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اطالق النسخة الخامسة لمهرجان »الحسيني الصغير«
كربالُء تحتضن ِفرقا مسرحية من داخل العراق وخارجه 

الشيخ الكربالئي يحّذر من الشخصنة في التعليم
ويؤكد على  بناء الطالب تربويا وعلميا ووطنيا

بعنوان )محاربو السرطان( ... 

العطاء الحسيني

العطاء الحسيني



العراُق داُرنا وماحّل بنا من حمن وازمات هو واقع حال وليس بابا 
موصدة باجتاه احلياة ، االيامن والعبادة صورهتا يف حياتنا العمران 
يؤدي  ال  فهذا  الذنب  االخرين  وحتميل  الياس  وامّا   ، واالخالق 
اىل حل ، ان مل نكن نحن املذنبني فنحن السبب بجزء من الذنب 
وحجم الذنب خيتلف حسب طبيعة االنسان االجتامعية واملسؤولية 
، ولكن لكل منا واجبات اجتاه الوطن ألننا املواطنون وهذا بلدنا ال 
يعمره غرينا ونحن القائلون كل دولة تبحث عن مصاحلها فلتكن 
باإليامن  ونوطدها  نفوسنا  نعمر  وعندما   ، اعيننا  نصب  مصاحلنا 
والثقة هبا نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو اإلعامر ، وامّا انتظار 
االخرين لكي ينهضوا بالبلد سواء أكان من الداخل ام من اخلارج 

فهذا هو حجر عثرة امام النهوض بواقع حالنا.
فالدار اليعمرها ااّل اهلها.
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ال يعمُر الدار إاّل أهلها

رئيس التحرير :

ِخَرَة هَلَِي  اَر الآْ َيا إاِلَّ هَلآْ��ٌو َوَلِعٌب َوإِنَّ ال��دَّ نآْ َي��اُة الدُّ َ َوَم��ا َهِذِه احلآْ

َلُم��وَن }العنكبوت/64{ َف��إَِذا َرِكُبوا يِف  َي��َواُن َل��وآْ َكاُنوا َيعآْ َ احلآْ

َبِّ إَِذا ُهمآْ  اُهمآْ إىَِل الآْ يَن َفَل��امَّ َنجَّ ِلِصنَي َلُه الدِّ َ ُمآْ ��ِك َدَعُوا اللَّ ُفلآْ الآْ

ُعوا  َناُه��مآْ َولَِيَتَمتَّ ُف��ُروا باَِم آَتيآْ ُكوَن }العنكب��وت/65{ لَِيكآْ ِ ُيرشآْ

َنا َحَرًما  ا َأنَّا َجَعلآْ َلُموَن }العنكبوت/66{ َأَومَلآْ َي��َروآْ َف َيعآْ َفَس��وآْ

َمِة  ِمُنوَن َوبِنِعآْ َباِط��ِل ُيؤآْ هِلِمآْ َأَفبِالآْ ُف النَّاُس ِم��نآْ َحوآْ آِمًن��ا َوُيَتَخطَّ

 ِ ى َعَل اللَّ َتَ َلُم ِمَِّن افآْ ُفُروَن }العنكب��وت/67{ َوَمنآْ َأظآْ ِ َيكآْ اللَّ

َكاِفِريَن  لآْ َم َمثآًْوى لِّ قِّ مَلَّا َجاءُه َأَليآْ��سَ يِف َجَهنَّ َ َب بِاحلآْ َكِذًب��ا َأوآْ َكذَّ

َلَنا َوإِنَّ  ُهمآْ ُس��بُ ِدَينَّ ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنهآْ }العنكبوت/68{ َوالَّ

ِسننَِي }العنكبوت/69{ ُحآْ َ مَلََع املآْ اللَّ

سورة العنكبوت
) 64 ( وم��ا ه��ذه احلي��اة الدنيا اال هل��و ولعب اال كام يله��و ويلعب به 
الصبي��ان جيتمعون عليه ويتبهجون به س��اعة ث��م يتفرقون متعبني وان 
الدار الخرة هلى احليوان هلي دار احلياة احلقيقية المتناع طريان املوت 
عليها ويف لفظة احليوان من املبالغة ما ليست يف لفظة احلياة لبناء فعالن 
عل احلركة واالضطراب الالزم للحياة لو كانوا يعلمون مل يؤثروا عليها 
الدني��ا التي حياهتا عارضة رسيعة ال��زوال ) 65 ( فإذا ركبوا يف الفلك 
عل ما هم عليه من الرشك دعوا الل ملصني له الدين كائنني يف صورة 
من اخلص دينه من املؤمنني حيث ال يذكرون اال الل واليدعون سواه 
لعلمهم بأنه ال يكش��ف الشدائد اال هو فلام نجاهم إىل الب إذا هم ) 1 
( يرشكون فاجاؤوا املعاودة إىل الرشك) 66 ( ليكفروا بام اتيناهم لكي 
يكونوا كافرين برشكهم نعمة النج��اة وليتمتعوا باجتامعهم عل عبادة 
األصنام وتوادهم عليها وقرئ بس��كون الالم فس��وف يعلمون عاقبة 
ذل��ك حني يعاقب��ون ) 67 ( أومل يروا يعني أهل مكة ان��ا جعلنا حرما 
آمن��ا اي جعلنا بلدهم مصونا عن النهب والتعدي آمنا أهله عن القتل 
والس��بي ويتخطف الناس من حوهلم خيتلس��ون قتال وس��بيا إذ كانت 
الع��رب حوله يف تغاور وتناه��ب أفبالباطل بعد ه��ذه النعمة الظاهرة 
وغريها ما ال يقدر عليه اال الل بالصنم أو الشيطان يؤمنون وبنعمة الل 
يكف��رون حيث أرشكوا به غ��ريه ) 68 ( ومن اظلم من افتى عل الل 
كذب��ا بأن زعم أن له رشيكا أو كذب باحلق ملا جاءه حني جاءه من غري 
تأمل وتوقف أليس يف جهنم مثوى للكافرين ) 69 ( والذين جاهدوا 

فينا يف حقنا يشمل جهاد األعادي الظاهرة والباطنة.

تفسيرالسورة

فلذات االكباد
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انا دمعُتك
الشيخ الكربالئي يحّذر من الشخصنة في التعليم

بعنوان )محاربو السرطان( ... 

أسبقية التربية 

اسرة ومجتمع

االدبية



• )عادل عبد المهدي( رئيس مجلس الوزراء:

إن الحكومة العراقية عازمة على استكمال مشروع توزيع االراضي السكنية على فقراء 

العراق مجانا وقد أقر مجلس الوزراء في جلسة االخيرة قرارًا بتوزيع األراضي بعد 

تهيئة مساحات مناسبة بجميع مراكز المحافظات واالقضية والنواحي.
أخبار
ومتابعات

•  )14( مليار و)825( مليون دينار عراقي تكلفة بناء )24( صالة للعمليات في مستشفى 
اإلمام الحسين )عليه السالم( الطبية في مدينة كربالء المقدسة..

حدَد اجلانبان العراقي والسعودي، موعدًا الفتتاح منفذ عرر احلدودي بني البلدين، جاء ذلك خالل لقاء رئيس هيأة املنافذ احلدودية 
كاظم العقايب مع وزير التجارة واالستثامر السعودي ماجد القصبي والوفد املرافق له، ملناقشة عدد من املحاور أمهها رضورة العمل 
عل توفري كافة املتطلبات الألزمة لفتح منفذ عرعر احلدودي بموعد أقصاه يف شهر ترشين األول املقبل، والتأكيد عل رضورة أمتام 

األجراءات اجلمركية واألنتقال اىل تطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة.
وأكد العقايب عل رغبة العراق بأن تكون ساحة التبادل التجاري يف اجلانب العراقي وذلك لتوفري فرص عمل ألهايل حمافظتي كربالء 
الساحة وفقًا  أنشاء هذه  يتم  ان  التجاري رشط  التبادل  بإقامة ساحة  اململكة  استعداد  السعودي،  التجارة  ابدى وزير  فيام  واالنبار، 

للمعاير الدولية.

احلسيني  عيل  السيد  سامحة  االع��ل  الديني  املرجع  استقبل 
حسن  الدكتور  االيراين  الرئيس  فخامة  ظله(  )دام  السيستاين 
الرئيس الضيف لسامحته  الروحاين والوفد املرافق له، ورشح 
تّم  وما  العراقيني،  املسؤولني  مع  مباحثاته  نتائج  من  جانبًا 
وحسن  الصداقة  عالقات  تطوير  اطار  يف  معهم  اليه  التوصل 
يف  خطوة  بأي  ترحيبه  سامحته  وأب��دى  البلدين.  بني  اجل��وار 
الطرفني  ملصالح  وفقًا  بجريانه  العراق  عالقات  تعزيز  سبيل 
شؤوهنا  يف  التدخل  وعدم  الدول  سيادة  احتام  اساس  وعل 

الداخلية.
وأشار سامحته اىل احلرب املصريية التي خاضها الشعب العراقي 

التي  الكبرية  بالتضحيات  مذّكرًا  الداعيش،  العدوان  لدحر 
قدمها العراقيون االبطال يف االنتصار عل هذا التنظيم االرهايب 
املنطقة كلها، ومنوهًا عن دور االصدقاء يف  وإبعاد خطره عن 
العراق  يواجهها  التي  التحديات  أهم  وموضحا  ذلك؛  حتقيق 
يف هذه املرحلة وهي مكافحة الفساد وحتسني اخلدمات العامة 

وحرص السالح بيد الدولة واجهزهتا االمنية، مبديًا أمله أن حتقق 
احلكومة العراقية تقدمًا مقبواًل يف هذه املجاالت.

االقليمية  السياسات  تتسم  أن  رضورة  عل  سامحته  وش��دد 
والدولية يف هذه املنطقة احلساسة بالتوازن واالعتدال، لتجنب 

شعوهبا مزيدًا من املآيس واالرضار.

العراق والسعودية يحددان موعد افتتاح منفذ عرعر بين البلدين

سماحة السيد السيستاني )دام ظله( 
يستقبل الرئيس االيراني حسن الروحاني
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•)حسن روحاني( رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية:
يهدد جميع  اإلرهاب  أصبح  “داعش”(  )تحت سيطرة  الموصل  بعد سقوط  أي   2014 عام  في 
العراق، فوقف الشعب اإليراني في المقدمة لمحاربة التنظيم، وايران سعيدة برؤية عالقات 
جيدة جدا بين الشعبين )العراقي واإليراني( وسعيدة جدا أن الشعب العراقي معنا في كل 

الظروف.

• )12( ملي��ار دوالر حج��م التبادل التجاري بين الع��راق وإيران ضمن برامج معدة بين البلدين ومن 
المؤمل تصل الى)20( مليار دوالر خالل سنتين القادمتين.

التابعة  القتالية  العباس  فرقة  العام عل  نائب املرشف  أعلن 
ترايب  ساتر  انشاء  عن  املوسوي(  )حيدر  الشعبي  للحشد 
وخندق بالتنسيق مع  قيادة عمليات الفرات األوسط يمتد 
من  معمل االسمنت يف  كربالء وصوال إىل منطقة النخيب 
إليصال  مساٍع   وجود  إىل  لفت  فيام  واالنبار،  كربالء  بني 
هذا الساتر واخلندق إىل منطقة عرعر احلدودية مع اجلانب 

السعودي.
الساتر  ذل��ك  إنشاء  من  الغرض  إن  امل��وس��وي  وأض��اف 
واخلندق لسد الثغرة املوجودة يف تلك املنطقة وعدم السامح 
بعبور اإلرهابيني او العجالت التابعة هلم من املنطقة  الغربية  

املحاذية  لالنبار باجتاه صحراء النجف.

لعنارص  تسلل  حماولة  الشعبي  احلشد  من  قوة  بإحباط  امني  مصدر  أفاد 
ان  املصدر  وقال  محرين.  جبال  سلسلة  قرب  االره��ايب  )داع��ش(  كيان 
احلشد الشعبي متكن من صد اهلجوم وقتل إثنني من املهامجني. اىل ذلك 
ذكر مصدر امني يف قيادة عمليات االنبار بان القوات األمنية متكنت من 
اعتقال قيادي بارز يف كيان )داعش( اإلرهايب  بعد استدراجه اىل قضاء 

عنه غريب مدينة الرمادي واعتقاله دون وقوع أي مواجهة مسلحة.
باللواء  الثاين  الفوج  فيام أعلنت قيادة قوات الرشطة االحتادية أن رجال 
سامراء  مدينة  حدود  ضمن  احلويش  سيطرة  يف  هلا  التابع  عرش  الثالث 
وتم  إرهاب   )4( املادة  وفق  مطلوب  متهم  عل  القبض  القوا  املقدسة 

تسليمه إىل اجلهات املختصة اصوليا .

فرقة العباس القتالية تحفر خندقا من كربالء وصواًل إلى النخيب

احداث امنية شهدتها بعض مناطق العراق مؤخرا
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الُخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 7/ رجب األصب /1440هـ الموافق 2019/3/15م

 توازُن المؤمن ما بين الخوف والرجاء   

السالم(  )عليه  الصادق  االمام  وصية  يف  زلآْنا  ما 
ووصلنا اىل هذا املقطع، فام هو السبيل اىل النجاة 
نيل  اىل  السبيل  هو  وما  تعاىل؟  الل  ع��ذاب  من 
اجِلنان؟  العل يف  والدرجات  االكب  الل  رضوان 
االمام )عليه السالم( يبني يف هذا املقطع السبيل 
مها  رب��ام  أمرين  من  ر  وحي��ذّ االمرين  هذين  اىل 
يف  السالم(  )عليه  فيقول  بيننا  كثريًا  منترشان 

وصيته: 
َينآُْجو  َواَل  َعَمِلِه  ِكُل َعَل  ُتَّ املآْ ِلُك  َيآْ بآَْن ُجنآَْدٍب  )َيا 
ُت:  ُقلآْ الل،  ِة  َ بَِرمحآْ َواثُِق  الآْ ُنوِب  الذُّ َعَل  َتُِئ  ُجآْ املآْ
 َ َبنيآْ ُهمآْ  ِذيَن  الَّ السالم(:  )عليه  َقاَل  َينآُْجو،  َفَمنآْ 
قًا  َلِب َطائٍِر َشوآْ مآْ يِف ِمآْ َجاِء َكَأنَّ ُقُلوهَبُ ِف َوالرَّ وآْ َ اخلآْ

فًا ِمَن العقاب(. َواِب َوَخوآْ إىَِل الثَّ
بعض  ان  واألخوات  اإلخوة  ايا  بّينا  وأن  سبق 
هو  االن��س��ان  ه��الك  اىل  ت��ؤدي  التي  االس��ب��اب 
املؤمنني  من  البعض  يعني  عمله،  عل  االتكال 
الصاحلة  واالعامل  والعبادات  االعامل  من  لديه 
ويستكثرها،  يستعظمها  ما  واخلريات  وامل��ّبات 
كافية  ويعّدها  هبا،  والغرور  االعجاب  فيصيبه 
املنازل  من  يأمله  وما  تعاىل  الل  رضا  ينال  لكي 
واتكاله  اطمئنانه  يكون  وال  اجلنان،  يف  الرفيعة 

عل رمحة الل تعاىل.
ان االنسان مهام اجتهد وجاهد يف طاعة الل تعاىل 
هو  انام  تعاىل  الل  برضا  الفوز  يف  االطمئنان  فإن 

عل رمحة الل تعاىل.
مفرطة  ثقة  لديه  املؤمنني  من  صنف  هناك  ايضًا 
ويستحقر  يستهني  انه  بحيث  وبرمحته  تعاىل  بالل 
يف  ويتسامح  يتساهل  ولذلك  الذنوب،  بعض 

والتفريط  الناس  ظلم  يف  ويتساهل  اقتافها، 
وسعت  تعاىل  الل  رمحة  ان  عل  معّواًل  بحقوقهم 
كل يشء، هذا الوثوق الزائد برمحة الل تعاىل جيعله 
يستهني ويتساهل باإلتيان باملعايص؛ فتكثر عليه 
ويظل يتساهل ويتسامح اىل ان تتاكم عليه هذه 

الذنوب وتؤدي اىل هالكه.
ِذيَن  الَّ السالم(:  )عليه  َقاَل  َينآُْجو،  َفَمنآْ  ُت:  )ُقلآْ
َلِب  ِمآْ يِف  مآْ  ُقُلوهَبُ َكَأنَّ  َجاِء  َوالرَّ ِف  وآْ َ اخلآْ  َ َبنيآْ ُهمآْ 

فًا ِمَن العقاب(. َواِب َوَخوآْ قًا إىَِل الثَّ َطائٍِر َشوآْ
)عليه  االم��ام  بّينه  ما  اىل  ونلتفت  مقطعان  هنا 
رضورة  السالم(  )عليه  االم��ام  ب��نّي  ال��س��الم(، 
التوازن بني اخلوف والرجاء، واليشء الثاين الذي 
لدى  اخلوف  مرتبة  السالم(  )عليه  االم��ام  بّينه 

املؤمن ومرتبة الرجاء لدى املؤمن.
الرجاء عند املؤمن ال يكون ُمفرطا زائدا عن حّده 
بحيث انُه يعّول عل رمحة الل تعاىل فيجتئ عل 
الذنوب ويستهني هبا، وال اخلوف عنده زائد وفيه 
إفراط بحيث اذا حصلت منه الذنوب واملعايص 
املعصية  نقتف  ُكلنا  خطاؤون  اخ��واين  وكلنا 
كثرية  ذنوب  لديه  اذا  احيانًا  واالنسان  والذنب 
ربام من شدة خوفه من الل تعاىل ييأس من ان الل 

تعاىل سيقبل توبته ويرمحه.
كل  يف  ُمعّرض  االنسان  املؤمنة  ايتها  املؤمن  ايا 
فاجعل خوفك   .. يقع يف ذنب ومعصية  ان  يوم 
هناك  ُق��ل  تعاىل  الل  رمح��ة  من  تيأس  ال  بحيث 
رمحة لل تعاىل، ولكن هذا االتكال عل رمحة الل 
تعزم  ان  يدفعك  الذي  الصادق  احلقيقي  تعاىل 
عل التوبة الصادقة، فالبد ان يكون هناك توازن 
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وتعادل بني اخلوف والرجاء.
َواِب  الثَّ إىَِل  قًا  َشوآْ َطائٍِر  َلِب  ِمآْ يِف  مآْ  ُقُلوهَبُ )َكَأنَّ 

فًا ِمَن العقاب( َوَخوآْ
يقول االمام )عليه السالم( ان الرجاء هنا يصل 
وهذا  وجنانه،  تعاىل  الل  ث��واب  اىل  الشوق  اىل 
عاليا  الرجاء  يكون  حينام  يكون؟  كيف  الشوق 
االنسان  حينام  حيصل؟  كيف  العايل  وال��رج��اء 
املؤمن جيتهد ويستفرغ كل أوقاته وطاقاته ونعمه 
يصل  لكي  والقربات،  والعبادات  الطاعات  يف 
اىل املراتب العالية البد ان يكون رجاؤه عاليا ال 
يضّيع عمرُه، وال يضيع هذه النعم التي انعم الل 
تعاىل هبا عليه، وال يضيع طاقاته وامكاناته.. بل 
يستفرغ كل ما لديه لكي يصل اىل املرتبة العليا يف 

اجلنان ال الدنيا.
فاإلمام )عليه السالم( يبني معنيني املعنى االول 
واملعنى  والرجاء  اخلوف  بني  والتعادل  التوازن 
الثاين هو ِعَظم الرجاء الذي جيعلنا يف شوق ويف 
وِعَظم  تعاىل،  الل  لرضا  العليا  املرتبة  اىل  تلهف 
اخلوف الذي جيعلنا يف حالة خوف وقلق وذعر 

مستمر من ان نعيص الل تعاىل.
ثم يقول االمام الصادق )عليه السالم( يف وصيته 
وَر  ُ احلآْ  ُ اللَّ َجُه  ُيَزوِّ َأنآْ  ُه  رَسَّ َمنآْ  ُجنآَْدٍب  بآَْن  )َيا   :
ِمِن  ُؤآْ املآْ َأِخيِه  َعَل  ِخلآْ  ُيدآْ َفلآْ وِر  بِالنُّ َجُه  ُيَتوِّ َو  الآِْعنَي 

وَر(. ُ السُّ
االخالقية  والشامئل  الطيبة  الصفات  من  ان 
الرفيعة التي دعا اليها اهل البيت عليهم السالم، 
هي  وكثرية  املؤمنني،  عل  ال��سور  ادخ��ال  هو 
االمور نعدها بسيطة وليست بذات قيمة بحسب 
موازيننا، ولكنها عند الل تعاىل عظيمة، فموازينه 
سبحانه  فالل  الناس،  موازين  عن  ختتلف  تعاىل 
يرى االمور عل حقائقها، ويعلم ابعادها وآثارها 
ونتائجها.. يف حني ان عموم الناس يرون االمور 
يرون  وال  موازينهم،  ووفق  ظواهرها،  بحسب 

وحجم  احلقيقية  آث��اره��ا 
وت��داع��ي��ات ه���ذه الث���ار 

اجيابية او سلبية.
قد  التي  االم��ور  هذه  ومن 

امليزان،  البعض بسيطة وخفيفة يف  يراها 
املؤمن،  قلب  عل  ال��سور  ادخ��ال  هي 

فهذا الفعل قد ال يكون اال ببذل جهد كبري وقد 
او  طيبة  بكلمة  يكون  كأن  بسيط  بأمر  يتحقق 

ابتسامة.
فاإلنسان الذي ُيدخل السور عل قلوب الناس 
واملؤمنني فان الل خيلق له من ذلك السور لطفًا 
أو  مصيبة  له  عرضت  فاذا  به،  يرعاه  ألطافه  من 
نائبة؛ فإن هذا اللطف االهلي يسع اليه كالسيل 
الوادي،  اىل  اجلبل  أعل  من  بقوة  ينحدر  الذي 
ان  ذلك  ومعنى  االنسان،  من  املصيبة  فيطرد 
اليه  حيتاجون  الذين  الناس  عل  السور  ادخال 
نتيجته حصول االنسان عل لطف من الل تعاىل 
يف الدنيا يبعد عنه كل املشاكل واملصائب فضال ً 

عن ادخال السور عليه يوم القيامة.
املؤمنني  قلوب  عل  ال��سور  ادخ��ال  ويمكن 
وجوه  يف  وال��بِ��رش  والبشاشة  الطيبة  بالكلمة 
وبتفقد  ابتهاجهم،  سيتبعه  ذلك  فان  املؤمنني، 
والتواصل  احواهلم،  من  والسؤال  احتياجاهتم، 
مريضهم،  وعيادة  حوائجهم،  وقضاء  معهم، 
عن  والتجنب  واح��زاهن��م،  افراحهم  وحضور 
ادخال  او  االيذاء  او  اإلساءة  هلم  يسبب  ما  كل 
الغم واهلم عليهم، مثل النميمة والغيبة والبهتان 
والسب والشتم.. وعليكم بقضاء حوائج االيتام 
ما  السور عل قلوهبم وكل  ورعايتهم وادخال 
يمكن ان حيفظهم ويشبع جوعتهم، وكونوا دائاًم 
يكن  لآلخرين؛  وسعادة  ورسور  فرح  مصدر 
الدنيا  يف  تعاىل  الل  من  والسعادة  ال��سور  لكم 

والخرة.
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يف  موضوعنا  واالخ����وات  االخ���وة  اي��ا 
الصحيحة  الُسبل  هي  ما  الثانية  اخُلطبة 
إلدارة االختالفات والنزاعات املجتمعية؟

والفرد  البرشي  املجتمع  ان  الطبيعي  من 
حالة  يعيش  االنسانية  طبيعته  يف  البرشي 
اجلبّلة  من  وه��ذه  وال��ت��ن��ازع،  االخ��ت��الف 
املشكلة  ولكن  الطبيعي،  واالمر  االنسانية 
تكمن يف كيفية التعامل الصحيح الرشعي 
وادارة  االختالف  هذا  إلدارة  والعقالئي 
هذا النزاع بحيث ال يتحول هذا النزاع اىل 
ويكون  وحتارب،  وتناحر  وتأزيم  تصعيد 

ضارًا بأفراد املجتمع البرشي.
اي��ا االخ���وة واالخ����وات اش���ارت الي��ة 
مسألة  االختالف  مسألة  ان  اىل  القرآنية 
َك  طبيعية يف املجتمع البرشي )َوَلوآْ َشاَء َربُّ
َتِلِفنَي  ًة َواِحَدًة َوال َيَزاُلوَن ُمآْ َعَل النَّاَس ُأمَّ جَلَ
َك َولَِذلَِك َخَلَقُهمآْ  )118( إاِلَّ َمنآْ َرِحَم َربُّ
ِة  نَّ ِ اجلآْ ِمنآْ  َم  َجَهنَّ أَلنَّ  أَلمآْ َربَِّك  َكِلَمُة  َومَتَّتآْ 

ِعنَي )119( – سورة هود-. َ َوالنَّاِس َأمجآْ
من  نابعة  طبيعية  مسألة  االختالف  مسألة 
الثقافات  يف  البرش  اف��راد  بني  االختالف 
والتقاليد،  والعادات  والِطباع  واالفكار 

وكذلك التنافس بني افراد البرش يف االمور 
املادية والدنيوية وحب السيطرة والسلطنة 
من  االخ���رى   االم��ور  وكذلك  واهليمنة 
النزاع  اىل  يؤدي  قد  الذي  املايض  ملفات 
من  ذلك  وغري  املجتمعية  املكونات  بني 

االمور التي هي منشأ ومادة لالختالف.
اىل مواقع  اخواين من داخل االرسة  ابتداًء 
ايا  كالمنا  املجتمعية  املواقع  اىل  العمل 
التعامل  نتعامل  كيف  واالخوات  االخوة 
وسنبني  االختالفات؟  هذه  مع  االجي��ايب 
مسألة  النزاع؟  حالة  ُندير  كيف  انواعها، 
ن��زاع  اىل  يتحول  االخ��ت��الف  ان  طبيعية 
ال��رر،  من  االك��ب  القدر  جينّبنا  بحيث 
السلبية يف متلف جوانب  االثار  ونتجّنب 
ايا  هنا  فنذكر  النزاع،  هذا  بسبب  احلياة 
وانواع  اشكال  هي  ما  واالخوات  االخوة 

هذا االختالف والنزاع..
يف  ثم  االرسة  داخ��ل  باملسألة   ً أوال  نبتدأ 

مواقع العمل ثم االختالفات املجتمعية.
والزوجة  ال��زوج  من  االرسة  إن  الش��ك  
واالوالد منشأ االختالف موجود اختالف 
يف مستوى الثقافة ويف مستوى التعليم ويف 

مستوى الفهم ويف كيفية التعامل والتعاطي 
كيفية  االرسة،  هبا  متر  التي  املشاكل  مع 
انتهاج االسلوب يف التبية وكيفية مواجهة 
املحن واملشاكل واملصاعب واالزمات التي 
الظروف  مواجهة  وكيفية  االرسة؟  هبا  متّر 

املعيشية التي متّر هبا االرسة؟ 
معها  نتعاطى  ان  البد  االختالفات  هذه 
تعاطيا اجيابيا، البد ان كل واحد من الزوج 
الشخص  وظروف  ِطباع  يتفهم  والزوجة 
متّر  التي  املشاكل  طبيعة  يتفهم  االخ��ر.. 
املحبة  اج��واء  تشيع  ان  البد  االرسة،  هبا 
االرسة،  افراد  بني  واالنسجام  واالح��تام 
والبد ان يكون هناك حتمل وصب للظروف 
نصل  ان  يمكن  حينئذ  االرسة  هبا  متّر  التي 
اىل حالة تعاطي اجيايب مع هذه االختالفات 
االرسة،  يدّمر  نزاع  اىل  تتحول  ال  بحيث 
حكيم  اس��ل��وب  هناك  يكون  ان  والب��د 

للتعامل مع هذه االختالفات..
االخ��وات  االزواج  االب���اء  االخ���وة  اي��ا 
خصوصًا  ارسة  كل  الزوجات  االمهات 
الظروف  هذه  مع  حقيقة  احلارض  وقتنا  يف 
التي تعيشها االرسة وهذه االزمات وتعّقد 

: كيَف نتعامُل التعامَل االيجابيَّ مع االختالفاِت؟   الشيُخ الكربالئيُّ

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة 
الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالَء  في 

الشريف في 7/ رجب األصب /1440هـ الموافق 2019/3/15م تحدث قائاًل:
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االوضاع االجتامعية واالقتصادية، البد ان 
ازاء  واحل��وار  للتفاهم  طريق  هناك  يكون 
هناك  يكون  ان  والب��د  االختالفات  هذه 
صب وحتمل والبد ان يكون هناك تفّهم من 
قبل الزوج والزوجة والبد ان يكون هناك 
من  االخر  لظروف  تقدير  وكذلك  احتام 
اجل ان نتجاوز هذه املشاكل وال نصل اىل 
الطالق  وحاالت  االرسي  التفكك  حالة 

الكثرية التي يشهدها املجتمع.
العمل  باختالفات  يتعلق  ما  الخر  األمر 
يف  اختالف  هناك  العمل  مواقع  متلف  يف 
ويف  العمل  شؤون  ادارة  كيفية  ويف  الرؤية 
تنافس  هناك  العمل  مشاكل  حل  كيفية 
يف  اختالف  وهناك  العاملني  االف��راد  بني 
العمل،  هبا  يمر  التي  املشاكل  مع  التعاطي 
االختالف  هذا  يصل  ال  ان  املهمة  النقطة 
والتشاحن  والتباغض  التقاطع  حالة  اىل 
هذا  يف  تعمل  التي  املجموعة  اف��راد  بني 
الفريق  بروح  ان يعمل اجلميع  املكان البد 
الواحد كل واحد يشعر ان الخر مكّمل له 
الروح  يعمل هبذه  والكل  اليه  بحاجة  وانه 
وهي تواجه هذه االختالفات واملشاكل يف 
العمل بروح املواجهة للفريق الواحد حلل 
احلل  اىل  نصل  ان  اجل  من  املشاكل  هذه 

املناسب.
هي  واالخوات  االخوة  ايا  االهم  املسألة 
ال  وموضوعنا  املجتمعية،  االختالفات 
املطالبة  بسبب  االختالفات  عن  نتحدث 
اىل  يؤدي  والذي  آخر  يشء  هذا  باحلقوق 
يف  االختالف  مسألة  يف  او  احيانًا  النزاع 
والعدل  واحلق  واملبادئ  القيم  عن  الدفاع 
الباطل والرش هذا يشء، وكذلك  اهل  مع 
واملقدسات  ال��وط��ن  ع��ن  ال��دف��اع  مسألة 

النزاع  بسببه  حيصل  وال���ذي  وال��ع��رض 
والرصاع ليس حديثنا يف ذلك فذلك له بابه 

اخلاص..
التي ال تصل    حديثنا يف املسائل االخرى 
االختالف  هذا  ُندير  كيف  و  املرتبة  هلذه 
احيانًا  املجتمعية،  االخ��ت��الف��ات  عندنا 
اختالف بينك وبني اخيك املؤمن قد يصل 
اىل حالة النزاع احيانًا اختالف يف الكيانات 
كيان  مع  خيتلف  مذهبي  كيان  املجتمعية 
كيان  مع  خيتلف  ديني  كيان  آخر،  مذهبي 
ديني آخر، كيان اجتامعي كالعشرية ختتلف 
اىل  االختالف  ويصل  اخ��رى  عشرية  مع 
حالة النزاع، اختالف بني كيان سيايس مع 
كيان سيايس آخر قد يصل اىل حالة الرصاع 
والنزاع.. كيف ُندير حالة االختالف هذه؟

التي  القرآنية  الي��ة  هذه  لكم  اق��رأ  ابتداًء 
نزاع  اىل  االختالف  يتحول  ان  من  حتذرنا 
بسبب  االزم��ة  وتشتد  رصاع  اىل  والنزاع 
والذي  النزاع  حالة  يف  والتأزيم  التصعيد 
اجلميع،  واضعاف  اجلميع  فشل  اىل  يؤدي 
قوله  ذلك  من  حذرت  التي  القرآنية  الية 
 َ اللَّ )َوَأِط��ي��ُع��وا   : االنفال  س��ورة  يف  تعاىل 
َهَب  َوَتذآْ َشُلوا  َفَتفآْ َتَناَزُعوا  َوال  َوَرُسوَلُه 
ابِِريَن  الصَّ َم��عَ   َ اللَّ إِنَّ  وا  ���ِبُ َواصآْ ِرحُيُكمآْ 

.)46(
نزاع  هناك  يكون  حينام  احيانًا  الحظوا 
االختالف  ه��ذا  آخ��ر  وط��رف  ط��رف  بني 
الذي يتحول اىل نزاع كل طرف حياول ان 
ينترص عل الطرف الخر ويزمُه، وحينئذ 
وبأي  الوسائل  بكل  االستعانة  سيحاول 
خالل  من  الخ��ر  عل  ينترص  لكي  ثمن 
طرف  كل  ان  وحيث  وهزيمته  اضعافه 
والنتيجة  وطاقات  وامكانات  قدرات  له 

سيكون اضعاف اجلميع.. 
العشائر، نوّجه كالمنا اىل  نوّجه كالمنا اىل 
اىل  كالمنا  ونوّجه  املجتمعية،  الكيانات 
الكيانات السياسية ُهنا، الية القرآنية تشري 
 ) َهَب ِرحُيُكمآْ َشُلوا َوَتذآْ اىل جمموعة أمور )َفَتفآْ
هو  اجلميع  نصيب  بل  ُمنترص  هناك  ليس 
( يعني ستذهب  ِرحُيُكمآْ َهَب  َوَتذآْ  ( الفشل، 
وعزتكم  كرامتكم  وس��ُت��ه��در  قوتكم 
ستكونون  تضعفون  حينام  وسيادتكم.. 
االخرون  وسيستضعفكم  لآلخرين  طعاًم 
خصوصًا اذا كان االختالف الذي يؤدي اىل 
النزاع والرصاع والتشاحن والتحارب بني 
كيانات جمتمعية مهمة كالكيانات العشائرية 
او الكيانات السياسية او من بيدهم مقاليد 
ان  بدل  الطاقات  سُتهدر  االم��ور،  وزم��ام 
البلد  خلري  واالمكانات  الطاقات  توّظف 
وخلري الشعب، حينئًذ حينام يضعف اجلميع 
حينئذ  واألزمة  الرصاع  بإدارة  وينشغلون 
وال��ق��درات  واالمكانات  الطاقات  ه��ذه 
بدل ان تستثمر خلدمة الناس وخري الناس 
واالهتامم  اجلهد  هذا  عنها  سيغيب  حينئذ 
واالعتناء وتنشغل هذه الكيانات كل واحد 

حياول ان ُيضعف الخر..
يف  ال��وق��وع  اىل  البعض  يلجأ  ق��د  اي��ض��ًا 
والغيبة  االجتامعي  كالتسقيط  املحرمات 
ذلك  وغ��ري  امل��ذم��وم،  وامل���راء  والبهتان 
التشاحن  حالة  وستسود  املحرمات  من 
واهلجران  والعداء  والتناحر  والتباغض 
بني افراد املجتمع وبني هذه الكيانات بدل 
والتكاتف  واأللفة  التعاون  حالة  تسود  ان 
للجميع،  اخلدمة  اداء  اج��ل  من  واملحبة 
الناس  وحُيرم  الطاقات  هُتدر  سوف  حينئذ 
التي  التناحر  حالة  وحتصل  اخلدمات،  من 
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هي تؤدي اىل احلاق الرر باجلميع.
الرشعي  الصحيح  التعامل  اساليب  هي  ما 
وال��ع��ق��الئ��ي؟ ه��ن��اك مخ��س ط��رائ��ق نرجو 

االلتفات اليها بحسب املراتب:
التجّنب  هو  االول  االجي��ايب  التعامل   -1
االختالف  يكون  حينام  وذلك  والتجاهل: 
ان يكون  يتوقع  او عندما  ألمر بسيط وتافه 
املنفعة لو حصلت مواجهة  الرر اكب من 
يكون  فحينئذ  وح���ّدة،  بشّدة  االخ��ت��الف 
التجاهل لالحتكاك مع املختلف معه أسلم 
وأضمن للخروج بطريقة حكيمة وعقالئية.
وذلك  واملصاحلة:  للخالف  التسوية   -2
لتقريب  والتفاهم  احل���وار  يف  ب��ال��دخ��ول 
وجهات النظر وتصحيح بعض االمور التي 
ُفهمت خطًأ للوصول اىل حل وسط يريض 

االطراف مجيعًا.
هنالك  يكون  بأن  والتضحية:  االيثار   -3
احد  م  ي��ق��دِّ بحيث  للتضحية  اس��ت��ع��داد 
ورغباته  االخر  الطرف  اهتاممات  االطراف 
اهتاممات ورغبات  وارضائه عل  ومصاحله 
الكثري  ذلك  اجل  من  يتحمل  وقد  نفسه، 
ببعض  والتضحية  واالمل  امل��ع��ان��اة  م��ن 
االستحقاقات، ولكن ما يكون له يف مقابلها 
منزلة  وعلو  مقام  ورفعة  عظيم  اج��ر  من 
اغل  التضحية  وهذه  التنازل  هذا  جيعل  ما 
احد  من  فعله  ينبغي  ما  ذلك  ومن  واثمن، 
لبائهم  االوالد  من  او  لآلخر  ال��زوج��ني 

وامهاهتم او بني املؤمنني انفسهم.

يقول  السالم(  )عليه  الصادق  االم��ام  عن 
سمعت ايب )عليه السالم( يقول : )اذا تنازع 
اثنان فعادى احدمها الخر فلريجع املظلوم 
اخي،  أي  لصاحبه:  يقول  حتى  صاحبه  اىل 
وبني  بينه  اهلجران  يقطع  حتى  الظامل،  انا 
يأخذ  ع��دل  حكم  تعاىل  الل  ف��إن  صاحبه، 

للمظلوم من الظامل(.
4- قد يكون االختالف بسبب احلقوق التي 
للبعض من الناس او لتجاوزات وإساءات 
من  البد  فهنا  منها،  احلد  عل  العمل  ينبغي 
التحاكم اىل احلاكم الرشعي ان كانت املسألة 
والتسليم  االذعان  من  والبد  بذلك  تتعلق 
ُتمآْ يِف  والرضا بذلك، قال تعاىل : )َفإِنآْ َتَناَزعآْ
ِمُنوَن  ُسوِل إِنآْ ُكنُتمآْ ُتؤآْ ِ َوالرَّ وُه إىَِل اللَّ ٍء َفُردُّ يَشآْ
ِوياًل  َسُن َتأآْ ٌ َوَأحآْ ِم الِخِر َذلَِك َخريآْ َيوآْ ِ َوالآْ بِاللَّ

)59( – سورة النساء-.
من  اخواين  القانون،  سلطة  اىل  الرجوع  او 
ستسود  الفوىض  ف��إن  الطرائق  ه��ذه  دون 
امل��ج��ت��م��ع وهُت����در احل���ق���وق، وك��ث��ري من 
االجتامعية،  احلياة  يف  حيصل  االضطراب 
وتغيب احلياة املستقرة والمنة واملطمئنة عن 

جماالت احلياة املختلفة.. 
دعوٌة  ُهنا  واالخ��وات  االخ��وة  ايا  لذلك 
الطرائق  اىل  نلجأ  لكي  ام��ورن��ا،  لننّظم 
حل  يف  امل���ج���االت  مج��ي��ع  يف  ال��ع��ق��الئ��ي��ة 
نرجع  ان  إما  بيننا،  والنزاعات  االختالفات 
اىل  القانون  سلطة  اىل  او  الرشع  سلطة  اىل 
لكي  وااليثار  والتضحية  واحل��وار  التفاهم 

حُتل هذه النزاعات..
لذلك  التوصيات  هبذه  نختم  ان  نوّد  وهنا 
ومواطنينا  الكريمة  عشائرنا  من  فاملأمول 
ام��وره��م،  نظم  ع��ل  يعملوا  ان  االح��ّب��ة 
واالبتعاد  الصحيح،  التحاكم  اىل  واللجوء 
عن حل النزاعات بالقوة والسالح والعنف 
واالم��زج��ة  الشخصية  االه���واء  وتسليط 
عل  اتفق  كيفام  االحكام  اصدار  يف  النفسية 
االخرين، فإن يف ذلك شيوعا للفوىض بني 
تنتهي  ال  حلقة  يف  والدخول  املجتمع  افراد 

من العنف والرصاع..
الطبقة  انشغال  ان  االخ���رية  والتوصية 
ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ال��ن��زاع��ات وال��ت��ج��اذب��ات 
املواقع واملناصب أدخل  واالختالفات عل 
البلد يف دوامة من عدم االستقرار والتخلف 
عن بقية الشعوب واهدار الطاقات والتأزم 
فرص  ضياع  اىل  اضافة  للمواطن،  النفيس 
فرص  وتوفري  للمواطنني،  اخلدمات  تقديم 
ان  االوان  آن  وق��د  ل��ه،  والتطور  العمل 
ألهوائنا  أرسنا  قيد  ونفّك  غفلتنا  من  نفيق 
املايض  جت��ارب  من  نأخذ  وان  ومطامعنا 
دروس��ًا  املستقبل  وآم��ال  احل��ارض  ومعاناة 
شعبنا  جتاه  به  القيام  علينا  ينبغي  ملا  وعظة 

ووطننا.
رب  لل  واحلمد  واياكم  يوفقنا  ان  الل  نسأل 
الطيبني  وآله  حممد  عل  الل  وصل  العاملني 

الطاهرين.
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ما هي أهم الفروق بين األشاعرة
 و السلفية الوهابّية ؟

االختالف بل اخلالف بني األشاعرة من أهل السّنة وبني السلفية 
والوّهابية كبري وعميق حّتى أّنه يصل إىل العظم وينخره ولذلك 

يرى اجلميع التضليل والتبديع والتكفري بني الفريقني .
وأهم نقطة يف اخلالف بني املدرستني هو كون األشاعرة مدرسة 
كالمية عقلية تدعم الدليل النقيل بعقيل برهاين, بينام متثل املدرسة 
النقلية دون أي اهتامم ودون  الوّهابية اجلمود عل ظواهر األدلة 

األخذ بنظر األعتبار لألدلة العقلية .
وكذلك فإّن مدرسة املتكلمني تتعامل مع األدلة النقلية برشطني: 

مها ثبوهتا بشكل قطعي وعدم مصادمتها للثوابت العقلية .
أّما أهل احلديث واحلشوية واملجسمة والوّهابية, فال يراعون هذه 
الرشوط البتة فهم يأخذون العقائد ولو من احلديث الحاد الظني 
وكذلك عدم مباالهتم بالثوابت العقلية وعدم إلتفاهتم إىل اللوازم 

الفاسدة مهام كانت .
بني  بل  املدرستني؛  بني  واجلوهرية  املركزية  الفوارق  أهم  فهذه 

الوّهابية من جهة وسائر املسلمني من جهة أخرى .

أّما عل سبيل التفصيل فنكتفي بذكر بعض األمور منها :
1- قول السلفية والوّهابية : أن اإليامن يزداد وينقص وهو قول 
واحد,  والتصديق  ثابت  اإليامن  أّن   : هو  األشاعرة  بينام  وعمل, 

وليس هو قول وعمل .
2- إلتزام الوّهابية وأهل احلديث واحلشوية واملجسمة : كون الل 
تعاىل عاّم يصفون - عل عرشه يف جهة العلو دون غريها وجتب 
املسلمني  فرق  لسائر  خالفًا  األعل  يف  مكانه  إىل  احلسية  اإلشارة 

ومنهم األشاعرة.
3- إلتزام الوّهابية واحلشوية من السلف: أّن القرآن غري ملوق 

وغريهم  األشاعرة  خالف  بينام  كذلك  وحروفه  القرآن  وألفاظ 
النفيس فقط دون  الكالم  بعدم خلق   : يف ذلك والتزم األشاعرة 

احلرف والصوت واللفظ .
4- وهناك فرق بينهام يف نسبة اخلري والرش إىل الل تعاىل وقضائه 
وقدره : فاألشاعرة ينسبون اخلري والرش إليه تعاىل مع كونه تعاىل 
مريدًا هلام أّما السلفية والوّهابية فيقولون: مها مقدوران ملوقان له 
تعاىل ويقعان بمشيئته وإذنه ال إرادته وحمبته وال ينسب الرش إليه 

تعاىل عل انفراد ؛ لكونه قد يتوهم منه النقص والعيب .
أفعال  يف  واألشعرية(  )السلفية  بينهم  فيام  أيضًا  وخيتلفون   -5
العباد ونظرية الكسب معروفة مشهور هبا األشاعرة : فهم ينفون 
االختيار يف الفعل واإلرادة عن املخلوق وإّنام جيعلونه حماًل لفعل 

ملوق من الل .
أّما السلفية فينسبون األفعال إىل العباد ويقولون : إّن الل خالقها 
الفعل  عل  قادر  فعله,  يف  متار  العبد  وأّن  النسبتني  بني  تنايف  وال 
والتك, فهم قادرون مريدون ألفعاهلم مع كوهنا بقدر الل وعلمه 
القديم وأهّنم فاعلون حقيقة ال كسبًا وال جمازا واحلق يف هذا األمر 

مع السلفية .
6- وُيثبت السلفية والوّهابية الصفات اخلبية عل ظواهر معانيها: 
كالنزول واالستواء واليد والرجل والقدم والساق واألصابع وما 
إىل ذلك بخالف األشاعرة وسائر املسلمني الذين ال يثبتون هلذه 

األلفاظ معانيها بل ينفوهنا عن الل )عّز وجّل( .
وهذه من أهم املسائل اخلالفية بني مجيع املسلمني من جهة وبني 

السلفية واحلشوية واملجسمة من جهة أخرى .
ها وذكرها وفيام  وهناك خالفات أخرى كثرية مل يتسع املجال لعدِّ

ذكرناه كفاية إن شاء الل تعاىل.
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السؤال : هل تجوز مشـــاهدة المسلسالت للفتاة البالغة وغير البالغة 
التي فيها سرقة وطالق كقصة وتسلية ؟

الجواب : يجوز ان لم تكن موجبة للفساد .

السؤال : هل يجوز االشتراك في االلعاب ذات الرسوم والخاسر 
هو من يدفع ثمن هذه الرسوم ؟

البوبجي  تسمى  لعبة  األخ��رية  الون��ة  يف  انترشت   : ال��س��ؤال 
الكومبيوتر  أجهزة  يف  تلعب  حربية  لعبة  وه��ي   )PUBG(
واملوبايل ما أدت إىل انشغال الشباب وحتى الشابات للعب هبا 
أشبه  لعبة  وهي  الفجر  ساعات  حتى  يستمر  وقد  الوقت  طول 

باجلامعية .
سؤايل هو:

ما احلكم الرشعي يف لعب هذه اللعبة؟...مع الشكر والتقدير
أصل  من  منع  ظّله(  )دام  السيد  سامحة  من  يصدر  مل   : اجلواب 
مارسة هذه اللعبة وال ترخيص يف ذلك، ويمكن الرجوع فيه اىل 
فقيه آخر، وأما اإلدمان عليها أو عل مثيالهتا فال بد من التجنب 
الرشعية  الوظائف  من  بيشء  االخ��الل  اىل  ي��ؤدي  كان  اذا  عنه 
االلزامية - كأداء الصلوات املفروضة يف أوقاهتا - أو كان له تأثري 
خطري عل نفسية الالعب من حيث جعله عدوانيًا جتاه الخرين 

أو نحو ذلك من املفاسد.

السؤال : بعض األلعاب االلكتونية تظهر عل التلفاز بواسطة 
جهاز يسمى )األتاري( ، ويلعب هبا بواسطة أزرار وهي للتسلية 

وتلعب من دون رهان فام احلكم ؟
اجلواب : إذا كانت الصور التي تظهر عل الشاشة صورًا لالت 

قامرية مل جيز اللعب هبا بواسطة جهاز األتاري وإاّل فهو جائز .
االلعاب  لغرض  للكمبيوتر  حم��ل  فتح  جي��وز  ه��ل   : ال��س��ؤال 

االلكتونية وجني املال من ذلك ؟
اجلواب : جيوز إن مل يشتمل عل ألعاب قامرية .

السؤال : ما هو حكم لعبة البليارد يف الكمبيوتر ؟
اجلواب : ال جيوز مع الرهان بل وبدونه أيضًا عل األحوط إذا 

عّدت يف عرف املحل من آالت القامر .
السؤال : ما هو رأيكم بلعبة ) الدومينو ( يف احلاسوب ؟

اجلواب : هي لعبة قامرية ، وال جتوز مع الرهان وكذلك من دونه 
عل األحوط  بال فرق بني أن يكون اللعب باألدوات اخلارجية 

أو يف احلاسوب .
السؤال : هل جيوز لعب الشطرنج بدون رهان او مع الكومبيوتر ؟
أم  اللعب هبا بامل  أكان  بالشطرنج سواء  اللعب  اجلواب : حيرم 
اللعب هبا بواسطة جهاز الكومبيوتر  بدون مال ، وحيرم كذلك 
إذا كان اجلهاز أحد  التك   ، ، واألحوط وجوبًا  إذا كانا العبني 

طريف اللعب .
السؤال : ما رأي سامحتكم بمن يتكسب من حمل العاب ) البيل 

ستيشن ( دون رهان من العبيها ؟
اجلواب : ال بأس يف ذلك يف حّد ذاته ما مل يقتن باالستامع إىل 

الغناء واملوسيقى ونحوه.
السؤال : ما هي األلعاب املحلّلة ؟

ان يامرس مجيع االلعاب بدون رهان  : يمكن لإلنسان  اجلواب 
عدا القامرية منها فانه ال جيوز اللعب هبا وان كان بدون رهان وان 
كان بواسطة احلاسوب )الكومبيوتر( وكذلك الشطرنج وان كان 

احد طريف اللعب جهاز احلاسوب عل االحوط وجوبًا .

األلعاب اإللكترونية
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السؤال: فان قصد به جزئية الواجب وكان فاقدا للنية املعتبة 
كام اذا اتی به بداعوية االمر الترشيعي بطلت صالته ماذا تعني 

جزئية الواجب؟
اجلواب: معناه ان يقصد بالعمل كونه جزءا من الواجب.

السؤال: ماهو تعريف الغسلة الواحدة ؟
اجلواب: ان يصل املاء اىل كل املواضع النجسة ويعتب 

يف القليل انفصال الغسالة .
السؤال: ماذا تعني مجلة املحاذاة العرفية بمحاذاة عينه

)بالنسبة الستقبال القبلة(؟
اجلواب: اي استقبال عني الكعبة مع التمكن كام لو

 كان يف املسجد احلرام.
السؤال: ما هو الفرق بني اجلهل القصوري والتقصريي ؟

اجلواب: اجلهل القصوري ما يكون مع عذر كام لو سالت من 
تثق به ولكنه اخطاء والتقصريي ما ال عذر فيه.

السؤال: ما هو املقصود باحلاكم الرشعي يف فتاواكم ؟
اجلامع  الفقيه  فتاوانا  يف  الرشعي  باحلاكم  املقصود  اجلواب: 
لرشوط التقليد اال يف بعض املوارد حيث ان املقصود فيها هو 

الفقيه االعلم املطلع عل اجلهات العامة .
السؤال: ما هو حج القرآن؟

اإلفراد يف مجيع اجلهات،  العمل مع حج  يتحد هذا  اجلواب: 
وبذلك   ، اإلحرام  وقت  اهلدي  معه  يصحب  املكلف  أن  غري 
جيب اهلدي عليه، واإلحرام يف هذا القسم من احلج كام يكون 
القران مل  بالتقليد، وإذا أحرم حلج  بالتلبية يكون باإلشعار أو 

جيز له العدول إىل حج التمتع .
السؤال: ما هو تعريف حج االفراد؟

اجلواب: حج اإلفراد هوعمل مستقل يف نفسه، واجب مريًا 
بينه وبني حج القران � كام علمت � عل أهل مكة، ومن يكون 
الفاصل بني منزله وبني مكة أقل من ستة عرش فرسخًا، وفيام 
إذا متكن مثل هذا املكلف من العمرة املفردة وجبت عليه بنحو 

االستقالل أيضًا.

وعليه، فإذا متكن من أحدمها دون االخر وجب عليه ما يتمكن 
منه خاصة، وإذا متكن من أحدمها يف زمان ومن الخر يف زمان 

آخر وجب عليه القيام بام تقتضيه وظيفته يف كل وقت.
اإلتيان   � � حينئٍذ  منهام يف وقت واحد وجب عليه  وإذا متكن 
هبام، واملشهور بني الفقهاء يف هذه الصورة وجوب تقديم احلج 

عل العمرة املفردة، وهو األحوط.
أعامله، ويفتق  التمتع يف مجيع  اإلفراد مع ح��ج  يشتك حج 

عنه يف أمور :
أواًل : يعتب يف حج التمتع وقوع العمرة واحلج يف أشهر احلج 

من سنة واحدة � كام مر � وال يعتب ذلك يف حج اإلفراد. .
ثانيًا : جيب النحر أو الذبح يف حج التمتع � كام مر � وال يعتب 

يشء من ذلك يف حج اإلفراد.
ثالثًا : األحوط عدم تقديم الطواف والسعي عل الوقوفني يف 
� من رسالة  املسألة 412  � كام سيأيت يف  لعذر  إال  التمتع  حج 

املناسك وجيوز ذلك يف حج اإلفراد.
رابعًا : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما اإلحرام يف حج 
كام  وغريهم  مكة  أهل  إىل  بالنسبة  فيه  احلال  فيختلف  اإلفراد 

سيأيت يف فصل املواقيت.
خامسًا : جيب تقديم عمرة التمتع عل حجه، وال يعتب ذلك 

يف حج اإلفراد.
سادسًا : ال جيوز بعد إحرام حج التمتع الطواف املندوب عل 

األحوط وجوبًا، وجيوز ذلك يف حج اإلفراد.
التمتع  عمرة  اىل  يعدل  ان  له  جاز  ندبًا  اإلفراد  حلج  أحرم  إذا 
فيقرص وحيل، إال فيام إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول � 

حينئٍذ � إىل التمتع.
بالبيت  يطوف  ان  له  جاز  مكة  ودخل  اإلفراد  حلج  أحرم  إذا 
من  الفراغ  بعد  التلبية  جيدد  ان  االوىل  األحوط  ولكن  ندبًا، 
صالة الطواف إذا مل يقصد العدول إىل التمتع يف مورد جوازه، 

وهذا اإلحتياط جيري يف الطواف الواجب أيضًا.
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الشيخ الكربالئي يحّذر من الشخصنة في التعليم

ويؤكد على بناء الطالب تربويا وعلميا ووطنيا
االحرار: حسنين الزكروطي / تصوير: احمد القريشي

في لقاء جمع ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 
مع اس���اتذة وعمداء كليات العلوم من الجامعات العراقية في مكتبه في الصحن 
الحس���يني الش���ريف، وأكد س���ماحته خالل اللقاء على أهمية الشخصية العلمية 

وبناء الطالب تربويا وعلميا ووطنيا.
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الشيخ الكربالئي يحّذر من الشخصنة في التعليم

مع  »عشنا  الكربالئي:  الشيخ  وحت��دث 
جيدا  ون��ع��رف  اجل��ام��ع��ات  يف  االس��ات��ذة 
ولعّله  والوطن،  االنسان  بناء  يف  دوره��م 
كثرية  ومشاكل  حتديات  هناك  الواقع  يف 
وم��ع��ق��دة ت��واج��ه االس���ات���ذة يف ال��وق��ت 
مقومات  احد  يف  االنسان  ولكن  احلارض، 
كيف  يتساءل،  ان  عليه  االساسية  نجاحه 
يستطيع ان ينجح يف مواجهة التحديات؟، 
اكثر  العلمية  مرتبته  يف  االنسان  كان  فكلام 

ان  يستطيع  احلياة  يف  وخبة  وجتربًة  عمقًا 
يواجه التحديات ويتغلب عليها«. 

االم��ور  بعض  »هناك  سامحته:  واض��اف 
التي ال تعمل يف املجال املؤسسايت بقدر ما 
املشكلة  وهذه  »الشخصنة«،  بنظام  تعمل 
فحسب؛  العايل  التعليم  وزارة  يف  ليست 
الدولة، وهذا  الكثري من مؤسسات  بل يف 
وحقيقة  السيايس،  ب��األداء  مرتبط  العمل 
العلمي  املستوى  عل  اّثرت  املشكلة  هذه 

للجامعات العراقية التي كانت هلا الصدارة 
سابقا واذا هبا االن تتاجع، ولكن هذا ال 
يمنع ان االنسان يبقى له االمل يف التغلب 

عل هذه التحديات وال يصيبُه اليأس«.
يف  جتربتنا  خالل  »من  الكربالئي:  وتابع 
احلياة وادارتنا للعتبة احلسينية املقدسة منذ 
الناجح  االنسان  ان  اىل  توصلنا  سنوات 
يعتمد عل ركنني اساسيني ال غنى الحدمها 
عن االخر، االول يتمثل يف اجلانب العلمي 
اجلانب  يف  يتمثل  وال��ث��اين  التخصيص، 
للفرد،  القيادية  الشخصية  بناء  يف  التبوي 
اجلامعي  لألستاذ  يكون  ان  نأمل  لذلك 
عل  حت��رص  ال��ت��ي  العلمية  الشخصية 
املستوى الرصني للطالب اضافة اىل التبية 

اخللقية«. 
عيل  الدكتور  االس��ت��اذ  حت��دث  جانبه  من 
حسن نارص الفياض رئيس عمداء كليات 
العلوم يف اجلامعات العراقية، قائال: »لدينا 
سلسلة من االجتامعات التي ختص برنامج 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
العلوم  والتي وضعتها جلنة عمداء كليات 
يف اجلامعات العراقية، واليوم كان لنا لقاء 
مدينة  يف  العليا  الدينية  املرجعية  مثل  مع 
سامحته  عل  طرحنا  وقد  املقدسة  كربالء 
تواجه  التي  املشاكل  او  االم���ور  بعض 
معاجلتها،  وكيفية  اجلامعيني  االس��ات��ذة 
الكربالئي  الشيخ  سامحة  وّجهنا  وباملقابل 
قد تكون مفية عن  التي  االمور  اىل بعض 
وتأثريها  بأمهيتها  نعلم  نكن  مل  او  انظارنا 

عل الطالب اجلامعي واملجتمع«.
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الفتوى المقدسة والقوات األمنية في كربالَء
تكريم أبناء شهداء ..

كربالء  فرع  الشعبي  احلشد  هيئة  اقامت 
السيدة  م��درس��ة  ارض  ع��ل  امل��ق��دس��ة، 
منطقة  يف  لأليتام  السالم(  )عليها  رقية  
ألبناء  تكريميًا  حفاًل  بكربالء  الشبانات 
االمنية  والقوات  الشعبي  احلشد  شهداء 
ال��ِع��رض  دون  بأنفسهم  ض��ح��وا  م��ن 
برنامج  وضمن  واملقدسات  والوطن 
االيتام يف مدارس  استهدف  اهليأة  اعدته 
كربالء ومنها مدرسة السيد عيل االصغر 
)عليه السالم(  االبتدائية للبنني، بحسب 

مدير  معاون  اهلادي(  عبد  )حممد  احلاج 
هيأة احلشد الشعبي يف كربالء املقدسة.

مل  البنامج  »ان  اهل��ادي:  عبد  وأض��اف 
يستهدف مدرسة دون اخرى واّنام شمل 
استثناء  ب��دون  املحافظة  م��دارس  مجيع 
وهذا التكريم ألبناء الشهداء يأيت عرفانًا 
وختليدًا لروح الشهيد، مشريا اىل »تكريم 
السيد عيل  مجيع تالميذ واساتذة مدرسة 

االصغر )عليه السالم( لأليتام«.
من جهته اوضح االستاذ نزار عبد خشان 

)عليه  االصغر  عيل  السيد  مدرسة  مدير 
السالم( االبتدائية قائاًل: »التكريم ما هو 
الشعبي  احلشد  هيئة  من  طيبة  مبادرة  اال 

لزرع الفرحة يف نفوس التالميذ«.  
التكريم  حفل  ان  ب��ال��ذك��ر:  وج��دي��ر 
ابرزها  الفعاليات  من  العديد  صاحبته 
اضافة  العراقي  الوطني  النشيد  ق��راءة 
العراقي  العلم  رفع  فعاليات  مراسيم  اىل 
تغنت  التالميذ  قبل  من  قصائد  وق��راءة 

بحب الوطن والشهيد.

تقرير: ضياء االسدي / تصوير صالح السباح
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الحاج محمد عبد الهادي  االستاذ نزار عبد خشان
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داخل مركز مدينة كربالء القديمة 
االنتهاء من تعبيد شارع حيوي 

تقرير: ضياء االسدي / تصوير : حسن خليفة 
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حمافظة  يف  املعنية  ال��دوائ��ر  مع  بالتنسيق 
من  مبارش  وب���ارشاف  املقدسة  ك��رب��الء 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  مكتب  قبل 
الفنية  الكوادر  بارشت  املقدسة،  احلسينية 
الشهيد  ش��ارع  بتعبيد  اعامهلا  واهلندسية 
البوبيات  منطقة  بني  الرابط  زيني  حسن 
قرابة  تقدر  بمساحة  الشهداء  وساحة 
من  االنتهاء  بعد  ذلك  وجاء  الكيلومت، 
انجزت  التي  للشارع  التحتية  البنى  اعامل 
يف  واملجاري  املاء  مديريتي  مع  بالتنسيق 

املحافظة.
وحتدث املهندس حممود جميد مسؤول شعبة 
الصيانة يف قسم التنسيق والتأهيل التبوي 
واملرشف عل املرشوع ل�«األحرار« قائاًل: 
بارشت  العامة  اخلدمة  مبدأ  من  »انطالقًا 
شارع  بتأهيل  واهلندسية  الفنية  الكوادر 
مبارش  بإيعاز  وذلك  زيني  حسن  الشهيد 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  قبل  من 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
الكاملة  الكربالئي، حيث وضعت اخلطة 
فيها  اقيم  التي  املنطقة  مشاكل  ملعاجلة 
اىل  البوبيات  منطقة  من  واملمتدة  الشارع 
ساحة الشهداء التي تقع اىل جهة اجلنوب 

الغريب من العتبة احلسينية املقدسة وتبعد 
لإلمام  الطاهر  املرقد  عن  قليلة  امتارا 
احلسني )عليه السالم( وذلك من خالل 
هنر  يف  املتاكمة  النفايات  اطنان  رف��ع 
اهلنيدية للرشوع بعملية التغليف بأنبوب 
واالستغناء  ملمت،   )1400( قطره 
املتهالك  الكونكريتي  احل��اض��ن  ع��ن 
النفايات  رم��ي  مشكلة  من  للتخلص 
النهر  امتداد  عل  وللحفاظ  بالكامل، 
تسُّ  خر  مساحات  وحتقيق  الطبيعي 
املحيطني  املنطقة  واه��ايل  الكريم  الزائر 

باملرشوع«.   
بعدة  مرَّ  »امل��رشوع  قائاًل:  جميد  واض��اف 
بقطر  انابيب  م��دِّ  مرحلة  منها  م��راح��ل 
لتوفري  مت   )1000( بطول  انجات   )8(
الطريق  جانبي  عل  للمواطنني  اسالة  ماء 
حيث تم توفري مادة العمل من قبل االمانة 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة واسناد من 
قبل مديرية ماء كربالء املقدسة للحصول 
عل ناتج واتقان يف العمل، كام تم معاجلة 
للمنطقة  ال��ص��ح��ي  ال���رصف  م��ش��اك��ل 
متطلبات  كل  وتوفري  البحث  موضوعة 
املنطقة بالتعاون مع مديرية جماري كربالء 

املقدسة«. 
وتابع جميد: »بعد االنتهاء من اعامل البنى 
التحتية متت املبارشة بأعامل قشط الطريق 
وتبديل التبة القديمة واستخدام السبيس 
وفرشه عل شكل طبقات، وجرى بعدها 
عمل حافة الطريق وعمل شبكة ترصيف 
جلانبي  مقرنص  وتنفيذ  االم��ط��ار  مياه 
من  حديثة  شبكة  توفري  تم  كام  الطريق، 
امتداد  وعل  املراقبة  وكامريات  االن��ارة 
بالتعاون  الشارع  تعبيد  اىل  اضافة  الطريق 

مع دوائر ذات العالقة يف املحافظة«.
الصيانة  شعبة  املنفذة  اجلهة  »ان  مبينًا: 
ال��تب��وي،  والتأهيل  التنسيق  قسم  يف 
العمل  زال  ال  جهات  عدة  مع  وبالتعاون 
الل  شاء  ان  وسيشهد  امل��رشوع  يف  جاريا 
تعاىل يف االيام القريبة املقبلة اعامل الزراعة 
ولِكال  ال��ش��ارع  ام��ت��داد  ع��ل  والتشجري 
حسن  الشهيد  شارع  ان  منوها  اجلانبني، 
زيني هو امتداد لشارع الشهيد امحد زيني 

الذي يبلغ طوله )1700( مت«. 

داخل مركز مدينة كربالء القديمة 

 المهندس محمود مجيد

تقرير: ضياء االسدي / تصوير : حسن خليفة 
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ت���م نصب )12( ب���اب ح���ول مداخل الح���رم الحس���يني جديدة 
مصنوع���ة من الذهب بع���د ان كانت القديم���ة منها وعددها 
تس���عة ابواب مصنوعة م���ن الفضة والصاج بحجم 160س���م . 

لتكون بحجم 260سم . 
وكما ت���م اضافة ش���باكين عن���د المذبح الش���ريف من جهة 
الطارمة واالخر من جهة باب الراس الشريف  للصحن والمصنوع 

من الفضة والذهب وللتقسيم لدخول  الرجال والنساء ..

الحرم الحسيني
تبديل أبواب 

: ع و لمشر ا ية هو

الجهة المنفذة:

الجهة الممولة:

العتبة الحسينية المقدسة

مؤسسة الكوثر مع متبريعن من محبي اهل البيت 

من مش���اريع العتبة الحس���ينية المقدسة لعام 2012 م تبديل 
أبواب حرم اإلمام الحسين )عليه السالم(..

الشريف الحسيني  الحرم   / المشروع  مكان 
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بعنوان )محاربو السرطان( ... 

اطالق النسخة الخامسة لمهرجان »الحسيني الصغير«

كربالُء تحتضن ِفرقا مسرحية من داخل العراق وخارجه 

االحرار: حسين نصر / تصوير: محمد القرعاوي 
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مهرجان  فعاليات  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  انطلقت 
احلسيني الصغري الدويل اخلامس ملسح الطفل الذي نظمه 

قسم رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة احلسينية املقدسة.
حيث احتضنت قاعة قرص الثقافة والفنون املهرجان الذي 

ضم اعامال لفرق مسحية من داخل وخارج العراق.
 السيد سعد الدين البناء عضو جملس ادارة العتبة احلسينية 
املقدسة واملرشف عل قسم تنمية ورعاية الطفولة افاد بان 
العتبة احلسينية املقدسة تويل اهتامما كبريا برشحية االطفال 

وهم صناع املستقبل وامل العراق.
الدين  مبادئ  من  تنال  ان  حتاول  غربية  ثقافة  هناك  مبينًا، 
العراقي  املجتمع  رشائح  تفكك  ان  وحت��اول  االسالمي 
وتشيع الفساد، وان هذا املهرجان هو رد جزء بسيط عل 

اهلجامت التي يتعرض هلا اطفالنا.
حيث  من  املهرجان  عل  ملحوظ  تطور  هناك  واض��اف، 
اجلانبية  الورش  اىل  باالضافة  اهلادفة  املسحية  العروض 
ان  موضحا،  احلضور،  من  االطفال  فيها  يشارك  التي 

املهرجان خصص جوائز للمشاركني.
وتنمية  رعاية  قسم  مدير  احلسناوي  حممد  بني  ب��دوره 
الطفولة يف العتبة احلسينية املقدسة ان هذه الدورة جاءت 
بعنوان )حماربو السطان( لدعم هذه الرشحية من االطفال 

املصابني.
من  عروض   )9( من  اكثر  املهرجان  يف  شارك  واضاف، 
الفئات  استهدفت  وبلجيكا  وتونس  وسوريا  العراق 

العمرية من)5( سنوات.
العروض  عل  يقترص  ال  املهرجان  ان  احلسناوي  وذكر 
الورش املسحية  اقامة  املسحية، بل هنالك فقرات مثل 
الطاولة  وحتريك  الدمى  وصناعة  االشياء  مسح  مثل 
والدمى املكشوف وورشة املهرج، ويستمر املهرجان اربعة 

ايام بواقع ثالثة عروض يوميا صباحا ومساء.
عل  تتنافس  العروض  ان  اىل،  الطفولة  قسم  مدير  واشار 
اجلوائز افضل عمل متكامل وافضل )اخراج، سنكرافية، 

السيد سعد الدين البناءمحمد الحسناوي
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مثل، عرض مسحي، وافضل حمرك دمى(. 
ان  »يرشفني  خليفة  حافظ  التونيس  املخرج  قال  جهته  من 
احر رابع دورات ملهرجان احلسيني الصغري ملسح الطفل 
امهها  املهرجان  حيملها  عدة  رسائل  هنالك  مبينا،  ال��دويل 
ذائقته  بالطفل وتنمية  للطفل واالهتامم  الوطني  تنمية احلس 
احلسينية  القضية  عل  احلفاظ  مع  باجلامل  إحساسه  وكيفية 
كافة  عل  راقيا  فنا  اصبح  حتى  يتطور  الطفل  مسح  واخذ  

املستويات«. 
يف  االنسانية  كل  انظار  الفت  املهرجان  »نجاح  واض��اف،   
العامل اىل كربالء واصبح املهرجان رافدا  من روافد االنساين 
والثقايف وتالقح حضارات وتقريب وجهات النظر وتبيان ان 

كربالء تستقبل اجلميع«. 
العتبة  »ان  فقال  هادي  طالل  العراقي  واملخرج  الفنان  اّما 
احلسينية املقدسة هي العقل الواعي الذي  يستقرئ االحداث 
عندما اعلنت عن  تقديم عدة نشاطات ثقافية وتوعوية ايامنا 
وزارة  عن  امهية  يقالن  ال  العراق  يف  والفن  الثقافة  ان  منها 
الفكر  وحت��ارب  املجتمع  حتمي  لثقافة  تؤسس  اهنا  الدفاع 

الظالمي«.
العتبة  لذلك  باألطفال،  يبدأ  املرشق  املستقبل  ان  موضحا 
املقدسة تعالج مجيع املشاكل وبدأت بالقاعدة االساسية وهي 

رشحية االطفال.
واضاف، »كربالء بوابة قراءة التاريخ بالشكل الصحيح وهلا 
التاريخ حتى هذه  املجتمع منذ  ثقافة  قيادة  الريادة االوىل يف 

اللحظة«.
»العتبة  ان  مصطفى  مازن  العراقي  املمثل  اوضح  حني  يف 
الدولية  الثقافية  املهرجانات  إلقامة  سباقة  هي  احلسينية 
السينامئي  والنهج  ال��دويل  امل��سح  مهرجان  مثل  املختلفة 

العاملي«.
والقسم  املقدسة  احلسينية  للعتبة  مقتحا  هناك  ان  اىل  مشريا 
الثقايف بنقل هذا املهرجان اىل بقية املحافظات العراقية ليتسنى 
للطفل يف املحافظات العراقية االخرى االستمتاع واملشاهدة 

للعروض املسحية.

المخرج حافظ خليفة التونسي
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الفنان العراقي طالل هادي
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اكثر من )1000( بحث علمي 

في مهرجان ربيع الشهادة 

الباحثني  حيث  أن  املهرجان  استطاع 
مدى  وع��ل  األرض  بقاع  متلف  من 
إىل  املهرجان،  عمر  من  سنة  عرشة  اربع 
الطف،  ملحمة  فكر  بحار  يف  الغوص 
لينتجوا بحوثًا علمية رصينة جتاوزت ال� 
)1000( يف جماالت شتى، فكل باحٍث 
منهم أخذ جانبًا معرفيًا ال سبيل إلدراك 
استمرار  هو  األه��م  لكن  كافة،  أبعاده 
حيفزهم  ال��ذي  الشهادة  ربيع  مهرجان 

للميض قدمًا يف فتح آفاق معرفية جديدة 
لنهضة اإلمام احلسني.

فقد أمجع الباحثون واملفكرون مجيعًا من 
البحوث  إلقاء  منصة  اعتالئهم  خالل 
املهرجان،  فعاليات  ضمن  تنعقد  التي 
يناله اإلنسان  الذي  العظيم  عل الرشف 
)عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  ع��ن  ليتحدث 
التي  واقعته  وع��ن  رحبته  يف  السالم( 
اليات  أعظم  من  آية  تعاىل  الل  جعلها 

هم  ل��ذا  ال��ض��الل،  من  البرشية  إلنقاذ 
بالدرجة  نيل هذا الرشف  يتزامحون عل 
العلوم  إىل  للدخول  وذل��ك  األوىل، 

املعرفية اإلهلية من أوسع أبواهبا.
وذهب بعُض الباحثني إىل التعمق يف ذكر 
اإلمام احلسني )عليه السالم( يف الكتب 
السابقة، وانه مرتبط بخب جده  املقدسة 
وكثرة  وآله(  عليه  الل  )صل  الل  رسول 

األخبار فيه ككثرة األخبار يف جده.
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حفل توقيع اصدارات جديدة واكثر من )120( طلَب مشاركة 

بمناسبة مواليد االقامر املحمدية يف شهر 
العامتان  االمانتان  بدأت  املعظم  شعبان 
املقدستني  والعباسية  احلسينية  للعتبتني 
مهرجان  الفتتاح  املبكرة  استعداداهتا 
بدورته  العاملي  الثقايف  الشهادة  ربيع 
اخلامسة عرشة والذي يتضمن الكثري من 
الفعاليات ومنها معرض كربالء للكتاب 
منطقة  يف  سيفتتح  والذي  عرش  اخلامس 
عدد  بمشاركة  الرشيفني،  احلرمني  بني 
املحلية  النرش  ودور  املعارض  من  كبري 
توقيع  سيشهد  كام  والعاملية،  والعربية 
بعض الكتب اجلديدة وغريها من االمور 

الثقافية.
اكثر من 120 طلب مشاركة

ميس  السيد  حت��دث  السياق  ه��ذا  ويف 
كربالء  معرض  جلنة  عضو  احلكيم  اكرم 
»بلغ  ق��ائ��ال:  ع��رش  اخل��ام��س  للكتاب 
للموقع  رفعها  تم  التي  املشاركات  عدد 
من  آذار  شهر  مطلع  لغاية  االلكتوين 
طلب   120 م��ن  اك��ث��ر  اجل���اري  عامنا 
»مرص،  ومنها  متعددة  دول  من  مشاركة 
لبنان«  اي��ران،  تونس،  االردن،  سوريا، 
وكذلك من العراق وهذا العدد يف زيادة 
مستمرة حلني غلق باب التقديم، وبعدها 
تتم الفلتة وحتديد االسامء التي ستشارك 
العروض  اس��ت��الم  وب��داي��ة  امل��ع��رض  يف 
يف  ايداعها  لغرض  كالكتب  هبم  اخلاصة 
املعرض  وجتهيز  التهيئة  وبعدها  املخازن 
الداللية  والعالمات  املتطلبات  بكافة 
النرش  دور  واس���امء  باملعرض  اخل��اص��ة 

املشاركة ايضا«.
مشاركات عامة

سيتضمن  »املعرض  احلكيم:  واض��اف 
دور  )مشاركة  منها  متعددة  مشاركات 
ملؤسسات  مشاركة  املطابع،  ال��ن��رش، 
من  مشاركات  عامة،  مكتبات  ثقافية، 
ومشاركة  القتالية،  )ع(  العباس  فرقة 
القسم  خالل  من  )ع(  االكب  عيل  لواء 
الثقايف لديم بعرض الصور والفعاليات 
واالص���دارات  واملطبوعات  الثقافية 
الورقية لديم والذي سيكون عل شكل 

يف  عنه  االع��الن  ثم  وم��ن  كامل  مطط 
وسائل االعالم«.

حفل توقيع اصدارات جديدة
ونوه احلكيم عن موعد افتتاح املعرض يف 
شهر نيسان من عام 2019 بحيث يستمر 
ملدة عرشة ايام اضافة اىل توقيع كتب طيلة 
الفتتني الصباحية واملسائية ويكون هناك 
االعالم  وسائل  طريق  عن  عنها  اعالن 
هذا  يف  ومعنيني  متخصصني  بحضور 
جناح  ألفضل  مسابقة  وهنالك  املجال، 
اص��دارات  وض��ع  دار  وافضل  مشارك 
واكثر  مشاركة  واحسن  اجلناح  داخ��ل 
املعروضة  العناوين  من  مشاركني  عدد 
اضافة اىل حضور مثيل اجلهات املشاركة 

يف املعرض.
رشوط املشاركة

ادارة املعرض  التي وضعتها  ان الرشوط 
عل  تنص  للحكيم«  يزال  ال  »واحلديث 
فيه  لكتاب  مشاركة  هنالك  تكون  ال  ان 

نزاع قضائي او مس باألمن العام او مس 
ملذهب معني او قدح بقضية معينة تؤدي 
اىل مشاكل او الكتب التي حتمل مضامني 
اوال  احتاما  مجيعها  فتحذف  فاضحة 
ملدينة كربالء املقدسة وثانيا تطبيقا لقانون 
البديية  االمور  من  وهي  كربالء  قدسية 

للمدينة.
مشاركة دور النرش وفق رشوط

واكمل حديثه: بالنسبة لدور النرش يسمح 
 )50( يمتلك  الذي  النرش  دار  بمشاركة 
داره،  قبل  من  اص��دارا  او  مؤلفا  كتابا 
تكون  ال  ان  عل  العامة  املكتبات  ايضا 
من  عرضها  تم  لكتب  مشاركات  هناك 
لصاحب  حيق  وال  اصلية،  نرش  دار  قبل 
نفس  يف  معروضة  كتب  بعرض  املكتبة 
حال  ويف  اصلية،  ن��رش  ل��دار  امل��ع��رض 
اشعار  يتم  كمبيوترية  اق��راص  وص��ول 
التي  به  اخلاصة  واللجنة  املعرض  ادارة 
تكون املرشفة االوىل عل افتتاح املعرض 

من اليوم االول حتى اخلتامي.   

في معرض كربالَء الدولي للكتاب 

السيد ميسر اكرم الحكيم

تقرير/ قاسم عبد الهادي
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ويذكر  السالم(  )عليهم  األئمة  امهات  اىل  فيه  يتطّرق  كتاب 
وفضائلها  والكنية  واالسم  النسب  من  حدة  عل  واحدة  كل 
السالم،  عليها  الكبى  خدجية  املؤمنني  ام  من  بدءًا  ومنزلتها 
فرجه  الل  عجل  والزمان  العرص  صاحب  االم��ام  بأم  ختامًا 
الرشيف، ثم بعد ذلك يبدأ بجّدات النبي )صل الل عليه وآله( 

والكتاب حيتوي عل 434 صفحة.
ووجد الباحث الذي أعد بحثًا مهاًم حاول من خالله معاجلة 
الكثري من القضايا املهمة التي تدخل يف معرفة مقطٍع مهٍم من 
سريهتم )عليهم السالم(، وبذلك خيلص البحث إىل التعريف 
املقدس  ال��وع��اء  كوهنن  ال��س��الم(  )عليهم  ُامهاهتم  بأمهية 
حتلييل  بأسلوب  التارخيية  النظرة  يعالج  فالبحث  للمعصوم، 
فضاًل عن السمة العلمية التي ُتعطي بعدًا آخر ملحطات تارخيية 

مهمة ال غنى للباحث عنها ومراعاهتا.

كتاب 
أمهات األئمة )عليهم السالم(  

كاتب
وكتاب
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خزانة السيد خليفة الموسوي القاري األحسائي، احدى أكبر الخزائن العلمية في النجف األشرف 
الت���ي ضّمت الكثير من الكتب النادرة والعتيقة، فقد بذل المؤس���س ف���ي تكوينها وجمعها 

الغالي والنفيس، وتناول تاريخها وبعض محتوياتها ما كتبه الشيخ آغا بزرك الطهراني عنها.

000

كتاب 
أمهات األئمة )عليهم السالم(  

من خزائن العلماء

00
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A

َف������َم������دائ������ٌح َل���������َك ي������ا َع�������ِل�������يُّ َك�����م�����ا َت���������رى
َف���������ص����اِم����ٌت  اْل������ِع������ب������اُد  ِف�����ي�����َك  ْت  َ ����������������رَّ َتَ َو 
َع���ل���ى  ����رًا  ُم����ْق����َت���������صِ �����ْط�����ِق  ال�����نُّ ِف  َب����ق����ى  ل�����ِك�����ْن 
���������������ٌة  �����وٌع َواْل�����َف�����������ص�����ائ�����ُل َج���مرَّ ُزْه�����������ٌد ُخ�����������صُ
َم����ع���������ًا  َم�����ع�����������اِل�����ي�����ِه  َو  َع�����ِل�����������������يٌّ  ه�������������������ذا 
ك������اِئ������ٌن  ِدم���������������ائ�������َي  ِف  َع�����ِل�����������������يٍّ  ُح�����������بُّ 
���������سُ  اأَن����������ا ِب������ُح������بِّ اْلُ���������ْرَت���������ص���������ى اأََت����َن���������فرَّ
ه�����اِئ�����ٌم  اأَن������������ا  اآِل�����������������ِه  َو  ط����اه���������ا  ِب�������ُح�������بِّ 
�����يُّ ِم������َن اْلِ����َح����ن  َق������ْد ق���ا����ص���ى م���اق���ا����ص���ى اْل�����َو������صِ
�����ُف  ُي�����و������صَ ال  اْلُ������ْرَت�������������ص������ى  �������ْرَ  ��������صَ ل������ِك������نرَّ 
����ف����اَع����َة َح����ْي��������������َدٍر  ������ي �����صَ َواْرُزْق���������ن���������ا ي������اَربِّ
�����ُل�����و������سَ ِب���َج���ْن���ِب���ِه  ��������ي اْلُ َواْرُزْق���������ِن���������ي ي����ا َربِّ

ى ال��������َ�رّ َح��������برَّ  ه������ا  َع������دِّ ِف  ج���������������اَوَزْت  َق��������ْد 
ْج�����َه�����������را اأَ َم�������ْدِح�������َك  ِب����َب����ْع���������سِ  ن�����اِط�����ٌق  اأَْو 
����را َق������ْط������ٍر ِم��������َن اْل�����َب�����ْح�����ِر ال����َع����ِظ����ي����ِم َت����َق����طرَّ
�������را ُم���َك���بِّ ���������������ُروِب  اْلُ َب�������اأْ��������سِ  ِف  َت����������راُه  َو 
َف�����������ْوَق اْل����ُع����ل����ى اأَْن������������َت َت�����������راُه ُم�����������ْزِه�����������را
����ق���������اِن اْل�����َك�����ْوَث�����������را ُح��������بُّ َع������ِل������يٍّ َق��������ْد �����صَ
ِب������ُح������بِّ َم��������ْن َف�����������ْوَق اْل�������َك�������واِك�������ِب اأْزَه�����������را
��������را َت��������اأَثُّ اْل������ِه������ي������اِم  ِف  ِزْدِن  ��������ي  ي��������اَربِّ
����را َل����َت����َف����طرَّ ����ف����ا  ال���������صَرّ �����مِّ  ������صُ ِف  ك���������اَن  َل���������ْو 
َح�������ْي�������َدرا ج���������اِز  ���������اِت  ���������نرّ اْلَ ِف  �����������ي  َربِّ ي������ا 
����ِف����ي����ُع َك����م����ا َت�����رى ������يُّ َوال���������صرَّ َف������ُه������َو اْل������َو�������صِ
����را ْن���������صَ اِلأُ واِم  ال�����������درَّ َع���ل���ى  ������ن������اِن  اْلِ ِف  اأَن��������ا 

ماذا َأُقوُل ِبَمْدِح ُمْرَتضٰى يا ُترى؟!
عامر المحّمدّي الّراجّي
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اأ�صيُء و األع بني اأجفانك .. 
لكي اأذكرك باأخطائك .. وحزنك

و اآالمك .. 
و لكنني اأق�صم اأنك بدون لكانت اأجفانك مل  تتعانق..

اأنا التي اأ�صبحت بحرًا على و�صادتك ..
 اأنا من اأخفيت �صرك ..

و ب�صببي اأ�صفق  النا�س عليك .. 
و ا�صتاقوا  لب�صمٍة على وجهك

..  اأنا التي اأزورك بحزنك و فرحك .. 
بحبك و فراقك ..

 وبع�صقك وتركك ..
وبكل اأحوالك.. 

�صائرة عر خاليا وجهك ..
واأجفرّ واأنا على �صدرك . 

انا دمعُتك
بفرح سمير قطان
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��������واِن ���������صْ ال��������رِّ ��������ُة  َج��������نرَّ ال�����ك�����اظ�����م�����ي�����ِة  ف 
ف������ِب������ه������ا اأف������������ان������������نُي ال�������ن�������ب�������يِّ ك�������واِك�������ب
��������َة َم�����ْغ�����ن�����ٌم ب�����������اُب ال���������������راُد ك�������ب�������اِب ِح��������طرَّ

�������ت�������اِن ج������وائ������ٌز  ف������ه������ن������اَك ح������ي������ُث ال�������ُق�������برَّ
ي��������ا ح�������ب�������ذا ي�������������وُم اَل���������������������واِد َم�������واه�������ب
������وؤْدد ِة �������صُ �����ْب�����ُط ال�����ن�����ب�����ورَّ ������ص�����ا ������صِ ف�����اب�����ُن ال�����رِّ
حم�����م�����ٍد اآِل  ق��������������دَر  ُي�����������������دان  ذا  م���������ن 
���������������ُه ف������خ������ر ال�������ت�������ق�������يِّ حُم���������م���������ٍد ه���������و اأنرّ
ح�������م�������َل االم����������ان����������َة وه����������و ط�������ف�������ٌل ي�����اف�����ٌع
������رًا وع�����������ال ال�������ن�������اب�������َر ع���������اِل���������ًا وُم������ف�������������صرّ
ف���������ُخ���������َرْت ب�������ه اأرك������������������اُن م�����ك�����ة وال���������ص����ف����ا
����ص���ا ال���رِّ ال����ع����ل����م����اُء ف ط�����و������سِ  اح���ت���ف���ى  وب������ه 
ف������ظ������الم������ٌة ال������ُق������رب������ى اأط���������لرَّ���������ْت م������رق������دًا
ط�������وب�������ى ل�������دج�������ل�������َة ت�����ت�����ف�����ي ب������ودي������ع������ٍة
�����ه�����ادة ف�����ه�����ن�����اك ي��������رق��������ُد ط����������اه����������راِن ������صَ
ط�����������اب ال���������������ى ب�����ه�����م�����ا وك��������������لُّ ق��������واِف��������ٍل
ُب�����������ص�����رى مب�������ول�������دَك ال�����������ص�����ري�����ِف اإم�����اَم�����ن�����ا
م�����ن�����ي ال�������������ص������الُم ع�����ل�����ي�����َك ب��������������درًا ك�����ام�����اًل
������������������ا ف������رح������ٌة ي���������ا ع���������������رَة ال�������خ�������ت�������ار اإنرّ
ب�����وج�����ِه�����ِه الُ������������������راُد  ط�������ِل�������َب  اذا  ُج��������������وٌد 

����������اِن م�����ن�����ه�����ا ت����������ُف����������وُح ن�������������ص������ائ������ُم الَ����������نرّ
االأرك�������������������اِن �����ِر  ُم�����������ص�����ت�����ب�����������صِ م��������رق��������ٍد  ف 
ال������ُغ������ف������راِن ُذرى  اىل  ال���������دخ���������وُل  م������ن������ُه 
ت�������������رى ي��������ف��������وز ب�������ه�������ا َب��������ن��������و االمي����������������اِن
االأزم�������������������اِن ف��������رح��������ُة  ه��������و  َم�����������وِل�����������ٍد  ف 
ح�������م�������ِن وه�����������و االم�������������������اُم خ�����ل�����ي�����ف�����ُة ال�������ررَّ
وه�����������م ال������������ُه������������داُة وراي�������������������ُة ال����������ق����������راآِن
ال�����ُب�����ه�����ت�����اِن ُدج�����������ى  ف  االم����������اَم����������َة  ك������ن������ُز 
ف��������������������راأوُه  ُك���������ف���������وؤًا ق��������اِط��������َع ال��������ُره��������اِن
وال��������������دان ل�����ع�����ل�����م�����ِه  ال������ب������ع������ي������ُد  داَن 
وث������������رى ال�������دي�������ن�������ِة ط�������اه�������َر ال����������ُوج����������داِن
ف������ه������ن������اك َم���������ْع���������َل���������ُم وال�����������������ٍد وَم���������ع���������اِن
االأوط�����������������اِن ع�������ن  َب�����������ُع�����������َدْت  ُغ���������رب���������ٍة  ف 
������������ِه ال�������ت�������ف�������ان ل��������ح��������م��������ٍد وو�������������ص������������يرّ
َي������رت������ق������ي������اِن ال������ع������ل������ي������اء  اىل  وه��������م��������ا 
االإن���������������ص�������اِن ُام��������ُث��������ول��������ة  اىِل  ت���������ص����ع����ى 
اإي��������������راِن ف  اأن����������������اَخ  ال������غ������ري������ِب  ب���������َن  ي�������ا 
ظ����������ه����������رْت م����������ك����������ارُم����������ُه ب��������ك��������لِّ م�������ك�������اِن
ب������������������والدِة ال�������������ص������ب������ِط ال������ت������ق������يِّ ال��������ان
ِظ����������لُّ َُي���������ِف���������يُء ع����ل����ى ال������لرَّ������ه������وِف ال��������وان

حميد حلمي زادةمنهـــا تُفوُح نســـائُم الَمّناِن
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حيدر عاشور

 عشق الشهادة ومل يعشق ااّل الشهادة اكثر يف سبيل العقيدة واملذهب، 
هناك  مقابلها  أن  أعرف  قضية،  للوجود  أنارت  شمعة  اوقد  وبدمه 
هلم  كانت  وأخرين  الداعيش،  التكفري  موجة  من  حتريرها  تم  عوائل 
الدنيا فوسموا بميسم - غدا الل كريم- عل حلومهم، أعرف  احلياة 
ان احلقيقة تتجه نحو مسارات متلفة تتالقى وتتقاطع ولكنها تصب 
يف مصّب  واحد، بكلمة واحدة. وعيون العامل امجع عل منبع الفتوى 
املقدسة وان اختلفوا او احتدوا وهم خيفون املكر والقسوة واالكاذيب 
حتت اقنعة من الباعات العجيبة.. الفرق شاسع بينك وبينهم، كنت 
ترى بعدسة كامرتك ان االفق حمدود امامك رغم االمل، وان احلياة 
صغرية بحجم الكف، فاخترصهتا باقتناص فرصة الفتوى التي قد ال 

تعّوض.
انتفضت  بل  نعامة،  رم��ال  يف  راس��ك  ت��دّس  مل  انك  اخي  يا  يكفي   
للنداء الكفائي معلنا الوالء وانت غض وطري ونقي.. مل اتفاجأ من 

رجولتك وانت هتمس يل : 
جماهدين  مع  الشهادة  كربالء  عب  اجلنة  طريق  اىل  سأذهب  اختي   -
العقيدة  وبشعاع  املذهب  بنور  الداعيش  الظلم  هنار  قتامة  يضيئون 
اللقاء  فرصة  عن  ابحث  بأكمله  عمرا  رست  لو  اختي  االمامية.. 
ابلغ ذلك  مع من أحب بالشكل الذي حيب ان يرى عبده املطيع، مل 

من ارشيف قسم رعاية ذوي الشهداء واحلرحى 
يف العتبة احلسينية املقدسة

العبودي-  الستار  عبد  سيف   : الشهيد  • اسم 
من مواليد بغداد 1992 .

• حتصيله الدرايس : 
خريج معهد فنون اجلميلة  قسم التصوير.

• انتامء الشهيد : 
مراسل حريب – ضمن تشكيالت 

احلشد الشعبي
• مكان وتاريخ االستشهاد :

تل اخلزف باملوصل الساحل االيمن 
.  2017 /3/8  

الى روح الشهيد السعيد) سيف عبد الستار العبودي(... 

الرشف العظيم وال املكان املرجتى املوسوم بالشهادة.. 
قدر  ايقظ   انه  العبارة  تلك  نطق  عندما  سيف  يدرك  مل   
يتنبأ  وهو  الشعبي،  احلشد  شهيد  اخت  أكون  ان  حيايت 
املعركة  ارض  من  االتصال  ذلك  انسى  وال  بالشهادة.. 
لباءة  اجلميع  مع  يتحدث  وهو  زينب..  يا  يرصخ  وهو 
اختي   - باسمي  نطق  وح��ني  ع��ف��وي..  بشكل  الذمة 
قصيدة  صدى  اىل  صوته  يف  االس��م  فيتحول  الزينبية، 
اسام  يل  ان  ادرك  كنت  ما  باسمي  ينطق  ان  قبل  حزينة. 
انياط  يمّزق  حسيني  زينبي  شجن  اىل  يتحول  ان  يمكن 

القلب اىل هذا القدر من اجلزع الروحي..
قال : اختي هذا االتصال االخري فغدا يأيت جدثي ملفوفا 
برايتي العراق واحلسني، فأنا مل استشهد عند الدفاع عن 
يف  استشهد  ومل  الشهادة،  أنل  ومل  زينب  م��واليت  حرم 
واالنبار  والرمادي  وبيجي  الصخر  جرف  حترير  معارك 
وكّرمت  احلبيب،  العراق  مدن  من  ...وغريها  وتلعفر 
يف  أنا  اليوم  لكن  وال��رشف،  الشجاعة  ودروع  باوسمة 
ينبئني  وحديس  املوصل،  معركة  يف  املجاهدين  طليعة 
أخت  يا  افرحي  بل  عيّل  تبكي  فال  بالدماء  ساختضب 

الشهيد فشاء الل ان يرى اخاك شهيدا.  
استشهاده  زالزال  كان  صوته  صدمة  من  افقت  عندما 
املؤمن..  االنسان  هبا  يبتل  التي  االبدية  الزمن  حكمة 
فأمل استشهاده نزل عل كل حمبيه كأثقل من تراب احلفرة 
املكان   فمتأل  قال  كام  منطقته  اىل  سيف  االبدية..جاء 
بحشود مل ار مثلها وزّف كالعريس يف ليلة حناء من بغداد 
اىل كربالء ودفن يف وادي السالم ببدلة احلشد املقدس كام 

اوىص اجلميع .. يا سيف شاء الل ان يراك شهيدا.  

وشاء اهلل ان يراك شهيدا

بطاقة الشهيد :
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ان تعريف التبية االرسية بشكليها اخلاص والعام: هي جمموعة 
وأهدافه  معارفه  ينقل  أن  املجتمع  يستطيع  هبا  التي  العمليات 
التجدد  نفسه  الوقت  يف  وتعني  بقائه،  عل  ليحافظ  املكتسبة 
فهي عملية  الذين حيملونه.  لألفراد  وأيضا  التاث  هلذا  املستمر 
نمو وليست هلا غاية إال املزيد من النمو، إهنا احلياة نفسها بنموها 

وجتددها. 
من أمهية أسبقية التبية عل التعليم، والتأكيد عل رضورة انسجام 
التبية يف األرسة مع التبية ) التعليم ( يف املدرسة، والتبية التي 
من  تستفيد  التبية  إن  مؤسساته.  خالل  من  املجتمع  يقدمها 
والفلسفية  اإلنسانية  العلوم  هبا  جاءت  التي  املختلفة  النظريات 
واالجتامعية  النفسية  الظواهر  متلف  تفس  التي  واالجتامعية 
والعالقات السلوكية اإلنسانية املتعددة. ومن املعارف اإلنسانية 

التي هلا عالقة مبارشة مع التبية نخص بالذكر ماييل:
 – التبية والفلسفة : إن فلسفة التبية ما هي إال تطبيق للفلسفة 
يف جمال العمل التبوي وكانت التبية احد العلوم الداخلة حتت 

جناح الفلسفة.
لعلم  العلمية  الطرائق  تطبيق  أدى  لقد  النفس:  وعلم  التبية 

النفس عل التبية إىل تكوين الطرائق التبوية ذاهتا.
التبية وعلم اإلنسان: التبية ما هي إال العملية التي تؤمن للفرد 

النابعة  اخلارجية  الداخلية وظروفه  دوافعه  والتالؤم بني  القدرة 
من بيئة ثقافية واجتامعية معينة.

أسس  هي  االجتامعية  األسس  مجيع  إن  االجتامع:  وعلم  التبية 
مهمة يف العملية التبوية ذلك أن التبية ال توجد يف فراغ، وإنام 
والسياسية  والثقافية  االقتصادية  وعالقاته  أسسه  له  جمتمع  يف 

والتبوية.
احلياة  قوانني  معرفة  تبحث يف  التبية  إن  األحياء:  التبية وعلم 
العامة والنمو والتكيف وهي وثيقة االتصال مع ما يدرسه علم 

األحياء
العملية  يساعد  التارخيي  البعد  وجود  إن  بالتاريخ:  التبية  صلة 
للحارض  أعدته  وم��ا  امل��ايض  من  ورثته  ما  فهم  عل  التبوية 
وكيف ختطط لالنطالق إىل املستقبل، وأيضا يساعدها عل فهم 
التي  املشكالت  معاجلة  ضوء  يف  املختلفة  التبوية  املشكالت 

مرت عل البرشية يف مراحل تطورها.
وعند تناول عملية التعلم فان من املهم دوافع املتعلمني وميوهلم 
ال  التعلم  املختلفة، الن  النمو  عمليات  تتناول  كام  واهتامماهتم، 
يقترص عل التدريب العقيل بل ال بد من االهتامم باإلنسان ككل 

من مجيع جوانب شخصيته النامية.

أسبقية التربية 
الدكتورة سلوى شرف
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أثر االسرة في النمّو اللغوي 
األشياء  أسامء  بتعلم  الطفل  يبدأ  اللغوي  النمو  حيث  ومن 
املحيطة به، ثم تنمو قدرته عل بناء اجلمل القصرية كام يسمعها 
من املحيطني به، لذلك فإن اخلباء ينصحون بأن تكون هذه 
ويف   . اإلمكان  قدر  وفصيحة  مهذبة  اجلمل  وهذه  الكلامت 
وقد  بسعة،  للطفل  اللغوي  القاموس  يتسع  الرابعة  السنة 
يثري إعجاب من حوله بفصاحته، لكن احلقيقة أنه أحيانًا يردد 
كلامت فصيحة دون أن يدرك معناها، لذلك ال ينبغي اهتامه 

بقلة الفهم ألن قدراته العقلية إنام هي قدرات الطفل.
 ومن السامت األخرى املميزة لطفل هذه املرحلة، أنه يكثر من 
طرح األسئلة عل والديه، ومن املهم جدًا أن ال يضيق الوالدان 
ذرعًا هبذه األسئلة ، وأن يأخذاها باجلدية التامة. ألن اإلجابة 
العقيل بسعة.  نموه  الطفل تساعد عل  املدروسة عل أسئلة 
يرى علامء النفس أن الطفل يف هذه املرحلة يتميز بعدم القدرة 

عل تركيز االنتباه، غري أن قدرته عل التذكر تكون جيدة..
  كام تلعب عوامل متعددة دورًا يف النمو اللغوي لدى األطفال 
من أبرزها صحة جهاز الكالم واحلواس املستقبلة له، وتساعد 
األفالم املتحركة األطفال عل التحدث بطالقة، خاصة التي 
تلعب  كام  الفصيحة.  العربية  وباللغة  تعليمي  ديني  حمتواها 
الناجم عن مداعبتها له  بأمه والسور  املتوازنة  الطفل  عالقة 

واهتاممها به أثرًا ميزًا يف قدرته املبكرة عل الكالم.
 ويف هذه املرحلة يزداد حب االستطالع لدى الطفل وهو يبذل 
املحاوالت الدائبة الكتشاف ما حوله، واخلباء ال ينصحون 
املستحسن  من  أنه  ي��رون  لكنهم  أطفاهلم،  بتحجيم  الب��اء 
مراقبتهم أثناء لعبهم باألدوات احلادة لكي ال يؤذوا أنفسهم، 
أما األدوية واملواد السامة واألشياء الكاوية فإن من املستحسن 

أن توضع بعيدًا عن متناول أيدي األطفال.    
    وال ينبغي أن يتجاهل األبوان أسئلة طفلهام؛ ألن إجاباهتا 
أسئلة  يسأل طفل  وقد  له،  بالنسبة  األمهية  كبري من  قدر  عل 
سهلة  وبألفاظ  بإجياز  إجابته  جتدر  وهنا  حمرجة،  أو  معجزة 
أو  قلقه  اإلجابة  تثري  ال  أن  مالحظة  مع  فهمها.  عليه  يسهل 
فزعه إذا كان السؤال يتعلق باملوت أو باجلن أو ما شابه ذلك.

اللغوي  النمو  يف  مهاًم  دورًا  واحلكايات  القصص  وتلعب 
اختيار  حيسن  املستنريات  األمهات  فإن  لذلك  لألطفال، 
القصص املؤثرة التي ختاطب وجدان الطفل وفكره، وجيتنبن 
تؤثر  ألهنا  شاهبها؛  وما  واألشباح  واجلن  الرعب  حكايات 
آثارًا غري  سلبًا عل نمو الطفل االنفعايل وتتك يف الالشعور 
األذكياء  األطفال  بأن  النفسية  دراسات  أثبتت  وقد  حممودة. 

يستفيدون من القصص أكثر من أقراهنم األقل ذكاء.
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الورك  مفصل  بخلع  مصابا  يكون  قد  حديثا  املولود  الطفل  ان 
من  االب  او  االم  تتمكن  كيف  ترى  اوكالمها،  االيس  او  االيمن 
معرفة وجود اخللع ؟ وكيف يتم عالجه ؟ وهل التشخيص املبكر 

يكون نافعا يف جتنب عواقبه ؟ 
لذا تطرق الدكتور برير حممد عيل جدوع دكتوراه اختصاص جراحة 
العظام والكسور يف مدينة االمام احلسني »عليه السالم« الطبية يف 
واعراضه  واسبابه  اخللع  تعريف  حول  بسيطة  مقدمة  اىل  البداية 
من  واحلد  لعالجه  الكفيلة  السبل  اىل  وصوال  السلبية  وتأثرياته 

عواقبه ومضاعفاته من خالل تشخيصه يف وقت مبكر قائال:
ان خلع الورك هو مشكلة يف مفصل الورك بني عظمة الفخذ وعظم 
احلوض يف الوضع الطبيعي، ويكون راس عظمة الفخذ الكروي 
الشكل حمتوى داخل جتويف يف عظمة احلوض يسمى ب »التجويف 
احلقي«، اما يف حالة اخللع خيرج راس عظمة الفخذ من التجويف 
مبكرا  اخللع  اكتشاف  تم  او جزئي، ويف حال  احلقي بشكل كامل 
فيمكن عالجه بطرائق غري جراحية والنتيجة مرضية باألغلب لكن 
التأخري باكتشافه او عالجه قد يؤدي اىل تشوه باملنفصل ما يصعب 
املضاعفات  من  ويزيد  رضوريا  اجلراحي  التدخل  وجيعل  العالج 

مثل االم باملفصل او العرج او قرص يف الرجل املصابة.

االنتشار
يوجد شخص واحد مصاب  املجتمع  بني كل 1000 شخص يف 
االناث،  املصابني هم من  تقريبا، 80% من  الوالدي  الورك  بخلع 
اطفاهلم  فان  الوالدي  الورك  بخلع  مصابا  الوالدين  احد  كان  اذا 
اكثر عرضة لإلصابة من االطفال االخرين بعرشة اضعاف، ويظهر 
اخللع يف الناحية اليسى اكثر من الناحية اليمنى ويكون بالناحيتني 
يف ثلث احلاالت تقريبا، وهناك نوعان من اخللع الوالدي، االول 
ما  وغالبا   %98 حدوثه  نسبة  تفوق  والذي  الشائع  اخللع  يسمى 
حيدث يف الفتات االخرية من احلمل واذا حدث يف فتة الوالدة او 
ما بعدها فيكون الورك يف الغالب غري مستقر يف فتة احلمل وينتج 
ضئيلة  ونسبته  املعقد  اخللع  يسمى  الثاين  والنوع  ذلك،  بعد  اخللع 
جدا وحيدث يف الفتات االوىل من احلمل وتصاحبه غالبا تشوهات 

عظمية باجلسم مثل العمود الفقري واالقدام وغريها.

العالمات الكتشاف الخلع
الثنايا  تناظر  )ع��دم  وهي  اخللع  الكتشاف  عالمات  عدة  هناك 
مقارنة  عند  قرص  وج��ود  الطفل،  عند  الفخذ  ملنطقة  الداخلية 
طول الرجلني مع بعضهام، تكون يف بعض االحيان الرجل ملتفة 
للخارج، صعوبة او حتد حركة الرجلني يف بعض االحيان »حتدد يف 
فتح وضم الرجلني«، تأخر امليش يف بعض احلاالت، العرج عندما 
يميش الطفل، امليش بالتاميل اىل اجلانبني وتسمى »مشية البطة« اذا 

كان الطفل يعاين من خلع الوركني(.
االسباب

يف  تساهم  قد  امور  هناك  ولكن  معروف  غري  االكيد  السبب  ان 
حدوث اخللع مثل )ارختاء االربطة املحيطة باملفصل، وضعية الطفل 
يف رحم االم، قلة السائل االمينويس يف الرحم(، وهناك احتامل ان 
يلعب العامل الوراثي دورا يف االصابة باخللع، ربام وضعية الطفل 
بعد الوالدة املهاد او القامط التي تسهم يف تطور املشكلة من عدم 

استقرار يف مفصل خلع كامل.

من عواقب خلع الورك الوالدي؟
)الجزء االول(

تقرير/ قاسم عبد الهادي

كيف نحمي اطفالنا 
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بقلم الشيخ إسماعيل كوناتي عوامل االضطراب والقلق

مرض  احلارض  القرن  يف  شيوعًا  األم��راض  أكثر  من  واح��دًا  إن 
 ، االن��زواء  عالئمه  من  الذي  املرض  هذا   ، والقلق  االضطراب 

واالعتكاف عل النفس ، والشعور بالدونية ، والعبثية .
وقد ذكروا كثريًا من عالمات اإلصابة هبذا املرض ، منها :

فهو   ، ميله  يطابق  ال  يشء  كل  أن  يرى  املرض  هبذا  املريض   -
ما يمكن  أن ال نتك  ، يف حني جيب علينا  باالضطراب  مصاب 
أن  يمكننا  ال  ألننا   ، طموحنا  متام  هو  يكن  مل  وإن  حتى  حتقيقه 

نحقق كل ما نريد .
- املضطرب نفسيًا يسأل نفسه : ملاذا ال حيبني كل الناس ؟ لكن 
احلقيقة هي أن حب كل الناس ال يمكن حتقيقه ، فحتى الل تعاىل 

وجبيل )عليه السالم( هلام أعداء ، لذا جيب عل اإلنسان أن 
ال يتوقع أن حيبه كل  الناس .

- يظن املصاب بالقلق واالضطراب أن مجيع الناس طاحلون ، مع 
أن الواقع ليس كذلك ، وقد وبخ الل تعاىل املالئكة ملا كانوا يظنون 

أن األمر كذلك .
- يظن املريض أن مجيع املشكالت سببها الخرون ، لكن احلقيقة 

هي أن ما يعانيه املرء من مشكالت ما هو إال رّدات أفعال جتاهه 
ملا صدر منه من أفعال .

- الشخص املضطرب يكون قلقا من أول الرشوع بالعمل ويشعر 
باخلوف والوحدة ، يقول أمري املؤمنني )عليه السالم( لعالج مثل 

هذه احلالة : )إذا خفت من يشء فقع فيه( 
كل  يف  يكون  أن  من  يقلق  فإنه  األم��ور  بعض  يف  فشل  وألنه   -

األمور مبتليًا بالفشل .
- ملا كان املريض مستندًا يف كل أموره عل األشخاص والقدرات 

غري الدائمة ، فبتزلزهلم يشعر بالتزلزل والقلق .

الناس  جهد  بتفاهة  الشعور  مثل  أم��ورًا  أن   : هي  واخلالصة   -
وأعامهلم ، والذنوب ، واخلوف من املوت ، وإحياء األرسة بأنك 
ال تعلم وال تستطيع ، واألحكام املتسعة ، والتوقع غري الصحيح 
وأسباب  األمور هي علل  وأمثال هذه   ، اخلاطئة  والتصورات   ،
الل  بذكر  يمكن  وهي   ، واالضطراب  القلق  حاالت  من  لكثري 

تعاىل وقدرته وعفوه ولطفه أن تبدل باهلدوء واالطمئنان .
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االوائل 
في كربالء 

-  أول مئذنة لإلمام احلسني )عليه السالم(: 
عل  واليا  وكان  الدين(  امني  )مرجان  بناها 
 767 سنة  يف  اويس  السلطان  قبل  من  بغداد 

ه��.
للوهابيني عل كربالء: هجوم  - أول هجوم 
احلجة  ذي   18 يوم  يف  احلجاز  من  الوهابيني 
لسنة 1216 ه�� عل كربالء، وكان اغلب اهل 
النجف االرشف  اىل  للزيارة  املدينة قد ذهبوا 
وقد خّلف اهلجوم  اكثر من مخسة االف شهيد 
بينهم العلامء والفضالء والسادة ووجهاء اهل 
املدينة والنساء واالطفال، وقد متادوا ودخلوا 
بخيوهلم اىل احلرم احلسيني ورسقوا كل ما فيه 
الرشيف  الريح  وك��سوا  ثمينة  اشياء  من 
املدينة وكانت  الرعب والذعر يف  اشاعوا  كام 

اعامهلم الشنيعة يعجز الواصف عن وصفها.
- أول مطبعة: اول مطبعة حجرية جلبت اىل 

العراق استقرت يف كربالء سنة 1273 ه�.

والصمت  الرصخة  وبني  مطبق  بصمت  وتنتهي  مدوية  برصخة  بدأت  رحلة  احلياة 
للناس  )احلصاد(، واثنان ال تنسهام: ذكر الل واملوت، واثنان ال تذكرمها: إحسانك 

وإساءهتم إليك..
ينكر  معروفًا وال  يعرف  »الذي ال  قال:  األحياء؟  ميُت  منآْ  قيل البن مسعود:  وقد 
إّنام امليت ميت األحياء، إذا أحب الل عبدًا  منكرًا، ليس من مات واستاح بميت.. 
اصطنعه لنفسه: فشغل مهه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته، وإن ُدور اجلنة تبنى 

بالذكر فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت املالئكة عن البناء«. 

النجف االشرف عام )1920 – 1932( م

الموظف المتسلط..
أنواع املوظفني ال حرص هلا، سواء الزمالء 
معهم  نتعامل  الذين  من  أو  العمل  يف 
اشهر  بني  ومن  األخ��رى،  املؤسسات  يف 
 – بالسلطوية  يتصف  الذي  ذاك  املوظفني 
والسيطرة  السلطة  يعشق  فهو  )التسلط(، 
عل الخرين، ولديه ولع بإلقاء املزيد من 
مزيدا  سيمنحه  ذلك  ألن  عليه  املسؤولية 
أوسع  قطاع  عل  والتسلط  السيطرة  من 
لديه؛  األنا  تضخم  اجل  من  الزمالء،  من 
كام انه يعشق االلقاب، حتى لو كان اللقب 
الوظيفي الذي سيحمله يقبع يف أدنى سلم 

األلقاب الوظيفية. 

شذرات
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وزوجته  وأمه  هو  الطعام  حول  اجتمعوا  الزواج  من  يوم  اول  يف 
هي  لكوهنا  ذلك  لزوجته؛  واالهتامم  الكبري  الطعام  سهم  فقّدم 
وبال  الطعام  من  بسيطا  شيئا  ألمه  وقّدم  يومها،  أول  ويف  عروسا 

اهتامم ..
الحظت الزوجة ذلك وكانت حكيمة وأصيلة، فقالت له طلقني 
وما  موقفها،  عل  وأكدت  ارصت  لكنها  منها،  واستغرب  االن.. 
كان عليه اال ان يتوسل هلا ويطلب منها ان تتاجع عن قرارها، ثم 

استفهم عن سبب طلبها للطالق؟.
فقالت له: ان العرق دساس وال اريد انجَب منك ولدا وُأهان منه 

كهذه االهانة لوالدتك.
اهنا  تعتقد  امه  عل  زوجها  يفضلها  عندما  النساء  بعُض  لألسف 

انترصت وستكون مرتاحة البال ونسيت أنه كام تدين تدان.. 
فتطلقت منه ورزقها الل زوًجا باًرا بأمِه، ومرت السنني وانجبت 
اوالدا، ويف يوم ما  كانت راحلة عل ناقة وعليها هودج كبري كان 
شاهدت  الطريق  ويف  يميل..  ال  حتى  باهلودج  يعتنون  أوالده��ا 
قافلة متيش ويتبعها رجل كبري يف السن يميش حايف القدمني خلف 
القافلة ال أحد يعتني به، فقالت ألوالدها ائتوين هبذا الرجل فاذا 

هو زوجها السابق، فسألته هل عرفتني؟.
قال: ال، فقالت: انا زوجتك السابقة، امل اقل لك أن العرق دساس 
يب،  ويعتنون  بارون  هم  كم  اوالدي  اىل  فانظر  تدان..  تدين  وكام 
أين هم أوالدك؟..  اليه مستفهمًة:  اىل حالك؟.. وحتدثت  وانظر 

فلم جيبها، ثم قالت ألوالدها: اعتنوا به قربة اىل الل تعاىل..

إن م���ن اهم االش���ياء الت���ي يجب على اإلنس���ان 

إتقانها هي فن ترتيب األولويات، فمن األولى صنع 

قارب للنجاة بدال من كرسي للرفاهية !!!.. 

كما 
تدين
 تدان!
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