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التعليم  لوحدة  احتفال  يجمعها  مناسبات  ثالث 
القرآني في العتبة الحسينية المقدسة

الدورة  ُيخرج  السالم(  )عليه  الحسين  االمام  معسكر 
االولى وفق معايير عسكرية بأعلى مستوى

العطاء الحسيني

العطاء الحسيني



         

معارشة  بحسن  يتمتع  انه  يعني  اخللق  بحسن  يتمتع  الذي  االنسان 
الناس، وجماملتهم بالبشاشة، وطيب القول، ولطف املداراة، وبالتايل 
التي  هي  السليمة  الفطرة   ، واملجتمع  العائلة  يف  اجيايب  اثره  يكون 
، وهذه  لذلك  يكون عىل خلق حسن ويسعى  ان  االنسان  متيل عىل 
النهي عن  االخالق تكون عىل اجتاهني اجتاه االمر باملعروف واجتاه 

املنكر .
اعداء االسالم  يمر بظرف عصيب من حيث تكالب  والن جمتمعنا 
اليها  نسعى  التي  احلسن  اخللق  متثل  التي  االسللالم  قيم  من  للنيل 
فيكون واجبنا مواجهة هؤالء االعداء وتبدا املواجهة باخطر وسيلة 
فنعمل  االجتامعي  التواصل  ومواقع  العنكبوتية  الشبكة  وهي  واال 

عىل االستخدام احلسن وحظر االستخدام اليسء 
الكريم،  اخللق  هذا  السالم  عليهم  البيت  أهل  يمجد  كيف  أنظر 
ويطرون املتحلني به إطراءًا رائعًا، وحيثون عىل التمسك به بمختلف 

األساليب التوجيهية املشوقة، كام تصوره النصوص التالية:
قال النبي صىل اللهّ عليه وآله: »أفاضلكم أحسنكم أخالقًا، املوطئون 

أكنافًا، الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحاهلم«.
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حسن الخلق

رئيس التحرير :

َر  ْيِل َوَسخَّ َهاَر يِف اللَّ َهاِر َوُيولُِج النَّ ْيَل يِف النَّ َ ُيولُِج اللَّ َأَلْ َتَر َأنَّ اللَّ
َ باَِم َتْعَمُلوَن  ى َوَأنَّ اللَّ َسمًّ ِري إَِل َأَجٍل مُّ للْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيْ الشَّ
قُّ َوَأنَّ َمللا َيْدُعوَن ِمن  َ ُهَو احْلَ َخبِللٌر {لقامن/29} َذلِللَك بَِأنَّ اللَّ
َ ُهللوَ اْلَعيِلُّ اْلَكبُِر {لقللامن/30} َأَلْ َتَر َأنَّ  ُدونِللِه اْلَباِطُل َوَأنَّ اللَّ
ْن آَياتِِه إِنَّ يِف َذلَِك  َيُكم مِّ ِ لُِرِ ِري يِف اْلَبْحللِر بِنِْعَمِت اللَّ اْلُفْلللَك جَتْ
ْوٌج  اٍر َشللُكوٍر {لقللامن/31} َوإَِذا َغِشللَيُهم مَّ للُكلِّ َصبَّ َلَيللاٍت لِّ
اُهْم إَِل اْلَبِّ َفِمْنُهم  يَن َفَلللامَّ َنجَّ ِلِصنَي َلُه الدِّ َ ُمْ َلللِل َدَعُوا اللَّ َكالظُّ
اٍر َكُفللوٍر {لقامن/32} َيا  َحللُد بِآَياتَِنا إِالَّ ُكلُّ َختَّ ْقَتِصللٌد َوَما جَيْ مُّ
ي َوالٌِد َعن َوَلِدِه  للزِ ا َيْوًما الَّ جَيْ ُقوا َربَُّكْم َواْخَشللوْ للا النَّاُس اتَّ َ َأيُّ
نَُّكُم  ِ َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ َواَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدِه َشْيًئا إِنَّ َوْعَد اللَّ
َ ِعنَدُه  ِ اْلَغُروُر {لقامن/33} إِنَّ اللَّ نَُّكم بِاللَّ ْنَيا َواَل َيُغرَّ َيللاُة الدُّ احْلَ
ْرَحللاِم َوَما َتْدِري  ُل اْلَغْيللَث َوَيْعَلُم َما يِف اأْلَ للاَعِة َوُيَنللزِّ ِعْلُم السَّ
 َ اَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض مَتُوُت إِنَّ اللَّ َنْفٌس مَّ

َعِليللٌم َخبِللٌر {لقللامن/34} 

سورة لقمان 

) 29 ( أل تللر ....القمللي يقللول ما ينقص مللن الليل يدخللل يف النهار 
وما ينقص من النهار يدخل يف الليل وسللخر الشللمس والقمر كل من 
النرين جيرى يف فلكه إل اجل مسمى ) 30 ( ذلك إشارة إل الذي ذكر 
من سللعة العلم وشللمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص الباري 
عللز اسللمه هبا بان الل هو احلق وان ما تدعون مللن دونه الباطل  ) 31 ( 
أل تر ان الفلك ...القمي قال السللفن جتري يف البحر بقدرة الل لريكم 
مللن آياته دالئله ان يف ذلك ليات لكل صبار شللكور قيل اي لكل من 
حبس نفسلله عللىل النظر يف آيللات الل والتفكر يف الئه والشللكر لنعامئه 
)32 ( وإذا غطاهللم يعني يف البحر موج كالظلللل كام يظل من جبل أو 
سحاب أو غرمها دعوا الل ملصني له الدين لزوال ما ينازع الفطرة من 
اهلوى والتقليد بام دهاهم من اخلوف الشديد فلام نجاهم إل الب فمنهم 
مقتصللد القمي اي صالح ومللا جيحد بآياتنا اال كل ختللار غدار بنقض 
العهد الفطري وما كان يف البحر واخلرت أشد الغدر، اخلتار اخلداع كفور 
للنعم ) 33 ( يا أيا الناس اتقوا ربكم واخشللوا يوما ال جيزى والد عن 
ولده ال يقيض عنه ، وعد الل حق بالثواب والعقاب ) 34 ( ان الل عنده 
علللم وقت قيام السللاعة وينزل الغيث يف انائه املقللدرة له واملحل املعني 
للله يف علمه ويعلم ما يف األرحام يف هنج البالغة من ذكر أو أنثى وقبيح 
أو مجيل وسللخي أو بخيل وشقي أو سعيد ومن يكون للنار حطبا أو يف 
اجلنللان للنبيني مرافقا وما تدرى نفس ماذا تكسللب غدا من خر أو رش 

وربام تعزم عىل شئ فتفعل خالفه وما تدرى نفس باي ارض متوت

تفسيرالسورة

فلذات االكباد
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الرقابة األبوية حول البرامج الموجهة لألطفال 

اسرة ومجتمع

اقرار اإلسالم بالتنوع 

مقاالت



•)مارتا رويداس( مبعوث االمم المتحدة لمساعدة العراق)يونامي (:
األولويات  ووفق  العراقية  الحكومة  بدعم  تلتزم  المتحدة   األمم  ان 
وخدمة  لمصلحة  تصب  التي  المستقبلية  خططها  في  تحددها  التي 
)التعافي( اضافة الى استمرار برنامج يونامي في  العراق في مرحلة 

مساعدة المناطق المتضررة من داعش  في عموم البالد.

أخبار
ومتابعات

• )400( مليار دينار تطلقها وزارة التخطيط لتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو 
الكبير في محافظة البصرة اضافة الى تحسين واقعها االقتصادي

)عالء  السيد  سامحة  الشيعي  الوقف  ديللوان  رئيس  ناقش 
احلسينية  للعتبتني  الللرشعلليللني  املتوليني  مللع  املللوسللوي( 
املتعلقة  القضايا واملوضوعات  والعباسية املقدستني مجلة من 
املتحققة  واالنللجللازات  املقدسة  العتبات  ومشاريع  بأعامل 
ملزيد  تعزيزها  املمكن  التي من  واالستعدادات واإلسهامات 
عن  فضال  املستويات،  متلف  عىل  الفاعلة  اإلنجازات  من 
تذليل مجيع العقبات واملعوقات التي تعرتض سبيل ومسرة 

العتبات ومشاريعها الدينية والوطنية االسرتاتيجية.
جاء ذلك عىل هامش دعوة االفطار التي وجهها رئيس الديوان 
الشيخ عبد  املقدسة سامحة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  للمتويل 
املقدسة  العباسية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  الكربالئي  املهدي 

سامحة السيد امحد الصايف.

واثنى سامحة السيد املوسوي خالل االجتامع عىل اجلهود التي 
يف  نوعية  انتقالة  لتحقيقها  كربالء  يف  املقدسة  العتبات  تبذهلا 
جمال االنجاز والتنفيذ خدمًة للصالح العام ووصفها بالكبرة، 
مؤكدا ان ديوان الوقف الشيعي يواصل دعمه لتنفيذ مشاريع 

جديدة وكبرة هتدف خلدمة املراقد املقدسة وزائريا.
السيد  وسامحة  الكربالئي  الشيخ  سامحة  تقدم  جهته  من 
السيد عالء  الديوان سامحة  لرئيس  بالشكر والتقدير  الصايف 
املوسوي عىل اجلهود والتسهيالت والدعم الذي يقدمه ديوان 
الوقف الشيعي يف تعزيز وتعضيد رصيد اإلنجازات الوطنية 

واملجتمعية يف القضايا احليوية.

التي تبذلها  ُيثني على الجهود  رئيس ديوان الوقف الشيعي 
العتبات المقدسة خدمًة للصالح العام 

A h r a r w e e k l y
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• )محمد الددة( ممثل منظمة العبور الدولية في كربالء والنجف:
ان تعاونا كبيرا من قبل العتبة الحسينية المقدسة  جرى مع منظمة العبور الدولية ومنظمة 
اليونيسيف، لدمج الشباب العائدين من قتال داعش في المجتمع وتوفير بيئة مالئمة لهم 

وسيتم تطبيقها بحي الطاقة في كربالء وحي العسكري بمحافظة النجف األشرف...

•)27379( طنا  من الحنطة والش��عير تم تس��ويقها الى منافذ التسويق في 
مدينة كربالء المقدسة للموسم الزراعي 2019-2018.

بجناح  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  شاركت 
السابعة  بدورته  الكريم  للقرآن  الدويل  طهران  معرض  يف  متميز 

والعرشين املقامة بالعاصمة اإليرانية طهران.
القرآن  دار  مشاركة  ان  الوفد  رئيس  السيالوي(  )صفاء  وقال 
الكريم  يف املعرض هي للعام الثالث عىل التوايل من خالل جناح 
خاص بإصدارات الدار وباخلصوص اصدارات شعبة البحوث 
مرشوعا  )األربعون  مرشوع  عرض  منها  القرآنية،  والدراسات 

قرآنيًا ( لدار القرآن الكريم الذي اطلقته الدار قبل 11 عاما«.
وواضح السيالوي ان معرض طهران الدويل يعد أكب املعارض 
والعال  األوسط  الرشق  مستوى  عىل  القرآين  بالشأن  املتخصصة 
مؤسسات   305 و  دولة   18 من  أكثر  مشاركة  شهد  اإلسالمي، 
ومراكز ودور نرش مهتمة باملجال القرآين بحضور جمموعة كبرة 
من الشخصيات القرآنية والرسمية إل جانب أغلب سفراء الدول 
إقبااًل واسعًا  الكريم شهد  القرآن  املشاركة.مؤكدا  أن جناح دار 
من قبل مرتادي املعرض نظرًا لتنوع املحتوى املعروض يف اجلناح.

العتبة احلسينية املقدسة  القرآن الكريم يف  بالذكر ان دار  واجلدير 
قد احرزت املرتبة األول العام املايض من بني األجنحة املشاركة 
التنظيم  متيهّز  حيث  من  الكريم  للقرآن  الدويل  طهران  معرض  يف 

واملحتوى.

للعتبة  العامة  لألمانة  التابعة  السبطني  خرات  رشكة  اعلنت 
انتاج االدوية يف  احلسينية املقدسة عن تواصل العمل يف مصنع 
العباجيي(  جواد  رشيد  )حسن  االستاذ  وقال  كربالء.  حمافظة 
مدير الرشكة ونائب االمني العام  للعتبة املقدسة: ان »املرشوع 
يعد النواة االول لبناء مصنع االدوية يف حمافظة كربالء بمساعدة 
سيتم  »املصنع  ان  مضيفا  املجال«.  هذا  يف  االختصاص  ذوي 
مع  يتناسب  وبللام  الرصينة  العاملية  املواصفات  وفللق  انشاؤه 
ان  ال  الفتا  العاملية«  العلمية  واألنظمة  الصحية  الللرشوط  
ال  ويدف  )20000م2(  مساحتها  ارض  عىل  يشيد  »املرشوع 
برفد  تسهم  املقدسة  مدينة كربالء  قاعدة صناعية طبية يف  خلق 
لتخفيف  العاملية  املناشئ  اجود  ومن  املحلية  باألدوية  العراق 
الرشاء  تكاليف  ختفيض  طريق  عن  املواطنني  عن  املادي  الثقل 
باإلضافة ال جعل مدينة كربالء عاصمة طبية للعراق فضال عن 
تشغيل االيدي العاملة واستثامر الطاقات الطبية يف  البلد. مشرا 
العقاقر  اكثر من 200 صنف من متلف  املصنع سينتج  ان  ال 
املدنية جارية عىل قدم وساق ومن  ان   االعامل  الطبية.مؤكداة 
املؤمل ان املرشوع سرى النور خالل السنوات الثالث القادمة.

مصنع إلنتاج االدوية بمواصفات عالمية 
في مدينة كربالء المقدسة قريبا.

في  تشارك  المقدسة  الحسينية  العتبة 
معرض طهران الدولي للقرآن الكريم
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الُخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 18/رمضان/1440هـ الموافق 2019/5/24م :

كيف تقرُأ القرآن الكريم؟
من املعروف واملشهود لكم انه من بركات شهر رمضان 
املبارك وأفضاله اننا نجد املؤمنني يتعاهدون كتاب الل 
العزيز بالتالوة والقراءة يف آناء الليل وساعات النهار، 
الصائمون  فيه  ويرجو  حسن  امر  هو  االمللر  هذا  ان 
يرتقوا  وان  احلسنات  تضاعيف  ينالوا  ان  والصائامت 
يف اجلنة كلام قرأوا آية وجمموعة من اليات ان يرتقوا 

ويرتفعوا درجة بعد درجة يف اجلنة..
الفاظ  نردد  ان  يكفي  انه  هل  هنا  السؤال  يأيت  ولكن 
مراتب  يف  فعال   نرتقي  لكي  باللسان  الكريم  القرآن 
اجلنة ونعلو يف منازهلا؟ أم انه البد ان نتعلم ذلك املنهج 
الل  حيبها  التي  القراءة  كيفية  يف  املعصومون  بينه  الذي 
هذا  خالهلا  من  ونحقق  منا  ويريدها  ويرضاها  تعال 

االرتقاء؟
وا معي ال رواية عن االمام الصادق )عليه السالم(  هلمهّ
ويسأله احد اصحابه كيف يقرأ القرآن الكريم؟ فاإلمام 
اصحاب  كان  كيف  يعلمنا  السالم(  )عليه  الصادق 
رسول الل )صىل الل عليه وآله وسلم( يقرأون القرآن 
وكيف يتعاملون ويتعاطون مع هذه القراءة.. فقد ورد 
 (  ِ اللَّ َعْبِد  َأيِب  َعىَل  َدَخْلُت  َقاَل   ، َزَة  مَحْ َأيِب  ْبِن  َعيِلِّ  َعْن 
الم ( ، َفَقاَل َلُه َأُبو َبِصٍر : ُجِعْلُت ِفَداَك ، َأْقَرُأ  عليه السَّ

القرآن يِف َشْهِر َرَمَضاَن يِف َلْيَلٍة ؟
َفَقاَل : » اَل » .

َقاَل : َفِفي َلْيَلَتنْيِ ؟
َقاَل : » اَل » .

َقاَل : َفِفي َثاَلٍث ؟
َقاَل : » َها » َو َأَشاَر بَِيِدِه .

اَل  ُحْرَمًة  َو  ًا  َحقهّ لَِرَمَضاَن  إِنَّ   ، ٍد  مَّ حُمَ َأَبا  َيا   «  : َقاَل  ُثمَّ 

ٍد ) صىل  مَّ ُهوِر ، َو َكاَن َأْصَحاُب حُمَ ُيْشبُِهُه َشْ ٌء ِمَن الشُّ
َأَقلَّ ،  َأْو  َيْقَرُأ َأَحُدُهُم القرآن يِف َشْهٍر  الل عليه و آله ( 
َفإَِذا   ، َتْرتِياًل  ُل  ُيَرتَّ َلِكْن  َو   ، َهْذَرَمًة  ُيْقَرُأ  اَل  القرآن  إنَّ 
َ َعزَّ َو  ِة َفِقْف ِعْنَدَها َو َسِل اللَّ نَّ َمَرْرَت بِآَيٍة ِفيَها ِذْكُر اجْلَ
اِر َفِقْف ِعْنَدَها  َة، َو إَِذا َمَرْرَت بِآَيٍة ِفيَها ِذْكُر النَّ نَّ َجلَّ اجْلَ

اِر »   ِ ِمَن النَّ ْذ بِاللَّ َو َتَعوَّ
الصحيحة  القراءة  مسألة  ان  دائاًم  نؤكد  نحن  التفتوا 
ومطلوبة،  مهمة  الصحيحة  القراءة  احكام  وتعلم 
وكذلك حفظ القرآن الكريم، ولكن كل ذلك مقدمة 
)عليه  االمام  بيهّنه  الذي  اهلدف االسايس  ال  للوصول 

ُل َتْرتِياًل(. السالم( اذ يقول )َو َلِكْن ُيَرتَّ
)عليه  االمام  يذكرها  التي  االخرى  املهمة  النقطة  ثم 
ِة َفِقْف  نَّ السالم( بقوله : )َفإَِذا َمَرْرَت بِآَيٍة ِفيَها ِذْكُر اجْلَ
َة ، َو إَِذا َمَرْرَت بِآَيٍة ِفيَها  نَّ َ َعزَّ َو َجلَّ اجْلَ ِعْنَدَها َو َسِل اللَّ

اِر »   ِ ِمَن النَّ ْذ بِاللَّ اِر َفِقْف ِعْنَدَها َو َتَعوَّ ِذْكُر النَّ
معنى  عندها(،  )قللف  يقول  السالم(  )عليه  االمللام 
وتأثر  املعنى  هذا  وفهم  والتدبهّر  ل  التأمهّ يعني  الوقوف 
السالم(  )عليه  واالمام  اليات،  هبذه  والعقل  القلب 
يذكر اجلنة مثاال ويذكر النار مثاال فحينام يقف االنسان 
يف آية فيها النار وفيها العذاب هنا يرجع ال نفسه، هل 
به  ض  اعرهّ ما  والثام  واملعايص  الذنوب  من  لدي  انا 
ليس  وهذا  االستعاذة  تعال  الل  فاسأل  النار  ال  نفيس 

باللسان بل بتغير منهج احلياة..
كأن  واتأمل  اقف عندها  اجلنة  ذكر  فيها  آية  تلوت  اذا 
كأينهّ  والنار  اجلنة،  احوال  اعيش  االن  يدي  بني  اجلنة 
بالقرب منها واحتسس عذاهبا كام ورد يف وصف امر 
)عليه  فيقول  املتقني  حلاالت  السالم(  )عليه  املؤمنني 
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السالم( : 
ا  ُلوهَنَ ْجَزاِء القرآن ُيَرتِّ وَن َأْقَداَمُهْم َتالنَِي أِلَ ْيَل َفَصافُّ ا اللَّ )َأمَّ
َفإَِذا  َأْنُفَسُهْم َوَيْسَتثُِروَن بِِه َدَواَء َدائِِهْم  بِِه  ُنوَن  زِّ َتْرتِياًل حُيَ
َعْت ُنُفوُسُهْم  وا بِآَيٍة ِفيَها َتْشِويٌق َرَكُنوا إَِلْيَها َطَمعًا َوَتَطلَّ َمرُّ
ِفيَها  بِآَيٍة  وا  َوإَِذا َمرُّ َأْعُينِِهْم  ُنْصَب  ا  َ َأهنَّ وا  إَِلْيَها َشْوقًا َوَظنُّ
َم  وا َأنَّ َزِفَر َجَهنَّ ِويٌف َأْصَغْوا إَِلْيَها َمَساِمَع ُقُلوهِبِْم َوَظنُّ خَتْ

َوَشِهيَقَها يِف ُأُصوِل آَذاهِنِْم(.
لدينا مشاهد يف الدنيا مثال هذه الباكني وصخور النران 
ر النار امامك وانك الن  خترج منها حينام تشاهدها تصوهّ
انك  لك  وقيل  القيامة  يوم  وذنوبك  معاصيك  ُعرضت 
ِعش  هكذا  فيها،  وسيسقطونك  جهنم  نار  من  اقرتبت 

مثل هذه اللحظات..
فِعش  اجلنهّة  ر  تصوهّ هبا  وهُبرت  الطبيعة  مجال  رأيت  واذا 
عىل  نفسك  وُحث  اجلنة  ال  واالنجذاب  الشوق  حالة 

العمل الصالح..
حينام تقرؤون آيات القرآن الكريم هناك آيات تدل عىل 
من  كثر  يف  تعال  الل  دعانا  وقد  تعال  الل  خلق  عظمة 
ر بعقولنا بعظيم  اليات القرآنية ان نستخدم عقولنا ونفكهّ
ايامننا ويقيننا بالل  رنا هكذا ازداد  القدرة االهلية فاذا تفكهّ

تعال ومعرفتنا بالل تعال..
حياتنا  واقع  نعرض  ان  وهو  اخواين  املهم  الخر  االمر 
عىل منهج القرآن الكريم والحظوا نحن مع كتب احلياة 
ي ان اقرأ  الدنيا تعاملني: تارة اتعامل مع كتاب مدريس مههّ
الكتاب وانجح يف االمتحان ثم اذا فرغت من االمتحان 
كتابا  ارى  وتارة  وامهلتها،  الكتاب  هذا  نسيت مضامني 
ارى فيه منهج اقتصاد ومنهج مال ومنهج ادارة او تربية 

احاول ان افهمه واحرص عىل تطبيقه..
عىل  واقعي  اعرض  ان  عيلَّ  حياة  منهج  الكريم  القرآن 

منهج القرآن الكريم حتى يكون ربيعًا للقلوب..
واجسادنا  صورنا  نعرض  يوم  كل  يف  نحن  والحظوا 
عيوب  هناك  كانت  ان  فيها  لنرى  املللرآة  عىل  وظاهرنا 

وان  ُنللصلللللحللهللا 
كانت هناك قبائح 
ُنصلح  ان  نحاول 

ذلك.. 
وان  القرآنية  آياتنا  يف  كذلك 

االن اعرض امثلة ايا االخوة واالخوات.. 
آمنوا  الذين  ايا  يا   ( القرآنية  الية  يقرأ  ِمنا  واحد  كل 
اجتنبوا كثرًا من الظن ان بعض الظن إثم وال جتسسوا 
وال يغتب بعضكم بعضًا(، كثر من الذين يقرأون هذه 
السنتهم هبذه  ويرطبون  افواههم  يعطرون  القرآنية  الية 
يتلو  الذي  اللسان  هذا  بنفس  دقائق  بعد  ولكن  الية 
وبقية  نفسه  اللسان  هبذا  وينهى  القرآنية  اليللات  هذه 
الصائمني عن الغيبة هبذا اللسان بعد دقائق يغتاب اخوته 

الخرين..
هللل هللذه الللقللراءة هللي الللتللي ارادهللللا االئللمللة عليهم 

السالم؟؟!! 
الربا وآيات حتث عىل  آيات كثرة تنهى عن  وجتد هناك 
غض البرص وآيات حتث عىل الصفح والعفو ولكن جتده 
مع  بالتعايل  ويتعامل  بإيذاء  ويتعامل  قاسيًا  قلبه  يبقى 
هذه  ان  نقول  ان  يمكن  فهل  بقسوة  ويتعامل  االخرين 
وتعال يف شهر رمضان  الل سبحانه  ارادها  التي  القراءة 

املبارك؟!
الكريم وحتى يكون ربيع  القرآن  اخواين حينام تقرؤون 
القلوب فقد ورد يف احلديث : )تعلموا القرآن فإنه ربيع 
وتفهمها  فيها  تتدبر  واحدة  آية  تقرأ  ان  اقول  القلوب(، 
وسلوكية  وعاطفية  وفكرية  عقلية  طاقة  ال  وتتحول 
ختتم  ان  من  افضل  واالصللالح  االرتقاء  نحو  حتركك 
القراءة ال هتز وجدانك وال تغذي عقلك  القرآن وهذه 
افضل  الفعل  تفعل هذا  آية واحدة  وال حُتيي ضمرك.. 
من ان تقرأ القرآن وختتمه وهو ال يفعل هذا التأثر فيك. 
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ايا االخوة واالخوات.. 
ف معطيات وبركات  الثانية هو: كيف نوظهّ موضوعنا يف اخلطبة 

شهر رمضان املبارك لنصلح منظومة العالقات االجتامعية؟
الدنيوية بحاجة ال اصالح منظومة العالقات  االنسان يف حياته 
افراد  بقية  ومع  بل  اخوانه،  ومع  اصدقائه،  ومع  أرحامه،  مع 
)عليهم  املعصومني  ان  االحيان  من  كثر  يف  ونالحظ  املجتمع.. 
التالية  العبارة  يذكرون  رمضان  شهر  عن  احاديثهم  يف  السالم( 
عليهم  االئمة  يكرر  ملاذا  فطرك(،  كيوم  يوم صومك  : )ال جتعل 

السالم هذه العبارة؟ وما هو مقصودهم؟!
االيامنية  االجللواء  وهذه  خصوصية،  فيه  رمضان  شهر  ُهنا  كأنه 
والنفوس  رقيقة،  القلوب  فيه  جيعل  االهلي  والفضل  والبكات 
لديا رسعة التأثر واالستجابة للمواعظ والنصائح، وقابلة للتأثر 
االخطاء  ال  نتعرض  حياتنا  يف  ونحن  االشهر،  بقية  من  اكثر 
واالستقامة  االصالح  جادة  عن  ونتخلف  والعثرات،  والزالهّت 
بصورة  وجمتمعًا..  فردًا  ذاتنا  نراجع  ان  نحتاج  لذلك  حياتنا،  يف 
وما  وآثامنا،  وذنوبنا  وعثراتنا  وزالتنا  اخطائنا  يف  وننظر  دائمية، 
الذات، ونقيهّم  يعرتي هذه املسرة من اخفاقات وفشل.. نراجع 

مسرة حياتنا وُنصلحها.
شهر رمضان فيه فرصة افضل من بقية الشهر كام نالحظ ذلك.. 
واهلجران،  التقاطع،  مسألة  هي  هتددنا..  التي  االمور  مجلة  ومن 
فيها  احلياة  هذه  ان  والسبب  املؤمنني،  بني  والشقاق  والتباعد، 
خالف  االزمللات..  من  كثر  مشاكل  وفيها  والللرصاع،  التنافس 
املعتقدات، وهذا االحتكاك بني  االفكار.. خالف يف الراء ويف 
املشاكل  من  والكثر  واحلسد  االحقاد  من  الكثر  يولهّد  الناس 
واالزمات، فيؤدي ال التقاطع يف العالقات والتدابر واهلجران..

ما هي املشكلة يف ذلك اخواين؟
واملجتمع  اإلنسان  من  ارادوا  السالم  عليهم  املعصومني  ان 
االسالمي ان يكون قويًا.. متامسكًا يف عالقاته االجتامعية، حتى 
بنجاح،  واملِحن  واالزمات  املشاكل  جتاوز  عىل  القدرة  له  تكون 
ضعيفًا  جمتمعًا  وجدوا  اذا  فاألعداء  ة..  بقوهّ االعداء  يواجه  وان 

وغر متامسك؛ استطاعوا اخرتاقه والتأثر فيه.. 
ُنظهر  ان  ارادوا  السالم  عليهم  املعصومني  ان  الخللر  اللليء 
لآلخرين مبادئنا وقيمنا يف الرتاحم والتكاتف والتعاون والتآزر، 
متدابرون..  متقاطعون..  اننا  لآلخرين  نظهر  ان  ِمنا  يريدوا  ول 

الشيخ الكربالئي: كيف نوّظف معطيات وبركات شهر رمضان 
المبارك لنصلح منظومة العالقات االجتماعية؟

  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 18/ رمضان/1440هـ الموافق 2019/5/24م، تحدث سماحته قائاًل:
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التقاطع  يشوهبا  االجتامعية  وعالقاتنا  ضعفاء،  متهاجرون.. 
والعداء واحلقد واحلسد، ارادوا ان ُنظهر لآلخرين ِصفة الرتاحم 
السامية،  التكاتف والصفح والعفو، وهذه االخالق  بيننا، وهذا 
من  كثر  يف  حيثون  لذلك  لآلخرين..  االسللالم  حقيقة  وُنظهر 

االحاديث عىل ان نتجنب يف عالقاتنا حالة التقاطع واهلجران..
اذا كانت يف عالقاتكم مع ارحامكم ومع جرانكم ومع اخوانكم 
العالقة،  هللذه  فاصلحوا  وتباعد،  وهللجللران  تقاطع  املؤمنني 
مع  عالقاتكم  وراجعوا  املبارك  رمضان  شهر  فرصة  واغتنموا 

االخرين واصلحوا هذه العالقة..
شهر  دخل  اذا  السالم(  )عليه  السجاد  االمللام  دعللاء  يف  لذلك 
كيفية  يف  يصب  وهو  الدعاء  يف  املقطع  هذا  ال  نلتفت  رمضان، 
خالل  يشوهبا  التي  بيننا  االجتامعية  العالقات  منظومة  اصالح 
شهور السنة من التقاطع واحلسد والعداوة واالحقاد فيقول )عليه 

السالم(: 
َنَتَعاَهَد ِجَراَنَنا  َوَأْن  َلِة  بِالِبِّ َوالصِّ َأْرَحاَمَنا  َنِصَل  ِفيِه اِلْن  ْقَنا  )َوَوفِّ
َرَها  ُنَطهِّ و  بَِعاِت،  التَّ ِمَن  َأْمَواَلَنا  َص  ُنَخلِّ َوَأْن  ِة  َواْلَعِطيَّ بِااِلْفَضاِل 
َكَواِت، َوَأْن ُنَراِجَع َمْن َهاَجَرَنلا َوَأْن ُنْنِصَف َمْن َظَلَمَنا  بِإْخَراِج الزَّ
ُه اْلَعُدوُّ الَِّذي  َوَأْن ُنَسلاِلَ َمْن َعاَداَنا َحاَشا َمْن ُعوِدَي ِفْيَك َوَلَك، َفإنَّ

اَل ُنوالِيِه، َواحِلْزُب الَِّذي اَل ُنَصاِفيِه(.
ْقَنا ِفيِه اِلْن َنِصَل َأْرَحاَمَنا بِالِبِّ  يقول االمام )عليه السالم( : )َوَوفِّ

َلِة( َوالصِّ
الرحم يف بعض االحاديث لدينا ِصلة رحم  التفتوا اخواين ِصلة 

ولدينا قطيعة رحم..
صلة  وطبعًا  االجتامعية،  حياتنا  يف  الرحم  صلة  امهية  االن  لنبني 
ليس  انسانية،  وقيمة  ومبدأ  ديني  وخلق  دينية  وقيم  مبدأ  الرحم 
الذين  حتى  الرحم  ِصلة  ال  حيتاجون  واملسلمون  املؤمنون  فقط 
هم من الكافرين، فهذا مبدأ وقيمة انسانية عامة ويف نفس الوقت 
وغر  مؤمنني  للجميع  والخللرة  الدنيا  يف  ُمرضة  الرحم  قطيعة 

مؤمنني..
ورد عن امر املؤمنني )عليه السالم( : )ايا الناس انه ال يستغني 
الرجل وان كان ذا مال عن عرتته، ودفاعهم عنه بأيديم وألسنتهم، 
م لشعثه، وأعطفهم عليه  وهم اعظم الناس حيطة من ورائه، وأملههّ

عند نازلة ان نزلت به(.
امر املؤمنني )عليه السالم( يقول انت ايا االنسان حتى وان كنت 
ذا مال.. ذا سلطة.. ذا جاه، ال تستغني ابدًا عن رمحك، هؤالء سند 
الذين  لك وعون لك يف ملامت احلياة ومشاكلها وأزماهتا، وهم 
حيفظونك،  اجتامعيًا  حصنا  يمثلون  الذين  وهم  عنك،  يدافعون 
وهم اعطف الناس بك ان نزلت بك امللامت واملصاعب يف احلياة، 
انت بحاجة اليهم دائاًم يف حياتك، فالبد ان تكون العالقات بينك 

وبينهم صافية متواصلة..
الرحم،  ِصلة  عىل  حثهّت  الرشيفة  والللروايللات  االحاديث  وان 
وألمهية هذا اخللق واملبدأ الل تعال جعل هناك االجر العظيم يف 

االخرة، واملعطيات الكبرة يف احلياة الدنيا..
ي  تزكهّ االرحللام  )صلة   : السالم(  )عليه  الباقر  االمللام  عن  ورد 
احلساب،  وتيسهّ  البلوى،  وتدفع  االمللوال،  ي  وتنمهّ االعللامل، 

وتنسئ يف االجل(.
يف مقابل قطيعة الرحم يف بعض االحاديث تأيت بعد الرشك بالل 
ويف حديث عن امر املؤمنني )عليه السالم( يقول: ) اقبح املعايص 

قطيعة الرحم(.
مع  يتعامل  كيف  منا  الواحد  نحن  رمضان  شهر  دور  يأيت  هنا 
وصلهم،  وصلوه  اذا  ارحامه  مع  يتعامل  االنسان  تارة  أرحامه؟ 
واذا زاروه زارهم، واذا اهدوا اليه شيئا اهدى اليهم، واذا احسنوا 
اليه احسن اليهم، فهذا يبادهلم وهذه املرتبة ليست هي املطلوبة..

هو  يزورونه  وال  يصلهم،  هو  ارحامه  يصلُه  ال  االنسان  احيانًا 
يزورهم، املرتبة االعىل التي يقابل فيها اإلساءة والتجاوز بالصفح 
اعىل  وهذه  والتجاوز،  االساءة  يقابل  ما  منه  يصدر  وال  والعفو، 
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املراتب التي دعا اليها االسالم، وسأبني لكم هذه املرتبة..
املشكلة لدينا ان االنسان احيانًا تضغط عليه االهواء والشيطان، 
واالجواء االجتامعية تدفعه ال ان يقابل هؤالء االرحام بالقطيعة 
واالذى، وغر ذلك من االمور، وال يتجاوز عن سيئاهتم وزالهتم 

ه.. واخطائهم وايذائهم بحقهّ
يا  فقال:   : النبي )صىل الل عليه وآله وسلم(  أتى   ً إن رجال  ورد 
رسول الل إنهّ يل أهاًل قد كنت أصلهم وهم يؤذونني، وقد أردت 
اذن   : وسلم(  وآله  عليه  الل  )صىل  الل  رسول  له  فقال  رفضهم، 

يرفضكم الل مجيعًا.
قال وكيف اصنع : قال )صىل الل عليه وآله وسلم( : تعطي من 
ن ظلمك، فاذا فعلت ذلك  َحَرمك، وتصل من َقطعك، وتعفو عمهّ

كان الل عز وجل لك ظهرًا.
فلكي  مشاكل،  معهم  ويل  يؤذونني،  هؤالء  يقول  ر  يفكهّ البعض 
اختلص من هذه االمور اقاطع هؤالء االرحام، فهؤالء يتجاوزون 
اليء  وهذا  شأين،  يقلل  فهذا  واسكت  عنهم  اصفح  وانا  عيلَّ 
يذلني ويينني امام املجتمع.. فالنبي )صىل الل عليه وآله وسلم( 

يقول له ختلهّق هبذه االخالق فإن الل تعال يكون لك ظهرًا..
لك،  وساندًا  لك  نارصًا  سيكون  تعال  الل  فإن  التزمت  انت  ان 

وجيعلك يف علو وارتفاع..
الل تعال حينام يكون لك ظهر سرفع من مقامك ومنزلتك عند 

ارحامك وعند الناس وعند املجتمع، فال تتصور انُه سيقلهّ شأنك 
وُتذلهّ وهُتان امام الناس وهُتان كرامك.. 

لذلك نحن يف هذا الشهر املبارك ايا االخوة واالخوات علينا ان 
ر وقلوبنا االن تتوجه، ونفوسنا تقبل هذه النصيحة واملوعظة  نفكهّ
من النبي )صىل الل عليه وآله وسلم( وكل واحد منا ينظر ال هذا 
الواقع االجتامعي الذي يعيشه، وحياول ان يتواصل مع ارحامه، 

فاذا فعلت ذلك كان الل عز وجل لك ظهرًا..
لذلك يف هذا الشهر املبارك الذي ندعو هبذا الدعاء لإلمام السجاد 
َلِة(،  َأْرَحاَمَنا بِالِبِّ َوالصِّ ِفيِه اِلْن َنِصَل  ْقَنا  )عليه السالم( : ))َوَوفِّ
عىل  ونعينهم  مشكلتهم،  ويف  حمنتهم  يف  ارحامنا  مع  نقف  وان 
الِب  من  ايضًا  وهذا  الدنيا،  احلياة  وحمن  ومشاكل  ازمات  جتاوز 

واالحسان..
نسأل الل تعال ان يوفقنا إلكامل هذه املنظومة االجتامعية وان نبني 
منظومة عالقات اجتامعية صاحلة وناجحة حينئذ نصل ال التقوى 

التي ارادها الل تعال..
نسأل الل تعال ان يوفقنا لذلك، وان يديم النعمة علينا، واحلمد لل 

رب العاملني وصىل الل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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عن االئمة )عليهم السالم( 
كيف كانوا يكسبون رزقهم؟ )3-3( 

عن  سنان،  ابن  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد   -11
إسامعيل بن جابر قال: أتيت أبا عبد الل )عليه السالم( وإذا هو 
املاء وعليه قميص شبه  يفتح هبا  بيده مسحاة وهو  له  يف حائط 

الكرابيس كأنه ميط عليه من ضيقه.
12- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عيل بن أسباط، 
)عليه  الل  عبد  أبو  أعطى  قللال:  أبيه  عن  عذافر  بن  حممد  عن 
أما  قال:  ثم  هبا  أجتر  له:  فقال  دينار  وسبعامئة  ألفا  أيب  السالم( 
ولكني  فيه  مرغوبا  الربح  كان  وإن  ربحها  يف  رغبة  يل  ليس  إنه 
فربحت  قال:  لفوائده.  متعرضا  وجل  عز  الل  يراين  أن  أحببت 
مائة  فيها  لك  ربحت  قد  له:  فقلت  لقيته  ثم  دينار  مائة  فيها  له 
دينار. قال: ففرح أبو عبد الل )عليه السالم( بذلك فرحا شديدا 
فقال: يل أثبتها يف رأس مايل قال: فامت أيب واملال عنده فأرسل 
إيل أبو عبد الل )عليه السالم( فكتب عافانا الل وإياك إن يل عند 
أيب حممد ألفا وثامنامئة دينار أعطيته يتجر هبا فادفعها إل عمر بن 
يزيد، قال: فنظرت يف كتاب أيب فإذا فيه أليب موسى عندي ألف 
وسبعامئة دينار وأجتر له فيها مائة دينار، عبد الل بن سنان وعمر 

بن يزيد يعرفانه.
13- عدة من أصحابنا، عن أمحد بن عبد الل، عن أبيه، عن النرض 
بن سويد، عن القاسم بن سليامن قال: حدثني مجيل بن صالح، 
السالم(  )عليه  الل  عبد  أبا  رأيت  قال:  الشيباين  عمرو  أيب  عن 
والعرق  له  حائط  يف  يعمل  غليظ  إزار  وعليه  مسحاة  وبيده 

يتصاب عن ظهره فقلت: جعلت فداك أعطني أكفك، فقال يل: 
إين أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس يف طلب املعيشة.

14- عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمر، عن عمر بن 
السالم(  أبا عبد الل )عليه  أتى  قال: إن رجال  أذينة، عن زرارة 
أجتر  أن  أحسن  وال  بيدي  عمال  أعمل  أن  أحسن  ال  إين  فقال: 
وأنا حمارف حمتاج، فقال: إعمل فامحل عىل رأسك واستغن عن 
الناس، فإن رسول الل )صىل الل عليه وآله( قد محل حجرا عىل 
عاتقه فوضعه يف حائط له من حيطانه وإن احلجر لفي مكانه وال 

يدرى كم عمقه إال أنه ثم ] بمعجزته [.
عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة   -15
القاسم بن حممد، عن عيل بن أيب محزة،  احلسني بن سعيد، عن 
عن أيب بصر قال: سمعت أبا عبد الل )عليه السالم( يقول: إين 
ألعمل يف بعض ضياعي حتى أعرق وإن يل من يكفيني ليعلم 

الل عز وجل إين أطلب الرزق احلالل.
بن  حممد  عن  الل،  عبد  أيب  بن  أمحد  عن  حممد،  بن  عيل   -16
إسامعيل، عن حممد بن عذافر عن أبيه قال: دفع إيل أبو عبد الل 
)عليه السالم( سبعامئة دينار وقال: يا عذافر ارصفها يف شء أما 
عىل ذاك ما يب رشه ولكن أحببت أن يراين الل عز وجل متعرضا 
لفوائده، قال عذافر فربحت فيها مائة دينار فقلت له يف الطواف: 
جعلت فداك قد رزق الل عز وجل فيها مائة دينار، فقال: أثبتها 

يف رأس مايل.
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السؤال : هل يبطل الصيام بشم العطور المركبة والطبيعية ؟

الجواب : كال .

هل المصاب بالحساسية في االنف يصح صيامه ؟

السؤال : ما هو الضابط يف جنس زكاة الفطرة ؟
شائعًا  قوتًا  يكون  ان  الفطرة  زكاة  جنس  يف  الضابط   : اجلواب 
 ، يقترصوا عليه  ل  به وان  التغذي  يتعارف عندهم   ، البلد  ألهل 
سواء أكان من األجناس األربعة ) احلنطة ، والشعر ، والتمر ، 
والزبيب ( أم من غرها كاألرز والذرة ، وأما ما ال يكون كذلك 
ل فاألحوط لزومًا ل عدم اخراج الفطرة منه وان كان من األجناس 
األربعة ، كام أنهّ ل األحوط لزومًا ل ان ال خترج الفطرة من القسم 
املعيب ، وجيوز اخراجها من النقود عوضًا عن األجناس املذكورة، 
والعبة يف القيمة بوقت اإلخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع 

وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثالثة كيلوغرامات .
السؤال : كم تقدير زكاة الفطرة بالعملة العراقية ؟

اجلواب : قيمة 3 كيلوات حنطة او دقيقها .

الفطر  عيد  حلول  قبل  الفطرة  زكاة  اعطاء  جيوز  هل   : السؤال 
ايصاهلا  لتعذر  العيد  الحتامل عدم متكنه من اعطائها يف صبيحة 

يها ؟ ايل مستحقهّ
اجلواب : جيوز طيلة شهر رمضان .

السؤال : هل جيوز إعطاء الفطرة من اخليار والطامطة ونحومها ؟ 
و بعبارة اخرى هل أهنام داخالن يف مفهوم القوت أم ال ؟

شائعًا  قوتًا  يكون  ان  الفطرة  زكاة  جنس  يف  الضابط   : اجلواب 
ألصل البلد يتعارف عندهم التغذي به وان ل يقترصوا عليه سواء 
كان من االجناس االربعة )احلنطة والشعر والتمر والزبيب( ام 
من غرها كاالرز والذرة واما ما اليكون كذلك فاالحوط لزومًا 

عدم اخراج الفطرة منه .
السؤال : هل جيب دفع زكاة الفطرة لوكيل املرجع الذي اقلده ؟ 

أم جيوز دفعها لوكيل مرجع آخر ؟
اجلواب : جيوز ان تدفعه للمستحق وجيوز ان تدفعه ملن تثق بانه 

يوصله للمستحق سواء كان وكيل مرجعك ام ل يكن .
السؤال : هل جيوز دفع زكاة الفطرة بعد صالة الظهر يف اول يوم 

العيد ؟
اجلواب : جتب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد عىل املشهور بني 
الفقهاء )رض(، وجيوز تأخرها إل زوال الشمس يوم العيد ملن 
تأخرها عن صالة  لزومًا عدم  العيد، واألحوط  ل يصل صالة 
كان  إذا  الدفع  يف  التأخر  له  جاز  عزهلا  وإذا  يصليها،  ملن  العيد 
النتظار فقر معني ونحو ذلك، فإن ل يدفع ول يعزل حتى زالت 
بعدئٍذ  يؤديا  لزومًا، ولكن  ل تسقط عنه عىل األحوط  الشمس 

بقصد القربة املطلقة من دون نية األداء والقضاء .
السؤال : هل جيب أن أخب الفقر أن املال املعطى له هو من زكاة 
الفطرة حتى ال يشرتي به إالهّ الطعام وهل جيوز ان يشرتي به غر 

الطعام ؟
زكاة  بأنه  ختبه  ان  والجيب  هبا  الطعام  رشاء  جيب  ال   : اجلواب 

الفطرة .

زكاة الفطرة
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استحباب اإلتيان بكل عمل مرشوع روي له ثواٌب عنهم )عليهم السالم( 
ل  عن صفوان، عن أيب عبد الل )عليه السالم(، قال: من بلغه شء من الثواب عىل )شء من اخلر( فعمله كان له أجر ذلك، وإن 

كان رسول الل )صىل الل عليه وآله وسلم( ل يقله( .
 - عن محدان بن سليامن، قال: سألت أبا احلسن عيل بن موسى الرضا )عليه السالم(، عن قول الل عز وجل: )فمن يرد الل أن 
يديه يرشح صدره لالسالم(  قال: من يرد الل أن يديه بإيامنه يف الدنيا إل جنته ودار كرامته يف الخرة يرشح صدره للتسليم لل، 

والثقة به، والسكون إل ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه .
-عن هشام بن سال، عن أيب عبد الل )عليه السالم( قال: من بلغه عن النبي )صىل الل عليه وآله وسلم( شء من الثواب فعمله 

كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الل )صىل الل عليه وآله وسلم( ل يقله.
ل وعن أبيه، عن أمحد بن النرض، عن حممد بن مروان، عن أيب عبد الل )عليه السالم( قال: من بلغه عن النبي )صىل الل عليه وآله 
وسلم( شء من  الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي )صىل الل عليه وآله وسلم( كان له ذلك الثواب، وإن كان النبي )صىل الل 

عليه وآله وسلم( ل يقله.
- قال رسول الل )صىل الل عليه وآله وسلم(: من وعده الل عىل عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده عىل عمل عقابا فهو فيه 

باخليار.
تأكد استحباب اجلد واالجتهاد يف العبادة

بتقوى الل والورع  له: أوصيك  قال  أنه  السالم( يف حديث -  الثقفي، عن أيب عبد الل )عليه   - عن عمرو بن سعيد بن هالل 
واالجتهاد.

 - عن أيب عبد الل )عليه السالم(، قال: كان عيل بن احلسني )عليه السالم( إذا أخذ كتاب عيل )عليه السالم( فنظر فيه قال: من 
يطيق هذا؟! من يطيق ذا؟!، قال: ثم يعمل به، وكان إذا قام إل الصالة تغر لونه حتى يعرف ذلك يف وجهه، وما أطاق أحد عمل 

عيل )عليه السالم( من ولده من بعده إال عيل بن احلسني )عليه السالم(.
- عن أيب أسامة، قال: سمعت أبا عبد الل )عليه السالم( يقول:

عليك بتقوى الل والورع واالجتهاد .
 - عن عمرو بن سعيد بن هالل، قال: قلت أليب عبد الل )عليه السالم(: أوصني قال: أوصيك بتقوى الل والورع واالجتهاد، 

احلديث.
- عن عمرو بن مجيع، عن أيب عبد الل )عليه السالم( قال: شيعتنا الشاحبون ، الذابلون، الناحلون، الذين إذا جنهم الليل استقبلوه 

بحزن.
ل عن مفضل، قال: قال أبو عبد الل )عليه السالم(: إياك والسفلة، فإنام شيعة عيل )عليه السالم( من عف بطنه وفرجه، واشتد 

جهاده، وعمل خلالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر )عليه السالم(.
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باش���رت الكوادر الفنية والهندس���ية لقس���م التنمية الزراعية التاب���ع  لألمانة العامة 
للعتبة الحسينية المقدسة بحصاد )1000( طن من  محصول الحنطة من المدن الزراعية 
) ابا االحرار - وس���يد الش���هداء - ومدينة االمام الحسين )عليه السالم( (، وتسويقها الى 

مخازن السايلو ) الحكومي(.

االحرار : حسين نصر / تصوير: صاح السباح 

حصاد ) 1000( طن من الحنطة 
من زراعة صحراء كربالء المقدسة 
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وأكلللد ذلللك اخلللبللر الللزراعللي )عللدنللان 
التنمية  قسم  عىل  العام  املللرشف  عللوز( 
واهتامم  رعاية  بفضل  مضيفا،   الزراعية 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
تم  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
بعد  دونم   )1500  ( من  اكثر  استصالح 
قاحلة، وتم  ان كانت عبارة عن صحراء 
هبدف  وذلك  خرضاء،  واحة  ال  حتويلها 
باملحاصيل  للمواطن  الغذائية  السلة  رفد 
عن  فضال  مفضة،  وبأسعار  الزراعية 
الزراعة  وتعزيز  العاملة،  االيدي  تشغيل 

العراقية. 
وبني »عوز« ان احلنطة خضعت للفحص 
وحسب  النتيجة  فكانت  واالخللتللبللار 
ترتبع  اهنللا  السايلو  يف  اللجان  متبات 
عىل  احلنطة  تسويق  يف  االول  املركز  عىل 
مستوى الفرات االوسط من حيث الكمية 
الزراعة  جللودة  يف  والتميز  والنوعية، 

الشوائب  من  احلنطة  وخلو  واحلللصللاد 
من  االول  يعد  االنجاز  وهذا  وغرها.. 
التنمية  قسم  عليه  حيصل  الللذي  نوعه 
الزراعية ويف تاريخ مدينة كربالء املقدسة 

رغم الظروف املناخية غر املالئمة. 
التنمية اعتمد يف زراعة  موضحا ان قسم 
ذات  الللبللذور  مللن  اصللنللاف  عللىل  احلنطة 
جودة عاملية ومن مناشئ معروفة منها: ) 

االسبانية، الفرنسية، واألملانية(. 
القسم  عمل  اولويات  من  ان  موضحا،  
ذات  وجعلها  الرتبة  نوعية  حتسني  هو 
سبيل  عىل  الزراعة،  يف  جيدة  مواصفات 
-عليه   ) االحرار  )ابا  مدينة  كانت  املثال 
امللوحة،  من  تعاين  الزراعية  السالم- 
لذلك قامت الكوادر الفنية بمعاجلتها من 
التدرجيية،  بالطرائق  استصالحها  خالل  
وفتح املبازل الشقية الظاهرية، مع الرتكيز 
عىل زراعة ) البسيم ، واجلت، والشعر(، 

املخصص لعلف االغنام واألبقار، اضافة 
احلديثة  الللري  منظومات  استخدام  ال 
املرشات  بواسطة  املحاصيل  سقي  يف 
العضوية  االسمدة  واستخدام  املحورية، 
هذا  فامتاز  واملستهلك،  للبيئة  الصديقة 
 )20( مساحة  وسقي  باستصالح  العمل 
دونام يف )6( ساعة،  وهو استثامر للوقت 
املاء  كمية  عىل  السيطرة  امهية  ال  اضافة 
هذه  فأثمرت  السقي؛  يف  املستخدمة 
للزراعة  صاحلة  طيبة  ارض  عن  اجلهود 

وكانت احد اسباب زيادة االنتاج.
هذا  احلنطة  اسعار  ان  ال  »عللوز«  ونللوه 
ال  احلكومة  قبل  من  حتديدها  تم  العام 
للطن  دينار   )5060( االول  انواع  ثالثة 
 )4080  ( الثانية  الدرجة  اما  الواحد، 
لطن  ديللنللار   )4000 و)  للطن،  ديللنللار 

الدرجة الثالثة.  
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االنبار  قاطع  عمليات  قائد  نائب  وقللال 
للحشد امحد نرص الل »ان الدورة اجريت 
من  معلمني  بمعية  عسكرية  معاير  وفق 
اللللدورة  واختصت  العسكرية  الكلية 
والتعليم  االسللاس  العسكري  بالتدريب 
االستعرايض  واملسر  كافة  بأنواعه  املنظم 
والساندة  واملتوسطة  اخلفيفة  واالسلحة 
والتحملية،  العنيف  التدريب  وميدان 

كذلك الدروس العقائدية«.
شهدت  اللللدورة  ان  الل  نللرص  واضلللاف 
الذي  الرمي  بللدروس  مكثفة  حمللارضات 
استهدفت  حيث  والعميل،  النظري  شمل 
الدورة )152( جماهدا وجرى استعراض 
اجليش  قللادة  من  نخبة  بحضور  التخرج 
ملسؤويل  اضافة  الشعبي  واحلشد  العراقي 

احلكومة املحلية يف كربالء املقدسة«.

ضمن  تقع  اللللدورة  هللذه  ان  ال  واشلللار 
للحشد  االنبار  عمليات  قيادة  خارطة 
منهاج  وايضا ضمن  القاطع  ألوية  لتطوير 
قيادة احلشد الشعبي بجعل هذا العام عاما 
الدورة  هذه  وستيل  واالنضباط  للتدريب 
احلسني  االمام  معسكر  يف  اخرى  دورات 

عليه السالم.«

وفق معايير عسكرية عالية المستوى

احتفى معس���كر االمام الحس���ين )عليه الس���الم( بتخرج الدورة االولى التي حملت اسم دورة االمام 

الحسين )عليه السالم( وجرت لمدة )45( يوما لمجاهدي لواء )18( في الحشد الشعبي.

تقرير: انور الغراوي.

معسكر اإلمام الحسين a ُيخرِّج الدورة االولى 
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الفطر  عيد  ايللام  حلول  اقلللرتاب  مللع 
الفرحة  رسلللم  اجلللل  وملللن  املللبللارك 
احلشد  شهداء  ابناء  حميا  عىل  والبهجة 
الشعبي االبرار بارَش قسم رعاية ذوي 
احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى  الشهداء 
املقدسة وضمن برناجمه السنوي الرابع 
شهداء  ابناء  عىل  العيد  كسوة  بتوزيع 
كربالء  حمافظة  يف  الشعبي  احلللشللد 

املقدسة.
وحدة  مسؤول  اجلشعمي  عامد  وقال 

الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  يف  االعالم 
واجلرحى: »ان آلية توزيع كسوة العيد 
عىل ابناء شهداء احلشد الشعبي املقدس 
ة ومنظمة من قبل  كانت وفق الية معدهّ
ما  اصطحاب  تم  حيث  القسم،  ادارة 
عائلة   )25( من  يتيام   )80( يقارب 
واختيار  ع  للتبضهّ املجمعات  منطقة  ال 

االلبسة املناسبة«.
جللاءت  اخلللطللوة  »هللذه  ان  ال  مشرا 
صندوق  يف  االخلللوة  مللع  بللالللتللعللاون 

العاصمة  يف  الشهداء  عوائل  اسكان 
القادم  البنامج  بان  وموكدا  بغداد، 

سيشمل بقية املحافظات اجلنوبية«. 
عن  الشهداء  ذوو  عللبهّ  جانبهم  من 
للقائمني عىل هذه  سعادهتم وشكرهم 
ولرعايتهم  واملباركة  القيمة  املبادرة 
هلذه الرشحية التي اعطت وحثهّت اباءها 
والدفاع  املرجعية  نداء  لتلبية  وابناءها 

عن االرض والعرض واملقدسات«.

تباشر ببرنامج توزيع كسوة العيد على ابناء الشهداء
االحرار: حسنين الزكروطي

a

العتبة الحسينية المقدسة

A h r a r w e e k l y

17

العطاء الحسيني



االمام  فوج  وقائد  كربالء  مفوضية  مسؤول  فريد(  )امر  وقال 
احلسن )عليه السالم(، ان »البنامج يتضمن العديد من الفقرات 
القصص  وتتبعه  الكشفية،  امللتقيات  لكل  القرآنية  )حمافل  منها 
القرآنية ومن ثم حمارضة فقهية(، مشرا ال »وجود كتيب حيتوي 

عىل دروس فقهية مبسطة ما يتناسب مع اعامر االشبال«.
واشار فريد ال ان »عدد العنارص الكشفية التي حرضت امللتقى 
الرمضاين االول كانت )220( عنرصا يف عموم االفواج الكشفية 

ملحافظة كربالء فقط«. 

أقامت وحدة التعليم القرآني التابعة لش���عبة التبليغ الديني النسوي في قسم الشؤون 
الدينية التابع للعتبة الحسينية المقدسة حفال لتكريم حافظة العراق األولى الحاصلة على 
المركز الرابع في المسابقة القرآنية الدولية التي أقيمت في طهران خالل الشهر الماضي، 
وكذلك الختتام دورة النور القرآنية الخاصة بإعداد مدرسات قرآنيات، واحتفاًء بتخريج الدفعة 

الثانية من طالب دورة الطفل القرآني.. 

تقرير: خديجة احمد موسى / تصوير : حنان عبد االمير

ثالث مناسبات يجمعها احتفال لوحدة التعليم القرآني 

في العتبة الحسينية المقدسة
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واضاف، ان »البنامج يتضمن مسابقات يف املعرفة وهلا جوائز، 
باإلضافة ال املسابقة الرئيسية التي هي عبارة عن بطاقة توزع عىل 
ومن  االهل،  مع  البيت  يف  االجوبة  حل  ويكون  الكشافة  اشبال 
ثم نستلم هذه البطاقات ونفرز االجابات الصحيحة وندخلهم يف 

قرعة، وكل فوج له نسبة معينة من الفائزين«.
عن  »عبارة  باهنا  فريد،  اوضح  املؤمن،  الشبل  لبطاقة  وبالنسبة 
بطاقة يستلمها العنرص ملدة )15( يوما ابتداًء من النصف من شهر 
رمضان املبارك ال هناية الشهر، وكل يوم يتضمن اعامال  متنوعة 

وكل عمل يقوم به الفرد يوضع عالمة صح داخل احلقل«.
وتابع ان البنامج كذلك »يتضمن العابا كشفية والعابا ترفيهية، 
الروحانية  االعللامل  وبقية  التنظيمية  االيللعللازات  ال  باإلضافة 

والدينية التي تتناسب مع هذا الشهر الفضيل«.
وجدير بالذكر ان اعضاء وقادة مفوضية التدريب واعداد البامج 
الللورش  من  العديد  تضمن  الللذي  الرمضاين  البنامج  اعللدوا 
والقصص واالعامل الفنية اضافة ال البامج التنافسية بني الفوج 

والواحد وعىل مستوى مجيع االفواج الكشفية.
A h r a r w e e k l y

19

العطاء الحسيني



من اجل زيادة استيعاب االعداد المليونية من الزائرين تم تنحيف 
اعمدة الحرم المقدس.. 

وأصبح  التنحيف  قبل  سم،   )170( الواحد  العمود  سمك  ويبلغ 
هيكل كونكريتي  إنشاء  شملت  األعمال  وان  سم،   )34( بسمك 

إلسناد البناء القديم والثقل اإلضافي الناجم عن القبة.
المسافة  اصبحت  واالن  )1.70(متر،  الجدار  مسافة  وكانت 
تسّهل  فتح مساحة كبيرة  ذلك على  امتار، ساعد   )4( بحوالي 

حركة انسيابة الزائرين.
المشروع ضخم حيث يتم تقشير الجدران وتقويتها بالستل ستيل 
والنزول الى العمق بحوالي ثالثة  امتار حيث يتم عمل بايالت 
كونكريتي  بجدار  االعمدة  ويسندون  مسلحة  كونكريتية 
بسمك )20( سم وفي اماكن اخرى )50(سم، حيث ان ال طابوق 
الى 900( سنة وهو   700( الموجود في االعمدة عمره حوالي من 

قديم..
كما تم تغليف سقف القبب من الداخل ومن الخارج بالكونكريت 
واسناد بناء الحرم بجدران كونكريتية متماسكة بعضها ببعض، 
يسند  انه  حيث  ستيل  ستل  اسالك  انزال  تم  للسطح  وبالنسبة 

ويرفع..

تنحيف اعمدة الحرم  المقدس 
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وثقافيهّة  دينيهّة  لشخصيهّاٍت  واسعًا  حضورًا  املهرجان  وشِهَد 
مثهّلت  ووفللوٍد  وخارجها،  بابل  حمافظة  داخللل  من  وأكاديميهّة 
املقام،  وزائري  املدينة  أهايل  من  كبر  ومجٍع  سَتنْي  املقدهّ العتبَتنْي 
الذكر احلكيم  آياٍت مباركاٍت من  واسُتِهلَّ حفل االفتتاح بتالوة 
ًا عىل أرواح شهداء العراق الذين  وقراءة سورة الفاحتة وقوفًا ترمحهّ

وا من أجل الدفاع عن حياضه وتربته الطاهرة. ضحهّ

اإلمام احلسن  راية  برفع  للمشاركة  بعد ذلك  ه احلارضون  وتوجهّ
ة إيذانًا ببدء  اقة يف سامء مدينة احللهّ املجتبى )عليه السالم( لتعلو خفهّ
، وهو تقليٌد دأبت  النسخة الثانية عرشة من هذا املهرجان الوالئيهّ

ًا. عىل إقامته اللهّجنة املرشفة عىل هذا املهرجان سنويهّ
م بعد ذلك عمٌل مسحيهّ محل عنوان )رجال الل(، أعقبتها  وُقدِّ
بالنيابة  ألقاها  ة(  احللهّ )أهايل  املهرجان  هلذا  املضيهّفة  اجلهة  كلمُة 

مهرج�ان االم�ام الحس�ن المجتبى 
اكليٌل يزين الحلة الفيحاء بفعالياته وبحوثه العلمية

تقرير: ضياء األسدي / تصوير: خضير فضالة – محمد القرعاوي

تح���ت ش���عار )اإلماُم الحس���ُن المجتبى )عليه الس���الم( نوٌر ُيس���تضاء به وإم���اٌم ُيقتدى به(، وبرعاي���ة العتبتين 
المقّدس���تين الحسينّية والعّباس���ية ، اقامت الهيأُة الُعليا لمشروع الحّلة مدينة اإلمام الحسن المجتبى )عليه 
الس���الم( في مقام رّد الش���مس في محافظة بابل فّعالياُت المهرجان الس���نوّي المركزّي الثاني عشر لوالدة 

كريم آل البيت )عليه السالم(، إحياًء واحتفاًء بالذكرى العطرة لوالدة السبط اإلمام الحسن )عليه السالم(.

a
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عيل  حسن  املهندس  للمهرجان  التحضريهّة  اللهّجنة  رئيُس  عنهم 
األعىل  الدينيهّ  املرجع  نداء  لبهّى  »َمْن  قائاًل:  خالهلا  د  وأكهّ احليلهّ 
ي  ليضحهّ وذهب  الللوارف(  ه  ظلهّ )دام  السيستاينهّ  السيد  سامحة 
بنفسه من أجل أن نعيش، ولبَس قلبه فوق الدرع وذهب مقاتاًل 

من أجل الدين هو قطعًا ليس من الناس العاديهّني«. 
الشيعي  الوقف  بديوان  العبيدي  امحد  الشهيد  قاعة  شهدت  فيام 
يف حمافظة بابل، اختتام فعاليات املهرجان السنوي املركزي الذي 

استمر لثالثة ايام )14-16( من شهر رمضان املبارك.
وسبق حفل اخلتام اقامة جلسة للبحث احلوزوي قدمها سامحة 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  معتمد  بحضور  الغزي  عيل  الشيخ 
حمافظة بابل وشخصيات دينية وعلامئية من داخل وخارج حمافظة 

بابل.
وحرضت جملة )األحرار( فعاليات حفل اخلتام واجرت سلسلة 
من اللقاءات كان اوهلا مع معتمد السيد عيل احلسيني السيستاين 
حتدث عن  الذي  املوسوي  السيد رسول  بابل سامحة  حمافظة  يف 

اخرى  ال  نسخة  من  تطوره  ومراحل  املهرجان  تأسيس  تأريخ 
فقال عنها: »مهرجان االمام احلسن املجتبى )عليه السالم( أسسه 
امام االمة االسالمية يف  السيد حمسن احلكيم  اليه سامحة  وأشار 
حييوا  بأن  العراق  حمافظات  من  حمافظة  لكل  اشار  حيث  زمانه 
ذكرى والدة احد األئمة املعصومني )عليهم السالم( واشار ال 
)عليه  املجتبى  احلسن  االمام  والدة  حييوا  بأن  احللة  مدينة  اهايل 
السالم(، وقد اقيم هذا املهرجان لعامني يف ذلك الزمان وقد اخذ 
اثره الواسع يف هذين العامني مما جعل احلكومة آنذاك ختشى ان 
يكون شيئًا من نتاج هذا املهرجان فمنعوه وبقي ممنوعًا ال سقوط 
النظام الصدامي املجرم يف العراق عام 2003م واعيد نشاطه عىل 
ايادي نخبة من اخلرين من اهايل احللة وبعضهم من ابناء اولئك 

االباة اللذين اقاموا املهرجان االول«.
الطاغية وكان يف  نظام  بعد سقوط  املهرجان جمددًا  اقيم   « وتابع 
من  ووفللودًا  حينها  املدينة  اهايل  وحرضه  القديمة  املدينة  مركز 
الشعر  فقرات  فيه  بسيطًا  اوليًا  مهرجانًا  وكان  املقدسة  العتبات 

الشيخ علي الغزيسماحة السيد رسول الموسوي المهندس حسن علي الحّلي
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احلسن  لإلمام  امليمونة  الللوالدة  يناسب  ما  وتقديم  والكلامت 
املجتبى )عليه السالم(«.

رسيعًا  تطورًا  املهرجان  تطور  ذلك  بعد   « املوسوي:  واضللاف 
خرة  وبجهود  املحافظة  اهللايل  من  كبرًا  اهتاممًا  القللى  حيث 
ومضنية من قبل اللجنة املخصصة هلذا املهرجان تطور املهرجان 
تطورًا واضحًا وملموسًا وتعددت ايامه وفقراته ودعمته العتبتان 
شء  بكل  كبرًا  دعاًم  املقدستني  والعباسية  احلسينية  املقدستان 
ماديًا ومعنويًا وثقافيًا وفكريًا وشاركوا يف التخطيط هلذا املهرجان 
املسابقة  هي  االيللام  هذه  اهم  ومن  منها  عديدة  ايام  له  فكانت 
الكتب  وصدرت  السالم(  )عليه  املجتبى  احلسن  لإلمام  البحثية 
املسابقة، وهذا  املهرجان بسبب هذه  الكثرة من هذا  واملؤلفات 
احلسن  االمام  ببكات  جدًا  واسعة  ابعاد  له  اصبحت  املهرجان 

املجتبى )عليه السالم(«.
منوهًا عن ما شهدته هذه الدورة من املهرجان من فعالياته احتفالية 
خاصة اقامتها العتبة الكاظمية املقدسة وهي تكريم عوائل شهداء 

احلشد الشعبي املقدس«.        
ويف سياق متصل حتدث الباحث الشيخ عيل الغزي قائاًل: »نشكر 

اجلهود املهمة التي تقوم هبا االمانتان العامتان للعتبتني املقدستني 
احلسينية والعباسية يف اقامة هذه املهرجانات مما هلا الدور الفاعل 
يف تعزيز ثقافة الوعي يف تاريخ اهل البيت )عليهم السالم( ومدى 
رشعيتهم وامامتهم ومعال هذه االمامة، وقد حتدثنا يف املحارضة 
االمام  خالفة  رشعية  عن  احلضور  مسامع  عىل  القيناها  التي 
احلسن )عليه السالم( يف منظار غر االمامية وانتخبنا لذلك ابن 
كثر انموذجًا يف كتابه البداية والنهاية، وكيف حاول ان يتحدث 
عن خالفة االمام )عليه السالم( ويبني مدى رشعيتها؟، وكيف 
نقاط اخرى ال نجدها  الترشيع يف  التقنني وهذا  استفاد من هذا 

تامة يف حدود معرفتنا العقائدية والتارخيية؟«. 
مبينًا: »خلفية هذا احلديث الذي استند اليه ودالالته ونتائجه التي 
استخرجها ثم حاول ان ينقد ما بينه بشكل تتابعي بخمسة نقاط«.  
يذكر: ان حفل اخلتام شهد قراءة قصيدة قدمها البعم مصطفى 
عىل صالح ختلدا لبطوالت ابطال فتوى اجلهاد املقدس يف محايتهم 
تقديرية  شهادات  ُقدمت  كام  واملقدسات  والعرض  لللألرض 

ودروع تكرياًم للمشاركني. 
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تقرير: حسين نصر 

مؤتمر علمي تسعى العتبة الحسينية المقدسة
 إلقامته نهاية العام الجاري 

منهاج االمن الحياتي في حكومة اإلمام علي )المجاالت الوسائل والتطبيقات(...

اعالم  مسؤول  اخلزاعي  عامر  ويقول 
يتناوهلا  التي  »املفاهيم  ان  املؤسسة: 
والقانون  االنساين  بالشأن  املعنيون 
الدويل وتبنتها املنظامت املرتبطة باالمم 
املتحدة السيام جلنة االمن االنساين هي 
احلالة  أنتجتها  ونظرية  رؤى  جمموعة 
البرش  لبني  احليايت  الرتدي  من  العامة 
الرصاعات  بتنامي  الللدول  معظم  يف 

وتفاقم املعاناة«.
ويللضلليللف، »تللسللعللى املللؤسللسللة عب 
هلذِه  مصاديق  عن  للبحث  مؤمترها 
انعدام  اسباب  يف  والنظر  املفاهيم 

االخللص  باملعنى  االنللسللاين  االملللن 
واالمن احليايت باملعنى االعم، وجذور 
وجوده، ودراسة املجاالت والوسائل 
االمام  استخدمها  التي  والتطبيقات 
يف  الللروح  لبث  الللسللالم(  )عليه  عيل 
الدنيا  يف  لللإلنللسللان  احللليللايت  االملللن 

واالخرة«.
يستلهم  »املؤمتر  ان  اخلزاعي،  ويؤكد 
فكر  من  املستوحاة  العلمية  احللول 
حتقيق  يف  السالم(  )عليه  عيل  االمللام 
االمن احليايت وجتلياته يف مفاصل احلياة 
وطموح  املعنية،  املؤسسات  يف  السيام 

العلمية  احلللركللة  تنمية  يف  املؤسسة 
وخللارج  داخللل  للباحثني  والبحثية 
احلسينية  العتبة  واسللهللام  الللعللراق، 
ِعب  العلمية  احلركة  دعم  يف  املقدسة 

االضافات املعرفية يف حماور املؤمتر«.
عىل  املؤسسة  »تعمل  قائاًل:  ويتابع 
عب  والفكرية  العلمية  النخب  رعاية 
فعاليات  ونرش  البحثية  املشاركة  هذه 
املؤمتر وفتح افاق التعاون العلمي بني 
املؤسسات البحثية والفكرية يف داخل 

وخارج العراق«.

تسعى مؤسسة علوم نهج البالغة التابعة 

للعتبة الحسينية المقدسة إلقامة المؤتمر 

العلمي الدولي الثالث الموسوم ب�)االمن 

الحياتي في حكومة االمام علي )عليه 

السالم( الوسائل والتطبيقات( وبالتعاون 

مع دائرة البحوث والدراسات )ديوان الوقف 

الشيعي( والمؤسسة العالمية لنهج البالغة 

في طهران، كما تدعو الباحثين واالكاديميين 

من مختلف دول العالم، للمشاركة في 

المؤتمر الذي ستنطلق فعالياته في السابع 

من شهر كانون االول من العام الجاري.
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����ْي����ُل �����������اُن َدْم������ِع�������������ْي ِل�������ْل�������ِف�������َراِق َي���������سِ َرَم�����������سَ
ٌب  ����ٌد َوُم������َه�������������ذَّ ���������يِّ ���������������َك �����سَ �������������اُن اإِنَّ َرَم�������������سَ
ٌع  ���������دِّ �����������اُن ِج������ْئ������َت َوَل�����ْي�����ُل�����َن�����ا ُم����َت���������سَ َرَم�����������سَ
�������ٍة  ِه���مَّ ُذوو  �������اَدٌة  ��������سَ َح�����������ْوَل�����َك  َف����اْل����ت�����َ����فَّ 
ُم���������������ْوُع َغ�����������ِزْي�����َرٌة  َق�����اُم�����������وا َل���������َي����ايل َوال�������دُّ
���ِل�����������صٍ  ����َج���������ُدوا ِل�����َب�����اِرِئ�����ِه�����ْم ِب����َج����ْب����َه����ِة ُمْ �����سَ
َل������������ِه َوَرْح�����َم�����������ٍة  َك�������ْم ِف�����ْي�����َك ِم�������ْن ِم����َن���������ِح الإِ
َج����ى  ال����دُّ َف�����َل�����ِك  ِفْ  َح�����َم�����اِت  ال�����رَّ ����َح����اِئ����ُب  َو�����سَ
�����ِي�����������ْي َل���ْي���َل���َه���ا  ْح�����َم�����������ِن ُتْ َوَم������َاِئ�������������ُك ال�����رَّ
����َف����اِدَه����ا  اأَ�����سْ ِفْ  ����ْي����َط����اِن  ال���������سَّ ���������اَب���������ُة  َوِع���������سَ
ٌي  َع���������������اُء ُم�����������َدوِّ �����اِج�����������ُد َوال�������دُّ ِت������ْل������َك اْلَ�����������سَ
ُن�����������ْوُب َت���َت�������اَب���َع���ْت  �����������اُه َف�����اْرَح�����������ْم َف�����ال�����ذُّ َربَّ
�����اِدٍق  ������سَ اأَْوَب�����������������َة  اآَب  ِل����َع����ْب���������ٍد  َواْغ������ِف�������������ْر 
اأَْن���������َت اْلُ����ِج���������ْي����ُب َواأَْن������������َت اأَْع������َظ������ُم َم������ْن َع���َف���ا 
���������ُه  َف���������اإِنَّ اْل����ِب���������َح���������اَر  َم���������اأَ  َواإِْن  َذْن�����ِب�����������ْي 
����ِب���������يِّ َواآِل���������������ِه  ���������اُة َع����َل���������ى ال����نَّ ُث��������مَّ ال���������سَّ

َه���������ِزْي����ُل اْل�������������������َوَداِع  اأََلِ  ِم��������ْن  َواْل������َق������ْل������ُب 
�����َي�����������اُء َوْج�����ِه�����������َك َي������ا َع�������ِزْي�������ُز َج����ِل����ْي����ُل َو������سِ
����ُغ���������ْوُل �����������َه�����������اُر ِب������َل������ْه�������������ِوِه َم���������سْ �������������ا ال�����نَّ اأَمَّ
���������������ُذْوُل َمْ ���������ْوِم����ِه����ْم  �����سَ َع��������ْن  ُي����ْث����ِن����ِه����ْم  َلْ 
����َخ���������اِء َي����ِزْي���������ُن����َه����ا ال����ّت�����َ����ْن����ِوْي����ُل َوَي����������ُد ال���������سَّ
�������������������اَب ُك����������اًّ َزْف���������������������َرٌة َوَع���������������ِوْي�������ُل َواأَ����������سَ
ُم�������������ْوُل َواْل������ِع������ْت�������������ُق ِف������ْي������َك ِلَ����������ْن َه�����َف�����ا َم������اأْ
����ْن���������ِزْي���������ُل ال����تَّ ِب������َه������ا  َن������������اَدى  َل����ْي���������َل���������ٍة  ِفْ 
اِئ�����������ْي�����ُل ِف����ْي���������ِه����ْم اأَِم�����������������ْ�ُ اْل������َوْح�������������ِي ِج�����ْ�َ
����ْه����ِل����ْي����ُل ����ِب����ْي���������ُح َوال����تَّ ���������سْ َق�����������ْد َذّل�������َ������َه������ا ال����تَّ
�����������ْب�����ِج�����������ْي�����ُل ال�����تَّ َج�������اُل���������������ُه  َج���������������لَّ   ِ ِلَّ

ُ�ْ����� َي�����������سِ اْل�������ِب�������َح�������ِار  �����������ِج  ُلَ ِف  َك��������اْلَ�����������������ْوِج 
َواْق���������َب���������ْل ُدَع�����������������اًء َح������ْرُف�������������ُه َم������ْذُه�������������ْوُل
َج�����ُه�����وُل َدَع���������������اَك  َواإِْن  ����ِم����ْي����ُع  ال���������سَّ اأَْن������������َت 
َق����ِل����ْي���������ُل َك������ِرْي�������������ُم  َي�������ا  ِم�����ْث�����ِل�����َك  َع������ْف������ِو  ِفْ 
َع�����������اَء َق�����ُب�����ْوُل ����ِم����َل ال�����دُّ �����ْح�����ِب َم������ا �����سَ َوال�����������سَّ

َرَمَضـاُن 
َدْمِعـْي ِلْلِفَراِق َيِسْيُل

د. عبد الرحمن األهدل 
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واخَللّيون  القربون  ا�سَتباح  ان  بعد  عطاياَك،  فاجاأْتني 
ينت�سلني  �سوئك  ندى  فكان  رخي�سة،  وجعلوها  حياتي 
البهاء  باب  حيُث  ُم�سيء  ب�سروٍر  روحي  وُيغ�سل  ين  وي�سدَّ
عميقة  اأثامك  ف  ادفن  ان  ين  �سرَّ والقناعة...  والر�سا 
ف  والفرح  �سراخ  فمي  ف  والل  �سغري  فمنذ  الظال، 
قلبي �سكون، متاأرجحا ب� غايات النف�ص وفتنِتها..و�ساَر 

ال�سُ� �سديقي. 
الآن ركبت موجة ال�سياء فخذين اىل ما ُتريد او خذين 
الثمرة  اخرجتني من عال  الثغر، فعطاياك  ت�سرعا ف 
الوهم كما اخرجتني من ب� انفا�ص موتى كث�ون طوقوا 
انفا�سي ف غفلٍة من قلبي و�سمعي وب�سري.. وقد اآن يل اأن 
اتعلم من جديد لغة ال�س�، وان ل ارى �سواك، ول اذكر 

غ� ا�سمك.
 عند اعتاب بابك اأح�ُص بالفزع وف قلبي نحيب، ت�سمعني 
وقع  اأ�سمع  ا�سعرك  يبلغك،  ل  و�سوتي  بعد  على  م��ن 
خطواتك ف هذه الليايل اللهية، ما زال بي ح�ص، اأحاول 
تدور  النور  كاأمواج  ب�سرية  مائكة  اأراه..  ول  اب�سر،  اأن 
ُتغ�سل النفو�ص من براثينها وُتبلل الروح بعطر الولية، 
وثبات يظُل ف القلوب كي  ت�سطفيهم ف ليلة نزول النور 

موؤمن�.
ف  عطاياك  ورتبت  النف�ص،  وحاوة  الروح  بزهو  �سعرت 

القلب ..فانت معي دائما وان ل نْلتِق..

اليَك في هذه الليالي اإللهية 
اتضّرع وأتوّسل

حيدرعاشور
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أهناَك خيٌر من علي
����س���ل���ي���م ك������رمي ك���رمي�������ص ال���وائ���ل���ي

اأي���ط���ي���ُح َع������زٌم ك���ال���ب���ال.. ي���ْن���ه���دُّ ُرك�����ن ال����ج����ِد.. م�����وٌت ل��ل�����س��وؤاِل
ب��ال��ح��اِل ا����س���ب���ُه  اأرداُه..  ال�����ذي  ل���ل���ح���اِل   .. ال����ه����وِل  ذك�����َر  اأّن  اإذ 
ن����ا.. خ�������ا  ُي������ق������اُل.. ت���ب���ًا وت����ب����ًا ل���ل���م���اآِل ����رُّ ل���ي�������س���َ� م����ا ه����و �����سِ
ال�����س��اِل ا���س��ال��ي��ُب  ان��ك�����س��ف��ت  ب����ِه   .. َب�����رُّ  ���س��ّي��ُد   .. ال�����س��ح��ي��ة ُ ح����َ� 
ال�سماِل َجنب  اىل  �سفٌر  ال�����س��وؤال..  ير�سى  ول  �سيدنا  يغتاُل  ال��ذي  اإّن 
ل��ل��ُم��ح��اِل َم����ْن ف���ي���ِه.. ت���دٍّ  اأّن م��ق��ت��ل��ن��ا.. مب��ق��ت��ِل  اأي������دري  َع���َج���ب���ًا.. 
ال���م���ال  .. ُح�����������بُّ َم��������ْن  و������س�����رُّ   .. ب������������اة  الأُ م������وىل  ح�����ي�����دٍر  ف 
ف���ل���ق���د ُرزئ�������ن�������ا.. ح�������َ� �����س����ار ����س���ي���دن���ا ي�����ن�����وُء م�������َع ال�����دي�����اِل
ُي���ب���ايِل  ل  ����س���دي���ٌد  ب����اأ�����صٍ  ذو  ���س��ن��دي��ُد  َع�����ْزِم�����ه..  ف  ال�����ذي  وه����و 
�����س����وؤاِل ف  ت���ل���ع���ث���َم  م����ا   .. ع���ل���يٍ  م����ن  خ�����ٌ�  اأُه�����ن�����اك  ����س���ادت���ي  ي����ا 
ال�������س���ال ا������س�����ح�����اِب..  ����س���ق���ي  ال�������وج�������وِد..  �����رذِم�����ُة  ������سِ ج�������اَء  اإذ 
���َج راأ������س�����ًا ي���ح���م���ُل الف������ك������اَر... اأف�����ك�����ارًا ُت����ن����ادي ل��ل��خ�����س��اِل ل���ي�������سُ
ف��ع��ال ك���ان���ت  م���ا  ل������ولُه  ���ُه  ب���اأ����سُ ل����ول  واِل  ا����س���م���ُه..  ل����ول  وال 
ي���ا ���س��ي��دي ل��ك��ن��ن��ا ُح�����ٌب ل���دل���وِل ال�������س���ه���ادِة.. ل��ل��م��ع��ايل.. ك���ال���ُزلِل
زواِل اىل  ال����م����ال  ح���ت���ى  ل������ل������زواِل..  ال��ب�����س��ي��ط��ة  اّن  وي���ع���رف���ن���ا 
ال���ل���ي���اِل م������رِّ  ع���ل���ى  ب�������اٍق  ق��ل��ب��ن��ا  ف  ����ُه  ح����بُّ ب�������اٍق  واِل  ل��ك��ن��ن��ا 
زواِل اىل  ال�����وج�����وِد  ك�����ُل  زوال...  اىل  ال���م���ي���ع  اّن  وب���ع���رف���ن���ا 
وال��ل��ي��اِل فيه  ال��ح��راب  م��ع  ب���اٍق  وام��اُم��ن��ا  الن�����س��ان حتى ظ��ّل��ُه  م��ن  يخلو 
ُي����ب����ايل ول  ل�������ال�������ه..  ي���������س����ج����ُد  ال���������ح���������راب..  م������ع  ب����������اٍق 
ف���ل���ي���خ�������س���اأ الن��������������ذاُل.. ف���ع���ل���ُت���ه���م دن�������ّي�������ُة.. ن���ق���ط���ُر ب����ال����وب����اِل
ُن����ب����ايل.. ول  ن��ق��ت��دي��ه  ن���ح���ي���ا..  ���س��ن��ظ��ل   .. وولئ��������ِه  ف���ب���اأ����س���م���ه 
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حيدر عاشور

ل حيصد )هاشم اسامعيل راهي( من حياة الدنيا سوى نافذة ضيقة، برص 
بالتضحية.  اليها  التي البد من الوصول  من خالهلا ال احلياة احلقيقية 
حني  هبا  املراتب  اعىل  نالوا  قد  واالوصياء  االنبياء  كل  ان  يعتقد  كان 

موا دمهم الطاهر قربانا هلذا اخللود الدائم... قدهّ
االرض  مصائب  كل  له  يمثل  كان  السالم-  –عليه  احلسني  واالمام 
والسامء واكثرها ظلام واصعبها قسوة، فجرد نفسه من كل ما هو ليس 
فأسس  التضحية،  طريق  يف  البدء  من  متكن  حتى  وأهلكها  رضوريا 
باملوكب، ورفع رايات  العقيدة واملذهب، وبحر  موكبا حسينيا خلدمة 
احلق احلسينية وصدح صوت الناعي يز اركان منطقته، وقاوم رضارة 
عصف  امام  وصمد  الللرضورة،  القائد  مهجية  عرص  يف  العزاء  اعداء 
رياح الفقر التي ال تفارق بيته وعلئلته املتكونة من زوجة رؤوم وستة  
اطفال جاؤوا بعد عناء ورصاع وخسارات روحية ونفسية واقتصادية 

متكررة.. 
ان للفقر مذاقا ساما اذا ما تضافرت عىل رجل قنوع يبحث عن حياة 
افضل ال تشوهبا شوائب الفساد وال تنجسه افعال الطغاة  ومضاعفاهتم 
– احلسني  باالمام  معتقده  تلويث  ال  تؤدي  التي  الرتاكامت  ويتجنب 
عليه السالم-.. وهو معزول يف موكب بسيط اسسه ليكون قريبا من 
الثابت  اجلنة  خط  ليضمن  االرض،  عىل  الل  رمحة  باب  بشفاعة  الل 

الى روح الشهيد السعيد )هاشم اسماعيل راهي(...

بال  وطاقاته  امكاناته  حسب  النبوة،  بيت  أهل  بمواالة  
ضجيج وال غضب.    

بدمه،  مضبا  اجلنة  لنيل  والنفيس  الروحي  ارصاره  لكن 
تطور  اليزيدية  اجلرثومة  ان  يسمع  ما  كل  يللراوده  حلم 
الشيعي،  االنسان  لدواخل  العام  املجرى  لتلوث  نفسها 
قبل  واستئصاهلا  مكمنها  مدامهة  ال  ويدعو  بقوة  ينتفض 
ان تلد وتتكاثر، فام جيري حوله يربط دواخله بعضها ال 
اواغتيال  اوتفجر  منع  حياول  من  كل  ان  بعض..معتقدا 
يزيدية  جرثومة  هو  السالم-  احلسني-عليه  االمام  زوار 
عميقة  ثمة–اشياء-  ولكن  لقتلها،  مقاوم  اجياد  من  البد 
الداخل.. من  وتكبله  خطاه  ر  تسمهّ دواخله،  يف  جائحة 

فكان ينفذ ارادته وفعله البسيط يف موكب اخلدمة احلسينية 
حماوال متزيق غضبه واالفالت من طوقه عسى ان جيد ما 
حيقق حلمه االبدي يف الوصول ال احلياة احلقيقية مضبا 

بدمه كاالنبياء واالوصياء... 
الوسيلة  انلله   ، احللم  جللرب  حتلم،  ان  عليك   ، احلم 
كثرا  احللم  يطل  ل  نفسه..  احللم  للخالص من  الوحيدة 
بعد ان ادرك مراحل عديدة من تلك االماين الراسخة يف 
الدائمة،  بعناده وجلاجته  القلب والعقل.. حيفران مصره 
بدأ  اذا  فكيف  حياسب..  ان  عليه  احلسني  يعادي  من  كل 
العداء ملواليي احلسني يف عقر دارهم..  اليزيديون  اجلدد 
كفائية  جهادية  فتوى  اول  من  روح..  بعدك  ما  روح  فيا 
لالمام السيستاين -دام ظله- تقلد سالحه حتت جناح –

البدراويني- وجتاوز يف التحاقه منطق اجلهاد الكفائي تاركا 
وراءه - االبناء والزوجة واملوكب-  بصب وتؤدة، حيال 
املسرة احلقيقية لتحقيق حلمه االبدي، واالنسياق لنزعاته 
النفسية لسب كل ما فكر به نحو االجتاه بثبات اليقني خلط 

اجلنة واحلياة اخلالدة بظل الل واحلسني الشهيد...      
كان فارسا حقيقيا يف كل مواضع اجلهاد، يشار اليه بالبنان 
والصب والشجاعة، من خالل مكتسباته الروحية وجتربته 
املحضة يف احلياة توصل ال سب أغوار نفسه: ان االنسان 
جيب ان ُيوهب كام هو قد َوهب، وان حيب اخاه من ملته 
ارض  عىل  السلمية  للمعايشة  ومصر  كهدف  وغرها 
يظللها علم مشرتك دويل وراية عقائدية البد من ان حتقق 
موقفا  ليتخذ  ويتجرد  لرى  االنساين..ويتجرد  هدفها 
ويتجرد ليفعل ثم يتجرد ليعشق االرض التي منحته وطنا 
قسم  يردد  معركة  كل  يف  كان  بجنون..  واهلها  وليحبها 
حسني-  يا  لبيك  السالم-  –عليه  احلسني  لالمام  الوالء 
فتحررت عىل يديه جرف الصخر والرمادي وغرها من 
االرايض التي اغتصبها -داعش- االرهايب ، كانت طلقاته 
جتندل التكفرين حتى اختاره الل ال جواره شهيدا..رمحك 

الل ايا املغوار الصبور )هاشم اسامعيل راهي(...

اختار ان يكون شهيدا 
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تقويمها  والعمل عىل  اإلدارية  األنظمة  د اإلسالم عىل ترشيع  أكَّ
وترصني أعمدهتا يف املجتمع؛ ملا هلا من أثر بالغ عىل حياة النَّاس 
م حياهتم وتضمن هلم مستقبلهم، ومن هنا  التي تنظِّ مجيًعا، فهي 
ٍع وجاد عىل تأسيس نظم إدارية تضمن  عمل اإلسالم بشكٍل موسَّ
حقوق املواطنني عىل اختالف أجناسهم وأشكاهلم ومعتقداهتم، 
ول يرتك حموًرا من حماور اإلدارة إالَّ وله فيه ترشيع وقانون، وقد 
العميل  بالتطبيق  وسلم(  وآله  عليه  الل  )صىلَّ  الل  رسول  د  جسَّ
أمر  بعده  من  جاء  ثمَّ  وإدارهتللا،  الدولة  نظام  يف  اإلسالم  نظرية 
بناء  املسرة يف  السالم( فأكمل  املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه 
وأسلوب  وواجباته  احلاكم  صفات  د  فحدَّ الدولة  وإدارة  احلكم 
احلكم والعالقة بني احلاكم واملحكوم وكذلك العالقة بني أركان 

الدولة نفسها من سلطٍة تنفيذيٍة وترشيعية .
ول يكتٍف أمر املؤمنني )عليه السالم( بالتطبيق العلمي فقط؛ بل 
سعى إل سنِّ برنامج نظري تتوارثه األجيال جياًل بعد جيل عىل 
مدى العصور واألزمان، وقد كتب ذلك يف رسالة عىل شكل عهد 
ه عليها؛ ليكون له مرجًعا  حكم أعطاه إل مالك األشرت عندما والَّ

يف إدارته لوالية مرص .
يف  املهمة  اإلدارية  الوثائق  من  الرشيف  العهد  وثيقة  ت  ُعدَّ وقد 
النظام اإلسالمي، ومن األصول األساسية يف الكشف عن الفكر 
يف  الوثيقة  هذه  احتوت  إذ  وإدارهتللا،  الدولة  بناء  يف  اإلسالمي 
والعدل  املساواة  تطبيقه  يضمن  متكاماًل  ا  إداريًّ برناجًما  مضموهنا 

والكرامة للحاكم وللشعوب .
العهد  هبذا  البالغة  هنج  علوم  سة  مؤسَّ ت  اهتمَّ فقد  هنا  ومن 
الرشيف وأولته اهتامًما واسًعا؛ لكونه مرآة صافية لوجه اإلسالم 
الطرائق واألدوات،  ة  بكافَّ أعداؤه تشويه  الذي حياول  الناصع، 

ا يف هذا العهد شارك فيه عرشات  سة مؤمتًرا علميًّ وقد أقامت املؤسَّ
تأليف  أيًضا  به  اهتاممها  ومن  املعرفة،  صنوف  شتَّى  يف  الباحثني 
الربيعي(  سجاد  )الشيخ  الباحث  فيه  تناول  الذي  الكتاب  هذا 

العهد الرشيف بالدرس والبحث والتحليل عب ثالثة فصول.
بصورة  العهد  يف  اإلدارة  مفهوم  األول:  الفصل  يف  درس  وقد 
عامة، واملبادئ اإلدارية األساسية املتمثلة باخلصائص والعنارص 
والواجبات واملهام امللقاة عىل عاتق املدير، تلك التي جيب حتققها 

يف املنظومة اإلدارية.
ومعانيه،  احلكم  نظام  مفهوم  فيه  درس  فقد  الثاين  الفصل  ا  وأمَّ
ض  وتعرَّ الدولة،  يف  الرئيسة  ووظائفه  احلاكم  وجود  ورضورة 
عىل  تكون  أن  جيب  التي  تلك  باألمة  احلاكم  ثقة  بيان  إل  كذلك 
األسس  عىل  املبنية  العملية  والسلوكيات  املنطقية  املعاير  وفق 

العلمية واألخالقية . 
للحكم  العامة  األهللداف  فيه  الباحث  درس  الثالث،  والفصل 
املتمثلة بتنظيم إدارة احلكم والسياسة املالية واإلصالح االجتامعي 
ختم  وقد   . والعمرانية  االقتصادية  والتنمية  البرشية  والتنمية 

ل هلا البحث . الباحث دراسته بعرض أهم النتائج التي توصَّ
نبذة عن املؤلِّف:

يف  ماجستر   - الربيعي  عيل  احلليم  عبد  سجاد  الشيخ  االسللم:  
العلوم اإلدارية واالقتصادية

مكان العمل: مؤسسة علوم هنج البالغة العتبة احلسينية املقدسة.
االنجازات:

من  مجلة  مع  السالم(  )عليه  عيل  اإلمللام  فكر  يف  القرآن  كتاب 
البحوث واملقاالت املنشورة.

اإلدارة ونظام الحكم في عهد اإلمام علي 

كاتب
وكتاب

لمالك االشتر )رضوان اهلل عليه(.

MaN
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آية اللهّ العظمى السيد ابو احلسن حممد عبد احلميد املوسوي االصفهاين، ولد عام 1277هل أو 
1284هل، يف أصفهان، وتربى وتلرعلرع يف ظل والده السيد حممد املوسوي الذي كان من العلامء 
النجفي  حسن  حممد  الشيخ  اللهّ  آية  طالب  ابرز  احد  احلميد  عبد  السيد  فهو  جده  اما  االفاضل, 
السالم(  )عليه  الكاظم  جعفر  بن  موسى  االمام  إل  العائلة  نسب  وينتهي  اجلواهر(  )صاحب 
والسيد االصفهاين كان من كبار علامء الشيعة اإلمامية، فقد درس السطوح يف اصفهان ثم هاجر 

إل النجف عام 1307 إلكامل دراسته.
وبعد وفاة الخوند اخلراساين انتقلت مرجعية الشيعة إل آية اللهّ املرزا حممد تقي الشرازي, وكلان 
اللمليلرزا يلرجلع يف احتياطاته الفقهية إل فتاوى السيد ايب احلسن االصفهاين, وبعد وفاة املرزا 
)عام 1338 هل (, ورحلة آية اللهّ شيخ الرشيعة )عام 1339 هل (, وارحتال آية اللهّ اللشليلخ احلملد 
كاشف الغطاء )عام 1344 هل(, تساوت مرجعية السيد ايب احلسن االصفهاين مع ملرجلعلية آية 
اللهّ املرزا النائيني يف الشهرة, وبعد وفاة آية اللهّ الشيخ عبد الكريم احلائري يف ملديلنلة قلم اللمقدسة, 
ووفاة آية اللهّ املرزا النائيني يف النجف االرشف, برزت زعامة السيد ايب احلسن يف اغلب البالد 

االسالمية..
االجتهاد,  درجة  عىل  حازوا  الذين  العلامء  من  الكثر  االصفهاين  السيد  دروس  يلحلرض  وكلان 
وذلك بسبب العلم الغزير الذى حتويه دروسه ومباحثاته ولضيق املجال نذكر بعضا منهم, وهم: 
آية اللهّ السيد حمسن احلكيم - آية اللهّ الشيخ عبد النبي االراكي - آية اللهّ املرزا حممد تقي االميل - 

آية اللهّ الشيخ حممد تقي - آية اللهّ الشيخ حممد تقي هبجت.
مؤلفاته:

وسليلة النجاة: وهي رسالة عملية يف العبادات واملعامالت, مرتمجة إل اللغة الفارسية و االوردية, 
الوثقى - رشح  العروة  العلامء حواش كثرة )مطبوعة يف جزأين ( - حاشية عىل  وكتب عليها 
كفاية االصول - انيس املقلدين - حاشية عىل تبرصة العالمة - حاشية عىل نجاة العباد لية اللهّ 
العظمى الشيخ صاحب اجلواهر - ذخرة الصاحلني )رسالة عملية ( - ذخرة العباد - وسيلة 

النجاة الصغرى )مترص لوسيلة النجاة( - منتخب الرسائل - مناسك احلج . 
السالم،  عليه  عيل  اإلمام  صحن  يف  ودفن  األرشف  النجف  إل  جثامنه  ونقل  الكاظمية  يف  تويف 

وذلك عام 1365هل.

المرجع السيد ابو الحسن االصفهاني 
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الدنيللللللة 
- اإلمام احلسن )عليه السالم(: - عندما سئل عن الدنيئة؟ -: النظر يف اليسر ومنع احلقر .

- اإلمام عيل )عليه السالم(: النفس الدنية ال تنفك عن الدناءات .
- عنه )عليه السالم(: أعقل الناس أبعدهم عن كل دنية .

- عنه )عليه السالم(: املؤمن من طهر قلبه من الدنية .
- عنه )عليه السالم(: ال تالح الدين فيجرتي عليك .

- عنه )عليه السالم(: نزه عن كل دنية نفسك، وابذل يف املكارم جهدك ختلص من املآثم وحترز املكارم .
- عنه )عليه السالم(: ورع املرء ينزهه عن كل دنية .

- عنه )عليه السالم(: مباينة الدنايا تكبت العدو
ما يستعان به عىل الدهر 

- اإلمام عيل )عليه السالم(: ال يستعان عىل الدهر إال بالعقل .
 الدهرية 

جاء يف الكتاب الرشيف * )وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلكنا إال الدهر وما هلم بذلك من علم إن هم إال يظنون( 
. *

- اإلمام عيل )عليه السالم(: ثم أقبل رسول الل )صىل الل عليه وآله( عىل الدهرية فقال: وأنتم فام الذي دعاكم إل القول بأن األشياء 
ال بدء هلا وهي دائمة ل تزل وال تزال؟.

فقالوا: ألنا ال نحكم إال بام نشاهد ول نجد لألشياء حمدثا فحكمنا بأهنا ل تزل، ول نجد هلا انقضاء وفناء فحكمنا بأهنا ال تزال.
فقال رسول الل )صىل الل عليه وآله(: أفوجدتم هلا قدما أم وجدتم هلا بقاء أبد األبد ؟... فهذا الذي نشاهده من األشياء بعضها إل 
بعض مفتقر، ألنه ال قوام للبعض إال بام يتصل به، كام ترى البناء حمتاجا بعض أجزائه إل بعض وإال ل يتسق ول يستحكم، وكذلك 

سائر ما نرى... فإذا كان هذا املحتاج بعضه إل بعض لقوته ومتامه هو القديم فأخبوين أن لو كان حمدثا كيف كان يكون؟
وماذا كانت تكون صفته؟ قال: فصمتوا... وقالوا: سننظر يف أمرنا .

مداهنة أهل املعايص
عن الكتاب * )ودوا لو تدهن فيدهنون( * .

- اإلمام الباقر )عليه السالم(: أوحى الل تعال إل شعيب النبي: إين معذب من قومك مائة ألف: أربعني ألفا من رشارهم وستني 
ألفا من خيارهم، فقال: يا رب هؤالء األرشار فام بال األخيار؟ فأوحى الل عز وجل إليه: داهنوا أهل املعايص فلم يغضبوا لغضبي .

 مداهنة اإلخوان
 - عيل )عليه السالم(: رش إخوانك من داهنك يف نفسك وساترك عيبك .

- عنه )عليه السالم(: إنام سمي العدو عدوا ألنه يعدو عليك، فمن داهنك يف معايبك فهو العدو العادي عليك .
 مداهنة النفس 

- اإلمام عيل )عليه السالم(: من داهن نفسه هجمت به عىل املعايص املحرمة .

مثل االنسان والدنيا
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- عنه )عليه السالم(: ال ترخصوا ألنفسكم فتدهنوا، وال تدهنوا يف احلق فتخسوا .
- عنه )عليه السالم(: ال ترخصوا ألنفسكم فتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمة، ال تداهنوا فيهجم بكم اإلدهان عىل املعصية .

- عنه )عليه السالم(: ال تكن ممن يرجو الخرة بغر العمل... فهو عىل الناس طاعن ولنفسه مداهن .
 املداهنة يف احلق الدهر

 - اإلمام عيل )عليه السالم(: ال تداهنوا يف احلق إذا ورد عليكم وعرفتموه فتخسوا خسانا مبينا .
- عنه )عليه السالم(: ولعمري ما عيل من قتال من خالف احلق، وخابط الغي، من إدهان وال إيان .

- عنه )عليه السالم(: اعلموا رمحكم الل أنكم يف زمان القائل فيه باحلق قليل، واللسان عن الصدق كليل، والالزم للحق ذليل، أهله 
معتكفون عىل العصيان، مصطلحون عىل اإلدهان )

لكل دولة برهة
 يف الكتاب * )إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداوهلا بني الناس وليعلم الل الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 

والل ال حيب الظاملني( * .
- اإلمام عيل )عليه السالم(: لكل دولة برهة .

- اإلمام الصادق )عليه السالم(: إن للحق دولة وللباطل دولة .
- اإلمام عيل )عليه السالم(: الدولة كام تقبل تدبر .

دولة األكارم
 - اإلمام عيل )عليه السالم(: دولة األكابر من أفضل املغانم، دولة اللئام مذلة الكرام .
- عنه )عليه السالم(: دولة الكريم تظهر مناقبه، دولة اللئيم تكشف مساويه ومعايبه .

- عنه )عليه السالم(: دولة العادل من الواجبات، دولة اجلائر من املمكنات.
- عنه )عليه السالم(: من أعود الغنائم دولة األكارم .

- عنه )عليه السالم(: دولة اجلاهل كالغريب املتحرك إل النقلة، دولة العاقل كالنسيب حين إل الوصلة .
دولة األرشار 

- اإلمام عيل )عليه السالم(: دول األرشار حمن األخيار .
- عنه )عليه السالم(: دول الفجار مذلة األبرار .

- عنه )عليه السالم(: دولة األوغاد مبنية عىل اجلور والفساد .
ما يوجب زوال الدولة

 - اإلمام عيل )عليه السالم(: زوال الدول باصطناع السفل .
- عنه )عليه السالم(: يستدل عىل إدبار الدول بأربع:

تضييع األصول، والتمسك بالفروع، وتقديم األراذل، وتأخر األفاضل .
- عنه )عليه السالم(: من عالمات اإلدبار مقارنة األرذال .
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الرق����ابة األبوي����ة 

تقديم  عن  فقط  مسؤولة  ليست  التلفاز  يف  االطفال  برامج  إن 
املعلومات املفيدة هلم  بل جيب أن توجههم ال أسس التفكر السليم 
وكيفية البحث عن املعلومة  الن هذا من شأنه أن يثبتها  وخاصة اذا 
قدمت بأساليب درامية متنوعة لتظل ماثلة يف أذهاهنم لفرتة طويلة  
فيستفيدون منها يف حياهتم وهبذا يمكن أن نوفر للطفل من خالل 
براجمه إمكانات املعرفة واإلطالع  ثم البحث والتجريب  وبالتايل 
جيد الطفل االجابة الشافية ملا قد يدور يف ذهنه  وأال ننسى إبعاد 
امللل عنهم باستخدام احلدث السيع والكلامت املثرة . لذا جيب 
أن يرعى العاملون يف إنتاج برامج االطفال رضورة تطابق مضمون 
ما يقال مع الصور احلية املعروضة  ألنه كلام كان هناك تطابق بينهام 
تزداد نسبة الفهم لديم  وحينام خيتلف مضمون ما يقال مع املادة 

املصورة تنخفض درجة الفهم واالستيعاب  ذلك الن الطفل حينام 
يشاهد برناجمًا ال يتفق فيه مضمون ما يقال مع ما يعرض فالبد أن 
جيهد نفسه حتى يبقى متنبهًا ملا يقال أو يعرض يف آن واحد  وربام 
الفهم  عىل  قدرته  تزداد  بينام  تأوياًل   أو  فهم  سوء  ذلك  له  يسبب 
واالستيعاب بالتطابق بني ما يقال وما يعرض  ومن جهة أخرى 
جيب االستفادة من كل االساليب العلمية والفنية يف كل ما يقدم 
للطفل من خالل برامج التلفاز كأفالم الرسوم املتحركة والدمى 
واملشاهد التمثيلية واالستكشافات واألفالم املصورة التي تصور 
حياة الناس واملرتبطة بالواقع كاملناطق األثرية اجلميلة واحليوانات 
األليفة وكل ما حيبه الطفل ويستأثر باهتاممه وكل وسائل االيضاح 
املرئية التي تساعد يف تبسيط وتوضيح وجتسيد االفكار املطروحة 

حول البرامج الموجهة لألطفال 
عاطف عبد علي الصالحي                                   
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بواسطة  البنامج  فقرة يف  أول  الطفل من  اهتامم  إثارة  مراعاة  مع 
االشياء املألوفة أو الغريبة.

شديدة     بدقة  واختيارها  بالفقرات  العناية  جيب  أخرى  جهة  من   
يفيد  ال  فيام  ومستقبلنا  حارضنا  أطفالنا  تغرق  أن  يمكن  ألهنا 
ومتنعهم من البحث عام يفيد أو قد تؤدي ال تثبيت قيم ومفاهيم 
كثرت  وقد  خاصة  االصيلة   وقيمه  جمتمعنا  بصورة  ترض  خاطئة 
قيمنا  مع  تتعارض  التي  لألطفال  املوجهة  البامج  يف  اخلرافات 
نستفيد  أالهّ  يعني  ال  وهذا  نرتضيها   التي  األهداف  مع  تتفق  وال 
من تلك البامج املوجهة  بل جيب التدقيق الشديد أو فرض رقابة 
بام يتالءم مع واقعنا وقيمنا األصيلة .  عىل ما يقدم منها وتعديله 
وأؤكد هنا عىل االهتامم باملعلومات أو االفكار التي تقدم بطريقة 

البامج ما يؤدي ال تعليم االطفال وسائل  ُمضللة وأالهّ تتضمن 
بإدانة  انتهت  ولو  حتى  تقليدها  يمكن  اجلرائم  الرتكاب  مبتكرة 
املجرم والتنديد باجلريمة  واستبعاد املشاهد والفقرات التي تعتمد 
عىل أعامل العنف وإثارة نوازع تشجع عىل الرذيلة وتنقيتها من كل 
ما ييسء ال القيم الدينية األصيلة  عىل أن تلتزم يف كل ما تقدمه 
باحلفاظ عىل القيم الروحية واالجتامعية والتمسك بالدين والقيم 
وحتثه دائاًم عىل حب اخلر وكره الرش مع عدم املساس أو اإلقالل 
من شأن االقليات أو الفئات االجتامعية املختلفة وجتنب السخرية 
من املعوقني ذوي العاهات اجلسدية أو العقلية أو اإلساءة هلم  كام 
ي أفقهم وتوسع خياهلم ومداركهم الذاتية ألنه بدون  ينبغي أن تنمهّ

اخليال لن يكون هناك إبداع أو تطور . 
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الرئة  رسطان  يسبب  النارجيلة  دخان  أن  ال  الدراسات  ختلص 
كدخان السجائر، وان كل دورة للنارجيلة )بالعامية نفس( يدوم 
املرض جملة  املزيد عن هذا  أكثر من)40( دقيقة... وملعرفة  عادة 
طب  اختصاص  اجلبوري  عيل  فاهم  الدكتور  التقت  »االحللرار« 
طوارئ يف مدينة االمام احلسني »عليه السالم« الطبية والذي بني 
اكثر من)45(  تستمر  واحدة  جلسة  يف  النارجيلة  تدخني  إن  لنا، 
النيكوتني من  املدخن) 107( مرة من  استنشاق  ال  دقيقة تؤدي 
سيجارة واحدة, كام أن استخدام املاء لتصفية الدخان ال يزيل مجيع 
بني)30(  ترتاوح  لفرتة  تدخينها  ان  كام  الضارة,  الكيميائية  املواد 
و)60 ( دقيقة يعادل علبة من السجائر, وذلك بسبب هذه الكمية 
الكبرة من التبغ النقي، ال سيام ان النيكوتني ال يذوب يف املاء كام 

انه حيتوي عىل مواد مسببة للسطان.

مقارنة بين مدخني السيجارة ومدخني النارجيلة
فان  النارجيلة،  بمدخن  السيجارة  مدخن  مقارنة  خالل  من 
واول  النيكوتني  من  اكب  لكميات  يتعرضون  النارجيلة  مدخني 
تكون موجودة يف  اخرى  ال سموم  باإلضافة  الكاربون  اوكسيد 
مادة  يف  والقطران  التبغ  من  كبرة  كميه  وجود  ان  كام  السجائر، 
)املعسل(، إضافة لألصباغ والنكهات واملواد الكيميائية املخمرة 
التي تعطي املعسل بعض الروائح، جعل رضر تدخني رأس واحد 
من النارجيلة يتجاوز أكثر من) 20 ( إل) 30 ( مرة ما يوجد يف 
لألمراض  ناقلة  النارجيلة  كون  عن  فضال  الواحدة،  السيجارة 
نفس  يف  النارجيلة  يستخدم  شخص  من  اكثر  الن  نظرا  املعدية، 

الوقت.

االمراض التي تسببها النارجيلة

بداية  اللعاب،  طريق  عن  املعدية  األمراض  إلنتقال  جمال  هناك 
من الرشح واالنفلونزا واالمراض التنفسية الفروسية االخرى، 
اجلنيس  القوباء  بمرض  ومللرورًا  واخلنازير،  الطيور  كأنفلونزا 

)مرض السل( حيث ينترش عن طريق النارجيلة.
والكبد  السل  أمللراض  ينقل  املشرتك  النارجيلة  تدخني  ان  كام 

الوبائي، والتي جيهل ماطرها اغلب مرتادي مقاهي النارجيلة.
ال  البعض  يعمد  حيث  للنارجيلة،  استخدام  سوء  هناك  أن  كام 
وبعضهم  املخدرات  مثل  بالصحة،  مرضة  أخرى  مواد  اضافة 
الخر يستبدل املاء املوجود يف القارورة بالكحول املسكرة، التي 
من شأهنا تزيد تأثرها السلبي عىل اجلسم, هذا األمر يعتب خطرا 
التي  املللواد  عىل  سيطرة  املدخن  للشخص  يكون  ال  عندما  جدا 
تضاف للنرجيلة حتى أنه جيهل ما هي املادة التي قام باستنشاقها 
داخل جسمه، والتي قد تتسبب بفقدانه للوعي يف بعض احلاالت.

النارجيلة والسرطان
النارجيلة والسطان وكان هدفها العثور عىل  نرشت دراسة عن 
النارجيلة  مدخني  لدى  بالدم  السطانية  املستضدات  مستويات 
فقط دون سواها، أي أولئك الذين يدخنون النارجيلة فقط كانت 
املستويات لدى هذه املجموعة أقل باملقارنة مع مدخني السجائر, 
مدخن  بني  إحصائية  داللة  ذا  يكن  ل  الفارق  أن  من  الرغم  عىل 

النارجيلة وغر املدخن.
االمراض الجلدية

هنالك أيضا ظاهرة أمراض اجللد ومنها ما يطلق عليه اسم أكزيام 
هبا  يمسك  التي  األصابع  عىل  تظهر  والتي  النارجيلة،  مدخني 

املدخن أنبوب النارجيلة.

ضرر يتجاوز أكثر من
) 30(  سيجارة تقرير/ قاسم عبد الهادي

النارجيلة الواحدة.. 
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حوراء كاظم الخزاعي  اقرار اإلسالم بالتنوع 

من غر شك إنَّ اإلسالم أقرهّ مبدأ التنوع العقائدي يف املجتمع، 
أعطى  فبذلك  اإلسللالم؛  سلطة  حتت  طبعًا  التنوع  هذا  ولكن 
يؤثر  ال  بشكل  وطقوسهم  عقائدهم  ممارسة  يف  احلق  ألصحاهبا 
األساسية،  اإلنسانية  واستحقاقاهتم  املسلمني  عىل  التنوع  هذا 

سياسية كانت أو غر سياسية، وهي حقوق كفلها هلم اإلسالم.
ومن جهة أخرى فتعاليم اإلسالم جاءت بمبدأ أن )ال أكراه يف 
الدين( ذلك أنَّ اعتناق اإلسالم يقوم عىل القناعة به وبتعاليمه، 
وهذا شكل من أشكال الكرامة التي خص هبا الل خلقه كام يف قوله 
َن  ْلَناُهْم يِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ ْمَنا َبنِي آَدَم َومَحَ تعال {َوَلَقْد َكرَّ
َّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل )اإلرساء/70(}  ْلَناُهْم َعىَل َكثٍِر ممِّ َباِت َوَفضَّ يِّ الطَّ
َمُه اْلَبَياَن )الرمحن/4(}  وقوله: { َخَلَق اإْلِنَساَن )الرمحن/3( َعلَّ
والفكر  احلرة،  واإلرادة  العقل،  منزلة  وهي  املنزلة  هبذه  فكرمه 
عامرة  أجل  من  ضغوط  دونام  الصائب  القرار  اختاذ  عىل  القادر 
اإلسالم  كان  فإذا  فتنًة،  بالرش  أبتيل  وأن  اخلر،  ونرش  األرض 
دين خر وسامحة وتعاون وتعايش سلمي  مع األديان األخرى، 
اْلِكَتاِب  َأْهَل  اِدُلوا  جُتَ { َواَل  وخاصة أهل الكتاب يف قوله تعال: 

هذا  رصح  فكيف  )العنكبوت/46(}   .. َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ إاِلَّ 
الدين يف حق الوالدين املرشكني اللذين يدعوان أبنهام إل الرشك 
عقائديًا  املتنوعة  املجتمعات  يف  ذلك  حيصل  ما  وكثرًا  بربه؟، 
َك  ُترْشِ َأن  َعىل  َجاَهَداَك  { َوإِن  قوله:  يف  الباري  رد  فكان  ودينيًا 
ْنَيا َمْعُروًفا..  يِب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهاَم َوَصاِحْبُهاَم يِف الدُّ
)لقامن/15(}.. فرغم فسوق الوالدين وعدم هدايتهام فالل ل ينه 
برمها  إل  املسلم  الولد  هذا  ويدعو  بل  باحلسنى؛  معاملتهام  عن 

ومعارشهتام باملعروف.
ويف قصة رويت أنَّ النبي )صىل الل عليه وآله( كان يدعو غالمًا 
يوديًا مريضا  ودعاه إل اإلسالم  فنظر الغالم اليهودي إل أبيه 
أبا قاسم( فأسلم قبل أن يموت، وخرج رسول  فقال له: )أطع 
نبني  فلكي  النار،  من  به  الل   أنقذه  حيث  فرحًا،  مبتهجًا  الل 
جمتمعا سليام ومتعاونًا جيب أن نبدأ بنواته وهي األرسة ننرش بني 
أفرادها عملية زراعة الثقة بالنفس، واحلرية يف االختيار، لتشيع 
بني أفرادها رو ح األلفة والتعاون واالحرتام؛ فبذلك نكون قد 

جتاوزنا اخلالفات والتناحرات بني أطياف املجتمع الواحد.
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االوائل 
من واقعة الطف 

- أول من مُحل رأسه ال دمشق يف ثورة اإلمام 
عقيل  بن  مسلم  هو  السالم(  )عليه  احلسني 
مع  الل  لعائن  عليه  يزيد  ال  السالم(  )عليه 
رأس نارصه هاين بن عروة )رضوان الل عليه( 
الذهب  مروج  يف  املسعودي  بترصيح  وهذا 

ج3.
)عليه  احلسني  لإلمام  ومبعوث  سفر  أول   -
السالم( ال الكوفة هو مسلم بن عقيل )عليه 

السالم(.
)عليه  احلسني  اإلمللام  عىل  م  سلهّ من  أول   -
السالم( من فوق سطح دار اإلمارة هو مسلم 

)عليه السالم(.
يف  هاشم  بني  من  جثامنه  صلب  من  أول   -
هنضة اإلمام احلسني )عليه السالم( هو جثامن 
مسلم بن عقيل )عليه السالم(، ورصح بذلك 

املسعودي يف مروج الذهب. 
عليه  وبكى  مسلم  بقتل  اخللب  مللن  أول   -
ورد  كام  وآله(  عليه  الل  )صىل  الل  رسول  هو 
للشيخ  )االمللايل   – عباس  ابن  عن  روايللة  يف 

الصدوق ص 191(.

يروى أنهّ اعرابيًا كان يسكن بجوار االمام احلسن بن عيل )عليه السالم(  وقد أصابه 
الفقر والعوز الشديد، فقالت له زوجته اذهب إل احلسِن فهو كريم آل البيت وال يرُد 
سائال، فقال هلا أخجل من ذلك، فقالت له إن ل تذهب ذهبت أنا!!، فقال هلا سأكتب 

إليه، وكان شاعرًا، فكتب لإلمام بيتني من الشعِر قال له فيهام: 
ل يبق عندي ما يباع وُيشرتى           يكفيك رؤية مظهري عن مبي

إال بقية ملللاء وجللله صللللنتُه            عن أن يباع وقد وجدتك ُمشرتي
وأرسلها إل اإلمام فقرأها )عليه السالم( وبكى، ومجع ما عنده من مال وأرسله إليه، 

وكتب له: 
نا                طاًل ولو أمهلتنا ل نقرِص عاجلتنا فأتلللاك عاجلللل برهّ
فخذ القليل وكْن كأنك ل تبع              ما صنتُه وكأننا ل نشرِت!!

صورة من الجو للعتبة العباسية المقدسة قبل عام 2003

اشياؤنا الجميلة؟
باَِم  َوآَمُنوا  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن    {َوالَّ
َعْنُهْم  َر  َكفَّ ِْم  هبِّ رَّ ِمن  قُّ  احْلَ َوُهَو  ٍد  مَّ حُمَ َعىَل  َل  ُنزِّ
 ،{)2  / حممد  )سورة  ْم  َباهَلُ َوَأْصَلَح  َئاهِتِْم  َسيِّ
والتفت  الكريمة،  الية  هذه  عند  مليًا  توقف 
والدعاء  بالكم،  الل  أصلح   - )بال(  كلمة  ال 
له كثرون،  يفطن  قد ال  الية  اجلميل جدًا يف 
موضعه  والفكر  الفكر،  موضع  هو  فالبال 
أصلح  تقول:  عندما   فأنت  والقلب،  العقل 
الل خاطرك، وتفكرك،  أي أصلح  بالك،  الل 
وقلبك، وعقلك، فرشوط إصالح البال ثالثة 
مذكورة يف كتاب الل هي: )اإليامن بالل - عمل 
َل َعىَل سيدنا  الصاحلات - العمل بتعاليم ما ُنزِّ

ٍد بشكل فعيل(. مَّ حُمَ

الحياء والكرم.. 
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جدار  عىل  ويتكئ  معاق  رجل  بجانب  مرت  امرأًة  ان  حيكى 
عليه  قلبها  فشفق  األرض،  عىل  به  يرسم  عود  وبيده  خربة، 

وسألته: ماذا تفعل هنا؟
قال: أرسم اجلنة وأقسمها إل أجزاء فابتسمت.

وقالت له: هل يمكن أن آخذ قطعة منها؟ وكم ثمنها ؟
نظر إليها وقال: نعم القطعة بعرشين دينارا

أعطت املرأة املجذوب عرشين دينارا وبعض الطعام وذهبت 
املنام أهنا يف اجلنة، ويف الصباح  ليلتها رأت يف  ال منزهلا، ويف 
املعاق،  الرجل  مع  معها  جرى  وما  زوجها  عىل  الرؤيا  قصت 

فقام الزوج وذهب إل الرجل ليشرتي قطعة منه.
وقال له: أريد أن أشرتي قطعة من اجلنة، كم ثمنها؟

قال الرجل: ال أبيع
فتعجب الرجل وقال له: باألمس بعت قطعة لزوجتي بعرشين 

دينارا.
فأجاب: إن زوجتك ل تكن تطلب اجلنة بالعرشين دينارا؛ بل 

كانت جتب خاطري.
أما أنت فتطلب اجلنة وحسب، واجلنة ليس هلا ثمن حمدد، ألن 

دخوهلا يمر عب »جب اخلواطر«.
فاجبروا خواطر بعضكم بعضا فإنه من سار بين الناس 

جابرا للخواطر، أنقذه اهلل من جوف المخاطر.

طالب دكتوراه عراقي يناقش اطروحته وهو عىل فراش املرض 
اخللف  يف  اجلالسة  الوحيدة  املرأة  أما  السطان،  دامهه  أن  بعد 
فهي زوجته، التي شدت من أزره وشجعته وبقيت معه حتى يف 

أشد حاالته احتياجا.

جبُر الخواطر

لفت موضوع صورة »الرغبة يف احلياة« للمصور العراقي )تيسر 
الدولية((  التي فازت مؤخرا يف مسابقة ))اندريه ستينني  مهدي( 
))قاسم((  الطفل  لعالج  الروسية  اخلارجية  وزارة  انتباه  بإسبانيا 
العراق مما  نتيجة االرهاب يف  فقد ساقه  الصورة والذي  موضوع 
يف  دعوته  وكذلك  ساق.  له  تركيب  ال  الروسية   احلكومة  دعت 

رحلة ال روسيا. 

يأتي  فقد  قوية  بامرأة  االرتباط  من  تخف  ال 
يوم تكون هي جيشك الوحيد

تيسير مهدي .. مصور عراقي يحقق رسالة انسانية 
من خالل فن الفوتوغراف 
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