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طلب���ة وأس���اتذة الجامع���ات العراقي���ة بمختل���ف دياناته���م
موحد في كربالء
 18يشاركون بموكب عزاء حسيني ّ
 36األسرة واكتساب القيم والعادات

ُ
الصمت والبالغة
من يؤمن بيشء يعمل عليه وهكذا من يقول اين اؤمن بوالية امري املؤمنني عليه السالم واالئمة املعصومني عليهم السالم من بعده
جيهد نفسه عىل التمسك بتعاليمهم فتارة تكون واضحة وتارة يلجأ اىل من يفرسها له ويستنبط منها احلكم الرشعي  ،واليوم نرى
املرجعية العليا يف النجف االرشف بمثابة امللجأ واملأوى ملا يعرتضنا من اشكاالت ُ
وشبهات  ،هلذا فان سامحة السيد عيل احلسيني
السيستاين «دام ظله الوارف» يسري عىل خطى اهل البيت عليهم السالم يف كيفية التعامل مع االخرين جهد امكانه ومن بني اروع
صفاته هي جتسيده ملقولة اإلمام عيل عليه السالم والبعض يقول اهنا لإلمام احلسن عليه السالم والنتيجة ال فرق بني االب واالبن
بذ القائلني ،».....الصماّ ت هو الذي يصمت مهام اثري من لغط امامه واذا تكلم ّ
ونص املقولة « كان أكثر دهره صماّ تا ،فإذا قال ّ
بذ
املتقولني واجلهلة بينام يف
القائلني أي اسكتهم ببالغته ،ولنا شواهد كثرية عىل ِحلم السيد «دام ظله» يف صمته وعدم رده عىل لغط
ّ
مواقف اخرى عندما حتدّ َث غيرّ االمور رأسا عىل عقب ومنها فتوى اجلهاد الكفائي  ،فان دوره هذا هو من صميم ثقافة اهل البيت
عليهم السالم يف كيفية التعامل مع االوضاع الراهنة .

سورة النمل
��ه لهَ ُ دً ى َو َرحمْ َ ٌ
��ة ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِنيَ {النمل }77/إِ َّن َر َّبَ��ك َي ْق يِض َب ْين َُهم
َوإِ َّن ُ
بِ ُح ْك ِم ِ
يم {النملَ }78/فت ََو َّك ْل َعلىَ هَّ
اللِ إِ َّن َك َعلىَ
��ه َو ُه َو ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َع ِل ُ
الحْ َ ��قِّ المْ ُبِ ِ
الص َّم
ني {النمل }79/إِ َّن َك لاَ ُت ْس ِ��م ُع المْ َ ْو َتى َولاَ ُت ْس ِ��م ُع ُّ
نت هِ َب ِ
ادي ا ْل ُع ْم ِي َعن
الدُّ َعاء إِ َذا َو َّل ْوا ُمدْ بِ ِر َي��ن {النملَ }80/و َما َأ َ
َضلاَ َلتِ ِه ْم إِن ُت ْس ِم ُع إِلاَّ َمن ُي ْؤ ِم ُن بِآ َياتِنَا َف ُهم ُّم ْس ِل ُم َ
ون {النمل}81/
��ن أْ َ
ال ْر ِ
ض ُت َك ِّل ُم ُه ْم َأ َّن
��ع ا ْل َق ْو ُل َع َل ْي ِه ْم َأ ْخ َر ْجنَا لهَ ُ ْم َدا َّب ًة ِّم َ
َوإِ َذا َو َق َ
اس َكا ُن��وا بِآ َياتِنَا لاَ ُي ِ
وقن َ
��و َم َن ْحشرُ ُ ِمن ُك ِّل
ال َّن َ
ُون {النملَ }82/و َي ْ
ُأ َّم ٍ
وز ُع َ
��ة َف ْو ًجا مِّمَّن ُي َك ِّذ ُب بِآ َياتِنَا َف ُه ْم ُي َ
��ون {النملَ }83/ح َّتى إِ َذا
َجاؤُ وا َق َ
��ات َو مَ ْل تحُ ِ ُ
يطوا هِ َبا ِعلْماً َأ َّم��ا َذا ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون
��ال َأ َك َّذ ْب ُتم بِآ َي يِ
��م لاَ َي ِ
نط ُق َ
ون
{النم��لَ }84/و َو َق َع ا ْل َق ْ
��و ُل َع َل ْي ِهم بِ�َم�اَ َظ َل ُموا َف ُه ْ
{النملَ }85/أ مَ ْل َي َر ْوا َأ َّنا َج َع ْلنَا ال َّل ْي َل لِ َي ْس ُكنُوا ِف ِ
ار ُم ْبصرِ ً ا
يه َوال َّن َه َ
إِ َّن فيِ َذلَِ��ك آَل َي ٍ
��و ٍم ُي ْؤ ِمن َ
��و َم ُين َف ُخ فيِ
ُون {النم��لَ }86/و َي ْ
��ات ِّل َق ْ
ات َو َم��ن فيِ أْ َ
ض إِلاَّ َمن َش��اء هَّ ُ
الس�َم�اَ َو ِ
ال ْر ِ
الل
ُّ
الص��و ِر َف َف ِز َع َمن فيِ َّ
ال تحَ ْ َس ُب َها َج ِ
َو ُك ٌّل َأ َت ْو ُه َد ِ
ين {النملَ }87/و َت َرى الجْ ِ َب َ
امدَ ًة َو ِه َي
اخ ِر َ
اب ُص ْن َع هَّ
ش ٍء إِ َّن ُه َخبِ ٌري بِماَ َت ْف َع ُل َ
الس َ��ح ِ
اللِ ا َّل ِذي َأ ْت َق َن ُك َّل يَ ْ
ون
مَ ُت ُّر َم َّر َّ
{النمل}88/

تفسيرالسورة
(  ) 77وانه هلدى ورمحة للمؤمنني فإهنم املشفعون به
(  ) 78ان رب��ك يقيض بني بني إرسائيل بحكمته وهو احلق وهو
العزيز فال يرد قضاءه العليم بحقيقة ما يقيض فيه وحكمته
(  ) 79فتوكل عىل اهلل وال تبال بمعاداهتم انك عىل احلق املبني
(  ) 80انك ال تس��مع املوتى وال تس��مع الصم الدع��اء إذا ولوا
شبهوا باملوتى والصم لعدم انتفاعهم بام يتىل عليهم
مدبرين ّ
(  ) 81وم��ا أن��ت هبادي العمي حي��ث إن اهلداي��ة ال حتصل اال
بالبرص ان تس��مع ما جيدي اس�ماعك اال من يؤمن بآياتنا من هو
يف علم اهلل كذلك فهم مسلمون خملصون
(  ) 82وإذا وقع القول عليهم وهو ما وعدوا به من الرجعة عند
قيام املهدي عليه السالم أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم ان
الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون
ويف ال��كايف ع��ن الباقر عليه الس�لام قال قال أم�ير املؤمنني عليه
السالم ولقد أعطيت الست علم املنايا والباليا والوصايا وفصل
اخلط��اب واين لصاح��ب الك��رات ودولة ال��دول واين لصاحب
العصا وامليسم والدابة التي تكلم الناس
ثم قال عليه الس�لام ال تس��ألوين عام يكون بعد هذا فإنه عهد إيل
حبيبي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ان ال اخرب به غري عرتيت
(  ) 83وي��وم نح�شر م��ن كل أم��ة فوجا يعني ي��وم الرجعة ممن
يك��ذب بآياتنا يعن��ي باألئمة عليهم الس�لام فهم يوزعون حيبس
أوهلم عىل آخرهم ليتالحقوا
(  ) 84حت��ى إذا جاؤوا إىل املحرش ق��ال أكذبتم بآيايت ومل حتيطوا
هب��ا علام اماذا كنتم تعملون أم اي يشء كنتم تعملون بعد ذلك إذ
مل يفعلوا غري التكذيب

أخبار

ومتابعات

باألرقام

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تعلن استعداداتها لزيارة
االربعين وتؤكد نشر عناصر مدربة .
• (الشيخ عدنان العاني) رئيس رابطة علماء االعتدال:
ان زيارة االربعين تفضي برسالة للعالم ان المسلمين
موحدين كون زيارة االربعين هي زيارة لشخصية تمثل
رسول اهلل وتمثل اهل البيت عليهم السالم.

العتبة الحسينية المقدسة تطلق منظومة متطورة
للكشف عن المطلوبين والمجرمين

• ( ) 9آالف م��وك��ب حسيني
خدمي داخل وخارج مركز المدينة
تم تسجيلها في قسم الشعائر
والمواكب في العتبة الحسينية
المقدسة وشرطة كربالء.

•( )2000مقاتل من الحشد
الشعبي لتأمين صحراء النجف
وتعزيز بعض النقاط العسكرية
اثناء زيارة االربعين.

اعلن مركز املراقبة االلكرتونية يف العتبة
احلسينية املقدسة ع��ن تنصيب منظومة
ك��ام�يرات عالية الدقة والتقنية بإمكاهنا
ك��ش��ف امل��ط��ل��وب�ين يف ق��ض��اي��ا االره���اب
واهلاربني من القانون قبل وصوهلم االسوار
اخلارجية ملدينة كربالء املقدسة .أكد ذلك

(رس��ول فضالة) مسؤول املركز ،مضيفا
ان مركز املراقبة نرش ايضا الكامريات يف
االب��واب الرئيسية واملداخل املهمة داخل
مدينة كربالء القديمة واملناطق املجاورة هلا.
موضحا ان عملية املراقبة تتم عن طريق
ادراج صورهم ضمن برامج معينة وخالل
تواجدهم حتت غطاء الكامريات يتم بث
اشعار اىل غرف التحكم ألجراء الالزم.
ويذكر ان مركز املراقبة االلكرتونية قد اعلن
يف وقت سابق عن متكنه من ضبط اكثر من
 700متهم بالرسقة وإحالة املجرمني اىل
اجلهات االمنية املختصة يف مدينة كربالء
املقدسة.

الحشد الشعبي يفكك خلية لعصابات (داعش) في الموصل

•( )76مليون دينار توفرها
وزارة الصناعة والمعادن
عن000انجازها صيانة معمل
سمنت الكوفة.

متكنت قوات احلشد الشعبي حمور نينوى من تفكيك
خلية إرهابية تابعة لعصابات (داعش) يف الساحل
األيمن ملدينة املوصل.وذكر موقع إع�لام احلشد:
أن قوة خاصة من احلشد الشعبي ووفق معلومات
استخبارية دقيقة متكنت من تفكيك خلية داعشية
كانت تنوي القيام بعملية إجرامية ضد القوات األمنية
يف الساحل األيمن ملدينة امل��وص��ل .وأض���اف :أن
القوات ضبطت خالل العملية مواد تفجري وقذائف
تستخدم يف صناعة العبوات الناسفة وقنابل يدوية.

4

• مديرية هندسة الميدان لهيئة الحشد الشعبي شرعت
بعملية رفع األلغام والعبوات الناسفة التي زرعتها عناصر
(داعش) في مناطق غرب ديالى.

• الشركة العامة للسكك الحديد العراقية تنجز اعمار ()18
عربة نقل للمساهمة في زيارة اربعينية اإلمام الحسين
(عليه السالم).
(الدكتور مازن بن طاهر الشريف) رئيس االتحاد العالمي االسالمي
للتصوف في تونس:ان االنسانية اذا ارادت مكافحة االرهاب والتخلص
من االفكار التكفيرية فعليها ان تستمد مبادئها من رسالة الحقوق
لالمام السجاد عليه السالم.

معمل إلنتاج االدوية بمواصفات عالمية سيرى النور قريبا 00
في مدينة كربالء
ابرمت رشكة خريات السبطني التابعة لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
عقدا مع الدكتور الصيدالين (حممد شاكر مهدي) إلنشاء معمل ادوية الوارث
يف حمافظة كربالء املقدسة الذي يعد االول من نوعه يف املدينة .أكد ذلك املهندس
االستشاري (فوزي حمسن الشاهر) املدير املفوض للرشكة ،مضيفا ان الرشكة
خصصت ارضا مساحتها ( 24دونام) قرب مدينة االمام احلسن املجتبى (عليه
السالم) للزائرين الواقعة عىل طريق (كربالء -النجف) إلنشاء املرشوع ،مبينا ان
الكوادر اهلندسية والفنية ستبارش بالعمل بعد زيارة األربعني.
وأوضح الشاهر ان املعمل سيكون نواة لصناعات دوائية متكاملة ،فضال عن
املحاليل الطبية ،منوها اىل ان املرحلة االوىل ستتضمن صناعة  150نوعا من
االدوية واملضادات احليوية .مشريا اىل ان املعمل حاصل عىل امتياز من احدى
الرشكات الكندية املتخصصة بصناعة االدوية اضافة اىل موافقة وزارة الصحة
العراقية .ولفت الشاهر اىل ان املدة الزمنية املقررة النجاز املرشوع تبلغ  12شهرا.

فرقة العباس القتالية تجدد فرض حظر على الطيران المس ّير في سماء كربالء
حذرت قيادة فرقة العباس (عليه السالم ) القتالية الطريان املسيرّ
من التحليق يف سامء كربالء خالل زي��ارة األربعني ،وهددت
بإسقاط أية طائرة حت ّلق دون تنسيق مسبق .وأكدت قيادة الفرقة
اهنا ستسقط أية طائرة مسيرّ ة حت ّلق يف سامء مدينة كربالء دون
تنسيق مع قيادة عمليات الفرات األوسط والعتبتني احلسينية
والعباسية املقدستني ،كاشفة عن إسقاط ثالث طائرات يف زيارة
العارش من املحرم األخرية بعد أن ح ّلقت دون إخبار .واشارت
القيادة اىل أن اجلهات املختصة التابعة للفرقة تعمل عىل إنشاء أكرب
منظومة صيد واقتناص للطائرات املسيرّ ة يف املنطقة ،ومن املؤمل
أن يتم إنجازها العام املقبل.
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مست ّقاة من الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي في الصحن الحسيني الشريف 2018/10/19

ُ
جهاد اإلمام الحسن
َ
أرضية
ورث اإلمام احلسن (عليه السالم)
ّ
بعد شهادة أمري املؤمنني (عليه السالم) وهذه
أرضي ًة باملستوى املطلوب،
األرضية مل تكن
ّ
وهذا الظرف الذي واجهه اإلم��ام احلسن
اجلو
(عليه السالم) كان ظرف ًا صعب ًا ،ولذلك ّ
العام الذي كان حييط باإلمام احلسن (عليه
السالم) كان ج� ّ�و ًا تشوبه مشاكل عديدة،
جو أعداء اإلمام احلسن (عليه السالم)
هناك ّ
جو ُيفرتض أن يكون من
هذا ّأو ًال ،وهناك ّ
أتباع اإلمام احلسن (عليه السالم) هذا األمر
الثاين ،واألم��ر الثالث هو شخص اإلمام
احلسن (عليه السالم) ،أنا أحتدّ ث اآلن عن
األول الذي كان حييط باإلمام احلسن
األمر ّ
العدو ،-وما
(عليه السالم) من ُبعد -أي
ّ
العدو عىل حماولة االنتصار
هي قدرة ذلك
ّ
عىل اإلمام احلسن (عليه السالم) ،واألمر
الثاين تلك املجموعة املحيطة باإلمام احلسن
(عليه السالم).
ً
سأمر عليه رسيعاّ ،
العدو
ألن
األول
ّ
األمر ّ
ّ
الذي كان أمام اإلمام احلسن (عليه السالم)
العدو الذي كان أمام أمري املؤمنني
هو عني
ّ
ً
عدوا ال
(عليه السالم) ،وهذا
العدو كان ّ
ّ
أي يشء،
أي يشء أو يفرتي ّ
ُيبايل أن يرتكب ّ
ّ
اخلاصة به مثل :مل
العدو بعباراته
ألن هذا
ّ
ّ
ّ
حتجوا ،مل
أقاتلكم لكي تصوموا أو تصلوا أو ّ
يكن هذا سبب القتال وإنّام كان القتال ح ّتى
أتأ ّمر عليكم!! والذي يطلب اإلمرة بام هي
إمرة وبام هي سلطنة ال يبايل بالوسائل ،يقتل
املهم هذا عنده ،بل
ويشرتي الذمم ليس ّ

العدو
املهم أن حي ّقق ذلك املأرب ،فإذن هذا
ّ
ّ
عندما يتم ّتع هبذه القدرة من التجييش ومن
املال ومن رشاء الذمم ،ماذا حيتاج؟ حيتاج يف
املقابل أن تكون هناك عنارص تفهم طبيعة
العدو حتى ال تنخدع ،وعنارص عندها
هذا
ّ
خُ
ً
قناعة تا ّمة باملبدأ ح ّتى أيضا ال تدع سوا ًء
قبل أن حيمى الوطيس أو أثناء االقتتال .جيب
أن نفهم ّ
ْ
الداخلية
أن جبهة اإلمام احلسن
ّ
مل تكن جبهة متامسكة ،وإنّام هي عبارة عن
جبهة متصدّ عة ،وه��ذه اجلبهة املتصدّ عة
أتعبت اإلم��ام ك��ث�ير ًا ،عندما نأخذ قطعة
تارخيية بسيطة ،نرى ّ
أن أمري املؤمنني (عليه
ّ
السالم) أدرك خطورة ما سيكون ،ولذلك
حاول ّ
بكل وسيلة أن يقيض عىل االنحراف،
وساعده عىل ذلك ُ
بعض من كان يفهم من
هو أمري املؤمنني؛ لكن البعض اآلخر كان
قليل العقل ْ
وإن كان كثري العبادة كاخلوارج،
عندما ّ
انقضوا عىل أمري املؤمنني ووقفوا يف
ّ
وجهه ،فال شك ّ
الداخلية
أن هذه اجلبهة
ّ
تصدّ عت ،مع ما عليه أم�ير املؤمنني من
وجود قطع ًا خيتلف عن وجود ابنه احلسن،
نعم ..اإلمام احلسن (عليه السالم) هو ُ
سبط
النبي (صلىّ اهلل عليه وآله) لكن وجود أمري
ّ
املؤمنني (عليه السالم) يف سلسلة طويلة
اإلسالمية اىل أن اس ُتشهد
من بداية النهضة
ّ
مميز ،مع ذلك قام
(عليه السالم) هو
ٌ
وجود ّ
هؤالء بوجهه وأثاروا الغبار اىل أن اس ُتش ِهد
يف املحراب!.
َ
ورث اإلمام احلسن شيئني ،فقد ورث املبدأ
والقيم من أم�ير املؤمنني (عليه السالم)
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يستمر ،لك ّنه أيض ًا قد ورث
ف ُيح ّتم عليه أن
ّ
جمموع ًة متهالكة كانت متصدّ عة بحيث
م ّلت من املنازلة ،ألنهّ ��ا كانت تتو ّقع من
تستمر
املنازلة أن تنتهي اىل خري ،أ ّم��ا أن
ّ
املنازلة اىل ٍ
يكن يريدونه
فرتة طويلة فهذا ما مل ْ
أص� ً
لا ،ولذلك بعد أن جاء اإلم��ام احلسن
(عليه السالم) وخطب خطبته يف النخيلة
وهيأ الناس للقتال،
بعد شهادة أمري املؤمنني ّ
احلقيقة ّ
أن الناس قد كانت تطلب العافية،
ً
وأنا هنا أريد أن أسأل س��ؤاال فأقول :هل
ّ
أن ب��اب الشهادة قد ُأوص��د بوجه اإلم��ام
احلسن (عليه السالم)؟ ،أو ال باب الشهادة
كان مفتوح ًا لك ّنه (عليه السالم) مل يلجه؟
وأعتقد ّ
أن هذا السؤال حيتاج م ّنا أن نفهمه.
الشهاد ُة ال تعني أن ُيقحم اإلنسان نفسه ثم
يستشهد ،أمثال اإلمام احلسن (عليه السالم)
واإلم��ام احلسني (عليه السالم) «كام قلنا»
ال يتعامل مع املوقف هبذه الطريقة ،وإنّام
يتعامل بحكمة وه��دف ،وهذا اهلدف هو
حيرك املرشوع أن يبدأ بالقتال أو يبدأ
الذي ّ
بغري القتال ،واملقصود من ذلك ّ
أن اإلنسان
عليه أن يعرف احلقّ ح ّتى يعرف أهله ،وهذا
مبدأ ،الشهادة بعنوان ما يرتتّب عليها وما
ينتج عنها هذه املسألة كانت موصدة عند
اإلم��ام احلسن (عليه ال��س�لام) ،الشهادة
بمعنى ّ
أن اإلنسان يقتحم و ُيقتل هذا باب
لكن
مفتوح ومتاح لإلمام احلسن ولغريهّ ،
هذا الباب ال يريده اإلم��ام احلسن (عليه
أن اإلم��ام احلسن ّ
السالم)؛ بمعنى ّ
يفكر
ٍ
ّ
سيد الشهداء
بطريقة أخرى ،ويفكر بطريقة ّ

(عليه السالم) ،بل ّ
إمام
أن اإلمام احلسن هو ُ
احلسني (عليهام السالم) يف فرتة ما بعد شهادة
أمري املؤمنني (عليه السالم) ،فاإلصالح
الذي نادى به اإلمام احلسني (عليه السالم)
هو عني اإلصالح الذي يريده اإلمام احلسن؛
لكن االب��واب ختتلف ّ
الداخلية
ألن اجلبهة
ّ
ّ
ولعل
لإلمام احلسن كانت جبهة متصدّ عة،
عمه عبيد
من ّ
رواد تصدّ ع هذه اجلبهة ابن ّ
اهلل بن العباس ،ولذا جيب أن نقف ونرى
حجم امل��أس��اة التي م� ّ�رت ب��اإلم��ام احلسن
شخص كابن
(عليه السالم) ،عندما خيذله
ٌ
عمه وهو كان ّ
ٍ
جيش يصل
حمل اعتامد عىل
ّ
قوامه اىل عرشة آالف مقاتل وهو قوام جيش
ثم يقوم هذا
اإلمام احلسن (عليه السالم)ّ ،
اإلمام (عليه السالم) ،ال أن جيلس
وخيون
َ
أو هيرب وإنّام يأخذ أكثر من أربعة أمخاس
اجليش ويذهب اىل اجلبهة املقابلة ،بقي عند
اإلم��ام ألفان ،قيس بن سعد بن عبادة هو
البقية وكتب اىل اإلم��ام احلسن
ال��ذي قاد ّ
ماذا جرى ،هذه اجلبهة املتصدّ عة عند اإلمام
احلسن بعد أن راق��ب األح��داث كان ال ُبدّ
أن ي ّتخذ موقف ًا ،وهذا املوقف الذي ي ّتخذه
اإلمام احلسن حي ّقق اإلصالح.
م��ن اخل��ط��أ أن ُي��ق��ارن بعضنا ب�ين احلسن
واحل��س�ين (عليهام ال��س�لام)ُ ،ي��ق��ارن بني
أص���ح���اب احل��س��ن وأص���ح���اب احل��س�ين
مر به اإلمام احلسن
صحيح ،أو يقارن بني ما ّ
واإلمام احلسني صحيح ،لكن أن يقارن بني
اإلمام احلسن واإلمام احلسني هذه املقارنة
ٍ
شخيص
كوجود
غري صحيحة ،إلاّ يف مواطن
ّ
كام نقارن بني اإلمام احلسن واإلمام الصادق
(عليهام السالم) مث ً
ال.
الشيخ املفيد (رضوان اهلل عليه) ينقل مقطع ًا
يقول فيه :اخلصم أنفذ لإلمام احلسن (عليه

ال��س�لام) جمموعة كتب «يعني
رسائل» ما هي هذه الكتب؟
هذه الكتب ِم َن الذين عاهدوا خصم
اإلمام احلسن (عليه السالم) أن يس ّلموه يف
ٍ
فرصة تسنح هلم ،وهم من جيش اإلمام
ّأول
احلسن (عليه السالم) ،الطرف املقابل أنفذها
له ق��ال :ه��ؤالء هم كاتبوين هم راسلوين،
قال :وأنفذ اليه بكتب بعض أصحابه التي
ضمنوا له فيها الفتك به أو تسليمه إ ّي��اه،
نؤرس اإلمام احلسن ونس ّلمه ألنّنا مللنا من
ويكرون ،واإلمام احلسن (عليه
نكر ّ
احلربّ ،
السالم) هو سيبينّ  ،بعد ذلك يذكر فيقول:
واإلم��ام احلسن (عليه السالم) بعد ذلك
خضع ألم ٍر واقع ،ملاذا؟ قال :ملا كان عليه
أصحابه ممّا وصفناه من ضعف البصائر يف
ح ّقه ،هنا من ح ّقنا أن نقارن بني َم ْن و َم ْن؟
بني بعض أصحاب اإلمام احلسن وأصحاب
اإلمام احلسني (عليهام السالم) ،فأصحاب
اإلمام احلسني مل يكونوا ضعفاء يف البصائر،
ومرشوعه فيه قسامن ،قسم (هو) والقسم
اآلخر من أتباعه وأصحابه ،واإلمام احلسني
ب�لا إش��ك��ال ه��و ج��زء م��ن امل�ش�روع وهو
البقية تكاملت يف مرشوع
اجل��زء
ّ
األه��مّ ،
اإلمام احلسني ،كام أن اإلمام احلسن (عليه
السالم) أيض ًا مرشوعه حيتوي عىل قسمني،
قسم (هو) وهو متكامل وال ّ
شك يف ذلك،
ٌ
لكن القسم اآلخر كان غري متو ّفر ،قال :من
ضعف البصائر واخلالف منهم له «يعني ال
يسمعون الكالم» ،قال :وما انطوى كث ٌري
منهم عليه من استحالل دمه وتسليمه اىل
عمه له
خصمه ،وما كان من خذالن ابن ّ
عدوه وميل اجلمهور منهم اىل
ومصريه اىل ّ
العاجلة وزهدهم يف اآلجلة.
أتك ّلم عن هذه الفئة التي كانت مع اإلمام
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احلسن (عليه السالم) ،الكالم ليس عند
اإلم��ام احلسن (عليه السالم) وليس عند
اإلمام احلسني (عليه السالم) ،الكالم عن
أصحاب مع أصحاب ،وأنتم تعلمون ّ
أن
هذه املسألة ال تحُ رز ،أصحاب أنبياء خذلوا
أنبياءهم ،نساء أنبياء خذلن األنبياء مع ّ
أن
النبي كان زوجها ،امرأة لوط خانت لوط ًا
ّ
يف اهلداية ،كانت تكتب أو ت�ؤشرّ ألعداء
مر به يشء أو جاءه بعض املؤمنني،
لوط إذا ّ
موسى (عليه السالم) وأق��وام أنبياء مل جيد
األنبياء بدّ ًا من أن ال يثقوا هبؤالءّ ،
ألن هؤالء
مل يقفوا مع األنبياء اىل آخر حلظة ،وإنّام الناس
يصيبهم امللل ألنهّ م ليسوا عىل بصرية أو هم
ٍ
بيشء متكامل،
مل يقتنعوا باهلدف والغاية
أمر مبذول
اإلنسان يموت أو ينتحر هذا ٌ
وسهل ،لكن ليست هذه هي الغاية ،الغاية
هناك يشء ال ُبدّ أن يتح ّقق ،ما هي الوسيلة
التي ال ُبدّ أن تحُ ّقق ،الوسيلة ّ
أن اإلمام (عليه
السالم) يبقى حمافظ ًا عىل ما عنده ،ويبينّ ّ
أن
خطنيٌّ ،
هناك مسألتني أو هناك ّ
خط للباطل
وخط للحقّ ّ ،
ّ
وخط احلقّ ال ُيمكن أن يجُ امل،
نعم ..أتباع احلقّ قد ختتلف كثر ًة وق ّل ًة وهذه
القاعدة موجودة ح ّتى يف القرآن الكريم َ
(كم
(و َأ ْك َث ُر ُه ْم لِ ْل َحقِّ َكا ِر ُه َ
ون)،
ِّمن ِفئ ٍَة َق ِلي َل ٍة) َ
موجودة ح ّتى يف القرآن الكريم ،أنّه ليس
املفروض ً
دائ�ما ّ
أن احل��قّ له أتباع أكثر من
فرضية أشبه باخليال ،بالعكس
الباطل ،هذه
ّ
أهل احل��قّ غالب ًا هم ق ّلة ّ
ألن احل��قّ ثقيل،
واإلمام احلسن ال يريد هبؤالء إلاّ اخلري...

ُ
السيد الصافي :زيارة االربعين هي َنحو من انحاء الوالء،
وتجديد العهد مع سيد الشهداء
كربالء المقدسة في
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /9صفر الخير1440/هـ الموافق
خُ طبته الثانية من صالة ُ
2018/10/19م تحدث قائال:

اخ��ويت اخ��وايت ونحن نقرتب من الزيارة
أود ان اعرض بخدمتكم بعض
االربعينية ُّ
االمور:
أوال ً:
ان هذه الزيارة زيارة االربعني هي َنحو من
انحاء الوالء ،و َنحو من أنحاء جتديد العهد
مع سيد الشهداء ،ومع تلك املبادئ التي
َ
وهنض من اجلها ،ولذلك
جاهدَ واس ُتشهد
هذه الزيارة ..الزيارة االربعينية متتاز هبذا
الكم اهلائل والسيل البرشي املتدفق.
ولِ��ذا ان الفوائد املتوخاة اجتامعي ًا وفردي ًا
مجة ،فالتأكيد
ومجاعي ًا من هذه الزيارة فوائد ّ
ع�لى إح��ي��اء ه��ذه الشعرية ،ومم��ارس��ة هذه
الشعرية يف كل سنة ه��ذا أم��ر حمل اعتزاز
وفخر ،ولذلك هؤالء املؤمنون الذين يأتون
ل��زي��ارة االم��ام احلسني (عليه ال��س�لام) يف
قرارة أنفسهم اهنم انام يقصدون هذا االمام
العظيم سيد الشهداء (عليه السالم) وكأهنم
يقتطفون من فمه املقدس تلك الكلامت التي
ذكرها يف عاشوراء هل من نارص ينرصنا؟
وهؤالء االخوة وهؤالء الشباب والرجال
الكبار يف السن واالوالد الصغار واالخوات
الفاضالت ..هذه املسرية متام هي مسرية
حزينة باعتبارها تذكرنا بتلك املأساة ،لكن
ه��ي مسرية مباركة ب�ما اهن��ا حفظت تلك

املبادئ التي جاء من أجلها سيد الشهداء،
فهي واقع ًا نحو مصداق من مصاديق عدّ ة..
مصاديق بلوغ الفتح ،فاملسرية االربعينية
الزيارة االربعينية البد من احلفاظ عليها
ألهنا متثل هذه احلالة حالة االرتباط الوثيق
مع سيد الشهداء (عليه السالم).
ثاني ًا:
أحق ان
واقع ًا هذا الشعب املبارك
شعب ُّ
ٌ
كرم ال أن يهُ مل..
ُيعتنى به ،شعب أحق ان ُي ّ
عرض عن ُه ،هذه ذخرية واضحة لكل
ال أن ُي َ
من َير ُقب احداث الزيارة االربعينية ،هذا
شعب ُ
حمل فخ ٍر واعتزاز.
ٌ
تنبيه لبعض االمور
االخ��وة الذين يتوفقون هلذه الزيارة بدء ًا
نرجو منهم وه��م املحسنون ان يشملونا
ويشملوا كل من مل يتوفق للزيارة
بالدعاء،
َ
بالدعاء ،وعليهم اهيا االخ��وة ان يتذكروا
الرفقاء الذين كانوا يمشون معهم
الشباب ُ
الرفقاء اآلن هم حتت
يف كل سنة ،وهؤالء ُ
الثرى بام بذلوا ،وبام اعطوا من دماء زكية،
من جمُ لة االهداف التي اعطوها حتى يبقى
رفقاؤهم الباقون ي��أت��ون اىل زي���ارة سيد
الشهداء ،فعليهم ان يتذكروا وان هيتموا هبم
وعليهم ان جيعلوا هذه الزيارة مدعاة لقضية
ان خيرجوا انفسهم من االنغامس يف الدنيا..
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ال ان يكونوا كام وصف االمام احلسن (عليه
السالم) بعض اتباعه من الذين كانوا (وان
ُدنياهم َ
قبل دينهم) ،..ه��ؤالء شباب يف
ريعان الشباب حقيقة مل يعيشوا من الدنيا اال
قليال ،لكنهم كان دينهم وعقيدهتم وحمبتهم
لبلدهم كانت أمامهم ففازوا ثم فازوا حتى
نالوا أوسمة الشهادة ،فالبد ان يكون هؤالء
َمدعاة اىل تعليمنا كيف نخرج من االنغامس
يف الدنيا؟ واعتقد سبق وذكرنا ان فرتة عرشة
ايام او مخسة عرش يوم ًا فرتة جيدة لإلنسان
عندما يميش وهو يقصد هدف ًا سامي ًا وهو
يقصد وج��ودا مباركا ،ه��ذه ليست ام��ورا
خطابية اخواين وانام حالة من الرتبية النفسية
التي نحتاج ان نرتبى عليها.
طبع ًا تثمين ًا وعرفان ًا لكل أصحاب العطاء
املواكب الذين يبذلون جهد ًا وم��اال ً من
أجل الزيارة ..الذي َيبذل مال ُه َيبذل نفس ُه
اذا ُاحتيج هلا ..وهؤالء الذين بذلوا امواهلم
وبذلوا انفسهم من أجل الزائرين واقع ًا هذا
قمة العطاء.
ّ
واالنسان اخواين قد يترصف ترصف ًا ينقله اىل
عامل آخر ..هؤالء ر ّبوا انفسهم عىل العطاء،
ور ّبوا اوالدهم عىل العطاء فاذا جاءت ساعة
العطاء مل جتدهم يفكرون أص ً
ال وانام ذهبوا
اىل العطاء بدمائهم ،وهذه من بركات هذه

املواكب وهذه اخلدمة اجلليلة لسيد الشهداء
(عليه السالم).
ً
ُاحب ان ابينّ لإلخوة طبعا االمام احلسني
قمة يف كل فضيلة ،وهذه
(عليه السالم) ّ
قمة يف كل
املواكب ايض ًا الب��د ان تكون ّ
قمة يف الرتبية واالخ�لاق ،وقمة
فضيلةّ ..
وقمة يف
يف املحافظة عىل االمالك العامةّ ،
املحافظة عىل االم�لاك اخلاصة ،وقمة يف
ومرشقة
وقمة يف عكس صورة نبيلة ُ
النظافةّ ،
عن اصحاب االمام احلسني (عليه السالم).
شجع عىل زيارة االمام
الروايات التي كانت ُت ّ
احلسني (عليه السالم) مصاديق الرواية
هؤالء االخ��وة الزائرون وأهل املواكب..
البد اخواين ان نرتقي كام ُهم فعال ً ُ
قي
أهل ُر ّ
أن نرتقي يف كل يشء حتى يف اداء الشعائر.
هذه طريقة احلزن  ،االنسان عندما يأيت اىل
احلسني او االنسان عندما يتذكر اسم احلسني
(عليه السالم) حيزن واالنسان عندما يقول
يا (حسني) حيزن وهناك عربة دائ ًام للمؤمن
عندما يتذكر االمام احلسني (عليه السالم)..
هذه املواكب املباركة البد ان يكون طابع
احلزن يف األداء ،وطابع احلزن يف الكلامت
ويف إحياء هذه الشعائر ،انا ال أتكلم عن
جانب ح�لال وح���رام ،اق��ول ال��ذي يأيت
لإلمام احلسني (عليه السالم) يف اربعينه..
يحُ يي ذك��رى العائلة كيف ج��اءت عائلة
االمام احلسني (عليه السالم)؟ بأية حال؟
ه��ذه ال��روح احلسينية تنعكس عىل الذي
يامرس الشعائر ،البد ان تكون روح احلزن
وطريقة احلزن طريقة الوقار وهذه الطريقة
هي طريقة املوروث الذي تنعكس به هذه
احلالة ..حالة احلزن واثارة الشجى.
ارج��و املحافظة ع�لى ه��ذه احل��ال��ة ..حالة
اإلب��ك��اء وحالة احل��زن ،وزي���ارة االربعني

ليست كبقية الزيارات ..فزيارة النصف من
شعبان مثال ً جتتمع مع والدة االمام املهدي
(عليه السالم) والناس تزور احلسني (عليه
السالم) و ُتبدي فرح ًا بوالدة االمام (عليه
السالم) لكن زيارة االربعني ليست هكذا..
زيارة االربعني مبنية عىل ُحزن وعىل رثاء
وعىل ّ
تفكر وعىل ت� مّ
�أل ..الرجاء إحياء هذه
املناسبة بام تستحق.
تنبيهان عىل هامش ما أقول
التنبيه االول :ال زل��ت أؤك��د عىل قضية
اليقظة واحلذر أمني ًا وعىل اجلهات املسؤولة
ان تو ّفر اق�صى ما ُيمكن من أج��ل محاية
هذه املواكب ،ألن هذه الطريقة ُتستهدف
ونحن قلنا مرار ًا ان االنسان الذي يفشل يف
املنازالت احلقيقية يلجأ اىل االساليب اجلبانة
ويستهدف املواكب ،فالبد دائ ًام من اليقظة
واحلذر.
ً
التنبيه الثاين :واقعا حوادث سري كثرية تكون
يف كل سنة ،كل سنة ح��وادث سري مرعبة
غفلة املشاة وغفلة اهل املركبات ،الرجاء
منكم ان تكونوا يف يقظة وحذر ،جتنبوا السري
جتنبوا
يف اماكن السيارات واهل السيارات ّ
ارواح ُتزهق ال ذنب
ايض ًا املسري الرسيع..
ٌ
هلا ،الرسعة الطائشة بطريقة غري مسؤولة
ليل وهنار ..انت تعلم ان هناك االالف بل
ماليني من الناس متيش فخفف الوطء.
واخ�ير ًا اخ��واين االع��زاء يف كل سنة بحمد
اهلل تعاىل يتصدى اهل العلم وطلبة احلوزة
الدينية املباركة بالوجود مع الزائرين مشي ًا او
يف مواقع وحمطات خاصة ارجو من الزائرين
االعزاء ان يستثمروا هذا الوجود من خرية
ابنائنا الطلبة واخواننا االع��زاء يتصدون
خلدمة الزائرين وعىل الزائر ان يسأل يف كل
يشء ..بعض االخوة من الزائرين يستحي ان
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يسأل هذا حياء مذموم ..هناك حياء ممدوح
ان تستحي من اخيك من االب من املعلم ان
تترصف امامه ترصف ًا شائن ًا حاشاك ،وهناك
حياء مذموم انت تستحي ان تسأل عن مسألة
رشعية او مسألة عرفية او مسألة انت بحاجة
هلا ،ال تقصرّ يف ذلك هذه فرصة وانت متيش
ستمر بإشكاالت يف ذهنك كثرية ..االنسان
ّ
يميش ُيصادق احد ًا كذا ،اسأل والعلم كثرية
خزائنه ومفاتيحه السؤال.
ِ
الرجاء اكثروا من األسئلة ألهل العلم وهم
تفرغوا متام ًا خلدمة الزائرين ،وهذه وظيفته
ّ
يأنس اذا وجهت له هذه االسئلة ..االنسان
قد تكون عند ُه مشاكل كثرية ال يعلم هبا..
َوجدَ اباه وجدَ امه َو َجدَ صديقه وتعلم منهم
لكن لألسف مل يكن االب بمستوى التعلم
اجليد فع ّلم ولده عىل خطأ ..فرصة اعرض
ّ
عملك عىل بعضهم ،ال مانع من ذلك او اقرأ
بعض اآليات خصوص ًا االشياء ا ُملبتىل هبا يف
صالتك اليومية ال تتوقف يف سؤال رشعي
او غري رشعي ،فرصة طيبة ان يكون االنسان
مت ّنورا ومتعلام وهو جاء اىل سيد الشهداء
(عليه السالم) وال زال احلسني ُمعلمنا بعد
هذه الفرتة الطويلة ،ويبقى ان شاء اهلل تعاىل
االمام احلسني (عليه السالم) هو ُمعلمنا.
نحن
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان نكون ايض ًا ُ
عم ا ُملع ّلم وايض ًا هناك
عم املتعلمني كام هو نِ َ
نِ َ
جمموعة من االخوات ايض ًا يتصدين لإلجابة
عن اسئلة االخوات الزائرات.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل دوام التوفيق
والتسديد وان يوفق مجيع العاملني والزائرين
وحيميهم من كل سوء ،وان يبارك يف مسعاهم
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل
اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

من وحي خطبة الجمعة
طالب عباس الظاهر

ُ
ملحمة األربعين

َ
زحف ماليني الزائرين صوب كربالء البطولة والفداء يف أربعينية
إن
اإلمام احلسني عليه السالم كالسيل اهلادر ،وضامئر هذه املاليني هتتف
قبل ألسنتها مع كل خطوة ختطوها :بـ( لبيك يا حسني) ،احياء مللحمة
كونية سأسميها (ملحمة األربعني) ،ليؤكد هذا الزحف املقدس
حقيقة ما عادت خافية عىل كل ذي لب لبيب ..بل وساطعة ال يمكن
أن تغفل بريقها عيون مل يصبها العمى عمى احلقد أو الغفلة.
ولعل أبرز ما يف هذه احلقيقة التي تفيد بأن كلمة احلسني الذي كتب
حروفها بدمه املقدس والدماء الزاكية ألهل بيته وأصحابه األبرار
يف ملحمة الطف اخلالدة عىل رمضاء كربالء يف ذات ظهرية عطش
الهبة ،قد أرجعها صدى األزمان وكهوف النسيان ..حية نابضة
بدفق التوهج ،ونامية بحيوية التربعم ،كملحمة فداء وتضحية
وإباء ..يطرب نغمها اإلهلي اخلالق أسامع األحرار يف العامل سنة بعد
أخرى ،حتى باتت أنشودة سالم ترتلها بنبض القلوب األجيال تلو
األجيال ..فيتناغم جرسها مع أرحيية البطولة يف فطرة هذا اإلنسان
اينام كان ويكون.
مسيرة والء
لعل أول ما يوحي اليه هذا الزحف املليوين اجلارف من الزائرين
من كل اصقاع األرض صوب كربالء ..بتعدد ألواهنم وألسنتهم
وجنسياهتم وتوحدهم بحب احلسني عليه السالم ،ما هو إال اعالن
واضح ورسالة بليغة للعامل امجع عن استمرارية وديمومة هذا الوالء
لإلمام احلسني عليه السالم ،وخلود هذه املسرية ،وإن هذا الزحف
إنام هو دليل واضح يؤكد التمسك باألهداف اإلهلية التي ضحى
احلسني عليه السالم من أجلها بام ضحى به من تضحيات جسام.
وإن هذه املسرية املباركة من أجل حفظ وديمومة الزخم ملبادئ
الثورة التي هنض هبا عليه السالم ،واس ُتشهد من أجلها.
لكن السؤال :كيف نعكس الصورة املرشقة لإلسالم؟
بل كيف يفهم العامل بان هذه املسرية انام متثل التزامنا بقيم الثورة
والنهضة احلسينية اخلالدة ..وهي قيم ومبادئ ساموية؟
اجل��واب ..بأن كل ذلك يتحقق بحسن ترصفنا خالل هذه املسرية
املليونية ..من خالل اظهار احلزن والوقار ..باستذكار فواجع واقعة

الطف الدامية ،ومن ثم استحضار مسرية السبي األليمة عىل قلب
إمامنا العليل زين العابدين عليه السالم ،وموالتنا احلوراء زينب
عليها السالم ،ومن خالل نبذ كل ما يمكن أن يشوب املناسبة
بخدش من خالل ادراكنا واجابتنا عن:
ملاذا نحن نحيي هذه الشعرية؟
ومن ثم اىل أين؟ واىل َمن نحن سائرون؟
وطبعا يتجىل كل ذلك بمدى عكسنا للصورة احلضارية املرشقة التي
دعانا اليها اإلمام احلسني عليه السالم بترصفاته قبل أقواله ،والتي
من شأهنا أن تنزل الراحة عىل قلب إمامنا املفجوع هبذا املصاب اجللل
احلجة املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف ،وأعني بذلك التحيل
بالفضائل ومكارم األخالق اإلسالمية األصيلة ..سواء أكان ذلك
فيام بيننا أو مع اآلخرين من زوار اإلمام احلسني من غري العراقيني،
كجزء من حبنا ومتسكنا بمنهج أئمتنا املعصومني عليهم السالم.
تجديد العهد
إن اداء شعرية املسري صوب كربالء يف زيارة األربعني قد يستغرق
أيام ًا وربام أسابيع ،وهي بضخامتها وهيبتها إنام تعكس بقوة ..حلسن
ارتباطنا الوثيق ومتسكنا بمنهج إمامنا أيب األح��رار احلسني عليه
السالم.
وإلكامل الفائدة من هذه الشعرية املباركة؛ البد من استغالل مثل
هذه الفسحة الزمنية امليرسة ،وهذه الفرصة املتاحة بالزيادة من أمور
مفيدة يف ديننا ودنيانا ،وكذلك يف زيادة معرفتنا باإلمام احلسني وأهل
بيته وأصحابه من خالل التذاكر هبذا اخلصوص مع من لدهيم اطالع
أو معرفة هبذا االجتاه ،من خالل توجيه اسئلة حول بعض االمور
الغامضة او املجهولة لدينا ،بل والبد أن نستزيد يف معلوماتنا حول
بعض املسائل الفقهية ،ففي كل سنة بحمد اهلل تعاىل يتصدى أهل
العلم وطلبة احلوزة الدينية املباركة بالوجود مع الزائرين مشي ًا أو يف
مواقع وحمطات خاصة ،فمن املفيد ان نستثمر هذا الوجود بدال عن
تضييع هذه الفرصة وهذه املناسبة يف أمور قد ال تنفع يف زيادة ثوابنا
وأجرنا ،إن مل تعمل عىل نقصان ،خاصة وإن هناك قوال عن أيب عبد
اهلل عليه السالم إنه قال « :إذا أراد اهلل بعبد خريا ف ّقهه يف الدين».

10

الشعائر
مفتاح البحث

البالغة تكون بقمتها عندما جتعل االخرين يفهمون املقصود
من كلمتك او حركتك واالفضل عندما تلفت انتباه االخرين
لتجعلهم يبحثون عن االسباب اذا كانوا جيهلون احلركة او
االشارة  ،ودائام يكون الشعار من صميم املطلوب التعريف به .
فالشعائر احلسينية مفتاح للبحث بحيث اهنا تشري وتدل داللة
واضحة اىل ان هنالك حدث مهم يف التاريخ مجع النرص واملاساة .
املواكب التي متارس الشعائر احلسينية واقامة ركضة طويريج
 ،والتوجه سريا عىل االق��دام (مسرية االربعني) باجتاه رضيح
احلسني عليه السالم يكون من يرى هذه الشعائر اما  :عاملا
باالحداث فيتعاطف بعقله وضمريه مع احلدث فيستذكر واقعة
الطف وما جرى فيها من مواقف بطولية واعامل ماساوية  ،او
جيهل اصال واقعة الطف والتجهيل داب عليه االمويون وحتى
يومنا هذا فيكون اما عاقال فيسال ويبحث عن االسباب ومن
املصادر الصحيحة  ،واما امحقا ال يريد ان يعلم ليبقى متاثرا
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بافكار سطحية غري صحيحة فيبقى عىل جهله  ،او يكون فهمه
لواقعة الطف فهام سطحيا فيأول الشعائر وفق فهمه فيحاول
ينتقدها معتقدا اهنا ال تساعد عىل احياء واقعة الطف بل انه قد
يتطاول بافكار ومفاهيم غري صحيحة ويروج هلا ليتامشى مع
اهواء اجلهلة ومن ال يعلم باهنم دسوا هلذا الغرض .
فالبكاء يعني هنالك امر حزين ولكن تفاصيله تكون من خالل
البحث والقراءة  ،وليس البكاء هو اختزال لواقعة عظيمة ،
والسري عىل االق��دام يعني هنالك شخص اهتزت كل القيم
الساموية لسفك دمه فليبحث من جيهل عن سرية احلسني عليه
السالم الذي يسري املاليني من داخل العراق وخارجه نحو قربه
وليس الغاية فقط السري بل للداللة عىل السري والسبب .
فكل حركة تلفت االنتباه جيب البحث عن اسباهبا ال نقدها
بجهل وهكذا هي الشعائر احلسينية املقدسة التي تعترب من اهم
الركائز االساسية لتخليد النهضة احلسينية .

السؤال  :هل جيوز النظر اىل صورة لصبية أجنبية ،وهي اآلن بالغة
وحمافظة عىل سرتها ؟
اجلواب  :ال جيوز عىل االحوط ان كانت معربة عن شكلها الفعيل .
السؤال  :ما حكم اقتناء صور و جمسامت احليوانات لغرض الزينة ؟
اجلواب  :ال مانع منه .
السؤال  :هل جيوز للفتاة ارسال صورة شخصية مع احلجاب ومن
دون حجاب لشاب بناء عىل طلبه ؟
اجلواب  :الجيوز إال إذا كان قاصدا الزواج وأراد الصورة لالستعالم
عن حاهلا .
السؤال  :ما هو رأيكم بالنسبة للصوراملرسومة حسب األوصاف
للنبي (ص) واألئ��م��ة (ع) ؟ وه��ل جي��وز اقتناؤها يف البيوت
واحلسينيات ؟
اجلواب  :هي صور ختيلية وال مانع من اقتنائها .
السؤال  :ما حكم اقتناء الصور ؟
اجلواب  :ال مانع من اقتناء الصور حتى املرسومة .
السؤال  :هل جيوز النظر إىل صورة بنت العم إذا كنت خاطبها بدون
عقد رسمي ؟
حمجبة ,نعم اذا حتقق
اجلواب  :الجيوز – عىل االحوط – إن مل تكن ّ
العقد الرشعي فهي زوجتك .

الصور والتصوير

السؤال  :هل التامثيل والصور حرام ؟
اجلواب  :ال جيوز عىل االحوط تصوير ذوات االرواح من االنسان
واحليوان وغريمها تصوير ًا جمس ًام كالتامثيل ولكن ال باس باقتنائها السؤال  :عند التقدم بطلب للحصول عىل تاشرية سفر لبعض
الدول االجنبية ،تطلب سفارات هذه الدول من النساء املتحجبات
وبيعها ورشائها وان كان يكره ذلك .
صور ًا تكشف جزء ًا من الشعر وكامل االذنني،هل جيوز ذلك عند
السؤال  :احدى طالبات اجلامعة هل جيوز هلا التقاط صورة الرضورة ؟
اجلواب  :جيوز التصويرعند امراة ودفع الصورة للموظف املختص .
التخرج التذكارية املتعارفة مع طلبة املرحلة واالساتذة ؟
اجلواب  :ال مانع منه برشط احلفاظ عىل السرت الواجب واحلشمة
بام يليق باملرأة املؤمنة .

السؤال  :هل جيوز التصوير للمرأة إذا كان الذي يغسل الفلم
رجال ؟
اجلواب  :جيوز إذا مل تكن الصورة مثرية ومل يعرف الرجل صاحبة
الصورة .
السؤال  :هل جيوز النظر اىل صورة أو فلم املرأة غري املحجبة التي
يعرفها ؟
اجلواب  :ال جيوز عىل االحوط وجوبا .
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الس���ؤال :هل يجوز للمراة التي توفي زوجها ان تضع الخضاب
وهي في العدّ ة ؟

السؤال :ما حكم الوقوف على القبور من غير علم ؟
الجواب :ال يحرم .

مصطلحات فقهية
السؤال :ما هو تعريف اجلرم احلائل؟
اجلواب :املادة التي متنع وصول املاء اىل اجللد .
السؤال :ما هو تعريف احلرج؟
اجل��واب :و هو الضيق و املشقة التي ال تتحمل
ع��ادة ،كام لو كان عدم حلق اللحية يف جمتمع ما
يوجب مهانة املؤمن و إذالله أو عرقلة أموره و
معامالته .
السؤال :ما هو تعريف حق اإلختصاص؟
اجلواب :حق للشخص بالنسبة اىل يشء مل يعرتف
الشارع بملكيته له ،أو بامليته كاخلمر و اخلنزير
وامليتة ،فالشارع ال يعرتف باملية هذه األشياء و ال
بملكية املسلم هلا ،و لكن له حق األختصاص هبا
إن كانت حتت يده .
السؤال :ما هو تعريف الدية؟
اجلواب :مال جيب دفعه للمجني عليه ،أو لورثة
املقتول .
السؤال :ما هو تعريف ر ّد املظامل؟
اجلواب :التصدق عىل الفقراء نيابة عن من له حق
مايل متعلق بذمة الدافع ،و ال يمكن التعرف عليه
أو ال يمكن الوصول إليه و ال اىل ورثته .
السؤال :ما هو تعريف الزوال؟
اجلواب :حلظة بعد منتصف النهار .
ال��س��ؤال :م��ا املقصود م��ن الشبهة
املفهومية؟
اجل����واب :ع��دم العلم بانطباق
العنوان عىل املصداق اخلارجي
لعدم معرفة ح��دود العنوان،
ك�ما ل��و مل نعلم ص��دق الغناء
عىل صوت خاص ،لعدم علمنا
بحدود الغناء .
ال��س��ؤال :م��ا املقصود م��ن الشبهة
املصداقية؟
ً
اجلواب :إذا علم املكلف معنى الغناء ـ مثال-
و لكنه ّ
شك يف ّ
أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو
ليس من أف��راده ،فهذه تعدّ شبهة مصداقية .و ال
حيكم باحلرمة يف مثل هذه احلالة .
السؤال :ما املقصود من الرشط الضمني و التعهد
الضمني؟

اجل��واب :أي ما تتضم ّنه املعاملة
بحسب نظر العرف و العقالء ،و
يرصح به يف انشاء املعاملة،
إن مل ّ
نظري م��ا نقول يف البيع م��ن أ ّن��ه
يتضمن تقارب مالية الثمن و
ّ
املثمن ،فإن علم أحدمها بعد ذلك أن أخذه ّ
أقل
مالية عماّ دفعه بكثري ،فإنّه يدّ عي الغبن ،و ينقض
املعاملة ،اعتبار ًا هبذا الرشط الضمني يف إرتكاز
العقالء .
السؤال :ما هو تعريف الشك؟
اجلواب :الرتديد يف األمر بحيث يكون اإلحتامل
األن متساويني .
السؤال :ما املقصود من الصورة الصناعية التي هبا
قوام املالية؟
اجلواب :اهليئة اخلاصة التي من أجلها يبذل الناس
املال ،كهيئة الكريس أو الباب أو املكتبة ،فإن املادة
اخلام هلا كاخلشب ،له ماليته و قيمته اخلاصة و اهليئة
الصناعية هلا قيمتها اخلاصة ايض ًا .
السؤال :ما املقصود من رضر معتد به؟
هيتم العقالء بالتحفظ منه،
اجل��واب :أي رضر ّ
كنقص عضو أو أمل شديد أو تلف مال خطري ،و
أمثال ذلك .
ال��س��ؤال :م��ا امل��ق��ص��ود م��ن ال��ض�رورة الرافعة
للتكليف؟
يتحمل
اجلواب :حالة الوقوع يف حرج شديد ال
ّ
يتحمل عادة و نحو
عادة كاألمل الشديد الذي ال
ّ
ذلك .
السؤال :ما هو تعريف العدة؟
اجلواب :الوقت الذي ال جيوز للمرأة أن تتزوج
لطالق ،أو وف��اة ،أو انتهاء مدة نكاح ،أو وطء
شبهة ،و نحو ذلك .
السؤال :ما هو تعريف العدة الرجعية؟
ً
ً
اجلواب :عدّ ة املرأة التي ط ّلقت طالقا رجعيا ،و
هي ثالثة أطهار إذا كانت حتيض ،و ثالثة أشهر إذا
سن من حتيض ،و انتهاء
كانت ال حتيض و هي يف ّ
مدة احلمل إذا كانت حام ً
ال .
و ال عدّ ة عىل الصغري و اليائسة و غري املدخول هبا .
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قسم السياحة الدينية في العتبة الحسينية المقدسة..
خدمات نقل متنوعة هدفها راحة الزائر الكريم
يعدُّ قسم السياحة الدينية واحدًا من األقسام المهمة والفعالة في العتبة الحسينية المقدسة التي لها اثر كبير في خدمة
الزائر الوافد الى محافظة كربالء المقدس���ة والمغادر منها الى بقية المحافظات العراقية متجهًا صوب المراقد والمزارات
ينظمها الى
المقدس���ة من خالل برنامج الرحالت الذي يعدّ ه القس���م سنويًا لخدمة الزائر الكريم ،فض ًال عن الرحالت التي
ّ
المراقد والمزارات في خارج العراق ومنها سوريا ،وايران ،والديار المقدسة في الحجاز.
األحرار :ضياء األسدي  /تصوير :احمد القريشي

وحرصت جملة «األح���رار» عىل تسليط
لتعر َف
الضوء عىل قسم السياحة الدينية ّ
ال��ق��ارئ بربامج قسم السياحة الدينية
واخلدمات التي يقدمها للزائرين خالل
ال��زي��ارات املليونية وب��اق��ي اي��ام السنة
والتقت احلاج (زيد عبد الواحد البري)
رئيس القسم ال��ذي اوض��ح قائ ً
ال« :مع
ازدي���اد اع���داد ت��واف��د ال��زائ��ري��ن صوب

كربالء املقدسة إلداء مراسيم الزيارة
واحيا ًء للمناسبات الدينية كانت إحدى
املشاكل التي يعاين منها الزائر الكريم هي
أزمة النقل إضافة إىل قلة تواجد اآلليات
يف مناطق القطع خصوص ًا ،ذلك لغلق
الطرق ابان الزيارات املليونية ملسافات
طويلة عن مركز كربالء املقدسة ،وإيامن ًا
من األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
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بخدمة الزائر الكريم وتذليال للمشاكل
وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��ع�ترض ال��زائ��ري��ن
تبلورت فكرة انشاء قسم السياحة الدينية
حسب توجيهات سامحة املتويل الرشعي
(دام ع��زه) والسيد األم�ين العام (دامت
بركاته) يف سنة  1430هـ  2009 -م» .
برنامج القسم الداخيل..
وتابع البري« :بعد تأسيس القسم اخذت
ادارته عىل عاتقها وضع برنامج يومي من
خالل تسيري رحالت يومية لزيارة العتبات
وامل����زارات امل��ق��دس��ة يف داخ���ل ال��ع��راق
وبأسعار مدعومة عن طريق توفري باصات
حديثة لغرض نقل الزائرين ،من ضمن
خطة القسم اليومية وكانت تشمل مراقد
ومزارات حمافظة النجف األرشف (االمام
عيل بن ايب طالب (عليه السالم) ،سيدنا
مسلم بن عقيل (عليه السالم) ومسجد
السهلة املعظم) ،وكذلك رحلة يومية

اىل مزار اوالد مسلم وزي��ارة الكاظمني
(عليهام السالم) اضافة اىل مزار الصحايب
اجلليل سلامن املحمدي (رضوان اهلل عليه)
وزيارة السيد حممد (عليه السالم) بقضاء
بلد واالمامني العسكريني (عليهام السالم)
يف سامراء فض ً
ال عن رحلة اىل زيارة القاسم
ابن اإلمام الكاظم (عليه السالم) واحلمزة
(رضوان اهلل عليه) يف حمافظة بابل ،مبين ًا ان
يوم االربعاء من كل اسبوع كان خمصصا
لتسيري رح�لات اىل م��زار العلوية رشيفة
بنت احلسن (عليها السالم) ومزار البكر
بن عيل (عليه السالم) وزيد بن عيل الشهيد
(عليه السالم) اما يوما االثنني واجلمعة
فكانا خمصصني لزيارة احلر (رض) وقطارة
االمام عيل (عليه اسالم)».
واسرتسل البري يف حديثه« :ك��ان القسم
منذ بدايته حيرص عىل توفري انواع خمتلفة
من السيارات وبأسعار مدعومة لغرض
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نقل الزائرين الكرام من املنافذ احلدودية
(سفوان ،الشالجمة ،الشيب ،زرباطية)
وم��ن م��ط��اري ب��غ��داد ال���دويل والنجف
االرشف الدويل وحسب رغبتهم يف اختيار
نوع الباص( :باص  50راكبا  -كوسرت 28
راكبا  -هايسا  14راكبا – ستاركس 11
راكبا  -مجيس  7ركاب – كرنفال  7ركاب
– توكسن  4ركاب  -سرياتو  4ركاب)».
مشريا اىل« :ان للقسم تعاونا كبريا مع
اجلهات االمنية احلكومية لغرض تسهيل
م��رور سيارات العتبة املقدسة يف نقاط
التفتيش الداخلية واخلارجية مما يؤدي اىل
تقديم افضل اخلدمات للزائر ليصل اىل
اقرب نقطة ألداء زيارة العتبات املقدسة
واملزارات الرشيفة».
برنامج القسم الدويل ..
وحتدث البري« :عن نشاط القسم اخلارجي،
حيث وضع يف خطته برناجم ًا اخ��ر وهو

العطاء الحسيني

تسيري رح�لات دولية ومنها اىل الديار
املقدسة يف احلجاز ألداء مناسك العمرة
وزيارة مرقد الرسول حممد (صىل اهلل عليه
واله وسلم) وائمة البقيع (عليهم السالم)
وامل���زارات الرشيفة وف��ق برنامج كامل
اخلدمات من حيث النقل بباصات حديثة
جد َا والنقل بواسطة طائرة اخلطوط اجلوية
العراقية والسكن يف فنادق ذات خدمات
عالية وقريبة من احل��رم املكي الرشيف
واملسجد النبوي الرشيف ،فض ً
ال عن تقديم
ثالث وجبات طعام يومي ًا ويرافق هذه
الرحالت كادر اداري متخصص بإدارة
احلمالت وتقديم اخلدمات اىل ضيوف
الرمحن ومرشد ديني من فضالء احلوزة
العلمية الرشيفة لغرض تزويد املعتمرين

واي��ص��ال املعلومة ب��ص��ورة صحيحة»،
منوها عن عدد الرحالت السنوية بقوله:
«يتم تسيري اكثر من عرشين رحلة سنوي ًا
وب��واق��ع  3000معتمر ،ويضيف ان
الرحالت الدولية تشمل ايض ًا زيارة مرقد
السيدة زينب (عليها السالم) والسيدة
رق��ي��ة (عليها ال��س�لام) يف س��وري��ا وفق
برنامج كامل اخلدمات من حيث النقل
بباصات حديثة جد َا والنقل بواسطة طائرة
اخلطوط السورية ويكون السكن يف فنادق
درجة اوىل وقريبة من مرقد السيدة زينب
(عليها السالم) مع تقديم ثالث وجبات
طعام يومي ًا ويرافق هذه الرحالت كادر
اداري متخصص بإدارة احلمالت وتقديم
اخلدمات ويتم تسيري اكثر من  30رحلة
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سنوي ًا بواقع  1400زائر ويضاف اىل هذه
الرحالت زيارة مرقد االمام الرضا (عليه
السالم) ومرقد السيدة فاطمة املعصومة
(عليها ال��س�لام) يف اي��ران وف��ق برنامج
كامل اخلدمات من حيث النقل بباصات
حديثة جد َا والنقل بواسطة طائرة اخلطوط
اجلوية العراقية ،فض ً
ال عن تعزيز احلملة
بكادر اداري متخصص والسكن بأفضل
انواع الفنادق وبنظام ثالث وجبات لليوم
الواحد علام ان عدد تسيري الرحالت بلغ
اكثر من  20رحلة سنوي ًا بواقع  1200زائر
سنوي ًا».

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة تستقبل
الفائزين بمهرجانها الدولي في باكستان
االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير :محمد القرعاوي

ضمن فعاليات مهرجان نسيم كربالء
ال���دويل اخل��ام��س ال��ذي اقامته العتبة
احلسينية املقدسة يف مدينة اسالم اباد يف
دولة باكستان يف اذار من العام اجلاري
تم اجراء قرعة الكرتونية تتيح الفرصة
امام الباكستانيني لزيارة املراقد املقدسة
وامل����زارات امل�شرف��ة يف ال��ع��راق ،وقد
استقبلت العتبة احلسينية املقدسة من
حظي ب�شرف زي��ارة العتبات املقدسة
وسط ترحاب كبري.
وض� َّ�م الوفد الباكستاين الفائز بقرعة
زيارة املراقد املقدسة ( )30زائرا وزائرة
بمختلف االعامر حسب ما اكده مسلم
ع��ب��اس صكبان م��ع��اون رئ��ي��س قسم

العالقات العامة يف العتبة احلسينية
املقدسة ومسؤول اللجنة التحضريية يف
مهرجان نسيم كربالء.
وت��اب��ع صكبان« :بتوجيه م��ن املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي استقبلنا
الوفد الباكستاين» موضحا «ان ضمن
فعاليات املهرجان كانت فقرة تتلخص
بتسجيل اس�ماء الزائرين الوافدين اىل
املهرجان حينها ،ومن ثم اج��راء قرعة
الكرتونية يف هناية املهرجان واع�لان
اسامء الفائزين» .مضيفا «ان مدة زيارة
الوفد الباكستاين استمرت عرشة ايام
وشملت زيارة املراقد املقدسة يف العراق
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واملتمثلة بمدينة س��ام��راء والنجف
وبغداد انتهاء بمدينة كربالء املقدسة،
فضال عن اطالعهم عىل ابرز املشاريع
اخلدمية واالستثامرية التي تتبناها العتبة
املقدسة يف مدينة ك��رب�لاء» .مشريا اىل
ان العتبة احلسينية املقدسة تكفلت
بتكاليف عرشين ضيفا من الوفد فيام
تكفلت العتبة العباسية املقدسة بتكاليف
العرشة الباقني» .وعبرّ الشيخ غالم حممد
الرشيفي احد الفائزين بزيارة االئمة
االط��ه��ار (عليهم ال��س�لام) عن شكره
للعتبة احلسينية املقدسة وملتوليها الرشعي
لسعيهم الكبري يف تقديم اخلري والصالح
لالمة االسالمية واملسلمني ،امال يف ان
تستمر العتبة املقدسة بأنشطتها الدولية
املتنوعة وان تشمل العامل بارسه منوها عن
ثامر مرشوع نسيم كربالء الثقايف العاملي
باهنا ليست بالقليلة بل عظيمة وتشعرنا
بالفخر واالمتنان بذات الوقت للقائمني
عىل هذه املشاريع الثقافية اجلبارة».

العطاء الحسيني

طلبة وأساتذة الجامعات العراقية بمختلف دياناتهم

ش���هدت العتبة الحسينية المقدسة مراسيم عزاء لطلبة وأس���اتذة الجامعات العراقية في عموم العراق الحكومية منها
واالهلية في الثالث من صفر لعام 1440هـ وكانت المش���اركة كبيرة في عزاء حس���يني موحد اجتمع فيه مختلف الديانات
بمبدأ انس���اني واحد ،وصف واحد يؤكد على قوة االيمان بالمبادئ التي جاهد من اجلها اإلمام الحس���ين (عليه الس�ل�ام)
طواغيت كل عصر ..تقرير :غسان العكابي  /تصوير :علي النجار
ونظم مركز رعاية الشباب التابع اىل قسم
َ
النشاطات العامة يف العتبة احلسينية املقدسة
مراسيم عزاء موكب طلبة واساتذة العراق
يف الثالث من شهر صفر لعام  1440هـ،
وانطلق املوكب س�يرا عىل االق���دام من
شارع العباس اىل العتبة العباسية املقدسة
م���رورا بمنطقة ب�ين احل��رم�ين الرشيفني

وانتها ًء بالعتبة احلسينية املقدسة ،مرددين
هتافات تعرب عن مظلومية االمام احلسني
واهل بيته (عليهم السالم).
وقال حممد عيل الربيعي مدير مركز رعاية
الشباب« :ال تزال مواكب طلبة واساتذة
اجلامعات العراقية ُتواصل اقامة عزائها
احلسيني سنويا ،لتقديم التعازي بذكرى
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استشهاد اإلم��ام احلسني (عليه السالم)
وأه��ل بيته وأصحابه األط��ه��ار ،حيث
شارك آالف الطلبة برفقة اساتذهتم ومن
مجيع املحافظات العراقية بموكب عزاء
موحد إلحياء هذه الزيارة اخلالدة تزامن ًا
ّ
ُ
ّ
مع االستعدادات املبكرة للعتبات املقدسة
واستنفار مجيع شعبها وأقسامها ومنها

العطاء الحسيني

موحد في كربالء
يشاركون بموكب عزاء حسيني ّ

مركز رعاية الشباب يف استقبال احلشود
املليونية».
واوض��ح كيفية استقبال حشود املعزين
ق��ائ�لا« :استقبلنا املعزين قبل ي��وم من
املوحد يف مدن الزائرين
انطالق املوكب
ّ
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة وهي مدينة
اإلم��ام احلسن املجتبى (عليه السالم)
للزائرين ،ومدينة االمام احلسني العرصية
(عليه ال��س�لام) للزائرين ،وهلل احلمد
ورعاية االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة وجهود منتسبيها تم تقديم كافة

وسائل الراحة هلم وهتيئة فعاليات مسرية
املوحد ،إضاف ًة اىل إقامة
موكب العزاء
ّ
حمارضة ثقافية جلميع الطلبة».
وقال األستاذ الدكتور منري محيد السعدي
�س جامعة ك��رب�لاء« :جت��م��ع آالف
رئ��ي� ُ
العراقية
الطلبة واساتذهتم من اجلامعات
ّ
يف موكب موحد ،جاؤوا مجيع ًا من شامل
معزي ًة بذكرى
العراق وجنوبه حشودا ّ
استشهاد اإلم��ام احلسني (عليه السالم)
والث ّلة املؤمنة املجاهدة التي اس ُتش ِهدت
معه».
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فيام حت��دث األس��ت��اذ شعيب أمح��د عزيز
من جامعة املوصل :ان «جامعة املوصل
متثل عراقا مصغرا ملا حتتويه من قوميات
وط���وائ���ف وادي�����ان م��ت��ع��ددة م���ن كل
االنتامءات ،وقد حرضوا اليوم من مدينة
املوصل اىل كربالء لتقديم التعازي اليب
عبد اهلل احلسني (عليه السالم)».
ون���وه ع��ن «حت���دّ ي الطلبة واالس��ات��ذة
ل��ل��ظ��روف امل��وج��ودة ،تضامن ًا ومتثي ً
ال
الوطنية املوجودة يف العراق».
للوحدة
ّ

العطاء الحسيني

اكثر من  1200يتيم و  300عائلة
يحظون برعاية مؤسسة خيرية في بابل

األحرار :ضياء األسدي  /تصوير :صالح السباح

برعاية االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة حت��رص مؤسسة (املحقق ابو
القاسم احليل اخلريية) الواقعة يف منطقة
اجلمعية بمدينة احللة عىل رعاية اكثر من
 1200يتيم و 300عائلة من املحتاجني
اضافة اىل عدد من العوائل املتعففة وذلك
من خالل تقديم ما يمكن تقديمه من
م��واد غذائية ومالبس لألطفال األيتام
فض ً
ال عن تقديم ما يمكن من املبالغ
املادية إلعانتهم حسب مدير املؤسسة

احلاج حممد الكناين.
واض��اف الكناين «رعاية اليتيم وخدمة
العوائل املحتاجة واملتعففة هي خدمة
عظيمة وليست بالسهلة ،ولوال مسامهة
اصحاب العطاء يف بادئ األمر ملا استمرت
املؤسسة يف عملها ووصلت اعداد العوائل
فيها اىل  300عائلة باإلضافة اىل1200
يتيم من غري املتعففني ،فض ً
ال عن توفيق
كادر املؤسسة بدعم مقاتيل احلشد الشعبي
وعوائل شهداء احلشد الشعبي وايتامهم
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من خالل سالل املواد الغذائية واأللبسة
اضافة اىل اعانتهم بمبالغ مالية ،عالوة عىل
حرص املؤسسة عىل الطلبة األيتام وابداء
االهتامم املادي واملعنوي هبم من مراحلهم
االبتدائية اىل اجلامعة والتخرج».
وتابع الكناين« :ان املؤسسة تتألف من
اثنتي ع�شرة ام��رأة فض ً
ال عن اصحاب
ال��ع��ط��اء املستمر ومنهم احل���اج اك��رم
احلسون و خالد جليل واحل��اج رياض
واحل���اج ف���ارس واحل���اج زي��د مرجان

العطاء الحسيني

واحل���اج ص�لاح البابيل واحل���اج صالح
هادي الصرييف» ،وبينّ ان «اعامل املؤسسة
منذ التأسيس تتلخص يف احل��رص عىل
توزيع االستحقاقات من خالل التحري
عن العوائل املسجلة ووضعها امل��ادي
والتزامهم الديني واالخالقي ليزودوا
بكل ما تقدمه املؤسسة من دعم خالل
شهر رمضان املبارك وباقي اشهر السنة»

شمول مجيع الفصائل بدعم املؤسسة
اللوجستي..
وعن الدعم اللوجستي للمقاتلني وتبعية
املؤسسة حتدث الكناين قائ ً
ال« :ان مؤسسة
(املحقق ابو القاسم احليل اخلريية ) منذ
تأسيسها مل تكن تابعة جلهة معينة ولك ّنها
االن تعمل برعاية األمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة و(ل��واء عيل االك�بر)،
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وفيام خيص الدعم اللوجستي وتزويد ما
يمكن تزويده من مواد غذائية وغري ذلك
ملقاتيل فصائل احلشد».
وجدير بالذكر :ان املؤسسة عملت مؤخر ًا
عن طريق املتربع احلاج اكرم السلامن عىل
ختصيص قطع اراض لعدد من املقاتلني
يف ل��واء عيل االك�بر والعوائل املحتاجة
ً
دون�ما وهي
واملتعففة بمساحة اربعني
خطوة كبرية يف املعنى واملضمون.
أما املؤسسة فتأسست بعد اح��داث عام
 2003وبدعم اخلريين يف مدينة احللة
وكانت اع��داد عوائل املستفيدين منها
يصل اىل عرش عوائل ،وبتطور العمل فيها
بعد ان اطلق املرجع الديني األعىل سامحة
السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله
ال��وارف) فتوى اجلهاد الكفائي املقدسة
حلفظ حرمة الوطن واملقدسات ،اخذت
املؤسسة عىل عاتقها الدعم اللوجستي
للمقاتلني فض ً
ال عن رعايتها لعوائل
الشهداء من مجيع الفصائل .

العطاء الحسيني

انطالقة إنسانية ...دار الوارث لاليواء
يؤهّ ل االطفال فاقدي الرعاية االسرية للمدارس االكاديمية
االحرار :حسين نصر  /تصوير :عباس الشريفي

تواصل االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة تقديم خدماهتا االنسانية ومن
خالل مرشوعها االنساين ( دار وارث
الي��واء االط��ف��ال والتاهيل املجتمعي)
الذي نبع من الرسالة املحمدية وهنجها
التوعوي لكل رشائ��ح املجتمع وه��ذا
ج��زء م��ن رسالتها الدينية واإلنسانية
واالجتامعية .
نجح دار الوارث إليواء االطفال والتاهيل
املجتمعي التابع للعتبة احلسينية املقدسة
يف اعادة تأهيل عدد من االطفال فاقدي
الرعاية االرسي���ة واحلاقهم ب��امل��دارس
وتوفري املستلزمات الرضورية لسكنهم
واط��ع��ام��ه��م وتعليمهم وال��ع��م��ل عىل
جذب االطفال من ازقة شوارع كربالء
اىل دار الوارث اليواء االطفال والتأهيل

املجتمعي وال��ذي تكفل بإعدادهم من
مجيع اجلوانب احلياتية والرتبوية واالنسانية
ليكونوا بذرة صاحلة للمجتمع مستقبال.
ويقول عيل السلطاين معاون مسؤول قسم
التنسيق والتأهيل الرتبوي »،بتوجيه من
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
تم العمل عىل افتتاح دار خاص بإيواء
فاقدي الرعاية االرسية ورعايتهم جمتمعيا
ووضع برامج خمتلفة تساعد عىل تأهيلهم
جمتمعيا والعمل عىل ارجاعهم اىل املقاعد
الدراسية او تسجيل الصغار منهم».
ويضيف »،ان اغلب احلاالت التي يضمها
دار الوارث هي رشحية من االطفال التي
ال جتد االعالة والسكن املناسب وبسبب
البطالة والقصور اجلسدي والصحي
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لذوهيم وعدم وجود التأهيل الكايف هلم
نجد اع���دادا كبرية من فاقدي الرعاية
االرسي��ة وبمختلف الفئات العمرية ال
مأوى هلم ،مضيف ًا بلغ عدد االشخاص يف
دار الوارث ( )30شخصا».
واش��ار السلطاين اىل » ان دار ال��وارث
إليواء االطفال يعمل وفق برنامج تأهييل
( ديني ،اكاديمي ،ترفيهي ) ويشمل
زي��ارة العتبات املقدسة وعمل جلسات
تربوية ونفسية وسفرات ترفيهية والعمل
عىل تأهيلهم كي يكونوا مستعدين نفسيا
واجتامعيا وتربويا «.
واك���د م��ع��اون م��س��ؤول قسم التنسيق
والتأهيل ال�ترب��وي »،ان دار االي���واء
استقطب ع���دد ًا م��ن االط��ف��ال الذين
ي��ع��ان��ون م��ن االس��ت��غ�لال االرسي من

العطاء الحسيني

خالل اجبارهم عىل العمل من قبل ذوهيم
وكذلك حاالت التفكك االرسي وغريها
من احلاالت االنسانية ،واغلب احلاالت
التي تم استقطاهبا وجدت بني احلرمني
الرشيفني ،مبينا تم تاهيل اربعة اطفال اىل
امل��دارس االكاديمية وجي��ري العمل عىل
تاهيل عدد اخر من االطفال».
وتابع قائال »،ان املتويل الرشعي للعتبة
وج��ه بعد تزايد عدد
احلسينية املقدسة ّ
االطفال يف دار الوارث للعمل يف املستقبل
عىل ختصيص دار الوارث إليواء اإلناث

لوجود اعداد من البنات اللوايت يعانني
من نفس املشاكل  ،وتأهيلهن اىل املدارس
االكاديمية وتوفري احلياة الكريمة هلن
والقضاء عىل التسول يف الشوارع».
وذكر السلطاين »،ان مجيع اخلدمات تقدّ م
جمانا يف مستشفيات العتبة احلسينية املقدسة
من فحوصات طبية ،ووجبات غذائية
وغريها التي توفر هلم حياة كريمة بعدما
كان يسودها العنف واالستغالل «.
ويستطرد قائال « ،ان دار ال��وارث عمل
بالتنسيق مع اجلهات املختصة لكل من

23

وزارة العمل والضامن االجتامعي وقيادة
رشط��ة ك��رب�لاء املقدسة لفرض احلامية
الالزمة للدار».
مشريا اىل ان دار ال���وارث يعمل عىل
م��دار ( )24ساعة من اج��ل توفري كافة
االح��ت��ي��اج��ات ال�لازم��ة ل��رع��اي��ة ه��ؤالء
االطفال ،مبين ًا ان سامحة الشيخ الكربالئي
وجه مجيع املراكز الصحية واملستشفيات
ّ
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة برضورة
التعاون مع دار الوارث إليواء االطفال».

العطاء الحسيني

معهد نور اإلمام الحسين (عليه السالم)
يخرج ( )17معلما للمكفوفين
ّ
أقام معهد نور اإلمام الحسين عليه السالم لرعاية المكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة الحسينية المقدسة
حفل اختتام دورة (الخطى الواثقة ) إلعداد معلمي لغة برايل للمكفوفين والحاسوب الناطق والسير والحركة.
وشهد حفل التخرج تالوة قرآنية لقارئ من المكفوفين هو « مهدي ياس» وقراءة اناشيد دينية وابيات شعرية
صدحت بحب آل البيت عليهم السالم من الطلبة المكفوفين وتوزيع شهادات تخرج للمعلمين.
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العطاء الحسيني

وق��ال سامي ج��واد كاظم مدير معهد
ن��ور االم���ام احل��س�ين عليه ال��س�لام يف
العتبة احلسينية املقدسة» ان ( )17معلام
ومعلمة شاركوا يف دورة اخلطى الواثقة
السابعة إلعداد معلمي لغة برايل للطلبة
املكفوفني وضعاف البرص».
وذكر كاظم ان الدورة استمرت ()15

يوما وهي خاصة بإعداد معلمي لغة
برايل للمكفوفني واحلاسوب الناطق
والسري واحلركة.
وأشار مدير املعهد اىل ،ان «هذه الدورة
ت��ايت يف سياق ال���دورات السابقة التي
تنظمها العتبة احلسينية املقدسة لرعاية
رشحية املكفوفني يف عموم العراق» .وتعد
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هذه الدورة هي االساس عىل ان تتبعها
دورات اخرى وتطبيقات عىل التدريس
كي يكون معلام جاهزا للتعليم».
ف��ي�ما ب�ّي�نّ ع��ام��ر ه��اش��م م��ع��اون مدير
املعهد « شهد معهد نور االمام احلسني
عليه السالم ارتفاعا يف اع��داد الطلبة
املكفوفني ،حيث سجل اكثر من (130
) طالبا وطالبة للمراحل الدراسية
االبتدائية ،اىل جانب التعليم املرسع وحمو
االمية».
واك���د» بلغ ع��دد املشاركني يف اع��داد
معلمي لغة الربايل الذين تأهلوا للعمل
يف ه��ذا االختصاص اكثر من ()107
ط�لاب متدربني اىل كل من حمافظة ،
ذي قار ،املثنى ،ميسان ،واسط ،كربالء
املقدسة» .مبينا« ،مجيع املشاركني يف
الدورة حاصلون عىل شهادات اكاديمية
ذات اختصاصات تربوية».

تقارير

أنامل تشكيلية شابة تقيم معرضها االول في كربالء

األحرار  :ضياء األسدي  /تصوير  :صالح السباح

بمشاركة ( )18تشكيلية وتشكيليا أقامت
رابطة «ارسار الفن» للثقافة والفنون
معرضا للرسم يف منطقة بني احلرمني
الرشيفني حت��ت ش��ع��ار (م�لام��ح الطف
بالوان معارصة) برعاية قسم إعالم العتبة
احلسينية املقدسةّ ،
وظ��ف فيه الفنانون

جتسد
فرشاة فنوهنم لرسم لوحات فنية ّ
مشاهد من احداث واقعة الطف االليمة.
وحتدث (لألحرار) رعد املندالوي رئيس
الرابطة« :ان جمموع األعامل التي شاركت
يف املعرض وصلت اىل  30عمال فنيا لعدد
من املحرتفني يف فن الرسم واهلواة ،واقيم
املعرض يوم السبت  13من الشهر اجلاري
يف منطقة بني احلرمني الرشيفني».
واش��ار امل��ن��دالوي اىل ان «املعرض اول
جتربة للرابطة مع العتبة احلسينية املقدسة
ونأمل تكرارها إلقامة معارض شبيهة
مستقبال» ،مبين ًا »:ان مجيع املشاركني يف
املعرض هم من حمافظة بغداد ومشاركة
واحدة لتشكيلية من حمافظة املوصل».
يف س��ي��اق متصل اوض��ح��ت اإلعالمية
والتشكيلية يف الرابطة بسمة البكري قائلة:

26

«ان الفن التشكييل يرسم وحياكي معاناة
يستطيع ان جيسد من خالهلا الفنان مشاعر
باتت حيتاجها املتلقي ،وان مشاركتنا هذه
التي تناولت مشاهد من معركة الطف
اخل��ال��دة حاولنا فيها ايصال فكرة بأن
القضية احلسينية ليست حزن ًا فقط وانام
هي قضية تواجد فكري وحيس ومعنوي
نعطي من خالهلا دافعا ألنفسنا ونستمد
منها القوة ،ونشكر اهلل عىل توفيقه ونأمل
ان املعرض نال استحسان املتلقي والزائر
والكريم».
وقد عبرّ َ املشاركون يف املعرض عن فرحهم
واعتزازهم الكبري بإتاحة الفرصة هلم
بإقامة معرضهم التشكييل يف ذات املكان
الذي جرت عليه احداث واقعة الطف.

شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد الشاب (منتظر
اكرم (باشا) عبد عون حسون النصراوي)

عريس شاركت المالئكة في زفافه
ٌ
حيدر عاشور

يافع حيمل محية االيامن ومحاسة ما
ٌ
شاب ٌ
كان لينوء بحملها عرشات الرجال األشداء
ِ
رشيانه رسيان
 ..الغرية املحمدية ترسي يف
الدم .كان يظن نفسه يتعلم العيش ،ولكن
قدره كان يعلمه كيف يموت شهيدا.
قبل دقائق من دخول قوات لواء عيل االكرب
القتايل اىل معركة احلوجيةّ ،
شخص وجوده
املصور االعالم احلريب عىل انه أصغر مقاتل
يف اللواء..بدأ منتظر باشا النرصاوي يغرد
باسمه كمالك واث��ق منه نفسه ويسلم
عىل ناسه وأهله ويعدهم بدحر(داعش)
واالنتصار عليهم .كان يتحدث بحامس
مطلق وقوة صلبة ،وشيمة هبا من الرجولة
ما يشار هلا بالبنان..
سمعت هذه العبارة قط من
مل يسبق يل ان
ُ
شاب صغري اليتجاوز عمره السابعة عرش
ربيعا :يا شباب املسيب ،اصدقائي اجلهاد
تعوض ،انصحكم
الكفائي فرصة لكم ال ّ
ان تلتحقوا باخوانكم املجاهدين لقتال
اعداء اهلل والسالم« ..اخويت احلياة َعرب ٌة
وهذه فرصة لدخول اجلنة»..

بطاق����ة الش����هيد .م����ن قس����م رعاية
ذوي الش����هداء والجرحى ف����ي العتبة
الحسينية المقدسة

ما ان سمعت هذا الكالم
حتى اخذت اشعر بالدم
يصعد ،اىل وجهي ،اىل
ان��ه قطع حديثه حم��اوال
ان يتكلف االبتسامة
الربيئة باحتشام وحياء
ِ
وخوف من ان يسمعه من حوله  .حني ذكر
الصحفي مواليده احلقيقية !؟ ()2000
وه���و ي��ق��ات��ل اىل ج��ان��ب وال����ده «أك���رم
النرصاوي»..
قال باستيحاء  :نعم أنا تولد  1999أقاتل
اىل جانب أيب منذ اطالق الفتوى املقدسة.
لكن ايب رصده االشقياء يف الدنيا واالخرة
بعبوة ناسفة وضعت له يف طريق التحاقه
للواء استطاع ان ينجو باعجوبة اهلل تعاىل يف
حفظ خللقه ،اصيب بجروح سيشفى منها
قريبا ويعود للقتال.
خييل ايل ّ انه كان مقتنعا بقيامه بقتال يثري
الدهشة ،لذا كان يطلق عليه لقب «نظوري
املارنز» ووجهه املستبرش بالنرص ال خترتقه
عني ،كان وجها خاليا من تعابري اخلوف

وال�تردد ،ومل يكن ينتظر يف هذه الدقائق
ام���ام ال��ك��ام�يرا س��وى ان حيمل سالحه
وينطلق بعزم خاطف..لكن املوت خطفه
يف هذه املعركة فخرج منها منتظر وكانت
املالئكة له زفافه .أي سبيكة ذهب صيغ
جسدك ،واي روح قدسية وضعها اهلل
جل عاله فيك ،واي نفس قوية جاهبت
هبا بثبات أعداء عقيدتك .لقد أظهر مشهد
استشهادك ،كيف أكل الرصاص جسدك
العبق امليلء بالشباب؟ بعد ان كنت شمعة
احلياة املتوهجة التي ال تنطفئ مهام نفخوا
عليها ظالم احلياة .وارصارك ان تكون
شهيدا هزمت هبا رع��ب امل��وت ،بلحظة
عجز عن وصفها اللسان .وان��ت ترى
السعادة تفتح اجنحتها لتنقلك اىل السامء،
لتتوجك املالئكة عريسا خمضبا بالدماء.

* اسم الشهيد :منتظر اكرم (باشا) عبد عون -مواليد بابل 2000
* مكان االستشهاد :قاطع الحويجة
* االنتماء  :حملة انصار علي االكبر تشكيالت لواء علي االكبر(عليه السالم)
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التحقيق في اإلمامة وشؤونها
الخطيب عبد اللطيف البغدادي يكتب:
اس بِإِ َم ِ
( َي ْو َم َندْ ُعو ُك َّل ُأ َن ٍ
وت ِكتَا َب ُه
ام ِه ْم َف َم ْن ُأ يِ َ
َاب ْم َو َ
ون َفتِي ً
ال ُي ْظ َل ُم َ
بِ َي ِمينِ ِه َف ُأ ْو َلئِ َك َي ْق َر ُء َ
ال
ون ِكت هَ ُ
ان فيِ َه ِذ ِه َأ ْع َمى َف ُه َو فيِ ْ
* َو َم ْن َك َ
اآل ِخ َر ِة َأ ْع َمى
َو َأ َض ُّل َسبِي ً
ال) [اإلرساء.]72 - 71 /
يف هاتني اآليتني املباركتني؛ استعرض اهلل (تبارك
وتعاىل) يف منظر ومشهد من مشاهد يوم القيامة
فصور لنا ّ
جل وعال اخلالئق
العامة ومناظ ِرهاّ ،
ٍ
ٍ
واحد املهتدي منها
صعيد
وكأنهّ ا حمشورة عىل
وال��ض��ال وال�بر والفاجر وال��راع��ي والرعية
واإلمام واملأموم وصارت كل مجاعة منها تنادى
ائتمت به وبمنهجه الذي
وتدعى باإلمام الذي ّ
كان عليه يف احلياة الدنيا من أئمة اهلدى والعدل
املتبعة لنهج احلق والسعادة وأئمة الضالل
واجلور املتبعة لنهج الباطل والشقاء.
ٍ
ُتدعى ّ
مجاعة بإمامها  -أي تدعى باسمه أو
كل
معه  -ل ُيس َّلم هلا كتاب عملها وفيه بيان جزائها
يف الدار اآلخرة لكل ٍ
(و ُك َّل
فرد منها قال تعاىل َ :
نس ٍ
ان َأ ْلزَ ْمنَا ُه َطائِ َر ُه فيِ ُعن ُِق ِه َو ُن ْخ ِر ُج َل ُه َي ْو َم
إِ َ
ا ْل ِق َيا َم ِة ِكتَا ًبا َي ْل َقا ُه َم ُ
ورا * ا ْق َر ْأ ِكتَا َب َك َك َفى
نش ً
بِ َن ْف ِس َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك َح ِسي ًبا) [اإلرساء - 14 /
.]15
ٍ
مجاعة بإمامها ألن اإلمام  -لغ ًة
وإنام تدعى كل
 هو املقتدى الذي ُي ْقتدى به و ُي ّتبع يف أوامرهونواهيه  ،فقد يكون ألن� ٍ
�اس إمام هدى وقد
ٍ
سمى
يكون
ألناس آخرين إمام ضاللة  ،وقد ّ
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اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن باسم إمام وأئمة
أفراد ًا من البرش ومجاعات هيدون الناس بأمره
تعاىل كام يف قوله خماطب ًا خليله إبراهيم (ع):
(إِنيِّ َج ِ
ال َو ِم ْن ُذ ِّر َّيتِي َق َ
اس إِ َما ًما َق َ
اع ُل َك لِل َّن ِ
ال
َ
ال َين ُ
َال َع ْه ِدي َّ
الظالمِ ِنيَ ) [البقرة ،]125 /وقال
تعاىل يف مدح ٍ
َاه ْم
مجلة من األنبياءَ ( :و َج َع ْلن ُ
ون بِ َأ ْم ِر َنا َو َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي ِه ْم ِف ْع َل الخْ َ يرْ َ ِ
َأئِ َّم ًة يهَ ْ دُ َ
ات
الز َك ِ
الص َ
ين (
ال ِة َوإِيتَا َء َّ
اة َو َكا ُنوا َلنَا َعابِ ِد َ
َوإِ َق َام َّ
(و َج َع ْلنَا ِم ْن ُه ْم
[ األنبياء  ،] 74 /وقال تعاىلَ :
َأئِ َّم ًة يهَ ْ ُ��د َ
ون بِ َأ ْم ِر َنا لمَ َّا َصَب�رَ� ُ وا َو َكا ُنوا بِآ َياتِنَا
ُي ِ
وقن َ
ُون) [السجدة .]25 /
سمى جل وعال مجاع ًة آخرين  -أيض ًا  -أئمة
كام ّ
ولكن ُي ْقتدى هبم يف الضالل  ،وإهنم يدعون إىل
النار  ،وأضافهم إىل الكفر  ،وأمر بقتاهلم لعدم
وفائهم بأيامهنم كام يف قوله تعاىلَ ( :ف َقاتِ ُلوا َأئِ َّم َة
ا ْل ُك ْف ِر إِنهَّ ُ ْم َ
ال َأ ْيماَ َن لهَ ُ ْم َل َع َّل ُه ْم َينت َُه َ
ون ([ التوبة
َاهم َ
*أئِ َّم ًة َيدْ ُع َ
ون
 ،] 12 /وقال تعاىلَ :
(و َج َع ْلن ُ ْ
إِلىَ ال َّنا ِر َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َ
ال ُينصرَ ُ َ
ون) [القصص /
.] 42
أما املراد من أئمة اهلدى ،وأئمة الضالل فمعلوم
أن أئمة اهل��دى واحل��ق هم الذين جيتبيهم اهلل
وخيتارهم يف ّ
كل زمان هلداية أهله  ،أنبياء كانوا
كإبراهيم اخلليل وحممد احلبيب ( ص ) أو غري
أنبياء كأوصياء األنبياء السابقني  ،وكأئمة اهلدى
حممد (ص) وهم مجيع ًا يدعون الناس إىل
من آل ّ

كاتب وكتاب

اهلدى بأمر اهلل ال بأمرهم ويقدّ مون أمر اهلل قبل
أمرهم وحكم اهلل قبل حكمهم  ،ويؤيدهم اهلل
سبحانه باملعجزات وخوارق العادات التي
جيرهيا عىل أيدهيم لتكون دلي ً
ال عىل صدقهم ،
وأئمة الضالل والباطل هم الذين تس ّلطوا عىل
الناس بالقوة  ،أو اختذهم بعض الناس أئمة
واختاروهم واقتدوا هبم يف الدنيا بدون ترشيع
ٍ
ٍ
خاص من اهلل ورسوله  ،وهؤالء يدعون
وإذن

إىل النار ألهنم يقدمون أمرا قبل أمرهم اهلل
وحكمهم قبل حكم اهلل  ،ويأخذون بأهوائهم
وأه���واء اتّباعهم خ�لاف ما يف كتاب اهلل ،
اءه ْم
واهلل تعاىل يقول َ ( :و َل ْو ا َّت َب َع الحْ َ ُّق َأ ْه َو ُ
ات َو ْ
األ ْر ُ
ض َو َم ْن ِفي ِه َّن َب ْل
السماَ َو ُ
َل َف َسدَ ْت َّ
َاه ْم بِ ِذ ْك ِر ِه ْم َف ُه ْم َع ْن ِذ ْك ِر ِه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون)
َأ َت ْين ُ
[املؤمنون .] 72 /
ومن املعلوم أن اهلل سبحانه ق��ادر عىل عدم
متكينهم من السلطة واحلكم ولكن قد ّ
يمكن
ويبقي أناس ًا عىل ذلك ،وقد حيول بني بعضهم
وبني ما يريدون  ،وذلك كله اختبار ًا لعباده
وامتحان ًا هلم لريى ويشاهد َمن يتبع احلق
وأهله و َمن يتبع الباطل وأهله.
قال تعاىل َ ( :و َك َذلِ َك َج َع ْلنَا لِ ُك ِّل َنبِ ٍّي َعدُ ًّوا
�ن ُي ِ
َش َي ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إِلىَ
اطنيَ ا ْ ِ
إل ِن��س َوالجْ ِ� ِّ
َب ْع ٍ
ورا َو َل ْو َشا َء َر ُّب َك َما
ض ُز ْخ ُر َف ا ْل َق ْو ِل ُغ ُر ً
َف َع ُلو ُه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َيفْترَ ُ َ
ون ( َ ) 112ولِت َْص َغى
ُون بِ ْ
ين َ
ال ُي ْؤ ِمن َ
اآل ِخ َر ِة َولِيرَ ْ َض ْو ُه
إِ َل ْي ِه َأ ْفئِدَ ُة ا َّل ِذ َ
اللِ
ون ( َ ) 113أ َف َغيرْ َ هَّ
َولِ َيقْترَ ِ ُفوا َما ُه ْم ُمقْترَ ِ ُف َ
َاب
َأ ْبت َِغي َح َكماً َو ُه َو ا َّل ِذي َأنزَ َل إِ َل ْي ُك ْم ا ْل ِكت َ
ُم َف َّص ً
َاب َي ْع َل ُم َ
ون َأ َّن ُه
ين آ َت ْين ُ
ال َوا َّل ِذ َ
َاه ْم ا ْل ِكت َ
ُمن ََّز ٌل ِم ْن َر ِّب َك بِالحْ َ قِّ َف َ
ين
ال َت ُكو َن َّن ِم ْن المْ ُ ْمترَ ِ َ
( [ األنعام .] 115 - 113 /

االلتفات في نثر
اإلمام الحسين (عليه السالم)
دراسة بالغية للباحثة شيماء جاسم عبيد الموسوي
ثم قائمة املصادر
تشتمل هذه الرسالة عىل مقدّ مة ومتهيد وثالثة فصول وخامتةّ ،
واملراجع ،وذلك عىل النحو التايل:
جاء الباحث بمقدّ مة بينّ فيها هدف وأ ّ
مهية املوضوع ،والدراسات السابقة ،أ ّما
األول :فكان يف نثر اإلمام احلسني (عليه
التمهيد فتناول الباحث فيه أمرين :أ ّما ّ
فخصصه إلثبات صحة نسبة االلتفات إىل العربية دون
السالم) .وأ ّما الثاين:
ّ
غريها من اللغات.
ثم ذكر الفصول بالشكل التايل:
ّ
األول :االلتفات وعلوم البالغة ،واشتمل هذا الفصل عىل مباحث ثالثة:
الفصل
ّ
األول منها عن االلتفات وعالقته بعلم املعاين ،والثاين عن االلتفات وعالقته
كان ّ
بعلم البيان ،أ ّما الثالث فعن االلتفات وعالقته بعلم البديع ،ففي هذا الفصل
حماولة إثبات نسبة االلتفات إىل تلك العلوم؛ ملا يتم ّتع به من قوة بالغية بحيث
قادت هذه القوة البالغية صاحب الطراز بأن يصفه أمري جنودها.
الفصل الثاين :االلتفات يف نثر اإلمام احلسني (عليه السالم) ،واشتمل هذا الفصل
األول منها عن التفات الضامئر يف نثر اإلمام احلسني (عليه
عىل ثالثة مباحث :كان ّ
السالم) ،أ ّما الثاين فعن التفات األفعال ،أ ّما الثالث فعن التفات العدد .فهذه
ّ
ولكل صورة ستة نامذج ،فالتفات الضامئر وفيه ستة نامذج ،والتفات
ثالث صور
األفعال وفيه ستة نامذج أيض ًا ،وكذا احلال مع التفات العدد.
الفصل الثالث :أثر االلتفات يف الصورة الفنية ،وتناولت الباحثة يف هذا الفصل
أثر االلتفات بام يمتلكه من دالالت نفسية تتع ّلق بذهن املتل ّقي ،تارك ًة أثرها فيه،
عرب خلق الصورة الفنية ،وهي عىل التوايل الصورة التشبيهية ،واالستعارية،
والكنائية ،وكيف كان لاللتفات األثر الكبري يف خلق مساحة داللية توسع من
السامت الداللية التي حتملها الصورة الفنية ،وتكشف معانيها اخلفية ،وبالتايل
األول عن أثر االلتفات
فكان تقسيم الباحث هذا الفصل عىل ثالثة مباحث :كان ّ
يف الصورة التشبيهية ،أ ّما الثاين فعن أثر االلتفات يف الصورة االستعارية ،وأ ّما
الرابع فكان عن أثر االلتفات يف الصورة الكنائية.
توصل إليها.
أهم النتائج التي ّ
اخلامتة :أشار فيها الباحث إىل ّ
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االدبية

هذا ُ
ُ
حسين
طريقك يا
����ف
ه���������ذا ط�����ري����� ُق�����ك م�������ن مَي���������ش����ي����ه يف �� َ����ش����� َغ� ِ
����ه
درب ال������ن������ج������اة اىل خ���ي���ر الأن�����������������ام ب� ِ
ُ
ِ��������ف��������ظ خ���ال���ق���ن���ا
درب رع��������������ا ُه ب�����خ��ي��ر احل
ِ
ٌ
ّ
ك��������ل ن���اح���ي���ة
ه��������ذي احل�������������ش������و ُد �����س����ع����ت م������ن
�������ة
م���������������ش�������دودة ب�������� ُع��������رى ال������������������والءِ يف دع� ٍ
ب�����ق�����ل�����وب م�������ن َت�������� َل��������وا �������س������ور ًا
ت�����ط�����ا َم�����ن�����تْ
ِ
َ
ال������زح������ف ُم���ن���دف���ع��� ًا
ن �أث������������ا َر
��������ب احل���������س��ي� ِ
ُح� ُّ
ُ
������ب
اخل���������������وف مي������ن������ ُع������هُ وال
ال
ِ
ب����������ه َت������� َع� ٌ
ُم�����������������ردد ًا م�������ن ت������خ������وم االر��������������ض م�����زده�����ي����� ًا
امل������ل������ك ال��������� َع ّ
����ل����ا ِم ت��������������در�أُ ع��ن��ـ
����ة
ِ
ِل�����������ش�����رع� ِ
�����خ������ذ ًا
ُم����������������������ردد ًا ِب��������� َف���������م االمي�������������������انِ م������ت� ِ
َ
����ف
وك�������رب���ل���ا حت������� ِ����ض�����ن الآت�
�������ي��������ن يف �� َ����ش����� َغ� ٍ
������وى
ون������������ور م�������ن م����ل�����أ ال������دن������ي������ا ب����ف����ي���������ض ه� ً
���ل
ر م��������ا ك����ل� ٍ
م�����������ش�����ي����� ُت�����هُ ز َم���������ن��������� ًا ِم����������ن غ�����ي���� ِ
���ب
اىل ال������ط������ف������وف وق����������د ط������������ارت ب���ل���ا ت����ع� ٍ
����ه خ��������د ٌر
والآن �أث�����ق�����ل�����ن�����ي ع��������ن م�����������ش�����ي� ِ
َ
م��������ات ا�����ص����ط����ب����اري وم����ا
ُرح������م������اك ر ّب��������ي ف����م����ا
حم��ت�����س��ب
��ي
�
ٌ
ُ
أت������ع������اب م�����ا�� ٍ����ض م�������ض���ى ،ف���ال�������س���ع� ُ
����ة
درب ������س�����ل�����ك�����ن�����ا ُه ع��������ن
ع������ل������م وم�����ع�����رف� ٍ
ٌ
ٍ
����ن����د
�����س
ٍ
ي�����ك����� ّف�����ر ال�����ث�����ل�����ة َ الأزك�����������������ى ب����ل���ا َ

م�ضر ر�ؤوف احلبوبي

يِ َ
�����������ال ال� ُ
������ف
�������اب م�����ق�����ام����� ًا ع�
������ز َل� ِ
َف������ َق������د �أ���������ص� َ
����ف
����ح� ِ
حت����ظ����ى اجل������م������و ُع ب����خ��ي�ر الأج����������ر وال����� ُت� َ
وم�������ن َرع������������ا ُه �����ش����دي����دُ ال������ب�������أ�� ِ�����س مل َي� َ
����ف
����خ� ِ
اىل ُ
�����������س��ي��ن ط������ري� َ
�����ق ال������ع������زِّ
وال�����������ش�����ر ِف
احل
ِ
َ
���ف
م�������ا ِم�����ث����� ُل�����ه�����ا َد َع�������������ة ٌ يف � ِّأي ُم����ن����ع����ط� ِ
����ف
��������ك
����ج ِ
���������م يف �أح�������� َل ِ
ال���������س ُ
ر در َب��������� ُه ُ
ُت������ن���ي�� ُ
ُّ
���ه َع�������ن هَ ��������دَ ِف
َي����ب����غ����ي ال�������� ِف�
�������داء وم�������ا َي����ث����ن����ي� ِ
َ
�����د ُه �أمل � ...أو خ���������ش����ي� ُ
���ف
ي�������������ض� ُّ
���ة ال����ت����ل� ِ
ل����ب����ي����ك �� ِ���س����ب����ط ر�������س������ول اهللُّ � ...أي ويف!
�ت��رف
ـ����ـ����ه����ا م�������ا �أح�������������اط ب�����ه�����ا م�������ن ب�����غ�����ي م�����ق� ِ
��ف
ر م���ن���ك����� ِ��س� ِ
م������ن دي��������ن ج������������دّ َك ن������������ور ًا غ����ي��� َ
ُ
�����ب ب����ال����ل ُ
����ف
رح������ا ُب������ه������ا
ُّ����ط ِ
ت����ب����ع����ث ال���ت��رح������ي� َ
��ف
����وب خل���ي��ر ال�����ن�����ا������س يف ����ش���غ� ِ
�أه�����������وى ال�����ق�����ل� َ
��ف
���اق م�����ن ُذرى ال���ن���ج� ِ
�أرن����������و ب���ف���ي�������ض ا�����ش����ت����ي� ٍ
�������ف
���ي����ر م��������ز َد َل� ِ
ِرج�������ل�������ايَ وازدل���������ف���������ت يف خ� ِ
ل���ه���ف
�����ب يف
وال�����������س
ِ
ُ
�����ق�����م �أق�������ع�������دين وال������ق������ل� ُ
ُّ
�أزا َغ ق����ل����ب����ي ع�������ن ُح������� ّب�������ي َو م������ؤ َت����� َل�����ف�����ي
���رف
����ن م����ن���������ص� ِ
وال���������������درب ات�����ع�����ب�����هُ يف ُح�����������س� ِ
��ح���ف���ي
ف����م����ن َي�������ل� ُ
������وم ف����م����ا �أق�������������ص������ا ُه َع�������ن � ُ���ص� ُ
و َي�����ن�����فُ � ُ
�����������ر َف ُم�����غ �َت��رَ ِف
����م ِح������ق������د ًا َغ
����ث ال������� ُّ����س� َّ
ْ
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ُ
عندَ ما
تعشق النسور أوطانها

على حاجبي ملع ن�سرك يا وطنّ ،
وحطت على اكتايف
جنوم املعايل ،نعم ..فاليوم لي�س كباقي �أيامي.
ال��ي��وم ُاخ��ت��زل عمري كله و���س��ام� ًا ح�ين علقوه على
�صدري ،و�أعلنوا جهوزيتي للقتال ،ا�ست�أذنت قائدي
وتقدمت ال�صف الأول من كردو�س اال�ستعرا�ض املهيب،
لأحظى بنظرات �أحبتي وقد ملأها االفتخار ،وتهفو
روحي لتلك املر�أة ال�شاخمة بني امهات البوا�سل وهي
تلوح يل ببريقها االخ�ضر ،وعبق �أريجه يكاد ميلأ
�سماء املكان ،ليتني قربها الآن لأق ّبل قدميها ،واتربك
ب�شذى فردو�سها ..فهي من غذتني احل��ب وعلمتني
كيف �أكون �شاخم ًا ك�شموخ بالدي.
وحانت حلظة احلقيقة ،وها هي ذا عزميتي تنطلق
لرتتقي منت طائرتي احلربية ،ووق��ع دوي قذائفها
يلهب ف�ضاء احلرب ك�أهازيج جنيبة العرب حني ت�شحذ
اال�سنة وحتتدم
همم �صناديد قومها عندما تت�شابك ِ
رحى املعارك ال�ضاربة..
وها هو ذا جمدي قد �أحيل حمم ًا م�ستعرة وقد دكت
مغاور خفافي�ش الظالم ف�صاروا ه�شيم ًا تذروه الرياح..
عاد الن�سر املحلق مزهو ًا بن�صره خملف ًا وراءه طرائد
قد ملئت ا�شال�ؤها العفنة ٍ
بواد و�سهول رحبة..
والتحف املحارب ليله مغمور ًا بال�سعادة وهو يَعدُ نف�سه
بغارة اخرى ،وطلعة �صيد جديدة ..ثم �أ�سدل جفنيه
وا�ست�سلم لنوم عميق ،ثم كان ما ر�أى..
اىل �أين ؟
اىل قدري الذي قد ّ
خطه اهلل يل..
ولكن �ألي�س قدرنا واحدا ؟!
كان كذلك لكني �أيقنت اين معك لن ادرك الفتح ولن
انال مبتغاي ،و�س�أد َر ُ�س مقبور ًا من�سي ًا بال �شهادة خلود..
لطاملا كنت �أثمن ما لديك ،ثروتك التي تتفاخر بها،
ربيعك الن�ضر ،ان�شودتك التي ما فتئت تتغنى بها،
انظر اىل من ت�سلمني االن!! للموت ليحيلني �أثر ًا بعد
عني ..تراب ًا ُيلحدُ ُح�سني وال زلت � ً
شالال هادر ًا ي�سري
يف عروقك ،والآن تروم مفارقتي ومل تنفك حلظة..
قريبني حميمني ن�صنع م��ن روح احل��ي��اة مغامرة..

ميعاد كاظم الالوندي

نخو�ض غمارها مع ًا� ،أتذكر كيف كنا نخطف اال�ضواء
من احراق ليايل متوز الباردة ،وننرثه �آماال ً على وجه
دجلة الناع�س ..حلم ًا مهاجر ًا على اجنحة النوار�س
اىل البالد التي ال تنام اىل حني الال عودة..
�أم تراك ن�سيت كيف تغزلنا بجدائل جميلة حينا دون
علمها حتى حظيت بها عرو�سة زين ال�شباب؟!
مل �أن�س امنا هي حياتي املا�ضية ،اما االن ف�أنا على
مفرتق طرق فدعيني ا�سلك طريق الفالح..
ملاذا انت ؟
وملاذا غريي؟ ومن اوىل بع�شق وطني مني وف�ضائله متلأ
ذرات كياين..
ورحلة العمر؟
�ألغيتها!
وعرو�سك!
عرو�سي؟ تركتها تعدُ ثوب زفافنا وقد عاهدتني ان ال
تكون لغريي حتى يجمعنا اهلل حتت ِظل رحمته..
اقول؟ ما زال الوقت باكر ًا للرحيل..
اب���د ًا فنحن مل ُنخلق للفناء ..ب��ل لنعود حلياتنا
االبدية ،من حيث جئنا ف�إنا هلل وانا اليه راجعون،
واما �أنا فقد اخرتت العودة وعلى ر�أ�سي �إكليل ال�شرف،
و�س�أحمل ن�صري بيان ًا �أعلنه على ر�ؤو�س اال�شهاد يوم
الفزع االكرب..
�أ ّذن الفجر وانطلق الن�سر حملق ًا من جديد..
و�سادة خالية تعلوها ر�سالة ندية قد ُخطت مبزيج من
حر ودمع..
ال��ي��وم �س�أنقلب على ذات���ي ،و�س�أتعاىل على نف�سي،
و�أعتقها م��ن حبائل الدنيا الفانية ،و�س�أ�شد على
اجنحتي امنيات �شعبي ،و���س��أظ��ل حملق ًا يف �سماء
مع�شوقي ..اخفر ا�سواره ،واحر�س �شط�آنه ،ولن اهوي
على تربه اال م�ضرج ًا بدمي ،ف�إن حلدمتوين فانق�شوا
على رخامة قربي ..انا ال�سائر على خطى من رحلوا
ُ
قبلنا ،ا�ست�شهدوا فحيينا،
وا�ست�شهدت ليحيا ا�سمك
الغايل يا عراق ..فهذا هو والئي ..وهذه هي �سمائي
وهذا حديث الن�سور عندما تع�شق �أوطانها.
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عـلي َ
بــن موســى
يـا ٌّ

���ي ب����ـ����ـ����نَ م���ـ���و����س���ـ���ى �إم����ـ����ام����ـ����ي
ب����ك����ـ����م ي����ـ����ا ع����ـ����ل� ُّ
���ل ع������ـ������ـ������داك �����ض����ـ����ـ� ٌ
�ل�ال
ف�����ـ�����ك�����ـ�����لُّ �����س����ـ����ب����ـ����ي����ـ� ٍ
م�����ـ�����ـ�����داك �إت����ـ����ـ���������س����ـ����ا ٌع ي�����ـ�����ـ�����داك �إن����ـ����ت����ـ����ف����ـ����ا ٌع
ه���ـ���ـ���ي ال���ـ���دن���ـ���ـ���ي���ـ���ا ق���ـ���ـ���د �أع���ـ���ـ���ر����ض���ـ���ت ع��ـ��ن��ـ��ـ��ه��ـ��ا
�أت���ـ���ي���ـ���ت���ـ���ـ���ك ح����ـ����ب����ـ����ـ���� ًا ف����ـ�����أن����ـ����ـ����ت ال���ـ���ـ���دل���ـ���ي���ـ���ل
و�أن�����ـ�����ـ�����ت ال����ـ���������س����ـّ����ـ����راج ل���ـ���ـ���ـ���م���ـ���ـ���ر����ض���ـ���ـ���اة رب���ـّ���ـ���ـ���ي
�أت���ـ���ت���ـ���ـ���ك ال���ـ���ن���ـ���ف���ـ���ـ���و����س ف����ـ�����أن����ـ����ت الأن���ـ���ـ���ي���ـ���ـ�������س
ل���ـ���ـ���ك���ـ� ِّ
��ل ج���ـ���ـ���ري���ـ���ـ���ح ط��ـ��ـ��ب��ـ��ي��ـ��ب اخ��ـ��ـ��ت��ـ��ـ�����ص��ـ��ـ��ا���ص
ف��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��خ��ـ��ـ��ط��ئ ح��ـ��ي��ـ��ن��ـ��ا و ح��ـ��ي��ـ��ـ��ن��ـ��ا ي��ـ��ـ�����ص��ـ��ـ��ي��ـ��ب
ف����ـ����ل����ـ����وال ال���ـ���ـ���ر����ض���ـ���ـ���ا ل����ـ����م����ـ����ـ����اع ال���ـ�������ص���ـ���ـ���راط
وف����ـ����رع����ـ����ون ي����ـ�����أت����ـ����ـ����ي وم���ـ���ل���ـ���ع���ـ���ون ي��ـ��ـ��ف��ـ��ت��ـ��ـ��ي
�أب����اط����ـ����ي����ـ����ل ����ش���ـ���ـ���ت���ـَّ���ـ���ى ����ض���ـ���م���ـ���ائ���ـ���ـ���ر م���ـ���وت���ـ���ى
��ل���ام ع����ـ����ل����ـ����ي����ك ف������ـ�������أن������ـ������ت الأم�����ـ�����ي�����ـ�����ن
��������س�������ـ� ٌ

علي جوده الرفاعي

ي����ـ����ف����ـ����وز امل�����ـ�����وال�����ـ�����ـ�����ي ب���ـ���ـ����أع���ـ���ـ���ل���ـ���ـ���ى م���ـ���ق���ـ���ام
ي����ـ����خ����ـ����ادع ق���ـ���ـ���وم���ـ���ـ���ي ق����ـ����ـ����ن����ـ����ـ����ا ٌع ظ���ـ���ـ�ل�ام���ـ���ـ���ي
ه�����ـ�����ـ�����داك ان�����ت�����ف�����اع ب���ـ���ـ���ك���ـ���ـ���م ذا اع���ت�������ص���ام���ي
ف��ـ��ـ��ـ��زي��ـ��ن��ـ��ت��ـ��ه��ـ��ـ��ا ق���ـ���ـ���د ه����ـ����ـ����وت ب��ـ��ـ��ال��ـ��ت��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ام
و�أك������ـ������ـ������رم م���ـ���ـ���ق���ـ�������ص���ـ���ـ���ود ي����ـ����ا ب����ـ����ن ال���ـ���ك���ـ���ـ���رام
وال����ـ����ت����ـ����ـ����رج����ـ����م����ـ����ـ����ان ي���ـ���ـ���ف���ـ���ي���ـ���ـ���د ال�����ت�����زام�����ي
ب���ـ���ـ���ك���ـ���م ق����ـ����ـ����د ت����ـ����ـ����رب����ـَّ����ـ����ـ����ت ب�����ـ�����ـ�����دون ك���ـ���ـ�ل�ام
�إل���ـ���ـ���ي���ـ���ـ���ه ي��ـ�����س��ـ��ـ��ع��ـ��ـ��ى ب��ـ��ـ��ق��ـ��ـ�����ص��ـ��ـ��د �إل���ـ���ت���ـ���ئ���ـ���ام
وه������ـ������ـ������ذا ب����ـ����دي����ـ����ه����ـ����ـ����ي �إال �إم����ـ����ـ����ام����ـ����ـ����ـ����ي
و�����ض����ـ����اع ال���ـ���ك���ـ���ت���ـ���ـ���اب وب����ـ����ـ����اع ال��ـ��ـ��م��ـ��ح��ـ��ـ��ام��ـ��ـ��ي
���ب ل����ـ����ئ����ام
وه��������ـ��������ـ��������ارون م�������ـ�������وىل ب����ـ����ـ���������ص����ـ����ح����ـ� ٍ
وب����ـ����ال����ـ����ح����ث����ـ����ال����ـ����ى ي����ـ����ك����ـ����ـ����ون ن���ـ���ـ���ظ���ـ���ام���ـ���ـ���ي
������ي �إل�������ـ�������ي�������ك �����س����ـ��ل�ام����ـ����ي
و�أن����������ـ����������ت ال�������ـ�������ول�������ـ� ُّ
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هل سيأتي ُ
سيد الجرح لصالة االربعين..؟

أرح خطوات��ك ،و ْ
من عل��ى �أيدين��ا � ،صدورن��ا ل��ك الو�س��اد ،
� ْ
نعلم
وحب انتظارنا ل��ك ا�ستطال كالليل والنهار�...سيدَ نا ُ :
ُّ
َ
ُ
ان��ك االول ،رب��انُ يدخ��ل كرب�لاء ،وي�صلي باجلم��وع �صال ِة
ي�ضج
االربع�ين� .صالة كالبحر الهادر م��ن كل حدب و�صوبُّ ،
مب�ستقب ِل��ي قافلة الع�شق االلهي على م�شارف كربالء ،وعند
رم�سها بال خوف
مكان النحر تخ��ط ال�سيول املوالية حفرة َّ
ْ
وج��ل .ه��ل �ستف�ض��ي اليهم يا �سي��دَ اجلرح ب�س�� َّر غيبتك
او
الطويل��ة ..؟ .لأن��ك ان��ت رجا�ؤن��ا الوحي��د ،ونح��ن نطوف
بكربالء !..
ُ
ومناطل يف املوت حتى ذبل��تْ فينا �أرواحنا،
كن��ا نعدُّ االي��ام
ونح��ن نت�ضرع اىل �صاحب املُلك ان مينّ َ! علينا بنظرة منك،
َ
نباهيك يا �سيد اجل��رح باجلراح ،ونحن ن��داري الوج َع
ك��ي
َ
الراع���ش بال�ص�لاة والدمع .ه��ل �ستنظ��ر الينا يا
واجل��زع
وت�سجلن��ا زائرين لأربعني ج��دك املذبوح
�سي��د اجل��رح ؟!،
ّ
بكربالء .!..
ن�س��� ُأل كل ما يف زيارة االربعني من �شيوخ وزينبيات ومن زين
ال�شب��اب .ن�س�أل كل من بكى ب�أمل �سجاد ُه وزينبا ُه�..أ�أب�صرت
يف طريق��ك �سيدي املنتظر؟! هل �أ�سمعت خطوات مم�شا ُه ؟.
كل االجوب��ة تتوح��د يف �سريه��ا املزدحم بال��والءِ  :ان كل
اح��داق العيون ترا ُه ٌ
مظلة حتت�ض��ن كل اجلراح ،كي يحيي

حيدرعا�شور

االن�ساني��ة بالإن�س��ان يف حلظ��ات ،ويفت��ح �أب��واب االربعني
لل�صالة ليفرغ على ادميها ما ب�صدر ِه املوجوع من ُّ�س َعار الروح
والنف�س والقلب واجل�سد.
طوب��ى ملن �ش��ارك �سيد اجل��راح نف�ض حزن قلب��ه املجروح
على قتيل العربات بكربالء!...
هلل على ابواب
�سننتظ��ر �أنفا�س��ك ،ونلهث ونتنه��د ،ون�صل��ي ِ
فداء لك يف �أي
كربالء املقد�سة �ساجدين،
ونغر�س ارواحنا ً
ُ
�أر���ض ُت ِظل��ك ،ف�أنفا�سنا ت�سوق خطانا الي��ك وما من رجوع.
كل ن�صيبن��ا م��ن العم�� ِر �أن ن��راك ؟! .كي يب��ث اهلل فينا من
ِظالل��ك ر� ً
أف��ة ورحم��ة .و�أن��ت توق��ظ الدني��ا م��ن ِ�ضاللها،
في�ضمنا نور طريقك فينقذنا من ظلم النف�س و�أوهامها..
ت�سمع هم�س مرادنا وعيونن��ا تلوح ُمتخ�ضبة على جبل
ه��ل
ُ
ال�صرب امله�ضومة بكربالء ؟.
�سننتظ��ر يا �سيدي القائم ،فال �سلطة عل��ى الر�أ�س ،والقلب
ي��راوده ال�ش��وق ،يقينن��ا ان قرب��ك يف البع��د ،وبع��دك يف
القرب ،و�أنك يف كل مكان حت�صي منتظري االنوار املحمدية
حي وجدث��ه يف كل اربعني
احل�سيني��ة ،ليعلن��وا ان احل�سني ّ
يتطاير منه امل�سك ،ويقلدوا منتظريهم جوائز ال�سماء..
ُ
ووجه متو�سم
هنيئ��ا من تقلد اجلن��ة ،و�شم رائحة امل�س��ك،
بغبار تراب كربالء.
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نجاح االصدقاء..
خطوة مضيئة
ثامر عدنان شاكر

ٍ
بسعادة غامرة أملح منهم من
نجاحات األصدقاء ا ُملدوية التي أراها اليوم ُتصيبني
ارتقى إىل أعىل املناصب ،ومنهم من ذاع صيته فبلغ اآلفاق ،وقد غدا نجماً ُينري بعلمه
وعمله دروب احليارى والتائهني ،ومنهم من تس ّنم كريس املسؤولية ،فحمل أعباءها
وبدأ مسريته الشاقة ل ُيساهم يف رسم مالمح هذا الوطن يف مرحلته التحولية ،والذي
كنت هناك شاهدً ا منذ البداية عىل
يستحق الكثري .أتأملهم وتعود يب الذاكرة .وقد ُ
خطواهتم .عىل سقطاهتم ووثباهتم ،أحزاهنم وأفراحهم .فتتضاعف سعاديت ،بعد
أن رأيت ليل معاناهتم ينجيل وقد أرشقت شمس أحالمهم ،مكافأة هلم عىل نضاهلم
وإرصارهم الكبري.
لكن بعض العيون الناقمة ال ترحم أحد ًا ،وبعض القلوب احلاسدة مل تدع نجاح ًا إال
ومزقته بال رمحة ..وحني تلقي األقدار يف طريقي
وطعنته
ونالت منه وهنشت يف عرضه
ُ
ُ
بأحد هؤالء املرىض الذين ينبحون ويغتابون كل نجاح .ال أستطيع أن أصمت .أدافع
برشاسة ،أختىل عن جماملتي املعهودة وديبلوماسيتي ا ُملبالغ فيها أحيان ًا كثرية ،وأنتفض
مدافعا عن كل حلم جسور شهدت تفاصيل ملحمته يف درب احلياة الوعر.
ً
كنت هناك
أشعر أن نجاحي وأن تلك األلسنة احلانقة تنال مني وكيف ال ،وقد ُ
ُمنذ البداية إىل النهاية .أجدين ُأمسك بالقلم ،وأصدح بقصصهم عىل املأل ،وأجاهر
بأمنيايت وأرسلها إىل السامء ّ
عل طيفها يصل إىل كل ا ُملحبطني اليائسني فتخربهم
عن هذه النامذج التي استطاعت أن تبني نفسها من الصفر ،وصعدت السلم خطوة
فخطوة .نجاحات أحبائنا جيب أن تبقى ُمبهجة مضيئة وألاّ خيفت وميضها .جيب أن
حيا يحُ تذى .فام بالكم هبؤالء الذين شاركناهم امللحمة ُ
منذ حلظة والدة
تظل مثالاً ًّ
احللم إىل أن كرب واشتد عوده وأصبح حقيقة .لقد ك ّنا هناك باجلوار نجاحات من
حيا إىل
حولنا أمانة يف رقبتنا جيب أن نحميها كي تبقى وال تغيب فيظل أمجل ما فينا ًّ
األبد .نجاحات من حولنا ُتسعدنا تنثر الورود يف طريقنا ،تنرش الفرح يف صدورنا
ُتبدد اليأس من قلوبنا ،تجُ دد طاقاتنا ،ترسم ابتسامة عىل شفاهنا ختربنا بأمر هام أن
املجاهدين بصدق يف سبيل أحالمهم ،لن ختذهلم الدنيا أبدً ا حتام سيصلون ذات يوم
نجاحات من حولنا جتعلنا نعيش بعيدً ا يف تلك الضفة األخرى بعيدً ا عن هذا العامل
املضطرب حافظوا عىل نجاح أحبائكم حمبة خالصة من القلب وهذا أضعف اإليامن.
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الم َف َّض َلة!
َك ْم ْأك َر ُه ْأك َل ِتي ُ
صادق مهدي حسن/ناحية الكفل

بينام كنت جالس ًا يف مكتبة صديقي املهندس ..ذات الرفوف العامرة
بكثري من العناوين يف شتى املجاالت ،سقطت قصاصة ورق من
أحدى جمالت األطفال القديمة واملؤرخة قبل ما يربو عىل ثالثني
عام ًا ،مل يكن يف القصاصة غري مجلة مبهمة مل أعرف تفسريهاَ :
(ك ْم
ْأك َر ُه ْأك َلتِي ا ُمل َف َّض َلة؟!) ..أعطيته الورقة وسألته ضاحك ًا :أي كالم
غريب هذا؟! أتكره ما حتب؟! كيف ذاك؟!
ابتسامة ب� ٍ
ٍ
�اردة عىل شفتيه ونظر إىل الورقة
رس َم
تص َّنع صديقي ْ
بامتعاض وق��ال :كتبت القصاصة يف حلظة من حلظات األمل ،مَلْ
يتجاوز عمري الرابعة عرش حينها ،هي قصة قديمة ..ولكن ما
يزال صداها يرتدد يف خاطري ..سأروهيا لك عىل أي حال:
كانت أمي –رمحها اهلل -حازمة يف تربيتها يل وأخويت ،فالعصبيةوالصوت املرتفع والقسوة املفرطة ّ
شكل سمة مالزمة هلا يف
التعامل معنا ،ومن أساليبها يف تربيتنا عىل عادات األكل الصحيحة
(كام كانت تعبرّ عنها) أهنا كانت تلزمنا بأكل كمية معينة من الطعام
حتى وإن مل يسد جوعنا ،وأن أي جتاوز عىل تلك التعليامت سيكون
وخيم العواقب .وذات يوم وقبل تقديم طعام الغداء ،استدعتني
أمي إىل املطبخ وأش��ارت إىل صحن كبري ممتلئ بالكباب املقيل
الساخن (أكلتي املفضلة) ،وقالت بنربة هتديد صارمة :ستجلس
عند الغداء مع جدك وخالك .إياك أن تأكل أكثر من ثالث قطع
نفذت أوامر أمي باحلرف الواحد ،وأقسم باهلل
صغرية وإال.!..
ُ
ً
العظيم أين هنضت (جائعا) بعد أن أكملت حصتي املقررة من
الغداء ،تارك ًا جدي وخايل يفرتسان الكباب دون حساب! .ولكن
سوء احلظ كان يل باملرصاد ..إذ التفت إيل جدي وقال مستغرب ًا
ساخر ًا :الكباب كثري يا عباس ،ملاذا أكلت ثالث قطع فقط ؟.
ومع هذا السؤال  -وبد ًال من أن أسمع كلمة ثناء وتشجيع ألديب
والتزامي بالتعليامت -هبت عاصفة ضحكات جملجلة من خايل
وأمي التي خاطبتني ( :خذ أكثر إن أردت ،)...ولكن كان ذلك
(العرض الكريم) بعد فوات األوان! فام أصابني من إحراج حينها
رحبت ،فجلست بمفردي الئذ ًا بالصمت،
أضاق عيل األرض بام ُ
أتصفح تلك املجلة التي حفظت قصاصة الورق املاثلة بني يديك.
ومنذ تلك اللحظة مل أنس ذلك املأزق البائس كلام رأيت الكباب!.
وعقب قائ ً
ال  :ربام يبدو احلدث تافه ًا مضحك ًا ألول وهلة ،ولكن
لكل موقف عربة وموعظة ولو من طرف خفي .فكام أن ملخالفة
األوامر عقوبة ،جيب أن يكون لاللتزام هبا تقدير وثواب ،وما آملني
برضاوة أن عقوبة االلتزام بالسخرية واالمتهان كانت أقسى من
عقوبة املخالفة التي مل تكن لتتعدى بضع رضبات بعصا غليظة يف
فت السبب ! ،فهل
عر َ
أسوأ األحوال ،ثم تنهد وقال  :أما اآلن وقد َ
َب ُطل عج ُبك يا صديقي؟ .

غرتهم
شباب ّ

الدنيا بمذاقها...

زيد علي كريم الكفلي

يطرق مسامعي لغاية اآلن صوت ذلك الشاب العرشيني  ،صاحب
سيارة أجرة وهو يقول (:ال حتدثوين عن الدين وعن الصالة لقد
مللنا كثريا  ،حدثوين عن املغني فالن وعن املطرب فالن ،حدثوين
عن السفر خارج البالد والبنات العاريات ،...فام دمنا شبابا دعونا
نعش ونلهو ونمرح ونحب ونلعب ونحكي حكايات يطرب هلا
السمع ...وعندما نصل إىل عمر الستني عندها نتوب)...
فعجبت هلكذا شباب غرهتم الدنيا بمذاقها اللهو واللعب،
وسلكوا مسالك الظلامت بعتمتها وكأن أعينهم رضيرة ال تبرص
وال ترى سوى اخلوض يف املحرمات بترصفاهتم هذه .فجعلوا
ِ
أخت إن كل ن َفس
الدنيا يرسحون هبا عابثني .فاعلم يا أخي ويا
نتنفسه يقربنا إىل األجل املحتوم ( املوت ) وما زلنا نلهو ونلعب
ونمرح .
فال تقل أنا شاب وعندما أكرب «أتوب»  :فكم من طفل مات قبل
أن يكرب وكم من شاب أدركه املوت يف ريعان شبابه قبل املشيب
وكم من فتاة ماتت يف زهرة شباهبا  ،وكم من جالس مات قبل أن
يقوم وكم من قائم مات قبل أن جيلس وكم من ماش مات قبل أن
يصل وكم من مزارع أصابه اهلالك قبل أن حيصد زرعه ملاذا كل
واحدا منا ينظر أمامه وينسى بأن املوت يأتينا بغتة ونحن يف غفلة
منه ،فال تغرت بالشباب والقوة واملال ،أحذر وأعد العدة شابا أو
كهال أو شيخا حتى تلقى ربك راضيا مرضيا  ،آن األوان أن نغري
من نمط حياتنا ونستعد االستعداد األمثل ليوم احلساب ( يوم يفر
املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ
شأن يغنيه ) نجانا اهلل واياكم من رش ذلك اليوم و رزقنا سالمة
القلوب.
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األسرة

واكتساب القيم والعادات

د .سعــد األمــارة

ثقافة األسرة تصقل شخصية الفرد
أسماء فتحي
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املستوى الثقايف ل�لأرسة واالنتشار
ال��واس��ع ألجهزة اإلع�لام ُيسامهان
بشكل فعال يف تنمية وعي الطفل،
وت��وس��ي��ع م���دارك���ه ب��ش��ك��ل ف��ع��ال
ومتدرج ،فاملعروف أن الطفل دائ ًام
ُ
يتأثر بالبيئة املحيطة به وبأفراد أرسته
التي يعيش معهم• فاملستوى التعليمي
ألف��راد األرسة يلعب دور ًا كبري ًا يف
خلق شخصية الطفل وبنائه النفيس
والرتبوي• ومن ثم بعد مرور اخلمس
س��ن��وات األوىل م��ن ع��م��ره ،تصبح
عالقاته أوسع من ذلك بكثري (بمجرد
دخوله املدرسة) حيث يتأثر بزمالئه
ويؤثر هبم ،ويتأثر بمدرسيه وكل من
خيتلط هبم•
وكل هذه العوامل تساعد عىل صقل
شخصية اإلنسان ليصبح شاب ًا يافع ًا
صاحل ًا خلدمة جمتمعه وبلده ،لذلك

االســـــــرة

تعد األرسة السليمة املؤسسة املكملة لنسيج البناء التحتي ألي
جمتمع من املجتمعات ،لذا فإن التعرف عىل األبعاد األساسية
السائدة داخل األرسة يعطينا مؤرشات واضحة نحو أساليب
اكتساب القيم والعادات واملحافظة عىل املعتقد الديني وانتقاله
من اآلباء إىل األبناء ،لينساب بشكل طبيعي بعيد ًا عن القرسية،
وأن�ماط الضغط يف الرتبية الكتساب هذا املكون األس��ايس،
فاألرسة املتمثلة يف األبوين هي املسؤولة عن بث روح املسؤولية
واحرتام القيم ،وتعويد األبناء عىل احرتام األنظمة االجتامعية
ومعايري السلوك فض ً
ال عن املحافظة عىل حقوق اآلخرين
واستمرارية التواصل ونبذ السلوكيات اخلاطئة لدى أبنائها
مثل التعصب الذي يعده البعض اجتاه ًا نفسي ًا جامد ًا ومشحون ًا
وانفعالي ًا ،وكذلك ظواهر أخرى تعد حمرمة ديني ًا ،أو التقرب
منها يعد عدوان ًا عىل حقوق الغري ،فمن أجل ذلك ينبغي
التعامل مع أسس القيم املرغوبة عىل أهنا سلوكيات صحيحة،
لترتسخ قواعد هذا النظام ،وهذا يتطلب
والتعامل معها بثبات
ّ
من الكبار الذين يتعاملون مع الطفل أن يكونوا القدوة واملثال
يف هذا الشأن.
أما القيم التي تعلمها األرسة ألبنائها فهي عبارة عن مفاهيم
ختتص باجتاهات وغايات تسعى إليها ،كاجتاهات وغايات
جديرة بالرغبة ،وتعد القيم بمثابة املعيار املثايل لسلوك الفرد،
ذلك املعيار ال��ذي يوجه ترصفات الفرد وأحكامه وميوله
ورغباته واهتامماته املختلفة ،والذي عىل ضوئه يرجح أحد
بدائل السلوك ،وأن الفعل أو السلوك ال��ذي يصدر عنه
وسيلة حيقق هبا توجهاته القيمية يف احلياة ،لذا تعد األرسة من
عىل األرسة أن توجه أبناءها إىل الطريق السوي وإرشادهم
وتوجيههم إىل ما حيمل النفع هلم ،كام عىل الوالدين أن يكونا
خري صديق ألبنائهام ،لتزداد العالقة األرسية قوة ومتانة،
وحتى ال تكون هشة كبيت العنكبوت• وكي ُينفس األبناء
عماّ بداخلهم هلام وليس لغريمها مما يوقعهم مع رفقاء السوء•
وعىل األهل أال ينشغلوا عن أبنائهم مهام كثرت مسؤولياهتم•
بل جيب التعرف عىل أصدقائهم واألماكن التي يرتادوهنا
معهم ،كذلك عليهم متابعتهم يف دروسهم ،حتى يشعر
األبناء باالهتامم من ِقبل اآلباء واألمهات ،ليكرسوا وقت ًا
لدراستهم ورفع مستواهم التعليمي• فاألهل ُمطالبون
باالهتامم بأبنائهم يف خمتلف املجاالت وتوفري األرضية
الثقافية ،والراحة النفسية للخروج بنتائج إجيابية ،وبناء جيل
ُمتعلم مثقف وا ٍع ملا يدور حوله•
وخالصة القول إن األرسة املثقفة املتعلمة ال تعاين من
املشكالت نفسها التي تعاين منها األرسة غري املتعلمة ،ومهام
تواجه األرسة املثقفة من مشكالت تكون احللول لدهيا
أسهل بكثري من األرسة غري املتعلمة•

أهم املؤسسات االجتامعية يف اكتساب األبناء لقيمهم ،فهي
التي حتدد ألبنائها ما ينبغي أن يكون يف ظل املعايري السائدة ،
ومن القيم التي تكسبها األرس املسلمة ألبنائها السلوكيات
االجتامعية املتعلقة باألخالق والدين والتعامل مع اآلخرين
وآداب املجالسة والوفاء واإلخ�لاص ،فقد قال أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب (عليه السالم) َ ( :فاِ َّن أِ َ
ل َ
خيك َع َل ْي َك ِم َن الحْ َ قِّ
ِمث َْل ا َّلذى َل َك َع َل ْي ِه) وقال أيضا( :ال َنت َك ِل َم ُت ُه َو َج َبت محَ ََّب ُت ُه)
( :1ص ،)66فالدين إذ ًا نسق قيمي ،ذو نسب متفاوتة ومتباينة
نسبي ًا ،فاألشخاص الذين تتميز تربيتهم بالقيم الدينية وتتسم
سلوكياهتم بسامت مثل الطاعة ،األمانة ،التسامح ،التعاون،
الوفاء ..الخ ،وعىل العكس متام ًا فيام يتعلق باألشخاص األقل
تدين ًا أو تتم تربيتهم بسامت أخرى ليست دينية بحتة ،فإن القيم
السائدة لدهيم تكون عادة القيم الوسيلية اخلاصة ،فهي ختتلف
عن األوىل بفروق نسبية ،من حيث الدرجة.
إن الرتبية يف املجتمع اإلسالمي بنوعيها ،الرتبية القائمة عىل
القيم الدينية ،والرتبية القائمة عىل القيم الدينية املتساحمة ،فإهنا
تكاد تتشابه يف معظمها ،حتى كادت املسحة أو السمة العامة
للسلوك الشخيص ألف��راده املتشددين أو األق��ل تشدد ًا عىل
القيم ختتلف يف الدرجة ،ولكن يف النتائج تتغلب القيم الدينية
اإلسالمية يف قوة التامسك والرتابط األرسي واالجتامعي ،فهي
األكثر ثبات ًا.
املصدر
 .1حتف العقول ،أبو حممد احلسن احلراين ،مطبعة رشيعت -
إيران 1421هـ.

الخروج من الكآبة األسرية!...
الكآبة  ،ليست يف حقيقتها مرض ًا عضوي ًا  ،إال يف حاالت
نادرة  ،ولكنها مرض نفيس يمكن عالجه  ،والتخلص منه
 ،اذا احس ّنا الترصف مع أنفسنا وقررنا مساعدة الذات .
فالكآبة مث ً
حتول معيشة الشخص اىل جحيم ال يطاق ،كام
ال ّ
إهنا يمكن ان تدمر حياته ايضا واملشكلة إهنا حينام تصيب
شخص ًا تؤدي اىل انشغال أقربائه بمرضه .مما يسبب هلم ايض ًا
موجات من الكآبة..
والسؤال هو كيف التخلص منها ؟ اجلواب  :ان االمر قبل
كل يشء يتطلب رؤية سليمة للحياة والتزام ًا بالقيم واملثل.
فاإليامن يعالج كل املشاكل النفسية ،ويقي من التخبط يف
تطمئن
احلياة ،ولذلك جاء يف قوله تعاىل  « :أال بذكر اهلل
ُ
القلوب » وأي يشء مثل االطمئنان يمكنه ان جيعل احلياة
مرشقة ؟ عندما تعرتيك الكآبة.
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استعماالت اللغة
للكلمة طاقة ك�برى ع�لى ال��ذه��ن االنساين
خصوصا ما يصبح مصطلحا.
وم���ن ل��ط��ائ��ف االس��ت��ع�ماالت ال��ل��غ��وي��ة يف
االنكليزية عن كبار السن هو التبديل الذي
ُأجري عىل كلمة  old peopleاشتقاق جينب
امتصاص طاقتهم وال يشعر بمشاعر االنعزال
وذهاب احلياة اشتقاق بديل هو.elderly
ومن لطائف االستعامل الذي يطلق عىل من
لدهيم ع��وق جسدي هو ما تطلقه العربية
عليهم بذوي االحتياجات اخلاصة وهو اكثر
لطفا واحساسا من مثيلتها االنكليزية التي
بقيت رغم كل التطور والشفافية التي تطبع
حياة الغرب وهي كلمة .disable

ُ
رأيت َك طيفًا

َ
رأيتك طيف ًا حتى غص احلنني يف روحي...
فايقظني غيابك بعد ُقرص لقاء...
ُعد يف متام احللم القادم
ستجد يل أثرا يدُ لك ع َّ
يل
ذكرى هنا ،وابتسامة مل تربح شفاه الرثاء بعد ،وربام دمعة عىل
غيابك هناك........
عد مرة أخرى وستجدين طفلتك ..لن أكرب؛ مهام بلغ الصرب من
عمر الفراق!...

شارع العلقمي
ستينيات القرن الماضي

تحذير صحّ ي
يقول اخلبري املختص يف علم التغذية ،كريس
إتريدج ،إن عىل املرىض أن ينتبهوا دائام إىل
الوصفة التي تقدم إرش���ادات ،وحت��ذر من
تناول أدوية أو عالجات موازية يف الوقت
نفسه.
ويوضح أن املصابني ب��داء السكري مثال
مطالبون بمعرفة ما إذا كان تناول املكمالت
سيؤثر عىل مستوى الغلوكوز يف اجلسم ،وهذا
التدقيق مطلوب أيضا لدى املصابني بمرض
ضغط الدم.
وينصح اخلرباء بعدم تناول املكمالت الغذائية
مع القهوة ،كام حيذرون أيضا من اجلمع بني
أدوي��ة «الستاتني» املخفضة للكوليسرتول
وعصري العنب ،كام ينبغي احلذر من املزج بني
مسكنات األمل وفيتامني «يس».
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ُ
فقدان الذاكرة اللحظي
يعترب فقدان الذاكرة اللحظي نوعا مشتق ًا من فقدان الذاكرة املؤقت ولكن
خيتلف عنه من حيث األسباب ،ففقدان الذاكرة املؤقت يكون ألسباب متعلقة
باجلسد أي عضوية كمثل تلقي صدمة عىل الرأس من جراء حادث ما رضب
اإلنسان وهي حاالت شائعة احلدوث أو من املمكن أن يكون سبب ًا نفسي ًا
كالتعرض الضطرابات نفسية حادة هتز كيان الشخص أو تعرضه لصدمة
قوية يف بعض األحيان بعد فقدان عزيز أو خسارة يشء مهم.
أسباب فقدان الذاكرة اللحظي ورأي األطباء أنه عادة متعلق بقلة الراحة أو
بزيادة التوتر أو االنشغال الذهني املستمر الذي يعيشه اإلنسان من دون أن
يمنح نفسه أي فرصة للراحة بل عىل العكس يكون يف وضع عميل مستمر
وكثري االنشغال والقلق والتوتر يف الوقت عينه.
فقدان الذاكرة اللحظي يصيب ع��ادة ما يقارب ال��ـ ٪٦٠من األشخاص
ومعظمهم من السيدات واألمهات وتعد هذه النسبة كبرية وتصل أحيان ًا اىل
 ٪٨٠والسبب هو كثرة انشغاالت املرأة ما بني عملها ومنزهلا مما جيعلها عرضة
لفقدان الذاكرة اللحظي ،بنظر األطباء ال تعد هذه احلالة مرضية إال إن زادت
عن حدها لدرجة اصبح الشخص يتضايق منها وهنا قد ينصحونه بالراحة
التامة وتصفية البال من األشغال للعودة اىل الرتكيز اجليد.

سلبيات األطعمة المع ّلبة!

متعنا هبا لتخلينا عنها يف برناجمنا اليومي
لألطعمة املعلبة عدة أمور سلبية إن ّ
للطعام ألننا سنعلم أن سلبياهتا تطغى عىل اإلجيابيات فيها.
ً
* الرشوط واملواصفات الصحية السليمة :ال يمكن أن نثق دائام بمصادر
التعليب كام نالحظ ال تتوفر للمستهلك معلومات حول التزام الرشكة املتكفلة
بالتعليب وعن الرشوط واملواصفات التي تتمتع هبا وإن كانت قد راعت ما
تفرضه الرشوط الصحية العامة ،وبشكل خاص إن كانت املعلبات مستوردة
أي حول احلرارة التي تعرضت هلا أثناء النقل أو الظروف التي تم شحنها
خالهلا.
* املواد احلافظة :لدينا مشكلة املواد احلافظة التي تضاف اىل املعلبات لضامن
إطالة عمر املنتج ومنعه من التعفن أو التأكسد أو حتى تغيري لونه أو طعمه وهي
املسؤولة عن إبقاء الطعام عىل لونه حتى ولو بعد مرور سنة عىل تعليبه ،ال نرى
اسم تلك املواد احلافظة عىل العلب بل نرى فقط املكونات األساسية.
* مأكوالت من دون فوائد غذائية :من الرضوري أن نفهم أن املعلبات هي
مواد غذائية من دون أي منافع إضافية ألهنا قد فقدت املغذيات واملنافع عند
تعليبها ،فاألكل ولو مهام كان طازج ًا سيفقد قيمته الغذائية بعد طهوه وخلطه
باملواد احلافظة لذلك جيب دائ ًام استهالك ما هو طازج.
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كيف نتخ ّلص
من آالم المغص؟
يعاين الكثري من األشخاص من املغص
وال يعلمون ما الطريقة املناسبة للتخلص
منه غري األدوية بالطبع لذلك هذه أبرز
الطرائق للتخ ّلص من املغص:
* استخدام الكامدات الساخنة :يمكن
للدفء أن خيفف من التشنجات التي
يشعر هب��ا الشخص يف منطقة البطن
ف��احل��رارة الساخنة تعمل ع�لى إرخ��اء
العضالت ،لذلك ينصح ب��أن يستلقي
الشخص ويضع كيس ًا من املاء الساخن
عىل البطن ويمكنه أن حيافظ عىل هذه
الوضعية حتى انتهاء املغص.
* تناول شاي البابونج :يساهم شاي
البابونج عىل ختفيف آالم البطن وبحسب
ما أثبتته إحدى الدراسات فالبابونج لديه
طبيعة مضادة لاللتهابات ورشبه يريح
املعدة ويقلل من آالم املغص والتقلصات
عند املرأة.
* رشب املياه :من األسباب التي تؤدي
اىل الشعور باملغص والتقلصات هي
اجلفاف يف اجلسم لذلك جيب التنبه اىل
وج��وب تناول كميات كبرية من املياه
عىل مدار اليوم للتخ ّلص من التقلصات
واملغص.
* تناول الزبادي :يعالج الزبادي املغص
الناتج عن سوء اهلضم أو التهاب القولون
العصبي وذلك ألنه حيتوي عىل أنزيامت
مفيدة للهضم واملعدة.
* تناول الزنجبيل :يساعد الزنجبيل عىل
التخلص من املغص وبخاصة الناتج عن
سوء اهلضم ألنه يساعد اجلسم عىل إمتام
عملية اهلضم بشكل طبيعي.

إعــــــــالن
بالد سومر مهد الحضارات والكتابة ،ينطلق مشروع ( 1000كاتب مسرحي للطفل) إلثراء
من ِ
وإناء المكتبة المس���رحية لألطفال ،والذي يقيمه قس���م رعاية وتنمي���ة الطفولة في العتبة
الحسينية المقدسة وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية.
تق���ام ال���ورش التدريبية لهذا المش���روع الوطني في عموم محافظاتنا الحبيبة ،وبإش���راف
وتدريب أكاديميين متخصصين.
فعلى من يجد في نفس���ه الكفاءة والرغبة لالش���تراك في الورش التدريبية ووفق الش���روط
التالية ملء اس���تمارة االش���تراك اإللكترونية من صفحة التواص���ل االجتماعي الفيس بوك ـ
(مشروع الـ  1000كاتب مسرحي للطفل).
علمًا أن هنالك مسابقات وجوائز ألفضل النصوص المسرحية الناتجة عن الورشة.
شروط التقديم:
 .1أن يمتلك الرغبة واالستعداد وناصية الموهبة في مجال الكتابة.
المتقدم عن  40سنة وال يقل عن  15سنة.
 .2أن ال يزيد عمر
ّ
 .3أن يكون خريج الدراسة المتوسطة على أقل تقدير ويفضل طلبة اإلعدادية وطلبة المعاهد
وكليات الفنون الجميلة وكليات اآلداب والتربية.

