
في حضرِة أمنَك.. أيها الجواد
 قلوٌب يتعّثُر نبضها باألحزان



ُم  ُ ْمًرا أهَن يهَُكونهَ لهَ ُسوُلُه أهَ رهَ ُ وهَ ا قهَضهَ اللهَّ ٍة إِذهَ لهَ ُمْؤِمنهَ انهَ ِلُْؤِمٍن وهَ ا كهَ مهَ وهَ
بِيًنا  ًل مُّ لهَ لهَّ ضهَ ْد ضهَ قهَ ُه فهَ ُس��ولهَ رهَ هَ وهَ ن يهَْعِص اللهَّ مهَ ْمِرِهْم وهَ ُة ِمْن أهَ هَ اْلِيهَ
ْيِه  لهَ عهَ ْمتهَ  ْنعهَ أهَ وهَ ْيِه  لهَ عهَ  ُ اللهَّ مهَ  ْنعهَ أهَ ِذي  لِلهَّ تهَُقوُل  إِْذ  }األحزاب/36{ وهَ
ُ ُمْبِديِه  ��ا اللهَّ ِفي ِف نهَْفِس��كهَ مهَ ُتْ هَ وهَ ِق اللهَّ اتهَّ كهَ وهَ ْوجهَ ْيكهَ زهَ لهَ ْمِس��ْك عهَ أهَ
ًرا  طهَ ا وهَ ْنههَ ْي��دٌ مِّ ���هَّ قهَضهَ زهَ لهَ ��اُه فهَ شهَ ْ قُّ أهَن تهَ ُ أهَحهَ اللهَّ ��ى النهَّاسهَ وهَ شهَ ْ تهَ وهَ
ائِِهْم  ْدِعيهَ اِج أهَ ْزوهَ ٌج ِف أهَ رهَ لهَ اْلُْؤِمننِيهَ حهَ ْي لهَ يهَُكونهَ عهَ ��ا لِكهَ ههَ ْجنهَاكهَ وهَّ زهَ
ْفُعوًل }األحزاب/37{  ِ مهَ ْم��ُر اللهَّ انهَ أهَ كهَ ًرا وهَ طهَ ��ْوا ِمْنُه��نهَّ وهَ ضهَ ا قهَ إِذهَ
ِذينهَ  ِ ِف الهَّ ةهَ اللهَّ ُه ُس��نهَّ ُ لهَ ضهَ اللهَّ رهَ ٍج ِفي�هَ فهَ رهَ بِيِّ ِم��نْ حهَ لهَ النهَّ انهَ عهَ ��ا كهَ مهَّ
ْق��ُدوًرا }األحزاب/38{  ًرا مهَّ ��دهَ ِ قهَ ْمُر اللهَّ انهَ أهَ كهَ ْب��ُل وهَ ��ْوا ِمن قهَ لهَ خهَ
هَ  ًدا إِلهَّ اللهَّ نهَ أهَحهَ ��وْ شهَ ْ لهَ يهَ نهَُه وهَ ��وْ شهَ ْ يهَ ِ وهَ ِت اللهَّ ��الهَ ُغونهَ ِرسهَ لِّ ِذينهَ ُيبهَ الهَّ
ن  ٍد مِّ بهَا أهَحهَ ��دٌ أهَ مهَّ انهَ ُمهَ ا كهَ ِس��يًبا }األحزاب/39{ مهَّ ِ حهَ ��ى بِاللهَّ فهَ كهَ وهَ
ٍء  ْ ُ بُِكلِّ شهَ انهَ اللهَّ كهَ بِيِّ��نيهَ وهَ اتهَمهَ النهَّ خهَ ِ وهَ ُس��ولهَ اللهَّ لهَِكن رهَّ الُِك��ْم وهَ جهَ رِّ
ثًِيا  هَ ِذْكًرا كهَ ُنوا اْذُكُروا اللهَّ ِذينهَ آمهَ ا الهَّ هَ يُّ ا أهَ ِلي��ً� }األحزاب/40{ يهَ عهَ
}األحزاب/42{ ُهوهَ  ِصيًل  أهَ وهَ ًة  ُبْكرهَ بُِّحوُه  سهَ }األحزاب/41{ وهَ
وِر  ِت إِلهَ النُّ ُل�هَ نهَ الظُّ ُكم مِّ ُت��هُ لُِيْخِرجهَ ئِكهَ لهَ مهَ ْيُكْم وهَ لهَ لِّ عهَ ��ِذي ُيصهَ الهَّ

ِحي��ً� }األح��زاب/43{  انهَ بِاْلُْؤِمنِ��نيهَ رهَ كهَ وهَ

) 36 ( ما صح لؤمن ول مؤمنة إذا قض الل ورسوله أمرا  أن يتاروا من 
أمرهم شيئا بل جيب أن جيعلوا اختيارهم تبعا لختيار الل ورسوله  

) 37 ( وإذ تق��ول لل��ذي أنعم الل عليه باإلس��لم وأنعم��ت عليه بالعتق 
وه��و زيد بن حارثة أمس��ك علي��ك زوجك زينب وات��ق الل ف أمرها فل 
تطلقه��ا وتفى ف نفس��ك ما الل مبديه وهو أهنا س��تكون من أزواجه وأن 
زيدا س��يطلقها وتشى الناس تعييهم إياك به والل أحق أن تشاه إن كان 
فيه ما يشى  ) 38 ( ما كان عل النبي من حرج في� فرض الل تم له وقدر 
وف العي��ون عن الرضا عليه الس��لم ف حديث عصم��ة األنبياء قال وأما 
ممد وقول الل عز وجل وتفى ف نفسك ما الل مبديه وتشى الناس والل 
أحق أن تش��اه فإن الل تعال عّرف نبيه صل الل عليه وآله أس���ء أزواجه 
ف دار الدنيا وأس�ء أزواجه ف اآلخرة وإهنن أمهات الؤمنني واحدى من 
سمى له زينب بنت جحش وهي يومئذ حتت زيد بن حارثة فأخفى اسمها 
ف نفس��ه ومل يب��ده لكيل يكون أحد من النافقني يق��ول أنه قال ف امرأة ف 
بي��ت رجل أهنا إح��دى أزواجه من أمهات الؤمن��ني وخيش قول النافقني 
قال الل عز وجل وتش��ى الناس والل أحق أن تش��اه يعني ف نفسك وأن 
الل ع��ز وجل ما تول تزويج أحد من خلقه إل تزويج حوا من آدم وزينب 
من رسول الل بقوله عز وجل فل� قض زيد منها وطرا زوجناكها وفاطمة 
من عل عليه الس��لم  ) 39 ( الذين يبلغون رس��الت الل ويش��ونه ول 

يشون أحدا إل الل وكفى
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ال احد ينكر ما يمر به العراق من ظروف ، وال احد ينكر ان هنالك ارباكات في القوانين التش������ريعية ، 
وفي الوقت ذاته ال احد ينكر ان هنالك ش������بابا يعيش������ون اليأس، وهذا كله مردود عليهم فالتذمر تدمر ، 
وال احد يدفع الثمن غيرك ايها الش������اب ، فاعمل جاهدا بما اس������تطعت ، فالقلب الذي يش������غله االيمان باهلل 
عز وجل ال يترك مساحة لليأس ، ولو اطلعت على مصائب الناس لهانت مصيبتك ، واهلل عز وجل منحنا 
العقل والقوة والعافية وس������ّخر ما في االرض لالنس������ان واي نوع من االنسان ؟، هو االنسان المؤمن القنوع 
الذي يس������تثمر ما لديه ويغتنم الفرصة ، اما الش������اكي والباكي فال يلومنَّ ااّل نفس������ه واليخسر ااّل حياته 
واالي������ام تمر والينفع غ������دا  من يندب حظه على ما فاته ، فاعمل ثم اعمل ثم اعمل ، فاهلل عز وجل يحب 

االنسان العابد العامل ، ال تنتظر الفرصة بل اخلق الفرصة .
ال تشُك للناس جرحًا انت صاحبه    ال يؤلم الجرح ااّل من به الم 

ال ت�صُك للنا�س جرحا انت �صاحبه 
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التصميم:  عل صالح الرشفاوي -حسنني الشاجلي  
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• )عادل عبد المهدي( رئيس الوزراء:
الحكومة العراقية لن تسمح ببقاء أي طرف مسلح خارج إطار الدولة أما بخصوص تنفيذ 
األمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي نؤكد انه ليس هناك )دمج( للحشد ضمن قوات 
الجيش والشرطة فهم صنف آخر من القوات المسلحة وبالتالي نحن نعمل على تنظيم 

هيكليته وكل قضاياه اإلدارية والفنية واللوجستية. أخبار
ومتابعات

الخليج األولى.. بحسب لجنة  العراق كتعويضات ألضرار نجمت عن حرب  الكويت من  )270( مليون دوالر استلمتها   •
التعويضات التابعة لألمم المتحدة.

الرجعية  ممثل  الكربلئي،  الهدي  عبد  الشيخ  س�حة  استلم 
الدينية العليا من مديرية الشؤون الداخلية واألمن وثيقة البادرة 
كربلء  ف  شيوخها  وّقعها  والتي  العراقية  للعشائر  النسانية 

القدسة، وذلك ف مكتبه بالصحن احلسيني الرشيف. 
وقال اللواء حسني عبد الادي مدير عام الشؤون: ان »توصيات 
الرجعية الدينية العليا هي بمثابة دعم وإسناد لألجهزة المنية 
وستكون  وتعلي�هتا،  لتوجيهاهتا  الصاغية  الذن  وسنكون 
الحافظات  باقي  ال  وستنطلق  كربلء  ف  بدايتها  الوثيقة  هذه 
العراقية«، مبينًا انه »ف السبوع النرصم تم اقامة مؤمتر لشيوخ 
ف  السعف  حل�ية  كربلء  وشيوخ  الوس��ط  الفرات  عشائر 
حوادث الطريق, حيث تم إصدار تعهد من شيوخ العشائر حل�ية 

السعف وعدم تعرضه للمساءلة القانونية او العشائرية«.

بارش قسم الزينة والتشجي  التابع للعتبة احلسينية القدسة بالعمل عل تزيني أرضية وحدائق ملعب كربلء الدويل؛ وذلك من اجل 
استقبال بطولة غرب آسيا بكرة القدم بالشكل الذي يليق بمدينة كربلء القدسة.

وقال ممد حسني رايض، اإلداري  ف القسم: إن »العتبة احلسينية القدسة تدعم مجيع الدوائر باإلنتاج الحل من الزهور والنباتات جمانًا 
ك� سيكون ملعب كربلء الدويل بحلة جديدة ومجيلة وبصورة تليق بعراقنا احلبيب«.

ويذكر ان كوادر قسم الزينة والتشجي  التابع للعتبة احلسينية القدسة منذ بداية انشاء اللعب تواصل هتيئة حدائقه وساحاته  ما بني 
نباتات دائمية وأخرى موسمية. 

ممثل المرجعية الدينية العليا يستلم وثيقة المبادرة
 اإلنسانية للعشائر العراقية

العتبة الحسينية المقدسة  تشارك في تزيين حدائق ملعب كربالء الدولي استعدادًا لبطولة غرب أسيا
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• )المرجع الديني آية اهلل العظمى الشيخ لطف اهلل الصافي الكلبايكاني( أحد مراجع مدينة قم المقدسة:
البرامج والمشاريع القرآنية التي تنظمها دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة تسهم بإعالء كلمة 
القرآن الكريم بين أتباع مذهب أهل البيت )عليهم السالم( خصوصًا مشروع األلف حافظ فضاًل عن النشاط 

التبليغي في  إندونيسيا وأفريقيا  ...

• )33( ألف وحدة سكنية تنفذها وزارة االعمار واإلسكان ببغداد والمحافظات باعتماد المدن السكنية في وقت تنّسق 
خالله مع الدوائر البلدية إلنشاء )بنك األراضي(..

الل  آية  الراحل  النجف وكربلء، جث�ن  مدينتي  ف  والعلمية  احلوزوية  األوساط  شّيعْت 
السيد ممد رضا الرسان، أحد العل�ء البارزين ف حوزة النجف األرشف العلمية بعد 

عمر ناهز التسعني.
الدين  خدمة  ف  عمره  وقض  مقربيه،  ومن  الوئي  اإلم��ام  تلمذة  أحد  كان  والراحل 

والذهب واحلوزة العلمية ف النجف األرشف.
وستقوم جملة )األحرار( ف العدد القادم بتسليط الضوء عل حياة وجهاد الراحل الرسان 

وما قّدمه من خدمات دينية وإنسانية كبية.

أعلنت جلنة التحكيم  ف مسابقة )مشيخة القارئ العراقية ( التي يقيمها 
احلفاظ  أس�ء  عن  الكريم  القرآن  حلفظ  العراق  ف  الُسني  الوقف  ديوان 
النهائية والتي أسفرت عن تأهل مخسة حفاظ  العرشة التأهلني للمرحلة 
احلسينية  العتبة  ف  الكريم  القرآن  لدار  التابع  حافظ   األلف  مرشوع  من 
القدسة، وهم كل من احلافظ )حيدر رشقي ثامر( و)حسن عبد الرضا عبد 

الل( و) عل عقيل خليل( و)ممد اكرم نعيس( و) موسى اكرم نعيس(.
طلبة  »يواصل  القرآين:  التعليم  مركز  مسؤول  الطائي(  عبود  )عل  وقال 
مرشوع األلف حافظ نتائجهم التميزة ف خمتلف السابقات  القرآنية التي 
تقام ف العراق، حيث تأهل مخسة حفاظ من طلبة الرشوع من  بني عرشة 
النهائية خلل مشاركتهم ف مسابقة )مشيخة  للمرحلة  تأهلوا  مشاركني 
القارئ العراقية( التي يقيمها ديوان الوقف السني والؤهلة للمشاركة ف 
السابقات الدولية«، مشيًا إل أن »جمموع الشاركني ف هذه السابقة بلغ 

44 حافظًا يمثلون أغلب الحافظات  العراقية«. 

الوقف الُسّني يؤّهل )5( حفاظ من مشروع األلف حافظ  
لتمثيل العراق في المحافل الدولية

رحيل آية اهلل السيد محمد رضا الخرسان
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 22/ ذي  القعدة الحرام /1440هـ الموافق 2019/7/26م :

ْن  ِقيِه مهَ ِقيُه ُكلُّ اْلفهَ من مقولة ألمي الؤمنني )عليه السلم( قال: )اْلفهَ
ْ ُيْؤِمْنُهْم  ملهَ ْوِح اللِ وهَ ْ ُيْؤيِْسُهْم ِمْن رهَ ملهَ ِة اللِ، وهَ مْحهَ نِِّط النهَّاسهَ ِمْن رهَ ْ ُيقهَ ملهَ

ْكِر اللِ.(. ِمْن مهَ
)عليه  الؤمنني  ألمي  الرشيفة  القولة  هذه  بخدمتكم  اعرض  انا 
السلم( وف هذه القولة هناك ثلثة مصطلحات استعملها )عليه 
 ، اللِ  ��ة  مْحهَ رهَ هو  الول  مبارش،  بشكل  هتّمنا  هي  واقعًا  السلم( 

ْكر اللِ. ْوح اللِ، والثالث هو مهَ والثاين هو رهَ
الوف  بني  التوازن  مطلبًا وهو حالة  لكم  ذكرنا  وان  نحن سبق 
والرجاء، النسان ك� ياف من الل تبارك وتعال يرجو الل تعال، 
يعني ياف من ناره ويرجو جنّته بحيث هذه الوازنة عند الؤمن 
حق الؤمن اهنا لو ُشطرت هذه احلالة وُوزنت لا فّضل الوف عل 
الرجاء، ول الرجاء عل الوف وكانا متساويني ف نفسية الؤمن 
ايضًا هو يطمح ويرجو  تعال  الل  الذي ياف ويشى  الوقت  ف 

رمحته سبحانه وتعال.
وهذه حالة التوازن بالنسبة لنا مطلوبة ما ُدمنا ف الدنيا، والمام 
هبذه  السألة  هذه  يوّضح  ان  يريد  السلم(  )عليه  الؤمنني  امي 

الفردات الثلثة.
ِة اللِ( مْحهَ نِِّط النهَّاسهَ ِمْن رهَ ْ ُيقهَ ْن ملهَ ِقيِه مهَ ِقيُه ُكلُّ اْلفهَ )اْلفهَ

يصل  انُه  وحالة  الحباط  وحالة  اليأس  حالة  هي  القنوط  معنى 
النسان ال حالة يقول ان هذا المر ل يتغي، متى يمّر النسان 
بحيث  الشاكل  به  متر  او   ً مثل  آثاما  يرتكب  عندما  احلالة؟  هبذه 
فرج  ل  انُه  ويظن  منها  خمرج  ل  انُه  فيظن  الشاكل  هبذه  يطّوق 
المور  تصّور  او  تكّلم  انسان  هو  احلالة  هبذه  والنسان  منها، 
القرآن  الذنوب  ارتكاب  مع  حتى  خمطئ!!  وهو  انغلقت  قد  هنا 
الكريم والُسّنة الطهرة والشارع قطعًا ل يشّجع عل الذنوب لكن 

النسان لو اذنب كيف يتعامل مع الذنب؟

نعم، اول نقطة يبدؤها ان يصّحح العلقة ما بينُه وبني من عصاه، 
شعور  ال  وحتتاج  حقيقية  داومة  مهَ ال  حتتاج  العلقة  وتصحيح 
ُيصّحح  ان  يبدأ  ذلك  بعد  ثم  تعال،  الل  ال  حقيقي  بالحتياج 
التي حصلت،  الشكلة  ُتزيدُه ارصارًا عل جتاوز  قّوة معنوية  وله 
ولذلك من العلجات حتى العلجات النفسية هو عدم القنوط 

وعدم اليأس.
النسان لبد اذا وقع بمشكلة معّينة ان ل يعد هذه هناية الطريق 
وان� عليه ان يستفيد منها ويصّحح وضعه لقادم الوقات، فضل 
ً عن رمحة الل تبارك وتعال وثقافتنا الدينية تبنّي ان رمحة الل تبارك 
نلجأ ال رمحة الل  دائً�  تهَسع كل شء ونحن  وتعال رمحة واسعة 

تبارك وتعال..
لكن هذه الرمحة ك� سنبني ف الفقرة الثانية لبد ان ل يشوهبا نحو 
من الستهزاء بالتكليف الرشعي، يقول انا اعيص واجلأ ال رمحة 
التي  الواسعة  الرمحة  هذه  وان�  مقبولة..  غي  السألة  هذه  الل.. 
نحتاجها دائً�.. هذا األمل احلقيقي والواقعي اننا نحتاج دائً� ال 

رمحة الل تبارك وتعال..
ْوِح اللِ( ْ ُيْؤيِْسُهْم ِمْن رهَ ملهَ ثم قال امي الؤمنني )عليه السلم( : )وهَ

ذنبنا  ان  باعتبار  ذنوبنا  الل هي أوسع من  ان رمحة  نعتقد  ان  لبد 
من  شء  وانا  شء  كل  وسعت  الل  رمحة  وان  الشياء  من  شء 
الشياء، والل رمحته وسعت كل شء ايضًا تهَسعني، وتارة احتدث 
عن الستفادة من هذه الرمحة ان هذا طريق مفتوح وبابُه دائً� ل 
هذا  من  يدخل  وان  الباب  هذا  من  يهَلج  ان  النسان  وعل  ُيغلق 
وح الل تعال  رهَ ييأس من  يقنط من رمحة الل تعال ول  الباب فل 
واذا  ُطرحت  اذا  الرمحة  هبذه  اللتذاذ  ومن  تعال  الل  رمحة  ومن 

ُوضعت ال السيئني..
نعم، النسان ل ييأس من رمحة الل تعال وهذا أمٌل ك� ُقلنا أمٌل 

صالة الجمعة 

تجّنب الفاحشة.. تقريبًا للفرج
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 22/ ذي  القعدة الحرام /1440هـ الموافق 2019/7/26م :

مطلوب بل العكس من ذلك النسان اذا يئس من رمحة الل تعال 
بنفس هذا العنى يكون إث� فعليه إث�ن إثم الذنب وإثم اليأس من 

رمحة الل تعال..
ْكِر اللِ(، ما  ْ ُيْؤِمْنُهْم ِمْن مهَ ملهَ ثم قال امي الؤمنني )عليه السلم( : )وهَ

كر الل سبحانه وتعال؟ هو الكر اخواين؟ ما هو مهَ
الهَكر نوع من انواع الديعة، ان النسان حاول ان يدع اآلخرين 
فيقول هذا ماكر يعني يأيت بأفعال ِخلف الوضع الطبيعي لغرض 
معنّي ولذلك يوصف الثعلب بانُه ماكر حياول ان ينام حتى ُيوهم 
الفريسة بأنُه نائم فإذا مّرت من جنبِه فريسة انقضهَّ عليها فيستعمل 

احليلة ويستعمل الديعة..
مع الل تبارك وتعال هناك ُاناس والعياذ بالل يستعملون هذا الكر 
مع الل تبارك وتعال، طبعًا الل ل ُيدع ويعلم بترصفات اجلميع، 
وبنّي  وجعل  للتوفيق  أسبابا  ُهناك  جعلهَ  وتعال  تبارك  الل  لكن 
هناك أسبابا للخذلن ، بعض الناس حياول ان يبتعد عّ� بيّنُه الل 

تبارك وتعال..
الحرمات  من  الربا  ان  وبنّي  الربا  مسألة  جنّبنا  تعال  الل   ً مثل 
بحيث  الشنيعة  الفعال  من  العاملت  ف  اصبح  والربا  الشديدة 

الشارع القدس شّدد عل التخلص والبتعاد عن الربا.
ما  البيع  مثل  الربا  بأن  انفسهم  يدعوا  ان  حياولون  البعض  جتد 

الفرق، البيع فيه اسرتباح والربا ايضًا فيه اسرتباح!!
هذا حياول ان يدع وحياول ان يأيت هبذا الطريق وحيّلل لنفسه او 
ويبدأ  تطورت  المور  قديم واآلن  أمر  هذا   ً مثل  الفقيه  ان  يهَتهم 

بإجياد هذه الربرات لغرض ان يأكل الال بالباطل..
ف  آثاما  يرتكب  النسان  التفتوا  الطاف،  هناية  هي  ليست  الدنيا 
ليست  الدنيا  ألن  الدنيا  ف  يعاقبه  دائً�  تعال  الل  ان  وليس  الدنيا 
دار جزاء، الل تبارك وتعال يقول هذا الذي ارتكب وما ارتكب 

بالنتيجة سيأتينا ف الخرة او ف الدنيا سُيبتل بأشياء بسبب الال 
يتربأ من كل ما فعل.. هو حاول  ان  فإذا جاء سيحاول  احلرام.. 
حول  لللتفاف  وسيلة  هناك  جيعل  ان  وحاول  ويادع  يمكر  ان 
واحلرام  حلل  فاحللل  حلل،  اشياء  وجيعلها  الحّرمة  الشياء 
ل  تعال  فالل  عليه  وبال  سرتجع  الحّرمة  الشياء  وهذه  حرام 
يستعجل بعجلة العباد، فالل تعال ان� يمكر يعني يرتكُه ول يعاقبه 
ان  حاول  ما  مجيع  ويبدأ  عليه  وبال  المور  ترجع  ثم  يرتكُه  الن 

يتسرت وان يرّبر وان حيّلل..
مكر  من  الناس  ن  ُيؤمِّ الذي  السلم(  )عليه  الؤمنني  امي  فيقول 
الل تعال هذا ليس فقيهًا، هذا المر ليس بِه جماملة، النعمة حتتاج 
ال شكر وال حاضن وال شء يقيها من الرحيل، والنسان لبد 
ان يشكر الل تعال وقلنا سابقًا ان الشكر ثقافة وان النسان دائً� 
الل  بينه وبني  يكون  ان  عليه  والنسان  تعال  الل  ويشكر  يستذكر 
ويكافئ  الل حيفظ  ينسى..  والل ل  الشاكرين  من  يكون  أن  تعال 

العبد ب� عمل..
وتعال سرتفع  تبارك  الل  أمر  ب�  اذا عملوا  العباد  اخواين  ولذلك 
كثرت  كل�  قوم؛  عند  الفحشاء  كثرت  وكل�  الشاكل،  من  كثيا 
البليا والرزايا، وكل� ابتعد الناس عن الفحشاء؛ كل� قرب منهم 
الفرج.. ونحن نؤمن بأن مشاكلنا كثيا منها لا ارتباط باألع�ل 
ُهم بهَْعضهَ  بهَْت أهَْيِدي النهَّاِس لُِيِذيقهَ سهَ اْلبهَْحِر بِ�هَ كهَ ِّ وهَ اُد ِف اْلربهَ سهَ رهَ اْلفهَ ههَ )ظهَ

..) ُهْم يهَْرِجُعونهَ لهَّ عهَ ِمُلوا لهَ الهَِّذي عهَ
الُسّنة  بِه  آذانًا واعية تسمع ما صدحت  نسأل الل تعال ان يرزقنا 
الطهرة والقرآن الكريم وان حيفظ بلدنا من كل سوء وحيفظكم 
وآخر دعوانا ان احلمد لل رب العالني وصل الل عل ممد وآله 

الطيبني الطاهرين. 
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حديثنا  حول  سابقًا  ذكرناه  ما  أستكمل  أن  أوّد  اخوايت  اخويت 
الطبقة  ان  اب��نيّ  ذلك  قبل  الشباب..  اكبادنا  بفلذات  التعلق 
فيه  الجتمع  كان  كل�  جمتمع،  أي  حيوية  ال  تؤرش  دائً�  الشبابية 
هذا  يكون  عليها؛  العت�د  يمكن   وأع�ر  كثية  شبابية  طبقات 
الجتمعات  بخلف  نشطًا،  وجمتمعًا  حيويًا  جمتمعًا  الجتمع 
الجتمع  ان  ال  متيل  فإهنا  الشبابية  الطبقات  فيها  انحرست  التي 
العجائز  جمتمع  عنُه  يعرّب  ما  أو  الكسولة،  الجتمعات  من  يكون 

ومقصودي العجائز باألع�ر.
الشبابية ُيفرتض ان تكون هي مط نظر اجلميع  الطبقات  وهذه 
باعتبار هذه الطاقة الجت�عية العامة متر من خلل هذه الطبقة، 
طبعًا هذا ل يعني انُه الهت�م الول والخي وترك بقية المور ف 
الطبقات الجت�عية.. ليس احلديث يتناول هذا اجلانب بالعكس 
لرأُي  السلم(:  الؤمنني )عليه  امي  يقول  ف بعض احلالت ك� 

الشيخ احبُّ ايلهَّ من صولة الغلم..
قطعًا هناك طبقات تعد ذخية للمجتمع عل انحاء اختصاصها، 
ذكرناه  لا   ً استك�ل  الطبقة  هذه  عن  احتدث  ان  اريد  انا  لكن 
ا، واجلنبة  سابقًا..  وأنا احتدث عن جنبتني : اجلنبة الول : ما لهَ

الثانية: ما عليها.

ا، فواقعًا هذه الطبقة الشبابية  اما ما يتعلق باجلنبة الول وهو ما لهَ
طبعًا  الهت�م،  من  مزيد  ال  وحتتاج  خاصة،  رعاية  ال  حتتاج 
أمرُه  السؤول عن الهت�م؟ هذا  الرعاية ومن  السؤول عن  من 
يتلف لكن يمكن ان تكون السؤولية مشرتكة، يعني مثلً  هناك 
أن  ف  الدولة  مؤسسات  وعل  الدولة  عاتق  عل  ُتلقى  مسؤولية 
هتتم هبذه الرشائح وأن توّفر لا مجيع الجواء الناسبة، ألن هذه 
ف  البلد  بناء  ف  عليها  يعّول  والتي  الفاعلة  الطبقة  هي  الطبقة 
ان  الفرص لبد  ايضًا بعض  الوقت احلارض  بل ف  اليام،  قادم 
ُتعطى بمساحات معينة ُتعطى ال الطاقات الشابة حتى تستكمل 

فرصتها وتبدأ بعمل اجليد بالنسبة للمجتمع.
تارة منظ�ت عامة هي التي هتتم، وتارة الرسة ب� هي ارسة هتتم 
ال  والرشاد  الناسبة  الجواء  له  وتوّفر  خاصًا  اهت�مًا  بشباهبا 

سلمة التخطيط مستقبلً .
وضعنا  ف  نلتقي  عندما  كمجتمع  نحن  الجتمع..  وت���ارة 
الجت�عي سواء كان ف السواق او ف الشارع او الساحات او 
اماكن  الجت�ع ايضًا لبد ان نرعى هذه الطبقة بشكل قد هنتم 

هبا وسأبني ف النقطة الثانية ما عليها.
ولعّله جزء اهم من الرعاية هو عدم ترك الشباب ان يسبحوا ف 

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

في 22/ ذي  القعدة الحرام  /1440هـ الموافق 2019/7/26م، تحدث قائال:

الســـيُد الصافي: بما يخّص شريحة الشباب سأتحدث عن جنبتين: 

الجنبة االولى: ما َلها، والجنبة الثانية: ما عليها
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تيارات متناقضة..
لحظوا اخواين النسان ك� قلنا في� سبق.. من الرضوري جدًا 
ان يعتمد عل نفسه لكن ليس من الصحيح ان يعتمد عل نفسِه 

ف كل شء.. هناك مسألتان مهت�ن:
النسان ف مقام ان يرتبى عل الشجاعة وعل القوة وعل البسالة 
ان  لكن  نفسه،  عل  يعتمد  ان  لبد  نعم،  عقله..  استث�ر  وعل 

يعتمد عل نفسه ف كل شء بل مشورة هذا أمر غي صحيح..
لحظوا اآلن عندنا من باب التشبيه.. عندنا الن شجرتان شجرة 
مثمرة وشجرة غي مثمرة..، الشجرة غي الثمرة من تبدأ صغية 
ال ان تكرب ولو تعّمر مئة سنة تبقى شجرة غي مثمرة، نعم، قد 
نستفيد منها من الستظلل لكن كثمرة نرجو منها ثمرا هذا ل 

يمكن..
وتارة شجرة مثمرة والشجرة الثمرة حتتاج ف البداية  ال الهت�م 
والرعاية ال ان تصل ال مرحلة يمكن ان نأخذ منها الث�ر، نعم، 
اثر  فيها  فيها ريع مستقبل  الشجرة  تتلف هي عن الول، هذه 
ترتك  ان  يمكن  ل  خاصة  رعاية  ُترعى  ان  لبد  لكن  مستقبل.. 
تكون  قد  متوت  قد  مثمرة..  شجرة  اهنا  عل  رعاية  بل  لوحدها 

بشكل عوجاء ل تكون الشجرة الؤمّلة..
ان  لبد  الذي  الوقت  ف  اليوم  شبابنا  الشباب  اخواين  ولذلك 
بعد عرشين سنة  ان نجعلهم  ان نوجههم ولبد  هنتم هبم؛ لبد 
بمقتض  الن  ترصفوها  التي  الترصفات  بعض  عل  يندمون  ل 
شبابيتهم، واعتقد هذه مسؤولية مهمة مقتض السؤولية ان يوّجه 
اآلخرين  بمسؤولية  يتعلق  ما  هذا  الصحيحة،  الوجهة  الشباب 

جتاه الشباب..
اآلن ما يتعلق بنفس الشباب..

بالنسبة ال شبابنا وابنائنا ُاحب ان ابدأ معهم هبذه القدمة..
اول ً : نحن عندما نتكلم بِلحاظ الوضع الاص الوضع النفيس 

يلتفتوا ال  ُنريد إّل الي ألبنائنا، فعليهم ان  الوضع الرتبوي ل 
ِكبارًا،  تكونوا  مل  انتم  شابًا  كان  ايضًا  معكم  يتحدث  الذي  أّن 
يعني الب عندما يتحدث معكم والستاذ عندما يتحدث معكم 
يبّينها  التي  فاللغة  شابًا..  كان  ألنُه  الشباب  مراحل  يعرف  هو 
ابتداًء  هتملوها  ل  التأّمل  بعنوان  ُخذوها  يبيّنها  التي  والنصيحة 
والبقية ل  ينسجم معكم  قد  ما  منها  توقفوا عندها وخذوا  وان� 

تطرحوه دائً� وان� تأملوا قد يكون فيه الصواب لكم..
عندما  السابق  ف  ُقلت  وان��ا  نصيحة  تسمعون  عندما  ولذلك 
الفتّوة  ان  باعتبار  النصائح  هذه  هتملوا  ل  نصيحة  تسمعون 
ِخلف  اعتقد  أمر  وهذا  هذا،  ترتكوا  ان  لكم  ُيربران   والشباب 

احلكمة..
ولِذا ُهناك فرٌق بني الِّمة والعمل وبني التمّرد والتجاوز..

فرق  هناك  لكن  للعمل،  الوّثابة  الروح  هذه  وفيكم  شباب  أنتم 
التمّرد والرفض والتجاوز..  الّمة والثابرة وبني روح  بني روح 

األول غي الثانية، الول فيها مستقبل والثانية فيها ضياع..
النسان ل يعّود نفسُه عل ان يرفض كل شء، بمجرد انا شاب 
هذا يتلف معي ومع مزاجي علهَّ ان ارفضُه وبقّوة.. هذا أمر غي 
الطاقة ف  واستث�ر  الّمة  باستث�ر  ابدأ  مّهة  نعم، عندك  صحيح، 

سبيل ان تتطور..
انا اعلم اآلن كثيا من الشباب الذين  يعانون من مشاكل الضغط 
العمل، ومشاكل ضغوطات  الضغط ف فرص  احليايت ومشاكل 
النظر  وجهة  الدف،  ضياع  احلالت  بعض  ف  ومشاكل  احلياة، 
اذكر  دائً� عندما  انا  الشباب، وطبعًا  اآلن غي مددة عند بعض 
احتدث عن عيّنة ول أعمّم الطاب، لكن هذه العيّنة التي تعاين 

لشك هتمنا فالبعض مل حيدد الدف..
هناك حالة من الوقت.. الوقت اآلن يميض والوقت كالسيف ان 

مل تقطعهُ  قطعك..
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واقعًا بعض احِلكم الشباب ان� يستثمرها، لكن لبد ان يفهم ان النجاح مل يكن حليف الُكسال والنجاح مل يكن حليف من يفّرط 
ف وقته..

إياك ان تكسل، واياك ان تعرتض بل مربر، وإياك ان تتمرد، هناك اشياء ف جمتمعنا واقعًا وانا اعلم بعض الشباب اآلن إن� يعمل 
بُحسن نّية.. ل حيق لك ان تتمرد عل أبيك وعل أّمك هذه التي محلتك وانجبتك بمجرد انك تعلمت او ضغوطات احلياة جتعل 

مربرا ان تتمرد عل ارستك وعل اخوتك.. هذا ليس صحيحًا..
اليوم الشباب مملوؤون من الطاقة ومن احل�س، نعم، النقطة الول مسؤولية من؟ لبد ان يتم هبم حتى يفّرغوا هذه الطاقة ب� 

ينفع، لكن انا احتدث كشبابنا وابنائنا عليكم ان تشعروا باألمل المدوح..
بقاء احلال من الحال، األمور تتغي، ل تهَشعر حالة الحباط عندك ألنك فشلت او مل تنجح ف قضية معينة ك� قلنا سابقًا، لبد ان 
تشعر دائً� بالقّوة، لحظوا قّصة اهل الكهف غي معلوم اع�رهم كم، والقرآن الكريم ف تعبيه عن اع�رهم يقول: )اهنم فتية 

آمنوا.....(، عرّب عنُهم فتية ألن هذه الفتّوة هبا نوع من القوة ليست القوة العضلية وان� القّوة الذهنية..
عليكم ان متّيزوا بني األشياء وعليكم ان تتثبتوا من الشياء وثقوا ان المور قطعًا ستكون ال خي، لكن النسان عليِه ان ُيرتب 

وضعه بالشكل الذي ل جيعل هناك سوداوية دائً�..
لبد من وجود أمل نحن ف بلد لُه ما لُه وعليِه ما عليِه، وانتم تعلمون انا ل ُاحب ان ادخل ف قّصة او مشاكل قد تبدأ ول تنتهي 
لكن بالنتيجة هذا قدرنا والبلد اآلن حيتاج كل فكرة وكل شاب وكل طاقة من طاقاتكم، وّجهوا انفسكم ب� يدم بلدكم وب� يدم 

ُارسكم وب� يدم انفسكم، إن� اع�لكم ُترّد اليكم..
الرجاء..  ال رعاية، والسؤولون  ان هؤلء شبابنا حيتاجون  بالواجب والسؤولية كأب وكأخ وكموقع  انا اشعر  عل كل حال 
الطرّية  قلوبكم  هذه  تكون  ان  ارجو  وشبابنا  الهت�م  انواع  بكل  الجتمع  وشبابية  الهمة  الرشحية  هبذه  هتتموا  ان  لبد  الرجاء 
بهَ هِبا من ان حياول البعض ان يستثمرها استث�رًا لُه من ِخللكم، أنتم اجّل قدرًا من أن ُتستهَغّلوا، حاولوا  حافظوا عليها من ان ُيلعهَ
ان تكونوا ك� كان اخوتكم باألمس عندما رابطوا ودافعوا عن البلد بكل ما تعني الكلمة، وحفظوا البلد والعباد وهذا تاريخ 
ناصع للبلد عل اجلميع ان ل ينساه وهو ان هؤلء الذين وقفوا دفاعًا عن البلد من اجل ان حييا البلد، والبلد الذي فيه امثال 

الشباب الواعي هو بلد يبقى حيًا ما جّد اجلديدان..
نسأل الل سبحانه وتعال السرت والعفاف وان الل تعال حيمي اجلميع ويرينا ف بلدنا كل خي وآخر دعوانا ان احلمد لل رب العالني 

وصل الل عل ممد وآله الطيبني الطاهرين.
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هل يتصف االمام علي      بصفات القائد؟ 
)4-3(

استك�ل لقول العرتض عل قيادة المام عل عليه السلم للمة 
وحسن  والدهاء  احلنكة  هي  القائد  شخصية  ف  الثانية  الصفة  ان 
وهذه  المكنة...  السائر  باقل  الحنة  من  يرجه  الذي  التخطيط 

الصفة اين مكاهنا من قيادة المام عل عليه السلم 
واله  عليه  الل  صل  الل  لرسول  حدثت  اخرى  بشواهد  نستشهد 
ولمي الؤمنني عليه السلم ، فعدم الطاعة والتمرد يكون اللل 

ف القوم وليس ف القائد وهذه شواهد من التاريخ 
استنفر رسول الل )صل الل عليه وآله(  ايضا  تبوك  1- ف غزوة 
عذر.  بدون  او  بعذر  تلفوا  منهم  الكثي  ولكن  السلمني  مجيع 
بمحاولة  وآل��ه(  عليه  الل  )صل  النبي  علم  بل  أحس  وكذلك 
اغتياله والتخلص منه بعد تلك الغزوة فامرهم بالسي من طريق 
الوادي وانفرد عنهم بصحبة حذيفة وع�ر ف الصعود عل العقبة 
ولكن ارتأى الجرمون النافقون ان يلحقوه ويعصوا امره البارش 
اسقاط  وارادوا  فارسا   12 فلحقه  اخر  طريق  من  بالذهاب  لم 
رسول الل )صل الل عليه وآله( ف الوادي وقتله ولذلك قال ك� ف 
صحيح مسلم 122/8: )ف اصحايب اثنا عرش منافقا ل يدخلون 

اجلنة حتى يلج اجلمل ف سم الياط(
الصحابة  كبار  من  وليس  العروفني  النافقني  من  هؤلء  كان  فلو 
لا ارّس النبي )صل الل عليه وآله( امرهم واس�ءهم واختص هبا 
حذيفة ولذلك اصبح حذيفة يلقب بحافظ رس رسول الل )صل 
الل عليه وآله( ف النافقني أي النافقني التخفني غي معروف النفاق 
وقد تعرض حذيفة للملحقة كي  يكشف اس�ء النافقني ومل يفعل 

.!!!
عل� ان هناك اتفاقا وإمجاعا عل عدم خروج النافقني العروفني مع 

رسول الل)صل الل عليه وآله( ف تلك الغزوة!!
الل  رسول  اراد  حيث  الميس  يوم  رزية  ف  احلال  وكذلك    -2
)صل الل عليه وآله( ان يقدموا له كتابا ودواة ليكتب لم وصيته 
وآله(  عليه  الل  انه )صل  بالرغم  ذلك  احلارضون عل  واعرتض 
بني واوضح امهية هذا الكتاب وانه امان للمة كلها من الختلف 
والضلل من بعده فقابلوا حرص رسول الل )صل الل عليه وآله( 

عل هدايتهم بالعرتاض عليه بوصفه ما ل حيسن س�عه.
3- وكذلك احلال مع امي الؤمنني )عليه السلم( فكان يأمر ول 
يطاع فتحصل الشاكل والصائب ثم لبغض عل من قبل النافقني 
يقال ان عليا ل يعرف السياسة وليس قياديا ناجحا بل رصح امي 
مني ولكنه  بأدهى  معاوية  ما  قائل: والل  السلم(  )عليه  الؤمنني 
يغدر ويفجر. ولول كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن 
كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة. ولكل غادر لواء يعرف به يوم 
)هنج  بالشديدة.  أستغمز  ول  بالكيدة،  أستغفل  ما  والل  القيامة. 

البلغة(.
ويرد عل هذا الدعاء ايضا بشكل واضح حيث قال: )قاتلكم الل 
لقد مألتم قلبي قيحا. وشحنتم صدري غيظا. وجرعتموين نغب 
)جرعة( الته�م )الم(أنفاسا ) جرعة بعد جرعة(. وأفسدتم عل 
رأيي بالعصيان والذلن حتى لقد قالت قريش إن ابن أيب طالب 
رجل شجاع ولكن ل علم له باحلرب لل أبوهم وهل أحد منهم 
أشد لا مراسا وأقدم فيها مقاما مني لقد هنضت فيها وما بلغت 
الستني.ولكن ل رأي لن ل  ذا قد ذرفت عل  أنا  العرشين، وها 

يطاع( هنج البلغة 70/1 خطبة 27.

a
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نصوص فقهية

� ممد بن احلسن بإسناده عن احلسني بن سعيد، عن محاد، عن حريز ، عن زرارة، قال قلت له: الرجل ينام وهو عل وضوء، 
أتوجب الفقة والفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العني ول ينام القلب واألذن، فإذا نامت العني، والذن، 
والقلب، وجب الوضوء، قلت: فإن حرك عل جنبه شيئا ومل يعلم به؟ قال: ل، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى جييء من ذلك 

أمر بني، وإل فإنه عل يقني من وضوئه، ول تنقض اليقني أبدا بالشك، وإن� تنقضه بيقني آخر.
� عن معاوية بن ع�ر، قال: أبو عبد الل عليه السلم: إن الشيطان ينفخ ف دبر اإلنسان حتى ييل إليه أنه قد خرج منه ريح، ول 

ينقض الوضوء إل ريح تسمعها، أو جتد رحيها
� عن سعد، عن أيب عبد الل عليه السلم قال: أذنان وعينان، تنام العينان ول تنام األذنان. وذلك ل ينقض الوضوء، فإذا نامت 

العينان، واألذنان انتقض الوضوء.

باب أن البول والغائط، والريح، والمني، والجنابة، تنقض الوضوء
 � عن زرارة، عن أحدمها عليه� السلم قال: ل ينقض الوضوء إل ما خرج من طرفيك، أو النوم.

طرفيك  من  يرج  ما  فقال:  الوضوء؟  ينقض  ما  السلم  عليه�  الل  عبد  وأيب  جعفر،  أليب  قلت  قال:  ايضا،  زرارة  وعن   �
األسفلني، من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إل أن تكون 

تسمع الصوت.
� وعن ممد بن احلسن، عن سهل بن زياد، عن ممد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أيب بصي، عن أيب عبد الل عليه السلم، 
قال: سألته عن الرعاف، واحلجامة، وكل دم سائل فقال: ليس ف هذا وضوء، إن� الوضوء من طرفيك الذين أنعم الل هب� 

عليك.
 - وعن ممد بن حييى، عن أمحد بن ممد، عن ممد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلم عن الناصور 

، أينقض الوضوء؟ قال: إن� ينقض الوضوء ثلث: البول، والغائط، والريح.
� عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلم قال: إن� وجب الوضوء مما خرج من الطرفني خاصة، ومن النوم دون سائر 
األشياء ، ألن الطرفني مها طريق النجاسة، وليس لإلنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إل منه�، فأمروا بالطهارة عندما 

تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم
� عن فضالة، عن حسني بن عث�ن، عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الل )عليه السلم( عن 
الفقة والفقتني، فقال: ما أدري ما الفقة والفقتني، إن الل تعال يقول: ﴿بل اإلنسان عل نفسه بصية﴾ ، إن عليا )عليه 

السلم( كان يقول: من وجد طعم النوم فإن� أوجب عليه الوضوء.

باب انه ال ينقض الوضوء ااّل اليقين بحصول الحدث، دون الظن والشك 
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استفتاءات شرعية

السؤال : هل جيوز اإلحرام بالنذر من مطار جدة ؟
اجلواب : جيوز الحرام بالنذر الصحيح من مطار جدة .

السؤال : لو ضاق وقت اداء عمرة التمتع. فهل يصح له الحرام 
للحج من مطار جدة بالنذر ويذهب ال عرفات، ثم يأيت بعمرة 

مفردة بعد الفراغ من اع�ل احلج ؟
اجلواب : ل يصح ذلك لن كانت عليه حجة السلم .

اليقات ولكنه  قبل  نذرالحرام  اذا  الحرام  يبطل  : هل  السؤال 
خالف وأحرم من اليقات ؟

اجلواب : مل يبطل إحرامه ولكن جتب عليه كفارة خمالفة النذر إذا 
كان متعمدًا .

السؤال : ما الذي يرتتب عل من أحرم بالنذر لعمرة التمتع هبذه 
الصيغة )لل عّل نذر ان احرم من هذا الكان(؟ وهل هذه الصيغة 

باطلة ؟
الذكورة مل مل اشكال فلبد  بالصيغة  النذر  اجلواب : صحة 
من رعاية الحتياط ولو بتجديد الحرام بنذر آخر قبل اليقات 
او جتديد الحرام من اليقات نفسه، ولو أتى باع�ل عمرة التمتع 
اشكال  عمرته  صحة  ففي  باحلكم  منه  جهًل  الول  بالحرام 
ويمكن الرجوع ف هذه السالة ال جمتهد آخر مع رعاية العلم 

فالعلم .

السؤال : هل جيوز للناذر ان يقول )الل عّل نذر ان احرم ( بدل 
غي  من  الحرام  ف  اشكال  هناك  وهل   ) احرم  ان  عّل  لل  من) 

اليقات ف الصيغة الذكورة ؟
اجلواب : ف صحة النذر هبذه الصيغة )األول( اشكال وبالنتيجة 
ففي صحة العمرة اشكال ول يصح الحرام ال من اليقات وما 

حياذيه او مما قبله بنذر صحيح .

السيارات غي  يركب  ان  يستطيع  بالنذر هل  حُيرم  : من  السؤال 
ذلك  ف  إشكال  وجود  يدعي  من  فهناك  الطائرات  أو  الكشوفة 

عند س�حة السيد )دام ظله( ؟
للتظليل  مستلزما  كونه  مع  اليقات  قبل  اإلحرام  نذر   : اجلواب 
عل  الطر  من  التسرت  وكذا  الشمس،  من  التسرت  )وهو  الحرم 
الحوط وجوبا( مل اشكال، نعم اذا مل يستلزم ذلك بأن يركب 
السيارة السقفة ونحوها ف الليل في� اذا مل تكن الس�ء ممطرة فل 

إشكال .

السؤال : ما هي الصيغة الجزية لنذر اإلحرام قبل اليقات؟ وهل 
يصح بكل نوعيه الطلق والعلق ؟

اجلواب : يكفي ف نذر اإلحرام العلق ان يقول مثًل: )لل علهَّ ان 
أحرم من جّدة إن وصلتها سالًا( وف نذر اإلحرام الطلق ان يقول 

)لل علهَّ ان أحرم من جّدة( والثاين صحيح كاألول .

السؤال : اعتمرت من مطار جدة بالنذر بالقول: )لل عّل أن ُاحرم 
للعمرة الفردة من هذا الكان( ودخلت مكة مرما بسيارة مظللة 

ف� احلكم ؟
كان  إذا  »شاة«  التظليل  كفارة  وعليك  الحرام  يصح   : اجلواب 

ذلك أثناء النهار أو مع هطول الطر ليًل .

الحج - اإلحرام بالنذر
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ويدعو لتسريع العمل لقرب شهر محرم الحرام

الشيخ الكربالئي يتفقد مشروع صحن العقيلة زينَب »عليها السالم« 

االحرار/ حسين نصر -  تصوير/ رسول العوادي 

تفقد سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة مشروع صحن 

العقيلة زينب )عليها الس���الم( ميدانيا وأكد سماحته على تسريع وتيرة العمل لمراحل البناء في مشروع 

صحن العقيلة )عليها السالم( لقرب شهر محرم الحرام.
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أكد ذلك الهندس )حسني رضا مهدي( مسؤول قسم الشاريع الندسية بالعتبة القدسة، 
مضيفا ان الشيخ الكربلئي قّدم بعض النصائح التي تسهم ف تذليل العوقات وإجياد 
احللول الناسبة، مبينا عل امهية اك�ل الرشوع الذي يشمل النشآت الدمية واإلدارية 
ألنه يوفر مساحات كبية للزائرين وإلقامة الشعائر احلسينية اثناء الزيارات الليونية 
، موضحا ان زيارة الشيخ )عبد الهدي الكربلئي( تأيت ضمن سلسلة من الزيارات 
التكررة للمرشوع لإلطلع عل اخر الع�ل وحث الهندسني والفنيني عل اك�ل اكرب 

قدر ممكن من الع�ل النشائية للمرشوع.
مشيا ال  ان كوادر القسم تواصل أع�لا  ف الرشوع عل ثلث مراحل، الرحلة الول  
تم انجازها عل مساحة  )50( الف م2 عل الرض وبمساحة بناء )160( الف م2، 
حتوي عل  رساديب وبناء حتت األرض اضافة ال مساحات جديدة لدمة الزائرين 
ألداء مراسيم العبادة) كالصلة والزيارة وأداء الشعائر احلسينية(. ويضيف مهدي، اما 
الرحلة الثانية التي تتضمن اع�ل حفريات الكتل الكونكريتية لستك�ل اجلزء الثاين 
من النفق الذي يمتد من شارع قبلة المام احلسني )عليه السلم( ال بعد مرقد العلمة 
ابن فهد احلل  وقد بلغ نسبة النجاز فيها ال  ) 65( % ونأمل ان تصل ال )80( % 
قبل زيارة شهر مرم احلرام, وتابع قائًل، ان الرحلة الثالثة وهي مرحلة النهايات وختم 
الرشوع وذلك من خلل انجاز اعمل ) تغليف الكاش الكربلئي - اع�ل الرمر- 
اع�ل التذهيب- وأع�ل الشب - اع�ل قبة التل الزينبي( وغيها. موضحا ان هذه 
يمكن  أنه  والتربيد- مؤكدا   الكهرباء  منظومات -شبكة  اليها عمل  الع�ل يضاف 
استخدام الرشوع مؤقتا قبل ان تنتهي الرحلة الخية خاصة ف الزيارات الليونية، 
مشيا ال ان كوادر القسم قد اعدت تصاميم الرحلة الثالثة، وبعد زيارة الربعني نبدأ 

ف اجلزء الول من الرحلة الثالثة وهي نتفيذ اع�ل النطقة الدمية.

ويذكر ان مش���روع صحن العقيلة )عليها الس���الم ( س���يضم عدة منش���آت لخدمة الزائرين أهمها التل الزينبي وخيمة 
الفس���طاط اضافة الى مراك���ز ثقافية متمثل���ة بمكتبة مس���احتها )900م2( لمختلف الكتب والعل���وم وإقامة متحف 
بمس���احة )5,000 م2 ( بأربعة طوابق لعرض مقتنيات العتبة الحس���ينية المقدس���ة والمحفوظة في المخازن حاليا، اضافة 

الى إنشاء مضيف االمام الحسين )عليه السالم( من اربعة طوابق يستوعب اكثر من )3000( شخص. 
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العتبة الحسينية المقدسة 

تعقد ندوة علمية تمهيدا لمؤتمر الغدير العالمي االول 

تواصل االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة عقد اجتماعاتها وندواتها التحضيرية 
تمهيدا إلقامة مؤتمر الغدير العلمي العالمي االول في شهر تشرين الثاني من العام 
الجاري، فقد ش���هدت قاعة س���يد االوصياء في الصحن الحس���يني الش���ريف اقامة ندوة 
علمية تحضيرية حملت عنوان »الغدير في مصادر االس���المي« )للش���يخ امير تقدمي( 

من حوزة قم المقدسة بحضور فضالء واساتذة الجامعات العراقية.

االحرار: حسنين الزكروطي / تصوير احمد القريشي

الشيخ امير تقدمي
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العتبة الحسينية المقدسة 

مؤمتر  سكرتارية  عضو  عطية  احلسن  عبد  لواء  الدكتور  وحتدث 
الغدير العلمي العالي قائل: »عملنا عل عقد  سلسلة من الندوات 
الول  العالي  العلمي  الغدير  مؤمتر  إلقامة  متهيدا  التحضيية 
1441ه�   عام  من  الول  ربيع  شهر  ف  اقامته  الؤمل  من  والذي 
والوافق 2019/11/23م  برعاية المانة العامة للعتبة احلسينية 
العراق  اجلامعات  الفضلء واساتذة  القدسة، واليوم نجتمع مع 
ف ندوة علمية حتضيية  سادسة  حتت عنوان »الغدير ف مصادر 

السلمي« للشيخ امي تقدمي من حوزة قم القدسة«.
باجلانب  يتعلق  ما  فمنها  الؤمتر  م��اور  »تعدد  عن  عطية  ون��وه 
يتعلق  ما  ومنها  واحلديثي  القرآين  ال  اضافة  والفقهي  العقدي 
باجلانب الجت�عي والنفيس والقضايا الرتبوية والسترشاقية وما 

ال ذلك«. 

مشيا ال ان  الدف الساس من هذا الؤمتر يتمثل ف نرش الثقافة 
الغديرية ف الجتمعات السلمية والوساط الكاديمية. 

من  وبتوجيه  للمؤمتر  النظمة  اللجنة  »عمدت  عطية:  واضاف 
التويل الرشعي للعتبة احلسينية القدسة س�حة الشيخ عبد الهدي 
»السكرتارية  بعنوان:  خاصة  سكرتارية  تشكيل  ال  الكربلئي 
هذه  عمل  وي��ك��ون  العالي،  العلمي  الغدير  لؤمتر  الركزية 
والتحضيية  العلمية  الجت�عات  اقامة  ف  متمثل  السكرتارية 
للبحوث  است�رة  ووضع  الشاركة،  البحوث  استقبال  ال  اضافة 

وتقويمها وفق التقويم العمول به  ف اجلامعات العراقية«.
متثلت  العريب  الوطن  لباحثني من  بحثية  »هناك مشاركات  وتابع 
العربية كذلك مشاركات  ف دول سوريا ولبنان ومجهورية مرص 
من  لسي�   اجانب  مسترشقني(   و  )مستبرصين  لباحثني  اجنبية 

دولة الانيا«.
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تشرَف وفٌد من أئمة وخطباء مساجد مملكة بريطانيا، بزيارة العتبات المقدسة في كربالء، 

وضمَّ الوفد عش���رين ضيفا من االخوة علماء أهل الُسنة، بحسب الشيخ عقيل الحمداني احد 

خطباء شعبة التبليغ الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة، 

والذي كان في استقبال الوفد في دار الضيافة في الصحن الحسيني الشريف. 

وفد أئمة وخطباء مساجد بريطانيا 

يتشرف بزيارة اإلمام الحسين )عليه السالم( 

األحرار : ضياء األسدي / تصوير : احمد القريشي 
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الرشعي  التويل  توجيهات  »ضمن  احلمداين:  الشيخ  وأضاف 
ألهل  الحبني  الكرام  بالضيوف  اللقاء  القدسة  احلسينية  للعتبة 
خلل  جرت  ماور  ثلثة  عن  منوها  السلم(،  )عليهم  البيت 

اللقاء.
 – السلم(  البيت )عليهم  اهل  ال اسلم  العودة  أولا: رضورة 

السلم الصيل البعيد عن التهميش والقصاء والتكفي- .
في� كان الحور الثاين ف امهية ان نكون مجيعا حتت خيمة المام 
الُسنة  مها  جناحان  له  الس��لم  وان  السلم(  )عليه  احلسني 
السيد   العل  الديني  الرجع  س�حة  عليه  اكد  ما  فهو  والشيعة، 

عل احلسيني السيستاين ) دام ظله الوارف(«.
العليا  الدينية  الرجعية  ثالث الحاور في� قدمته  واضاف: » كان 
دعم  من  القدستان  والعباسية  احلسينية  العتبتان  به  قامت  وما 

لوجستيا للمناطق الحررة التي كان يقطنها أهل الُسنة«.
وحتدث عث�ن الزهري مسؤول الوفد قائًل: » نحن ائمة وخطباء 

ف الساجد والراكز الدينية ف بريطانيا اتينا للدراسة والتعلم مع 
وكربلء  لبغداد  زيارة  لنا  كانت  وقد  العراق  ف  الشيعة  الخوة 

القدسة وكذلك النجف الرشف«.
وأكد األزهري إن التواجد ف رحاب مرقد المام احلسني )عليه 
عل  وتبعث   روحانية  فاألجواء  وارتياح،  رسور  مل  السلم( 

الطمئنان«.
لديم  ليست   الُسنة  اه��ل  بعض  بريطانيا  ف  ان   « وأوض��ح   
معلومات عن الشيعة ونحن ان شاء الل سنسافر ال بلدنا لننقل 
ما محلناه من رسالة وننرشها نيابة عن الشيعة الحبني، معربا عن 
شغفه بالمتنان عّ� قدمته الرجعية الدينية العليا من خدمة ألبناء 

الُسنة ف العراق ضد داعش«.
من  الوفود  زيارات  سلسلة  ضمن  تأيت  الزيارة  هذه  ان  ويذكر: 
عل  القدسة  احلسينية  العتبة  تستقبلها  وخارجه  العراق  داخل 

مدار السنة.

عثمان االزهريالشيخ عقيل الحمداني
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مركز السيدة زينَب الكبرى »عليها السالم« الصحي

اسهاما من العتبة الحسينية لتقديم خدمات صحية متخصصة للعيون واالسنان 
تم انشاء مركز طبي متخصص لهذه االختصاصات وهي:

الوحدات  للعيون:  الجراحي  السالم(  )عليها  الكبرى  زينب  السيدة  مركز   : اوال 
امراض  البصر،وحدة  فحص  العيون،وحدة  طبيب  االتي:وحدة  وتشمل  التشخيصية 

القرنية،وحدة داء الزرقاء،وحدة الشبكية. 
 ثاني�����������ا : مركز السيدة زينب الكبرى )عليها السالم( الجراحي لالسنان:  الوحدات 

التشخيصية والعالجية وتشمل االتي :
اشعة  واالسنان،وحدة  الفم  جراحة  الجذور،وحدة  حشوات  وحدة  الحشوات  وحدة 

االسنان،وحدة جراحة الوجه والفكين. 
علمًا ان الجهة الممولة هي الموازنة االستثمارية لديوان الوقف الشيعي الموقر.

مكان المشروع / كربالء المقدسة  مجمع سيد الشهداء الخدمي 
a
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العتبة الحسينية المقدسة تحتضن الملتقى  القرآني النسوي  الثاني

تحت شعار ) تمثيل العراق شرف للجميع (...

احتضن���ت دار القرآن الكريم التابعة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة الملتق���ى الوطني الثاني 
للجهات القرآنية النسوية في العراق الذي يقيمه المركز الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان 
للوقف الشيعي تحت شعار ) تمثيل العراق شرف للجميع (، بمشاركة ممثالت الجهات القرآنية 
في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة ، اضافة الى المراكز والمؤسسات القرآنية.

االحرار /  حسين نصر 
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النسوي  القرآين  الركز  مسؤولة  الطوري(  أمل   ( السيدة  وقالت 
ف العتبة احلسينية القدسة لجلة )الحرار( :  ان الدار احتضنت 
العراق  ف  القرآنية  والؤسسات  الثاين  النسوي  القرآين  اللتقى 
لغرض التباحث والتداول لتنظيم مسابقة النخبة الوطنية النسوية 
حلفظ  وتلوة القرآن الكريم  الؤهلة للمسابقات الدولية  والعت�د 
عل آلية تؤهل التسابقات من الحافظات ومناقشة المور الفنية 

للمسابقات السابقة لتلقي السلبيات واألخذ باإلجيابيات .
من جهته بني القارئ )رافع العامري( مدير الركز الوطني لعلوم 
القرآن الكريم: ان اللتقى شهد التفاق عل بعض المور الفصلية 
التي من شأهنا النهوض بمسابقة النخبة القرآنية الوطنية النسوية، 
اول  التسابقات  تدم  التي   بالتوصيات  خرج  اللتقى  ان  مؤكدا 
التمهيدية  الرحلة  ف  متسابقات   )10( لكل  قارئتني  ترشيح 
واحدة  قارئة  ترشيح  سيتم  في�  للحافظات  ومثلها  مافظة   لكل 
للحافظات،   ومثلها  القدسة  العتبات  من  متسابقات   )10( لكل 

األوائل  واحلافظات  القارئات  تأهيل  تضمن  التفاق  ان  مبينًا 
الشاركة ف  الايض وممن مل حتصل عل فرصة  العام  ف مسابقات 
القبلة مبارشة، منوها ال  النخبة  السابقات الدولية ال مسابقات 
الوطنية  النخبة  لسابقة  مافظة  التلوة ف كل  اعت�د مرشحي  ان 
الثانية عرشة بعدد قارئ واحد لكل عرشين مشاركا وإذا زاد عدد 
الشرتكني بالحافظة الواحدة عل )20( يتم صعود قارئني فإن زاد 

عل )40( سيصعد ثلثة قراء.
القدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الكريم  القرآن  دار  ان  ويذكر 
تأسست ف السابع والعرشين من شهر رجب من العام )1429( 
القدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  التويل  ومباركة  برعاية  هجرية 
القرآن  ثقافة  تنرش  لكي  الكربلئي  الهدي  عبد  الشيخ  س�حة 
احلرم  من  انطلقا  السلمي  والعامل  العراق  ف  وعلومه  الكريم 

القدس لإلمام احلسني )عليه السلم(.
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اعلن قسم التنمية الزراعية ف العتبة احلسينية القدسة، عن مواصلة 
العمل ف الدن الزراعية لرفد مراكز التسويق والبيع البارش بأجود 

انواع النتجات الزراعية واحليوانية.
ان  القسم  رئيس  الشمري  عوز  عدنان  الزراعي  البي  وق��ال 
»العمل مستمر ف الدن الزراعية ويسي وفق الطط لرفد السوق 

بالرضوات والنتجات احليوانية«.
واوضح ان »الطة تشمل رفد السواق الركزية ف كربلء وبعض 
من  احلايل  للموسم  طن    )500( من  بأكثر  الجاورة  الحافظات 
ماصيل الط�طم والباذنجان واليار والفلفل والبطاطا والباميا«.

الحل  النتاج  بدعم  تساهم  احلسينية  »العتبة  ان  عوز  واضاف 
وض�ن  الصعبة  العملة  عل  للحفاظ  العراقي  القتصاد  ودعم 
اوجه  من  وجه  اي  منع  ال  باإلضافة  العراق  من  خروجها  عدم 

الستياد الزراعي مستقبل«.
واشار ال ان »هنالك خططا لزيادة ومضاعفة النتاج لدعم كل 

الحافظات العراقية بأجود انواع النتوجات«.
تنتجها مدينة المام احلسني  التي  النتوجات  ولفت ال ان »مجيع 
)عليه السلم( الزراعية ومدينة ايب الحرار ومدينة سيد الشهداء 
السمدة  وليس  العضوي  الس�د  عل  تعتمد  منتوجات  هي 
عن  والبتعاد  النتج،  وجودة  طعم  عل  احلفاظ  ألجل  الصناعية 

العراض اجلانبية«.

الشيخ  القدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  التويل  س�حة  ك��ّرم 
ف  األول  الفائز  يعقوب  صباح  حسني  احلسيني  النشد  الكربلئي 
مسابقة قناة الطليعة للرواديد احلسينيني وهو من أهايل ناحية سيد 

دخيل ف  مافظة ذي قار بحضور ذويه.
والبقاء عل  الرتاث والوروث  بأصالة  وأكد س�حته عل الهت�م 
الدرسة احلسينية األصيلة التي سار عل هنجها خدام النرب احلسيني 
الرضا  والل عبد  الزغي  الل محزة  منهم  األول وذكر  الرعيل  من 
الدرسة من  النجفي والل وطن )رمحهم الل( ومن سار عل هذه 

األجيال التعاقبة.
ومن اجلدير بالذكر ان شعبة الصوت احلسيني ف قسم النشاطات 
العامة ل تزال مستمرة ف البحث والتحقق من األصوات احلسينية 
العراق  مافظات  خمتلف  ف  الوطنية  مسابقاهتا  عرب  األصيلة 
تصدح  التي  الشابة  األص��وات  تلك  لدعم  الستمرة  وال��دورات 

حناجرها ف مديح وحب أهل البيت )عليهم السلم(.

العتبة الحسينية تكّرم منشدا حسينيا 
برَع بصوته في إحياء التراث االصيل 

مزارع العتبة الحسينية المقدسة
تساهم بتحجيم االستيراد  وسّد حاجة السوق العراقي
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كرمت وحدة التعليم القرآين التابعة لشعبة التبليغ 
التابع  الدينية  الشؤون  قسم  ف  النسوي  الديني 
للعتبة احلسينية القدسة الفائزات ف مسابقة )ورّتل 
أقامته  حفل  خلل  عرشة،  احلادية  ترتيل(  القرآن 
عل قاعة خاتم األنبياء ف الصحن احلسيني الطهر.
انتصار فاضل مسؤولة وحدة  ورّصحت األستاذة 
هبدف  ليومني  السابقة  استمرت  القرآين:  التعليم 
قراءة  ف  النسوية  والواهب  الطاقات  اكتشاف 
القرآن الكريم وترتيله لتنميتها وإعدادها لسابقات 
حلقات  ف  وضمها  لستقطاهبا  وكذلك  أخرى، 

القرآن الكريم التابعة لوحدة التعليم القرآين.
السابقة  الشاركات ف  أن عدد  ال  وجتدر الشارة 
بلغهَ )185( متسابقة، تنافسن إلحراز ثلثة مراكز 
أح��رزن  ممن  ف��ائ��زات  عرش  تكريم  تم  ك�  أول، 

درجات عالية..

شهدت مدينة كربلء القدسة ومدن الزائرين التابعة للعتبة احلسينية القدسة 
فيها توافد حجاج بيت الل احلرام من كافة الحافظات العراقية إل كربلء.

قبل  حاج  الف   24 لستقبال  ابواهبا  الحافظة  ف  الزائرين  مدن  وفتحت 
تفوجيهم وتوجههم لزيارة الديار القدسة.

وبدأت مدن الزائرين الثلث باستقبال احلجاج التوجهني ال الديار القدسة 
برا من خمتلف الحافظات الش�لية واجلنوبية والغربية، وفق برنامج استقبال 
الرحال ف  الف حاج سيحطون  ان 24  يوما حيث  لدة 12  يستمر  احلجاج 

مدن الزائرين قبل عملية التفويج عرب منفذ عرعر.
الطعام  خدمات  عن  فضل  للمبيت  الكيفة  القاعات  الزائرين  مدن  وهيأت 

وتوفي باصات لنقل احلجاج ال العتبات القدسة ألداء الزيارة.
وكافة  القدسة  كربلء  ورشطة  األوسط  الفرات  عمليات  قيادة  ان  ويذكر 
الطرق للحجاج من  تأمني كافة  السلحة لا دور كبي ف  القوات  تشكيلت 
النفذ  عرعر  منطقة  إل  وصول  والنخيب  الجاورة  الحافظات  ومن  كربلء 

العراقي السعودي.

تكريم الفائزات في مسابقة

)ورّتل القرآن ترتيال( 

في الصحن الحسيني المطهر

مدن الزائرين في كربالء تواصل استقبالها

 لحجاج بيت اهلل الحرام

من اجل تقويم سلوكيات الشباب من مرتادي القاهي وتاركي الدراسة  اطلق مركز رعاية الشباب التابع للعتبة احلسينية القدسة 
بطولة رياضية ل�يس كرة القدم شملت )16( فريقا بالتعاون مع مديرية شباب ورياضة كربلء القدسة.

وقال الكابتن )عل عباس( مسؤول النشطة الرياضية ف الركز: »افتتحت ف قاعة احلكيم الغلقة لأللعاب الرياضية بطولة ل�يس 
كرة القدم للشباب  من مرتادي القاهي بمشاركة ) 16 ( فريقا منهم ف مركز مدينة كربلء واطرافها.

مبينا الدف من اقامة هذه البطولة الرياضية هي لتشجيع شباب القاهي عل ممارسة الرياضة وكرة القدم واستغلل اوقات فراغهم 
ب� يناسب طاقتهم ورغباهتم بكوهنا  من المور الحببة لديم وبالتايل جذهبم وشّدهم ال الؤسسة الدينية فضل عن اعطائهم بعض 

النصائح والتوجيهات التي قد تنفعهم ف حياهتم اليومية وتوجيه تفكيهم نحو الجتاه المثل وتقويمهم بدنيا وفكريا وعقائديا«. 

مركز رعاية الشباب ينّظم برامج تستقطب مرتادي المقاهي 
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حميد حلمي زادة في ذكرى استشهاد اإلمام محمد الجواد )       ( 

و)المدينُة( تنَحُب 
َب��������غ��������داُد ت����ب����ك����ي و)امل��������دي��������ن��������ُة( ت����ن����َح����ُب 
ن������������زَل املُ�����������������ص��������اُب ب���������������اآِل ب������ي������ِت حم����م����ٍد 
ع��������اِف وَج������م������ِرِه  ���������مِّ ال��������زُّ م�����ن َغ�����ي�����َل�����ِة ال���������صُ
وُع�����ي�����ُن�����ُه  االإم���������������اِم  ُروُح  ب��������������ِه  �����ْت  ف�����ا������صَ
اأن�������������ص������اُر ن�����ه�����ِج ال�����ط�����اه�����ري�����َن ت�����ق�����اط�����ُروا 
�����ص����لَّ����ى ع����ل����ى ال���������ص����ب����ِط ال�������ص���ه���ي���ِد َوري������ُث������ُه 
م������ا ك���������اَن ذن���������ُب ح����ف����ي����ِد اأح�������م�������َد ج������اِرع������ًا 
�����ب�����ْت َم�����ق�����ال�����ي�����َد اخل�������اف�������ِة ُع������ن������َوًة  َغ�����������صَ
�����ج�����وِن ب����ج����ن����ِب دج������ل������َة م��������اأمٌت  ي����������وَم ال�����������صُّ
ه������و ح������ام������ُل ال���������ِع���������ْبِء ال�����ك�����ب�����ِر اإم������ام������ًة 
ُم�����ل�����ِي ال����غ����ي����اِه����ِب ع�������ْن ق�����ل�����وٍب اأ������ص�����م�����َرْت 
ع�����ِزُف�����������وا ع������ِن ال���������ّدن����ي����ا ال��������َغ��������ُروِر م���ف���ات���ن���ًا 
ت������اري������ُخ������ن������ا ���������ص��������اٍو ول������ي�������������سَ ُي�����غ�����ي�����ُب�����ُه 
ِل�������م���ْن  ُج�����ِع�����ل�����ُت  اإم�����������������َرٌة  االإم��������ام��������َة  اإنَّ 
وُب������ن�������������و حم������م������َد ه��������م م���������ع���������ادُن ح����ك����م����ٍة 
ه�������م ���������ص��������ادُة ال�����دن�����ي�����ا وك�����������لُّ َم������راِم������ِه������م 
ي�������ا اأّي��������ه��������ا ال�����������ص�����ب�����ُط اجَل������������������واُد حت����ي����ًة 
ه�����َوَت�����ُه�����م�����ا  �������ت�������اِن  ُق�������بَّ ال�����ك�����اظ�����م�����ي�����ِة  يف 
ٍة  �������ص������ِم������ع������ْت و�������ص������ي������َة اأح��������م��������د مَب����������������ودَّ
ف��������اأَت��������ْت َم�����������ص�����اِه�����َده�����ْم ت���������ص����مُّ ن�������ص���ائ���م���ًا 

ُب ���������ب����ِط ال�����ت�����ق�����يِّ َت���������َغ���������رُّ ف�����ُظ�����ام�����ُة ال���������صِ
ُب َف�����������ج�����������واُد ط�������������ه ظ��������ام��������ٌئ وُم�����������������ع��������ذَّ
ي�����غ�����ل�����ي ح����م����ي����م���������ًا واحَل���������������ص�������ا ي����ت����لَّ����ه����ُب
ي�������رُق�������ُب ج�����ل�����������ي�����ٍل  ربٍّ  اىل  َت����������رُن����������و 
وِل���������َف����ق���������د ق�����ائ�����ِد اأُّم�����������������ٍة ه�������ْم َم���������ْن���������َدُب
����ُب ه����������ادي اخَل�����ِل�����������ي�����ق�����ِة واالم���������������اُم ال����ط���������يِّ
�����ّم ال�������ص���غ���ي���ن���ِة م�����ن َي�����������ٍد َت���������ص���������رِه����ُب؟ ������صُ
ُب ������لَّ�������������ْت ي����������ٌد ل����ل����غ����ا�����ص����ب����َن ُت���������������َع�������ذِّ �������صُ
َي����ن����ع����ى اجل�����������������واَد وع�����اِل�����������م�����ًا ُي�������ص���ت���ط���َل���ُب
َم��������ْذَه��������ُب امل����������ك����������اِرِم  ويف  املُ�����������������راِد  ب���������اب 
�����ُب �����عِّ ُت�����������صَ مَت�������������لُّ  ال  وك���������ان���������ْت  ًا  ����������ص���������رَّ
ب�������ل ط�����لَّ�����ق������ُ�����وه�����ا واحل�������ق�������ائ�������ُق ُت�������������ْع������ِرُب
ُب �����ُب اأح���������م���������دًا وم�������ك�������ذِّ ِع��������ْل��������ٌج ُي�����������ن�����ا������صِ
�������َي ال����ع����ل����ي����ُم وب�������االإم�������ام�������ِة اأوَج������������ُب ر��������صِ
اأْن�����������ُج�����ُب ُه�������������ْم  ب������ل  اهلِل  َوْح�����������ي  ووع������������اُء 
������ُب خ�����������ُر ال�������ع�������ب�������اِد وُاّم�������������������������ٌة َت������ت������وثَّ
اأرَح���������������ُب خ����������ٌر  وث������������������راَك  ت�����ن�����َت�����ه�����ي  ال 
ُب ب��������اخل��������اِف��������َق��������ِن ق������������واِف������������ٌل ت������ت������ق������رَّ
�����ُب ل�������اأق�������رب�������ن وِع������������������رٍة ُه�������������ْم َم�����ك�����������صَ
ط�����ف�����ح�����ْت ب������ك������لِّ ُم������������������روءٍة ُت�����������ص�����ت�����ع�����َذُب

a

تبكيَبغـــــداد
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للوارثيَن أرضناعلي جودة الرفاعي
ي��������ا ط�����ل�����ع�����ة امل��������ه��������دي ب�����������اهلل اأ�������ص������رق������ي
ل���ي���ل���ن���ا ذا  م���������ص����ى  ج���������ور  م�������ن  ط���������ال  ق�������د 
ظ���ن���ه���م يف  م���������رق���������دا  يل  ه���������دم���������وا  ق���������د 
اأت��������ى ف�����ج�����ر  ذا  االإ�����������ص����������ام  اأم�������������ة  ي��������ا 

ا������ص�����رع�����ي  و  ب��������ل  ل�����ل�����ظ�����امل  ت�����رك�����ن�����ي  ال 
امل����ن����ق����ذ االإم������������������ام  ح������ي������ث  اإىل  ��������ص�������ري 
اأت��������ى وع�����������د  ذا  االآم������������������ال  ب��������ه  ت�������زه�������و 

واأن�������ه�������ي ل�����ي�����ايل اجل����������ور ف����ي����ن����ا وا�����ص����دق����ي
ي�����ك�����ف�����ي ه���������وان���������ًا اأم��������ت��������ي ه�����ي�����ا ان����ط����ق����ي
ي����رت����ق����ي ب��������ل  اأم���������رن���������ا  ي���������ص����ي����ع  ل��������ن  ال 
ف���ا����ص���ت���م�������ص���ك���ي ب�����ال�����ع�����روة ال�����وث�����ق�����ى ث��ق��ي
احل���ق���ي  ه����ي����ا  ال������ه������دى  ح����ي����ث  اإىل  ������ص�����ري 
ب���ق���ي م�������ا  اأح�������ل�������ى  ال��������زاك��������ي  غ���������ص����ن����ه  يف 
ب������ال������زاه������ق ط������غ������ى  اإن  ل����ل���������ص����ف����ي����ه  ال 
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حيدرعاشور

كلُّ دمائك قد ُنزفت
 مْن يمنحك دمًا ؟

فليْعُلو  منك،  ال��روح  اقربت  وال�صريح،  منحرك  بَن  كال�صمِت  حلظٌة 
النحيب.. فدمك احلي الطهور، ال يزال يهّب بوجه الظاملن، وال يزال  
ينزف من اجل املظلومن، وميتد يف قلب االر�س، يجيء من نب�س الراب، 
مينحك اأمانًا وينتظر ان نداوي جرحه بال�صام ونب�صر الّنور. هو حلم  
وال اأبّرئ دمي من ع�صقِه، رغم ان العناكب الباغية تر�صد ن�صيج القلوب، 

والاهثن وراء الت�صلط يف كل الع�صور يغازلون مراياهم يف احلريق.  
تتو�صل  وه��ي  حدقتي  ابي�صت  وجدثك،  قبتك  بن  كال�صمِت  حلظة 
يف  واأب��ح��ر   �صريحه،  على  واتكئ  تهرول  وج��راح��ي  الكون  ب�صاحب 
قب�صة  من  تفر  اأن  الع�صر  من  التي  دموعي  اإليه  وت�صبقني  معرفته، 
ال�صواهد وتوثق �صاتها بجمرة اليقن و�صرختي احللم و القلق الذي 
ال ي�صغي اإليهما كائن..هناك عندما و�صعت جبهة وجهي خلعت دمي من 
متاهاته، وغادرت غيوم اجلهل ورممت اجلرح حتى ادرك القلب مبتغاُه 

وما عاد يحتمل حمنة اأو وجعا...
رحابك،  يف  حلظة  كل  بالتعنيف  �صمري  اأواج��ه  اأن  علّي  لزاما  كان 
واهجر م�صاعر احلياة، واأقيم ثورة يف معرفتك، واأحارب العامل املوهوم 
بخطى عقيدتك واعرف اإن نعيم حياتي كله يرقد االآن معك ،فكبحت 
اأن  عهدا  اخلم�صينية  روح��ي  وقطعت  جتدي  ال  التي  غرائزي  جموح 
تكون طائعة لك وتفر اإليك كالبخار يف االأحام، واإذا اأغم�صت  عيني 
تولد  اأجفاين يف ح�صرتك  افتح  ميتا حويل وحن  الكون  فيخّر  بعيدا 
االأ�صياء من جديد وعقلي كالبحر ينحني على �صفحات خلودك فيب�صر 
ليبقى  لاإن�صان،  احلرية  لتمنح  الطاهر  دم��ك  ن��زّف  كيف  احلقيقة، 
االإ�صام. وب�صربك ودمك ر�صمت ممر احلياة  بجناح خلودك يف كرباء 
رجاال  واخ�صرت  ال�صقاء،  عنها  وم�صى  تطهرت  دمك  من  ال�صماء،  جنة 
عمرهم منك، دمهم كدمك ي�صرجعون الغ�صب ويحافظون على العر�س  
ومت�صد  ايديهم على روؤو�س الثكلى واالأطفال وكاأنهم مينحون دمك دما. 
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حيدر عاشور

أرِم عل�ى قل�وبنا قمي�ص ع�ودت�ك... ودع ال�نور يتس�لل ال أبص�ارنا التي 
أبيضت من ط�ول غي�ابك ،م�ولي ف�دت�ك روحي، مل اعشق شخصا قدر 
عشقي لرؤيتك، فكل الماكن التي يقال اهنا حتوي رائحتك اجته لشمها، 
وكل طقس يقّربني منك كان مقدسا، كنت ألزم نوابك سيدي واقرأ عند 
الشهيد  احلسني  جدك  قرب  وعند  واشتياقي،  وأوجاعي  آهايت  ارضحتهم 
كنت اشّم رائحة ظهورك وأحتسس وجودك ف عيون كل الزائرين، وحتت 
قبته عقدت عهدا وأقسمت بغربته وعطشه ودمه الرشيف  ان اريّب وحيدي 
مول  يا  انتظارك  او  ظهورك  حتى  الل  رسول  جدك  دين  ونرصة  لنرصته 

العالني.
اليك ولدي شهيدا خمضبا بدمه  اليوم ازّف  ارم عل قلبي قميص ظهورك 
وامحل عل صدري )زينب( ابنته التي س�ها تربكا باسم عقيلة بني هاشم 
يدافع  للشهادة وهو  اول مركب  الصرب، حني ركب  الطف وجبل  وسيدة 
وكنت  الجاهد  زينب(  )أبا  ولّقب  التأسلمني،  جراثيم  من  مرقدها  عن 

الى روح الشهيد السعيد) عبد الحميد جريم (

افتخر واعّد العدة لوصوله شهيدا...مل يستشهد وكان 
عنوانا للبسالة والشجاعة وعشقا ل يوقفه الوت ول 

ياب قسوة العداء... 
ارم عل قلبي قميص ظهورك وصرّبين يا حسني، فها 
هو ابني يدخل رضحيك خمضبا بدمه مل يبق من جسده 
سوى الرأس مبتس� للشهادة كان حلمه وحلمي ان 
ُيستشهد دفاعا عن زينبنا الفداة ولكن نداء حججك 
للجهاد عن ارضنا وعرضنا ومقدساتنا دافعا الزاميا 
)سواتر(  عل  كالنخلة  ليقف  ينتفض  جعله  كفائيا 
بيتك،  اهل  وأعداء  والتجربين  الباغني  يصّد  اجلهاد 
رضيح  حتى  نعشه  ام��ام  وأس��ي  ذمتي  اب��رئ  اليوم 

الشهداء من أنصارك...
احلسني  رضحي��ي  ب��ني  وسطى  مسافة  ع��ل  وقفت 
واألنصار وهّلل صوهتا بالتكبي والصلة عل النبي، 
وانفضت غبار اوجاعها ونعش ولدها الشهيد يطوف 
حولا بالت�س مع شباك رضيح المام وأبحر بالروج 
وهي تلّوح بيدها اليه ،ليتفع صوهتا )يا حسني هذا 
ولدي حسني )ابا زينب( اليتيم منذ ولدته كان قربانا 
لك  ربيته لذه الساعة وفيت لك بالوعد فتقّبل مني 
وانا عل يقني ان اوجاع احلياة ل يزيلها دفء البعض، 
ول بلغتهم اللغوية اهنا خلقت لتقّربنا إل الل أكثر، 
لتخربنا أن ف القلب خلل ل يملك إصلحه إل الل، 
لتخربنا أن ل أحد يمتلك الواساة غي الل، فكن مع 
يغنيك ع� سواه، وسأروي  يا ولدي وقرة عيني  الل 
لزينب  حكايات ابيها اول شهداء نداء اجلهاد وملبي 
والقدسات،  والعرض  الرض  عن  الدفاع  دع��وة 

وعن عشقي اليك سيدي.
بني  محلها  لا كيف  الخي  وداعه  حلظة  لا   سأروي 
الكفني وقّبها ف اجلبني ومهس ف اذهنا انه سيتقى من 
هناك شهيدا من شهداء الواجب القدس، وسيتّوجها 
هو  وليكن  العراق..  ام��راء  من  امية  الطاهر  بدمه 
احلميد  عبد  زينب  ان)  مقتدر،   مليك  عند  مطمئنا 

جريم (  امية أهايل البرصة...
سيدي ارم عل قلبي قميص ظهورك 

ارِم علـى قلـوبنا قميـص عـودتـك
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كيف ننسج خيوط التراث 

مع خيوط الحاضر؟!

ومن مقدمة كتابه، شّخص الكاتب أصعب أزمة يمر هبا القارئ 
أعوامه  معظم  ف  له  تتح  مل  ذاته  هو  أنه  مبينًا  العريب،  والثقف 
الرتاث  صحائف  مطالعة  من  متكنه  األمد  طويلة  فرصة  الاضية 
العريب عل مهل، فهو واحد من ألوف الثقفني العرب ك� يرّصح 
والتي تشملنا مجيعًا »الذين ُفتحت عيوهنم عل فكر أوريب � قديم 
أو جديد � حتى سبقت إل خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر 
اإلنساين الذي ل فكر سواه؛ ألن عيوهنم مل تفتح عل غيه لرتاه، 
في� كانت أس�ء األعلم والذاهب ف الرتاث العريب ل تأيت إل 
أصداء مفككة متناثرة، كاألشباح الغامضة يلمحها وهي طافية 

عل أسطر الكاتبني«.
الراهنة  الثقافية  حياتنا  ف  الشكلت  مشكلة  أن  الكاتب  ويرى 
ليست كم أخذنا من ثقافات الغرب وكم ينبغي لنا أن نزيد، وإن� 
الشكلة ف احلقيقة هي »كيف نوائم بني ذلك الفكر الوافد الذي 
بغيه يفلت منا عرصنا أو نفلت منه وبني تراثنا الذي بغيه تفلت 

منا عروبتنا أو نفلت منها«.
وبين� يرّصح الكاتب أّنه مل يضع مثل هذا السؤال أمام ناظريه إل 

نحن  ينّبهنا  ذاته  بالوقت  لكّنه  عمره،  من  جدًا  متأخرة  سنني  ف 
العريب  بالرتاث  الهت�م  برضورة  بعدنا  ستأيت  التي  واألجيال 
عل�ء  من  العظيمة  الرتاثية  بالرموز  الهت�م  عن  فضًل  الزاخر، 

وأعلم، فنجهد بقراءة ما أورثوه لنا من زاٍد علمي كبي.
الكاتب إل  � يشي  � وإن كانت متأخرة  وبعد قراءات مستفيضة 
»رضورة إجياد تركيبة عضوية يمتزج فيها تراثنا مع عنارص العرص 
ومعارصين  عربًا  الرتكيبة  هبذه  لنكون  فيه؛  نعيش  الذي  الراهن 
إمتام  كيفية  أيضًا حول  ولنا  له  يبقى مّيًا  األمر  أن  آن«، عل  ف 
القيم  من  نرتكه  ومالذي  نأخذه  الذي  »ما  يقول:  حيث  األمر.. 

وهل نستطيع فعًل ذلك؟!«.
التي  اليوط  ننسج  »كيف  قائًل:  ذاهت��ا،  تساؤلته  ف  ويبقى 
استللناها من ق�شة الرتاث، مع اليوط التي انتقيناها من ق�شة 
رقعة  ف  اليوط  هذه  ننسج  كيف  واألمريكية،  األوربية  الثقافة 

واحدة؟.. فإذا هو نسيج عريب معارص«.
فالتساؤلت   ،1971 عام  صدر  أنه  رغم  جدًا  هام  )الكتاب   *

ذاهتا باقية حتى هذه اللحظة.. هذه دعوة لقراءته جّيدًا(.

إعداد/ علي الشاهر

كاتب وكتاب30

في كتاب���ه )تجديد الفكر العربي( يطرح زكي نجيب محمود 
س���ؤاالً مفادُه: كيف الس���بيل إلى دمج التراث العربي القديم 
في حياتنا المعاصرة لتكون لنا حياة عربية ومعاصرة في آن؟
أّما اإلجابة الس���ديدة التي وضعها محمود فكانت في البحث 
»ع���ن طرائق الس���لوك التي يمكن نقلها عن األس���الف العرب 
بحيث ال تتعارض مع طرائق الس���لوك التي اس���تلزمها العلم 

المعاصر والمشكالت المعاصرة«.
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مع خيوط الحاضر؟!

ابن الِسّكيت.. إماُم اللغة والعالم العارف

بين يديك.. كتاب )أسرار البالغة(

ف موقٍف مرّشف كان آخر ما رسم من حّبه وولئه ألهل البيت )عليهم السلم(، وقفهَ 
عامٌل شيعٌي وإمام من أئمة اللغة العربية ومؤلٌف ألعي يدعى ابن السكيت أمام التوكل 
العبايس مرّصحًا بعظمة بيت النبوة، عندما سأله: »من أحب إليك ابناي هذان )العتز 
منك  خي  السلم(  )عليه  عل  خادم  قنرب  »إّن  فأجاب:  واحلسني«  احلسن  أم  والؤيد(، 

ومن ابنيك« مما أدى بذلك إل قتله. 
ابن السكيت، هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الِسّكيت الدورقي األهوازي )186 �� 
244 ه�/ 802�858 م(، عامٌل نحوي وأديب شهي، وراٍو إمامّي من أصحاب اإلمامني 

اجلواد والادي )عليه� السلم(، وقد ُعرف أبوه بالسّكيت ألنه كان دائم الصمت.
ولِد ف دورق، بلدة من كور األهواز ف خوزستان، وانتقل مع أرسته إل بغداد، ويرى 

آخرون بيشء من الشك أنه ولد ببغداد، قيل إّنه ولد ف سنة 186 ه�.
كان أبوه عالًا بالنحو واللغة و الشعر أيضًا، ويعّد من أصحاب الكسائي، ك� كان تّواقًا 

إل تعلم ولده، ورب� كان ذلك بعد هجرته إل بغداد.
و يرى ياقوت احلموي أّنه مل يكن بعد ابن األعرايب مثله بني اللغويني، ف حني يرى أبو 

الطيب اللغوي أن علم الكوفيني قد انتهى إليه.
ك� وأنه قد لعب دورًا مه� جدًا ف حركة مجع الشعر العريب وتدوينه، والتي بدأت قوية 
ف النصف الثاين من القرن الثاين الجري، واستمر نشاطه ف البرصة والكوفة و بغداد 

حتى أواخر القرن الثالث الجري.
وكان استشهاده )رضوان الل عليه( ف الامس من شهر رجب سنة 244 للهجرة. 

عندما تقرُأ لعامل اللغة عبد القاهر اجلرجاين، يعني أّنكهَ ستكون ملّ�ً أكثرهَ بأرسار لغتنا العربية وبلغتها، وما تبذله من وقت وجهد 
كبيينهَ لقراءة ُكتب هذا الرجل؛ لن يكونهَ وقتًا سدى أو جهدًا تندُم يومًا عليه، ورب� كان ف اسمه وإبداعه سحر خاص يدفُعكهَ دائً� 

لُتقبلهَ نحوه بل ملل أو كلل.
للجرجاين )أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن � ت 471 ه�( كتاب اسمه )أرسار البلغة( يعّد من أهم الكتب التي ُألفت ف هذا 
الجال، ويأيت إل جانب كتابه )دلئل اإلعجاز( لبيان إعجاز القرآن الكريم، وستجد فيه بالتأكيد أرسارًا عظيمة ل غنى عنها لكل 
شاعر وطالب علم، وف النهاية ستشكر الرجلهَ كثيًا، وهو العروف عنه بالعامل النحوي والتكّلم ومؤسس البلغة الذي نشأ ولوعًا 

بالعلم مّبًا للثقافة، يقبل عل الُكتب فيلتهمها.
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طبيبك أنا

التهاب المرارة ... 
لتجنب المرض يجب  المحافظة 

على الوزن المثالي

دي
ها

د ال
عب

م 
س

قا
د/ 

دا
إع

يعد مرض التهاب الرارة من المراض الشائعة والتي تصيب عادة 
النساء وخصوصا فوق سن المسني عاما اي بعد سن الياس... 
وتصيب الذكور وف اي عمر كان تصنف التهاب الرارة ال صنفني 
)احلاد، الزمن( وف كل الصنفني هناك التهابات ف جدار الرارة 
نتيجة التهاب بكتيي وقسم اخر وهو )التهاب الرارة الصحوب 
بوجود حىص، التهاب الرارة بدون حىص( ولعرفة الزيد عن هذا 
اختصاص  خضي  حيدر  الدكتور  »الحرار«  جملة  التقت  الرض 
جراحة عامة ف مدينة المام احلسني )عليه السلم( الطبية والذي 

بني لنا ما يأيت.

األعراض والعالمات
العلوية  النطقة  ف  امل  من  خاصة  نوبات  من  يعاين  عادة  الريض 
اليمنى من البطن وهذا المل عادة يمتد ال منطقة الظهر بني الكتفني 
او يمتد ال الكتف اليمن وف بعض الحيان الريض يشعر بأمل 
ف النطقة الرشسوفية من البطن، وهذا المل عادة ما يتفاقم عندما 
بفقدان  مصحوبا  ويكون  دسمة  غذائية  وجبات  الريض  يتناول 
مصحوبا  يكون  واحيانا  العدة  منطقة  ف  ارتياح  عدم  مع  الشهية 
بالقيء  وارتفاع ف درجة احلرارة وف بعض الحيان يكون هناك 

اصفرار العينني.

الحاالت المشابهة اللتهاب المرارة
ال��رارة  للتهاب  مشاهبة  تكون  الم���راض  م��ن  الكثي  هناك 
الثني  قرحة  انفجار  الدودية  الزائدة  التهاب  مثل  باألعراض 
التهاب  القلب  عضلة  احتشاء  احلاد  البنكرياس  التهاب  عرشي، 

الكلية ذات الرئة وخصوصا الفص السفل اليمن.

التشخيص
الرسيري  الفحص  خلل  من  ال��رارة  التهاب  تشخيص  يكون 
الذي جيريه الطبيب عل الريض من خلل العراض والعلمات 
حتت  باألشعة  الريض  فحص  خلل  من  وايضا  الذكر  السابقة 

الصوتية )السونار( حيث يكون التشخيص سهل.

العالج
ف حالة الرارة احلاد جيب ادخال الريض ال الستشفى واعطاؤه 
الضادات احليوية الناسبة والحاليل الغذائية حلني انتهاء اللتهاب 
ان  اما ف حالة  الرارة  الريض موعدا لستئصال  اعطاء  ثم  ومن 
ساعة   72 اول  خلل  احلاد  ال��رارة  باللتهاب  شخص  الريض 

فباإلمكان اجراء عملية استئصال الرارة خلل هذه الفرتة.

النصائح واالرشادات
ومنها  الصاب  الشخص  يتبعها  ان  جيب  نصائح  ع��دة  هناك 
)الحافظة عل وزن اجلسم متناسق والبتعاد عن السمنة الفرطة 
باتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون, عند ظهور العراض 

يفضل ان يراجع الريض الطبيب الختص بأرسع وقت ممكن(.
استئصال  بعد  الصاب  لا  يتعرض  التي  الضاعفات  س/ماهي 

الرارة ؟
ج/مل تكن هناك اية اعراض عل الشخص الصاب بعد استئصال 
الرارة ويكون مافظا عل وضع اجلسم الطبيعي لن وظيفة الرارة 
هي تركيز الادة الصفراء وف حالة استئصالا يقوم اجلسم بشكل 

تلقائي بإفرازها من الكبد ال الثني عرشي.   

تحديات الحفاظ على

 اللغة العربية الفصحى
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مشاركات

تحديات الحفاظ على

 اللغة العربية الفصحى

عباس الصباغ  

ان من اهم اسباب تدين الثقافة اللغوية لدى النسان العريب هو ابتعاده بشكل عام والثقف )النتلجنسيا(  بصورة خاصة 
عن احلاضنة الول للغة العربية ال وهو القرآن الكريم الذي يعد ص�م المان لذه اللغة واحلصن احلصني لا من الندثار 
ك� حصل للكثي من اللغات  التي طواها النسيان وصارت ف خرب كان ، ال اللغة العربية التي تعد اليوم اللغة احلية السادسة 
العرتف هبا ف المم التحدة حالا حال النكليزية والسبانية والربتغالية والصينية والفرنسية ، سواء ف الخاطبات  الرسمية  
كالرتمجة بني الوفود ، او ف برامج هيئات المم التحدة الثقافية وغيها ،  ولألسف المض  اننا نرى النسان العريب جيهل 
متاما قواعد لغته ك� جيهل القرآن ككتاب مقدس واجب التعبد به قراءًة ايضا ، وهو ليستطيع ان حيكم من كتاب الل آية 
دون ان يطئ ف هتجئتها فضل عن معانيها وتفسيها وتأويلها ناهيك عن قواعدها وبلغتها ول اقصد علمات الرتتيل او 
التجويد فهذه مرتوكة للمختصني وان� اقصد احلد الدنى اي اللغة والنحو  ...الخ وارى ان معاجلة هذا النقص يكمن ف 
الرجوع ال القرآن الكريم ك� كان اجدادنا وآباؤنا يتعلمون  مع تطبيق مايتعلمون من القرآن )نطقا وكتابة وتلوًة وترتيل 
اللغة والكل�ت ومعانيها، وليكون  النحوية ف عقولم فضل عن اصول  القاعدة  العربية لكي ترتسخ  اللغة  ( عل قواعد 
لديم افق واسع من خلل القرآن الذي جيب ان يكون منطلقا لتعّلم اللغة العربية الفصحى، وثانيا قراءة اولية لعاجم اللغة 
لسي� لسان العرب لبن منظور وخمتار الصحاح وبقية العاجم ، عن طريق اخذ كل جذر لغوي عل حدة ومعانيه الرئيسية 
ودون التفّرع ف متاهات هذا اجلذر ولكي ليضيع  العنى الرئيس له  لن لكل جذر ثلثي ف اللغة العربية الكثي العاين وقد 

تتشعب ال مالهناية  وقد تكون متضادة في� بينها او مرتادفة وهكذا .
 و اللغة العربية الفصحى  لمناص عنها بالنسبة للكاتب او الثقف او لعموم رشائح الجتمع كواقع حال بديل اسايس عن 
اللهجات الدارجة )العامية( ، اي تكون لغة الثقافة )كتابة وابداعا وانشاًء( ، مع اتقان اللفظ الصحيح )قراءًة ونطقا وهتجئًة 
العربية  باللغة  تعنى  التي  والصادر  للكتب  والصحيحة  الستمرة  الطالعة  التقان من خلل  ويتأتى هذا  وقواعدهَ وبلغًة( 
كقواعد ولغة وغيها وللموسوعات الدبية والعلمية  والصادر  التاريية والدبية والعاجم  والدوريات ، لكي ترتسخ 
الكلمة الفصيحة والصحيحة الحرتفة ف العقول  وتثبت عل اللسن بعد تعلم التهجئة الصحيحة لخارج احلروف وتثبيت 

احلركات العرابية عليها  بالشكل الصحيح فيستقيم العنى مع اللفظ ف العقول واللسن والخيال . 
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aبين االمام الحسن        وزياد ابن ابيه

فكانت مآيس كثية سجلها  اإلمام،  بمطاردة شيعة  بدأوا  لعاوية وع�له،  اجلو  الدينة وخل  إل  اإلمام  لا رجع 
التاريخ بالدموع والدماء ومن تلك الآيس ان زياد ابن ابيه طلب سعيد بن رسح من أجل تشيعه، فأيت احلسن بن 
عل عليه� السلم مستجيًا به، فوثب زياد عل أخيه وولده وامرأته فحبسهم، ونقض داره وصادر أمواله، ولا 
علم اإلمام احلسن )عليه السلم( ذلك شق عليه، فكتب من فوره إل زياد، من احلسن بن عّل إل زياد: أما بعد: 
له مالم، وعليه ما عليهم، فهدمت داره، وأخذت ماله، وحبست أهله  فإّنك عمدت إل رجٍل من السلمني، 

وعياله، فإن اتاك كتايب هذا فابن له داره، واردد عليه عياله وماله وشّفعني فيه فقد أجرته، والسلم.
ولا بلغ كتاب اإلمام إل زياد، استشاط غضبًا، ألن اإلمام مل ينسبه ال أيب سفيان، فأجابه ب�يل: )من زياد بن أيب 
سفيان إل احلسن بن فاطمة، اما بعد: فقد أتاين كتابك، تبدأ فيه بنفسك قبل وأنت طالب حاجة، وانا سلطان 
وأنت سوقة، وتأمرين فيه بامر الطاع السلط عل رعيته، كتبت ايل ف فاسق آويته اقامة منك عل سوء الرأي، 
ورضًا منك بذلك، وأيم الل ل تسبقني به، ولو كان بني جلدك وحلمك، فان احب حلم عل أن آكله اللحم الذي 
انت منه، فسلمه بجررته إل من هو أول به منك، فإن عفوت عنه مل اكن شفعتك فيه، وان قتلته مل أقتله ال حلبه 

اباك والسلم(.

ولا وصل هذا الكتاب ال المام عليه السلم كتب
من احلسن بن فاطمة إل زياد بن سمية، أما بعد فإّن رسول الل صّل الل عليه وآله قال: )الولد للفراش، وللعاهر 

احلجر( والسلم .
ثم اعقبه بكتاب اخر هذا نصه :

أّما بعد: فقد بلغني كتابكم، تعّزونني بفلنة، فعند الل أحتسبها، تسليً� لقضائه، وصربًا عل بلئه، فان أوجعتنا 
الصائب وفجعتنا النوائب باألحّبه الألوفة، التي كانت بنا حفّية واإلخوان الحبني، الذين كان يرّس هبم الناظرون 

وتقّرهبم العيون.
أضحوا قد اخرتمتهم األيام، ونزل هبم احل�م، فخلفوا اللوف، وأودت هبم احلتوف، فهم رصعى ف عساكر 
الوتى، متجاورون ف غي ملة التجارة، ول صلت بينهم ول تزاور، ول يتلقون عن قرب جوارهم، أجسامهم 
نائية، من أهلها، خالية من أرباهبا، قد أخشعها اخواهنا، فلم أر مثل دارها دارًا ولمثل قرارها قرارًا، ف بيوٍت 
موحشٍة، وحلول مضجعٍة، قد صارت ف تلك الديار الوحشٍة، وخرجت عن الدار الؤنسة، ففارقتها من غي 
قًل فاستودعتها للبل، وكانت امه مملوكًة، سلكت سبيًل مسلوكة، صار اليها األولون، وسيصي اليها اآلخرون 

والسلم.
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ال تمدح وال تكذب

سأله رجل ان يكون صديقًا له وجليسًا، فقال المام احلسن )عليه السلم( له:
إياك أن متدحني، فأنا أعلم بنفيس منك، أو تكذبني فاّنه ل أرى لكذوب أو تغتاب عندي أحدًا فقال الرجل:

 ائذن يل ف النرصاف قال له: نعم اذا شئت.
اقول : ومن هنا يتضح لنا السس السليمة لختيار الصديق اول وما هي المور التي نتجنبها ان حرضنا جملسا

 او جتمعا مع الخرين 

ثم بعث المام احلسن عليه السلم هذه الراسلت ال معاوية ليطلع عل افعال ابن سمية فكتب معاوية ال ابن 
سمية : 

)اما بعد، فان احلسن بن عل بعث ايل بكتابك اليه، جوابًا عن كتاب كتبه اليك ف ابن أيب رسح، فأكثرت العجب 
منك، ومن ذلك كتابك إل احلسن تشتم أباه وتعرض له بالفسق، ولعمري انك ألول بالفسق من أبيه، فأما أن 
احلسن بدأ بنفسه ارتفاعًا عليك، فان ذلك ل يضعك لو عقلت، وأما تسلطه عليك باألمر فحق لثل احلسن أن 
يتسلط، واما تركك تشفيعه في� شفع فيه اليك، فحظ دفعته عن نفسك إل من هو أول به منك، وإذا ورد عليك 
كتايب فخل ما ف يديك لسعيد بن ايب رسح، وابن له داره، واردد عليه ماله، ول تتعرض له، فقد كتبت إل احلسن 
)عليه السلم(، ان ييه، إن شاء أقام عنده، وإن شاء رجع إل بلده، ول سلطان لك عليه ل بيد ول لسان، واما 
كتابك إل احلسن )عليه السلم( باسمه واسم امه، ول تنسبه إل أبيه، فان احلسن وحيك من ل يرمي به الرجوان، 

وال أي أم وكلته ل أم لك؟ أما علمت اهنا فاطمة بنت رسول الل؟ فذاك افخر له لو كنت تعلمه وتعقله.

أم���ا ح���سن ف�ابن الذي كان ق�بله        اذا سار س��ار ال��موت حيث يسي

وه���ل ي��لد الرئبال ال ن���ظ������يه     وذا حس����ن ش�����به ل���ه ون���ظي

ول����كنه ل����و يوزن احللم واحلجا          ب�أمر ل����قالوا ي�����ذبل وثب���ي

اقول : لنا تعقيب واحد عل رسالة معاوية فقط ، فان ما كتبه معاوية بحق  المام احلسن عليه السلم فهو تعجيل 
ذهابه ال جهنم لنه يعلم من هو احلسن عليه السلم ثم نازعه المر فاجلحود هكذا يكون تعرف احلق وتنكره 
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أسرة و مجتمع

اذا  العاقني، خاصة  التعامل مع  تواجه بعض الرس صعوبة ف 
مسألة  ف  قّوة  ول  حوًل  يمتلكون  ل  الذين   ، ابنائها  احد  كان 
يتطلبه من  لا  إعاقتهم، والتي هي قدر من الل سبحانه وتعال، 
للمعاق  اليومية  احلياة  ان  ف  شك  ول  خاصة.  وعناية  اهت�م 
تكون مليئة بصعوبات وعوائق متعددة، ما يفرض واقعًا أرسيا 

جديدا لساعدته عل تطي هذا الواقع. 
عن كيفية تعامل الرسة معه ؟ وما هي النصائح التي قد تسّهل 
فرح(  الدين  صلح  دكتور)  يقول  ؟.  الجتمع  ف  اندماجه  
متر  العاق  أرسة  إن  التأهيل:  وإعادة  الاصة  الرتبية  ،أخصائي 
بمراحل أساسية، تبدأ بمرحلة الصدمة ف بداية األمر، ثم تليها 
ومتوقعة،  طبيعية  افعال  ردود  وهي  والغضب  اإلنكار  مرحلة 
الدعم  يرافقه  التكيف،  مرحلة  إل  األرسة  تصل  الوقت  ومع 

الجتمعي والؤسيس الوجود من قبل اإلعلم ترشد ال :
- رضورة أن تتعامل األرسة معه بواقعية ل باعتباره ذاك الطفل 

الذي كانت حتلم به.
- عدم عزله ف النزل، من باب محايته من قسوة العامل الارجي، 

بل مساعدته عل الندماج ف الجالت الطبيعية للحياة.
مور  يصبح  وان  مضطربة  العائلة  حياة  تصبح  ل  ان  جيب   -

الهت�م الوحيد.
- ارشاكه  ف احلياة الجت�عية لتفعيل عملية الدمج والنخراط.
- عدم حتميل باقي البناء مسؤوليات العناية بشقيقهم ألن ذلك 

سينعكس سلبا عل حالتهم النفسية.
- جيب ان ُيتاح امامه فرصة ابراز شخصيته الستقلة عن الرسة.

كيف تتعامل االسرة 
   مع احد افرادها 

   المعاقين في المنزل ؟ 
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إن تعلم األطفال خاصة العاقني ل ينحرص ف الوقت الذي يقضونه ف البيت 
بل للمدرسة دور مكمل لبناء شخصية العاق وخروجه من ازمته النفسية 
وأفراد  األصدقاء  مع  متنوعة:  سياقات  ف  خمتلفة  بطرائق  يتعلمون  فهم 
األطفال معهم عن  األماكن. حيمل  واللعب وغيها من  النزل  األرسة ف 
دخولم الدرسة شخصياهتم وهوياهتم التميزة التي تشمل القيم، الهارات، 
العارف، والهت�مات الرتبطة بحياهتم خارج الدرسة. واألمر نفسه حيدث 
عندما يقوم األطفال بنقل خرباهتم التي يتعلموهنا داخل الدرسة إل النزل، 
عل سبيل الثال تطبيق ما تعلموه من خربات تعليمية ف الدرسة ف مواقف 

يواجهوهنا ف حياهتم اليومية. 
الدرسة توفر فرصا وحتديات ذات طابع  العاقني خارج  إن حياة األطفال 
النظرة  هبذه  واألخذ  التعليمية.  خرباهتم  وتطور  تدعم  أن  يمكن  خمتلف 
الشاملة حلياة األطفال التعليمة يستلزم دعمهم تعل� بشكل أوسع يشتمل 

عل حياة األطفال وخرباهتم التعليمة داخل وخارج الدرسة.

أنا أم ألربعة اولد ، اثنان منهم معاقان منذ الولدة الول )هاشم( معاق -بشلل ف الدماغ- ل ينطق ول يتحرك وعمره جتاوز 
العرش سنوات والثاين )امحد( مل يكمل الامسة من عمره وهو فاقد للبرص. رغم انه ل يرى احدا ول يعرف احدا ولكن فقط 
يعرفني أنا أمه. هاشم يعيش قسوة كلمة معاق بني اخوته بل هي قاسية عل نفسيتي كأم حالتها يرثى لا ولكن أحاول ان اقّدم 
ل� ما استطيع دون ان مس مشاعرمها. أحول ان اعّلمهم ان الل تعال خلق ف كل إنسان جانبني مها قوة ونقص، عليهم أن حيمد 
الل تعال عليها أوًل ثم حياول استغللا ب� هو نافع ومفيد، وأن الل تعال عندما يبتل الؤمن فيصرب وحيتسب ويصبح هذا البتلء 
سببا لفوزه باجلنة، وبالتايل فان البتلء نعمة يشكر الل تعال عليها، هذا ما اقوله ألبني العاق عندما يسألني لاذا أنا يا أمي؟، فأتأمل 

كثيًا وأدعو ألل أن يلهمني الصرب. فاألمل بالل موجود دائ�.

عالية  احتفالت  العامل  ف  الدنية  جمتمعات  تنظم 
الدف  حتقيق  شعار  حتت  العاقني  باألشخاص 
التمثل ف التمتع الكامل والتكافئ حلقوق اإلنسان 
والشاركة ف الجتمع من قبل ذوي اإلعاقة، وتشي 
يواجهون  العاقني  من  كثيا  أن  إل  الحتفالت 
عراقيل حتول دون مشاركتهم ف الجتمع، وغالبا 
ما جيربون عل العيش عل الامش، بل وحيرمون 
من احلقوق األساسية كالعمل والتعليم واحلصول 
عل الدمات الصحية وفرص الزواج واإلنجاب.

ليست  درجتها،  أو  نوعها،  كان  مه�  واإلعاقة 
مربرا  ول   ، احلياة  مسار  أمام  للستسلم  مسوغا 
حتويل  عل  حافز  وإن���  اإلق��ص��اء،  أو  للتهميش 
الشخص العوق إل كائن فاعل مساهم ف إدماج 
تطوير  خلل  من  وحتولته  الجتمع  ضمن  نفسه 
التحديات  لواجهة  اإلمكانات  وتوفي  قابليته، 
وتؤثر  مشاعره،  وهتز  عزائمه،  تثبط  باتت  التي 

بالسلب ف هناية الطاف ف الجتمع بأكمله

تعليم االبناء المعاقين 
وتعزيز العالقة بين البيت والمدرسة

األمل موجود دائما

ت��ح��وي��ل ال��ش��خ��ص 
كائن  إل��ى  المعوق 

فاعل مساهم
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االوائل 
في تربة اإلمام الحسين

احلسينية  الرتبة  عل  سجدهَ  من  أول   -
البيت  اه��ل  ائمة  م��ن  سبحة  وات��ذه��ا 
العلمة  بحسب  ال��س��لم(  )عليهم 
بحار  ف  رسه(  )ق��دس  الغطاء  كاشف 
النوار ج98/ص136، هو اإلمام زين 

العابدين عل بن احلسني )عليه السلم( 
- أول من ُشفي برتبة اإلمام احلسني )عليه 
السلم( كان ف زمن اإلمام السجاد )عليه 
بيته  السلم( وذلك بعدما رجع مع اهل 
السلم(  )عليه  استعمل  حيث  الدينة  ال 
لعاجلة  واتذها  عليها  للسجود  الرتبة 

بعض مرىض عائلته هبا.

زلهتم  مواجهة  عند  اآلخرين  كرامة  وحفظ  الرس(  )كتم  مبدأ  نلتزم  ان  لنا  ينبغي 
واخطائهم، ك� ينبغي الحافظة عل سمعتهم وكرامتهم، وبذلك نتمكن من تليص 
جمتمعنا من كل دنس واحليلولة دون نرش الشائعات السامة، وكت�ن الرس من البادئ 
القيمة ف الخوة والصداقة، عن ذلك يقول المام عل )عليه السلم(: »… فاسرت 

العورة ما استطعت، يسرت الل منك ما حتب«.
فنحن الذين قد نكون ف أية حلظة عرضة للخطأ والزلل، أو يصدر عنا سلوك قبيح 
أو فعل سّيئ، علينا جتنب العادات السيئة، مثل الغيبة وذكر عيوب اآلخرين لكي 
ل نلوث اجواء الجتمع السليمة، وف ذلك يقول المام عل )عليه السلم(: »أكرب 

العيب: ان تعيب ما فيك مثله«.

يعود تاريخ هذه الصورة لس���بعينيات القرن الماضي  وهي لش���ارع الوزون في محلة باب 

بغداد في محافظة كربالء احد الشوارع المؤدية الى العتبة العباسية المقدسة.

اشياؤنا الجميلة؟

ال توجد عالقة في العالم تنتهي 
فجأة بال مقدمات، فهناك إشارات 
تحاول  لكنك  باستمرار  تحدث 
وجدت  فكلما  عنها،  التغاضي 
اخ��ت��الق  ف��ي  م��ت��ورًط��ا  نفسك 
في  العالقة  أن  تأّكد  التبريرات، 

خطر!.
فإذا فقدت شيًئا تحبه، تذّكر أن 
أوراق��ه��ا في  األش��ج��ار تفقد كل 
في  غيرها  لتكتسب  الخريف، 
الربيع ..  والحياة ما هي إال   مراحل 

لكل مرحلة حلوها و ُمرها!.

كتم السّر 
الواحة

a
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مّر المام عل بن ايب طالب )عليه السلم( ف سوق الكوفة، 
فل  ندعو  لاذا  احلسن  أبا  يا  له:  وقالوا  الناس  اليه  فأجتمع 

يستجاب لنا؟
فقال )عليه السلم(: ألن قلوبكم ماتت بعرشة اشياء:

األول: عرفتم الل تعال فلم تؤدوا حقه.
وآله(  عليه  الل  )صل  رسوله  حتبون  انكم  زعمتم  الثاين: 

وتركتم سنته.
الثالث: قرأتم القرآن ......ومل تعملوا به.

الرابع: اكلتم نعمة الل تعال ومل تؤدوا شكرها.
الامس: قلتم ان الشيطان عدوكم و وافقتموه.

السادس: قلتم ان اجلنة حق ومل تعملوا لا.
السابع: قلتم ان النار حق ومل هتربوا منها.

الثامن :قلتم ان الوت حق ومل تستعدوا له.
التاسع : اذا انتبهتم من النوم اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم 

عيوبكم.
العارش: دفنتم امواتكم ومل تعتربوا هبم.

لماذا ندعو 
فال يستجاب لنا؟

حيَّ على الصالة 

في سوح الجهاد
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