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قال اإلمام الصادق:
من حُسنْت نيتُه.. ِزيَد في رزِقِه

a

) 16 ( ال��ربوج القصور العالية س��ميت الكواكب هبا ألهنا للس��يارات كاملنازل 
لسكاهنا واشتقاقه من التربج لظهوره .

) 18 ( يف املجال��س ع��ن الصادق )عليه الس��الم( كان إبليس خيرتق الس��اموات 
الس��بع فلام ولد عيس��ى )عليه السالم( حجب عن ثالث س��اموات وكان خيرتق 
أربع س��اموات فلام ولدرس��ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( حجب عن السبع 
كلها ورميت الش��ياطني بالنجوم وقالت قريش هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع 

أهل الكتب يذكرونه 
) 19 ( واألرض بس��طناها وألقينا فيها روايس جب��اال ثوابت وأنبتنا فيها من كل 
يشء م��وزون مقدر . عن الباقر) عليه الس��الم( يف هذه اآلية إن اهلل تبارك وتعاىل 
أنبت يف اجلبال الذهب والفضة واجلوهر والصفر والنحاس واحلديد والرصاص 

والكحل والزرنيخ وأشباه ذلك ال تباع إال وزنا .
) 20 ( وجعلنا لكم فيها معايش تعيشون من املطاعم واملالبس وجعلنا لكم من 
لستم له برازقني من العيال واخلدم واملامليك واحليوانات وسائر ما حتسبون أنكم 

ترزقونه حسبانا كاذبا فإن اهلل يرزقكم وإياهم .
) 21 ( وإن من يشء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم قيل اخلزائن

عبارة عن القدرة عىل إجياده .

اِظِريَن }احلجر/16{ َوَحِفْظَناَها  اَها لِلنَّ نَّ اَمء ُبُروًجا َوَزيَّ َوَلَقْد َجَعْلَنا يِف السَّ
ْمَع َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب  َق السَّ ِجيٍم }احلجر/17{ إاِلَّ َمِن اْسرَتَ ِمن ُكلِّ َشْيَطاٍن رَّ
بِ��نيٌ }احلجر/18{ َواأَلْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنا ِفيَه��ا َرَوايِسَ َوَأنَبْتَنا ِفيَها  مُّ
��ْوُزوٍن }احلجر/19{ َوَجَعْلَن��ا َلُكْم ِفيَه��ا َمَعايَِش َوَمن  ٍء مَّ ِم��ن ُكلِّ يَشْ
ُلُه  ٍء إاِلَّ ِعنَدَنا َخَزائُِنُه َوَما ُنَنزِّ ن يَشْ ْسُتْم َلُه بَِراِزِقنَي }احلجر/20{ َوإِن مِّ لَّ
اَمء  َياَح َلَواِقَح َفَأنَزْلَنا ِمَن السَّ َنا الرِّ ْعُلوٍم }احلجر/21{ َوَأْرَس��لْ إاِلَّ بَِقَدٍر مَّ
ا َلَنْحُن ُنْحيِي  َماء َفَأْس��َقْيَناُكُموُه َوَما َأنُتْم َلُه بَِخاِزنِ��نَي }احلجر/22{ َوإنَّ
َوُنِمي��ُت َوَنْحُن اْلَواِرُثوَن }احلجر/23{ َوَلَقْد َعِلْمَنا امْلُْس��َتْقِدِمنَي ِمنُكْم 
ُه َحِكيٌم  ُهْم إِنَّ رُشُ َوَلَقْد َعِلْمَنا امْلُْسَتْأِخِريَن }احلجر/24{ َوإِنَّ َربََّك ُهَو َيْ
وٍن  ْس��نُ إٍ مَّ ْن مَحَ َعِليٌم }احلجر/25{ َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَس��اَن ِمن َصْلَصاٍل مِّ
}احلجر/27{  وِم  ��مُ نَّاِر السَّ َقْبُل ِمن  آنَّ َخَلْقَناُه ِمن  }احلجر/26{ َواجْلَ
وٍن  ْس��نُ إٍ مَّ ْن مَحَ ن َصْلَصاٍل مِّ ا مِّ ��َك لِْلَماَلئَِكِة إيِنِّ َخالِ��ٌق َبرَشً َوإِْذ َق��اَل َربُّ
وِحي َفَقُعوْا َلُه َساِجِديَن  ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّ }احلجر/28{ َفإَِذا َس��وَّ
إِْبِليَس  }احلجر/30{ إاِلَّ  ُعوَن  َأْجَ ُهْم  ُكلُّ امْلآَلئَِكُة  }احلجر/29{ َفَسَجَد 

اِجِديَن }احلجر/31{  َأَبى َأن َيُكوَن َمَع السَّ

�ضورة احلجر 

التف�ضري

بروجا: الربوج هي القصور والربوج هنا هي منازل الكواكب
اسرتق السمع: اذا تّسمع مستخفيا

شهاب: الشعلة من النار املوقدة ومن العارض يف اجلو
روايس: جبال ثابتة

صلصال: طني يابس ُيسمع له عند النقر صوت
مسنون: متغري او مصبوب

اظهْر محاسن مبادئك 

التفت

عندما ختتلف مع االخرين سواء أ كان خالفا مذهبيا 
او مبدئيا ، واردت ان حتاور فاجتنب تسقيط االخرين 
وح��اول اظهار حماس��ن مبادئك دون االش��ارة اىل ما 
تعتقده س��لبيا يف مبادئ االخرين الن هذا االسلوب 
س��وف جينب نفور االخرين من��ك ومثلام ترى غريك 
ع��ىل خطا فغريك يراك عىل خط��أ أيضًا، ولكن عندما 
تظهر م��ا خفي عىل االخرين من حماس��ن مذهبك او 
مبادئ��ك فلربام تس��تطيع ان تس��تميل قلوهبم نحوك، 
وذل��ك افضل م��ن االبتع��اد عنهم، وق��د يرافقه نقد 
الذع لش��خصك ومبادئك وعليك حينئذ اس��تخدام 

اساليب االقناع باألدلة.
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مع��ارك حتري��ر الفلوج��ة صفح��ة مرشقة م��ن تاريخ العراق يس��ّطر 
فيها ابطال احلش��د الش��عبي والقوات االمنية والعش��ائر اروع صور 
البط��والت يف س��بيل تطه��ري ارض الع��راق من دن��س داعش ، ويف 
الوق��ت ذاته فان اخلالفات السياس��ية يفرتض ان تتالش��ى، اذا كان 
السياس��يون ك��ام يدعون اهن��م يعملون م��ن اجل الوط��ن واملواطن  
فاملع��ارك التي ت��دور رحاها يف الفلوج��ة هي املعي��ار احلقيقي لفرز 

السيايس الوطني عن الالوطني .
ويف الوق��ت ذات��ه ف��ان الترصيات الش��اذة لبعض مم��ن يمل صفة 

مس��ؤول يف احلكومة سوف تبقى ش��هادة للتاريخ تثبت موقفه السلبي من هذه االعامل البطولية، ومن يرى غري ذلك 
فلينزل اىل ارض امليدان ويطّهر ارضه وينقذ اهل ملته كام يدعي ال ان يطلق الكلامت من غري ترٍو وتعقل .

وتبقى االيام واملحن تثبت مدى عمق فتوى اجلهاد الكفائي التي انقذت الوطن من السقوط يف وحل داعش املمقوت.

قال االمام علي 

في معنى االنصار

a

قالوا: ملّا انتهت إىل أمرياملؤمنني)عليه السالم( أنباء السقيفةبعد وفاة رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله(، قال)عليه السالم(: ما قالت 
االنصار؟

قالوا: قالت: منا أمري ومنكم أمري.
ِس��ِنهْم، َوُيَتَجاَوَز َعْن  َس��نَ إىَِل حُمْ ق��ال )عليه الس��الم(: َفَهالَّ اْحَتَجْجُتْم َعَلْيِهْم: بَِأنَّ َرُس��وَل اهللِ)صىل اهلل عليه وآله( َوصَّ بَِأْن ُيْ

ُمِسيئِِهْم؟
قالوا: وما يف هذا من احلّجة عليهم؟

ُة هِبِْم. فقال )عليه السالم(: َلْو َكاَنِت االمارة ِفيهْم َلْ َتُكِن اْلَوِصيَّ
ثم قال: َفاَمَذا َقاَلْت ُقَرْيٌش؟

قالوا: احتجت بَأهنا شجرة الرسول)صىل اهلل عليه وآله(.
ثَمَرَة. َجَرِة، َوَأَضاُعوا الَّ وا بِالشَّ فقال )عليه السالم(: اْحَتجُّ

عند االزمة
 تتالشى الخالفات
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بمحافظة  الشامية  قضاء  يف  السالم(  )عليه  االكرب  عيل  لواُء  تفقَد 
الديوانية ذوي شهداء معارك حترير الفلوجة بمحافظة االنبار. 

زيارة  »متت  االك��رب:  عيل  لواء  امر  احلمداين«  »عيل  اللواء  وقال 
عدد من عوائل شهداء لواء عيل االكرب )عليه السالم( يف قضائي 
الديوانية«. وبني احلمداين: »ان  التابعة ملحافظة  الشامية والقاسم 
هذه الزيارة تأيت ضمن زيارات مستمرة لذوي الشهداء بمختلف 
قدمه  بام  ايدهيم  عىل  والشد  هلم  العزاء  لتقديم  العراق  حمافظات 

ابناؤهم من تضحيات وايثار يف معارك التحرير«.

تستمر العتبة العباسية املقدسة بارسال وفودها لتقديم الدعم هلا 
وإدامة زخم املعركة ضّد عصابات داعش اإلجرامية..

الدينية  الشؤون  قسم  رئيس  معاون  الوكيل  عادل  الشيخ  وقال 
الدينّية  الشؤون  قسم  من  وفٌد  زار   « الكفيل:  شبكة  عن  نقاًل 
للعتبُة العّباسية القطعات العسكرية املرابطة يف مناطق الصقالوية 
األبطال  للمقاتلني  واملساندة  الدعم  لتقديم  غريب  وأيب  وعناز 
الُعليا.«  الدينّية  املرجعية  لتوجيهات  امتثااًل  القتال  جبهات  يف 
والعينّية  الغذائية  املواد  تقديم  الدعم  هذا  »يتضّمن  واض��اف: 

وبعض املالبس واهلدايا وكّل ما يتاجونه«.
األمامية  السواتر  عىل  كانت  هبا  قمنا  التي  »الزيارات  ان  وتابع: 
وشملت القطعات العسكرّية من أبناء القّوات األمنية واملتطّوعني 
األبطال املرابطني يف منطقة عناز التابعة لعامرية الفلوجة وكذلك 
منطقة أيب غريب وما ييطها باإلضافة اىل منطقة الصقالوية التي 

ُحّررت مؤّخرًا عىل يد املتطّوعني األبطال«.

لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

لواء علي االكبر )عليه السالم( يتفّقد ذوي الشهداء في الديوانية

جماعة علماء العراق: من يطالب بسحب الحشد الشعبي من الفلوجة يريد بقاء داعش فيها
معارك  من  الشعبي  احلشد  بسحب  املطالبني  ان  العراق  علامء  جاعة  رئيس  املال  خالد  الشيخ  أكد 

الفلوجة يريدون بقاء داعش االجرامي داخل املدينة .
وقال املال: »إن احلشد الشعبي قوة عراقية ينخرط فيها السني والشيعي وحتى املسيحي، ومشاركته يف 

معارك الفلوجة شكل عنرصا حقيقيا للوحدة الوطنية«.
التهم عىل احلشد والقوات  بإلقاء  التحرير  املال: »ان بعض األصوات حتاول عرقلة عملية  واضاف 
األمنية بحجة االنتهاكات ونحن ل نسمع صوهتم عن انتهاك الدواعش ألهايل الفلوجة طيلة الفرتة 

السابقة«.
وتابع املال: »ان بعض السياسيني ال يريدون انتصار العراق يف حربه ضد داعش اإلجرامي ففي حال 
االنتصار ل يبق كرسيه يف الربملان أو احلكومة، مشريا اىل ان كل من يطالب بسحب احلشد الشعبي من 

معارك الفلوجة يريد بقاء داعش يف املدنية وهو ينرص الدواعش بال شك«.

العتبُة العّباسية المقّدسة ُتواصل دعمها 
للمجاهدين في جبهات القتال
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الموجز

 

• الديوانية توزع أكشاكًا للمتعففين وحكومتها تدعو بغداد لـ«مراعاة محروميتها«.

• في الوقت الذي تمنح فيه )148( إجازة صحية، صحة كربالء تتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة خالل شهر في كربالء.

• بيئة بابل تسعى لتحويل منطقة شمال الحلة لمحمية طبيعية بعد وجود متجاوزين  يستخدمون الصواعق الكهربائية والمواد 

الكيماوية بصيد األسماك. 

• البيئة تعمل على وضع خطة إلعالن العراق خاليًا من مادة االزبست المسببة للسرطان.

• مباٍن عمودية »مشّوهة« تغزو أزقة بغداد وتحذيرات من »كارثة« عمرانية.

• المثنى تفّعل دور الشرطة االقتصادية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتمنع تصدير 
المواشي والدواجن بسبب ارتفاع اسعارها خالل شهر رمضان.

• تربويون من البصرة يحتجون على اتخاذ المدارس »خندقًا للنزاعات العشائرية« ويطالبون بحمايتها.

• ذي قار تتفق على توأمتها مع مدينة رومانية وبوخارست تسعى لفتح قنصلية فيها.

أكدت وزارة الزراعة، أن الشح املائي قّلص 
مما   ،%40 قرابة  بالرز  املزروعة  املساحات 
اضطر الدولة لتخصيص قرابة) 85 ( مليون 

حني  ويف  منه،  املحلية  احلاجة  لتأمني  دوالر 
غالبية  أن  الفالحية  اجلمعيات  احت��اد  ب��نّي 
جدواه  لعدم  زراعته  عن  يعزفون  الفالحني 
اقتصاديًا نتيجة ارتفاع تكاليفه وضعف دعم 
العنرب  هتريب  عن  جتار  وكشف  هلم،  الدولة 

للخارج السيام دول اخلليج.
مهدي  الزراعة،  لوزارة  الفني  الوكيل  وقال 
العراق  يف  ال��رز  »زراع��ة  إن  القييس،  ضمد 
مقّيدة بسبب حتديد اإليرادات املائية«، مشريًا 
إىل أن »الوزارة حرصت زراعة املحصول يف 
أربع حمافظات بمنطقة الفرات األوسط، هي 
كوهنا  قار،  وذي  الديوانية  املثنى،  النجف، 

تقع عىل هنر الفرات الذي يمكن أن يؤّمن هلا 
نسبة جيدة من حاجتها املائية«.

املزروعة  »املساحات  أن  القييس،  وأض��اف 
نسبتها  تتجاوز  ال  إذ  قّلت  العراق  يف  بالرز 
املحاصيل  جمموع  من  باملئة   )  15 ال�)  حاليًا 
االحتياج  ربع  من  أكثر  تسد  وال  الزراعية 

السنوي للمواطنني«.
األرايض  مساحة  أن  الزراعة  وزارة  وتقدر 
باملئة   40 بنسبة  انخفضت  بالرز  املزروعة 
الدعم  وغ��ي��اب  املائية  ال��وف��رة  قلة  نتيجة 

احلكومي .

أعلنت وزارة التجارة، انتهاء املوسم التسويقي يف حمافظات الوسط واجلنوب »ب�نجاح 
كبري« بتسويق نحو مليون و800 ألف طن من احلنطة، وأشارت إىل أن حمافظة واسط 
حمافظات  يف  التسويق  محلة  أن  أكدت  وفيام  املسوقة،  املحافظات  مقدمة  يف  جاءت 
اإلقليم بدأت بالتصاعد، وكشفت عن وصول )100 الف طن( من احلنطة الكندية 
الوقت كشف »هيثم اخلشايل« مدير عام الرشكة  التموينية. يف ذات  البطاقة  حلساب 
العامة لتجارة احلبوب يف وزارة التجارة، عن »وصول الباخرتني املحملتني باحلنطة 

الكندية إىل ميناء أم قرص بكمية 100 ألف طن حلساب البطاقة التموينية.

ب للخليج العراق يستورد ُرّزًا بـ )85 (مليون دوالر سنويًا.. و«العنبر« ُيهرَّ

التجارة تعلن تسويق )مليون و800 ألف طن( من الحنطة وتستورد 100 الف طن للبطاقة التموينية!

لواء علي االكبر )عليه السالم( يتفّقد ذوي الشهداء في الديوانية

جماعة علماء العراق: من يطالب بسحب الحشد الشعبي من الفلوجة يريد بقاء داعش فيها

7

اخبار



السيُد الصافي يتناول فقراٍت من رسالة الحقوق
 لإلمام علي بن الحسين السجاد )عليهما السالم( 

اخويت اخوايت، ونحن يف هذا الشهر 
املبارك.. شهر رمضان الكريم، البد 
علينا  حقوقًا  هناك  ان  نستذكر  ان 
بنّي  وقد  واجباٍت،  هناك  كام  كثرية، 
هذه  السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
برسالة  املعروفة  رسالته  يف  احلقوق 
عىل  نقرأ  ان  ارتأينا  لذا   .. احلقوق 
منها..  بعضًا  الكريمة  مسامعكم 
هو  الرشيف  الشهر  هذا  ان  باعتبار 
نحتاج  كريم،  وشهر  مبارك  شهر 
فيه ان نقف مع انفسنا، ونعرف هذه 
احلقوق .. اقرأ مقاطع متفرقة منها :

قال )عليه السالم( :
)اما حق أمك؛ فأن تعلم أهنا محلتك 

حيث ال يتمل أحٌد أحدًا، وأعطتك 
أحٌد  يعطي  ال  ما  قلبها  ثمرة  من 
أحدًا، ووقْتك بجميع جوارحها، ول 
وتعطش  وتطعمك،  جتوع  أن  تباِل 
وت��س��ق��ي��ك، وت��ع��رى وت��ك��س��وك، 
النوم  وهتجر  وتظلك،  وتضحى 
 .. وال��ربد  احل��ر  ووق��ْت��ك  ألجلك، 
لتكون هلا، فانك ال تطيق شكرها ااّل 

بعون اهلل تعاىل وتوفيقه..(.
حقيقة للذين عندهم امهات عليهم 
ان يستغلوا ذلك ما دامت امهم عىل 

قيد احلياة..
)وأما حق ابيك فان تعلم أنه أصلك، 
من  رأيت  فمهام  تكن،  ل  لواله  فأنه 

أباك  أّن  فاعلم  يعجبك؛  ما  نفسك 
اهلل  فامحد  فيه..  عليك  النعمة  أصل 

واشكره عىل قدر ذلك..(.
عليه  ايضًا  يتنفس  اب  عنده  وللذي 

ان يرّبه ..
)وأما حق ولدك فان تعلم أنه منك، 
الدنيا  ع��اج��ل  يف  ال��ي��ك  وم��ض��اف 
عام  مسؤول  وإن��ك  ورشه،  بخريه 
والداللة  األدب  حسن  من  وليته 
عىل  له  واملعونة  وجل،  عّز  ربه  عىل 
من  عمل  أم��ره  يف  فاعمل  طاعته، 
اليه،  االحسان  عىل  مثاب  انه  يعلم 

معاقب عىل االساءة إليه..(.
امري  يقول  له ولد كام  ايضًا من كان 

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تناوَل 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  
الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الحسيني الشريف في 4 / رمضان/ 1437ه� الموافق 2016/6/10م 
الحسين  بن  لإلمام علي  الحقوق«  فقرات من »رسالة  تناول 

السجاد )عليهما السالم( قائالً:
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لإلمام  ال��س��الم(  )عليه  املؤمنني 
احلسن )عليه السالم( : )فإين رأيتك 

بعيض .. بل كيّل(.
)وأما حق أخيك فأن تعلم أنه يدك، 
تتخذه سالحًا  وعّزك، وقوتك، فال 
للظلم  ة  ع��دّ وال  اهلل،  معصية  عىل 
خللق اهلل، وال تدع نرصته عىل عدوه، 
واال  اهلل..  أطاع  فان  له،  والنصيحة 

فليكن اهلل اكرم عليك منه..(.
كذلك ملن له عنده اخ ايضًا عليه ان 

يلتفت هلذه الوصايا..
غائبًا،  فحفظه  اجل��ار  ح��ق  )وأم���ا 

ومعونته  ونرصته  شاهدًا،  وكرامته 
عورة،  له  تتبع  ال  جيعا،  احلالني  يف 
لتعرفها،  س��وأة  عن  له  تبحث  وال 
منك  ارادة  غري  من  منه  عرفتها  فان 
حصنًا  علمت  ملا  كنت  تكّلف؛  وال 
بحث  لو  س��ت��ريًا،  وس��رتًا  حصينًا، 
اليه  تصل  ل  ض��م��ريًا  عنه  األس��ن��ة 
من  عليه  تسّمع  ال  عليه،  النطوائه 
حيث ال يعلم، ال تسلمه عند شديدة، 
وال حتصده عند نعمة، تقيل عثرته، 
عنه  حلمك  تدخر  وال  زلته،  وتغفر 
اذا جهل عليك، وال خترج ان تكون 

الشتيمة،  لسان  عنه  ترد  له..  سلاًم 
النصيحة،  حامل  كيد  فيه  وتبطل 
وتعارشه معارشة كريمة، وال حول 

وال قوة اال باهلل..(.
وهذا اجلار وكلنا عنده جار ..

نسأل اهلل تعاىل ان يتقيد بام قاله االمام 
زين العابدين )عليه السالم( يف هذا 
تعاىل يف  اهلل  ارانا  الشهر ويف غريه.. 
كل  عنا  ودف��ع  خري،  كل  البلد  هذا 
سوء، وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب 
حممد  عىل  تعاىل  اهلل  وصىل  العاملني، 

واله الطيبني الطاهرين.
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة 
اجلمعة بإمامة السيد امحد الصايف 
يف4/رمضان/1437هـ املوافق 

2016/6/10م

االمام  دعاء  يف  زلنا  ما  ونحن 
السالم(  )عليه  العابدين  زين 
يقول  وطلبها  التوبة  ذكر  يف 
َوَثبِّْت  ُهمَّ  )عليه السالم(: )أللَّ
يِف  َوَأْحِكْم  تِْي،  نِيَّ َطاَعتَِك  يِف 
ْقنِي  َوَوفِّ َبِصي�َريِت،  ِعَباَدتَِك 
َدَنَس  بِِه  َتْغِسُل  مِلَا  اأَلْعاَمِل  ِمَن 
َعىَل  نِي  َوَتَوفَّ َعنِّي،  اخَلَطاَيا 
َعَلْيِه  د  مَّ حُمَ َنبِيَِّك  ِة  َوِملَّ تَِك  ِملَّ

ْيَتنِي(. �الُم إَذا َتَوفَّ السَّ
َطاَعتَِك  يِف  ��ْت  َوَث��بِّ ��ُه��مَّ  )أل��لَّ
هو  والتثبيت  الثبات  تِْي(،  نِيَّ

مطلب املؤمن، واقعًا االنسان 
به  سينتهي  اي��ن  اىل  يعلم  ال 
امل��ط��اف ول��ذا االن��س��ان دائ��اًم 
حالة   : حالتني  ام��ام��ه  جيعل 
اللهم ال تكلني اىل نفيس طرفة 
اجعل  اللهم  وحالة  ابدًا  عني 

عواقبنا عىل خري.. 
يقول  السالم(  )عليه  االم��ام 
َطاَعتَِك  يِف  َوَثبِّْت  ُهمَّ  )أللَّ  :
خال  لو  االنسان  وهذه  تِْي(  نِيَّ
اختبارًا  نفسه  خيترب  ونفسه 
النية  ه��ذه  ي��رى  ق��د  حقيقيًا 

وهذه  ومتضعضعة  متزعزعة 
اهلل  اال  عليها  يطلع  ال  النية 
بالنّيات..  االعامل  وانام  تعاىل 
االنسان عندما يعمل أي عمل 

هذا العمل ملن ..؟! 
لذا الثبات يف الطاعة عىل النية 
هذا مطلب املؤمن .. انا اعمل 
اهلل  ان  اع��ل��م  ألين  ت��ع��اىل  هلل 
ويستويف  سيقيض  واهلل  مطلع 
العمل  فهذا  العمل  هذا  مني 

هو له ..
ثم يقول االمام )عليه السالم( 

ِع��َب��اَدتِ��َك  يِف  )َوَأْح���ِك���ْم   :
َبِصي�َريِت( 

مثل  القلب  يف  البصرية  قطعًا 
ال��ع��ني، االن��س��ان  ال��ب��رص يف 
يتاج امامه ان يرى فاهلل تعاىل 
انعم  تعاىل  واهلل  ل��ه  يكشف 
جلتها  من  كثرية  بنعم  علينا 
البصرية  ولكن  البرص،  نعمة 
القلب  ام��ام  احلجب  هذه  ان 
ولذا  قلوهبم(  عىل  ران  )ب��ل 
اهلل  ان  املطلوبة  هي  البصرية 
تعاىل اعطى هلذا العبد اعضاًء 

وأجمل التوبة في شهر التوبة

ونحن في شهر رمضان هذا الشهر الشريف المبارك الذي أنزل اهلل تبارك وتعالى فيه القران الكريم وجعل فيه ليلة هي 
افضل من الف ليلة وكل هذه الليالي فيها خير ومعنى ذلك ان اهلل تعالى له عناية بهذا الشهر الشريف ولعل افضل شيء 
يقدمه االنسان في هذا الشهر هو ان يجدد توبته هلل تعالى وان يسعى ألن ُيرضي اهلل تبارك وتعالى  ويجدد التوبة ليست 
من االمور الصعبة ولكنها ايضًا ليست من االمور السهلة وانما تحتاج الى صدق نّية مع اهلل تبارك وتعالى واالنسان اذا 

جاهد مع نفسه ضمن اهلل تبارك وتعالى ان يهديه السبيل.
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اعطاه  االع��ض��اء  جلة  وم��ن 
بنور  يبرص  ان  فالبد  القلب 
اخواين  البصرية  ولذا  االيامن 
الوعي  درج���ات  ارق���ى  م��ن 
تكون  االنسان  ان  واالدراك 
 .. وفطنة  وذكاء  بصرية  عنده 
يفقه وال  ال يكون االنسان ال 
وهذه  شيئًا  يتعلم  وال  يعلم 
اتباع  بل   .. االمم  هبا  ابتليت 
كانوا  االن��ب��ي��اء  بعض  حتى 
ليس  ولكنهم  االنبياء  يتبعون 
املؤمنني  امري   .. بصرية  لدهيم 
بمجاميع  ابتيل  السالم(  )عليه 
بصرية  عندها  ليست  كبرية 
عىل  وجتيب  ال��ق��ران  تقرأ  قد 
عندها  ليست  ولكن  املسائل 

بصرية ..
ويقول االمام )عليه السالم(: 
)َوَأْحِكْم يِف ِعَباَدتَِك َبِصي�َريِت( 
وحالة اإلحكام هي حالة من 
الشد واالتقان.. ان يكم وان 
يتقن ان هذه العبادة تتقن فيها 

البصرية.. وال شك ان التفّكر 
والتدبر يزيد يف البصرية..

ثم قال االمام )عليه السالم( : 
ْقنِي ِمَن اأَلْعاَمِل مِلَا َتْغِسُل  )َوَوفِّ

بِِه َدَنَس اخَلَطاَيا َعنِّي(
كل  وتعاىل  تبارك  اهلل  حقيقة 
يف  ورد  وق��د  منه  يصدر  خري 
الروايات ان اهلل اوىل بحسنات 
العبد منه أي من العبد .. هذه 
االمور حتتاج اىل توفيق .. وقد 
ورد يف كثري من االدعية اللهم 

ارزقني توفيق الطاعة..
ْقنِي ِمَن اأَلْعاَمِل( االعامل  )َوَوفِّ
اعامل تغسل  كثرية لكن هناك 
أي  االن  اخل��ط��اي��ا،  دن��س  ب��ه 
خبثا  هناك  يرى  عندما  انسان 
وقذارة يتاج ان يزيلها بمزيل 
عىل  قادر  طاهر  بامء  كثري  بامء 
اما  النجاسة  ه��ذه  يزيل  ان 
ال  ب��ق��ذارة  ال��ق��ذارة  يزيل  ان 
)عليه  االمام  تزداد..  بل  ُتزال 
اعامال  هناك  ان  يبني  السالم( 

وهذه  املاء  حال  حاهلا  تغسل 
وتطرد  ومتسح  تزيل  االع��امل 
وهذه  اخلطايا  دنس  وتغسل 
اخلطايا  وهذه  ادناس  اخلطايا 
تلوث هذه النفس التي خلقها 
ونفس  شفافة  وهي  تعاىل  اهلل 
معلقة بيشء بعيد عن النجاسة 
بدأنا  بأبداننا  تعلقت  وعندما 
نلوثها ونضيف عليها من هذه 
اخلطايا فأصبحت هذه اخلطايا 

النفس تشمئز منها..
اثار اخرى   بعض االعامل هلا 
مثال   الكريم  ال��ق��ران  فسور 
الدنيا  يف  اث���ار  هل��ا  بعضها 
الرصاط  يف  اث��ار  هلا  وبعضها 
 .. اخ��رى  اث��ار  هل��ا  وبعضها 
هلا  االخ��رى  االع��امل  وبعض 
اثار فالربا له اثار والزنا له آثار 
عن  تنهى  آثار  هلا  والصالة   ..
والصوم  واملنكر..  الفحشاء 
من  ن��وع  وه��و  النار  من  ُجّنة 
الرس  .. وصدقة  العبادة  انواع 

غضب  تطفئ  وه��ي  اث��ر  هل��ا 
ختتلف  االع�����امل  ال�����رب.. 

واثارها ختتلف.. 
 : ال��س��الم(  )عليه  يقول  ث��م 
ِة  َوِملَّ تَِك  ِملَّ َع��ىَل  ��نِ��ي  )َوَت��َوفَّ
إَذا  �الُم  السَّ َعَلْيِه  د  مَّ حُمَ َنبِيَِّك 

ْيَتنِي( َتَوفَّ
املدة  استوفيت  ْيَتنِي(  )َتَوفَّ
اهلل  مدة  له  االنسان  املقررة، 
هذه  لكن  سيستوفيها  تعاىل 
املدة نعلم كم هي ؟! كال ! اهلل 
تبارك وتعاىل وحده يعلم ومن 

أذن له.. 
فنحن لسنا مأمورين ان نعرف 
بيد  مدد اعامرنا.. هذه االمور 
نرتب  ان  مأمورون  لكننا  اهلل 
اهلل  اراده��ا  ما  وفق  امل��دة  هذه 
ت��ع��اىل وه���ذا اي��ض��ًا ن��وع من 
الدعاء.. فقال )عليه السالم(: 
ِة  َوِملَّ تَِك  ِملَّ َع��ىَل  ��نِ��ي  )َوَت��َوفَّ
إَذا  �الُم  السَّ َعَلْيِه  د  مَّ حُمَ َنبِيَِّك 

ْيَتنِي(.. َتَوفَّ
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السؤال : ما هو السن الرشعي 
لصيام املرأة ؟

وعالمة  البلوغ  بعد   : اجلواب 
تسع  اك��امل  االنثى  يف  البلوغ 

سنني هاللية .

الصوم  جي��ب  ه��ل   : ال��س��ؤال 
ل  إذا  البلوغ  بعد  البنت  عىل 
جيب  وه��ل  عليه  ق���ادرة  تكن 
عليها القضاء إذا افطرت وكذا 

الكفارة ؟

اجلواب : إذا ل تكن قادرة عىل 
بعد  وتقضيه  جيب  فال  الصوم 
ولكن  عليها  كفارة  وال  ذلك 
فيه  الصعوبة  جيب عليها حتمل 
من  تتحمل  ال  كانت  إذا  إاّل 

مثلها عادة .

تبدأ  النساء  من  كثري   : السؤال 
عرشة  الثانية  سن  عند  الصوم 
فهم  يف  لقصورها  عمرها  من 
أو  السنة  ه��ذه  قبل  وظيفتها 
الرشعية  األح��ك��ام  ألخ��ذه��ا 
الذي  الوقت  يف  وال��دهي��ا  من 
يبدأ  البنت  ان تكليف  يعتقدان 

تكليف  هو  فام  السن  هذه  من 
فهمت  ان  بعد  اآلن  البنت 

وظيفتها ؟
اجلواب : إذا كانت آنذاك واثقة 
مكلفة  غري  باهنا  تردد  غري  من 
دون  القضاء  فعليها  بالصيام 

الكفارة .

موعد  حت��دي��د  ت��م   : ال��س��ؤال 
للدراسة  البكالوريا  امتحانات 
العلمي  بفرعيها  االع��دادي��ة 
سيكون  وموعدها   ، واألديب 
مع  امل��ب��ارك  رم��ض��ان  شهر  يف 
األج���واء احل���ارة وع��دم توفر 
التيار الكهربائي مما يؤدي ذلك 
يف  إم��ا  التقصري  إحتاملية  إىل 
ربام  بل   ، االمتحان  أو  الصيام 
يؤّدي ببعض الطلبة إىل االفطار 

املتعمد.
فام هو املوقف الرشعي يف نظر 

سامحة السيد ) دام ظّله ( ؟
يف  االس���ت���م���رار   : اجل�����واب 
ال���دراس���ة ل��ي��س ع����ذرًا ل��رتك 
يدور  ك��ان  إذا  نعم   ، الصيام 
أن  ي��درس وب��ني  أن  أم��ره بني 
ي��ص��وم وك���ان ت��رك ال��دراس��ة 
بالغ  يؤّدي إىل وقوعه يف حرج 

فيجوز  ع��ادة  يتحّمل  ال 
له ان ينوي الصيام ، فإذا 
أو  امل��اء  رشب  إىل  اضطر 
أكل الطعام يف أثناء النهار 
بمقدار  ويأكل  فيرشب 
الرضورة ال بحد االرتواء 
واالمتالء ، ثم جيب عليه 
ويف  هذا   . الحقًا  القضاء 

بام  يأخذ  أن  املكّلف  مقدور 
عىل  سبحانه  تعاىل  اهلل  وّسعه 
قبل  مدينته  عن  فيسافر  املسافر 
الزوال بمقدار املسافة التلفيقية 
)22 كم ( فيفطر ثم يرجع إىل 
بلده فال جيب عليه صيام ذلك 

اليوم .

أدرس  كنت  عندما   : السؤال 
االمتحانات  أي��ام  وخصوصًا 
كان يوافق شهر رمضان فكنت 
بعدم  لدرايتي  عمد  عن  أفطر 
هو  ف��ام  الصيام  م��ن  التمكن 

احلكم املرتتب عىل ذلك ؟

اجلواب : إذا كنت جازمًا آنذاك 
جتب  فال  لك  اإلفطار  بجواز 
القضاء  عليك  وجيب  الكفارة 
ان  امل��ؤك��د  م��ن  ولكن   ، فقط 

ليس  ب��االم��ت��ح��ان  االن��ش��غ��ال 
البد  بل  الصيام  لرتك  مسّوغًا 
من نّية الصوم ، فإذا اضطّر إىل 
جاز  شديد  لعطش  املاء  رشب 

بمقدار الرضورة .

الصوم  يبطل  ه��ل   : ال��س��ؤال 
ب��وض��ع م��زي��الت ال��ع��رق او 
يمتصها  التي  الطبية  املراهم 

اجللد ؟

الصوم  يبطل  ال   : اجل���واب 
بذلك .

العطور  ش��م  ه��ل   : ال��س��ؤال 
املركبة والطبيعية مفطر ؟

من  يشء  يفطر  ال   : اجل���واب 
يف  ي��ن��زل  ل  إذا  امل���ذك���ورات 

اجلوف .

سؤال للقراء
هل يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان ان يصوم صوما استئجاريا ؟

سؤال وجواب العدد السابق )545(

هل يجوز أداء صالة الغفيلة بعد االنتهاء من صالة العشاء وهل تعرف بعد ذلك بصالة الغفيلة؟

الجواب: نعم يجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر



نغم المسلماني / مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات

بقايا أحالم الصبا يف تكوين ارسة سعيدة من زوج عطوف، وأطفال صغار متأل  بالسواد هادئة املالمح تعلو وجناهتا  رأيتها متشحة 
ضحكاهتم أركان املنزل  رسمته يف خميلتها، حيث يفوح منه شذى طيب حياة جيلة، ومائدة يف وسط الدار افرتشوا عليها ما تقاسموه 
من حلو احلياة ومرها، هكذا كانت ترى املستقبل، كانت تلك املرأة تعانق أحالمها التي حتقق جزء منها بزواجها من رجل مؤمن وحمب 
اسمه قيس أثمر هذا الزواج عن ثالثة أطفال، عاشوا جيعًا هبناء اىل أن حدث ما ل يكن باحلسبان فقد هجم عدوان تكفريي وحارص 
بعض املدن العراقية، فأخذ يصد أرواح أبنائها ويرسق البسمة من بني الشفاه، وقيس كل يوم يطالع املجالت ويتابع األخبار بحثًا 
عن أخبار سارة، ليطمئن قلبه عىل إخوانه هناك يف تلك املدن الساخنة كام كانت تسمى، لكنه ل ير ما يرس خاطره ويطمئن باله بل عىل 
الدينية فتوى اجلهاد الكفائي، معلنة عن حكم  العكس تأزمت األوضاع وتدهور احلال، عندها دق ناقوس احلق واعلنت املرجعية 
رشعي يسعف احلال ويبدد هذه الغاممة السوداء، فرح قيس هلذه الفتوى احلكيمة  وكان أول من لبى هلذا اهلتاف الساموي، هنا وقفت 
الزوجة حائرة بني خوفها عىل زوجها وبني واجبها كامرأة موالية حمبة ألهل البيت)عليهم السالم( تاهت هبا األفكار واملشاعر ال تعرف 
ماذا تفعل، يف هناية املطاف وبعد تفكري عميق، تغلبت عقيدهتا عىل ما خياجلها من خوف ووافقته عىل ما رام إليه، عندها طوت صفحاهتا 
القديمة وفتحت صفحة أخرى مليئة باملشاعر املتناقضة فقد كانت تشعر باخلوف والشجاعة يف آن واحد، كانت خائفة عىل زوجها 
ورفيق درهبا، وشجاعة تآزره وتشد من عزيمته يف الوقت ذاته، ويف كل مرة يذهب فيها للقتال ويعود يف إجازته، قلبها كان يتأرجح بني 
احلالني، إىل أن رجع اليها ذات يوم متأل رأسه وجسده الشظايا أثر انفجار عبوة ناسفة عىل الطريق يف احدى العمليات ظنت حينها انه 
سيرتاجع قلياًل وسيبقى لريتاح يف منزله مع أرسته التي يبها لكنه خذل توقعاهتا، فقد أرسع قيس ملعاجلة نفسه وذهب جمددًا للقتال، 
لكن هذه املرة ل تكن كسابقاهتا، ألنه ل يعد اليها بوجهه الباسم وضحكاته وهو يامزح ويقبل أطفاله، هذه املرة رجع جثامنًا متأزرًا بعلم 

الوطن .
صدق خوفها فقد كانت دومًا تشعر بأن هذه اللحظة ستأيت ال حمالة، خاصة يف إجازته األخرية، كانت تعرف يف قرارة نفسها أهنا لن تراه 
جمددًا لذلك عملت جاهدة عىل أن ال تضيع أي حلظة دون أن تقرب أوالده اليه للجلوس يف أحضانه احلنونة، ول تكف أبدًا عن النظر 
اليه حتى لياًل وهو نائم، لكي تبقى مالحمه الطيبة السموحة راسخة يف وجداهنا، فقد صدق شعورها ورجع إليها شهيدًا يمل أعظم 
األوسمة وجسده الدامي يروي أروع القصص والبطوالت، لكنها ل تتاملك نفسها من هذا اخلرب اجللل فسقطت هاوية عىل األرض 

رغم أهنا كانت تتوقعه، وبعد ذهاهبا للمشفى برشوها بقدوم طفل رابع محل أسم هذا البطل املغوار قيس جعفر موسى .
أما هي ل حتزن لكوهنا حتمل طفاًل آخر يزيد من حجم مسؤوليتها واعبائها لكنها حزنت لكون هذا الطفل لن يظى أبدًا برؤية ذلك 

األب احلنون ولن يشعر بدفء صدره كإخوانه، وذلك ألن قطار احلياة أتى مرسعًا ليؤذن بأوان الرحيل .

أوان الرحيــــــــــل  

قيس جعفر موسى 
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العطاء الحسيني

للعتبة  العامة  الرشعي لألمانة  املتويل  استقبل 
احلسينية املقدسة  سامحة الشيخ )عبد املهدي 
هادي  )حسني  الشهيد  عائلة  الكربالئي( 
الكرعاوي( احد ابطال لواء عيل االكرب)عليه 
– فوج حبيب بن مظاهر االسدي،  السالم( 
واستمع الكربالئي اىل جممل طلباهتم، متفقدا 
اوالد  مطالبا  واملالية،  الصحية  ظروفهم 
جمال  يف  والتفوق  الديني  بااللتزام  الشهيد 

الدراسة. 
جملة  اللقاء  تفاصيل  عىل  الضوء  ولتسليط 
هاشم  الدين  )سعد  السيد  التقت  »االحرار« 
للعتبة  العام  االم��ني  مكتب  مدير  مهدي( 
احلسينية املقدسة ليحدثها عن اهم التوصيات 
الشهيد  لعائلة  الرشعي  املتويل  قدمها  التي 
فقال: ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
السالم(  )عليها  احل��وراء  مركز  عرب  تواصل 
امليدانية  زياراهتا  هلا،   التابع  الفتيات  لرعاية 
عموم  يف  الشعبي  احلشد  ش��ه��داء  لعوائل 
الشهيد)حسني  عائلة  زي��ارة  وتأيت  العراق، 
هذا  نشاطاهتا،  اح��دى  ضمن  الكرعاوي( 
سنة   )  17 وعمره)  استشهد  البطل   الشهيد 
عيل  لواء  يف  االلتحاق  عىل  مرصًا  كان  وقتها 
السن  يبلغ  ل  انه  رغم  السالم(  االكرب)عليه 

القانوين) 18 سنة(وفعال  نال الشهادة وعند 
ووزعت  والدته  »هلهلت«  جثامنه   تشييع 
ابنها  بان  منها  ايامنا  املشيعني  عىل  احللويات 
احلسني  الشهداء  سيد  بقافلة  والتحق  سار 
)عليه السالم(، مبينا ان منتسبي مركز احلوراء 
)عليها السالم( زاروا عائلة الشهيد، وسجلوا 
العائلة،  منها  تعاين  التي  احلاالت  العديد من 
الصف  يف  وهي  املريضة  الشهيد  اخت  منها  
ال��دراس��ة  اخل��ام��س االع���دادي وق��د تركت 
ووّج��ه  الكربالئي  الشيخ  سامحة  واط��ل��ع 
املقدسة  احلسينية  العتبة  الشهيد يف  اخ  بتعيني 
وإرسال شقيقته مع والدها للعالج يف اهلند. 
واكد »البناء«ان رعاية العتبة احلسينية املقدسة 
الشعبي  احلشد  ش��ه��داء  لعوائل  مستمرة 
احتياجاهتم  وتشخيص  بزيارهتم  وتتواصل 
او   ) العينية  او  )املالية  املساعدات  وتوفري 
تشييد غرفة او شقة وهناك عدد من العوائل 
)عليه  الرضا  االم��ام  جممع  يف  اسكاهنم  تم 
السالم( وختصيص راتب شهري، اضافة اىل 
الشهيد  معاملة  انجاز  بعد  التقاعدي  الراتب 
موضحا   ان مركز احلوراء )عليها السالم( 
كربالء  يف  عائلة   )  100  ( عىل   يزيد  ما  زار 
واحللة وبغداد ولديه جدول نشاطات لزيارة 

كافة حمافظات العراق للتعرف عىل احتياجات 
عوائل الشهداء. من جهته بني )هادي صالح 
شهيدين   قدمت  عائلتي  ان    ) الكرعاوي 
االول ابن اختي وزوج ابنتي كان يف لواء الرد 
يف   )2014/11/14 يف)  استشهد  الرسيع 
ونشكره،  اهلل  ونحمد  الرمادي  يف  السجارية 
بثامنية اشهر استشهد ولدي )حسني  وبعدها 
شهداء  م��ع  ليكونوا  ال��ك��رع��اوي(  ه���ادي 
ان  مبينا  ال��س��الم(،  )عليه  احلسني  االم���ام 
الدينية  املرجعية  ن��داء  لبى  حسني   الشهيد 
لواء  اىل  وانضم  الكفائي،   اجلهاد  يف  العليا 
رمضان(  يف)1  السالم(  االكرب)عليه  عيل 
يف  الشهر  نفس  من  )15(منه  يف  واستشهد 
شكره  عن  الكرعاوي  بيجي،وعرّب  معارك 
للرعاية االبوية من لدن االمانة العامة للعتبة 
احلسينية املقدسة جلميع عوائل شهداء احلشد 
الشعبي املبارك عن طريق الزيارات املستمرة 
عىل  الكربالئي  الشيخ  سامحة  شاكرا   ، هلم 
صالح  هادي  ابنته)مريم  بمعاجلة  توصياته 
عبد املهدي( وارساهلا اىل اهلند لتعذر عالجها 
داخل العراق اضافة اىل تعيني ابنه )امري هادي 
صالح عبد املهدي( خادما يف العتبة احلسينية 

املقدسة.

األحرار/  حسين نصر 

سماحة الشيخ الكربالئي يستقبل عائلة الشهيد
 )حسين الكرعاوي( ويطلع على ظروفهم الصحية والمالية
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ملدينة  واهلندسية  الفنية  ال��ك��وادر  انجزت 
طريق  عىل  للزائرين  السالم(  الزهراء)عليها 
العامة  االمانة  اىل  والتابعة  كربالء  بغداد� 
املدينة  )ملعب  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
)20×40(م2  كلية  بمساحة  النموذجي( 
اخلامسية  الساحات  يف  املعتمد  للنظام  وفقا 
الشباب  استقطاب  هب��دف  وذل��ك  العاملية، 
اليومية، اكد ذلك معاون   الرياضة  ملامرستهم 
)حازم  امللعب،  عىل  وامل��رشف  املدينة  مدير 
امللعب  انشاء  فكرة  ان  مضيفا   محزة(،  ثامر 
امللعب  ألنشاء  كافية  مساحة  بوجود  تولدت 
رشائح  من  العديد  واستقطاب  املدينة  داخل 
العمرية  الفئات  الكربالئي من جيع  املجتمع 
ان  فمثاًل  اخ��رى،  دون  فئة  عىل  يقترص  ول 
القاعات املغلقة عادًة ما تكون لكبار السن اما 
امللعب فيستقبل الناشئة والشباب من رشائح 
خمتلفة اضافة اىل رشية الدكاترة واملهندسني 
التي  العوائل  ماخيص  ام��ا  والتدريسيني، 

جيلة  اوقات  وقضاء  املدينة  مشاهدة  تروم  
الباكر  الصباح  اوقات  يف  تكون  اطفاهلم  مع 
نصيب  من  تكون  فهي  املسائية  الفرتات  اما 
اىل  املقدسة،منوها  احلسينية  العتبة  منتسبي 
ان هناك اوقات رسمية يفتتح هبا امللعب هي 
الساعة الرابعة عرصًا اما وقت اغالقه فيكون 

يف الثانية عرشة لياًل. 
»مبينا« ان الكوادر الفنية راعت ابسط االمور 
واختيار  اخلامسية،  بساحاته  امللعب  انشاء  يف 
)ال��رتت��ان(  دول��ي��ا  هب��ا  املعمول  االرض��ي��ات 
الشعري من النوع الرتكي، بارتفاع بلغ اقىص 
حد )5 سم( اما يف ملعب مدينة الزائرين بلغ 
)6 سم( نوع خاص مقاوم لدرجات احلرارة 
هبدف اخذ راحة من يامرس رياضة كرة القدم 
داخل هذا امللعب وعدم خروج الكرة بشكل 
انجاز  مدة  ان  موضحا  اللعب،  اثناء  دائ��م 
وذلك  اسابيع  ثالثة  استغرقت  امللعب  انشاء 
قسم  من  واهلندسية  الفنية  الكوادر  بفضل 

مشريا  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  الصيانة 
عرضت  االمر  بداية  يف  املدينة  ادارة  ان  اىل 
مبالغ  وطلبوا  خمتلفة  رشكات  عىل  امل��رشوع 
دينار عراقي  مليون  اىل) 150(  قيمتها  تصل 

إلنجازه  بالكامل.
الية تأجري  وأشار محزة اىل ان املدينة وضعت 
ببقية  مقارنًة  ج��دًا  رم��زي��ة  ب��اج��ور  امللعب 
املالعب والساحات املوجودة واحلجز يكون 
يف  واح��دة  ساعة  هو  فريق  او  جمموعة  لكل 

اليوم .

العطاء الحسيني 

الكوادر الفنية والهندسية للعتبة الحسينية المقدسة 

ُتنجز ملعب مدينة الزهراء )عليها السالم( 
النموذجي

األحرار / ضياء االسدي 
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العطاء الحسيني

بعد اقامتها ألربع دورات لمختلف الفئات           

األحرار/  حسين نصر 

العمرية للمكفوفين والمكفوفات

حققت شـــعبة النشر في قســـم اعالم العتبة الحسينية المقدسة، نجاحات توفيقية رســـمت خاللها خطوطا مستقبلية وأهدافا 
انســـانية  لفئة المكفوفين على وجه الخصوص، وإخراجهم من ظالم )العزلة( الى فضاء )النور( ومنحتهم االمل لمســـتقبل 
عملي يشاركون فيه اقرانهم في بناء مستقبل العراق، من خالل اشراكهم بالمجتمع متسلحين بالمعرفة والقراءة والكتابة..
ولتســـليط الضوء على مجمل االنجازات النظرية والعملية التي حققتها كوادر شـــعبة النشر في اقامتها ألربع دورات لمختلف 
الفئات العمرية للمكفوفين والمكفوفات، مجلة »االحرار« اســـتطلعت اراء شـــخصيات مؤثرة في وسط المكفوفين حول ابرز ما 

تحقق من نجاحات وما يفكر فيه القائمون على الدورات بشكل خاص.

شعبة النشر في العتبة الحسينية 
تستعد إلطالق معهد خاص لتعليم لغة البرايل

استطالع / ضياء األسدي
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رئيس  املالكي(  )ص���ادق  الدكتور  ق��ال 
ال��دورات:  عىل  وامل��رشف  برايل  منظمة 
ختتلف  مميزات  ال��دورات  من  دورة  لكل 
يف  التعليمية  الكوادر  ان  اي  سبقتها،  عام 
احلسينية  العتبة  اعالم  لقسم  النرش  شعبة 

املقدسة جيددون ما يمكن جتديده إلنجاح 
وهذا  اإلبداع،  طابع  وإعطائها  الدورات، 
ما حصل يف الدورة الرابعة رغم اهنا مكملة 
ملا سبقها من دورات، لكنها استحدثت يف 
للتدريب،  جديدة  تعليمية  وسائل  ادخال 
عىل سبيل املثال تدريب البنات الكفيفات 
واحلياكة(  )اخلياطة  اليدوية  االعامل  عىل 
التالفة  البيت  حاجيات  من  واالستفادة 
فبداًل من ان ترمى يف النفايات يعمل منها 
االعامل  هذه  ان  مبينا  وورود،  مزهريات 
بانتاجات  خ��اص  معرض  يف  ستعرض 
الطلبة املكفوفني، منوها ان الدورة ركزت 
معلومات  ادخال  خالل  من  التوعية  عىل 
عىل  كالدخول  احل��اس��وب  ع��ىل  اضافية 
االن��رتن��ت وف��ت��ح ال���)غ��وغ��ل( وامل��واق��ع 
ويستطيع  االجتامعي  للتواصل  االخ��رى 
املكفوف ان يطور نفسه اضافة اىل تعليمهم 
ال��ق��ران وت��الوت��ه وق��راءت��ه بطريقة  ق��راءة 
برايل، مشريا اىل ان هذه النجاحات نتيجة 
من  اعدادهم  تم  ومدربني  معلمني  اعداد 

قبل شعبة النرش يف العتبة احلسينية املقدسة 
ان  مؤكدا  ومتميزًا،  رائعًا  اداؤه��م  وكان 
اجلميع كانوا عبارة عن خلية نحل وجادين 

يف ايصال املعلومة وخملصني يف عملهم.
دورات نوعية يف لغة الربايل

فيام قال االستاذ )امحد رايض أمحد(  مدرب 
بشكل  ال��دورات  ان  برايل:  لغة  ومعلم 
اعرب  لذا  املكفوفني،  برشية  اهتمت  عام 
وظفت  لكوهنا  النوعية،  بالدورات  عنها 
بتعليم  التطبيقية    الدروس  عىل  جهودها 
القراءة والكتابة بلغة الربايل هلذه الرشية 
واستخدام  احل��اس��وب  درس  اىل  اضافة 
املكفوفني  ان  مبينا  الناطقة،  ال��ربام��ج 
واغلبهم  ل��ل��دورات،  احلاجة  بأمس  هم 
من  معهم  وبدأنا  االبتدائية،  يدخلوا  ل 
ال����دورة)دورة  ه��ذه  وم��ن خ��الل  الصفر 
وجدناهم   االنصاري(،  عبداهلل  بن  جابر 
عىل  واعتامدهم  الرتكيز  بقوة  يتمتعون 
تعلم  يف  بدهية  ورسع��ة  واللمس  السمع 
لغة الربايل، اضافة اىل احلاسوب،موضحا 
املكفوفني  قسمت  التدريبية  الكوادر  ان 
املبتدئون  وابتدائية(  جمموعتني)متقدمة  اىل 
اجل  من  اوىل  خطوات  ضمن  دورهت��م 
املطلوب،  بالشكل  هلم  املعلومة  ايصال 
اضافة اىل تقديم معلومات جديدة يف كيفية 

حلني  الرتقيم  وع��الم��ات  احل��روف  تعلم 
من  الكلامت  تكوين  مرحلة  اىل  وصوهلم 
الشخص  ان   اىل  احلروف وقراءهتا،مشريا 
الكفيف هو انسان حساس جدُا يتأثر بأي 
كالم ويتحسس من اي تعبري، فاستطاعت 

كل  وتقدم  حتتوهيم  ان  التدريبية  الكوادر 
التسهيالت املمكنة. 

اطالق معهد خاص للمكفوفني
من جهته قال االستاذ)عامر هاشم حبيب 
ومسؤول  ال����دورات  منسق  ال��ش��م��ري( 
فكرة  ان  النرش:  بشعبة  العالقات  وحدة 
عن  ك��ان��ت  للمكفوفني  دورات  اق��ام��ة 
ط��ري��ق االع���الن م��ن خ��الل ش��اش��ة قناة 
الفضائية، وجملة )االحرار( وتقدم  كربالء 
املكفوفني  األخ��وة  من  العديد  لالشرتاك 
اي ما يقارب ال� )18( شخصا من خمتلف 
حمافظة  بينها  من  العراقية،  املحافظات 
وبركات  اهلل  وبفضل  املقدسة  ك��رب��الء 
كانت  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني  االم���ام 
الدورة االوىل )عبد اهلل بن عفيف االزدي( 
فاهبرت القائمني عىل العتبة املقدسة لكوهنا 
جعلت  اوهل��ا  متميزة،  نجاحات  حققت 
والتعلم  احلاسوب  يستخدمون  املكفوفني 
وضع  اىل  اضافة  )ب��راي��ل(  للغة  الرسيع 
برنامج للسري واحلركة يقيهم من االرضار 

العطاء الحسيني 

بعد اقامتها ألربع دورات لمختلف الفئات           

استطالع / ضياء األسدي
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واحلوادث 
اث�����ن�����اء ال���س���ري 
الرابعة  ال���دورة  ام��ا  مضيفا  واجل��ل��وس، 
اهلل  عبد  بن  عنوان)جابر  حتت  فكانت 
االنصاري( بمشاركة ما يزيد عىل) 300 ( 
شخص من خمتلف املحافظات، متيزت عن 
بقية الدورات السابقة هلا باقبال العديد من 
االخوات املكفوفات، لذا ارتأينا ان يكون 
هلن دروس يف فن تعليم اخلياطة واحلرف 
مادة  بوضع  قمنا  حيث  والفنية  اليدوية 
متيزت  التي  )خلود(  االس��ت��اذة  تدرسها 
بإعطاء املادة بشكل جيد وإخراج مواهب 
األع��امل  تعليمهن  اىل  اضافة   ، متعددة 
اوراقا  تكون  كأن  املخلفات  من  اليدوية 
بتحويلها  تقوم  تالفة  م��وادا  او  للجرائد 
تعليمهن  طريق  عن  ح��ال  اىل  ح��ال  من 
ان  علام  واليدوية،  الفنية  احل��رف  بعض 
ومها  مادتان  فيها  تدرس  ال��دورات  جيع 
مادة  اىل  اضافة  واحل��اس��وب(،  )ال��رباي��ل 
السري واحلركة، مبينا ان شعبة النرش تسعى 
يف املستقبل القريب   اىل اقامة معهد خاص 
واملواصفات  للرشوط  خيضع  للمكفوفني 
العاملية ومسجل ضمن منظمة اليونسيف، 
تتوفر فيه شعب صحية، وقاعات رياضية، 

وذلك هبدف اكتشاف مواهب املكفوفني، 
حققت  ال���دورة  ان  الشمري  واوض���ح 
خالل  من  االنسانية  االهداف  من  العديد 
التي  العزلة  حالة  من  املكفوف  اخ��راج 
يعيشها وإرشاكه ضمن املجتمع من خالل 
املوجودة  واالعداد  والكتابة  القراءة  تعلم 
االنساين  هدفها  حققت  ال��دورة  ان  تبني 
النرش  شعبة  يف  االخ��وة  بجهود  املنشود 
املكفوفني  الطلبة  راحة  عىل  واظبوا  الذين 
،سيد  ،مصطفى  )ليث  الزمالء  ابرزهم 

حسني الطباطبائي( .   
)االء  االس���ت���اذة  ال��ت��دري��س��ي��ة  وع���ربت 
والدة  بابل  تربية  مديرية  يف  شاكر(  مهدي 
حمافظة  من   ) عباس  عايد  )قبس  املكفوفة 
لالمانة  وشكرها  سعادهتا  عميق  عن  بابل 
اقامة  عىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
املكفوفني،  لرشية  جدا  املهمة  ال��دورات 
الرشائح  من  واح��دة  الرشية  هذه  لكون 

املهمشة يف الدولة العراقية والتي ل حتصل 
العتبة  عىل  حقوقها منذ زمن بعيد،مطالبة 
املقدسة  بإقامة معهد متخصص يقوم بلم 
كربالء  حمافظة  داخل  الرشية  هذه  شمل 
اجر  فيها  عظيمة  فرصة  هي  وخارجها، 
ال��دورات  هذه  تكون  ان  امتنى  كام  كبري، 
من  هلا  ملا  حمافظتها  بحسب  حمافظة  كل 
التالقح  لديمومة  اخل��ربات  بتبادل  امهية 
فرحت  قبس  ابنتها  ان  اىل  الفكري،مشرية 
من  تستقبلها  التي  املعلومة  وان  بالدورة 
اساتذة الدورة ختتلف كثريًا عن ما اقوم به 
انا كوين معلمة واستقباهلا للمعلومة اضافة 
وصفهم  وكام  اخلياطة،  بعمل  قيامها  اىل 
الدكتور )صادق املالكي( اهنم فئة من عال 
االرواح الطيبة وجيب االهتامم هبا، واعتقد 
التضحية ويستحقون  يستحقون هذه  اهنم 
اجلهد الذي بذلوه عليهم وجيعهم يف اطار 

الرمحن.

18



عىل  ألقاها  التي  كلمته  ويف 
الشيخ  سامحة  أكد  احلارضين، 
رضورة  ع���ىل  ال��ك��رب��الئ��ي 
اح��ت��ض��ان ع��وائ��ل ال��ش��ه��داء 
ل��دم��اء  ع��رف��ان��ًا  وتكريمهم 
أبنائهم الزكية التي روْت أرض 
دف��اع��ًا ع��ن حرمة  ال��راف��دي��ن 

الوطن وعرضه ومقدساته.
العام  فيام حتدث معاون األمني 
عىل  واملرشف  اإلعالم  لشؤون 
البناء  الدين  سعد  السيد  املركز 
املهرجان  ه��ذ  »أقمنا  ق��ائ��اًل: 
احلشد  شهداء  بعوائل  احتفاًء 
الشعبي بمناسبة الذكرى الثانية 
إلص����دار ال��ف��ت��وى اجل��ه��ادي��ة 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  من 
تسعى  حيث  االرشف  النجف 
العتبة احلسينية املقدسة والعتبة 
وجهات  امل��ق��دس��ة  العباسية 
مع  للتواصل  ج��اه��دًة  اخ��رى 
الشعبي  احلشد  شهداء  عوائل 
احتياجاهتم  ع��ىل  ل��ل��ت��ع��رف 
توجيه  وه��ن��اك  ومتطلباهتم، 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  من 

جعفر  وال��س��ي��د  ال��ك��رب��الئ��ي 
والتواصل  باملتابعة  املوسوي 

مع هذه العوائل«. 
وأضاف البناء، »كرمنا  يف هذا 
احلفل )100 عائلة(، وتضّمنت 
اهلدايا املقدمة )براد ماء وثالجة 
لكل  مالية(  وه��دي��ة  ص��غ��رية 
تقديرية  شهادة  وكذلك  عائلة 
العلم  وغصن ورد؛ فضاًل عن 
اجلميع  يمثل  ال��ذي  العراقي 
ذاته  بالوقت  مبينًا  وجيمعهم«، 
ج��دًا   مهم  التكريم  »ه��ذا  ان 
يتم  ل  اهنم  الشهيد  ذوو  ليشعر 
اهنم  بالعكس  بل  التخيل عنهم 
هناك  اهلل  ش��اء  وان  مكّرمون 
إضافة  يتاج  ملن  مساعدات 
بناء )غرفة أو غرفتني( وكذلك 
تم اسكان عدد من العوائل يف 
شقق جاهزة وارسال عدد من 
للعالج  الشهداء  ذوي  مرىض 
اىل  باإلضافة  ال��ع��راق  خ��ارج 
لعدد  الشهرية  امل��س��اع��دات 
التي  واملنحة  العوائل  هذه  من 
احلسينية  العتبة  قبل  من  تعطى 

املقدسة لكل شهيد«.
احلفل  هذا  البناء  السيد  ووجد 
فرصًة لدعوة اجلهات الرسمية 
بعوائل  أكثر  االهتامم  برضورة 
وترويج  تيسري  عرب  الشهداء 
التقاعدية، من أجل  املعامالت 
مؤّكدًا  هلم،  هانئة  حياة  تأمني 
ستبقى  احلسينية  »العتبة  ان 
عوائل  مع  دائ��م  تواصل  عىل 
احتياجاهتم  لتلبية  الشهداء 

الالزمة قدر املستطاع«.

من جهتهم رّحب ذوو الشهداء 
هبذا  االحتفال  يف  احل��ارضون 

مدى  عن  ينّم  ال��ذي  التكريم 
املقدسة  احلسينية  العتبة  اهتامم 
هبم والتذكري دائاًم بدماء أبنائهم 
الزكية التي طهرت األرض من 
الدين  ومحت  اإلرهابينَي  دنس 

والعرض واملقدسات.

العطاء الحسيني 

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفتوى الجهاد الكفائي

اقام مركز الحوراء زينب )عليها السالم( لرعاية الفتيات، والتابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مهرجان تكريم 
عوائل شهداء الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية النطالق الفتوى الجهادية من قبل المرجعية الدينية العليا 
في النجف االشـــرف، وذلك على قاعة خاتم األنبياء بالصحن الحســـيني الشـــريف، بحضور المتولي الشـــرعي للعتبة الحسينية 

الشيخ عبد المهدي الكربالئي واألمين العام للعتبة المقدسة السيد جعفر الموسوي.

العتبة الحسينية المقدسة تكّرم عوائل شهداء الحشد الشعبي

االحرار/قاسم عبد الهادي
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فرتة  قبل  افتتاحها  ت��م  املكتبة 
ق��ص��رية م��ن ق��ب��ل رئ��ي��س قسم 
يف  والثقافية  الفكرية  ال��ش��ؤون 
فضيلة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
وال��ذي  الفتالوي  ع��يل  الشيخ 
فكرة  عن  )األح���رار(  ل�  حت��ّدث 
من  حتتويه  وم��ا  املكتبة  تأسيس 
حيث  فيها،  العمل  وآلية  كتب 
العتبة  مكتبة  ان  الواقع  »يف  قال: 
نشاطات  هلا  املقدسة  احلسينية 
العراق،  داخ��ل  متعددة  وف��روع 

املانيا  اىل  زي��ارت��ن��ا  بعد  ول��ك��ن 
املخطوطات  كوفد لالطالع عىل 
خرية  بثلة  التقينا  هناك  العربية 
البنني  ام  املؤمنني يف مؤسسة  من 
»عليها السالم« والتي تأخذ عىل 
اجلالية  بشؤون  االهتامم  عاتقها 
واقرتحنا عليها ان يكون لنا مكان 
احلسينية  الثقافة  إليصال  خاص 
امس  يف  الهن��م  الغرب  ب��الد  يف 
االتفاق  فاصبح  اليها،  احلاجة 
طابقًا  ختصص  امل��ؤس��س��ة  ب��ان 

خاصًا من البناية التي حتتوي عىل 
العتبة  مكتبة  لفتح  طوابق  اربعة 
االملانية  ايسن  مدينة  يف  احلسينية 
وهذه املدينة هلا خصوصية كبرية 
كبرية  جالية  ع��ىل  حتتوي  باهنا 
اهل  العراقيني من حمبي  وخاصة 
وكذلك  السالم«  »عليهم  البيت 
االسالمية  اجلاليات  من  قريبة 
االخ��رى  البلدان  يف  املتواجدة 
وفرنسا  وبلجيكا  هولندا  مثل 
ويعودوا  هلا  يأتوا  ان  وبإمكاهنم 

العطاء الحسيني

بهدف نشر فكر أهل البيت )عليهم السالم( في البلدان الغربية.. 

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح مكتبًة في المانيا لنشر 
المعرفة والتواصل مَع اآلخرين

بهـــدف التواصل مع الجاليـــة العراقية والعربية فـــي بالد الغرب 
الســـيما المســـتبصرين من محبـــي اهل البيت »عليهم الســـالم« 
والتواصل المســـتمر معهم لغرض نشـــر االفكار الحسينية هناك، 
ومـــدى حاجتهم الماســـة للمشـــاريع الدينية والعلميـــة؛ بادرت 
االمانـــة العامة للعتبة الحســـينية المقدســـة بفتـــح مكتبة دينية 
وعلمية وثقافية عامة في مدينة )ايسن( االلمانية التي تعد مركزا 
مهما يتوســـط البالد فضاًل عن قربها لبعـــض الدول االوربية مثل 

هولندا وبلجيكا وفرنسا. 

تقرير: قاسم عبد الهادي
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العطاء الحسيني 

نسبة  اليوم  نفس  يف  دوهل��م  اىل 
بعضها  عىل  الدول  هذه  النفتاح 

البعض«.
تزايد عدد املستبرصين

»حقيقة  ال��ف��ت��الوي،  ويضيف 
لكي  جدًا  مناسبًا  املكان  وجدنا 
عىل  أكثر  املؤمن  الشباب  يطلع 

سرية  ويدرسوا  احلسينية  الثقافة 
)عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  وح��ي��اة 
وقد  العظيمة،  وثورته  السالم( 
واقمنا  االمر  هبذا  اجلميع  رحب 
املكتبة  بافتتاح  خ��اّص��ًا  ح��ف��اًل 
من  بّينا  كلمة  خ��الل��ه  وألقينا 
املكتبة  انشاء هذه  اهداف  خالهلا 
التي ستكون مكانًا للتواصل مع 
الثقافية  وامل��ؤس��س��ات  اجل��ه��ات 
بشكل  االمل��ان��ي��ة  واجل��ام��ع��ات 
مكانًا  تكون  وك��ذل��ك  رسمي 
باملخطوطات  لالهتامم  خاصًا 
لنا عنوان  يكون  االسالمية حتى 
اىل  نصل  ان  نريد  عندما  رسمي 
املصورة  االسالمية  املخطوطات 
تكون  وايضا  اجلامعات  تلك  يف 
االفكار  لتالقح  مناسبًا  مكانًا 
العراقية  اجلامعات  اساتذة  بني 
معينة  مواضيع  بطرح  واالملانية 
واملهرجانات«،  املؤمترات  واقامة 

طموح  عن  ذاته  بالوقت  كاشفًا 
ه��ذه  بجعل  احلسينية  العتبة 
أسبوع  إلق��ام��ة  منطلقًا  املكتبة 
به  معمول  هو  كام  املانيا  يف  ثقايف 
تركيا  ويف  ولبنان  الباكستان  يف 
للقاء  مكانًا  تكون  وكذلك  ايضا, 
ال��ذي��ن  املستبرصين  ب��األخ��وة 

 -  1500( بني  عددهم  ي��رتاوح 
متواجدين   ) مستبرص   2000
وهم  وهولندا  واملانيا  بلجيكا  يف 

بأمّس احلاجة إىل التواصل«.
»نحاول  أيضًا،  الفتالوي  ويشري 
احلسينية  الثقافة  تسويق  أيضًا 
باللغة  بكراريس  واالس��الم��ي��ة 
من  شخصني  خالل  من  االملانية 
املستبرصين االملان احدمها علمي 
واالخر فني واملرشف عليهم هو 
مسؤول  البهاديل  عالء  االستاذ 
لنا بالطابق  املؤسسة والذي تربع 
اخلاص باملكتبة واصبح له ختويل 
املقدسة,  احلسينية  العتبة  م��ن 
اجلالية  ابناء  من  الشباب  وايضا 
بحاجة  هم  واالسالمية  العربية 

اىل خماطبة باللغة االملانية«.
فيوضح  املكتبة  اقسام  عن  أم��ا 
تقسيمها  تم  »قد  بأنه  الفتالوي 
واص����ب����ح����ت حت����ت����وي ع��ىل 

وقاعة  مكتبة  ومدير  استعالمات 
واملطالعني  بالباحثني  خ��اص��ة 
مكتبة  وكذلك  للكتب  وخم��زن 
ال��ك��رتون��ي��ة رق��م��ي��ة وس��ن��ق��وم 
املطبوعة  بالكتب  بتزويدهم 
بني  رقمية  كتب  لدينا  وكذلك 
بحدود  وبحث  وم��ق��ال  كتاب 
ارساله  ممكن  عنوان  الف   700
قبل  من  منه  لالستفادة  هناك  اىل 
وكذلك  العربية  باللغة  الباحثني 
لدينا  اصبح  املكتبة  خ��الل  من 
تواصل مع احلكومة االملانية وتم 
املستشارة  ملمثل  الدعوة  توجيه 
األملانية )مريكل( الذي حرض اىل 
الرشعي  باملتويل  والتقى  كربالء 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
بان  الطرفان  واتفق  ع��زه«  »دام 
رسمي  ت��ع��اون  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
واحلكومة  احلسينية  العتبة  بني 

االملانية«.
حديثه  وخالل  الفتالوي  الشيخ 
مع  الكبري  ال��ت��ع��اون  إىل  أش���ار 
اىل  »ذهبنا  قال:  حيث  اجلامعات 
جامعة كولن وبرلني وكذلك اىل 
خالهلا  وحصلنا  اخ��رى  جامعة 
عىل مصورات ملخطوطات قيمة، 
معنا،  الكبري  تعاوهنم  أبدوا  وقد 
وخاصة الربوفيسورة سابينا التي 
تتقن التكلم باللغة العربية والتي 
تعاطفت معنا بشكل كبري وايضا 
األستاذ  وكذلك  دانيال,  الدكتور 
بتمهيد  وع��دن��ا  ال���ذي  شتاين 
عىل  للحصول  مستقباًل  الطريق 

عدد من املخطوطات املهمة«.
»هدفنا  أن  ال��ف��ت��الوي  وي��ؤك��د 
احلسينية،  الثقافة  تسويق  األول 
املكتبة  تستطيع  أن  نأمل  حيث 
نرش  يف  معينة  مساحة  تغطية 
ذلك  من  تتمكن  ل  واذا  املعرفة، 

فيجب علينا فتح مكاتب اضافية 
ال���دول االورب��ي��ة االخ��رى  يف 
نواجهه  الذي  التعاون  وحسب 
الدول  تلك  حكومات  قبل  من 
عملنا  من  االس��اس  اهل��دف  الن 
احلسينية  الثقافة  تسويق  ه��و 
بالد  يف  واس��ايس  رئييس  بشكل 
بزيارة  »قمنا  مضيفًا،  الغرب«، 
تفتح  ان  ون��ام��ل  ال���دول  بعض 
فرنسا  ومنها  معنا  التعاون  سبل 
دعوتنا  وتم  وبلجيكا  وهولندا 
االخ��رى  ال���دول  بعض  ل��زي��ارة 
نجد  ان  جي��ب  لكن  كبولونيا 
موطئ قدم فيها هبدف االنطالق 
وشيعة  حم��ب��ي  م��ع  وال��ت��واص��ل 
السالم(  )عليهم  البيت  أه��ل 
العال  بقاع  كل  يف  املتواجدين 
وهو األمر الذي يسعى له املتويل 
سامحة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ 
وسنعمل بالفعل وبدءًا من خالل 
معهم  التواصل  عىل  املكتبة  هذه 
الدينية  املناسبات  إح��ي��اء  ع��رب 
واملهرجانات  املؤمترات  وإقامة 
الثقافية ومعارض الصور أيضًا«.
ويوضح الفتالوي يف ختام حديثه 
عمل  وخطة  هيكلية  »لدهيم  ان 
وكتابة  باملكتبة  خاصة  موسعة 
مستقبال  االملانية  باللغة  كراريس 
احلسينية  النهضة  عن  تتحدث 
تثبيت  يتم  حتى  هبا  ي��دور  وعام 
عقيدة املستبرصين واجلالية هناك 
املمكن  من  التي  الشبهات  ودفع 
مؤكدًا  أفكارهم«،  من  تنال  ان 
أمام  مفتوحة  ستبقى  »املكتبة  ان 
مدى  املعرفة  وطالب  الباحثنَي 
تشهد  أن  ونأمل  األسبوع  أي��ام 
وخصوصًا  عليها  كبريًا  إقبااًل 
الرسمية  ال��ع��ط��ل  أي���ام  خ���الل 

)السبت واألحد(«.

تقرير: قاسم عبد الهادي
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�ضاأحدثَك دومنا قول، بكالم لي�س له حدود وال يتوقف يف مكان 
�ضيفوح عطرك يف روحي وذاتي ونف�ضي،  وال زمان، و�ضيئا ف�ضيئا 
كنت  بعد،   اأره  ومل  قبل،  من  ي��ره  مل  مبا  قلبي  �ضرياك  عندها 
وامللم  واجل�ضد،  ال��راأ���س  بني  عبوري  عند  كلماتي  بهدوء  اردد 
الدماء  على  "ال�ضالم  ل�ضاين  وينطق  واأمل،  حزن  اأهزوجة  دمعي 
اأ�ضل اىل �ضطوعها  الزاكيات"، انطقها بخوف و�ضمت حقيقة مل 
وال�ضمع  بال�ضم  واب��داأ  حرمك  فتحات  يف  عيني  فاغم�س  املقيم، 
نحوك،  روح��ي  مهرولة  ب��روؤي��اك،  احل��امل  قلبي  ا�ضتعال  جمنّنًا 

فياأتي ال�ضوت مدويا يف را�ضي:
االن يكفيك جزع الدموع، وانت حتارب النيات اخلربة، منذ زمن 
اقفل  عيوين..  من  غفلة  يف  انت  تت�ضرب  اأن  واأخ�ضى  اذك��ره،  ال 
االإم��ام،  حمراب  عند  ب�ضالة  عليه  واختم  االإمي��ان  بقفل  اأذنيك 
امل�ضري،  ووا�ضل  حجابا،  ال�ضجود  ت��راب  من  عينيك  على  وا�ضع 
االنتظار،  اإزميل  واحمل  ال�ضرب  افتعل  خطوتني،  و�ضك  على  انت 

وانحت ع�ضقك �ضالة يف �ضريحه حتى تهزم النمام والكذاب ومن 
ال يخاف من قد�ضية املكان وال يهاب �ضلطان الزمان الذي ترفرف 
الطغيان.. ث��وب  يخلع  كي  االإن�ضان،  قيامة  لبدء  علنا  راياته 
اأن وجودي جاء باإ�ضارة حولت ظلماتي اىل ب�ضي�س نور  تذكرت 
واأمل، حني قالت يل زهرة العاملني: انك مرهون بكم من النذورات، 
بابه  عند  وقف  العظيم،  الغر�س  اىل  الرحال  و�ضدَّ  نف�ضك  اأطع 
وقل انك مبعوث من روؤيا اخلالدين، واأمّن مبا ي�ضيبك فهو قدرك 
املكتوب على اجلبني.. اأفقت من روؤياي اجرت اخلطى بقلب ملتهب 
بالع�ضق ملوالي، فوقفت عند بابه اإن�ضانا لب�س ثوب التوبة، و�ضرح 
واأدمنت احل�ضور  اأمنيات،  بالقلب من  ال�ضفاه كل ما خطر  ب�ضمت 
االأن�ضار، واخت�ضرت يف ح�ضرته كل �ضيء،  �ضيخ  والت�ضجيل عند 
�ضعادة  وغمرتني  بحلمي  فاأم�ضكت  والنا�س..!  وامل�ضاعر،  الكالم 
حلما  هناك  الوجودية  حياتي  يف  اأن  فاأيقنت  االآخ���ر،  العامل 

يتحقق واآخر يتعرث واأنا باق على قيد االنتظار.

حيدر عاشور انحْت عشقك صالة عند سر وجود المؤمنين
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في ذكرى والدِة اإلمام الحسن المجتبى )عليه السالم(
محمد سناء الشاله الحسيني

اأي������������������ا دن���������ي���������ا ب��������وج��������ه��������ك ف������ا�������ض������ت������دي������ري

ف���������ف���������ي رم�����������������������ض�����������ان ن������������������ور ق��������������د جت�����ل�����ى

وي�������������ا ب�������ن�������ت ال���������ر����������ض���������ول ف��������دت��������ك ن����ف���������ض����ي

رج���������ائ���������ي ب�������������ه  ال����������ب����������ت����������ول  زوج  وي�����������������ا 

اأ����������������ض���������������اءت ع���������������الم���������������ات  يف  ول�������������ي�������������د 

وف��������رح��������ت��������ك��������م اأواك�����������ب�����������ه�����������ا ا������ض�����ت�����ي�����اق�����ي

������ض�����ع�����ي�����دًا ي���������ب���������دو  اذ  ال����������ك����������ون  وح���������ت���������ى 

ت�����������رات�����������ي�����������ل امل��������������الئ��������������ك ه��������������ز ������ض�����م�����ع�����ي

ج���������������ودًا ال���������ن���������ا����������س  ي���������ف���������وق  اذ  ول���������ي���������د 

ق�������ي�������ام�������ًا ل��������ك��������م  ي����������ك����������ون  اإن  اإم������������������������ام 

اج����������ت����������ب����������اه ف����������ي����������ك����������م  اهلل  وان 

ل��������ي��������ن��������ت��������زع احل��������ق��������ي��������ق��������ة م��������������ن ط�������غ�������اة

در����������ض���������ا ال�����������������ض��������ل��������ح  يف  ل���������ن���������ا  ف�����������ك�����������ان 

ف������ي������ه ال�����������������ظ�����������������الم  ه��������������زمي��������������ة  وان 

زك���������ي ي��������������ا  ال�������������������������������والدة  يف  ه��������ن��������ي��������ئ��������ًا 

اأن�����������ريي اإذن  ال�����������ض�����م�����و������س  ������ض�����م�����������س  وي�����������ا 

ب������ن�������������ض������ف ال���������������ض�������ه�������ر ك�������ال�������ق�������م�������ر امل������ن������ري

وي�������������������ا خ���������������ري ال������������ت������������ق������������اة ب���������������ال ن�����ظ�����ري

ع��������ل��������ي��������ًا ق������������د ر���������ض��������ي��������ت ب������������ه اأم����������������ريي

������������ف ب��������ال��������وف��������ري وخ�������������������ري م���������������ا ي������������و�������������ضّ

واأب�������������ن�������������ائ�������������ي واأه���������������ل���������������ي وال�������ع���������������ض�������ري

ب�������������دور او  ����������ض���������م���������اء  او  ب���������������اأر����������������س 

ال�����ب�����������ض�����ري اىل  ب�����������ال�����������دع�����������اء  ت������ت������م������ت������م 

وم���������ن���������ه���������ج���������ه ال�������������رع�������������اي�������������ة ل�����ل�����ف�����ق�����ري

ال���������������ض�������دور ويف  ال���������ق���������ع���������ود  يف  اإم���������������������ام 

حل���������ق���������ن دم����������ائ����������ك����������م ع�������������رب ال�������ع���������������ض�������ور

خ�����ط�����ري ظ�������������������رف  ويف  ���������ض��������ل��������ح  ع����������ل����������ى 

ال�����ي�����������ض�����ري اىل  ال�������ع���������������ض�������ري  ب�������ت�������ح�������وي�������ل 

ت�������������وؤك�������������ده�������������ا ال�����������ل�����������ي�����������ايل ل��������ل��������ده��������ور

ب���������������ض�������ه�������ر ك������������������ان خ����������������������ريًا ل������ل�������������ض������ه������ور
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القربان األوفى
اأي غب�س يزف دمك

 اإىل �ضدرة املنتهى
 تلم �ضمل االأنبياء.. 

لن اأبكيك
 ال 

جرحك نازف
 هذه العيون
 جداول....

 ما اأقول ابد الدهور لغريك �ضيدي
 موالي
 الروح

 تهفو للخلود بقربكم 
هذه الرقاب 
حتز وتنحر 

هذه ال�ضمائر
 بني تربك واجلبني

 وال من نا�ضر...
 يف نقطة التفتي�س

 �ضاهد ...
واألف عام

 ار�س ال�ضواد 
جذر اليك.. 
كف ينتمي.. 

فِّ تندُب  هذه جموع الطَّ
وال من نا�ضر..

 حزن يلوذ بخدره
 يرتل القران

 ما
بني الرماح

 ا�ضرارالهداية

بارقة ابو الشون

 طني تنا�ضل ليل
 الغدر يح�ضد جورها......

 الأنك احل�ضني
 رتل �ضالة الن�ضر يف �ضوح الطغاة....

 الروح حتج متيمة
 فاأي حرف يفتديك

 ت�ضتفيق االأر�س
 �ضريان يطوف ...

يبكيك 
حريف 

هذه الدماء تذرفها احلجارة لل�ضماء
 احلزن رماد هذه الكون ....
 تراب الراأ�س مرفوع الوريد 

عناق 
يف نقطة التفتي�س
 هذه �ضهام الغدر..

 انت توقد ثورة ل�ضاللهم ....
 )خذ حتى تر�ضى(...

 الأنك احل�ضني 
حراب االأر�س

 تدق ميعاد
 اي حرف يفتديك ويخجل 

اي موت ي�ضتفيق الميل 
موالي 

هذا هواك 
يندُب 

كيف ينكر
 نور 

راأ�ضك مرفوع الوريد 
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د. فالح رسول الحسيني

ال���ع���ل���ق���ا اأر�������ض������ه������ا  يف  ����ف����ك����ت  �����ضُ ت�����رب�����ة  ي������ا 

ت����رب����ت����ه اأم������������������واج  يف  ع�������ط�������ره  زال  م��������ا 

ذك���������������راك األ�����ه�����م�����ن�����ي اأت��������ي��������ك م�������رجت�������ال ً 

ل��ك��م ال����ع���������ض����ور  ي�����ا ������ض�����ادح�����ًا ع����دل����ه ه�����ل يف 

اأزل م�������ن  ال���������ق���������ّوام  ن���ه�������ض���ت���ك  م�����ث�����ل  ه�������ل 

ال تهملي قصيدتي
ّنٍة جميلٍة اأدعوكجِ يا اأُخيتي جلجِ

اأرجوكجِ اأْن تبتعدي وُتبعدي عباَدُه
عن نارهجِ

َفناُره موؤملٌة
يا اأمَة اهلل ارحمي

َمن حولكجِ
فقا بهْم رجِ

ال ُتغ�ضبي خالقكجِ
ال حتملي اأوزار َمن ُيب�ضركجِ

وكّل َمن ي�ضمعكجِ
ال حت�ضبي ال�ضغري دوما هّينًا

ُفُه َفُربَّ حرٍف واحٍد منكجِ لُه ُيْحرجِ
ورمّبا اإ�ضارة منكجِ لُه

ُت�ضغلُه
و�ضورة واحدة ُتهدمُه

كثريٌة اأنعُم رّبي عندكجِ 
ال جتعليها نقمًة 

عدّونا �ضباكُه كثريٌة 
ال حُت�ضني الظّن بهجِ ، يريُد اأْن ي�ضطادنا

يدكجِ اأبناوؤنا ، بناتنا ، اأمانٌة يف ججِ
واأنتجِ يا�ضيدتي اأهٌل لها

فلنتفْق
ال نقرتْب

�ضعارنا
حجابنا جناتنا

يا تربًة ُسفكت في أرضها العلقا
ازهر التلعفري

د. فالح ر�ضول احل�ضيني

األ������ق������ا �������ض������اح������ل  يف  مّي�������ه�������ا  وت�������رت�������ل�������ت 

ذم����ق����ا ق���������������ارورة  يف  ال�������دم�������ع  م�������ن  ب�������ح�������رًا 

ي���������ض����ع����ى ف���������������وؤادي ������ض�����وق�����ًا ل�����ّل�����ق�����ا وم����ق����ا

ا�����ض����ت����ب����ق����ا دوره�����������������ا  يف  مب������ن������زل������ة  ي���������د 

ات���������ض����ق����ا ن�����ه�����ج�����ك  يف  مب�����ق�����ت�����ل�����ه  زي��������������ٌد 
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رحل اىل النجف قبل ان يبلغ احللم وبقي 
فيها حتى بلغ االربعني من عمره وهو يتلقى 
العلوم الفقهية يف النجف اشتغل بالدرس 
يف  واملغني  األلفية  ف��درس   ، والتدريس 
يف  واملطول   ، املنطق  يف  واحلاشية   ، النحو 
املعاين والبيان ، ورشع يف املعال ، ثم غادر 
النجف للمرة األوىل سنة 1347هج ملرض 
أل به ، وعاد بعد سنة تقريبا ، فأتم دراسة 
املعال ثم رشع يف القوانني ثم تركها وابتدأ 
احلجة1348فرشحها  ذي  يف  الكفاية  يف 
رشح��ني أح��دمه��ا م��زج��ي ، ث��م اب��ت��دأ يف 
الرسائل يف غرة شعبان1350 ، ثم غادرها 
اإلقرتان  ألجل  سنة1350هج  ثانية  مرة 
أوائ��ل  يف  ع��اد  ثم  السنتني  قرابة  ومكث 

املحرم 1352هج .
الدروس أعني ما يسمى   وقد حرض هذه 
باملقدمات والسطوح عىل جلة من أساتذة 

عامليني ونجفيني ، منهم السيد نور الدين 
فحص ، ثم الشيخ حممد رشارة  ، ثم الشيخ 
الشيخ حممد  ثم   ، الدين  الرزاق حميي  عبد 
صالح سحيم ، ثم الشيخ حممد عيل قبالن   
عيل  حممد  والشيخ   ، مغنية  خليل  والشيخ 
 ، ص��ادق  تقي  حممد  والشيخ   ، اخلامييس 

موسى  والشيخ  ال��ص��ايف  أم��ني  والشيخ 
دعيبل ، والشيخ حممد عيل الدمشقي ، إىل 

غري هؤالء .
ثم بعد عودته اىل النجف إثر زواجه ، رشع 
بدراسة الرسائل من أول مبحث الظن عند 
اإلستصحاب  ويف  احلاممي  حسني  السيد 

المرجع الشيخ محمد تقي الفقيه من اعالم لبنان في القرن العشرين

آُل الفقيه..... 
لقٌب استحقوه لتضلعهم بالعلوم الفقهية

بعـــد ما تجاذبنا الحديث عن الشـــيخ يوســـف الفقيه جاء دور ولده المرجـــع محمد تقي الفقيه 
والحديث لولديه محسن ويوسف الفقيه 

هو الشـــيخ محمد تقي ابن الحجة الفقيه الثبت الشيخ يوسف الفقيه بن علي بن محمد 
بن عبداهلل بن علي الفقيه العاملي، واحد من مراجع الشـــيعة اإلمامية في جبل 

عامل في القرن الرابع عشـــر الهجري، ولد الشـــيخ الفقيه عشية اإلثنين في ليلة 
الســـادس والعشـــرين من ذي الحجة  ســـنة 1329 هجري ويوافق ذلك الثامن 

عشر )والعشرين( من كانون األول 1911 م في جنوب لبنان ولما كان مولعا 
بالعلوم الفقيه منذ نعومة اظافره فانه شـــرع في طفولته بتلقي العلم في 
جبل عامل ، فتعلم القرآن الكريم ، ثم شرع في قراءة »األجرومية« ، ثم 
كتاب »قطر الندى« ، وقد كان يتولى تدريســـه هو وأخوه المقدس الشيخ 
علي الفضالء األتقياء  الشـــيخ أحمد الحاج قاســـم خليل ، والشـــيخ أحمد 

مروة ، والشيخ حسن سويد ، وكلهم من سكان حاريص .

االحرار/سامي جواد كاظم
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املعروف  الكيشوان  حسني  السيد  عند 
عند  اإلستصحاب  خامتة  ويف  بالقزويني 
الشيخ عبد الرسول اجلواهري بعدما ترك 
اإلثناء  هذه  يف  وك��ان   ، الكيشوان  السيد 

يكتب أغلب دروسه .
واألدب  بالشعر  اهتم  قد  اهلل(  )رمحه  كان 
منذ نعومة أظفاره ، ويف حوايل سنة1354 
بعث رسالة لوالده )اجلد ( كلها شعر ، فلام 
 ، األدب  يف  اهنامكه  منها  فهم  وال��ده  رآها 
واعتقد أن ذلك يؤخره عن مهمته العلمية 
التي ألجلها فقد ارسل له رسالة يرم عليه 
لإلشتغال  ذلك  بعد  فانقطع  الشعر،  نظم 
 ، األع��الم  من  جلة  عىل  فتتلمذ   ، بالعلم 
اهلل  وآية   ، األصفهاين  حسني  السيد  منهم 
مرجع عرصه السيد أبو احلسن األصبهاين 
، ومنهم مرجع عرصه احلجة الشيخ حممد 
تقريرات  بعنوان  الكاظمي  اخلراساين  عيل 

املريزا ، ومنهم احلجة السيد حيدر الصدر
هو  رجوعه  وعند   ، 1357ه��ج  سنة  يف   
وبعض زمالئه العامليني من توديع الشيخ 
حسني اخلطيب الذي كان يسافر اىل لبنان  
السيد  امل��رح��وم  بمقربة  م��روره  ول��دى   ،
حمسن  السيد  وجد   ، احلبويب  سعيد  حممد 
 ، ال��درس  فحرض   ، فيها  ي��درس  احلكيم 
وكان   ، الفوائت  قضاء  يف  يباحث  وكان 
حول  األستاذ  ملالحظات  االستامع  مّه��ه 
شخصيته  عىل  للتعرف   ، املسألة  جمموع 
بالنسبة  ابتالء  حمّل  يصري  أن  خمافة  العلمية 
احلضور  ك��رر  ثم   ، والتقليد  للمرجعية 
عىل  وع��زم   ، عالية  روحانية  فيه  فلمس 
يف  الروحانية  تلك  ألجل  مباحثه  حضور 
البداية، ثم إلتزم باحلضور عنده ملا ملسه فيه 
من الفضل والعلم ، ويف ذلك يقول قدس 

رسه يف بعض مذكراته:
وجالء  وحتقيقا  ِعلام  بيانه  يف  فالحظت   (
كنت  الذي  القلق  معظم  أزال  وتوضيحا 
، وال سيام  املسائل   لتصفية  بالنسبة  أعانيه 

بعد مناقشات فضالء 
الدرس وبعد أجوبته 
يف  ايضا  وق��ال  هل��م( 

مذكراته:
أص��ب��ح  وأخ������ريا   (
يف  عيّل  يعتمد  السيد 
تربية أوالده فيأمرهم 
ويكونون  بصحبتي 
وقد   ، ل��ه  أن��ا  ك��ام  يل 
ت��وّف��ق��ت ك��ث��ريا يف 
العالمة  نجله  توجيه 
مهدي  السيد  الشهري 

احلكيم . .(  
املطلق  باالجتهاد  احلكيم  السيد  أج��ازه 
فيها  ن��ّوه   ، 1373ه��ج  سنة  عالية  اج��ازة 

قدس رسه بمكانته العلمية الرفيعة.
رسالته  أص���در  التسعينيات  ب��داي��ة  يف 
املوسعة«مناهج الفقيه« بأجزائها الثالثة يف 

العبادات واملعامالت
يف  وه�����و  رسه(  )ق������دس  ل����ه  وك������ان 
بالطلبة  إه��ت��امم  مزيد  األرشف  النجف 
اهتاممه  ن��ت��اج  م��ن  وك���ان   ، العامليني 
النجف  يف  العامليني  الطلبة  بمعاناة 
اللبنانية«  بتأسيس«املدرسة  ق��ام  أن   ،
صارت  التي   ، س��ن��ة1377ه��ج1957م 
شتى  يف  موزعني  كانوا  أن  بعد  جتمعهم 
بيوت  أو يف   ، املدارس اإليرانية والعراقية 
املتزوجني من اللبنانيني ، بال استقرار وال 
رسد  يف  حمسن   الشيخ  واستطرد  رعاية. 
الكتب  تذكرها  ل  التي  الذكريات  بعض 
عن والده قائال:  اتذكر انه قال يل 20 سنة 
صالة  من  واح��د  وض��وء  عىل  ابقى  كنت 
يف  تعبري  طبعا   ( الليل  صالة  اىل  العشاء 

االغلب االعم (
وما خيص مواقفه مع السيد حمسن احلكيم 
وذكر  الفوائت  قضاء  عن  يتكلم  كان  قال 
ماذا تقول السنة عن غزوة اخلندق عندما نام 

املسلمون 
عن صالة الفجر 

الكتاب  اغلق  وهنا  فقضوها 
ل  اذا  انا  فقال  يبكي  وبدا  احلكيم  السيد 
ارى  ان  فانني اخجل  الصبح  اصل صالة 
اوالدي ستة اشهر ، وعىل ما يبدو ان السيد 

له راي يف هذا املوضوع
يتذكر والده حالة الفقر التي كانوا يعيشوهنا 
بحيث اهنم يف احدى املرات اشتهوا كبابا 
الكباب  سوق  اىل  وذهبوا  اخلبز  فاخذوا 

وعىل الرية اكلوا اخلبز .
 ، فقط  وامل��اء  اخلبز  ناكل  ايام  ثالثة  يقول 
ويتذكر عن اوضاع الشيعة يف لبنان بعدما 
اىل  الفلسطينيون  وج��اء  فلسطني  باعوا 
لبنان وحدثت مشاكل حتى بدات احلرب 
االهلية 1979 انتفض الشيعة واصبح هلم 

حضور .
لو  الشيعة  انتم  املسيحيني  اح��د  له  ق��ال 
له  فقال  املسيح  ستقتلون  فانكم  حكمتم 
هل تذكر معركة عني االبل ، هذه سميت 
عني االبل الهنا بلدة مسيحية جتاوزوا فيها 
رموزهم  وع��ىل  االس��الم  مقدسات  عىل 

السيام النبي حممد )صىل اهلل عليه وآله( .
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احلكيم  السيد  مع  الليايل  احدى  يف  يذكر 
الشيطان  ويلعن  يستغفر  السيد  سمع  انه 
الليل  صلينا  بعدما  يقول  ع��ال  بصوت 
انا  فقال  ذلك  سبب  عن  سالته  والفجر 
اعتدت ان اهنض قبل الفجر بساعة ونصف 
هو  الشيطان  فان  ساعة  قبل  هنضت  اليوم 
من حاول ان يمنعني من اداء صالة الليل .
يذبح خروفا شهريا ويعزم  كان من عادته 
االهل واالصدقاء ويعطي كل شخص ما 
اخلبز  بقايا  لياكل  جانبا  جيلس  وهو  يب 
التي كان جيمعها يف كيس يعلقه عىل اجلدار 
من  النمط  ه��ذا  يف  ابقى  ان  عيل  ويقول 

العيش حتى ال انسى الفقر.
من  وبتوصية   1999 سنة  ال��وال��د  ت��ويف 
احلص  سليم  وقتها  يف  اللبناين  الرئيس 
دفن  عىل  وافق  الطاغية  العراق  رئيس  مع 
الربي  الطريق  فاخرتت  النجف  يف  الوالد 
ثم  ومن  االردن  اىل  يذهب  الطريان  الن 
والننا  الرطبة،  طريق  عن  فذهبت  العراق 
فاين  العراقية  احلكومة  من  بتوصية  كنا 
وصلنا  اجلنازة،  تفتيش  يريد  من  منعت 

للمبيت  مكانا  اجد  ول  الكاظمية  اىل  ليال 
مسجد  ام��ام  ووقفت  الثورة  اىل  فذهبت 
واستخدمت منبه السيارة وذلك يف الساعة 
الواحدة ليال فخرج لنا شاب وما ان راى 
صورة الوالد عىل اجلنازة حتى قام باخبار 
الوالد  ليشيعوا  ليال  وج��اءوا  الثورة  اهل 
امحرت  حتى  بكاؤهم  انتباهي  لفت  وقد 
عيوهنم بل حتى طبعوا له صور ووزعوها 
اىل  ذهبنا  وصباحا   ، اجلامع  عىل  وعلقوها 
حب  لوالدي  وكان  كربالء  ثم  الكاظمية 
اهلل  ويشهد  العباس  الفضل  اليب  خاص 
عندما وضعنا اجلنازة بالقرب من الرضيح 
اين رايت كأن كف العباس )عليه السالم( 
الرضيح،  اىل  وع��اد  التابوت  عىل  مسح 
يوم  ليكون  االرشف  النجف  اىل  ثم  ومن 
الثاين  اليوم  ويف  للفاحتة  يوم  اول  اخلميس 
السيد  اغتيال  النجف  يف  حدث  اجلمعة 
نقم  فلم  ونجليه  ال��ص��در  ص��ادق  حممد 
الفاحتة خللو النجف من الناس بسبب هذا 

احلادث.  

1351 هــ1347 هــ1344 هــ

اصبـــح الشـــيخ موضـــع ثقة الســـيد محســـن الحكيم 
وسماحته من منحه اجازة االجتهاد
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ُيعترب حديث الغدير من األحاديث التارخيية 
اهلل  رس��ول  هبا  أدىل  التي  واملصريية  اهلاّمة 
)صىل اهلل عليه و آله( يف السنة األخرية من 
التي  األحاديث  من  وهي  املباركة،  حياته 
تثبت إمامة اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب 
السالم( وتوجب واليته عىل  )عليه  طالب 
ووالية  تعاىل  اهلل  والية  بعد  املؤمنني  جيع 
رسوله املصطفى )صىل اهلل عليه و آله( بكّل 

رصاحة ووضوح.
رواه  متواتر  حديث  الغدير  حديث  إّن  ثّم 
املحّدثون عن أصحاب النبي وعن التابعني 
بصيغ خمتلفة، تؤّكد جيعها عىل إمامة اإلمام 
فيه  األص��يل  اجلوهر  لكون  املؤمنني،  أمري 

واحدا وإن اختلفت بعض العبارات.
أّما نسبة احلديث إىل الغدير فيعود سببه إىل 
أّن النبي أدىل هبذا احلديث عىل أرض غدير 
خم يف اجتامع حاشد يضم ما يربو عىل مائة 
من  رجوعه  بعد  وذلك  املسلمني  من  ألف 
حياته  من  سنة  آخر  يف  احلّج  مناسك  أداء 

املباركة.
السنّية  اإلسالمية  املصادر  تناقلت  وق��د 
يف  الغدير  حديث  سواء  حّد  عىل  والشيعّية 
والكالم  والتاريخ  واحلديث  التفسري  كتب 
وغريها بأكثر من عرش صيغ ويف ما يقارب 

املائة من الكتب املعتربة املعتمدة.
أّما رواة حديث الغدير الذين متّكن التاريخ 
األصحاب  من  فهم:  أسامئهم  ضبط  من 
 )84( التابعني  وم��ن  صحابيًا   )110(
العلامء  من  احلديث  هذا  رواة  وأما  تابعيًا، 

واملحدثني عددهم )370( راويًا، كام أّلف 
علامء اإلسالم كتبًا مستقلة يف هذا احلديث 
وصحته  احلديث  هذا  بأمهية  منهم  إذعانًا 

ومصريّية موضوعه.
ومن النامذج التي أوردها بعض أكابر علامء 

السّنة يف كتبهم رعاية لالختصار:
بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  حنبل:  بن  أمحد   )1
حنبل بن هالل الشيباين، املتوّف سنة241ه 
، عن الرباء بن عازب، قال: كّنا مع رسول 
اهلل صىل اهلل عليه و آله و سلم يف سفر فنزلنا 
 ، جامعة  الصالة  فينا  فنودي  خم،  بغدير 
و  آله  و  عليه  اهلل  صىل  اهلل  لرسول  وكسح 
سلم حتت شجرتني فصىّل الظهر وأخذ بيد 

عيل ريض اهلل عنه
فقال: »ألستم تعلمون أيّن أوىل باملؤمنني من 

أنفسهم«؟
قالوا: بىل.

مؤمن  بكّل  أوىل  أيّن  تعلمون  »ألستم  قال: 
من نفسه «؟

قالوا: بىل.
فأخذ بيد عيل!

اللهم  مواله،  فعيّل  مواله  كنت  »من  فقال: 
وال من وااله وعاد من عاداه«.

فلقيه عمر بعد ذلك فقال له : هنيئًا يا بن أيب 
مؤمن  كّل  موىل  وأمسيت  أصبحت  طالب 

ومؤمنة.
2( اخلطيب البغدادي: أبو بكر أمحد بن عيّل 
، املتوّف سنة463ه، عن أيب هريرة ، قال : 
من صام يوم ثامن عرشة من ذي احلّجة كتب 

له صيام ستني شهرًا، وهو يوم غدير خم ملّا 
أخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه و آله و سلم 
فقال:  السالم  عليه  طالب  أيب  بن  عيّل  بيد 

»ألست أوىل باملؤمنني«؟
قالوا: بىل يا رسول اهلل.

قال: »من كنت مواله فعيّل مواله«.
فقال عمر بن اخلطاب: بٍخ بٍخ لك يا بن أيب 

طالب أصبحت موالي وموىل كّل مسلم.
اهليتمي،  حجر  بن  أمح��د  حجر:  اب��ن   )3
املتوّف سنة974ه ، أّن النبي صىل اهلل عليه 
و آله و سلم قال يوم غدير خم: »من كنت 
وااله  من  وال  اللهم  م��واله،  فعيّل  م��واله 
وعاد من عاداه، واحّب من أحّبه، وابغض 
أبغضه، وانرص من نرصه، واخذل من  من 

خذله، وأدّر احلّق معه حيث دار« .

)110 صحابيًا( و )84 تابعيًا( يروون حديث الغدير

كاتٌب وكتاٌب
من كتاب )في ظالل الغدير( للسيد جمال محمد صالح
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بسبعِة مواضيع تسبقها مقدمة، 
البيايت  جعفر  الشيخ  يفّصل 
احل��دي��ث ع��ن أخ���الق اإلم��ام 
احلسني )عليه السالم( يف كتابه 
متوقفًا  احلسينية(،  )األخ��الق 
يف  املضيئة  النقاط  أه��م  عنَد 

حياته وسريته العطرة.
عن  البيايت  الشيخ  كتب  حيث 
السخاوة  احلسينية،  )املوعظة 
احلسينية،  الشجاعة  احلسينية، 
ال���غ���رية احل��س��ي��ن��ي��ة، ال��رمح��ة 
احلسينية  اخلصال  احلسينية، 

والفضائل احلسينية(.
يف  ال��ب��ي��ايت  الشيخ  وي��ت��س��اءل 
م��ق��دم��ة ك��ت��اب��ه ق��ائ��اًل: )مل���اذا 
)عليهم  البيت  أه��ل  أخ��الق 
ينبغي  ان��ه  مبينًا  ال��س��الم(؟(، 
املؤمن أن جيهد نفسه يف  للمرء 
واإلمل��ام   ، دينه  أص��ول  معرفة 
احلقة  العقائد  من  يستطيعه  بام 
والعدل  اإلهل��ي،  التوحيد  يف: 
اإلهل����ي، وال��ن��ب��وة ال��رشي��ف��ة 
املعصومة  واإلمامة  املصطفاة، 
املنتخبة املختارة من رب العزة، 

واملعاد الذي يثاب فيه املحسن 
ويعاقب فيه امليسء.

أن  نعلم  أن  الب��ّد  وإج����ااًل.. 
اإلمامة أصل من أصول الدين، 
ال يتم اإليامن إال باالعتقاد هبا ، 
وجيب النظر فيها كام جيب النظر 
وهي   ، وال��ن��ب��وة  التوحيد  يف 
كالنبوة من حيث إهنا لطف من 
يكون يف  أن  بد  فال   ، تعاىل  اهلل 
كل عرص إمام هاد خيلف النبي 
البرش  هداية  يف   ، وظائفه  يف 
الصالح  فيه  ما  إىل  وإرشادهم 
ال  وهي  النشأتني  يف  والسعادة 
تعاىل  اهلل  من  بالنص  إال  تكون 
عىل لسان النبي أو لسان اإلمام 

الذي سبق.
)امل��وع��ظ��ة  م��وض��وع��ة  ويف 
احلسينية( يقول البيايت: أليست 
)سالم  احلسني  اإلمام  مواعظ 
شفقة   : ع��ن  تنم  عليه(  اهلل 
عليه  اهلل  ص��ل��وات  احل��س��ني 
باملؤمنني  ورأفته   ، األم��ة  عىل 
وحرصه   ، بالناس  ورمحته   ،
عليهم أن يسلكوا سبيل اهلداية 

 ، والسالم  والفضيلة  واخل��ري 
الشيطان  خطوات  ويتجنبوا 
وال��رش  ال��ض��الل  إىل  امل��ؤدي��ة 

والباطل والفساد ؟
اإلم��ام  م��واع��ظ  ت��دل  أليست 
عىل  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
اهتاممه الغيور بأن يوفق الناس 
 : بالسعادتني  الفوز  إىل  جيعا 

الدنيوية ، واألخروية؟
أخالقا،  مواعظه  كانت   ، إذن 
ح��ي��ث ع���ربت ع���ن ح���االت 
أخ���الق���ي���ة م��ل��ؤه��ا ال��ط��ي��ب��ة 
 ، آفاقها  أرق��ى  يف  واإلنسانية 
خريا  وعمل   ، خريا  نوى  فقد 
متتابعة  أجياال  الناس  نفع  إذ   ،
متعاقبة ، فكان خري الناس ، ال 
عز  هلل  نيته  خلصت  وقد  سيام 
شائبة  كل  من  وبرئت   ، وجل 
واردة  أو  ش���اردة   ، وخ��اط��رة 
تبتعد عن طلب مرضاة اهلل ، أو 

تقصد غري وجه اهلل.
والسخاوة  السخاء  ع��ن  أم��ا 
اإلم��ام  ك��ان  فقد  احلسينية، 
يقرن  السالم(  )عليه  احلسني 

املعنوي،  بالكرم  املادي  الكرم 
ما  واملوعظة  النصيحة  فيسدي 
وال  يسأله،  جاء  من  إىل  أمكنه 
وصية  أو  بحكمة  عليه  يبخل 
تنفعه، فاملرء قد يتاج إىل املال، 

لكنه إىل املواعظ أحوج.
عن عبد الرمحن العرزمي، عن 
السالم(،  )عليه  اهلل  عبد  أيب 

قال:
جاء رجل إىل احلسن واحلسني 
جالسان  ومها  السالم(  )عليهام 
إن  فقاال:  فسأهلام  الصفا  عىل 
دين  يف  إال  حت��ل  ال  ال��ص��دق��ة 
أو   ، مفظع  غ��رم  أو  م��وج��ع، 
من  يشء  ففيك   ، مدقع  فقر 
هذا؟ قال: نعم، فأعطياه ، وقد 
بن  اهلل  عبد  سأل  الرجل  كان 
بكر  أيب  بن  الرمحن  وعبد  عمر 
يشء،  عن  يسأاله  ول  فأعطياه 
فرجع إليهام فقال هلام : ما لكام ل 
تسأالين عام سألني عنه احلسن 

واحلسني؟ !
إهنام  فقاال:  قاال،  بام  وأخربمها 

غذيا بالعلم غذاًء.

من كتاب )في ظالل الغدير( للسيد جمال محمد صالح

الشيخ جعفر البياتي يكتب عن )األخالق الحسينية(

يتناول هذا الكتاب لسامحة السيد نبيل احلسني، حياة أم املؤمنني ألسيدة خدجية بنت خويلد عليها 
السالم ودراستها وحتقيقها معتمدا عىل ما يقارب اخلمسامئة مصدر إسالمي وذلك بعد مراجعة 
املسائل  من  الكثري  تناولت  وقد  أجزاء  بأربعة  الدراسة  فخرجت  مصدر  آالف  ثالثة  يقارب  ما 
املتعلقة بحياة النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وأم املؤمنني السيدة خدجية )عليها السالم( ضمن 

الفرتة املكية والتي قضاها النبي مع أم عياله خدجية بنت خويلد والبالغة ربع قرن.
فضال عن الرد عىل كثري من املسائل العقائدية ومناقشة كثري من املسائل التارخيية واألرسية وذلك 
وربة  العيال  أم  كانت  إذ  اإلسالم  األنموذج يف  البيت  هو  كان  السالم(  )عليها  بيت خدجية  أن 
البيت وخري سند لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( خالل مخس وعرشن سنة. فحظيت بام 

ل حتَظ به امرأة يف اإلسالم.

خديجة بنت خويلد أمة ُجمعت في امرأة   
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ُروا َما ِبَأنُفِسِهْم( ى ُيَغيِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ َه ال ُيَغيِّ )ِإنَّ اللَّ
عقيل الحاج

املادية واالدارية واالمنية البد هلا من  املريَر واالزمات  الواقَع  ان 
البد  العراقي  الدم  وحرمة  البرشي  الدموي  اهلدر  وهذا  حلول 
ان توقف  فهناك اجهزه هلا دور من  املستمر  نزفه  وان يوقف من 
يغري  بكامله وعدله وحكمته ال  اهلل )عز وجل(  النزف، وان  هذا 
حاال ما بقوم من خري اىل رش ومن رش اىل خري ومن رخاء اىل شدة 
كانوا يف صالح  فاذا  بواقعهم  ما  يتغري  اىل رخاء حتى  ومن شدة 
واستقامة وغريوا غري اهلل عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد 

وان اهلل ليس بظالم للعبيد.
فأن اهلل يمهلهم لعلهم يرجعون اليه فريمحهم اذ قال سبحانه: )فال 
اهلل  اىل  والرجوع  فالتوبة  الظاملون(،  يعمل  عام  غافاًل  اهلل  حتسبن 
فيغري اهلل ما هبم من  الطاعة  والندم عام فعلوا وان يستقيموا عىل 

بؤس وشدة )فكيف ما تكونوا يوّل عليكم(. 
تولينا   واذا  خلقه  خيار  علينا  اهلل  سلط  فقد  اهلل،  اىل  رجعنا  اذا 
الشيطان والتزمنا بمبدأ الظلم والتناحر سلط اهلل جل جالله علينا 

شيطانا انسيا يبطش بنا فندعو عليه فال يستجاب لنا. 
الرجوع  هو  ؟  فيه  نمر  ال��ذي  الواقع  هذا  من  اخل��الص  فام  اذا 

لألجهزة الربانية التي توقف الدمار هذه االجهزة هلا االثر الكبري 
يف الكشف والقضاء عىل املتفجرات وهتك الدماء العراقية الربيئة 
هذه االجهزة ال هي تستورد من دول عظيمة وال يعتمد تفعيلها 
اجلمهورية  رئيس  عىل  وال  الفاسد  الربملان  تصويت  عىل  قانونيا 

والوزراء!
هذا اجلهاز يعمل ويفعل بمجرد الرجوع احلقيقي اىل اهلل واالمام 
ونرتك  لنرتاحم  اليهم  والرجوع  انفسنا  بتغيري  فلنبدأ  املعصوم 

البغض والضغائن والتناحر.
ونتوجه بمحمد وال حممد اىل اهلل ولِتَّشملنا الرمحة الرمحانية ولنشد 
بعضنا البعض ولنجعل عليًا )عليه السالم( الذي قال رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله(فيه: )اول ثلمة يف االسالم خمالفة عيل( فأين 

نحن من عيل )عليه السالم( وهو الذي يربطنا بحق وحقيقة. 
وللمسؤول  الفالين   للشخص  بنيناها  التي  االصنام  فلنهدم 
اىل  بنا من حال  ما  اهلل  يغري  اهلل حتى  اىل  بالعودة  ولنبدأ  العالين، 

احسن حال.

صالُة موّدع
مما يؤسف له هو أن نرى بعض األخوة املؤمنني الهيتمون من حيث 
يرتدي  أحدهم  مثاًل  الواجبة،  للصالة  أدائهم  خالل  واألداء  امللبس 
)الربمودا( أو يصيل بمالبس متسخة، اضف إىل ذلك جيهر يف موضع 
االخفات وخيفت يف موضع اجلهر ويرسق يف الصالة ويرسع يف القراءة 
مما يؤدي إىل عدم ضبط احلركات وبشكلها الصحيح )فإن الصالة إذا 
قبلت ُقبل ما سواها وإن ُرّدت ُردًّ ما سواها(، وأول ما ُيسأل عنه العبد 

يوم القيامة هي الصالة دون غريها.
وكذلك عدم املحافظة عىل الصلوات يف أوقاهتا، وفضل الوقت األول 
الدين  التي هي عمود  الدنيا، فاهلل اهلل يف الصالة  كفضل اآلخرة عىل 

وأساسه املتني.

32

مشاركات 



تنويه..
اآلراء واألفكار الواردة يف مشاركات األخوة ال متّثل رأي املجلة وسياستها بقدر ما متثل أصحاهبا، وارتأت املجلة نرشها لفتح الباب 

أمام األقالم احلسينية الواعية خلدمة املجتمع معرفيًا.

000000000
الكريم مرحبًا بك  الضيف  أهيا  مرحبًا بك 
يا شهر  الرمحن  يا حبيب  يا شهر اإلحسان 
الذي  والغفران  والطاعة  والرمحة  اخل��ري 
 ، الشهور  سيد  يا  مرحبًا  القران  فيك  انزل 
بشوق   ينتظرونك   واملؤمنون  اجلك  وما 
ودموع فرح باستقبال أغىل وأكرم الشهور 

انه شهر رمضان .
قد ختتلف احوال الناس يف استقبالك فمنهم 
الرياضية  واملنافسات  املباريات  تشغله  من 
يف  ولياليه  الشهر  اي��ام  يميض  من  ومنهم 
مهه  وآخ��ر  والربامج   املسلسالت  متابعة 
منهم  وكثري  والتسوق  وال��رشب  األك��ل 
النوم والراحة فيقبل عليه شهر  يقضيها يف 
ومنهم  منه  االستفادة  دون  وينقيض  اخلري 
يستقبله بالعودة إىل اهلل والتوبة واالستغفار 
وترك ما هنى اهلل عنه من العصيان ال سيام يف 

شهر الرمحة والغفران والعتق من النريان .

هذا  من  خرج  من  اخلرسان  كل  واخلرسان 
 , احلسنات  من  فيه  يزد  ول  العظيم  الشهر 
هو  وريب  ذلك  درجة  اهلل  عند  فيه  يرق  ول 

اخلرسان .
والفائز فيه هو من صام امتثااًل ألمر الرمحن  

وهنى النفس عن اهلوى والعصيان 
وعلينا أن نستعد هلذا الشهر الكريم بعزيمة 
ولياليه  ايامه  نستغل  بأن  ونية صادقة  وقوة 
وبر  األرح��ام  وصلة  والصيام   بالصالة 
هبا  وتدخل  الرمحن   تريض  فإهنا  الوالدين 
تفتح  كي  وتصدق  اخل��رٍي  وعمل  اجلنان  
ق��راءة  عىل  العزم  واعقد  اجلنان  أب��واب 
هدفك   وليكن  واح��دة  ختمة  ولو  القران 
فيه  التدبر  وانام  القران  ختامت  بزيادة  ليس 

والعمل بام فيه ..
ليايل  لياٍل من اعظم  يف شهر رمضان عرش 
شهر  الف  من  خري  هي  ليلة   وفيها  العام 

والتجهز  التسوق  يف  يقضيها  منا  الكثري   ،
بالدعاء  وقتك  وامأل  املشاغل  اترك  للعيد 
ف��أب��واب  الكريم  الشهر  طيلة  وال��ذك��ر 
وختف  احلسنات  تزيد  ففيه  مفتوحة  السامء 
فيه  الدعاء وصفدت  السيئات  ويستجاب 
الشياطني حتى قال فيه املصطفى ) صىل اهلل 
عليه واله وسلم ( : ) أت�اكم ش�هر رمض�ان 
 , ب�رمحته  فيه  اهلل  يغش�اكم   , برك�ة  ش�هر   ,
ينظر   , الدعاء  , ويستجيب  وي�حط اخلط�اي�ا 
 , مالئكته  بكم  ويباهي   , فيه  تنافسكم  إىل 
فأروا اهلل من أنفسكم خريًا , فإن الشقي من 

حرم رمحة اهلل (
رمضان ضيف قادم فاحسن استقباله لتفوز 
املؤمنون  أهي��ا  لكم  فهنيئًا  الرمحن  برضا 
بقدوم شهر اخلريات, شهر املرسات , يباهي 
اهلل بكم مالئكته , وينظر إىل منافساتكم فيه 

إنه خري الشهور.

زيد علي كريم الكفلياقبلت يا خير الشهور
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حتتاج  ح��دث،  ما  وف��ق  التاريخ  كتابة  إن  
احلقيقة  ويتوخى  باملصداقية  يتسم  فكر  إىل 
الباحث  بمؤلفات  أجده  ما  ،وه��ذا  العلمية 
لكتابة  بوسعه  ما  بذل  فقد  احلسن«  »طالب 
البعث  نشوء  من  احلديث  ال��ع��راق  تاريخ 
مدعومًا  وأدقها  التفاصيل  ،بكل  زوال��ه  إىل 
الفكر  هلذا  املؤسسني  مع  بدمشق  بلقاءات 
املاسونية  دوائ��ر  ،ودور  باجلريمة  امل��وب��وء 
والغرب ،يف دعمه ووصوله إىل احلكم ،ومن 
املؤسف حقًا إن معظم العرب والعال إنخدع 
» ص  »احلسن  ..يذكر  اإلجرامي  الفكر  هبذا 
العراق من  املوسوعي )بعث  : من كتابه   33
الغريبة ( عن دور  النهاية  املريبة حتى  البداية 
زكي األرسوزي يف تأسيس البعث: )) يقول 
كحزب  البعث  ولكن  األرس����وزي:  زك��ي 
أسسه  بوضع  وتالميذي  أنا  تشبثت   سيايس 
بأنطاكية  كنا  حني    1935-1934 سنة  يف 
عصبة  لندخل  األس��م  عن  حتولنا  أننا  .إال 
العمل القومي نظرًا الشرتاكنا مع أعضاء هذا 
احلزب األخري يف املبدأ والغاية ، .....((  وقد 
ثبت املؤلف »طالب احلسن » حقيقة مؤكدة، 
باحلزب  إلتحق  املاسوين  عفلق  ميشيل  أن 
بعد 4 سنوات من تاسيسه ال كام يقول بعث 
وجيني  ذب  لِيكَّ املؤسس  إنه  املجرم  العراق 
عىل التاريخ ،حيث يقول »االرسوزي« : )أما 
، ال مشيل  الذي أسسته  فأنا   ، البعث  حزب 
معروف  هو  كام   ، البيطار  صالح  وال  عفلق 
عند الناس ،فقد بدأت بتأسيسه عام 1934، 

القومي،  العمل  عصبة  ظهرت  عندما  ولكن 
يف  عميل  متابعة  عىل  إليها  االنتساب  آث��رت 
عملية  عن  منقطعًا  ،وبقيت  احلزب  تأسيس 
وعندئذ   ، العصبة  انحلت  حتى  التأسيس 
عدت إىل متابعة عميل فأسست حزبًا جديدًا 

سميته )البعث العريب(. 
إن   : بشهاديت  قلت  املؤلفات  هذه  توقيع  يف 
تضع  أن  التأريخ  وأق��س��ام  اجلامعات  عىل 
يف  ،فالنازية  دراسية  كمناهج  املؤلفات  تلك 
خالل  من  االجيال  عند  حماربتها  متت  املانيا 
من  الكثر  عمل  بحزب  فكيف  دراستها، 
املتخلفني  م��ن  كثري  ،والزال  ق��رن  نصف 
اجل  م��ن  اإلره���اب  وي��امرس��ون  ينتحرون 

عودته !!
حممد  املفكر  ال��ع��الم��ة   ال��ش��ي��خ   إن  حتى 
ملقدمة  بكتابته   - اهلل  –رمحه  اآلصفي  مهدي 
الكرد  من  قادته  العراق يف ظل  )بعث  كتاب 
طالب  2015لألستاذ  الصادر  املستعربني(  
حسن قال ُمشابه ملا ذكرته بشهاديت باإلحتفاء 
أن  اهلل  يب  )كام   :  5 ..ص  أعوام  عدة  قبل 
وُنشيد   ، عباده  من  الصاحلني  عن  نتحدث 
بذكرهم ،كذلك يب اهلل أن نفضح املجرمني 
وجرائمهم  فضائحهم  ونكشف  والساقطني 
وكالمها ينفع الناس( )كثريون الذين يكتبون 
عن الصاحلني وقيمهم ، وأخالقهم وعبوديتهم 
هلل ، وتقواهم ،ووفائهم ، وعطائهم ، وسعة 
صدورهم . وقليل أولئك الذين يكتبون عن 
املجرمني، ودناءهتم ،وخساستهم ،وفسادهم 

،وسقوطهم  وج��رائ��م��ه��م   ، ،وط��غ��ي��اهن��م 
واخلرسان  الذل  من  أمرهم  إليه  ،ومايؤول 
»احلسن  كشف  املهم  السفر  ه��ذا  يف   ..).
الشعب  البعثيني وجرائمهم ضد  القادة  »كل 
العراقي ،بحربه مع اجلمهورية اإلسالمية ،أو 
بغزوه اجلار الشقيق الكويت ،أو بقتل مراجع 
السجون  يف  البيت  آل  اتباع  ،وإب��ادة  الدين 
كل  »املؤلف«  عرى  ..لقد  اجلامعية  ،واملقابر 
القومية  البعث ،وكل مؤمتراته  خفايا وارسار 
أساليبه  وتقاريره وكل  بياناته  والقطرية وكل 
،وكل شخوصه التي أجرمت بشعبنا العراقي 
ظهور  بعد   ، النهرين  مابني  ب��الد  وت��اري��خ 
داعش  وكل املنظامت اإلرهابية  إنكشف ملن 
نقوله :عن  ما  ،بإن  الغشاوة  وضع عىل عينيه 
ماسونية  ،وعقيدة  لإلرهاب  وكر  إنه  البعث 
عقيدهتا  عن  األمة  وإنحراف  للخراب  تدعو 
ملا  تذهب  احلزب  هذا  بيانات  فكل  وأئمتها 
اجلهد  ..لذا  امُلضلة  الضالة  بعقيدهتم  نعتقده 
والتي  والثرة  القيمة  املؤلفات  تلك  الكبري يف 
عجز حتى عرشات االكاديميني من املؤرخني 
احلزب  هل��ذا  ي��ؤرخ  واح��د  بكتاب  يأتوا  ان 
الرتبية  ل��وزارة  مناشديت  أكرر  ،لذا  املاسوين 
بدرس  املؤلفات  تلك  من  اج��زاء  الدخ��ال 
والتأريخ  واإلجتامع  والثقافة  الوطنية  الرتبية 
باحلقائق  امُلشبعة  الفصول  فتلك  واإلقتصاد 
تغرس  وال   ، ترتك  ،وال  تطمس  ال  أن  جيب 
الدمار  حجم  كم  ،ليعرفوا  الطلبة  بأذهان 
واخلراب الذي أشاعه البعث يف امتنا العربية.

الثقافة والتاريخ 2      
صباح محسن كاظم
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حيدر عاشور العبيديالحشد الشعبي يشغل اذهان العالم

الشعبي  احلشد  حديث  ب��ات 
العراقية  االم��ن��ي��ة  وال��ق��وات 
املجتمعات  اذه����ان  يشغل 
كل  ويف  مكان،  كل  يف  العاملية 
عىل  ن��دوة  او  سهرة  او  جلسة 
حللت  وأينام  مشارهبا،  خمتلف 
او جلست ال جتد حديثا سوى 
عن املجاهدين يف العراق وقوة 
باسهم وإرصارهم عىل تنظيف 
وأذي��ال  اتباع  من  العراق  كل 
الظالميني  ومرتزقة  التكفرييني 
دول��ة  )ب���داع���ش(  تسمى  م��ا 

اخلرافة والوهم...
ك���ل ال��ع��ي��ون ش��اخ��ص��ة اىل 
ال  ال��ذي  املصري  من  اخل��الص 
حتديات  ومن  مظلام  إال  يرونه 
ع��رب��ي��ة وع��امل��ي��ة وم��راه��ن��ات 
ما  عىل  العراق  لبقاء  مستمرة 
التحديات  ..ه���ذه  عليه  ه��و 
نفوس  يف  ول��دت  واملراهنات 
القوى  من  النفور  العراقيني 
ال��ع��راق  ت��دم��ري  امل��خ��ف��ي��ة يف 
يعلمون  ال  وأضحوا  وشعبه، 

ال��ذي  الضيق  الطريق  س��وى 
الصعبة  الظروف  عليه  فرضته 
يرون  يعد  ل  خالل  من  والتي 
ابناء  بني  التفرقة  سوى  امامهم 
منها  ال��ت��ي  ال��واح��د،  ال��وط��ن 
عىل  واح��ت��دت  ال��رصاع  انبثق 
انقلبت  حتى  الطائفية  الساحة 
وسط  وظهر)داعش(  املوازين 
النفوس الضعيفة التي خرست 
وام��ت��ي��ازات  االوح���د  قائدها 
االجتامعي  وال��رخ��اء  امل���ادة 
وال��س��ل��ط��وي، ف��وظ��ف��ت كل 
طاقاهتا توظيفا طائفيا بالتعاون 
م���ع ال���ك���اره���ني ل��ك��ل يشء 
ارض��ا وس��امءا  ال��ع��راق،  اسمه 
نذكر  ان  نريد  ولكن  وإنسانا، 
املؤمنني  تنفع  ال��ذك��رى  لعل 
»لوال  اليقني  علم  يعلمون  اذ 
اخلراب  لعّم  املقدسة«  الفتوى 
وما  العراق  وانتهى  وال��دم��ار 
أثر، هبا فقط اعطى  كان له من 
ل��إلن��س��ان ال��ع��راق��ي وال��ع��ريب 
كان  وهبا  وأمانا  وأمنا  طمأنينة 

ال��ع��م��ل ع��ىل ارض  ال��ف��اع��ل 
توقع  وال  ح��دود  ب��ال  ال��واق��ع 
وال توقف وبكالم قليل رشب 
زقزم  من  كأسا  العراق  اع��داء 
وببسالة  الصرب  بنار  واحرتقوا 
فلم  املجاهدين،  من  الشجعان 
غري  مفر  »ل��ل��دواع��ش«  يكن 

املوت الزؤام...
علام ان هذا الذي نسطره أصبح 
املتآمرين  جيع  عند  معلوما 
االكثرية  عند  خاصة  واخلونة، 
عىل  زال��ت  م��ا  التي  الصامتة 
صمتها رغم البطوالت اليومية 
الشعبي  احلشد  يققها  التي 
ب��دم��اء اب��ن��اءه��م وأخ��وهت��م 
اعينهم  بني  نضع  بالدم...هنا 
اسئلة ..ملاذا اخلوف من تطهري 

العراق من حثاالت العال ؟
املتخلف؟  التطبيل  ه��ذا  مل��اذا 
تدمري  م��ن  تستفيدون  م���اذا 
اهنا  وشعبه؟...نجزم  العراق 
وصفقات  م��ادي��ة  خ��س��ارات 
..ل��ذل��ك  غ���ري  م��ش��ب��وه��ة ال 

استمرار  عىل  حريصون  انتم 
ال��ذي  »اخل��ي��ان��ات«  مسلسل 
يعرض منذ سنوات عىل ساحة 
الوطن، حتى اوسعتم ارهابكم 
بركانا  ال��ع��راق  م��ن  وجعلتم 
فاحلياة  فيه...  أم��ان  ال  دمويا 
مواطن  كل  هبا  يشعر  االمنة 
العراقي  املواطن  اال  العال  يف 
الشخيص  ع��ذاب��ه  ب��ات  ال��ذي 
الوطني...عسى  عذابه  ينافس 
اخر  الفلوجة  معركة  تكون  ان 
متثل،  التي  املسلسل   حلقات 
بيد  الدولة  ترضب  ان  وعسى 
من حديد عىل خمططي ومنفذي 
حتى  املجرمة  املسلسالت  هذه 
ال جيرء من تسول نفسه ختريب 
ال���ع���راق وي��س��ب ح��س��اب 
خطوة  خيطو  ان  قبل  امل���وت 
ان  هي  والثقة  اجرامه...  نحو 
احلياة  اشرتى  العراقي  الشعب 
والعطاء  بالشهادة  الكريمة 

فالبد من ان ينترص.     
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زعماء زاروا كربالء.. 

االمري فيصل الثاين ابن امللك غازي االول الذي اغتيل بمؤامرة دبرها االنكليز بسبب هنجه الوطني، ويورد املؤرخ سعيد رشيد زميزم 
يف كتابه )الزعامء الذين زاروا كربالء( أن »االمري فيصل الثاين زار كربالء بصحبة خاله االمري عبد االله وكانت زيارته عام 1369 

للهجرة واستقبله اهايل كربالء استقباال حارا«.
وينقل أن »بعدها قام االمري بزيارة املرقدين احلسيني والعبايس الرشيفني واجتمع بعد زيارته بزعامء ووجهاء املدينة واستمع ملطالبهم 

واحتياجاهتم«.

الذي  نجد«  »وثائق  كتاب  يوثق 
يف  الرتاث  دار  مؤسسة  اصدرته 
ضمن  االرشف  النجف  مدينة 

التقارير  اهم  اصداراهتا  سلسلة 
العثامنيني  ب���األم���راء  اخل��اص��ة 
مؤسس  ل��ظ��ه��ور  امل��ع��ارصي��ن 
الوهاب  عبد  بن  حممد  الوهابية 
سعود  آلل  دولة  اول  واستقرار 
من خالل اعداد وانتخاب )60( 
األرش��ي��ف  ع��ىل  اع��ت��امدًا  وثيقة 
العثامين. وقال رئيس مؤسسة دار 
املوسوي  حسن  السيد  ال��رتاث 
أهم  الكتاب  »يبنّي  الربوجردي: 
الوثائق املنتخبة للحوادث خالل 
القرن  مطلع   - الزمنية  احلقبة 
التاسع عرش- التي شهدت بروز 
نجد  ارايض  يف  الوهابية  احلركة 
االوىل  دولتهم  ايام  يف  واحلجاز 
كانت  والتي  العزيز  عبد  اي��ام 

والتحركات  بالرصاعات  حافلة 
وال���ن���زاع���ات ب��ني ال��وه��اب��ي��ني 
مشريًا  هلم«،  املجاورة  واملناطق 
وّثقت  العثامنية  »الدولة  ان  اىل 
هلا  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��واق��ف  تلك 
واملكاتبات  الفرامني  خالل  من 
ال��ت��ي ك��ان��ت جت��ري ب��ني ال��ق��ادة 
احلجاز  وأرشاف  العسكريني 
العثامين  والسلطان  جهة  م��ن 
جهة  من  ه��ؤالء  اىل  وحكومته 
اخرى«. وعن امهية هذه الوثائق 
أضاف الربوجردي: »ان اخراج 
الستار  سيزيح  ال��وث��ائ��ق  ه��ذه 
هذه  لتأسيس  األوىل  األي��ام  عن 
احل��رك��ة واهل���ج���امت وال��دم��ار 
شمل  ال��ذي  والقتل  ال��وح��يش 

عىل  وس��ن��ًة(  )شيعًة  املسلمني 
يدهيا السيام الغزو الوهايب ملدينة 
كربالء يف العراق عام 1802م«.

دار التراث تكشف عن انشاء بالوثائق العثمانية: دار التراث تكشف عن وثائق نشأة الوهابّية واستقرار اول دولة آلل سعود
أول متحف لوسائل التحرير في النجف األشرف

اول مطبعة  دخلت العراق في مدينة كربالء
املدن  طليعة  يف  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  بفضل  كربالء  تعّد 
تدخل  حجرية  مطبعة  اّول  فكانت  الطباعة،  معرفة  يف  العراقية 
العراق يف كربالء عام 1273ه�/1856م استقدمت من ايران يف 
اىل  اخرى  مطبعة  السنة  نفس  يف  ودخلت  باشا،  رشيد  حممد  عهد 
مدينة املوصل. اّما بغداد فدخلتها اول مطبعة حجرية عام 1860م 
أي بعد اربع سنوات من دخوهلا كربالء واملوصل، ويف عام 1861م 
ايضًا،  اي��ران  من  املجلوبة  احلجرية  »التربيزي«  مطبعة  ُأّسست 
اّسسها »املريزا عباس« وكانت تفي بحاجة السّكان لقّلة عدد القّراء 
والكّتاب آنذاك، ثم بعدها ُأّسست يف مدينة كربالء مطبعة احلسيني 
1329ه����/1910م،  سنة  وُأنشئت  املظّفري،  حممود  صاحبها 
ُأنشئت  الصالح،  علوان  عباس  صاحبها  الشباب  مطبعة  وبعدها 
يف  املطابع  عدد  تزايد  استمر  وهكذا  1335ه����/1935م،  سنة 
الرسول  مطبعة  اواخرها  ومن  عرشة،  عددها  وصل  حتى  كربالء 

العريب صاحبها عدنان الدارمي ُأنشأت سنة 1406ه�/1986م.
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دار التراث تكشف عن انشاء 
أول متحف لوسائل التحرير في النجف األشرف

كشفت مؤسسة دار الرتاث يف مدينة النجف 
مصغر  ملتحف  انشائها  ع��ن  األرشف، 
لوسائل التحرير الرتاثية القديمة والذي يعد 
أول متحف من نوعه حتتضنه مدينة النجف 

األرشف واحد االقسام املهمة للمؤسسة.
ال��رتاث  دار  ملؤسسة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق��ال 
عالء  احل��اج  األرشف  النجف  مدينة  يف 
الدائم  املقر  هو  املتحف  »يعترب  األعسم: 
القائم عىل خدمة املجتمع من خالل عرض 
الرتاث اإلنساين احلضاري ومراحل تطوره، 
بام  والرتفيه  وال��دراس��ة  التعليم  ألغ��راض 
يمل من قيمة علمية وفنية وتارخيية وجعلها 
متاحة للجمهور، لذا من هذا املنطلق سعت 
مؤسستنا وبرعاية من سامحة حجة اإلسالم 
)دام  الشهرستاين  جواد  السيد  واملسلمني 
عزه( الوكيل املطلق للمرجع الديني األعىل 
احلسيني  السيد عيل  العظمى  اهلل  آية  سامحة 
مباركة  وبجهود  ظله(،  )دام  السيستاين 
حسن  السيد  املؤسسة  رئيس  من  وج��ادة 
اقتناء بعض  املوسوي الربوجردي يف تأمني 
وسائل التحرير القديمة التي تم استخدامها 
يف خمتلف مناطق العال اإلسالمي، باإلضافة 
إىل بعض وسائل التحرير اإلفرنجية القديمة 
و وضعها يف متحف مصغر لتكون معروضة 
املؤسسة  يف  العامة  املكتبة  م��رت��ادي  أم��ام 
فوائد  من  فيه  ملا  قرب،  عن  ذلك  ليتلمسوا 
والطلبة  للباحثني  اهلمم  شحذ  يف  إجيابية 
البقعة  »صغر  ان  مؤكدًا  العموم«  وجه  عىل 
نواة  فتح  من  يمنعنا  ل  للمؤسسة  اجلغرافية 
اهلل  بإذن  انشاؤه  املزمع  املتحف  جلناح  أوىل 
تعاىل تطبيقًا لقاعدة ما ال يدرك كله ال يرتك 

جله«.
وأضاف األعسم: »كام تضمنت معروضات 
ون��امذج  اخلطية  النسخ  بعض  املتحف 

املخطوطات  نفائس  مصورات  من  فريدة 
يف  احل��ايل  املصغر  حجمه  مع  يتناسب  بام 
املؤسسة وسط قاعة املطالعة العامة و وضع 
بعض من النسخ التي تم اصدارها كمحاكاة 
يف  والفريدة  النفيسة  املهمة  اخلطية  للنسخ 
بخط  البالغة  لنهج  اخلطية  كالنسخة  العال 

اخلطاط ياقوت املستعصمي«.
العالقات  مسؤول  قال  املتحف  أمهية  وعن 
العامة واإلعالم حسن األعسم: »مؤسستنا 
ابتدأت بوضع اللبنات األوىل هلذا املتحف ملا 
يف ذلك من أمهية يف تعريف جيلنا واألجيال 
اجلديدة الناشئة عن دور اآلباء واألجداد يف 

بواسطة  إلينا  والعلوم  والثقافة  الرتاث  نقل 
منها  كل  يعد  والتي  البسيطة  الوسائل  هذه 
بمجرد  املاضون  يكتِف  ل  حيث  فنية  حتفة 
املعلومات  لتحرير  الوسائل  تلك  استخدام 
األجيال  إىل  إليصاهلا  وغ��ريه��ا  والكتب 
الالحقة فحسب بل تفننوا يف زخرفة وجالية 
الوسائل مما يعطينا صورة عن حسهم  تلك 
وذوقهم الرفيع يف استخدام الدقة يف اجلانب 
جهة  من  واإلبداع  واجلامل  جهة  من  التقني 
أخرى ومع هذا وذاك اوصلوا لنا هذا الكم 
اهلائل من النسخ اخلطية من الكتب والوثائق 
التي متيزت هي األخرى بجامهلا ونفاستها«.
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انا

تشير اإلعاقة السمعية الى مستويات متفاوتة 
من الضعف الس���معي وتتراوح في ش���دتها 
بني ضعف سمعي بسيط الى ضعف سمعي 
ش���ديد ج���دا ويقص���د بها وجود مش���اكل 
او خل���ل وظيفي يح���ول دون قيام اجلهاز 
الس���معي بوظائفه عن���د الفرد او تتأثر قدرة 
الفرد على س���ماع االصوات اخملتلفة بشكل 
س���لبي, وملعرف���ة املزيد عن ه���ذا املوضوع 
مجل���ة »االح���رار« التقت الدكت���ور عمار 
حسني اجلبوري اختصاص امراض املفاصل 
والتأهي���ل في مدينة االمام احلس���ني »عليه 

السالم« الطبية والذي بني لنا ما يأتي:�
يش���تمل مصطلح االعاقة السمعية كال من 

ضعف السمع واالصم:�
اوال /ضع���ف الس���مع: وه���و الفرد الذي 
يعاني من فقدان سمعي من درجة )69 الى 
35 ديس���بل(جتعله يواج���ه صعوبة في فهم 
الكالم باالعتماد على حاس���ة السمع سواء 

باستخدام املعينات السمعية او بدونها.
ثانيا/االص���م: وه���و ذل���ك الف���رد الذي 
يعاني من عجز س���معي يص���ل الى درجة 
عالة  فاكثر من الفقدان السمعي حتول دون 
اعتماده على حاسة السمع في فهم الكالم 

سواء باستخدام السماعات او بدونها.

تصنيف االعاقة السمعية
اوال/ من حيث املراحل التي حتدث خاللها 

فقدان السمع وتشمل:�
� ضعف السمع في مرحلة ما قبل اكتساب 
اللغ���ة: وهو الضع���ف احلاصل ف���ي اثناء 
الوالدة او قبل اكتس���اب الطفل للغة احملكية 
وف���ي هذه احلال���ة تتأثر ق���درة الطفل على 
النطق والكالم الن الطفل لم يس���مع اللغة 

احملكية بالشكل املطلوب حتى يتعلمها.
� ضعف السمع في مرحلة ما بعد اكتساب 
اللغة: وهو الضعف احلاصل بعد ان يكون 
الطفل قد اكتس���ب اللغة وفي هذه احلالة ال 

يتأثر النطق او الكالم عند الطفل.
ثاني���ا/ من حي���ث موقع االصاب���ة باجلهاز 

السمعي وتشمل:�
� ضعف السمع التوصيلي: وينتج عن خلل 
يصيب االذن اخلارجية والوسطى مع وجود 
اذن داخلي���ة س���ليمة أي ان املش���كلة ليس 
في تفس���ير االصوات وفي حتليلها وامنا في 
ايصالها الى جهاز التحليل والتفس���ير وهو 

االذن الداخلية ومناطق السمع العليا.
� ضعف الس���مع احلس���ي العصبي: وينتج 
ذلك ع���ن خل���ل يصي���ب االذن الداخلية 
او املنطق���ة الداخلية الواقع���ة ما بني االذن 

الداخلية ومنطق���ة عنق املخ مع وجود اذن 
وس���طى وخارجية سليمتني, وفي هذا النوع 
من ضعف الس���مع جند ان املش���كلة ليست 
ف���ي توصيل الصوت وامنا في عملية حتليله 

وتفسيره.
� ضعف الس���معي اخملتلط: وهو عبارة عن 
ضعف سمع مشترك يتضمن كال من ضعف 
الس���مع التوصيلي واحلسي والعصبي وذلك 
نتيج���ة لوجود خلل في اجزاء االذن الثالثة 

)اخلارجية والوسطى والداخلية(.

اإلعاقُة السمعية والضعف السمعي 
)2 – 1(

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي

انا ال اقيم صالة الصبح في وقتها؟

38



نور الحسناوي

من حق األبن���اء على اآلباء ان 
يعَلموه���م تالوة القرآن الكرمي، 
كم���ا أن في ذلك ثوابا عظيمًا، 
وش���رفا رفيعا لألب ق���ال النبي 
االعظم )صلى الله عليه وآله(: 
»من علم ول���دا له القرآن قلده 
الل���ه قالدة يعجب منها األولون 
واآلخ���رون يوم القيامة«، ميزان 

احلكمة.
وتقصي���ر اآلب���اء وإهمالهم في 
بعض االحيان, ال يعفي الشاب 
من مسؤولية السعي لتعلم القرآن 
الكرمي, وعدم القبول باحلرمان.

وش���هر رمضان املب���ارك فرصة 
ثمين���ة للوالدي���ن ف���ي تعلي���م 
أوالده���م القرآن الكرمي، وعلى 
أق���ل التقادي���ر ربطه���م بالقران 

الكرمي ولو من خالل تشجيعهم 
على حضور مجالس التالوة في 
الشهر الكرمي، والتالوة باملتابعة 
وحثهم على حفظ بعض السور 
القصار أو قراءتها قراءة صحيحة 
وتشجيعهم على ذلك بإعطائهم 

جائزة..
ففترة الناش���ئة والش���باب فرصة 
اس���تثنائية لتعلم القرآن الكرمي، 
وَع���ْن َأبِ���ي َعْب���ِد اللَّ���ه )عليه 
الس���الم(: »َقاَل َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن 
وُهَو َشابٌّ ُمْؤِمٌن اْخَتَلَط اْلُقْرآُن 
بَِلْحِم���ه وَدِمه وَجَعَل���ه اللَّه َعزَّ 
���َفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة  وَجلَّ َمَع السَّ
وَكاَن اْلُق���ْرآُن َحِجي���زًا َعْنه َيْوَم 

اْلِقَياَمِة..«، الكافي.

ابناؤنا وتالوة القرآن الكريم..

ْمِس إَِلى َغَسِق  اَلَة لُِدُلوِك الشَّ أن ثواب صالة الصبح عظيم يقول الله تعالى: »َأِقِم الصَّ
اللَّْيِل َوُقْرَآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرَآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْش���ُهوًدا«، )س���ورة االسراء آية 78( وذلك ملا 
تتضمنه من خير الدنيا وما فيها فأن صالة الفجر تشهدها مالئكة الليل والنهار وإليكم 

أعزائي بعض النصائح التي ستساعدكم في االلتزام بصالة الصبح في وقتها:
1- ان ننوي بنية صادقة االستيقاظ لصالة الفجر.

2- جتن���ب الس���هر مط���واًل وبالتالي التأخر ف���ي النوم فهو نتيجت���ة طبيعية للعجز عن 
االستيقاظ للصالة.

3- ان يقوم كل منا بوضع منبه يضبطُه على ميعاد صالة الفجر يوميًا.
4- ان يت���م إعط���اء الص���الة منزلتها في حياتن���ا فنضبط أعمالنا عل���ى الصالة وليس 

العكس.
5- أن يلت���زم كل من���ا بالصحبة الصاحلة التي تتصل به لتوقظ���ه فجرًا وتتواصى فيما 

بينهما بهذا االمر.
6- أن ننام مبكرا ونستيقظ عند الفجر ونتجنب النوم بعده فبني الفجر والشروق يوزع 
الل���ه أرزاق الناس فعن امير املؤمنني )عليه الس���الم(: »واطلبوا الرزق فيما بني طلوع 
الفجر إلى طلوع الش���مس، فإنه أسرع في طلب الرزق من الضرب في األرض وهي 

الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بني عباده« اخلصال
7- املواظبة على أذكار ما قبل النوم كقراءة اآلية األخيرة من سورة الكهف..

8- معاهدة الله على عدم تكررا ذلك.

انا ال اقيم صالة الصبح في وقتها؟
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ليس جديدًا عىل شعوب املنطقة العربية ما كشفته الدراسات وما زالت، عن فوائد التمر، فهذه الفاكهة ذكرت يف القرآن الكريم ويف 
األحاديث النبوية الرشيفة..كشف علامء مؤخرا فوائد نوى التمر، من ختفيف التجاعيد إىل تقوية بصالت الشعر وصواًل إىل تفتيت 
 Plant( احلىص يف الكىل واملرارة، يف فرنسا قادت الباحثة يف مركز فينسيانس، صوفيا أنتيبوليس، دراسة توصلت إىل أن اهلرمون النبايت
hormone( الذي ينتجه النبات حلث نموه وتنظيمه، واملوجود يف بذور التمر، لديه فوائد للبرشة يف ختفف التجاعيد، واستخدامه 
مقاومة  مكّونات  احتوائه عىل  إىل  نظرًا  الربد،  لنزالت  احلاجبني، ومكافحة  والشعر،وتغذية  الرموش  تقوية  اىل  اضافة  للعني،  كحل 
للعدوى الفريوسية، بدأ األطباء يف الواليات املتحدة ينصحون بالبذور املطحونة للتمر كعامل مساعد يف عالج نزالت الربد،ومفتت 
حلىص الكىل واملرارة، نظرًا الحتوائه عىل 5% من الربوتني و9% دهون ونسبة كبرية من األلياف، كام أنه يساعد عىل متاسك اخلبز إذا ما 

شّكل 10% من كمية الدقيق املستعملة.

باحثون  يؤكدون ان الصيام يعالج الكثير من االمراض 

ال ترموا نوى التمر بعد اليوم.. 
فوائدها ستذهلكم..!

كشفت دراسة لفريق من الباحثني )أمريكيني وإيطاليني( أجراؤها 
عن كيفية استخدام الصيام يف عالج بعض األمراض املستعصية، 
واثبتوا أنه خيفض السعرات احلرارية، وهو ما يزيد من كمية اخلاليا 
اتباع  الصيام ملدة طويلة مع  التي تنشط األعصاب، وأن  العصبية 
نظام غذائي مبنى عىل اخلرضاوات يساعد مريض التهاب املفاصل 
لألمراض  بالنسبة  احلال  كذلك  عنها،  الناجتة  اآلالم  ختفيف  عىل 
اخلاصة بالقلب، وأن فوائده تظهر أيضا عىل مرىض ارتفاع ضغط 
الن   %40 بنسبة  السكر  مرض  املعاناة  خطورة  من  الدم،وخيفض 
اجلسم يفرز الكوليسرتول الذي يستخدم الدهون كمصدر للطاقة 
تنخفض،  الدهنية يف اجلسم  بدال من اجللوكوز، مما جيعل اخلاليا 
العالج  قدر  نفس  له  وهو  الرسطان،  أم��راض  بعض  من  ويقي 

الكياموي بالنسبة لرسطان الثدي واجللد واملخ.
يابانية أجريت عىل 380 مريضا يعانون بعض   ويذكر ان دراسة 
وطبقت  العصبي،  واالهنيار  االكتئاب  مثل  النفسية  األم��راض 
عليهم نظام الصوم ملدة 110 أيام قد نجحوا يف التخلص من هذه 

األعراض بنسبة %87. 
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مشاهدة  تأثري  الربيطانيني  الباحثني  من  ملجموعة  علمية  دراس��ة  كشفت 
تأجج  من  العملية  هذه  يف  ملا  املتفرج،  وجسم  دماغ  عىل  الرياضية  املباريات 
فرحة  إما  تعقبه  توترا  يولد  وتفاعل  محاسا،  اللحظات  أشد  يف  للعواطف 
االنتصار أو خيبة االهنزام، موضحني إن دماغ املتفرج يكون أثناء محاسه يف 
بني  تنقالته  ويتنقل  فكريا،  به  متصال  الالعب،  بحركات  يس  جتعله  حالة 
( إن  الدكتور )جيس هانسون  الباحث  الالعبني وهو يف حالة جلوس، بني 
اخلاليا العصبية يف اجلزء األيمن من الدماغ، تتضمن جزءا يتأثر أثناء عملية 
تواصل  دون  الالعب،  حركات  مع  بالتواصل  الشعور  هذا  فيولد  التفاعل، 
لفظي، مضيفا أن اخلاليا العصبية التي يمكن وصفها ب�)اخلاليا املرآة(، قادرة 
عىل إعادة مستوى احلامس نفسه، عند مشاهدة أجواء املباراة نفسها، وتسببت 
الفريق  فوز  أثناء  الدوبامني  يفرز  الدماغ  أن  موضحا  حيس،  تفاعل  يف  له 
عند  املقابل،  ويف  والغبطة،  باإلجيابية  شعور  ذلك  وييل  للمشجع،  املفضل 
اهنزام الفريق املفضل، يشعر املشجع باحلزن أو الغضب، وعندها يفرز الدماغ 
الكورتيزول، أو هرمون التوتر، أو كميات كبرية من السريوتونني، املسؤول 

عن حالة القلق واالكتئاب.

ما  الواقعة  املنطقة  يف  روسيا  يف  شموس  ثالثة  ظهور  يف  غريبة  ظاهرة  تسببت 
بني جبال األورال وأقىص رشقها ، حيث يبدو للناظر للسامء كام لو أن هناك 
يف السامء ثالثة شموس بدال من شمس واحدة، تسمى هذه الظاهرة بالشمس 
الكاذبة، عندما حتدث هذه الظاهرة يرى اإلنسان يف كبد السامء الشمس احلقيقية 
باإلضافة إىل شموس زائفة، وحتدث هذه الظاهرة عندما تنعكس أشعة الشمس 

عىل البلورات الثلجية املحملة يف السحاب. 

دراسة علمية تبحث ا
العالقة بين الهاتف 
الخلوي والسرطان...!

ظاهرة غريبة تتسبب في ظهور 
ثالث شموس في شرق روسيا..!

الرياضة  مشاهدة  تؤثر  كيف 
على الدماغ والجسم...؟

خبيثة  بأورام  االصابة  احتامالت  ان  حديثة  دراسة  اكتشفت 
اىل  تعرضت  التي  الفئران  يف  أكرب  كانت  والقلب  الدماغ  يف 
املوجات املنبعثة من اهلواتف اخللوية، فيام أكد علامء بريطانني 
ان ابحاثا واسعة ُأجريت عىل البرش توصلت اىل عدم وجود 
الصحة،  عىل  خطرا  تشكل  اخللوية  اهلواتف  ان  يثبت  دليل 
وقالوا ان الدراسة األمريكية اجلديدة ليست قوية بام فيه الكفاية 
إلثارة القلق، ولكن الباحثني الذين أجروا الدراسة األمريكية 
أعلنوا انه : حتى الزيادة الطفيفة يف أمراض سببها التعرض اىل 
اإلشعاع »الراديوي« يمكن ان تؤدي اىل تداعيات كبرية عىل 
الصحة العامة بسبب االستخدام العاملي الواسع لالتصاالت 
املحمولة  اهلواتف  تنبعث من  اخللوية بني مستخدمني، حيث 
متتص  ان  ويمكن  راديوية،  موجات  شكل  يف  إشعاعية  طاقة 
كثرة  رغم  ولكن  الطاقة،  هذه  اهلاتف  من  القريبة  األنسجة 
الدراسات التي ُأجريت ل جتد أي دراسة منها أدلة عىل ان هذا 
يسهم يف زيادة خطر االصابة بالرسطان، وأقرب ما وصل إليه 
تسبب  ان  يمكن  عالقة  وجود  عىل  الضوء  تسليط  يف  العلامء 
الرسطان يف البرش،ولكنها حتى يف هذه احلالة ليست هناك ادلة 

كافية للخروج بخالصة واضحة. 
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هلل  ع��اٍص  ارسائيل  بني  من  رجل  السالم(  )عليه  موسى  نبينا  عهد  يف  كان 
)سبحانه وتعاىل( وظل يقرتف الذنوب ملدة أربعني سنة، وقتها انقطع املطر ول 
يعد هناك خري، فوقف نبينا موسى )عليه السالم( وبنو ارسائيل ليصلوا صالة 
فقال  تعاىل،  السالم( اهلل  نبينا موسى )عليه  املطر، فسأل  ينزل  االستسقاء، ول 
له اهلل: »لن ينزل املطر، فبينكم عبد يعصيني منذ أربعني سنة، فبشؤم معصيته 
نفعل؟«،  »وماذا  السالم(-:  )عليه  موسى  نبينا  السامء«،فقال  من  املطر  منعتم 

فقال اهلل: »أخرجوه من بينكم فإن خرج من بينكم نزل املطر«.
يعيص  رجل  بيننا  ارسائيل..  بني  »يا  وقال:  السالم(  )عليه  موسى  نبينا  فدعا 
اهلل منذ أربعني سنة وبشؤم معصيته منع املطر من السامء ولن ينزل املطر حتى 
خيرج«، فلم يستجب العبد ول خيرج، وأحس العبد بنفسه وقال: »يا رب، أنا 
اليوم اذا خرجت بني الناس فضحت وان بقيت سنموت من العطش، يا رب 

ليس أمامي اال أن أتوب اليك وأستغفرك، فاغفر يل واسرتين«، فنزل املطر!
فقال نبينا موسى )عليه السالم(: »يا رب نزل املطر ول خيرج أحد«! فقال اهلل: 
»نزل املطر لفرحتي بتوبة عبدي الذي عصاين أربعني سنة«، فقال موسى )عليه 
السالم(: »يا رب دلني عليه ألفرح به«، فقال اهلل له: »يا موسى يعصيني أربعني 

سنة واسرته، أيوم يتوب إيل أفضحه؟!«.

تعّود اإلنسان عىل غسل جسمه واحلرص عىل تنظيفه من األوساخ والدرن وبصورة متكررة يف اليوم الواحد، فلامذا ال يرص عىل إزالة 
وغسل ذنوبه والعمل عىل إزالتها بكثرة االستغفار والتوجه إىل اهلل )سبحانه وتعاىل( بقلب سليم، تلك الذنوب إن تراكمت ال يستطيع 

اإلنسان بعد ذلك إزالتها فيجب عىل اإلنسان احلريص عىل عالقته مع ربه أن يغسل ذنوبه قبل فوات األوان.

سّتاُر العيوب

يعتقد الكثري بأن السنني التي مضت من العمر هلا من الثمن الكبري ماال يمكن 
مقارنته بام تبقى منه إلحساسه بالتناقص املستمر للمتبقي، ولعل استمرارية هذا 
التناقص هي من تّولد عنده هذا الشعور، ويتضاعف هذا اإلحساس بدرجة أكرب 
أن  الواقع  العبادية، ولكن يف  بالفرائض  يملكون )سنوات ضياع(  الذين  لدى 
املتبقي أثمن بكثري، ويزداد ثمنه كلام تناقص، فرب يوم واحد متبٍق له من األمهية 
ما يعّوض املنقيض أن ابتغى فيه العابد مرضاة املعبود الكريم، فيستغل املتبقيات 
الصاحلات  عمل  يف  الفرائض  إكامل  عىل  عالوة  ذلك  ويتمثل  الباقيات،  لصنع 

وإكثارها وبذلك يكون قد تزّود بخري الزاد.
ولندعم هذا الطرح باستذكار موقف احلر بن يزيد الرياحي )رضوان اهلل تعاىل 
� لكنها حولته من صوب  � بل حلظات  عليه( يف يوم كربالء، فساعة من عمره 
شهداء  برفقة  فُكتب  الشاخمة،  األصالب  يف  نورًا  كان  من  رحاب  إىل  الطغاة 
خّلدهم التأريخ يوم نال الشهادة بأهبى صورها جتليًا رغم افنائه من العمر سنني 

فكم تعدل تلك اللحظة عنده؟.

ثمُن المتبقي

غسُل الذنوب
حبيب وهيلة

عامر اليساري
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صورة وتعليق

ارباك كبير يصيب الطلبة لدى ادائهم 
االمتحان الوزاري

التبذيُر بالمال

ال��ري��اض��ي��ات يف  ك���ان م��ن ض��م��ن اس��ئ��ل��ة درس 
للعام  املتوسطة  للدراسة  ال��وزاري��ة  االمتحانات 
 c الدرايس 2016م – 1437ه� الدور االول )فرع

للسؤال اخلامس( من االسئلة نصه :
.sin600 = cos600. sin300 2(     : أثبت ان

)tan450
املراكز  تبليغ  تم  املحدد،  الوقت  انتهاء  وقبيل 
االمتحانية بأن هناك تعديال يف نص السؤال للفرع 
املذكور جيب اجراؤه وذلك بجعل صيغة السؤال 
 )........ ان  )اثبت  من  بدال   )...... ان  )هل 
وكان   ، ان(  )هل  و   ) ان  )اثبت  بني  ما  فشّتان 
هذا السؤال قد سبب ارباكًا كبريًا لدى الطالب 
وكان  االسئلة  عىل  اجابتهم  عند  املمتحنني 
اغلبهم قد سلموا الدفاتر االمتحانية وغادروا 
القاعة قبل ان يبلغوا باجراء التعديل املذكور..
الكبري يف وضع  املسؤول عن هذا اخللل  من 

االسئلة الوزارية ..؟

اقرتنت كلمة التبذير باملال برصفه يف جمال ال ينفع صاحبه، وقد حذرنا اهلل )عز وجل( 
من التبذير حيث أن املبذر أخو الشيطان )إن املبذرين كانوا أخوان الشياطني( وهلذا 
فاإلنسان ملزم أمام خالقه وأمام نفسه أن يسن الترصف بام يملك من أموال، ألن 

التبذير يف بعض األحيان يأيت بنتائج سلبية عىل املجتمع.
يف جمتمعنا احلايل نجد الكثري من النساء يذهبن إىل السوق القتناء أغىل املالبس، ويف 
ونفس  قدياًم،  أصبح  السابق  املوديل  الفالين ألن  املوديل  تشرتي  نجدها  مناسبة  كل 
األمر نجده مثاًل يف طبخ الكثري من الطعام واملختلف يف نفس اليوم ومن ثم رمي أكثره 
يف سّلة املهمالت، ويؤدي مثل هذا الفعل إىل رصف الكثري من املال الذي يؤثر بالفعل 
عىل ميزانية العائلة فيام بعد، حّتى أن أغلب العوائل وبسبب التبذير تلجأ إىل الرشاء 

بالَدين وكان من املفروض أن نعرف كيف نرصف املال وأين نرصفه.

سيارات النقل أيام زمان ـ مرسديس )القجمة(

غسُل الذنوب

زينب اإلبراهيمي

عامر اليساري
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