الوقاية من الرطان.
2. ينظم مستوى السكر يف الدم.

3. يقلل الكوليسرتول.
4. حتسن وظيفة االدراك.
5. حيسن الدورة الدموية.

6. مضادة اللتهاب املفاصل.
7. مضادة للفطريات والبكترييا.

8. عالج مشاكل اجلهاز التنفيس.
9. مساعدة يف اهلضم.

10. ختفيف وجع الطمث عند النساء.
11. عالج وجع السنان.

12. تساعد عىل تقوية جهاز املناعة.
13. تزيل رائحة الفم الكرية.

14. عالج للصداع.
15. تقلل من التهابات املسالك البولية.

إّن النجف الرشف تفتخُر بالسّيد حممد باقر 
الصدر، فمن عندكم يف قباله؟ إن ال�له تعال 
أعطى هذا السيد ما مل يعطه أحدًا من طاّليب، 
إن هذا الرجل فلتة، هذا الرجل عجيب فيام 
يتوّصل إليه وفيام يطرح من نظريات وأفكار.
اإلمام السيد أبو القاسم اخلوئي )قّدس رسه(

األستاذ يصُف تلميَذُه

كنت  إذا  باالهتامم،  جديرة  تزال  ال  الياة  أن  ستجد   *
تبتسم. 

تبتسم  النتائج حني  * الياة كاملرآة، حتصل عىل أفضل 
هلا. 

ورقة  بتواضع  الياة  ليل  تيضء  مقدسة  شمعة  الم   *
وفائدة. 

يتذوق  أن  دون  حياته  طيلة  يعيش  شخص  البخيل   *
طعم الياة.

* التشاؤم هو تسّوس الياَة!. 
* ال حياة مع اليأس، وال يأس مع الياة. 
* املتشائم ال يرى من الياة سوى ظلها. 

* إين لعجب من الذي يظن الياة شيئًا والرية شيئا 
الول  املقوم  هي  الرية  بأن  يقتنع  أّن  يريد  وال  آخر، 

للحياة وأن ال حياة إال بالرية. 
* الرية هي الياة، ولكن ال حرية بال فضيلة. 

* الياة قصرية، لكن املصائب جتعلها طويلة.
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                  سيرُة الحواريين..
عمرو بن الحمق الخزاعي )رضوان اهلل عليه(

فالسفة ومفّكرون

الحاالت التي ُتكتب فيها الهمزة على نبرة )الكرسي(
1. إذا كانت اهلمزة املتوسطة مكسورة بعد كر مثل: مّتِكئني، ُتْنِشئني.

2. إذا كانت اهلمزة املتوسطة مكسورة بعد ضمة مثل: ُرئس، ُسئلت.
3. إذا كانت اهلمزة املتوسطة مكسورة بعد فتحة مثل: َيئِس، َلئيم، أئمة.

4. إذا كانت اهلمزة املتوسطة مكسورة بعد سكون مثل: سائل، أسئلة.
5. إذا كانت اهلمزة املتوسطة مفتوحة بعد كرة مثل: ِفئة، داِفَئة، مَئة.
6. إذا كانت اهلمزة املتوسطة ساكنة بعد كرة مثل: بِْئر، بِْئس، ِمْئذنة.

عمرو بن المق بن الكاهن اخلزاعي، صحايّب جليل من صحابة رسول  ال )صىل ال عليه وآله(، وأمري املؤمنني، واإلمام السن 
)عليهام السالم(. 

أسلم بعد الديبية، وتعّلم الحاديث من النبي )صىل ال عليه وآله(. 
شهد حروب أمري املؤمنني )عليه السالم( وساهم فيها بكّل صالبة وثبات ، وكان والؤه لإلمام عظياًم حتى قال له )عليه السالم(: 

ليت أّن يف ُجندي مائة مثلك. 
كان عمرو مهتديًا، عميق النظر، وكان من بصريته بحيث يرى نفسه فانيًا يف عيل )عليه السالم(، وكان يقول له بإيامٍن ووعي: ليس 

لنا معك رأي. 
وكان عمرو صاحبًا لجر بن عدي ورفيق دربه، وصيحاته املتعالية ضّد ظلم ااُلموّيني  هي التي دفعت معاوية إل تدبري مؤامرة قتله. 
يوم  كان  إذا  السالم(:  )عليه  الكاظم  اإلمام  وعن  العبادة(،  أْبَلْته  الذي  الصالح  )العبد  ب�  السالم(  )عليه  السني  اإلمام  عنه  عرّب 
القيامة… ينادي مناٍد: أين حواري عيل بن أيب  طالب )عليه السالم( ويّص حمّمد بن عبد ال رسول  ال؟ فيقوم عمر وبن المق 

اخلزاعي، وحمّمد بن أيب  بكر، وميثم بن حييى التاّمر مول بني أسد، وُاويس القرين . 
قتل سنة 50 ه�، بعد أن سجنوا زوجته بغية استسالمه ، وُارسل برأسه إل معاوية، وهو أّول رأس يف اإلسالم حُيَمل من بلد إل بلد.

هو بزرمجهر بن البختكان كان وزيرًا يف حاشية كرى أنورشوان ملك الفرس يف القرن السادس امليالدي، كان حكياًم حمّبًا لهل 
العلم والدب، جعله كرى ندياًم خاصًا له ومربّيًا لولده، ثم سجنه وأعدمه عىل مرأى ابنته والناس.

من أقواله:
- حسن اخللق خري قرين، والدب خري مرياث، والتقوى خري زاد.

� ليت شعري أي يشء أدرك من فاته الدب، وأي يشء فاته من أدرك الدب.
� من كثر أدبه كثر رشفه وإن كان قبل وضيعًا، وبُعَد صيته وإن كان حاماًل، وساد وإن كان غريبًا، وكثرت الاجة إليه وإن كان فقريًا.

� اجلهل هو املوُت الكرب، والعلم هو الياة الرشيفة.
� الكيم يف السجن أسعد من امللك عىل رسيره.

� نصحني النصحاء ووعظني الوّعاظ شفقة ونصيحة وتأديبًا فلم يعظني أحد مثل شيبي وال نصحني مثل فكري.
� استضأت بنور الشمس ونور القمر، فلم أستضئ بضياء أضوأ من نور قلبي.

بزرجمهر )القرن السادس الميالدي(
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ُيعلن قسم التربية والتعليم في العتبة الحسينية المقدسة، 
عن حاجته للتخّصصات العلمية واإلنسانية وطرائق تدريسها، 

والعلوم النفسية والتربوية، من حملة الشهادات العليا.

إعــــــــالن

لالستفسار االتصال على الرقم:
 07 6 0 2 3 5 9 8 2 5


