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اإلمام الباقر )عليه السالم(: ال يقبل عمل إال بمعرفة، وال معرفة إال بعمل، ومن عرف دلته معرفته عىل العمل، ومن 
مل يعرف فال عمل له كلامت هتدي اىل طريق االستقامة والرقي وتدل عىل ان العمل من غري معرفة أي ختطيط وترشيع 
ومعرفة راي الشارع املقدس به فانه غري مقبول ، واملعرفة دون العمل هبا ال تساوي يشء بل لربام يتحمل اثم من حيمل 
املعرفة وال يعمل هبا ،ومن ضمن املعرفة هبا هي النية الصادقة ومعرفة دور االسالم هبا ، وما يرتتب عليها من اثار اجيابية ،  
والعمل هبا يعني التصديق هبا واملعرفة التي تنهض باالمة وليس تلك التي ال فائدة منها فهنالك جماالت يعمل هبا البعض 
يف عرصنا احلايل يعتقد اهنا معرفة بينام هي يف واقع االمر هلو ، واملعرفة تبعد الراي الذي يروج له اعداء الدين بان االسالم 
ال يصلح هلذا الزمان وانه يؤدي اىل التخلف ، وهذا ان دل عىل يشء فيدل عىل جهل قائله ، نعم لربام هنالك مسلم ال يعي 

معنى االسالم او هنالك امة اسالمية حيكمها اجلهالء فاملفروض ان يوجه االهتام ملن ييسء االستخدام . 
فيكفي االسالم انه خاتم االديان وكتاب القران هو دستور االنسان اىل يوم قيام الساعة ، فاملشكلة فيمن ال يرتجم املعرفة 

اىل عمل وبكل صنوفها انسانية او مادية .

العمل والمعرفة 

تفسيرالسورةسورة القصص

) 44 ( وم��ا كن��ت بجانب جبل الط��ور الغريب حيث كلم 
اهلل في��ه موس��ى إذ أوحينا إىل موس��ى االمر وكلمن��اه وما كنت 
م��ن الش��اهدين لتكليم��ه ) 45 ( ولكن��ا أنش��أنا قرون��ا فتطاول 
عليه��م العم��ر فحرفت األخب��ار وتغريت الرشايع واندرس��ت 
العلوم فأوحينا إليك وما كنت مقيام يف أهل مدين وهم ش��عيب 
واملؤمنون به تتلو عليهم قصتهم  ) 46 ( وما كنت بجانب الطور 
إذ نادين��ا ولكن رمحة من ربك ولكن علمناك رمحة لتنذر قوما ما 
اتيهم من نذير من قبلك لوقوعهم يف فرتة بينك وبني من تقدمك 
م��ن األنبياء لعلهم يتذك��رون يتعظون  ) 47 ( ولوال أن تصيبهم 
مصيبة بام قدمت أيدهيم فيقولوا ربنا لوال أرس��لت الينا رس��وال 
فنتب��ع آيات��ك ونك��ون م��ن املؤمنني جواب��ه حم��ذوف يعني لوال 
قوهل��م إذا اصابتهم عقوبة بس��بب كفره��م ومعاصيهم ربنا هال 
أرسلت الينا رسوال يبلغنا آياتك فنتبعها ونكون من املصدقني ما 
أرس��لناك اي إنام أرسلناك قطعا لعذرهم والزاما للحجة عليهم. 
) 48 ( فل��ام جاءهم احلق من عندنا قالوا لوال اوتى مثل ما اوتى 
موس��ى من الكتاب مجلة واليد والعص��ا وغريمها اقرتاحا وتعنتا 
أومل يكفروا بام اوتى موس��ى من قبل وقالوا س��احران قيل يعني 
موس��ى ) عليه الس��الم ( وحممد صىل اهلل عليه وآله والقمي قال 
موسى وهارون وقالوا انا بكل منهام أو بكل من األنبياء كافرون

ْمَر َوَما ُكنَت ِمَن  َوَما ُكن��َت بَِجانِِب اْلَغْريِبِّ إِْذ َقَضْيَنا إىَِل ُموَس��ى اأْلَ
ا َأنَش��ْأَنا ُقُروًنا َفَتَط��اَوَل َعَلْيِهُم  ��اِهِديَن }القصص/44{ َوَلِكنَّ الشَّ
ا  ا ُكنَّ اْلُعُم��ُر َوَما ُكن��َت َثاِوًيا يِف َأْهِل َمْدَي��َن َتْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِن��ا َوَلِكنَّ
وِر إِْذ َناَدْيَنا َوَلِكن  ُمْرِس��ِلنَي }القصص/45{ َوَما ُكنَت بَِجانِِب الطُّ
ُهْم  ن َقْبِل��َك َلَعلَّ ��ن نَِّذيٍر مِّ ��ا َأَتاُهم مِّ بَِّك لُِتن��ِذَر َقْوًما مَّ ��ن رَّ ��ةً مِّ مْحَ رَّ
َمْت  ِصيَب��ٌة باَِم َقدَّ ��ُروَن }القصص/46{ َوَل��ْواَل َأن ُتِصيَبُهم مُّ َيَتَذكَّ
بَِع آَياتَِك َوَنُكوَن  َت إَِلْيَنا َرُسواًل َفَنتَّ َنا َلْواَل َأْرَس��لْ َأْيِدهيِْم َفَيُقوُلوا َربَّ
قُّ ِم��ْن ِعنِدَنا َقاُلوا  ِم��َن امْلُْؤِمنِ��نَي }القصص/47{ َفَل��امَّ َجاءُهُم احْلَ
َلْواَل ُأوِتَ ِمْثَل َما ُأوِتَ ُموَس��ى َأَومَلْ َيْكُفُروا باَِم ُأوِتَ ُموَس��ى ِمن َقْبُل 
َقاُلوا ِس��ْحَراِن َتَظاَهَرا َوَقاُلوا إِنَّا بُِكلٍّ َكاِفُروَن }القصص/48{ ُقْل 
بِْع��هُ إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي  ِ ُهَو َأْهَدى ِمْنُهاَم َأتَّ ْن ِعن��ِد اهللَّ َفْأُت��وا بِِكَتاٍب مِّ
بُِعوَن َأْهَواءُهْم  اَم َيتَّ ْ َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّ }القصص/49{ َفإِن ملَّ
َ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم  ِ إِنَّ اهللَّ َن اهللَّ ى مِّ َبَع َهَواُه بَِغرْيِ ُه��دً َوَم��ْن َأَضلُّ ِمَِّن اتَّ

امِلنَِي }القصص/50{  الظَّ
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أخبار
ومتابعات

للعتبة  العامة  االمانة  شاركت  للتطوع  العاملي  اليوم  بمناسبة 
الذي  التطوعي  للعمل  الرابع  النوعي  باملعرض  املقدسة  احلسينية 
يف  التطوعية  األعامل  إبراز  هبدف  وذلك  التخطيط،  وزارة  تقيمه 
العراق ومدى مسامهتها يف تغيري املجتمع نحو األفضل.أكد ذلك 
احلسينية  للعتبة  العام  االمني  معاون  البّناء(  الدين  )سعد  السيد 
املقدسة، مضيفا  تم عرض )38( صورة  ولوحة فنية متميزة من 
املرسم احلسيني اضافة اىل مشاركات نوعية من قبل مركز احلوراء 

زينَب )عليها السالم( و روضة السيدة رقية )عليها السالم(. 
الكثري من  تتبنى  املقدسة  للعتبة احلسينية  العامة  االمانة  ان  ويذكر 

االعامل التطوعية التي ختدم رشائح متعددة يف العراق.

من عنارص  الشعبي جمموعة  واحلشد  األمنية  األجهزة  اعتقلت 
تنظيم )داعش( اإلرهايب املتخفني واهلاربني يف بغداد وكركوك. 
أعلن ذلك مركز اإلعالم األمني يف بيان له، مضيفا فيه أن قوة 
من جهاز األمن الوطني  واحلشد وبناًء عىل معلومات استخبارية 
متكنوا من إلقاء القبض عىل ثالثة من عنارص )داعش( احدهم 

منتٍم إىل ما يسمى والية نينوى. مبينا أن املعتقلني من ضمن ما 
بقضايا  قضائية  مذكرة  بحقهم  وصادرة  النائمة  باخلاليا  يسمى 
إرهابية. موضحا أن عملية إلقاء القبض، متت بجهد استخباري 
القبض  ألقي  مكان حتى  أكثر من  املتهمني يف  متثل يف مالحقة 

عليهم واختذت اإلجراءات القانونية بحقهم.

العتبة الحسينية المقدسة تستقبل مشايخ 
ورجال دين من محافظة الموصل 

العتبة الحسينية المقدسة تشارك وزارة التخطيط في معرضها النوعي الرابع

اعتقال خاليا نائمة من )داعش(

•)عادل عبد المهدي( رئيس الوزراء:
العراقيين  بصمود  وإنما  فقط  والمقاتلين  بالرصاص  يتحقق  لم  النصر  ان 
لجميع  واإلن��ص��اف  العدل  بتحقيق  د  وتعهَّ واإلره���اب  الظلم  ومقاومة 
العراقيين وإعادة جميع النازحين والمهّجرين والمفقودين وإعمار المدن . 
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أحيا العراقيون اإلثنني املايض الذكرى األوىل ل�تحرير غرب العراق وشامله من تنظيم )داعش( االرهايب. ووقف املواطنون دقيقة صمت 
بغداد ومدينة  العاصمة  العراقية خاصة  املدن  السري يف عموم  املرور  النرص، وأوقف رجال  بيوم  االحتفال  تعبريًا عن  النهار  منتصف 
كربالء املقدسة فيام وقف سائقو السيارات إىل جانب مركباهتم. فيام جالت سيارات الرشطة الشوارع تعبريًا عن االنتصار الذي حققه 

العراقيون قبل عام.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يف كلمة هلذه املناسبة: إن العراق سجل أكرب نرص عىل قوى الرش واإلرهاب، وانترصنا برشف 
عظيم.متعهدا بإعادة اإلعامر وعودة النازحني إىل مناطقهم. إضافة إىل تقديم اخلدمات وفرص العمل للمحافظات التي أسهمت بتحقيق 
النرص.مؤكدا أن النرص النهائي الذي نصبو إليه هو حتقيق الرفاه لشعبنا والقضاء عىل الفساد، وشدد عىل أن العراق لن يكون مقرًا أو مرًا 

لإلرهاب ومصدرًا لالعتداء عىل دول أخرى.

احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  استقبلت 
من  دين  ورجال  مشايخ  ضم  وفدا  املقدسة 
حمافظة املوصل جاء  لتقديم الشكر للمرجعية 
)داع��ش(  ملحاربة  وفتواها  العليا  الدينية 
أك��د ذل��ك )فاضل ع��وز( عضو  االره���ايب. 
املقدسة،   احلسينية  العتبة  يف  االدارة  جملس 
مضيفا بعد زيارة الوفد ملرقد االمام احلسني 
للمتويل  مطالب  مجلة  قدموا  السالم(  )عليه 
الرشعي للعتبة املقدسة من اجل ايصاهلا اىل 

النجف االرشف.
مثل  الكريم(  عبد  )الشيخ  قال  جهته  ومن 

جاءت  ال��زي��ارة  ان  امل��وص��ل:  يف  االوق���اف 
بسامحة  املتمثلة  للمرجعية  الشكر  لتقديم 
احلسيني  عيل  السيد  األعىل  الديني  املرجع 
اص��در  ال���ذي  ظ��ل��ه(،  )دام  ال��س��ي��س��ت��اين 
وتوحد  النرص  حتقق  ملا  لوالها  التي  الفتوى 
العراقيون. مبينا ان الوفد قّدم  مطالب امهها 
التأثري عىل احلكومة بإعادة النازحني, وتوفري 
قروض إلعادة اعامر حمافظة املوصل،مؤكدا 
باملرجعية  ووجهائها  املوصل  مشايخ  ثقة  ان 
اىل  القدوم  اىل  دفعتنا  التي  العليا هي  الدينية 

كربالء وزيارة مراقدها وتقديم املطالب.

الشعب العراقّي يقف دقيقة صمت استذكارًا للذي��ن صنعوا الن���صر

العتبة الحسينية المقدسة تستقبل مشايخ 
ورجال دين من محافظة الموصل 

)برهم صالح( رئيس الجمهورية:
المنطقة  لكل  انتصار  هو  »داع��ش«  تنظيم  على  العراقيين  انتصار  أن 
والعالم ألنه ساهم في درء الخطر عن جميع البلدان والشعوب والشكر 
آية اهلل  )داعش( وباألخص  إرهاب  دانت  التي  الدينية  للمراجع  والتقدير 
النبيل  وموقفه  ظله(  )دام  السيستاني  الحسيني  علي  السيد  العظمى 

اتجاه ذلك.

باألرقام
ت��زرع��ه��ا  دون���م���ا   )40115(•
بمختلف  كربالء  زراعة  مديرية 
الصيفية  والخضر  المحاصيل 
والشتوية في قضاء عين التمر.

)50% ( من واردات المنافذ    •
تخصصها  الحدودية  والجمارك 
الحكومة المركزية للمحافظات 

ضمن موازنة عام 2019. 

تم  دوائ��ي�����ة  م���ادة   )3500(   •
تسعيرها من قبل وزارة الصحة 
بعد خضوعها للفحص وذلك ضمن 
في  االدوية  سعر  توحيد  مشروع 

عموم العراق.
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 6/ربيع اآلخر/1440ه� الموافق 2018/12/14م:

السالم(  )عليه  املؤمنني  ألمري  كالم  من 
َغَفَل  َوَمْن  َربَِح،  َنْفَسُه  قال: )َمْن َحاَسَب 
اْعَترَبَ  َوَمِن  َأِمَن،  َخاَف  َوَمْن   ، َخِسَ َعْنَها 

َأْبرَص َوَمْن َأْبرَصَ َفِهَم، َوَمْن َفِهَم َعِلَم(.
َنِعظ  ان  واخ��رى  فرتة  بني  نحتاج  نحن  اخ��واين 
نفسه واعٌظ حقيقة  له من  الذي  أنفسنا واالنسان 
تلك  او  الشخص  ذلك  هو  والواعظ  سينجو، 

اجلهة التي تريد بنا خريًا.
االنسان ُعرضة يف هذه الدنيا لكثري من الفتن ومن 
وساوس الشيطان ومن شياطني االنس واالنسان 
ال خيلوا من هنات هنا وهناك فيحتاج ان يستيضء 
وهذه االضاءة التي تكشف له معامل الطريق بشكل 
االختيار  تبدأ عملية  ثم  امامُه كل يشء،  سيتضح 
االفضل  نختار  ان  استطعنا  وكلام  ان خيتار  وعليه 
استطعنا االقرتاب من رضا اهلل تعاىل واالبتعاد عن 

سخطه.
مقاطع  هنا ستة  ذكر  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 
والحظوا  مهمة..  كلها  املقاطع  ه��ذه  وحقيقة 
التعامل  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  طريقة 
يريد  السالم(  )عليه  االمام  اخلاصة،  مشاكلنا  مع 
تعلمون  وأنتم  صحّية،  حالة  اىل  نرتقي  ان  مّنا 
البدنية،  الصحة  هي  ع��ادة  املتعارفة  الصحة  ان 
صحة  هي  صحة  وهناك  النفسية،  الصحة  ثم 
عالقة  هلا  وليس  األدران،  من  وسالمته  االنسان 
بالصحة النفسية وصحة البدن، ومقصودي ليس 
هلا عالقة بالصحة النفسية يعني ما يشاع عن علم 
النفس يذكر امراض، وانا ال احتدث هلذه اجلهة من 

االمراض الروح تتعرض اىل امراض.
وهو  أال  االخر،  اجلانب  عن  التحدث  اريد  لكن 
سالمة االنسان من الذنوب يعني يمتلك الصحة 
الدينية، ان االنسان دينيًا صحيح فإن أذنب يتدارك 

فورًا هذا الذنب بالتوبة واملغفرة.
ان  يعّلمنا  ان  حاول  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 
يعني سيبقى  نفسه،  ان حياسب  تعّود  إذا  االنسان 
كان  إذا  واالنسان  الدنيا،  يف  دام  ما  حّيًا  ضمريه 
ضمريه حّيًا ال خوف منُه، لكن إذا مات الضمري 
وانقطعت الُعلقة، االنسان تنقطع العلقة بينه وبني 
أصبح  وضمريه  يشء  بأي  يعرتف  ال  يعني  اهلل، 
ميتًا ال سيكون عاال ً ورضرًا عىل نفسه فقط، وانام 

سيعم رضره عىل املجتمع.
أنتم تعلمون حماسبة النفس هي نحو من املراجعة 
االنسان يراجع عمله ويقف عند كل عمل عملُه 
قد  او  اسأت  قد  العمل  لعيّل يف هذا  املتأمل  وقفة 
عىل  يتعود  التاجر  االنسان  والحظوا  اخطأت، 
حُياسب  يوميًا  آخر  بنحو  املحاسبة  لكن  املحاسبة 
يف  دقيقًا  ويكون  صندوقه  امني  حياسب  او  عاّمله 
او  ُسقت  املبالغ  بعض  تكون  ان  خوفًا  املحاسبة 

بعض املبالغ غري مذكورة او عندُه خسارة.
نحن ايضًا عندما امور مهمة فالبد ان تكون دائاًم 
ألن  املحاسبة  يف  دقيقني  ونكون  امامنا  سجالتنا 
اخللل  مواطن  سيكتشف  نفسه  حياسب  ال��ذي 

والضعف وطبعًا املحاسبة مقدمة لإلصالح.
َنْفَسُه  َحاَسَب  )َمْن  يقول:  السالم(  )عليه  االمام 
(، هذا الربح يف مقابل  َربَِح، َوَمْن َغَفَل َعْنَها َخِسَ
املقولة الثانية التي فيها غفلة، فإذن هناك مقابلة يف 
املحاسبة  يف  املقابلة  اىل  منشؤها  واخلسارة  الربح 

والغفلة، ملاذا؟!
قبلنا  من  غفلة  وانام  حقيقية  غفلة  ليست  الغفلة 
انه  يعني  ُتسّجل  واحلسابات  متيش  املقادير  إلَن 
إذا نحن غفلنا اجلهة االخرى ال تغفل لغفلتنا اهلل 
تعاىل رقيب وشاهد واهلل تعاىل جعل شهود علينا 
نحن  ستحاسب،  التي  اجلهة  يف  غفلة  توجد  فال 

االنسان.. بين فتن الدنيا وحساب النفس
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 6/ربيع اآلخر/1440ه� الموافق 2018/12/14م:

إذا غفلنا بالنتيجة ال نستطيع ان نميز ونشّخص، 
ان  علينا  ينبهنا  ان  يريد  السالم(  )عليه  االم��ام 
املسؤولية  من  وجزء  املسؤولية  بمستوى  نكون 
املحاسبة ال يمكن لإلنسان ان يربح بال تعب، ال 
يمكن ان يكون هذا الربح بال عمل وبال حماسبة 

وبال عمل.
الذي حياسب  يقول  السالم(  املؤمنني )عليه  امري 
املحاسبة  هذه  ألن  الرابحني  من  سيكون  نفسه 
ستكشف العيوب عند االنسان... وان املحاسبة 
ستكشف لنا ان هناك اشياء كثرية باطلة علينا ان 

نجتنبها.
اعِط لنفسك ساعة يف السنة ثم ستكون يف الشهر 
هذه  بلذيذ  ستشعر  ألن��ك  اليوم  يف  وستكون 
االحيان  بعض  يف  لألسف  والحظوا  الساعة، 
عندما  واالنسان  قوي  يكون  للشيطان  انقيادنا 
حياسب نفسه يبدأ يتذكر املشاكل ثم ماذا يفعل؟ 
نحن  او  غنى  يف  امور  هذه  ويقول  عنها  يطوي 
اليوم وجتد تربيرات عجيبة غريبة وحقيقة  اوالد 

االنسان ضعيف اخواين.
واالنسان  الشخصية  ق��وة  عىل  ت��دل  املحاسبة 
قوي  شخص  ان��ه  عىل  ي��دل  نفسه  حاسب  إذا 

وباملحاسبة يستطيع ان ينصف الناس من نفسه.
اخواين الدنيا اليوم ابتالءاهتا كثرية واالنسان حُماط 
الالمتناهية  واالغ��راءات  احلديثة  الوسائل  هبذه 
وقياد االنسان سيع ما يقع بل هذه االشياء جتعل 
ستنمو  تأخر  واذا  نفسه  بحساب  يتأخر  االنسان 
حالة املعصية وحالة الذنب وستكون امرًا متعارفًا 
وأخطر ما باألمر عندما تكون املعايص من االمور 
الشائعة بال نكري، يعني ال احد ينكر ذلك معصية 
ان  اح��د  جي��رؤ  فال  تتعاطاها  الكل  لكن  وإث��م، 
ينكرها عىل االخرين، ألنه هو ُمبتىل هبا فيسكت 
وينحس هذا النور يف القلب ينحس شيئًا فشيئًا، 
اىل ان تكون هذه النكات السوداء يف القلب وجتد 

االنسان يتحول اىل قطعة من اآلثام والعياذ باهلل.
نحن مقبلون عىل اهلل ال حمالة، واهلل سيوقفنا غدًا 
وعىل  النظرة  عىل  يشء  كل  عن  اخواين  وحياسبنا 

معنا  تعاىل  فاهلل  القلب  لفتات 
يشء،  عنه  يغيب  وال  وحياسبنا 

اهلل  ان  ون��دع��و  نسعى  نحن  نعم 
مطلب  هذا  لكن  برمحته  يشملنا  تعاىل 

آخر.
اهلل،  برمحة  ُاشمل  ألن  نفيس  اهيئ  ان  البد 
)َمْن  يقول:  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 

(، االن  َحاَسَب َنْفَسُه َربَِح، َوَمْن َغَفَل َعْنَها َخِسَ
حياسب  مل  إذا  الثالثني  يف  عمره  الذي  االنسان 
ثم  مخسني  ثم  اربعني  نفسه  سيجد  فجأة  نفسه 

ستني.
اهلل  واىل رمحة  تعاىل  اهلل  اىل  نفزع  ان  اخواين  البد 
تعاىل والبد ان نتهيأ اخواين.. حقيقة الغفلة مع ما 
حييشنا من آثام، فاإلنسان يفتح عينيه صباحًا وجيد 
هذه الوسائل احلديثة حتيط به وحتاول ان ختنقه.. 
الغرائز  تفتح  وحالة  الفتّوة  حالة  يف  الشباب 
مشغول  الكل  ِعظة  فيه  جتد  ال  والبيت  ينفلت 
وهذه امور بدأت تدمرنا تأخذ مّنا شيئًا فشيئًا اىل 
ان تصبح احلكمة غريبة والنصيحة غريبة ويصبح 
تعودت  الناس  ألن  سوق  له  ليس  الكالم  هذا 
عىل يشء آخر وأصعب يشء االنسان عندما جيد 
نفسه غريبًا.. طبعًا االنسان عندما يذكر هذه الِعرب 
خياطب نفسُه اوالً  والبد االنسان اخواين البد ان 

ينّبه نفسه اوالً  وينبه االخرين.
تبتىل  مل   ً مثال  عامًا  ستني  قبل  الحظوا  اخ��واين 
الناس بام ابتلينا به اآلن حياة الناس كانت سهلة 
املعقدة  احلياة  هذه  ولكن  معقدة،  احلياة  واالن 
ايضًا حتتاج اىل رجال واىل مؤمنني وحتتاج اىل ناس 
يربطون عىل قلوهبم، اقوياء ال يتأثرون بل يبقون 
ويكون  االي��امن،  وعىل  اهلدى  وعىل  الوفاء  عىل 
القابض عىل دينه كالقابض عىل اجلمر، كام ذكرته 

بعض الروايات.
من  واياكم  جيعلنا  ان  وتعاىل  تبارك  اهلل  نسأل 
الذين حياسبون أنفسهم اناء الليل وأطراف النهار 
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد واله 

الطيبني الطاهرين.

االنسان.. بين فتن الدنيا وحساب النفس
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اعرض عليكم مطلبًا وهذا املطلب يتحدث 
عن حماورة خمترصة بني شخصيتني، وكانت 

بمحرض من أمري املؤمنني )عليه السالم(.
 ً املطالب مثال  طبعًا سبق وان ذكرنا بعض 
بحالة  وبعضها  بالغضب،  بعضها  املتعلق 
الناس حياول  التحرّض.. هناك حالة بعض 
فيها ان خيدع نفسه.. فمحاورة خمترصة بني 
عامر  شعبة،  بن  املغرية  وبني  ياس  بن  عامر 
بن  عامر  طبعًا  املغرية،  وبني  بينه  نقاشا  بدأ 
ياس واملغرية بن شعبة مكن أي احد يدخل 
هذه  ويرى  الشخصية  هذه  ويرى  التاريخ 
الشخصية، األهم من ذلك عندي الوصف 
الذي ذكره أمري املؤمنني )عليه السالم( يف 
يكون  ما  أشبه  الوصف  املغرية، وهذا  حق 
فأمري  الناس،  بعض  به  ُيبتىل  عام  بوصف 
تشخيص  مقام  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني 
ه��ذا ال��وص��ف، وارج���و ان ت��ك��ون��وا يف 

)عليه  املؤمنني  امري  عبارة  مع  الدقة  منتهى 
السالم( ويف مقام الدّقة يف تشخيص بعض 
الشخصيات التي قد ُتفسد أكثر ّما تصلح، 
عامة  م��واق��ع  تأخذ  الشخصيات  وه��ذه 
الحظوا  بالنتيجة  لكن  خاصة،  ومواقع 

االسلوب الذي بّينه )عليه السالم(.
أمري املؤمنني )عليه السالم( قال لعامر وقد 
عامرا  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  سمع 
أمري  فقال  كالمًا..  شعبة  بن  املغرية  يراجع 
املؤمنني )عليه السالم( : )دعُه يا عامر فإنه 
مل يأخذ من الدين اال ما قاربتُه الدنيا َوَعىَل 
ُبَهاِت  الشُّ لَِيْجَعَل  َنْفِسِه  َعىَل  َلبََّس  َعْمٍد 

َعاِذرًا لَِسَقَطاتِه(.
حقيقة كالم يف منتهى الروعة والبالغة وال 
يصدر إال عن امري املؤمنني )عليه السالم(، 
ال  قّيمُه  فإذا  الشخص،  هذا  يقّيم  ان  أراد 
يصلح النقاش معُه مع ان عامرا رجل عامل، 

امري  له  يقول  م��رّشف..  بتاريخ  م��رَّ  ع��امر 
املؤمنني )عليه السالم( اتركُه هذا الشخص 
ينفع دعُه، والوجه يف ذلك  الكالم معه ال 

ما ُهَو ؟! 
ما  ااّل  الدين  من  يأخذ  مل  رجل  هذا  قال: 
قاربته الدنيا، رجل ليس عنده دين ال َيرِجع 
اىل احلق، رجل طالب دنيا،  لكن فرق بني 
من  يطلبها  وان  بالدنيا  الدنيا  يطلب  ان 

خالل التظاهر.
املؤمنني  ألمري  الوصف  هذا  دّقة  الحظوا 
الدين  من  يأخذ  مل  )فإنه   : السالم(  )عليه 
اال ما قاربتُه الدنيا(، هذا املقطع مهم وفيه 

كالم..
املؤمنني  امري  لقول  الثاين  املقطع  الحظوا 
َعىَل  َلبََّس  َعْمٍد  )َوَع��ىلَ   : السالم(  )عليه 

ُبَهاِت َعاِذرًا لَِسَقَطاتِه(. َنْفِسِه لَِيْجَعَل الشُّ
يقول  االنسان  التلبيس..  معنى  تعرفون 

السيُد الصافي: لماذا ال يريد بعض الناس 
أن ُيخرج نفسه عن اشتباه األمور؟!  

كربالَء  في  الُجمعة  وإمام  خطيب  الصافي   أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
ربيع  الشريف في 6/  الحسيني  أقيمت في الصحن  الُجمعة والتي  الثانية من صالة  المقدسة في ُخطبته 

اآلخر/1440هـ الموافق 2018/12/14م  تحدث قائال:
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احلق  أمّيز  ال  أي  لبس  فيه  عيلَّ  األمر  هذا 
.. أنا ال  من الباطل.. ملاذا؟! إّما لقصور يفَّ
استطيع ان أمّيز.. عقيل ضعيف، او الشبهة 
اطرافها..  مجيع  أحّل  ان  أستطيع  ال  قوية 
بحيث  القضية  واقع  ُتظهر  مل  االطراف  او 
حاول  ط��رف  او  ح��رية..  يف  ان��ا  جعلتني 
نحو  عندي  وان��ا  ُمقنع،  بكالم  يتكلم  ان 
وتارة  الكالم..  هبذا  تأثّرت  السطحية  من 
غري  انا  واقعًا  ذلك..  من  أخطر  املوضوع 
، انا امّيز احلق من الباطل، لكّنني  ُملّبس عيلَّ
األمر،  عيلَّ  ُملّبسا  نفيس  أجعل  َعمد  عن 
ولو اردت ان اعطي شواهد عىل هذا االمر 
لطال بِنا املقام. .ُالّبس عىل نفيس يف املناقشة 
القضية، لكن  اعلم واقع  انا  القناعة..  ويف 
ملاذا  نفيس..  عىل  األمر  ألّبس  َعمد  عن  انا 

يفعل هكذا؟!
اع���رف، لكن  ان��ا  ه��ذا هن���ار..  ليل  ه��ذا 
عيلَّ  مُلّبس  انا  تشكيك..  بصورة  اطرحها 
له  النهار  يف  ألنه  هنار  هذا  أعرف  ال  األمر 
فأنا  استحقاقات،  له  والليل  استحقاقات 
واقع  يف  هن��ار..،  أم  ليل  هذا  هل  أدري  ال 
القضية انا اعلم لكن اطرح القضية بعنوان 
عيلَّ  ُملّبسا  نفيس  اجعل  حتى  التشكيك 
األمر.. ملاذا يصنع هكذا؟! الحظوا وصف 
امري املؤمنني )عليه السالم( قال : )لَِيْجَعَل 

ُبَهاِت َعاِذرًا لَِسَقَطاتِه(.. الشُّ
هو يعلم علم اليقني انه َسُيعاتب وسيسقط، 
لكن عندما يلّبس لنفسه حتى يعتذر عاذرًا 
مع  الكالم  هذا  عمق  تعرفون  لسقطاتِه.. 
املصلحة  الشخص..  هذا  من  موقع  هكذا 
الشخصية ال يعرف غريها، بحيث مل يأخذ 
له  الدنيا، هو ليس  قاربتُه  ما  الدين إال  من 
عالقة بالدين، بمقدار ما قاربته الدنيا يكون 
من اهل الدين، وهذا الشخص يعرف ماذا 
يفعل، عندما متر بحالة من الُشبهات ُيلّبس 
قصور  عن  ال  عمد  وعن  عمد،  عن  األمر 
فيه، وال عن غفلة منُه، وال عن سهو منه، 
التلبيس  نفسه يف  ادخل  وانام عن عمد هو 

يقول: انا ُملّبس األمر أنا ال أدري! 
وكم  وك��م..  ك��م..  املعاذير  هذه  تعلمون 
اليقني  علم  ويعلم  مّنا،  البعض  يامرسها 
ُيعاتب  عندما  حتى  مل��اذا؟!  األمر،  حقيقة 
عندي  ُمشتبه  األمر  أنا  أدري!  ال  أنا  يقول 
فاشتبه  كذا،  يل  قال  وهذا  كذا  يل  قال  هذا 
ُملّبس  فأنا  ثقة  الطرفني  وِكال  األمر  عيلَّ 
يكن  مل  هو  بطريقة  لكن  نفسه  ُيربئ   ، عيلَّ

جاهالً  أصاًل.
قد  احلاالت  بعض  يف  االنسان  قد  اخواين 
ُيلبَّس عليه، وقد تشتبه عليه االمور وحيتاط 
ان  يريد  االنسان ال  وتارة  ويتأمل ويسأل، 

يريد  َهدفُه  ألن  االمور،  اشتباه  عن  خيرج 
ُيلّبس االمور عىل نفسه، وطبعًا هذا ال  ان 
يمكن أن خيرج عن التلبيس ألنه هو ذهب 
اىل التلبيس واىل االشتباه، ملاذا يفعل ذلك؟ 
حتى يكون هو دائاًم عىل التل وليجعل ذلك 

عاذرًا من سقطاته.
املسألة اخواين بحثها طويل وعريض  هذه 
عليه  االنسان  نقطة..  اىل  ومدركه  وواسع 
يتعامل  ان  وعليه  وواعيًا،  دقيقًا  يكون  ان 
يكون  ان  من  خوفًا  بحكمة،  االشياء  مع 
عمد،  عن  نفسه  عىل  األم��ر  يلّبس  بحالة 
القضية  خطورة  ه��ذه،  القضية  وخطورة 
عىل  عمد  عن  االم��ور  يلّبس  االنسان  ان 
فيجعل  موقفًا  يتخذ  ان  يريد  ال  ألن  نفسه 
انا من املتحريين،  من نفسه متحرّيا ويقول 
دائاًم هو أراد ذلك ال ان الفعل فعل يقتيض 

احلرية..
االنسان يف بعض احلاالت خيدع نفسه عن 
منتهى  يف  تعبري  حقيقة  التعبري  وهذا  عمد 

الدّقة والبالغة وهو سيد الُبلغاء..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق والتسديد 
خري  كل  هذا  بلدنا  يف  يرينا  وان  للجميع 
العاملني  رب  هلل  احلمد  ان  دعوانا  وآخ��ر 
وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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من وحي خطبة الجمعة 

مخادعُة النفس أم خداُع اآلخرين؟

ماذا يعني إن اإلنسان حياول أن خيدع نفسه؟
رغَم إن اإلنسان املؤمن ينبغي أن يكون فطنًا من دون سوء ظن 
بالناس، لكن قد يتعرض مثل هذا اإلنسان أحيانًا للخديعة من 
قلبه،  لطيبة  يستغفلونه..  حينام  وارد،  يشء  هذا  اآلخرين..  قبل 
احلساب  الثاقبة،  الرؤية  من  نوع  اىل  الفتقاره  هبم،  الكبرية  لثقته 
الدقيق للنتائج، بعد النظر، أو لعدم معرفته بخفايا هذا األمر أو 

ذاك من األمور.. اىل غريها من أسباب وهي عديدة.
لكن قطعًا الجمال حلرصها هنا يف هذا احليز الضّيق، وربام يملك 
غري  األم��ور  وتلبيس  والتدليس،  الكذب  يف  قدرة  املخادعون 
لبوسها.. ليوقعوا هذا اإلنسان يف االشتباه.. واالْشتِباُه يف األْمِر 

ّك، ووجود اْلتِباٍس. تعني لغة : الشَّ
أو ال  يدري  نفسه وهو  إنام خيدع  اإلنسان  إن مثل هذا  واحلقيقة 
ويصّدقها،  وآثامه  لذنوبه  تربيرات  جيد  أن  حياول  حينام  يدري، 
يف  له  جيد  ما  ودائام  يغادره،  أن  حيب  فال   ، منهجه  هذا  ويكون 

الشبهات اعذارًا.
خداع النفس

أنفسهم.. حياول  رغبة يف  أو  الناس هلوى  بعض  ما حياول  غالبًا 
اشخاص  يف  لذنوبه  شامعة  ختليق  أو  ألخطائه،  تربيرات  إجياد 
هم  وشهواته،  وترصفاته  أفعاله  عليها  يعّلق  ولكي  اآلخرين، 

قالوا.. هم أرادوا.. هم أكدوا.. وهكذا.  
بمعنى أدّق؛ يدعي بأن اآلخرين هم ّزيفوا له احلقائق.. ليوقعوه 
يف الشك واحلرية أو احلكم اخلطأ، فرأى نتيجة خداعهم.. احلق 
لكن  أبيض،  واألسود  أسود  األبيض  أو  حقًا،  والباطل  باطاًل، 
خيدع  أن  بنفسه  حياول  عندما  هو  طبعًا،  وذاك  هذا  من  األخطر 
نفسه أو يستغفلها .. يكذب عىل نفسه ويصّدقها!، وهذا خطورته 
تكمن يف تعّمده عىل ارتكاب اخلطأ، يعني كام يف املثل الشعبي: ) 
يعرف وحيّرف(، بحجة إنه ال يدري، أو تربير اشتباهه أو التباس 
األمر عليه، ويعمل عىل هتيئة التربيرات كأنه خيشى كالم الناس 
وانتقاداهتم واعرتاضاهتم أكثر ما خيشى اهلل تعاىل، واهلل أحق أن 
عىل  يكون  ما  أخطر  طبعًا  وهذا  غضبه،  اإلنسان  وحيذر  خيشى 

عاقبة اإلنسان؛ وأعني به خداع النفس من خداع اآلخرين.

طلُب الدنيا
أن  له؛  بالنسبة  التهلكة  موارد  أشد  ومن  لإلنسان،  الفتنة  رأس 
الزائل  وهبرجها  وزخرفها  وغمه،  مهه  مبلغ  الدنيا  احلياة  تكون 

مطمعه ومراده، وسعيه هلا ونسيان اآلخرة.
وطبعًا هناك الكثري من األحاديث الواردة عن أئمتنا املعصومني 
األمر  هذا  عواقب  من  ر  حت��ذّ املجال..  هذا  يف  السالم  عليهم 
هذا  يف  ما  وأخطر  اآلخرة،  ونسيان  الدنيا  طلب  أي  الوخيمة؛ 
خيادع  أي  لآلخرة؛  الطلب  رداء  الدنيا  طلب  يلبس  أن  الطلب 
اآلخرة،  يطلب  إنام  للدنيا  بسعيه  بأنه  فيدعي  نفسه..  اإلنسان 
فيحاول ان يغرتف من هنا وهناك يف حق ويف باطل، فيغرق يف 
واآلخرين  أواًل،  نفسه  خيدع  أن  حياول  الباطل  ويف  الشبهات، 
املعرفة،  وعدم  والشك  وااللتباس،  االشتباه  ذريعة  حتت  ثانيًا.. 
وخداع الناس له، وطبعًا سيكون خطر مثل هذا الشخص حسب 
موقعه إن كان موقعًا عامًا أو خاصًا، فرتى مثل الشخص يفسد 

األمور من حيث يدعي بانه إنام أراد اإلصالح هلا!. 

عذر السقطات
أغرق  الذي  باألحرى  أو  الشبهات،  يف  الغارق  اإلنسان  يبحث 
نفسه يف الشبهات، والذي دائاًم ما خيادع اهلل تعاىل، لكنه بالقطع 
نفسه  عىل  ُيلبس  أن  يريد  هو  طبعًا  نفسه،  إال  خيدع  ال  واليقني 
األمور، فرتاه يبحث عن خمارج لكل ذنب يذنبه، ولكل خطيئة 
إنسان  إنه  عنه  يقال  ال  أن  مّهه  يرتكبها،  معصية  ولكل  خيطؤها، 
بشكل  يترصف  إنسان  بأنه  املعرفة  حق  يعرف  كان  وإن  سيئ، 

سيئ.
مثل هذا اإلنسان يبحث عن الوجاهة االجتامعية، وعن السمعة 
يتورع  فهو ال  الباطل بشخصه وترصفاته،  املديح  احلسنة، وعن 
يف  الوقوع  عدم  سبيل  يف  نفسه  جيهد  أو  بالذنب  الوقوع  عن 
اخلطأ.. بل جيهد نفسه إلجياد خمرج لكل ترصفاته وآثامه وذنوبه.     

           طالب عباس الظاهر
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الفقه  موروثات  من  اهنا  البعض  يعتقد  ما  كثريا  ناصبي  كلمة 
االمامي ويعتقدون هم وليس االمامية ان الشيعة تتهم كل من ال 

يسري عىل منهج االئمة عليهم السالم بانه ناصبي .
اثارة  منه  الغاية  بل  االمامية  بحق  وجمحف  خاطئ  ال��راي  هذا 
خالل  من  والُسنة  بالقران  نلتزم  الشيعة  نحن  نعم   ، الطائفية 
روايات اهل البيت عليهم السالم الذين نرى واليتهم من عقائدنا 
يظهر عداءه  فعل  او  قول  منه  يصدر  يواليهم وال  الذي ال  اما   ،
وكرهه هلم ال نستطيع ان نقول عنه ناصبي ، اما الذي يظهر علنا 
السب والكره والعداء هلم حتى وان كان ظاهرا بانه من االمامية 

اال ان افعاله تقول انه ناصبي 
واما من يرى تقديم أي صحايب عىل اهل البيت دون ان يبغضهم 
عن  مسؤول  وهو  اعتقاده  هو  هكذا  ولكن  بناصبي  ليس  فهذا 

اعتقاده يوم احلساب . 
بينام نرى هنالك متشددين يرمون طوائف املسلمني بالكفر بمجرد 
خمالفتهم بالراي بل حتى هلم آراء ورموز يقدسوهنا بافراط ، وان 
بالكفر الهنم  يرموا االخرين  ان  كان هذا شاهنم ولكن ال جيوز 
جمرد ان ال يوافقوهم الراي،  ولكنهم ال يتجاوزون عىل رموزهم 
فاهنا  السالم وذريته  املؤمنني عليه  العداء المري  . ومسالة نصب 
ذكرت يف كثري من مصادر املسلمني وهذه بعض النامذج ما ورد 

يف كتب املخالفني من وصف البعض بالنصب :
: اجلوزجاين  الباري ص388  ابن حجر يف مقدمة فتح  1- قال 

كان ناصبيا منحرفا عن عيل .

2-  يف سري اعالم النبالء للذهبي 37/4 قال عن يزيد بن معاوية 
: وكان ناصبيا فضا غليظا جلفا يتناول املسكر ويفعل املنكر .

3- يف سري اعالم النبالء للذهبي 343/4 قال : احلجاج اهلكه 
اهلل يف رمضان سنة مخس وتسعني كهال وكان ظلوما جبارا ناصبيا 

خبيثا سفاكا للدماء .
4- يف ميزان االعتدال للذهبي 419/3 ملازة بن زبار ابو الوليد 
)عليه  عيل  من  ينال  ناصبيا  وك��ان  اجلمل  وقعة  حرض  برصي 

السالم( ويمدح يزيد .
5- يف كتاب اللباب يف هتذيب االنساب البن االثري 19/2 قال :
عن  يروي  محص  أهل  من  الرحبي  عثامن  ابن  حريز  عثامن  وأبو 
راشد بن سعد وغريه روى عنه بقية بن الوليد ويزيد بن هارون 
ناصبيا يبغض عليا ريض اهلل عنه ويسبه كل يوم  وغريمها وكان 
سبعني مرة بكرة وسبعني مرة عشاء وحكي عنه التوبة من ذلك 

وال يصح ولد سنة ثامنني ومات سنة ثالث وستني ومائة .
6- يف تاريخ اإلسالم للذهبي ج 6 ص 39 :

بحمص،  ولد  من  أول  األمري،  احلميص،  الباهيل  حمرز  بن  أدهم 
قلبه  يف  االنسان   . سبابًا  ناصبيًا  وكان  معاوية،  مع  صفني  شهد 
الطوائف  لرموز  والعداء  البغض  يظهر  ولكن  شاء  بام  يؤمن 
عىل  يؤكدون  الشيعة  مراجع  وحتى  مرفوض  امر  فهذا  االخرى 

الوحدة االسالمية وعدم اثارة هكذا نعرات طائفية. 

النواصب من هم ؟
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السؤال : ماهي العدة الرجعية ؟
ثالثة  وهي   ، رجعيًا  طالقًا  طلقت  التي  املرأة  عدة   : اجلواب 
أطهار إذا كانت حتيض ، وثالثة أشهر إذا كانت ال حتيض وهي 
يف سن من حتيض ، وانتهاء مدة احلمل إذا كانت حاماًل. وال 

عدة عىل الصغرية واليائسة وغري املدخول هبا .

السؤال : ما حكم من تزوج امرأة من والدها قبل انتهاء عّدهتا 
بشهر فام هو حكم هذا الزواج ؟

اجلواب : حيرم عىل االحوط الزواج منها اذا كان الزنا يف العّدة 
الرجعية من الغري .

السؤال : هل يعترب العقد يف العدة الرجعية من الزوج رجوعًا 
منه لزوجته مع عدم قصد الرجوع ؟

اجلواب : جمرد العقد اليعد رجوعًا إال اذا كان 
معربًا عن رجوعه .

انتهاء عّدهتا بشهر  قبل  امراة مطلقة  تزوج  ما حكم من   : السؤال 
ودخل هبا ومحلت منه، فام هو حكم هذا الزواج، وما هو احلكم يف 

اجهاض اجلنني ؟
العدة  الزواج يف  اذا كان  اجلواب : حمّرم عليه مؤبدًا عىل االحوط 
الرجعية من الغري كام حيرم االجهاض وترتتب عليه الدية باختالف 

مراحل النمو .
نعم اذا كان بقاء احلمل يف رحم االم حرجيًا عليها او كان يسبب هلا 
رضرا  فيجوز هلا اسقاطه مامل تلجه الروح وعىل اي حال فاملبارش 

لالسقاط يضمن الدية .

السؤال : هل تثبت النفقة لذات العّدة الرجعية مادامت يف العّدة ؟
العّدة كام  الرجعية مادامت يف  العّدة  النفقة لذات  تثبت   : اجلواب 
أو حاماًل، ولو  املطلقة، من غري فرق بني كوهنا حائاًل  لغري  تثبت 
كانت ناشزة وطلقت يف حال نشوزها مل تثبت هلا النفقة إاّل إذا تابت 
ورجعت اىل الطاعة كالزوجة الناشزة غري املطّلقة، واما ذات العّدة 
البائنة فتسقط نفقتها سواء أكانت عن طالق أو فسخ إاّل إذا كانت 
عن طالق وكانت حاماًل فاهّنا تستحق النفقة والسكنى حتى تضع 
املنقضية مدهتا،  أو  املوهوبة  احلامل  املنقطعة  تلحق هبا  محلها، وال 
وكذا احلامل املتوىف عنها زوجها، فاّنه ال نفقة هلا مدة محلها ال من 

تركة زوجها وال من نصيب ولدها عىل االقوى .

السؤال: 1 � هل جيب عىل املرأة املطلقة  طالقا رجعيًا واملقيمة يف 
بيت مطلقها لبس احلجاب واملالبس الطويلة أمامه؟

2 � هل هو يعد قبل إنقضاء العدة أجنبيًا وجيب التسرت عنه؟
3 � هل ملس يدها أو وجهها مثاًل دون القصد من إرجاعها أو دون 

شهوة )أي اللمس العفوي( يعد رجوعًا هبا؟
اجلواب: 1 � يستحب هلا اظهار زينتها للزوج اثناء العدة الرجعية، 
االستمتاعات  من  يستحقه  فيام  نفسها  من  متكينه  عليها  وجيب 

الزوجية اىل غري ذلك من االحكام.
2 � يعترب أجنبيًا عنها بعد انقضاء العّدة.

3 � اذا كان اللمس من غري شهوة مل يكن رجوعًا، ويف حتقق الرجوع 
اذا كان بشهوة اشكال.

 اذا عقد ش���خص على إمرأة وتوفي الزوج في ليلة زفافه قبل أن يدخل 
بها فهل تجب عليها عدة ؟

ما هي الحاالت التي يجوز فيها الزواج بالكافرة غير الكتابية ؟

الجواب : نعم تجب عدة الوفاة والحداد .

الِعدة الرجعية
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السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف علم الدراية؟
اجلواب: علم احلديث الذي يعرف به انواع احلديث واقسامه من 

حيث السند واملتن.
السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة ديباجة الكتاب؟

اجلواب: مقدمة الكتاب.
السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة احِلقة؟

اجلواب: بالكس- ما استكمل ثالث سنني ودخل يف الرابعة من 
االبل ويقال له حقة الستحقاقه ان يركب وحيمل عليه.

السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة احُلقة؟
او  اخلشب  املنحوت من  الصغري  الصندوق   - بالضم  اجلواب: 

العاج واحُلقة، وزن من االوزان يقارب اربعة كيلوات.
السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة احلدأة؟

اجلواب: من سباع الطري كالنس.
السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة اجلهر؟

اجلواب: اجلهر هو اظهار الصوت واحلروف.
السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة اجلاللة؟

اجلواب: بالتخفيف- فهي العظمة ويقال اسم اجلاللة )اي اهلل(.
السؤال: نرجو   من سامحتكم تعريف كلمة اجلاٌلل؟

بالعذرة فيقال االبل  بالتشديد- احليوان الذي يتغذى  اجلواب: 
اجلاٌللة.

السؤال: نرجو  من سامحتكم تعريف كلمة اجلزور؟
اجلواب: من االبل ما اكمل مخس سنني ودخل يف السادسة.

السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة اجلديدين ؟
اجلواب: الليل والنهار.

السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة التقاول؟
اجلواب: االقالة هي االتفاق عىل فسخ املعاملة.

السؤال: نرجو  من سامحتكم تعريف كلمة التبيع ؟
اجلواب: اي التابع ويطلق عىل ولد البقر اول سنة النه يتبع امه.

السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة بيعة النصارى؟
اجلواب: حمل عبادهتم )الكنيسة(.

السؤال: نرجو  من سامحتكم تعريف كلمة بنت لبون؟

اجلواب: من االبل االنثى التي اكملت الثانية ودخلت يف الثالثة.
السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة البضع؟

اجلواب: الفرج من املرأة.
السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة البخات؟

اجلواب: نوع من االبل اخلراسانية.
السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة الباغي؟

اجلواب: من خرج عىل إمام زمانه.
السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة االليغ؟

يبنٌي  ال  الذي  او  الياء  اىل  ولسانه  كالمه  يرجع  الذي  اجلواب: 
الكالم .

السؤال: نرجو  من سامحتكم تعريف كلمة االلثغ؟
اجلواب: الذي يستطيع التلفظ بالراء وهو الذي جيعل الراء غينًا 

او المًا.
السؤال: نرجو  من سامحتكم تعريف كلمة االنزع؟

اجلواب: الذي ليس له شعر يف مقٌدم رأسه.
السؤال: نرجو  من سامحتكم تعريف االوداج االربعة ؟

اجلواب: املري والناي وعرقان مكتنفان هبام.
السؤال: نرجو  من سامحتكم تعريف كلمة االستجامر؟

اجلواب: قد يطلق عىل التمّسح باالحجار الصغرية لالستنجاء.
السؤال: نرجو  من سامحتكم تعريف كلمة االسودين ؟

اجلواب: العنب والرطب.
السؤال: نرجو  من سامحتكم تعريف االدنني؟

اجلواب: قد يطلق عىل االقارب وقد يكون بمعنى الداين اي من 
ال يفرق بني االحسان واالساءة.

السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة املندوحة؟
اجلواب: ان يكون لالنسان خيار للتخلص من االضطرار.

السؤال: نرجو من سامحتكم تعريف كلمة اإلحالل باحلج؟
اجلواب: عقد االحرام.

السؤال: ما هو توضيح ) وانام يمنع منها وجود املانع اوقصور 
النظر ونحوه ( ؟

اجلواب: كاجلبال والغيو م.

مصطلحات فقهية
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تقرير: مصطفى احمد باهض

نسب انجاز متقدمة يشهدها مشروع انساني 

تسعى العتبة الحسينية المقدسة الى إنجازه بالكامل
انجزت الكوادر الفنية والهندسية في شركة دبي للمقاوالت العامة وبإشراف قسم المشاريع االستراتيجية 
نس����بة 86% من اعمال مش����روع مركز اإلمام الحسين )عليه الس����الم( لرعاية اطفال التوحد الذي يقع على 
طريق بغداد� كربالء بمساحة كلية للمشروع تبلغ 9000م2 وكلفة اجمالية تصل لقرابة ال� )10,490,000,000( دينار 

عراقي، بحسب مدير المشروع عن قسم المشاريع االستراتيجية المهندس كريم عواد محمد.
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يعد  ال��ذي  امل��رشوع  »ان  حممد:  واوض��ح 
التي  االنسانية  املشاريع  اه��م  من  واح��دًا 
احلسينية  للعتبة  العامة  االم��ان��ة  تسعى 
خدمات،  من  سيقدمه  ملا  إلنجازه  املقدسة 
وسيعد واحدًا من اهم املعاهد عىل مستوى 
ال��رشق االوس���ط، حيث وص��ل امل��رشوع 
يشهد  االن  وهو  متقدمة،  انجاز  نسب  اىل 
يف  واعامال  باملرمر  للجدران  تغليف  اعامل 
القريبة  االيام  وان  الكهربائية،  التأسيسات 
املقبلة سيشهد فيها  اعاماًل لتنصيب املصاعد 
ومن  املركزي،  التربيد  واجهزة  الكهربائية 
ثم ييل ذلك اعامل لتغليف السقوف الثانوية 

واالرضيات«.
تبلغ  له  البنائية  املساحة  »ان  حممد:  وتابع   

وهي  مبان  ثالثة  م��ن  ويتكون  7682م 
املخروطي  واملبنى  الرئييس  املبنى  من  كل 
الرئييس من  املبنى  ويتألف  اإلداري  واملبنى 
ويتكون  السداب  اىل  اضافة  طوابق  ثامنية 
البنائية  مساحته  تبلغ  الذي  السداب  طابق 
وغ��رف  للسيارات  م��رأب  م��ن  900م2 
خلزن املياه واملضخات وخدمات امليكانيك 

واملصاعد واملخزن«.
طوابقه  يف  سيحتوي  »املرشوع  ان  واضاف 
من  ع��دد  ع��ىل  ال��رئ��ي��يس  للمبنى  الثامنية 
القاعات اخلاصة بالعالج الفيزيائي والنطق 
تتسع  قاعة  كل  دراسية  قاعات  عرش  مع 
النوم  قاعات  عن  فضاًل  تالميذ،  ل�عرشة 
من  املعهد  يستقبلها  التي  احلاالت  لبعض 

املبنى  سيضم  فيام  امل��ج��اورة،  املحافظات 
منها  املخروطي ثالثة طوابق، يكون االول 
املتوحدين  االطفال  اولياء  الستقبال  حمطة 
الثالث  الطابق  وسيكون  للطعام،  والثاين 
من املبنى عبارة عن قاعات لعرض املواهب 
فهو  مبنى  ثالث  اما  باملستفيدين،  اخلاصة 
وسيحتوي  امل��رشوع  من  االداري  املبنى 
الغرف االدارية والسكرتارية  عىل عدد من 

إلدارة املعهد«.
امور  بعدة  يتميز  »امل��رشوع  ان:  اىل  الفتًا 
)زج��اج  ن��وع  من  ال��زج��اج  تقسية  اب��رزه��ا 
النوع  هذا  به  يمتاز  وما  املقسى  الكرتنول( 
من الزجاج انه بعد تقسيته يف حال سقوطه 
االرض  يف  واصطدامه  مرتفعة  اماكن  من 
فأنه يتحول اىل زجاج عىل شكل رذاذ ناعم 
ال يؤدي اىل ارضار فضاًل عىل احتواء ارضية 
قاعات االلعاب عىل مادة مطاطية مفروشة 
ذلك  من  اهلدف  هزاز  نوع  من  خشب  عىل 
تقليل األذى حال وقوع الطفل عىل االرض 
وفق  الدراسية  القاعات  تزيني  اىل  اضافة 

احلاجة التي تتالءم مع حالة املريض«. 
وجدير بالذكر: ان املرشوع الذي من املؤمل 
عىل  حيتوي   2019 املقبل  العام  يف  افتتاحه 
سكيب(  )الالند  اخلرض  املناطق  من  عدد 
حمطة  اض��اف��ة  سيشهد  5000م2  ب��واق��ع 
وستكون  املبزل  اىل  واعادهتا  املياه  لتدوير 
وم��رشوع  نفسه  امل��رشوع  بني  ما  مشرتكة 
جممع االمام احلسني )عليه السالم( القرآين 

املجاور له.
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  االحرار: حسين نصر 

العلم  بحر  البالغة  )هن��ج  شعار  حتت 
هنج  علوم  مؤسسة  تسعى  احلق(  ومدار 
املقدسة   احلسينية  للعتبة  التابعة  البالغة 
البالغة  هنج  كتاب  علوم  استخراج  اىل 
وسرية االمام عيل) عليه السالم( وفكره 
ش��ؤون  م��ن  ب��ه  ارت��ب��ط  وم��ا  وشخصيته 
هبذه  ال��ن��اس  وتعريف  وع��ام��ة  خاصة 
او  بمالكتها  وذل��ك  وامل��ع��ارف  العلوم 
بدعوة الباحثني واملفكرين واملحققني من 
الفضالء واالكاديميني للبحث والدراسة 
ونرش  السالم  عليه  عيل  االم��ام  فكر  يف 
الوسائل  استعامل  عن  فضال  االبحاث، 

املعارف  ه��ذه  لنرش  والثقافية  العلمية 
للموارد  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية  وحتقيق 

والطاقات البرشية.
شعبة  عىل  املرشف  اخلزاعي  عامر  وقال 
من  بتوجيه  وال��ب��ح��وث،«  ال��دراس��ات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
لتأسيس مؤسسة تعنى بعلوم هنج البالغة 
وعىل  املعرفة  نرش  يف  احلثيث  والسعي 
والعلمي  والفكري  الرتبوي  املستوى 
يف  االصالح  حتقيق  لغرض  و  للمجتمع 

كثري من جماالت احلياة«.

للدخول  البداية  ان  اخلزاعي،  واض��اف 
اىل العامل الواسع والبحر الفياض بالعلوم 
ال  وكيف  والنبوية،  القرآنية  واملعارف 
واالمام عيل عليه السالم باب مدينة علم 
البداية  هو  ذلك  فكان  والرسالة  النبوة 
حظيت  التي  املؤسسة  تأسيس  وراء  من 
العليا  الدينية  املرجعية  من  خاصة  بعناية 

واالمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة .
العناية  املؤسسة  اهداف  قائاًل، من  وتابع 
والثقافية  والفكرية  العلمية  بالنخب 
وال��ذي��ن ن��ص��ب��وا ج��ه��وده��م واع��امهل��م 
الفكرية والثقافية يف تعميق منهج مدرسة 

 )نهج البالغة بحر العلم ومدار الحق(...
مؤسسة نهج البالغة في العتبة الحسينية تهدف  لنشر علوم أهل البيت عليهم السالم
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بعلوم  املتمثل  السالم  عليهم  البيت  أهل 
احتواه  الذي  السالم  عليه  املؤمنني  أمري 

كتاب هنج البالغة وسريته العطرة«.
رعاية  يف  املؤسسة  هتتم  قائاًل،  واستطرد 
والثقافية  والفكرية  العلمية  االع���امل 
وحياة  البالغة  هنج  علوم  يف  التخصصية 
وسريته  وفكره  السالم  عليه  عيل  االم��ام 
البالغة  هنج  تراث  احياء  واعادة  املباركة 
طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني  أم��ري  وفكر 
واش��ار  ك��اف��ة.   بالوسائل  السالم  عليه 
املرشف عىل شعبة الدراسات والبحوث، 
أقسام  ثالثة  اىل  ينقسم  املؤسسة  عمل  ان 
فهناك عمل التأليف لقسم الباحثني حيث 
يوجد باحثون يف ختصصات خمتلفة حيث 
 ، عراقيون  وحوزويون  اكاديميون  هناك 
القديم  الرتاث  يف  التحقيق  شعبة  وهناك 
البالغة  بنهج  اخل��اص��ة  للمخطوطات 
السالم( حتقق  )عليه  املؤمنني  امري  وبفكر 

االن  اىل  وحققت  وتنرش  علمية  باسس 
ان«  ( خم��ط��وط��ات«. واك���د،  ح���وايل) 6 
من  ص��درت  التي  االص����دارات   جممل 
املؤسسة اكثر من) 140 ( اصدارا مضيفًا 
منها  املخطوطات  حتقيق  يف  سلسلة  هناك 
بجزءين  املرتىض  مناقب  يف  العىل  معارج 
بني  كان  ما  حكمة  يف  الشافية  والكلمة 
وايضًا  ومعاوية،  ال��س��الم(  )عليه  عيل 
)رض(   طالب  أيب  إلي��امن  الطالب  بغية 
عىل  التحقيق  عرض  يتم  حيث  وغريها، 
جلان للتدقيق العلمي والعقدي واللغوي 
طباعة  تتم  املوافقات  استحصال  وبعد 
ما  لدهيا  املؤسسة  ان  اىل  منوهًا  االصدار. 
يقارب) 14 ( اصدارا  يف سلسلة الكتب 
العلمية فضال عن سلسلة السلف الصالح 
السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  اصحاب  يف 
املؤمنني  امري  اصحاب  تقسيم  تم  حيث 
ابتدأنا  تقسيامت حيث  اىل  السالم(  )عليه 

ويف  ب��در  معركة  يف  املشرتك  بالصحايب 
)عليه  املؤمنني  ام��ري  مع  صفني  معركة 
الصفينيني،  بالبدريني  سميتهم  السالم( 
يف  دراس��ات  سلسلة  هناك  ايضًا  مضيفًا 
ويف  مؤمترات  وعقد  االشرت،  مالك  عهد 
البالغة«.  هنج  يف  عاملي  مؤمتر  اقامة  النية 
البالغة عندها  ان مؤسسة هنج  اىل  مشريا 
لغرض  انه  حيث  جامعية  رسائل  سلسلة 
وبني  اجلامعات  بني  التواصل  جسور  مد 
مؤسسة  عملت  حيث  الدينية  املؤسسات 
املؤسسات  اىل  الذهاب  اىل  البالغة  هنج 
التواصل  من  صالت  وعقد  االكاديمية 
املعريف وحتفيز طلبة الدراسات العليا عىل 
الكتابة بنهج البالغة ، مضيفًا كانت تقّدم 
الذي  العليا  ال��دراس��ات  لطالب  جائزة 
ولكن  البالغة  هنج  حول  رسالته  تكون 
املوضوع،  ه��ذا  توقف  املالية  للضائقة 

واألمر االخر تطبع رسالة«.
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الذي  وعمري  تربيتك،  يف  جهدي  بني  يا  نسيت  أظنك  ال  ألين 
أهنا  عينيك،  يف  اجل��ريء  االرصار  هذا  ارى  واين  عليك.  اغدقته 

صالبة قوامها املمتد عن االجداد واآلباء واألبناء.
 حقا انت أمحد ذلك الشاب معتدل القامة، ذو الوجه الطفويل الذي 
العينني الصافيتني الضاحكتني بسبب  ال يرىض ان يكرب، صاحب 
والفقر  -العوز  حماربا  اخلطى  يسع  كان  الذي  سبب،  بدون  او 
البيت  ليكفيني ويكفي  واحلرمان- ليجمع ما بني عمله ومدرسته 
منة  وال  اجلبال  »محل  وشموخ  بكربياء  يرصخ  وهو  اليوم،  مؤونة 

انذال« .
يف هذا املوقف جيد أمحد صعوبة يف الكالم أمامها، فهو دائام يف حاجة 
اىل دروس منها ،فهي بطيبتها وطبيعتها تعد مدرسة معه، ومثل نادرا 

لالمهات. لذا كانت اعصاب وجهه تبتسم، ولسانه حتّرك مرددا :
أمي، ان االنتامء والشهادة مها  جتعالن للحياة قيمة، ليست    -
علو  وال  النسب،  رشف  وال  االم��وال،  وحيازة  الزائفة  الوجاهة 

الى روح الشهيد السعيد 

)أحمد هادي سلمان حمزة الكرعاوي(

املنصب، وال االشياء الدنيوية التي جيري وراءها االخرون 
بتملق املظهر. هي ان خيرج االنسان منها شهيدا. تلك هي 
قوة احلياة..القوة الفاعلة ذات اثر خالد يف الوجود الدنيوي 

واألخروي.
امي، أنا مل احقق يف حيات شيئا ، ومل أعرف املعاناة بوجودك، 
أم  يا  واحلقيقة  أعمل.  اينام  اخلري  يل  يفرش  كان  فدعاؤك 
باحلرمان  الشعور  ،او  املعاناة  هي  ما  أدري  أعد  ،مل  امحد 
لقد  الوجيه.  االم��ام  وح��ب  احلنان  تزقيني  وان��ت  واالمل 
ما  ،فليس يف حيات  االمر  املطاف يف هذا  اىل هناية  وصلت 
طفلني  من  املتكونة  الصغرية  وعائلتي  سواِك  النظر  يلفت 
الشهادات  محلة  من  أنا  وال  قط.  اتزوج  مل  لوالك  وزوجة، 
الشهيد  احلسني  ملوالي  العظيمة  باخلدمة  واكتفيت  الكبرية 
بتزكية من هم  التي حصلت عليها  الشهادات  أعظم  وهي 
من  اخترج  حتى  الفرصة  جاءت  اليوم  املوالني.  من  حوايل 
أعىل مدارس الكون)مدرسة احلشد الشعبي( قائدها االمام 
السيستاين، وأنت ستفتخرين يب بالتأكيد. ولن انساك النك 
أنا  يب..  يذكرك  حولك  من  فكل  تنسيني  ان  تستطعني  ال 

أبنك أمحد احلسيني بامتياز.
أمحد  التحق  واحلرمان،  بالعوز  املعبأ  الصاخب  اجلو  هبذا 
تاركا  القتايل-  االكرب  -عيل  لواء  تشكيالت  ضمن  جماهدا 
الكفائي  ان اجلهاد  تيقن  ان  بعد  احلياة وملذاهتا،  خلفه كل 
الدين  اجل  من  هو  العليا  الدينية  مرجعيته  اطلقته  الذي 
والعرض واألرض واملقدسات.شارك ببسالة يف كل معارك 

اللواء.وكان يردد مقولته املشهورة  :
)دواعش(  من  العراق  سنحرر  حسني  يا  سيدي  عهدًا    -

االرهاب حتى لو كلف ذلك ارواحنا ...
خاض امحد معركته االخرية يف يثرب وبلد، وتم تطهريمها 
من االنجاس، وحترير أهلها من الظلم التكفريي السائدي. 
الباب  طرق  حينام  هناره  سوى  االنتصار  يوم  من  يمض  مل 
صديق أمحد، وكسعة الطلقة فتحت الباب عىل مرصاعيها 

وقبل ان يتحدث قالت : حسني »أمحد« استشهد. 
مل يستطع حسني متالك نفسه ونحب كاملذبوح يشخر بجزع 
وامل ، وخانته حنجرته التي توقفت عن النطق فامتت احلروف 
والكلامت وعجز لسانه عن قول أي كالم اهنار متاما فربك 
وهو  بالبكاء  وأجهش  وجهه  عىل  كفيه  ووضع  ركبتيه  عىل 
استشهد  اخلان..  وباب  كربالء  عني  قرة  استشهد  يرصخ: 

زين شباب القرعاويني. 
النعش باجتاه  اقبل املشيعون بزهيم الرسمي حيملون  وحني 
البيت تتقدمهم رايات احلسني والعراق، واجلوقة املوسيقية 
املثرية   باحلاهنا  املفجوعة   القلوب  بصوهتا احلزائني  ترهب 
واملؤملة. انه مشهد الوداع الذي تردد صداه يف كل كربالء.  

الشاب الذي َأْوَفٰى ِبَعْهِدِه
حيدر عاشور
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نبض كربالء وتراثها المعرفي
العديد  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  تنترش 
ابناء  التي درج  العامة،  الثقافية  املرافق  من 
معارفها،  من  والنهل  ارتيادها  عىل  املدينة 
تلك  ابرز  احدى  العامة  املكتبات  ومتثل 
املرافق التي ال تزال ابواب اغلبها مفتوحة 
اىل  بعضها  خضع  فيام  الزائرين،  اوجه  يف 
ورعاية  مستمر  وتطوير  توسعة  اع��امل 
مبارشة من لدن العتبات املقدسة يف املدينة 

وبعض امليسورين من االهايل.
طعمة  آل  هادي  سلامن  امل��ؤرخ  ذكر  وقد 
االوىل  الطبعة  كربالء  )ت��راث  كتابه  يف 
هي  املكتبات  تلك  طليعة  يف  ان   )1964
اهم  اح��دى   تعد  التي  املركزية  املكتبة 
املدينة  مركز  تتوسط  التي  املكتبات  واكرب 
وتأسست عام 1944م، حيث كان امينها 
وجمموع  الشهيدي،  حسن  حممد  االستاذ 
فيام  األج���زاء،  ع��دا  الكتب  آالف  كتبها 
أودعت اليها جماميع كثرية منها مكتبة ندوة 

الشباب العريب.
وقد بذلت مديرية معارف لواء كربالء يف 
حينها جهودًا إلمدادها بالكتب واملجالت 
املعارف  )مكتبة  السابق  اسمها  وك��ان 
العامة(، ويف عام 1958م بدل اسمها اىل 
)املكتبة املركزية( وهي اليوم تابعة لإلدارة 

املحلية يف املحافظة.
)عليه  احلسني  الشهداء  سيد  مكتبة  ام��ا 
السالم( فقد انشئت سنة 1376ه� ، ويبلغ 

ويرتادها  كتاب،  آالف  مخسة  كتبها  عدد 
املطالعون مساء كل يوم، وان معظم كتبها 
من  نادرة  جماميع  اليها  اهديت  وقد  قيمة 
الرسمية  وغري  الرسمية  اجلهات  خمتلف 
الثقافة  ووزارة  جامعة طهران  ال سيام من 
يف  والتعليم  الرتبية  ومديريات  العراقية 

العراق.
طعمه  آل  هادي  سلامن  امل��ؤرخ  وبحسب 
فان املكتبة كانت حتتوي عىل اربعامئة كتاب 
وفيام  الوجود،  ن��ادرة  نسخ  بينها  خمطوط 
دينية  حم��ارضات  اسبوع  كل  تشهد  كانت 
سعى  وقد  والفتيان،  الشباب  فيها  تشارك 
نجل  الدين  نور  السيد  سامحة  بإنشائها 
وكان  امليالين،  هادي  حممد  السيد  اهلل  آية 
بالقرب  الغربية  العباسية  حملة  يف  موقعها 

من املكتبة املركزية.
العباس  الفضل  ايب  مكتبة  تعد  حني  يف 
املدينة  مكتبات  اشهر  من  السالم(  )عليه 
من  ع��رشات  يوميًا  يرتادها  وك��ان  ايضا، 
املثقفني ورواد العلم والفضيلة، اىل جانب 
حدب  كل  من  والوفود  الزائرين  بعض 

وصوب.
سنة  ت��أس��س��ت  اهن���ا  طعمه  آل  وي��ذك��ر 
باهلّمة  وذل��ك  1963م(،   - )1382ه���� 
الكاشاين  عباس  السيد  سامحة  بذهلا  التي 
وارشاف سيادة السيد بدر الدين آل ضياء 
الدين سادن الروضة العباسية، وتربع عدد 

ال بأس به من اهايل كربالء بالكتب القيمة، 
جاوزت مخسة آالف كتاب، وأسهمت يف 
تشجيع  منها  الغرض  علمية  ندوة  تشكيل 
املستوى  ورف��ع  البلد  يف  العلمية  احلركة 
مدخل  عند  املكتبة  موقع  وك��ان  الثقايف، 
السالم(،  )عليه  العباس  سيدنا  قبلة  باب 
السيد  االستاذ  اخلطيب  فضيلة  ومديرها 

صدر الدين الشهرستاين.
بدورها كانت املكتبة اجلعفرية حتتوي عىل 
ما يقرب من اربعة آالف كتاب بني خمطوط 
ومطبوع، وتأسست سنة 1372ه� بجهود 
جلنة علمية يف كربالء، هبدف حفظ الرتاث 
العلمي واألديب من الضياع، وصيانة لتلك 
سميت  وقد  االندراس،  من  القيمة  اآلثار 
هبذا االسم تيمنًا باإلمام الصادق جعفر بن 
املدرسة  يف  وموقعها  السالم(  )عليه  حممد 

اهلندية يف حملة باب الطاق.
اىل ذلك كانت تنترش ايضا بعض املكتبات 
الكتب  بعض  تتضمن  التي  العامة صغرية 
القيمة الدورات الثمينة، حيث كان يرتادها 
نظرًا  اخلارجية،  لالستعارة  املطالعون 
بالذكر منها مكتبة  اماكنها، وخيص  لضيق 
الرسول األعظم ومكتبة الوعي االسالمي 
التهذيب ومكتبة  التوحيد ومكتبة  ومكتبة 
الثقافة ومكتبة القرآن احلكيم ومكتبة نقابة 
املعلمني ومكتبة نادي املوظفني ومكتبات 

املعاهد الدينية.

المكتبات العامة.. 
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العتبة الحسينية تستضيف وفدا من وجهاء الموصل
االحرار: حسين نصر  - تصوير: احمد القريشي

العتبة  يف  السلمي  التعايش  جلنة  اقامت  
وجهاء  م��ن  وف��د  م��ع  املقدسة  احلسينية 
املوصل ورشة  الدين  من حمافظة  ورجال 
مكونات  بني  السلمي  بالتعايش  خاصة 
املجتمع العراقي  عىل  قاعة خاتم االنبياء 
الصحن  يف  وسلم(   واله  عليه  اهلل  )صىل 
املسعى  ضمن   وذلك  الرشيف  احلسيني 
بني  الوطنية  ال��وح��دة  ل��زرع  ال����دؤوب  

النسيج املجتمعي العراقي .
مسؤول  القرعاوي  عيل  الشيخ  ذلك  اكد 
احلسينية  العتبة  يف  الدينية  املدارس  شعبة 
من  العديد  ت��داول  تم  مضيفا:  املقدسة 
القضايا  اخلاصة بالورشة ورفع التوصيات  
لغرض  ال���وزراء  رئيس  اىل  هبا  املتعلقة 

احلصول عىل املوافقات الرسمية«.
 )40( من  اكثر  الورشة  حرض  واضاف،« 
خطة  ضمن  اجللسة  هذه  وتأت  شخصية 
العتبة  يف  السلمي  التعايش  جلنة  اعدهتا 
املقدسة هبدف وضع حلول جذرية إلهناء 
التعايش  بقضايا  تتعلق  التي  املشاكل 
مع  التنسيق  عىل  عملنا  مبينا،  السلمي. 
املقدسة ومكاتب  العتبات  الوفد اىل  زيارة 

املراجع الدينية يف النجف االرشف.
الثقايف  »املركز  ان  اىل،  الكرعاوي  واشار 
الكثري  ينظم  الدينية  للمدارس  التابع 
ضمنها  من  االجتامعية،  النشاطات  من 
شخصيات  من  متنوعة  وف��ود  استضافة 
أئمة  عن  فضال  واداري��ة  واجتامعية  دينية 

مساجد وخطباء الدين«.
بدوره بني الدكتور فائر نعمة املالكي عضو 
أمانة  يف  السلمي  للتعايش  العليا  اللجنة 
الوزراء عازمة  رئاسة  إن   « الوزراء  جملس 
زرعها  التي  اخل��الف��ات  كافة  إهن��اء  ع��ىل 

املتطرفون.
كل  باجتاه  حاسمة  مواقف  اختاذ  اىل  الفتا 
من يدعو اىل زرع الطائفية بني أبناء الشعب 
أبناء  من  املشاركني  ان   « وقال،  الواحد، 
يتعلق  ما  كل  عرضوا  قد  املوصل  مدينة 
وضع  وسيتم  السلمي  التعايش  بمشاكل 

حلول عاجلة من قبل اجلهات املختصة«.

بحثًا عن مشتركات التعايش السلمي... 
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تقرير: خديجة أحمد موسى / تصوير : حنان عبد األمير

النسوي  الديني  التبليغ  شعبة  أقامت 
ابرز  احد  الدينية  الشؤون  لقسم  التابعة 
اقسام العتبة احلسينية املقدسة حفال هبيجا 
العتبة  حائر  يف  االوصياء  سيد  قاعة  يف 
احلسينية املقدسة لتكريم حافظات القرآن 

الكريم.  
مسؤولة  فاضل  انتصار  حتدثت  وبدورها 
اهلل  »أن��زل  قائلة:  القرآين  التعليم  وحدة 
وشفاء  ورمحة  هدى  الكريم  القرآن  تعاىل 
به،  استضاء  من  هيدي  ون��ورا  للصدور، 
وليثبت  والدنيا،  الدين  طريق  له  لينري 
خطواته عىل الطريق املستقيم، ويقوده إىل 

رضوان اهلل، وجنات النعيم«. 
شعبة  أول��ت  املنطلق  هذا  »من  وتابعت 
التبليغ الديني النسوي اهتامما بالغا بالقرآن 
لوحدة  املختلفة  النشاطات  عرب  الكريم 

التعليم القرآين، ودوراهتا املتنوعة«. 
واضافت »من أهم الدورات التي أسهمت 
احلافظات  م��ن  متميز  جيل  خت��ري��ج  يف 
لكتاب اهلل )عزَّ وجل( هي دورة )السيدة 
الديني  التبليغ  شعبة  اقامتها  التي  فضة(، 

النسوي واختتمتها بحفل هبيج كرمت فيه 
حافظات القرآن الكريم«.

الشعبة  لضيفة  ميزة  بتالوة  احلفل  وأفتتح 
املحكمة الدولية وأستاذة الصوت والنغم 
السيدة  اإلسالمية  إي��ران  مجهورية  من 

فهيمة املوسوي.
عيل  الشيخ  سامحة  احلفل  استضاف  كام 
املطريي مسؤول الشعبة الذي أشار خالل 
حديٍث له مع )االحرار( اىل أمهية القرآن 
بقوله  مستشهدا  وتدبره،  وفهمه  الكريم، 
َمَتاُع  إاِلَّ  ْنَيا  الدُّ ��َي��اُة  احْلَ َوم��ا   ..{« تعاىل: 
وقوله:  عمران/185({،  )آل  اْل��ُغ��ُروِر 
َوَلِعٌب  هَلٌْو  إاِلَّ  ْنَيا  الدُّ َياُة  احْلَ َه��ِذِه  }َوَما 
َكاُنوا  َلْو  َيَواُن  احْلَ هَلَِي  َة  اآْلِخ��رَ اَر  الدَّ َوإِنَّ 
أشار  )العنكبوت/64({؛ حيث  َيْعَلُموَن 
ما  الدنيا  هذه  يف  الوجود  أن  إىل  سامحته 
ال  سفرة  لكنها  قصريها  سفرة  إال  هو 
اآلخرة  فهي  احلقيقية  احلياة  أما  منها،  بد 
التي وصفها اهلل تعاىل باحليوان، أي حياة 
االستقرار واحلياة واألبدية؛ ولكي نضمن 
النجاة والفوز يف هذه احلياة نحتاج اىل زاد 

وذخرية، والقرآن الكريم أهم أوجه ذلك 
بروايات أهل  الزاد، كام استشهد سامحته 

البيت والقصص املعربة«.
تفسريية  إض��اءات  أيضا  احلفل  وتضمن 
من سورة اجلن لألستاذة مريم اخلفاجي، 
لإلنشاد،  العقيلة  لفرقة  إنشاد  وفقرات 
احلافظات  الشيخ  سامحة  بتكريم  لُيختتم 
 )9( عددهن  بلغ  ال��ل��وات،  ال��ق��رآن  كل 
ال��ش��ه��ادات  بحمل  مت��ي��زن  ح��اف��ظ��ات 
والصيدلة  كالطب  العالية  األكاديمية 
رسالة  املجتمع  إىل  ليوصلن  واهلندسة 
األكاديمية  الدراسة  بأن  الداللة  عميقة 
وتعهده  الكريم  القرآن  حفظ  من  متنع  ال 

بالعناية واالهتامم.
القرآين  التعليم  وحدة  قدمت  وبدورها 
باقات الورود للحافظات تثمينا لتميزهن، 
تراوح  اللوات  احلافظات  بقية  كرمت  كام 
اضافة  ج���زءا،  و20   15 ب��ني  حفظهن 
القرآنية  املحطات  مدرسات  تكريم  إىل 
الزائرات الكريامت خالل  اللوات خدمن 

زيارة األربعني املباركة ..

العتبة الحسينية المقدسة 

تقيم حفال لتكريم حافظات القرآن الكريم 
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تزامنا مع عيد النصر العظيم...

جامعة وارث االنبياء تقيم حفل تعارف لطلبتها 

000

احلكيم  الذكر  من  بآيات  احلفل  وب��دئ 
ارواح  عىل  الفاحتة  س��ورة  ق��راءة  بعدها 
ملجموعة  شعرية  ومشاركات  الشهداء 
الصامت  للتمثيل  فقرة  ثم  الطلبة  من 
بعدها  الشاب )حسني درويش(  جسدها 
تضمنت  التي  ملونة  بطاقات  مسابقة 
والفقهية  العقائدية  االسئلة  من  جمموعة 
والرياضية والتارخيية، ثم معرض للصور 
املصورين  من  ملجموعة  الفوتوغرافية 

الشباب.
املركز  مدير  الربيعي(  عيل  )حممد  وقال 
به )االح��رار(: »ونحن  يف ترصيح خص 
العراقية  االرايض  حترير  مناسبة  نعيش 
املرجعية  وبفتوى  السمر  السواعد  هبمم 
الشعب  وّح���دت  التي  العليا  الدينية 
مع  وتزامنا  والوانه،  اطيافه  بكل  العراقي 
بالتعاون  املركز  اقام  االنتصارات  فرحة 
السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  جامعة  مع 
يف اروقة اجلامعة حفال تعارفيا هو امللتقى 
فقراته  تنوعت  وقد  للطلبة  االول  املوحد 
متنوعة  ومسابقات  ومتثيل  شعر  ب��ني 

حظيت باهتامم الشباب«.
مضمونا  محل  امللتقى  هذا  »ان  مضيفا: 
عدة  ع��ىل  اح��ت��وى   تفاعليا  توجيهيا 
فعاليات تشويقية وعنارص جذب الشباب 
بتقديم  املركز مستمر  لكال اجلنسني، وان 
اجلامعة  ارض  عىل  والنشاطات  الربامج 

تقرير: غسان العقابي / تصوير علي النجار

اقام مركز رعاية الشباب التابع الى قسم النشاطات العامة في العتبة الحسينية المقدسة 
وبالتعاون مع جامعة وارث االنبياء )عليه الس���الم( حفل تع���ارف موحدا لطلبة الجامعة تحت 
ش���عار )بفتواك انتصرنا(، والذي جاء تزامنا مع الذكرى السنوية االولى النتصارات ابطالنا من 

القوات االمنية والحشد الشعبي على عصابات داعش االرهابية.
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بينه  التي وقعت  االتفاقية  وتفعيل كل جوانب 
وبني اجلامعة من اجل النهوض بواقع الطالب 
وارث  جامعة  رئيس  حتدث  االكاديمي«.فيام 
»نشكر  املوسوي(  )طالب  الدكتور  االنبياء 
الربامج  هلذه  اقامته  عىل  الشباب  رعاية  مركز 
الشباب  رشحي��ة  خت��دم  التي  والنوعية  اهلادفة 
االكاديمي، مؤكدا بان ما يبذله املركز من جهود 
القى  قد  االوىل  ولسنته  امللتقى  هذا  انجاح  يف 
اقباال واسعا من الطلبة ملا تضمنه من مواضيع 
وفقرات تنوعت يف مضامينها ومشريا يف ذات 
الوقت اىل حاجة اجلامعة اىل هكذا برامج هادفة 

يف  الصحيح  االجتاه  نحو  وطلبتنا  شبابنا  توّجه 
ليكونوا  خترجهم  وبعد  العلمية  حياهتم  مسرية 

مشاريع هادفة ختدم ابناء بلدهم العزيز«.
هكذا  اح��ي��اء  رضورة  اىل   امل��وس��وي  ون���وه 
قواتنا  دور  ننسى  ال  لكي  وطنية  مناسبات 
االمنية البطلة وتضحياهتم يف حترير االرض من 
الذكرى  نعيش  ونحن  والضاللة،  الكفر  دنس 
ليشمخ  حتققت  التي  النتصاراهتم  السنوية 
وتضحياهتم  ابطاله  بسواعد  جديد  من  العراق 
متثل  التي  العليا  املرجعية  من  مباركة  وبفتوى 

صامم االمان لكل العامل«.
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كاتب
وكتاب

أم االمام السجاد )عليه السالم( 
 1000 منه  وطبع  صفحة،   140 يف  القيم  الكتاب  هذا  يقع 
نسخة يف طبعته االوىل، نرشته العتبة احلسينية املقدسة ضمن 
جواد  سامي  للمؤلف  سجادية،  تراتيل  مهرجان  اصدارات 
البعد  عن  حديثه  مقدمته  يف  ينوه  الذي  الكاظمي..  املنذري 
االنساين وما جاء به الدين االسالمي يف سبيل انصاف الناس، 
العرص  زمن  كانت  االسالمي  التاريخ  حمنة  ان  اىل  ويشري 
وعلم  التاريخ  عن  للكتابة  املتصديني  من  فالكثري  االم��وي 
التاريخ ذكروا وأكدوا احلال الذي كان عليه كتبة التاريخ يف 

العرص االموي، ويبني أسباب ذلك..
بني  املشرتكات  عن  االول  الباب  يف  البحث  قسم  انه  ويبني 
يف  البحث  جيري  فيام  اإلم��اء،  من  املعصومني  أمهات  بعض 
السالم(  )عليه  السجاد  االم��ام  ام  اصل  عن  الثاين  الباب 
وقوميتها، وجيعل الباب الثالث يف زواجها من اإلمام احلسني 
)عليه السالم(.. ويتطرق خالل هذه االبواب اىل ما يثار من 
شبهات او استنتاجات بالرشح والتوثيق باملصادر عىل حّد ما 

جاء يف مقدمته من تعبري..
ويرد يف »وقفة مع زواج امهات املعصومني )عليهم السالم(« 
معلومة  فاحلرة  أمة،  منهن  والبعض  حرة  منهن  البعض  ان 
كتب  خالل  من  يثبت  ما  عن  هنا  وينوه  واحلسب،  النسب 
امهات  ختص  روايات  من  هبا  ورد  ما  قلة  من  بالرغم  السرّي 

املعصومني )عليهم السالم( بالنسبة لإلماء فأهنا تثبت حسن 
اخالقهن وعفتهن وقدرهتن عىل محل االمانة وصيانتها.  

اإلمام  ام  عن  يسجلها  التي  باملشرتكات  االول  بابه  وينهي 
السجاد وام االمام املهدي )عليهم السالم(، من حيث نسبهن 
ذكرها  التي  الروايات  حسب  اهنن  كام  ملوك  بنات  فاالثنان 
)عليهام  االمامني  من  زواجهن  كيفية  يف  يشرتكن  الكتاب  يف 
يف  رأيناها  رؤي��ا  بسبب  االس��الم  اعتنقن  ان  بعد  السالم( 
منامهام، كام اهنام ليستا بعربيتني اال اهنام كانتا جتيدان العربية، 
املعصوم  ووالدة  الزواج  ان  كام  بالفطرة،  االسالم  واعتنقتا 
والوفاة كانت يف العراق وهو ما سعى الكتاب اىل اثباته، فام 
السالم( تزوجت وولدت وتوفيت يف  السجاد )عليه  االمام 

الكوفة..
وتناول اختالف الرواية يف اس السيدة )شاه زنان( يف الباب 
الثالث من حيث االزمنة، فهو يستبعد صواب الرواية االوىل 
والثانية فيام خيص اسها، وُيعضد داللة الرواية الثالثة يف ان 
عىل  مستندا  اسرية،  وليست  حرة  السالم(  )عليه  السجاد  أم 
اي  البالد  مرشق  ناحية  عىل  احلنفي  جابر  بن  حريث  تولية 
)خراسان والري( التي كانت ضمن الدولة االسالمية، الفتا 
اىل اهنا اسلمت فكيف يمكن ان يكون قدوم بنات يزدجرد اىل 

الكوفة اسريات؟.
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الكتاب: المالئكة في نهج البالغة
الكاتب: محمد حمزة الخفاجي

الناشر: »مؤّسسة علوم نهج البالغة«، كربالء 1438 ه�.
عدد الصفحات: 208 صفحة
حجم الكتاب: قطع كبير

املالئكة يف  كتاب  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اىل  العائدة  البالغة  اصدرت مؤسسة علوم هنج 
باملالئكة  البالغة، للكاتب حممد اخلفاجي، حيث سلط الضوء من خالله عىل ظاهرة طبيعية متثلت  هنج 

وأحواهلم استنباطا من خطب اإلمام عيل عليه السالم املجموعة يف كتاب هنج البالغة.
وبحسب الكاتب فان.. عامل املالئكة عامل غري مرئي بالنسبة لنا، فنحن ال نستطيع رؤيتهم كام هو احلال مع 
اجلان، فام ذكره اهلل يف كتابه الكريم من خملوقات من جن ومالئكة فهي باحلقيقة موجودات، ولكن اهلل 
جعل بيننا وبينهم حجبًا، فمن الواجب أن نؤمن هبا كام آمن الرسول )صىل هلل عليه وآله( والذين سبقونا.

وقد جردهم اهلل من مجيع الغرائز كغريزة اجلنس وغريزة اجلوع وغريها من الغرائز االخرى ما ساعدهم 
ذلك عىل أن يكونوا معصومني فهم ال خيطئون وال يتحاسدون وال يتباغضون وال توجد فيهم أي صفة 

ذميمة، بل هم كرام منزهون ومطهرون من دنس الشيطان.
بأعداد كثرية، فاهلل سبحانه وتعاىل قد وظف كاًل منهم بوظيفة خاصة، وقد جعل  وكون املالئكة خلقوا 

سبحانه لكل ملك مقامًا خاصًا. 
ووظائفهم  وسكنهم  كثرهتم  عن  ويتحدث  املالئكة  خلق  لنا  يصف  حينام  اَلم(  السَّ )عليه  املؤمنني  وأمري 
اَلم( صورة واضحة عن  وعصمتهم وعلمهم وخوفهم وقرهبم من اهلل تعاىل، فقد أعطانا اإلمام )عليه السَّ

هذه املخلوقات العجيبة.
واحلديث عن املالئكة له من األثر اإليامين والنفيس يف املؤمنني، ما جيعله يعيد النظر يف املاديات وما حييط 
به من ظواهر حياتية وشهودية وينقله إىل عامل الغيب وعامل الطهر والنور والرمحة، وإن كان من بني مهام 
بعض املالئكة نزول العذاب؛ إال أن املرتكز يف األذهان واملالئم للقلوب هو اجلانب الرمحاين والنوراين كلام 

ورد ذكر املالئكة )عليهم السالم(.
ث فيها  واستعرض الباحث يف هذا الكتاب مجيع خطب اإلمام َعيّل )عليه الّساَلم( يف هنج البالغة التي حتدَّ
عن هذا اجلنس من اخللق، وقد بنّيَ يف التَّمهيد وجوب اإليامن باملالئكة بوصفهم رسل اهلل تعاىل اىل العباد.

وتتمركز حماور هذا الكتاب عىل العناوين اآلتية:
بعنوان:  كان  الثاين  واملبحث  املطهرة(،  والّسنة  والقرآن،  اللغة،  )املالئكة يف  عنوان:  األول حتت  املبحث 
وصفاهتم،  املالئكة،  )أح��وال  بعنوان:  الثالث  املبحث  وجاء  سكنهم(،  عددهم،  خلقهم،  )املالئكة: 
ووظائفهم(، أما املبحث الرابع فكان بعنوان: )عصمة املالئكة(، يف حني تناول املبحث اخلامس: )اختبار 

املالئكة(، وكان املبحث السادس واألخري يتكلم عن: )علم املالئكة، وخوفهم، وقرهبم من اهلل(.
ومتثلت اخلامتة بأبرز النتائج التي ذكرها الباحث منها أن املالئكة رسل اهلل للخلق، وأهنم معصومون عن 
كل خطأ، وهم املسؤولون عن إدارة أعامل الكون، وأجسام نورانية، وإن منازهلم خمتلفة كام هو احلال مع 
األنبياء والرسل، ولكل منهم وظيفة خاصة، واملالئكة من أكثر املوجودات يف هذا العامل فأعدادها كثرية 

ال يعلمها إال اهلل.

المالئكة في نهج البالغة

اصدارات جديدة
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دم�������������َك امل��������ن��������ُر ع������ل������ى م����������������داِر ال������ك������وك������ب ِ
ي���������ا م���������ان���������َح الإي�������������ث�������������اِر اأ��������س�������م�������ى ق���ي���م���ة 
ل�������ل�������ذرى  ال���������������س�������ه�������ادة ِ اآلء ِ اأو���������س��������ل��������َت 
اأح��������ي��������ي��������َت اآم�������������������اَل ال�������ع�������ق�������ي�������دِة ب����ع����دم����ا 
ت����ب����ت����غ����ي  ن������ف�������������س������َك  ن�����������������ذرت  ك���������ن���������َت  هلل 
ف������ق������ذف������ت������ُه������ْم ب��������احل��������ق ت��������دم��������غ زي�����َف�����ه�����م 
ل�������������ان ت��������ر���������س��������ُدن��������ا وت��������ُل��������ه��������م ع���������س����ق����ن����ا  
ول�������ق�������د ب������ذل������ن������اه������ا ال�����������دم�����������اَء رخ����ي���������س����ًة 
ول�����������ق�����������د ب���������ذل���������ن���������اه���������ا ومل�����������������ا ت������ن������ت������ِه 
م����������ن األ����������������ف ع�������������ام وامل���������ن���������اي���������ا زه��������ُون��������ا 
ول���������ق���������ْد األ�������ف�������ن�������اه�������ا احل����������ي����������اَة ������س�����ق�����ّي�����ًة 
ول���������ق���������د ت������ي�������������ّق������ن������ا ب������������������انَّ ط������ري������َق������ن������ا  
ل�������ذل�������ٍة  ي�����������س�����ت�����ك�����ن  ل  م�����������ن  واحّل�������������������������رُّ 
ي��������اب��������َن ال������ر�������س������ال������ة ي��������ا ح���������س����ن رف�����دَت�����ه�����ا 
م���������س����ت����ق����ب����ُل الإ�������������س������������اِم �������س������ي������َغ ب����ك����رب����ا 
ُت����ب����ت����ل����ى  ك�������������ادت  ال��������ط��������ّف   - ل�����������ول  واهلِل 
ي�����ك�����ف�����ي ب����������اأن����������َك ي���������ا ح�����������س�����ن اإم�������اُم�������ن�������ا 
ال�����ه�����دى  ع��������ن  ن�����ح�����ي�����َد  ل  اأْن  وه��������ن��������اوؤن��������ا 
ي��������اب��������َن ال�������ب�������ت�������وِل ت������دف������ق������ت اأف�������واُج�������ن�������ا 
ل�������������ْن ي�������رع�������ب�������ون�������ا ي����������ا ح���������������س�������ُن لأن�������ن�������ا 
م�������س���ى  وق���������د  ال��������ع��������راق  يف  ح�������ّل�������َق  ال������ف������ج������ُر 
ح������������ري������������ًة ن�������ب�������غ�������ي ب����������ظ����������لِّ اأخ������������������������ّوٍة 

ت���ن�������س���ِب مْل  َّ�����ة  �����ن������ ������سُ اأح��������ي��������ت  وروؤاَك 
ت��������ذب��������ذِب دوَن  الأزيل  ب�������������س������خ������ائ������َك 
ي�����ت�����������س�����رِب مْل  دم����������������اك  م���������������س�������ُك  ل�������������ان 
ت����ن����ج����ِب مْل  ب�������اأن�������ه�������ا  ال��������ط��������غ��������اُة  ظ������������نَّ 
ع��������������دًل ي�������������س������ُع ب�������ك�������ِل ع�������������س������ٍر اأج��������������دِب
ب�������������س������خ������اٍء م��������ن م������ن������ح������وا ب������ك�������ُ������ِل حت������ُب������ِب
�����ِب م�����غ�����يَّ غ�����������ُر  ال������������وج������������داِن  يف  ف����������ه����������واَك 
ك����������ي ن�������رت�������ق�������ي ب���������اإب���������اِئ���������ن���������ا امل�������ت�������وث�������ِب
جت��������دب  مل  ف���������ّي���������ا����������س���������ٌة  ف�����������دم�����������اوؤن�����������ا 
ي������غ������رِب مل  وال�������������س������ن������ا  ع�����������ام ِ األ����������������ِف  م��������ن 
ول����������ق����������د ق�������ح�������م�������ن�������اه�������ا ومل����������������ا ن������ت������ع������ِب
م�����������ا������������ضٍ ل�������غ�������اي�������ت�������ه ق������������������ويَّ امل������ن������ك������ِب
الأ�������س������ع������ِب ال����������زم����������اِن  يف  ه����ت����ف����ن����ا  ف�����ل�����ق�����ْد 
ي�����������وَم ان����ت����ف���������س����َت ع�����ل�����ى ال��������دع��������يِّ الأخ�������ي�������ِب
ودم�����������������������اوؤَك ان�����ُت�����خ�����ب�����ت ل���������������ذاَك امل���������������اأرِب
ِب ب�������ال�������ط�������ارئ�������َن ال�������ط�������ام�������ع�������َن ال���������ك����������ُ���������َذّ
ن���������ري���������ِب ومل  ي�����������زه�����������و  اإمي������������ان������������ن������������ا 
ف�����ه�����ي اخل���������ا����������ضُ م�������ن ال�������������س������ق������اِء امل������رع������ِب
ت������ذب������ذِب دوَن  خ�������ط�������اَك  خ������ل������َف  ل�����ت�����������س�����َر 
������س�����رن�����ا ع�����ل�����ى ن�������ه�������ِج ال����������ف����������داِء ال������س�����ل�����ِب
ع�������ه�������ُد ال�������������س������ال������ة ِوال�����������دع�����������ي الأخ��������ي��������ِب
����ِب ت����ع���������سّ دوَن  ال���������ع���������دُل  ي�������������س������وُد  ف�����ي�����ه�����ا 

دم�����������ُ�َك الُمنير
ر�سا اخلفاجي اىل خام�ِض اأ�سحاب الك�ساء و�سيد �سباب اأهل اجلنة احل�سن اخلالد عليه ال�سام 
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����������س���������اٌم  ع�������ل�������ى  خ�������������ِر  ك���������������لِّ   ال�����ن�����������س�����اِء
اأت������������ي������������ُت   وب�������������������وُح  ال�����������ق�����������وايف  دع������ائ������ي
������������س�����������اٌم   ع�������ل�������ى  ��������س�������اح�������ة   ال�������ك�������ري�������اِء
������س�����ي�����ب�����ق�����ى  ع�������ل�������ى  رغ�������������م  ك�����������ل  ال�����ط�����غ�����اة

�����������س����������ام  ع��������ل��������ى  ب��������ن��������ت  ط����������������ه   الم����������ن
ف��������ح��������ب    ال���������ب���������ت���������وّل    ي�����ق�����ي�����ن�����ا    ي���ق���ي���ن���ي
ل�������ق�������د  ف��������ا���������ض  ح������ب������ي وب����������ح����������ُر  احل������ن������ِن
ي������ه������ي������ُج  ا������س�����ت�����ي�����اق�����ي  م�������������ع   الم������ن������ي������اِت

������������س�����������اٌم   ع������ل������ي������ّك  وان������������������ت   اع������ت������ق������ادي
ف����������ان����������ِت   ال��������ن��������ج��������اة   وب�����������������اب   ال�����ر������س�����اد
ان�������������ادي�������������ك    ي��������اب��������ن��������ت    خ�������������ر   ال�����ع�����ب�����اد
وامل��������ك��������رم��������ات ال�������������������س���������دق   م������ن������ب������ع  اىل 

ه����������ي  ال����������ب����������دُر  ت�����ب�����ق�����ى  ت�������ن�������ر  ال�����ل�����ي�����ايل
ت�������ع�������ال�������ت  ��������س�������م�������ّوا ب������ا�������س������م������ى  اخل�����������س�����ال
ا�������س������ط������ف������اه������ا  الل��������������ه ول�����������������س��������ُت  م�����غ�����ايل

ان����������������������ادي   وا��������������س�������������دو   ل����������ي����������وم   مم�����ات�����ي

غ������������ي������������اٌث    وج�������ئ�������ن�������ا   ن��������������������روُم   ح�����م�����اِك
خ����ط����اك اق�����ت�����ف�����ي�����ن�����ا    م������������ا    اذا     ن������ف������وز 
ف�����ن�����ف�����������س�����ي   واأه�����������ل�����������ي  ج�������م�������ي�������ٌع   ف��������داك

ول�����������������و   ق�����ط�����ع�����ت�����ن�����ي   ��������س�������ي�������وف  ال�����ب�����غ�����اة

ف��������ي��������ا  ب���������������وح  ع������ط������ر اجل���������ن���������ان ال�����زك�����ي�����ه
ط�����������ه�����������ور   ب�����������ت�����������ول   وان������������������ت  ال�����ر������س�����ي�����ه
����������س���������ام  ع������ل������ى ال�����������دوح�����������ة  ال����ه����ا�����س����م����ي����ة

وامل���������رح���������م���������ات اخل��������������ر  ك�����������وث�����������ر   اىل  

الإب������������اة واأمِّ    ال�������ن���������������س�������اء     وخ�������������������ِر    
ع��������ل��������ى   ب��������ن��������ِت  ط����������ه  �������س������ن������ا   الأن������ب������ي������اء
����������س���������ام  ع������ل������ى ال�������������س������ر ع��������ن��������د  ال������ب������اء
ال�������ي�������ه�������ا   ولئ�������������������ي   وه�������������������ذا   ان����ت����م����ائ����ي
�����������س����������اٌم  ع��������ل��������ى  اط����������ه����������ِر  ال�������ط�������اه�������رات

عمار جبار خ�سر سالٌم على اطهِر الطاهرات 
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عليه  العبا�ض  الف�سل  اأب���و  انطلق  حيَنما 
ال�سقاء  امل�سرعة، يحمل  اإىل  ال�سام كال�سهم 
الإمام احل�سن عليه  واللواء، وقف  وال�سيف 
اإىل  ينظر  املخيم  م��ن  مقربة  على  ال�سام 
البيت  اأهل  من  الن�سوة  بع�ض  ولعل  املعركة، 
كن يرمقن وجه احل�سن، لأن يف وجهه كانت 
يقتحم  الفا�سلة.  املعركة  تلك  �سورة  تر�سم 
فرار  عنها  املراقبون  يفر  امل�سرعة،  العبا�ض 
الثعالب عن الأ�سد اله�سور، يحمل املاء وياأتي 
امل�سرقة كانت ترت�سم  ال�سور  به. ولعل هذه 
اإ�سراقا  فتزداد  ال�سهداء  �سيد  مامح  على 

واإن�سراحا..
اإىل  قريبا  طريقا  يختار  العبا�ض  ول��ك��ن 
له  فيكمن  النخيل.  ط��ري��ق  وه��و  امل��خ��ي��م، 
�سعد بجنده  الأعداء بينها وينادي عمر بن 
البالغ عددهم ثاثن األفا، ل تدعوا العبا�ض 
�سربوا  لو  فاإنهم  احل�سن،  اأ�سحاب  اإىل  ي�سل 
وهكذا  القتل.  من  منكم  اأح��د  ينج  مل  امل��اء 

اآلف  اأربعة  البطل،  �سد  القوات  كل  تعباأت 
العبا�ض..  على  نبالهم  يوجهون  الرماة  من 
ليحولوا  النخيل  املقاتلن بن  �سائر  وينت�سر 
له  بع�سهم  فيكمن  املخيم.  وبن  العبا�ض  بن 
ي�ساره،  ث��م  ميينه  ويقطعون  النخيل،  ب��ن 
ولكن العبا�ض ينطلق كال�سهم اإىل املخيم لعله 
ينجح يف مهمته التي اأمره بها الإمام احل�سن 
عليه ال�سام كانت حلظات حا�سمة، وال�سهام 
تتقاطر عليه كوابل من املطر، وكان العبا�ض 

يرجتز ويقول:
ل اأرهب امل�����وت اذا امل�����وت رق����ا
حتى اأوارى يف امل�س�����اليت لق������ى
نف�سي لنف�ض امل�سطفى الطهر وقا
اين ان�����ا العبا�ض اأغ������دو بال�سقا
ول اأخ�����اف ال�سر ي����وم امللت�����قى

ماوؤها، ثم  واأريق  القربة  فاأ�ساب  �سهم  فجاء 
عن  فانقلب  �سدره  فاأ�ساب  اآخ��ر  �سهم  ج��اءه 
فلما  اأدركني.  احل�سن:  اأخ��اه  ون��ادى  فر�سه 
راآه �سريعا بكى. وقال: )الآن انك�سر ظهري( 

واأن�ساأ يقول:
تع���ديتم ي���������ا �سر ق����وم ببغيكم
وخ����الفتم دي�������ن النب���ي حمم��د
اأما ك����ان خر الر�سل اأو�ساكم ب�نا
اأما نحن من جن����ل النب���ي امل�س�دد
اأم����ا كانت الزه�����راء اأمي دونك�م
اأما ك���ان من خر الري�����ة اأحم�د

وارت�سمت  املخيم،  اإىل  احل�سن  الإمام  وعاد 
فقد  ق��د  فهو  احل���زن  ع��ام��ات  حم��ي��اه  على 
ن�سره الأول و�ساحب لوائه، وتقول الرواية 
العبا�ض  اأخيه  مب�سرع  الن�سوة  يخر  مل  انه 
بعمودها  واأن���اخ  خيمته،  نحو  تقدم  وامن��ا 
وبهذه العامة عرفت الن�سوة ان �ساحب هذه 
اخليمة قد ا�ست�سهد. وقد اجاد ال�ساعر حن 

قال:
عمد احلديد بكرباء خ�سف القمر
م������ن ها�س����م فلتبك����ه علي������ا م�سر
فم�س�����ى اإليه ال�سبط ينع���اه ك�سرت
الآن ظه����ري ي������ا اأخ���ي ومعين������ي

األخير ال���وداُع 
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نس���������ٌر

القن��������اعُة

ُيحكى اأّن ن�سرًا كان يعي�ض يف اإحدى اجلبال، وي�سع ع�ّسه 
يحتوي  الّن�سر  ع�ّض  وك��ان  الأ�سجار،  اإح��دى  قمة  على 
على اأربع بي�سات، ثّم حدث اأن هّز زلزال عنيف الأر�ض، 
اأن  اإىل  وتدحرجت  الّن�سر،  ع�ّض  م��ن  بي�سة  ف�سقطت 
اأن  ا�ستقّرت يف قّن للدجاج، وظّنت الّدجاجات باأّن عليها 
دجاجة  وتطّوعت  ه��ذه،  الّن�سر  ببي�سة  وتعتني  حتمي 
لكّن   تفق�ض،  اأن  اإىل  بالبي�سة  للعناية  ال�ّسن  يف  كبرة 
�سغر  ن�سر  منها  وخرج  البي�سة،  فق�ست  الأي��ام  اأحد  ويف 
واأ�سبح  اأّنه دجاجة،  بداأ يرّبى على  الّن�سر  جميل. هذا 
الأّي��ام وفيما كان  اأحد  اإل دجاجة، ويف  لي�ض  اأّنه  يعرف 
الّن�سور  �ساهد جمموعًة من  الّدجاج،  قّن  �ساحة  يلعب يف 
حتلق عاليًا يف ال�ّسماء، فتمّنى هذا الّن�سر لو كان ي�ستطيع 
لكّنه قوبل ب�سحكات  الّن�سور،  الّتحليق عاليًا مثل هوؤلء 
ال�ستهزاء من الّدجاج، قائلن له:" ما اأنت �سوى دجاجة، 
ولن ت�ستطيع الّتحليق عاليًا مثل الّن�سور "، وبعدها توّقف 
الّن�سر عن حلمه بالّتحليق يف الأعايل، واآمله الياأ�ض، ومل 

يلبث اأن مات بعد اأن عا�ض حياًة طويلًة مثل الّدجاج.

ن القدمية، اأّن ملكًا اأراد اأن  جاَء يف ِحكم وق�س�ض ال�سّ
يكافئ اأحد مواطنيه، فقال له:" امتلك من الأر�ض كّل 
امل�ساحات التي ت�ستطيع اأن تقطعها �سرًا على قدميك 
"، ففرح الّرجل و�سرع مي�سي يف الأر�ض م�سرعًا ومهرول 
يف جنون، و�سار م�سافًة طويلًة فتعب، وفّكر يف اأن يعود 
غّر  ولكّنه  قطعها،  التي  امل�ساحة  ليمنحه  للملك 
و�سار  املزيد،  على  ليح�سل  ال�ّسر  موا�سلة  وقّرر  راأيه، 
م�سافات اأطول واأطول، وفّكر يف اأن يعود للملك مكتفيًا 
موا�سلة  وقّرر  اأخرى،  مّرًة  ترّدد  لكّنه  اإليه،  و�سل  مبا 
الّرجل  طلب.ظّل  املزيد  املزيد  على  ليح�سل  ال�ّسر 
ي�سر وي�سر، ومل يعد اأبدًا، فقد �سّل طريقه و�ساع   ، 
ويقال اأّنه وقع �سريعًا من جّراء الإنهاك ال�ّسديد، ومل 
ميتلك �سيئًا، لأنه مل ي�سعر بالكتفاء والقناعة ف�سّيع 

ال�ّسعادة واحلياة. 
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ال شك ان للصورة القديمة أمهية كبرية يف املجتمع، كوهنا سجلت 
واحتفظت بأحداث ووقائع تارخيية قديمة، ُيستفاد منها عرب العصور 
)املرئية،  املختلفة  االع��الم  وسائل  وسامهت  مراحلها،  بمختلف 
املقروءة( بنرش عدد كبري من الصور الفوتوغرافية القديمة، وكذلك 
كان للمتاحف واملعارض التارخيية دور كبري بنرش تلك الصور، وتم 
الصور  جلمع  املتخصصة  واملواقع  املتاحف  من  كبري  عدد  ختصيص 
القديمة من اجل توثيق االحداث التارخيية السابقة واالستفادة منها 

عىل مر العصور.
فام هي خصائص الصورة الفوتوغرافية القديمة واألثر الذي ترتكه 
التكنولوجيا  ظل  يف  عليها  طرأ  الذي  التغيري  هو  وما  املجتمع،  يف 

احلديثة والتطور احلاصل؟
الصورة ابلغ من الكالم

الفوتوغرافية  الصورة  ان  خليفة  صفاء  الفوتوغرايف  املصور  يرى 
من  اخرى  صور   وتلخص  البرش،  من  املاليني  معاناة  احيانا  جتسد 
قصص وحكايات تعجز االقالم عن وصفها وسدها، ألهنا ابلغ من 

الف كلمة.
فيقول، هناك صور قديمة ال تقّيم بمبلغ، فالصورة كلام كانت قديمة 
نستطيع  وال  تتكرر  ال  حلظة  ألهنا  قيمتها،  وعلت  ثمنها  ازداد  كلام 
املهمة،  القضايا  من  الكثري  تعتمد يف  وثيقة  باتت  اهنا  حتى  اعادهتا، 
)سياسيا، رياضيا، اجتامعيا(، لكوهنا صورة طبيعية )خام( ال تتدخل 

فيها برامج املعاجلة والتغيري يف التكوين.
ويضيف خليفة، ان اثر الصورة يف املجتمع كبري فقد سامهت البعض 
صورة  املثال  سبيل  عىل  ومهمة  كبرية  دول  سياسات  تغيري  يف  منها 
من  كبريا  اهتامما  اخذت  البحر  ساحل  عىل  املتوىف  السوري  الطفل 
كربيات دول العامل، واول تلك الدول التي غريت سياستها وقراراهتا 
جتاه الالجئني هي املانيا حيث اقرت باستقبال مجيع الالجئني بعدما 
كانت ال تستقبل اي الجئ وتبعتها دول كثرية اعلنت تضامنها مع 

املانيا.

برامج حديثة
بحسب  للجميع،  متاحة  بالكامرة   والتصوير  الصورة  واصبحت 
عىل  يعتمد  من  ومنهم  كامرة  يقتني  من  هناك  فيقول،  خليفة، 
بالوقت  الفوتوغرافية  الصورة  يف  التغيري  واختلف  املوبايل،  اجهزة 
الفوتوشوب،  )برامج  مثل  احلديثة  الربامج  دخلت  فقد  احلارض 
تعتمد عىل  الصورة  املعاجلة( حتى اصبحت  برامج  املونتاج،  برامج 

التغيريات يف الربامج اكثر ما تعتمد عىل املصور والكامرة.
قواعد واساسيات مهمة

الصورة  يف  توفريها  ينبغي  التي  واالساسيات  القواعد  اهم  وعن 
العنارص  اه��م  ان  خليفة:  وض��ح  االنتباه  وتلفت  مؤثرة  لتكون 
اساسية  قواعد  ضمن  تكون  ان  هي  الصور  يف  تتوفر  ان  جيب  التي 
وامهها قاعدة التثليث حيث يقوم املصور بإعطاء اجلزء املراد ايصاله 
للمشاهد مساحة اكرب من اجلزء املتبقي من الصورة، فمثال اريد ان 
انقل للمشاهد مجال الطبيعة يف بلد ما اقوم بإعطاء ثلثي املساحة اىل 
الطبيعة من اشجار وزهور وجبال وغريها، اما الثلث الباقي سوف 
يكون مكمال للصورة، اما لو كان اهلدف من الصورة ايصال مجال 
هناك  تكون  ان  وجيب  معاكسة،  العملية  فتكون  النجوم  او  الغيوم 
املصور  ميزات  فمن  للصورة  واخللفية  اهلدف  بني  داللة  او  صلة 
املحرتف عن اهلاوي هو االهتامم بكل مساحة وزوايا املشهد وايضا 
ثم  للصورة  الرئييس  العنرص  من  االقرتاب  هو  املهمة  العنارص  من 
امالء الكادر باملكمالت وايضا هناك عنرص مهم جدا وهو االنتباه 
اىل خط االفق لكي ال يكون هناك ميالن يف املشهد ما يفسد مجالية 

الصورة.
توثيق امجل اللحظات

وعن امهية التصوير الفوتوغرايف واالحتفاظ بالصور القديمة حتدث 
الفوتوغرايف  التصوير  قائال:  السالمي  مرتىض  الفوتوغرايف  املصور 
ما سجلته  وتوثيقها ووصف  اللحظات  امجل  يبحث عن  ذاته  بحد 
حيث  التاريخ،  عرب  منها  ُيستفاد  احداث  من  الرقمية  الكامريات 

فن التقاط الصور...
رحلة عقود من التصوير 

 الشمسي الى الرقمي

تحقيق/قاسم عبد الهادي

تصوير/خضير فضاله
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الكالم يف  تغني عن  فأهنا  املجتمع  قديمة يف  لرموز  الصور  بعض  تكون 
ذلك الوقت، وان بعض االحداث من الصعب تذكرها لوال العودة اىل 
الصور القديمة التي تعيدنا بالذاكرة حلدث ربام مل نعشه، وان الفرد الذي 
يصادفه العثور عىل صورة قديمة تقع بني يديه فأهنا تعود بأثرها االجيايب 

داخل النفس حتى وان كانت معربة عن موقف حمزن.
ويضيف، اغلب الناس يمتلكون البوما خاصا من الصور يقّله بني احلني 
كان  وكيف  ببساطته  املايض  أليام  العودة  يتمنى  خالله  ومن  واالخ��ر 
االنسان يعيش حياته عكس ما هو عليه االن سيام التكنولوجيا والتطور 
الكبري باملجتمع، فالبعض يفضل الصور الشخصية والعائلية عىل صور 
االحداث واملواقف القديمة، فيام يفضل البعض االخر العكس ويراجع 
باستمرار الصور الفوتوغرافية املعربة عن حدث سيايس او تارخيي سابق 

او الصور اخلاصة بالطبيعة القديمة.
هواية مجع الصور

هناك الكثري من األشخاص الذين هيتمون بجمع الصور القديمة والنادرة 
االتصال  وسائل  عرب  مستمر  بشكل  تنرش  منها  هائل  كم  لدهيم  وأصبح 
وغريها(   ... االنستكرام،  التوتري،  بوك،  )الفيس  منها  احلديثة  وخاصة 
ان  قائال:  بغداد  العاصمة  زياد امحد من  املؤرشف  ومن خالل ذلك بني 
حتول  ونقطة  املفضلة  هوايتي  القديمة  الفوتوغرافية  بالصورة  االحتفاظ 
مهمة جدا يف حيات البد منها، ومنذ فرتة طويلة جدا وانا ابحث وامجع 
الصور الفوتوغرافية القديمة التي سجلت احداثا مهمة، وان معظم هذه 
الصور أصبحت مادة تأرخيية وصحفية نادرة و مع مرور الزمن الذي كلام 
تقادم زادت أمهية تلك الصورة وتأثريها داخل النفس البرشية لتكون يف 
متناول يد الباحثني واملؤلفني واملهتمني يف ذلك لتوثيق جوانب مهمة من 

احلياة اإلنسانية والتارخيية.
حديث شيق وطويل

االستعانة  ومدى  واملؤلفني  الباحثني  لدى  القديمة  الصور  امهية  وعن 
ان  قائال:  زميزم  املؤرخ سعيد رشيد  والتأليف حتدث  البحث  هبا خالل 
احلسيني  احلرم  ختص  والتي  عام  بشكل  القديمة  الصور  عن  احلديث 
والعبايس ومدينة كربالء خاصة حديث شيق ولكنه طويل جدا، وكام يعلم 
الة  نادرة الوجود واحلفاظ عليها صعب وان  القديمة  اجلميع ان الصور 
التصوير )الكامريا( يف الوقت السابق كانت يف دور البدايات عكس ما هو 
عليه يف الوقت احلارض بحيث مل خترج بالشكل الظاهر حاليا، ولكن تبقى 
الصورة القديمة هي االساس يف البحث والتأليف ألهنا جتعل )القارئ، 
املشاهد، املستمع( عندما يكون احلديث مثال عن )املنائر، االبواب، القبة 
الرشيفة، الرضيح املقدس، الشارع الفالين، االثر الفالين( يتولد يف داخله 
ارتباط مبارش مع املوضوع وجتعله عىل علم ودراية بقدمه ووزنه التارخيي 
والطراز  واملعامر  والبناء  الزخرفة  كانت  السابق  يف  ان  بحيث  ومجاليته 
االسالمي متميزا عكس ما هو عليه االن، الن يف السابق كان العمل كله 
باأليدي البرشية وخاصة بناء العتبات املقدسة عكس االن العمل يكون 

عن طريق الرافعات او الطابوق احلارض والصب والكونكريت.
تشد  خاصة  وميزة  طعم  هلا  عامة  القديمة  الصور  ان  زميزم،  ويضيف 
مراجعتها  وان  جوانبه،  بجميع  والبسيط  اجلميل  امل��ايض  اىل  القارئ 
املستمرة جتعل الشخص يتذوق ويتشوق ألحداث قديمة مل يعشها مثال 
التارخيية  بالبنايات  اخلاصة  الصور  بعض  وان  االج��داد،  صور  مطالعة 
البرشية  النفس  لدى  وخصوصيات  طعم  هلا  ذلك  شابه  وما  كاألثار 

وتكون مطالعتها باستمرار.
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حكاية التفاؤل
بتول الساعاتي

اىل  االنتظار  سكنها  ومقلتي  اجللوس  قرب  االمال  بحر  عىل  هنالك 
يرتدون  االمنيات سكانُه  ربيع  يوم  به كل  يولد  اىل عامل  تنقلنا  سفينة 
ثياب اخلضار ، شمسه عند املغيب تويص القمرين يكمل مع الناس 

حكاية التفاؤل عامل صوته عصافري مزقزقة وشالالته مندفعة..
االمل هو اليشء الذي يولد مع االنسان ويكرب معه فمنهم من جيعله 
الطموح  بشذرات  ويعطره  االرادة  قطرات  ويسقيه  لدربه  رفيقًا 
من  اصناف  ثالثة  هنالك  الناجح،  االنسان  العنوان  هو  التفاؤل 
التفاؤل الشخصية املتفائلة جدًا والشخصية اليائسة جدًا والشخصية 
تفارق  ال  التي  هي  االوىل  فالشخصية  بينهام  الوسطية  حققت  التي 
عىل  النحلة  كحضور  اجلميع  يأنس  وبحضورها  حمياها  االبتسامة 
الزهور علاًم انه قد يكون بداخله عامل من االالم والشجن والشخصية 
الثانية اليائسة من رمحة اهلل اوال تعطي االمور اكرب من حجمها الطبيعي 
دائمة الشكوى والتذمر نعذرها احيانًا كضغط احلياة واحيانًا يرفض 
الشخصية  اما  الناس  لنفسه واخالقه مع  الفرد  املجتمع ألن ظروف 
امري  قول  ومع  الدنيا  مع  وتأقلمت  الوسط  من  العصا  مسكت  التي 
النحل : )الدهر يومان يوم لك ويوم عليك( وقال احد الشعراء دع 

األيام تفعل ما تشاء.
ليس سقوط االنسان هي هناية احلياة وسقوط الشمس عىل االرض 
يولد منها الف هنار وسقوط الغيث من السامء اىل االرض وبرأيي ال 
توجد مسافة ابعد من تلك هي يقظة ألحالم الفالح النتعاش زرعه 
البرش بطبيعته عجول  او منعه عنا هو صالح لكن  فلربام تأخري شيئا 
فأنت تريد يشء واهلل يفعل ما يريد رغم كل املصاعب جيب ان نتفاءل 
فلربام امل نعيش من اجل حتقيقه ومل يتحقق يكفينا املحاولة افضل من 

ان نموت مع هناية الطموح ونحن احياء.
ان اهلدف ما اسلفنا من حديث هو جعل االمل رفيقا لنا واالبتسامة 
أي  الفاكهة  تعامل  كام  احلياة  عاملتك  لو  حتى  ابتسم  واحيانًا  زينة 
ابتسم بوجه الفجر وعانق نور  تضغط عليها لتعطي اطيب العصائر 
حمطة  عن  حمطات  الدنيا  الن  بلونه  وروحك  قلبك  واجعل  الصباح 
احلزن ال تقف طويالً  ابتسم وتفاءل واجعل اخللق للخالق واعلم ان 

السعيد هو الذي عرف احلياة وعاش خلالقها.
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دخل غرفة العمل الرسمية، ألقى السالم، 
بدأ ُيصافح احلضور، وما إن التق����ت عيناه 
يده  سحب  حتى  بالتحية،  اآلخر  وهّم  به 
عنوة، ورفض مصافحته. وم�����ىض يسابق 

اخلطى مبتعًدا حتى كاد يتعثرر!. 
قلُت بيني وبني نفيس. لعّل الصدور متتلئ 
ربام  أو  الولدان.  هلا  يشيب  التي  باألسار 
نزاٌع  كبري،  إرٌث  قديم،  ثأٌر  الرفيقني  بني 
ومن  ربام  اجلبني،  هلا  يندى  مصيبة  مرير.. 

يدري. 
أتاين صوته احلانق، ُمقاطًعا تأمالت، هامًسا 
يف أذين : هذا )فالن بن فالن( يطبل الخذ 
مواقع  كل  يف  ُمتابعتي  عن  توقف  عميل. 
قائمتِه،  من  االجتامعي وحذفني  التواصل 
الواتساب يف صفاقٍة  بل ويتجاهل رسائل 
حيدث  ما  سمعت.  ما  ُأص��دق  مل  وب��رود. 
جداالت  بني  ما  االلكرتونية،  أزقتها  يف 
ومناوشات دامية، ُتقابلها حساسية مفرطة 
كال  من  وواردة.  ش��اردة  كل  مراقبة  يف 
الطرفني!. إال أن هذه الواقعة التي حدثت 
مِلَا آل إليه  أمامي مبارشة. أصابتني بالذعر 
بمثل  نمر  أننا  ا  حقًّ ُيضحك  ما  إن  حالنا! 
إلينا  الناس  أقرب  مع  أحيانًا  املواقف  هذه 

ورغم  معنا  بعفوية  يترصفون  فنجدهم 
ذلك ال نلقي هلم بااًل.

مواقع  شتى  يف  أم��هُ  تتابعه  ال  صديق،  يل 
مزعًجا،  مثرثًرا  تراه  االجتامعي،  التواصل 
شابة  فتاة  وأعرف  رؤيته،  حتى  وتتالشى 
ذوهي��ا.  كل  بل  أبوها  ينتقدها  متحمسة 
ويسموهنا صاحبة القلم األجوف. يقولون 
ما  مسامِلًا،  زوًجا  أهنا هتذي. وأعرف  عنها 
إن حترض زوجته إىل موقع ما، حتى يستعيذ 
باهلل من الشيطان الرجيم َثاَلًثا ويرفع يديه 

إىل السامء راجًيا هلا اهلداية والغفران! 
فهل سنجرؤ أن نقاطع أمهاتنا وآباءنا وهندم 
بيوتنا عىل رؤوسنا لترصفاهتم معنا التي ال 
حُمال. االفرتاضية؟   احلياة  عامل  يف  ترضينا 
احلقيقة أن حالنا أصبح أشبه بمن ُيرص أن 
وُيلزم  البيوت  ويستبيح  األب��واب  يقتحم 
ويصفق  إليه  يستمع  أن  املكان  يف  من  كل 
وح��ض��وره  صحبته  بحسن  ويتغنى  ل��ه 
األخاذ وطلته الساحرة؟! نتناسى أن لعامل 
التواصل االجتامعي قوانينه، التي جيب أن 
نحفظها عن ظهر قلب، وأوهلا أن ال ننتظر 
شيًئا وال ُنلزم أحًدا.. وال نبايل أو نكرتث 
أن  علينا  حولنا.  من  األفعال  ردود  بكل 

وألوانه  بأطيافه  شاسع  ع��امٌل  أن��ه  نعرتف 
وهناك  جُماملًة  يتابعك  من  فهناك  ومذاقه. 
أدًبا وذوًقا ولطًفا. وهناك من  من يسايرك 
كل  يف  خطواتك  بمالحقة  ا  حقًّ يستمتع 
درب تسلكه وكل طريق متيش إليه. ومثل 
هذا ستجده حيتفل بك ويأت إليك طوعًا. 

زر  وضغط  املتابعة  أن  نتفق  أن  علينا 
اإلعجاب املستمرة ال تزيد من املحبة وال 
دليل غرام وهيام  ليس  فاحلرص  تنقصها. 
دليل مقٍت وكراهية  ليس  التجاهل  أن  كام 
وترفع  املشانق  ق  ُتعلِّ ال  فأرجوك  وجفاء! 
وتعذب  لتجلد  السيوف  وتسن  السياط، 
وتقتلع رأس كل من عىص قانون وجودك 
يمينك  من  ت��رشق  الشمس  فال  الفتان. 
هراء  ذلك  بأصابعك.  تدور  األرض  وال 
عىل  حتجر  ال  ساب.  من  خطيئة  وتلك 
م ما لديك  أحد وال تنتظر شيًئا من أحد. قدِّ
ُكن  عابرة،  نسمة  ُكن  هدوء.  يف  وانرصف 
قلبها ومتيض شاخمة.هذه  ما يف  تلقي  غيمة 
احلياة  مجال  هو  وه��ذا  احلقيقة  املتعة  هي 
اليوم. فلامذا ُنرّص  التي نعيشها  االفرتاضية 

عىل تشوهيه بأيدينا ؟.

خطيئة
 من سراب

ثامر عدنان شاكر
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السيدة معصومة عليها السالم.. 

سليلة العلم ومهوى األفئدة
تحتل السيدة فاطمة المعصومة مكانة مميزة في قلوب المؤمنين، ال سيما اتباع مدرسة أهل البيت 
عليهم السالم، نظرا لنسبها الشريف من جهة، والمكانة العلمية والتي كانت عليها من جهة أخرى.

اذ يؤم مرقدها المطهر ماليين المس����لمين س����نويا، يفدون من مختلف اصقاع العالم، ال سيما بعد ان 
أشار بعض ائمة اهل البيت عليهم السالم بفضل زيارتها، والتشفع بمقامها لدى البارئ عز وجل.

زيد الجنابي : تصوير/ رسول العوادي
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نسبها الرشيف
جعفر  ب��ن  م��وس��ى  بنت  فاطمة  ال��س��ي��دة 
خاتون  نجمة  السيدة  وامها  السالم(  )عليه 
ب��ن م��وس��ى الرضا  واخ��وه��ا االم���ام ع��يل 
ألقاب  هل��ا  ذك��رت  وق��د  ال��س��الم(،  )عليه 
الرّبة،  احلميدة،  )الطاهرة،  أشهرها  عديدة 
أهل  املرضية،كريمة  الرضية،  النقية،  التقية، 

البيت،املعصومة وهو من اشهر ألقاهبا(.
املنورة  املدينة  يف  املعصومة  السيدة  وولدت 
173هجرية،  سنة  احل��رام  القعدة  ذي  غّرة 
وكانت هلا مكانة علمية عالية، حيث كانت 
والدها  بغياب  الرشعية  االسئلة  عىل  ترد 

االمام موسى الكاظم )عليه السالم(.
استشهادها

اىل  ال��ذه��اب  ق��ررت  201هجرية  ع��ام  يف 
اخوها  طلبها  يف  ارس��ل  ان  بعد  خراسان، 
قافلة  مع  فخرجت  موسى،  بن  عيل  االمام 
وأبناء  وأخ��واهت��ا  إخوهتا  من  ع��ددًا  تضم 
مدينة  إىل  القافلة  وص��ول  وعند  إخ��وهت��ا، 
استشهد  تعرضت هلجوم  اإليرانية(،  )ساوة 

عىل إثره إخوهتا وأبناء إخوهتا.
السيدة  ع��ىل  ك��ان��ت  امل��ؤمل��ة  ال��واق��ع��ة  تلك 
معصومة بالغة التأثري ما أسفر عن مرضها، 
هول  السالم  عليها  مشاهدهتا  بعد  سيام  ال 

املعركة ووقائعها املأساوية.
اىل  السالم  عليها  توجهت  ذلك  إثر  وعىل 
اهل  لشيعة  ملجأ  كانت  كوهنا  )قم(  مدينة 

البيت )عليهم السالم( منذ ذلك احلني.
انباء  تناهى  ان  بعد  انه  اىل  الروايات  وتشري 
املعصومة  السيدة  ومرض  بالقافلة  حل  ما 
جهدا  يدخروا  مل  سعد(  )ال  قم  ارشاف  اىل 
تقدمهم  حيث  اليها،  ال��وص��ول  سبيل  يف 
زمام  واخذ  خزرج  بن  موسى  القبيلة  سيد 
ناقة السيد معصومة واصحبها اىل مدينة قم 
هناك  مكوثها  طال  حيث  داره،  يف  وانزهلا 
اهلل  بالعبادة وذكر  امضتها  يوما،  سبعة عرش 

سبحانه، قبل ان متيض اىل رمحة رهبا.
حادثة الدفن

وتنقل الروايات عن تلك االحداث ان نساء 
السالم  عليهم  البيت  أهل  وحمبات  الشيعة 
معصومة  السيدة  وتكفني  بغسل  تكفلن 

عليها السالم بعد استشهادها.
فيام خصص سيد آل سعد موسى بن خزرج 

هلا:  يقال  منطقة  يف  يملكه  كبريا  بستانا 
»بابالن« عند هنر قم، لتكون هلا مرقدا عليها 

السالم.
شأن  تداولوا  احلارضين  ان  ال��راوي  وينقل 
من الذي قام بدفنها، وأخريا اتفقوا  عىل أن 
يوكلوا هذا العمل إىل شيخ كبري صالح اسمه 
قادر، وأرسلوا شخصا إلحضاره، ولكنهم مل 
يعثروا عليه، فإذا براكبني متوجهني من جهة 
النهر واقرتبا إىل مكان الدفن، وعندما وصال 
إىل اجلسد الرشيف للسيدة نزال من املركب 
دفن  توليا  ثم  اجلنازة،  صالة  عليها  وصاّل 
احلارضين  تعجب  وم��ع  الرشيف،  اجلسد 

ركبا راحلتهام وابتعدا بسعة. 
املرقد الطاهر

أوقف موسى بن خزرج بستانه ليكون مدفنا 
عليهم  البيت  أهل  وم��وايل  املسلمني  ملوتى 
السالم حول املرقد الرشيف، وشيدت فوق 

املرقد يف بادئ االمر سقيفة من البواري.
بنت  زينب  السيدة  ج��اءت   256 سنة  ويف 
االمام حممد اجلواد عليهام السالم لزيارة قرب 
عمتها فبنت عليه قبة فوق املرقد، لتستمر بعد 
ذلك وخالل الدهر عمليات تكبري وتوسيع 
بات  حتى  والوافدين،  ال��زوار  ليسع  املرقد 
األفئدة  وبات مهوى  االن،  شاخصا كام هو 
يتباين  الساعة،  مدار  احلركة عىل  فيه  وتدب 
وطالب  للقرآن  وق��ارئ  مصلٍّ  بني  زائ��روه 

للعلم.
قم  مدينة  قلب  يف  الرشيف  مرقدها  ويقع 
عرش  بثالثة  حاليا  مساحته  وتقدر  املقدسة 
ويبعد  مرتا  وعرشين  وسبعة  ومخسامئة  ألفًا 
العاصمة  جنوب  إىل  كيلومرتًا   »150«

االيرانية طهران.
فضل زيارهتا

ان  الصادق،  اإلمام  قال  زيارهتا  فضل  ويف 
قم،  ألهل  منها  ثالثة  أب��واب،  ثامنية  للجّنة 
تقبض فيها امرأة من ولدي، واسمها فاطمة 
اجلّنة  شيعتنا  بشفاعتها  تدخل  موسى،  بنت 

بأمجعهم.
وقال اإلمام الرضا :)من زارها عارفًا بحقها 
بقم  املعصومة  زار  )من  وقال:  اجلنة(،  فله 
كمن زارين(، وعن االمام حممد اجلواد )عليه 
السالم(: )من زار قرب عمتي بقم فله اجلنة(.
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الزواج مثله مثل األسة يف حياة اإلنسان واملجتمع  إن أمهية 
اليوم،  وحتى  التاريخ  طوال  وتأكيدًا  تأييدًا  يلقى  ظل  أمر 
تزال موضوعًا جيذب  الرجل واملرأة وال  العالقة بني  وكانت 
اهتامم املفكرين والفالسفة واألدباء ورجال السياسة والعلامء، 
فعربوا عن انطباعاهتم وتصوراهتم كل بطريقته، إال أن الزواج 
كموضوع للبحث املتخصص انحرص يف نطاق علم االجتامع 
اهتاممات  مركز  أصبح  حتى  ويتطور  ينمو  وظل  بدايته،  منذ 
أبحاث  وأث��رت��ه  والتطبيقي  النظري  املستوى  عىل  عديدة 

بيولوجية واقتصادية وتارخيية عديدة.
يف  االجتامع  علامء  عند  نالحظه  ال��ذي  الشديد  االهتامم  إن 
مرجعه  يكون  ربام  ب��ال��زواج،  السواء  عىل  وال��رشق  الغرب 
وأهدافه،  طبيعته  عىل  طرأت  التي  الواضحة  التغريات  إىل 

نتيجة  يواجهها،  التي  والتحديات  واألزم��ات  املشاكل  واىل 
التي  والتكنولوجية  واالجتامعية  االقتصادية  للتحوالت 
تتعاظم عامًا بعد آخر. وربام يعود هذا االهتامم كذلك إىل أن 
كثريًا من خرباتنا وعواطفنا ومشاكلنا متتد جذورها يف احلياة 
أدرك  بآخر. وقد  أو  فيها مجيعها بشكل  التي نشارك  األسية 
الكثريون من يعملون يف حقل العلم أو السياسة أو التخطيط، 
أو من يتصدون لتشخيص مشاكل املجتمع وبناء برامج التغري 
املعارص  الزواج  قضايا  تفهم  من  االنطالق  إن  اإلصالح،  أو 
وأزمة األسة ومعاناهتا يف هذا العرص أمر ال مفر منه، خاصة 
تشكيل  يف  احليوي  ال��دور  صاحبة  ستظل  األسة  كانت  إذا 

الشخصية ويف بناء قيم واجتاهات اإلنسان املعارص.
ميدان  يف  أجريت  قد  علمية  دراس��ات  هناك  فإن  ذلك  ومع 

االسرة في حياة االنسان والمجتمع ...

 الزواج انموذجا
د. سناء حسنين
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ودراس��ات  األكاديمي،  املستوى  عىل  األسة 
اجلوانب  بعض  إبراز  بقصد  تدرجييًا  تتم  أخرى 
التطبيقية، من خالل هيئات ومؤسسات متنوعة 
أصبح  الوقت  أن  وجدت  أنني  إال  األه��داف، 
مناسبًا ألقدم مؤلفًا يتميز بالشمول عن األسة 
والزواج يعالج أهم القضايا واملوضوعات التي 

هتم الدارس واملثقف.
وم���ع أن��ن��ي أع��ل��م أن ه��ن��اك ك��ام ه��ائ��اًل من 
التي  املؤلفات  اآلن  تعاجلها  التي  املوضوعات 
تستوعب مجيع جوانب األسة والزواج يف كثري 
منظورات  خالل  من  وخاصة  العامل  بالد  من 
متعددة االجتاهات االجتامعية أو االقتصادية أو 
السياسية أو النفسية، إال أن األمر يتطلب نوعًا 
من االختيار الذي قد ينجح يف إلقاء الضوء عىل 
املوضوعات الرئيسية ذات األمهية احليوية أو قد 

يقرّص دون قصد يف الوصول اىل اهلدف.
للمفهومات  وموضوعية  شاملة  تغطية  وان   
مع  واألسة،  الزواج  عن  األساسية  واألفكار 
املستمدة  والواقعية  العلمية  بالبيانات  تدعيمها 
من دراسات جتريبية أجريت عىل مجاعات أسية 
جيد  سوف  وهلذا  خمتلفة،  جمتمعات  يف  حقيقية 
كثري من القراء صورة أقرب ما تكون إىل حياهتم 
األسية الفعلية، يف الوقت الذي تطرح أمامهم 
يف  االش��رتاك  من  لتمكينهم  املناسبة،  الوسائل 
عملية مستمرة ملالحظة وفهم وحتليل عالقات 
ألنني  املختلفة.  وتنظيامهتا  واألسة  ال��زواج 
اعتقد أن الزواج وما يكتنفه من عوامل وظروف 
تؤدي إىل تنفيذ »قرار الزواج« هو املدخل الذي 
العالقات  ومستقبل  دينامية  لفهم  منه  مفر  ال 

األسية بل وتنظيم األسة ككل.

حيسب بعض اآلباء أن مسؤولية تربية الطفل تقع عىل األم فقط، وال ُيطلب 
معظم  يقيض  فتجده  وزوجته،  ألطفاله  املادية  احلاجات  تأمني  س�وى  منه 
وقته خارج املنزل يف العمل، أو مع األصدقاء، حتى إذا عاد إىل منزله جلس 
وحده يف غرفت�ه، حمذرًا زوجت�ه من أن تسمح لألطفال بتعكري صفو تأمالته 

وأحالمه وهو نائم.
 الرؤية اإلسالمية ال تقدم مسؤولية أي من الرجل أو املرأة يف األسة عىل 
اآلخر، فمشاركة األب واألم يف التنشئة االجتامعية والسياسية للطفل هي 
مشاركة واجبة والزمة، إذ ال يغني أحدمها عن اآلخر، ومها يشكالن معًا، 
باإلضافة لألبناء، هيكل السلطة يف األسة من خالل مسؤوليات كل طرف، 
فالرعاية  أحد األطراف عن واجباته،  إذا ختىل  البناء  أو  اهليكل  يكتمل  وال 

مسؤولية الوالدين معًا، وكالمها »مسؤول عن رعيته«.
أن  أكد  األبناء كثرية، وأغلبها  تربية  تناولت دور األب يف  التي  الدراسات 
مشاركة األب يف التنشئة بشكل فعال، مهمة جدًا الستقرار نفسية الطفل، 
قد  الدراسات،  بعض  أثبتت  كام  وأبيه  الطفل  بني  العالقة  يف  اخللل  إن  بل 
يؤدي إىل نمو شخصية سلبية ال تشعر بجدوى املشاركة يف احلياة االجتامعية.

وقد ُوجدت دراسات عدة حول أثر قيام األم بمفردها بعملية التنشئة داخل 
األسة، وأوضحت النتائج أن ذلك ينعكس بالسلب عىل شخصية الطفل 
بسبب عدم توازهنا، وهو ما يظهر يف غلبة السلوك الطفويل عليه حتى مع 
نموه يف مرحلة املراهقة، وميله إىل االعتامد عىل اآلخرين واخلضوع هلم، كام 
يؤدي أحيانًا إىل العكس أي اّتصاف الطفل بالسلطوية، مع مالحظة وجود 

فوارق بني اجلنسني.
 فمن خالل التوجيه األبوي القائم عىل النصح واإلرشاد وتقويم األخطاء، 
األب  لغياب  الطفل  تعّرض  إذا  أما  للطفل.  األعىل  واملثال  الضمري  يتكّون 
واجلسمي،  والعقيل  الفكري  النمو  يف  إعاقة  له  حتدث  فقد  دائ��م،  بشكل 
الثانية  التي ترتاوح بني  السّن  إذا كان هذا احلرمان من األبوة يف  خصوصًا 
وجود  يتطلب  وطبيعي  سوي  بشكل  الطفل  تطور  ألن  وذلك  والسادسة، 
الرضورية  االحتياجات  توفري  عن  واملسؤول  والراعي  احلامي  فهو  األب، 

للطفل يف هذه املرحلة املهمة من حياته.
أكثر  دورًا  يأخذون  اآلباء  أصبح  املعارصة،  احلياة  وترية  تطور وتسارع  مع 
فاعلية يف حياة أطفاهلم عىل عكس اآلباء يف القدم، الذين مل يكونوا عىل صلة 
مع  طيبة  عالقة  لبناء  لآلباء  نصائح  عرش   اخلرباء  ويضع  بأبنائهم.  مبارشة 
األطفال، تؤثر يف مستقبلهم هي :احرتم أم أطفالك واقِض وقتًا مع األطفال 
واكسب حقك يف أن تكون مسموعًا، هذب أطفالك باحلب، كن القدوة، 
كن معلاًم، اقرأ ألطفالك، اظهر عاطفتك، ادرك أن مهمتك لن تنتهي حتى 
لوالده مرارًا وتكرارًا، ويطلب  بذاته، سيعود  الطفل ويستقل  بعد أن يكرب 
الزواج واحلياة  املعونة والنصح واالستفادة من خرباته، وخصوصًا يف  منه 

املهنية والدراسة يف اجلامعات.

دور األب 
في تربية األبناء
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السيد محسن الحكيم قدس سره 
وسط السادة خدام الحسين )عليه السالم(

طرفة

يشترون المماليك بأموالهم 
وال يشترون األحرار بمعروفهم!

هل تعلم؟
عىل  سنوات  لثالث  احللزون  ينام  أن  يمكن 

التوايل.
يف  الفراشات  عند  ال��ت��ذّوق  حاسة  توجد 

أقدامها.
عدد الفقرات املوجودة يف عنق الزرافة مساٍو 

لعدد فقرات عنق اإلنسان.
قدرة األرنب، والقّط، واحلصان عىل السمع 
أكرب من مثيلتها لدى اإلنسان، فهي تستطيع 

حتريك أذنيها كي تلتقط أضعف األصوات.
يلسع العقرب نفسه إذا أحيط بالنار، فيموت 

عىل الفور.
العامل،  بيضة يف  أكرب  النعامة هي  بيضة  تعترب 
أّما  تقريبًا،  كيلوجرامني  ح��وايل  َت��ِزن  فهي 

سمك قرشهتا فهو 1.5 مليمرت تقريبًا.
يف  احليوانات  أثقل  األزرق  احل��وت  ُيعترب 

العامل. 
ال خيتلط الزيت مع املاء، ولكن إذا ُوِضعت 

قطعة صابون معهام فإهنام خيتلطان.

الثقفي  يوسف  بن  احلجاج  ك��ان 
فأرشف  االهن��ر،  اح��د  يف  يستحم 
املسلمني  أحد  فأنقذه  الغرق  عىل 
له  ق���ال  ال���رب  إىل  وع��ن��دم��ا مح��ل��ه 
فطلبك  تشاء  ما  أطلب  احلجاج: 
أنت  وم��ن  ال��رج��ل:  فقال  جم��اب، 
أنا  قال:  طلب؟  أي  يل  جتيب  حتى 
طلبي  له:  فقال  الثقفي،  احلجاج 
الوحيد أنني سألتك باهلل أن ال خترب 

أحدًا أنني أنقذتك.

يروى أن رجاًل جاء إىل عيل بن أيب طالب )عليه السالم( فقال له: يا أمري املؤمنني 
إن يل إليك حاجة، فقال: اكتبها يف األرض فإين أرى الرض فيك بينًا، فكتب يف 
فأنشأ  حلتني،  اكسه  قنرب  يا  السالم(:  )عليه  عيل  فقال  حمتاج،  فقري  أنا  األرض 

الرجل يقول:
حلال الثنا  حسن  من  أكسوك  فسوف   *** حم�����اسنها  تبىل  حلة  كسوتني 
بدال نل����ته  قد  بم��ا  تبغي  ولس����ت   *** مكرمة  نلت  ثنائي  حسن  نلت  إن 
واجلبال السهل  نداه  حييي  كالغي�ث   *** صاحبه  ذكر  ليح�يي  الثن������اء  إن 
فعال بالذي  سيج���زى  عبد  ف��ك��ل   *** ب�ه  بدأت  عرف  يف  الده�ر  تزهد  ال 

أغنيته.  لقد  املؤمنني  أمري  يا  له:  فقيل  دينار،  مائة  أعطوه  السالم(:  )عليه  فقال 
فقال: إين سمعت رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله( يقول: أنزل الناس منازهلم، 
ثم قال عيل )عليه السالم(: إين ألعجب من أقوام يشرتون املامليك بأمواهلم وال 

يشرتون األحرار بمعروفهم.
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يقال: اعوجاج الغصن ليس كافًيا ألن هيجره عصفور. 
فالذي خيطئ مرة ال يمكن احلكم عليه بأنه ال يفهم شيئًا 
يتعلم ..!. والذي يسامح االخرين ليس  بل يمكن أن 
جبانًا انام خلقه عايل وقلبه صايف, واعوجاج الغصن جاء 
ذلك  العصفور  ففهم  اليه.  املاء  وصول  لضعف  نتيجة 

وظل وفيًا له.

 قياسات مندثرة 

ارتِق الخطأ والتسامح ..!

اعلم ان من علت مهته طال مهه، وان كثر حسادك فإهنا شهادة لك 

يف  اللذة  جيدون  الدنيئة  النفس  ذوي  ان  اىل  وانتبه  نجاحك،  عىل 

التفتيش عن أخطائك، فإذا طعنت من اخللف فاعلم أنك يف املقدمة، 

وكلام ارتفع اإلنسان تكاثفت حوله الغيوم واملحن، فاعمل عىل أن 

حيبك الناس عندما تغادر منصبك، كام حيبونك عندما تتسلمه، فان 

االبتسامة كلمة معروف من غري حروف، والكالم اللني يغلب احلق 

البني، وتذكر ان كلنا كالقمر.. له جانب مظلم.

عىل:  ويعتمد  الطول،  لقياس  تقليدية  قياس  وحدة  هي  األسامء  هذه 
اال  قدياًم،  العامل  من  خمتلفة  مناطق  يف  استخدامها  وتم  واألصابع  اليد 
كاملرت  دولية موحدة  قياسات  احلاصل وحلول  البرشي  التطور  مع  ان 
والسنتمرت والقدم، تم التخيل عن القياسات القديمة، ) الوار - الباع - 

الذراع - اإلصبع - الفرت - الشرب (.

الحياة ال تستقيم دومًا
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