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قال اإلمام المجتبى:
رأُس العقِل.. معاشرُة الناِس بالجميِل

a

) 33 ( قال مل أكن ألسجد ال يصح مني وينايف حايل وأنا ملك روحاين أن
أس��جد لبرش جس��امين كثي��ف خلقته م��ن صلصال م��ن محأ مس��نون وهو أخس 
العنارص وخلقتني من نار وهي أرشفها غرته احلمية وغلبت عليه الش��قوة وتعزز 
بخلقة النار واس��توهن خلق الصلصال وقد س��بق جوابه يف س��ورة األعراف مع 

كلامت اخر .
) 34 ( قال فاخرج منها من املنزلة التي أنت عليها يف السامء وزمرة املالئكة

فإنك مطرود من اخلري والكرامة.
 ) 36 ( ق��ال رب فأمهلن��ي إىل يوم يبعثون أراد أن جيد فس��حة يف اإلغواء ونجاة 

من املوت .
 ) 38 ( إىل يوم الوقت املعلوم . عن الصادق )عليه الس��الم(  إنه س��ئل عنه فقال 
أحتس��ب أنه يوم يبعث فيه الناس إن اهلل أنظ��ره إىل يوم يبعث فيه قائمنا فإذا بعث 

اهلل قائمنا كان يف مسجد الكوفة
وج��اء إبليس حت��ى جيثو بني يديه عىل ركبتيه فيقول يا ويل��ه من هذا اليوم فيأخذ 

بناصيته فيرضب عنقه فذلك يوم الوقت املعلوم .
 ) 39 ( قال رب بسبب إغوائك إياي وهو تكليفه إياه بام وقع يف الغي ألزينن هلم 

املعايص يف األرض وألغوينهم أمجعني .

��اِجِديَن }احلجر/32{ َقاَل مَلْ َأُكن  َقاَل َيا إِْبِليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّ
وٍن }احلجر/33{ َقاَل  ْس��نُ إٍ مَّ ْن مَحَ َد لَِبرَشٍ َخَلْقَتُه ِم��ن َصْلَصاٍل مِّ ْس��جُ َ ألِّ
يِن  ْعَنَة إىَِل َيْوِم الدِّ َفاْخُرْج ِمْنَها َفإِنََّك َرِجيٌم }احلجر/34{ َوإِنَّ َعَلْيَك اللَّ
}احلجر/35{ َقاَل َربِّ َفَأنِظْريِن إىَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن }احلجر/36{ َقاَل َفإِنََّك 
ِمَن امْلُنَظِريَن }احلجر/37{ إىَِل َيوِم اْلَوْقِت امْلَْعُلوِم }احلجر/38{ َقاَل َربِّ 
ِعنَي }احلجر/39{  ُهْم َأمْجَ ��مْ يِف اأَلْرِض َوأُلْغِوَينَّ َننَّ هَلُ بَِم��آ َأْغَوْيَتنِي أُلَزيِّ
ِقيٌم  اٌط َعيَلَّ ُمْس��تَ إاِلَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخَلِصنَي }احلجر/40{ َقاَل َهَذا رِصَ
َبَعَك ِمَن  }احلج��ر/41{ إِنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُس��ْلَطاٌن إاِلَّ َمِن اتَّ
ِعنَي }احلجر/43{ هَلَا  َم مَلَْوِعُدُه��مْ َأمْجَ اْلَغاِوي��َن }احلجر/42{ َوإِنَّ َجَهنَّ
ِقنَي يِف  ْقُس��وٌم }احلجر/44{ إِنَّ امْلُتَّ ْنُهْم ُجْزٌء مَّ َس��ْبَعُة َأْبَواٍب لُِّكلِّ َباٍب مِّ
��اٍت َوُعُيوٍن }احلج��ر/45{ اْدُخُلوَها بَِس��اَلٍم آِمنِ��نَي }احلجر/46{  َجنَّ
َتَقابِِلنَي }احلجر/47{  ٍر مُّ ْن ِغلٍّ إِْخَواًنا َعىَل رُسُ َوَنَزْعَنا َما يِف ُصُدوِرِهم مِّ
ْنَه��ا بُِمْخَرِجنَي }احلج��ر/48{ َنبِّىْء  ْم ِفيَه��ا َنَص��ٌب َوَما ُهم مِّ ��هُ اَل َيَمسُّ
ِحيُم }احلجر/49{ َو َأنَّ َع��َذاِب ُهَو اْلَعَذاُب  ِعَب��اِدي َأينِّ َأَنا اْلَغُف��وُر الرَّ

ْئُهْم َعن َضْيِف إِ ْبرَاِهيَم }احلجر/51{  اأَللِيَم }احلجر/50{ َوَنبِّ

�سورة احلجر 

التف�سري

ما لك : ما بالك وما شانك
رجيم : الرجم الطرد

اللعنة: الطرد والرفض
فانظرين: فاخرين 

سلطان: حجة ، ونزعنا:   نزع اليشء جذبه من مقره
غل: حقد وحسد دفني     نصب: تعب 

العمل ابلغ من الكالم

التفت

يف حاالت كث��رية يكون العم��ل او الترصف الناجح 
ام��ام من يراد ل��ه ان ينصح  ، يكون ه��و االفضل اما 
احلدي��ث فقط فلربام ال يايت بنتيجة هلذا فالترصف هو 
املؤثر والفعال باالخرين ، وهلذا نجد ان دور الشعائر 
احلسينية وبقية الشعائر التي يلتزم هبا اتباع اهل البيت 
)عليهم السالم (جتد هلا صدى واسعا بني الراي العام 
العاملي االسالمي وغري االسالمي وقد جاءت بنتائج 

اجيابية لفكر اهل البيت )عليهم السالم (.
وحتى نصيحة االخوان فعندما يرونك تعمل قبل ان 
تق��ول فاهنم يقتدون بك فلربام ال��كالم لوحده قد ال 
يؤث��ر فيهم، والطامة الكربى م��ن ينصح الناس وهو 
يعمل عكس النصيحة ، فهذا مقره يوم القيامة جهنم 

النه ينافق
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ان ما يس��ّطره االبطال يف مع��ارك حترير الفلوج��ة يرغمنا عىل النظر 
هل��م بكل فخر واجالل ومتجيد بل ان االعالم العاملي الزال مذهوال 
ب��ام حقق��وه من انتصارات ، فاه��ل اخلري يثنون واه��ل الرش يبحثون 
عن عثرات ويكذبون ، وهنا البد لنا من االش��ارة اىل حرفية ومهنية 
االع��الم العراق��ي يف االغلب االعم فان��ه ادى دوره بامتياز وخاطر 
مص��وروه ومراس��لوه كام خياطر اجلن��دي يف جبهات القت��ال لتوثيق 

االنتصارات .
املائز يف هذه املعركة اهنا جس��دت نصائ��ح املرجعية بامتياز ولو عدنا 

اىل املعارك السابقة التي انترص فيها العراقيون ) جرف النرص وتكريت وبيجي وغريها( فاننا نرى هنالك فارقا واسعا 
من حيث توحيد االوامر والتنس��يق بني كل القطعات ، وكذلك املهنية يف االقتحام وعدم الترسع ، والتعامل مع من 
مل حيمل الس��الح تعامال انس��انيا، وزد عىل ذلك االيامن املطلق باهلل عز وجل وحفظ حدود اهلل يف املعارك مع التزامهم 
الرشع��ي بالعب��ادات املطلوبة منهم ) الصالة والص��وم( اضافة اىل عدم الترصيح من أي مس��ؤول ترصحيا طائفيا بل 

الكل كانوا قرة عني يف خطاهبم للعراقيني.
حقا ان االلتزام بنصائح املرجعية هو طريق يقود لالمن واالمان وااليامن.

قال االمام علي 

قبَل استشهاده

a

اَم َأْبَحُثَها َعْن  ا النَّاُس، ُكلُّ اْمِرئ اَلق باَِم َيِفرُّ ِمْنُه يِف ِفَراِرِه، َوااْلَجُل َمَس��اُق النَّْفِس، َواهْلََرُب ِمْنُه ُمَواَفاُتُه. َكْم َأْطَرْدُت ااَليَّ َ َأيُّ
ُزوٌن! َمْكُنوِن هَذا ااَلْمِر، َفَأَبى اهلُل إاِلَّ إِْخَفاَءُه، َهْيَهاَت! ِعْلٌم َمْ

، َوَخاَلُكْم  َتُه، َأِقيُموا هَذْين اْلَعُموَدْيِن، َوَأْوِقُدوا هَذْيِن امْلِْصَباَحنْيِ دًا َفاَل ُتَضيُِّعوا ُسنَّ مَّ ُكوا بِِه َشْيئًا، َوحُمَ تِي: َفاهلَل اَل ُترْشِ ا َوِصيَّ َأمَّ
َهَلِة، َربٌّ َرِحيٌم، َوِديٌن َقِويٌم، َوإَِماٌم َعِليٌم. َف َعِن اجْلَ ُهوَدُه، َوُخفِّ َل ُكلُّ اْمِرىء جَمْ ُدوا، مُحِّ َذمٌّ َمامَلْ َترْشُ

ٌة َلُكْم، َوَغدًا ُمَفاِرُقُكْم! َغَفَر اهلُل يل َوَلُكْم! َأَنا بِااْلْمِس َصاِحُبُكْم، َوَأَنا اْلَيْوَم ِعرْبَ
َت ِظلِّ َغاَمم، اْضَمَحلَّ  ا يِف َأْفَياِء َأْغَصان، َوَمَهابِّ ِرَياح، َوحَتْ ا ُكنَّ ِة َفَذاَك، َوإِْن َتْدَحِض اْلَقَدُم َفإِنَّ إِْن َتْثُب��ِت اْلَوْط��َأُة يِف هِذِه امْلََزلَّ

َها. طُّ ُقَها، َوَعَفا يف االْرِض َمَ وِّ ُمَتَلفَّ يِف اجْلَ
ي،  ًة َخاَلًء: َس��اِكَنًة َبْعَد َحَراك، َوَصاِمَتًة َبْع��َد ُنْطق لَِيِعْظُكْم ُهُدوِّ ْعَقُبوَن ِمنِّي ُجثَّ ��امَ ُكْنُت َجارًا َجاَوَرُكْم َبَديِن َأيَّامًا، َوَس��تُ َوإِنَّ
ُه َأْوَع��ُظ َلْلُمْعَترِبِيَن ِمَن امْلَْنِطِق اْلَبِلي��ِغ َواْلَقْوِل امْلَْس��ُموِع.. َوَداِعيُكم َوَداُع اْمِرىء  َوُخُف��وُت إِْطَراِقي، َوُس��ُكوُن َأْطَرايِف، َفإِنَّ

ائِِري، َوَتْعِرُفوَننِي َبْعَد ُخُلوِّ َمَكايِن َوِقَياِم َغرْيِي َمَقاِمي. ُمْرِصد لِلتَّاَلِقي! َغدًا َتَرْوَن َأيَّاِمي، َوُيْكَشُف َلُكْم َعْن رَسَ

نصائُح المرجعية
 تجس���دت في معارك تحرير 

الفلوجة
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العراقية بمحاسبة وسائل  (  احلكومة  السالم  لواء عيل األكرب)عليه  امر  طالب »عيل احلمداين« 
اإلعالم التي تيسء للحشد الشعبي وتقلل من شأنه وحتّول انتصاراته اىل انتهاكات حسب ادعاءاهتا.
وقال احلمداين:« ان مل يكن هناك تدخل من قبل اجلهات املعنية فاحلشد الشعبي سيكون له كالم 
اخر، مبينا ان »اللواء يعمل بتوجيهات املرجعية العليا يف النجف األرشف كذلك يعمل حتت غطاء 

الدولة وال نريد ان نيسء ألحد مهام كان«.
واضاف احلمداين: »من املخجل ان احلشد الشعبي حيرر مئات الكيلومرتات وال يتم النظر هلا بقدر 
ما يتم النظر اىل عنارص مندسني يف احلشد الشعبي«، مثمنًا يف الوقت نفسه »وسائل اإلعالم التي 

تقف صفًا واحدًا مع القوات األمنية واحلشد الشعبي وتنقل انتصاراهتم وتوثقها للتاريخ«.

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

لواء علي االكبر )عليه السالم( يطالب الحكومة بالرد على وسائل اإلعالم المسيئة للحشد الشعبي

انكسار كبير في صفوف داعش وهروب قادته بالفلوج��������������ة

حركة النجباء تقتل عددا من الدواعش بينهم انتحاريون في جبال مكحول

صد ابطال حركة النجباء تعرض لداعش االرهاب عىل جبال مكحول وكبدوا العدو خسائر كبريه يف االرواح.
بينهم  التعرض  عملية  خالل  داعشيا   )16( احلركة  ابطال  »قتل  النجباء:  حركة  باسم  الرسمي  املتحدث  املوسوي  هاشم  وقال 
انتحاريون«. واضاف املوسوي: »فيام قصفت القوة الصاروخية التابعة حلركة النجباء اوكار الدواعش بصواريخ حملية الصنع مما ادى 

اىل سقوط عدد من القتىل واجلرحى يف صفوف العدو«..

اعلنت آمرية لواء عيل األكرب احد تشكيالت احلشد الشعبي التابع 
للعتبة احلسينية املقدسة عن استكامل التحضريات اخلاصة لتطهري 
اإلرهابية  داعش  جماميع  براثن  من  الفلوجة  من  الشاميل  اجلانب 

لالعالن عن تطهري أجزاء مهمة من حمافظة االنبار.
وأشار املكتب اإلعالمي للواء يف ترصيح خص به املوقع الرسمي 
للعتبة احلسينية أن الساعات القليلة القادمة ستشهد معركة نوعية 
يشارك فيها لواء عيل االكرب ومجيع صنوف احلشد الشعبي جهاز 
مكافحة االرهاب والقوات األمنية لتطهري قاطع شامل الفلوجة 

والذي يتمثل بتحرير قضاء عانة وقضاء راوة وقضاء القائم.
وأوضح املكتب أن ساعة الصفر مل حتدد بعد وأن مجيع الفصائل 
أعلنت عن جاهزيتها لبدء املعركة، مؤكدًا وجود انكسار كبري يف 

صفوف داعش وهروب اغلب قياداهتا.
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الموجز

 

• كركوك ُتلزم الصيدليات بتخفيض أجور الدواء بنسبة )%20 (.

• صحة المثنى تؤكد حاجتها ألكثر من مليار دينار لتوفير الخدمات الصحية، 

وتؤكد ان اجور خدماتها ال توفر سوى ) 20% ( من حاجتها المالية.

• باحثون بجامعة السليمانية يصنعون منظومة متكاملة إلعادة تدوير النفايات البالستيكيةالكيماوية بصيد األسماك. 

• العراق ينضم الى »اتفاقية ستوكهولوم« للملوثات العضوية والبيئة تعده ب�«االنجاز المهم«.

•ميسان تحقق االكتفاء الذاتي من الحنطة بتسويق أكثر من )140( ألف طن.

• بابل توقف جميع مشاريعها وتدعو الى ايجاد الحلول للشروع بتنفيذها 
بسبب االزمة االقتصادية التي يشهدها العراق.

• تكريت تعتزم زراعة )50(  ألف شتلة وتتسلم أكثر من )ستة( مليارات دينار.

•  عودة ) 300 ( أسرة نازحة إلى السعدية )80( كم شمال شرقي بعقوبة.

التموينية  البطاقة  مفردات  جتهيز  عدم  أسباب  العراقية  التجارة  وزارة  عزت 
تعهدت  فيام  احلكومية،  اإلصالحات«  »حزمة  إىل  للمواطنني  منتظم  بشكل 

بتوفري املفردات األساسية كالسكر والزيت.
وقالت وزارة التجارة يف بيان هلا، إن »إلغاء االستثناءات كافة من تعليامت تنفيذ 
العقود احلكومية بناًء عىل ما ورد يف حزمة اإلصالحات، والتزام الوزارة بتوفري 
أكثر من  اآلليات  املناقصات حرصًا، وتأخر هذه  الغذائية عن طريق  املفردات 
شهرين وحتى وصول املواد إىل مازن املحافظات، فضاًل عن أسباب أخرى، 
عن  البيان  ونقل  للمواطنني«.  منتظم  بشكل  املفردات  جتهيز  أمام  حائاًل  تقف 
مدير عام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية يف وزارة التجارة قاسم محود أن 
»الفراغ الوزاري الذي تم ضمن خطة اإلصالح وعدم وجود جهة مسؤولة عن 
إصدار القرارات واملصادقة عليها كان عائقًا آخر وسببًا رئيسًا يف توقيع عقود 

التعاقد ضمن اآلليات املطلوبة قانونًا«.

التجارة: اإلصالحات »تعرقل« تجهيز 
مفردات البطاقة التموينية والتجارة 

تتعهد بتوفير »األساسيات«

لواء علي االكبر )عليه السالم( يطالب الحكومة بالرد على وسائل اإلعالم المسيئة للحشد الشعبي

اعلنت حمافظة املثنى سعيها لتغيري واستبدال معظم مدراء الدوائر احلكومية باملحافظة، وعزا »فالح 
عبد احلسن سكر الزيادي« حمافظ املثنى ذلك اىل »عدم الكفاءة والعجز« يف ادارهتم »للفرتة احلالية 

الصعبة«، واكد أن بعض الوزارات اعرتضت عىل استبدال البعض منهم.
تقييم ألداء مجيع  إعادة  املاضية شهدت  ان »الفرتة  الزيادي يف حديثه اىل وكاالت االعالم  وقال 
يف  البقاء  يستحقون  ال  منهم  الكثري  مالحظة  وتم  املحافظة  يف  العاملة  واهليئات  الدوائر  مدراء 

مناصبهم«.
ملجلس  الدوائر  مدراء  من  كبري  عدد  بأسامء  قائمة  ارسال  ستشهد  املقبلة  »الفرتة  أن  اىل  مشريًا 

املحافظة الستبداهلم«.
قادة  بني  التنقالت  بعض  إج��راء   )2016 حزيران  من  )السادس  يف  املثنى،  حمافظة  وشهدت 
تشكيالهتا االمنية يف املحافظة، فيام ُعدت أن اخلطوة جاءت ملعاجلة بعض »اهلفوات« األمنية التي 

حصلت مؤخرًا..

المثنى تسعى الستبدال مدراء غير كفوئين وسط اعتراض وزاري
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الشيُخ الكربالئيُّ ُيورد وصايا سماحة المرجع 
الديني االعلى )دام ظله الشريف( لنخبة من 

أطباء النجف األشرف مع شرحها

الوصية األوىل:
]الوصية بتوفري اخلدمة اجليدة جلميع املراجعني 
الغني  بني  تفريق  دون  من  املستوى  بنفس 

والفقري والقوي والضعيف.
فئة  اىل  موجهة  كانت  وان  الوصية  )وه��ذه 
اللقاء  حضور  كانوا  منهم  مجعًا  ألن  االطباء 
مع  يتعاملون  ال��ذي��ن  لكل  وص��ي��ة  ولكنها 
املواطنني ويقدمون هلم اخلدمة يف أي جمال كان 

... والسيام من فئة املوظفني احلكوميني..[.
اوىص سامحته االطباء باخلدمة اجليدة ويمكن 

تفصيل ذلك باألمور التالية :
بدقة  باالهتامم  وذل��ك  باملريض  العناية   -1
الطبيب  بوسع  ما  وب��ذل  الطبي  التشخيص 
حماوال  الطبي  املهني  وتفكريه  ذهنه  اعامل  من 
الواقع  اىل  االق��رب  التشخيص  اىل  الوصول 
واستشارة  لذلك  الكايف  الوقت  ختصيص  مع 

االخرين من اهل اخلربة واحلذاقة الطبية.
2- التعاطف مع املريض بإشعاره بالرمحة حلاله 
احد  كأنه  ويعامله  ومعافاته  شفاؤه  يمه  وانه 
العبارات  استعامل  مع  مرض  اذا  عائلته  افراد 
االمل  نفسه  يف  تبعث  التي  الطيبة  والكلامت 

بالشفاء..
3- ان ال يكون مهه ان حيقق ارباحًا مالية بأكرب 
قدر ممكن بالتجارة بصحة املريض سواء أكان 
من خالل رفع كلفة املعاينة الطبية او التحاليل 
العمليات  اج��ور  او  الشعاعي  الفحص  او 

شفاء  عىل  العمل  غايته  جيعل  بل   – اجلراحية 
حياهتم  وان��ق��اذ  امل��رىض  من  ممكن  ق��در  اك��رب 
تعاىل  اهلل  عند  صالح  عمل  بذلك  له  ليكتب 

الذي هو خري ثوابًا وخري امال ..
التفريق بني املراجعني  ثم اوىص سامحته بعدم 

)أي بني الغني والفقري( وتوضيح ذلك :
مع  املهنية واالخالقية  الطبيب  عناية  تكون  ان 
املرىض من دون تفرقة بينهم بسبب فقر بعضهم 
بل  اآلخر  لبعضهم  االجتامعية  املنزلة  علو  او 
يشعر اجلميع اهنم متساوون يف ذلك- الن كل 
نفس  بسبب مرضه  يعاين  انسان  منهم هو  فرد 
او جاه  املعاناة ال خيتلفون يف ذلك بسبب مال 
وآالمهم  انقاذها  مطلوب  وحياهتم  منصب  او 

مرجٌو ختفيفها للجميع دون فرق.
يرجو  ألن��ه  اكثر  بالغني  الطبيب  يعتني  فال 
والقوة  الوجاهة  صاحب  وال  املايل  النفع  منه 
والسلطة ألنه يأمل منه ان ينفعه يف امور الدنيا 

اكثر من غريه..
مقترصة  غري  سامحته  من  الوصية  هذه  ان  ثم 
عىل االطباء وان كانت موجهة هلم الهنم الذين 
املكلفني  جلميع  عامة  ولكنها  اللقاء  حرضوا 
احلكوميني  املوظفني  خصوصا  العامة  باخلدمة 
املواطنني وانجاز  منهم قضاء حوائج  فاملأمول 
تأخريهم  وعدم  يمكن  ما  بأرسع  معامالهتم 
واالرامل  واليتامى  الشهداء  عوائل  خصوصًا 
مواطن  بني  يفرقوا  ال  وان  واملستضعفني- 

فقري وآخر غني او صاحب جاه وسلطة وآخر 
اهلل  اال  نارصًا  لنفسه  يملك  ال  ضعيف  انسان 
املكلفني  للموظفني  الوصية  وتتأكد  تعاىل- 
باخلدمات االساسية كخدمات املاء والكهرباء 

والصحة والتعليم وغريها..
الوصية الثانية: 

] ان من يامرس التعليم عليه ان يعلم ان لسلوكه 
ومنطقه ابلغ االثر يف طالبه وال يتصور انه جمرد 
استاذ يف مادة الطب، فعليه ان يراعي اجلوانب 
ومن  وترصفاته،  اقواله  يف  واالخالقية  الدينية 
التواضع ملن يعّلمهم من الطالب وعدم  ذلك 
التعايل عليهم... )وهذه الوصية ال ختتص ايضًا 
اجلامعات  يف  التعليم  يامرسون  الذين  باألطباء 

بل هي عامة جلميع املعلمني والتدريسيني([.
الطب  جمال  يف  االساتذة  االخوة  من  واملأمول 
ال  مهمتهم  ان  يعلموا  ان  العلوم  من  غريه  او 
تقترص عىل التعليم املهني يف جمال اختصاصهم 
عىل  والرتبية  التعليم  هي  االساتذة  مهمة  بل 
فال  معًا  الصاحلة  واملواطنة  االخ��الق  مبادئ 
النفس  وتربية  االخ��الق  بدون  للتعليم  ثمرة 
يف  تأثريًا  االكثر  واالستاذ   – القيم  هذه  عىل 
طلبته هو الذي يبدأ بنفسه فريبيها ويؤدهبا عىل 
ويرتمجها  الصفات  وحمامد  االخ��الق  حماسن 
حسن  ذلك  ومن  طلبته  امام  فعيل  سلوك  اىل 
وع��دم  هل��م  بالتواضع  الطلبة  م��ع  التعامل 
االستكبار عليهم بإشعارهم بأنه افضل وارفع 

عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحّدث 
المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة في كربالء المقدسة 
في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن 
الموافق  المبارك/1437هـ  11/ رمضان  الشريف في   الحسيني 

2016/6/17م :، تحّدث في ُخطبته قائال:

في هذا االسبوع التقى بنخبة من اطباء النجف االشرف واوصاهم بأمور نذكر ونشرح بعضها ألهميتها:
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والتحمل  الصدر  وسعة  وشأنا،  علاًم  منهم 
بإرشادهم  وذلك  اخلاطئ  وسلوكهم  هلفواهتم 
باحلسنى واحلكمة واملوعظة احلسنة اىل السلوك 
االه��ت��امم  رضورة  اىل  وتنبيههم  الصحيح 
باحلصول  كاهتاممهم  وسلوكياهتم  بأخالفهم 
عىل الدرجات املتقدمة يف دروسهم – وعليه ان 
حيرتم مجيع الطلبة وال يسخر او يستهزئ بمن 
ال يمتلك الذكاء او املهارة يف العلم بل حياول 
العلمية  قابلياته  تطوير  كيفية  عىل  يعّلمه  ان 
وفهمه للدرس- وان يوضح للطلبة ان النجاح 
يف الدراسة اجلامعية واملدرسية مهم لكنه جزء 
اال وهو  احلياة  املطلوب يف  االكرب  النجاح  من 
بقية  ومع  تعاىل  اهلل  مع  الصحيحة  العالقة  بناء 
افراد املجتمع ومن ذلك شعوره باملسؤولية بعد 
االرسة  وبناء  فيها  النجاح  عىل  وقدرته  خترجه 

الصاحلة وحسن العرشة مع افراد جمتمعه- .
 : السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  عن  ورد  فقد 
)عّلموا الناس اخلري بغري السنتكم وكونوا دعاة 

هلم بفعلكم والزموا الصدق والورع(.
علم  زاد  )كلام   : السالم(  )عليه  ايضًا  وعنه 
رياضتها  يف  وبذل  بنفسه  عنايته  زادت  الرجل 

وصالحها جهده(.
الوصية الثالثة:

وال  العراق  وح��دة  عىل  باملحافظة  ]الوصية 
يكون ذلك اال باملحافظة عىل وحدة العراقيني، 
هذه  يف  بأمرين  يتم  ان  البد  ذلك  ولتحقيق 

الظروف احلرجة : 
أواًل : 

متييز  دون  من  واملهّجرين  النازحني  )رعاية 
كانوا  مكون  او  مذهب  او  دين  أي  من  بينهم 

.)..
املختصة  اجل��ه��ات  عناية  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
ومؤسسات  االنسانية  واجلمعيات  واملواطنني 
جهود  من  يمكن  ما  كل  ببذل  املدين  املجتمع 
وتقديم  للنازحني  املناسب  امل���أوى  لتوفري 
مع  ودواء  ورشاب  طعام  من  حيتاجونه  ما 
والرمحة  معهم  والتعاطف  باحلسنى  معاملتهم 
متساوية  بصورة  العناية  هذه  تكون  وان  هبم 
جلميع العراقيني النازحني واملهّجرين مع قطع 
النظر عن انتامئهم الديني او املذهبي او القومي 
ال  عراقيون  مواطنون  بأمجعهم  ألهنم  وذلك 
اختالف  املذكور  االنتامء  يف  اختالفهم  يستلزم 
للعراق  واالنتامء  املواطنة  حقوق  يف  مرتبتهم 

سُيشعر  واملعاملة  الرعاية  من  النحو  وهذا   –
بوحدة  العراقية  املكونات  مجيع  من  االخرين 
يف  اجي��اب��ي��ًا  اث��را  سيرتك  مم��ا  لبلدهم  االن��ت��امء 
مع  والعالقة  اآلرصة  بقوة  فيشعرون  نفوسهم 
بقية مواطني بلدهم وهذا سيفّوت الفرصة عىل 
التفرقة  زرع  عىل  تعمل  التي  داعش  عصابات 
من  العراقي  الشعب  مكونات  بني  والبغضاء 

خالل اثارة النزعة الطائفية.
ثانيًا : 

] وهو موّجه بالدرجة االساس اىل املقاتلني يف 
لتخليص  قتاهلم  يكون  ان  من  القتال  ساحات 
التي  داع��ش  عصابة  من  واخواهتم  اخواهنم 
 .ً وممارسة  فكرًا  العراقيني  عىل  دخيلة  فئة  هي 
واملامرسات  تتبناها  التي  الظالمية  االفكار  فان 
العراقيني  عىل  غريبة  ترتكبها  التي  الوحشية 

متامًا وغري مسبوقة لديم عىل مر التاريخ.
ومسمياهتم  اصنافهم  بمختلف  فاملقاتلون 
البالء  هذا  من  العراق  ختليص  هي  مهمتهم 
عىل  املهمة  ه��ذه  ألداء  وعليهم  العظيم، 
درج��ات  بأعىل  يتحَلوا  ان  الصحيح  الوجه 
املعايري  وي��راع��وا  ترصفاهتم  يف  االن��ض��ب��اط 
اجلميع  مع  تعاملهم  يف  واالسالمية  االنسانية 
يف مناطق القتال والسيام املدنيني من كبار السن 
والنساء واالطفال بل ومن يسّلم نفسه ويرتك 

القتال...[.
من الرضوري ملقاتلينا االبطال الذين يسّطرون 
صفحات  يف  والتضحية  البطولة  م��الح��م 
الغاية  ان  اىل  يلتفتوا  ان  العراق احلديث  تاريخ 
التي  املناطق  يف  املواطنني  انقاذ  هو  قتاهلم  من 
ينظروا  وان  داعش  عصابات  عليها  سيطرت 
من  لتخليصهم  ج��اءوا  واخ��وات  كأخوة  هلم 
فكرها  يف  العراقيني  عىل  الدخيلة  الفئة  هذه 
وحتليل  االخرين  بتكفري  تتبناه  الذي  الضاليل 
وحشية  ممارسات  اىل  ترمجته  وال��ذي  قتلهم 
يشهد  مل  حيث  واالنسانية  االسالم  عن  بعيدة 
فلينتبهوا   – الوحشية  هذه  مثل  العراق  تاريخ 
او  االنتقام  هدفهم  يكون  ان  من  وليحذروا 
االعتداء او غري ذلك وألجل حتقيق هذه املهمة 
وفق الضوابط الرشعية واالخالقية واالنسانية 

البد من أمرين :
أ - التحيل بأعىل درجات االنضباط النفيس يف 
ترصفاهتم واعامهلم القتالية..          فال حيملنهم 
حزن وأَسٌف عىل فقد عزيز استشهد يف القتال 

انفعال  او  غضب  حالة  او  جريح  عىل  تأمل  او 
عىل ارتكاب ما خيالف هذه الضوابط من متثيل 
بقتيل او اجهاز عىل جريح او تفجري دار مشتبه 
او  املقاتلني  لذوي  مال  عىل  سطو  او  امره  يف 

استيالء عىل اموال ملواطنني ابرياء.
يف  واالسالمية  االنسانية  املعايري  مراعاة  ب -  

تعاملهم مع اجلميع ..
واملواطن  املقاتل  املعتدي  بني  الفرز  من  فالبد 
القتال  هدف  فإنام  ذلك  يف  له  دخل  ال  ال��ذي 
احل��ف��اظ ع��ىل اهل��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة واالن��س��ان��ي��ة 
ارادت  ال��ذي  العراقي  للشعب  واحلضارية 
وتتأكد   – وطمسها  مسخها  العصابات  هذه 
الوصية مع كبار السن والنساء واالطفال.. فام 
اعظم وامجل ان نرى بعض افراد قواتنا املسلحة 
أظهرهم  عىل  كبريًا   ً رجال  حيملون  وجماهدينا 
ليوصلوه وعائلته اىل مأمنهم ان يطعموا صغريا 
ي��داووا  او  خائفة  ام��رأة  ويطمئنوا  يدئوا  او 

مريضا او ييئوا مأوى..
وقد ورد يف التوصيات للمرجعية الدينية العليا 

التي تم التأكيد عليها :
مل  ممن  الناس  عامة  حرمات  يف  اهلل  اهلل   -1
الشيوخ  من  املستضعفني  سيام  ال  يقاتلوكم 
ذوي  من  كانوا  اذا  حتى  والنساء  وال��ول��دان 
املقاتلني لكم فانه ال حتل حرمات من قاتلوا غرَي 
ما كان معهم من امواهلم – وقد كان من سرية 
ينهى عن  انه كان  السالم(  املؤمنني )عليه  امري 
التعرض لبيوت اهل حربه ونسائهم وذراريم 
– خاصة من  معه  رغم ارصار بعض من كان 

اخلوارج- عىل استباحها- .
مال  حيل  ال  فانه  الناس  ام��وال  يف  اهلل  اهلل   -2
امرئ مسلم لغريه اال بطيب نفسه فمن استوىل 
قطع  من  قطعة  حاز  فإنام  غصبا  غريه  مال  عىل 

النريان.
3- اهلل اهلل يف احلرمات كلها فإياكم والتعرض 
يد واحذروا  او  بلسان  انتهاك يشء منها  او  هلا 

اخذ امرئ بذنب غريه.
واملتطوعني  املسلحة  ق��وات��ن��ا  ان��رص  اللهم 
مقتدر  عزيز  نرص  العشائر  ابناء  من  والغيارى 
ورد كيد اعدائنا يف نحورهم وغرّي سوء حالنا 

بحسن حالك انك سميع جميب.
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل 
لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ 

عبد املهدي الكربالئي يف 11/ 
شهر رمضان/ 1437هـ املوافق 

2016/6/17م

ما زلنا يف تذكرة وتبرصة ملا اراده اهلل تعاىل من 
صيامه هلذا الشهر املبارك..

وهي  أال  وسامية  عظيمة  غاية  فللصوم 
وثامر  اه��داف  لبلوغ  وسيلة  وهو  التقوى.. 
ألمل  يعرضنا  ان  يرد  ومل  منا  تعاىل  اهلل  اراده��ا 
اللذة  وعذاب اجلوع والعطش واحلرمان من 
يربطنا  ان  الصوم  من  اراد  ..ب��ل  والشهوة 
اهوال  فنستشعر  وعطشها  وجوعها  باالخرة 
تلك املواقف حتى نستعد ونتهيأ هلا .. واراد 
منا ان نطهر ارواحنا وهنذب سلوكنا ونزّكي 
ارادت��ن��ا  ون��ط��ّوع  باخالقنا  ونرتقي  انفسنا 
الشهوات  أرس  من  نتخلص  لكي  هنا  ونمرِّ
نفوسنا  ونحّرر  السيئة  والعادات  والغرائز 
عىل  قلوبنا  ض  ونروِّ للشياطني  العبودية  من 
لاليتام  واحلنان  والعطف  الرمحة  استشعار 

والفقراء واملساكني.
)َو اْذُكُروا بُِجوِعُكْم َو َعَطِشُكْم ِفيِه ُجوَع َيْوِم 

اْلِقَياَمِة َو َعَطَشُه(
يف  وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )صىل  النبي  رشع 

ومنها  الصوم  علل  ببيان  املباركة  خطبته 
االنسان  عىل  ت��أيت  س��وف  بمواقف  التذكري 
االخرة  لعامل  وان  واالخرة،  احلساب  عامل  يف 
أقلها  مهولة  ومواقف  ومشقات  صعوبات 
الغفلة  معاجلة  اج��ل  فمن  والعطش  اجل��وع 
التعلق  بسبب  االنسان  عليها  يكون  التي 
وليجعله  له  منبهًا  ليكون  الصوم  جاء  بالدنيا 
يعيشه  القيامة  يوم  مواقف  موقفا مصغرا من 
الرقابة  لديه  ترتسخ  حتى  ويتحسسه  الصائم 
االهلية وحيافظ عىل حالة اخلشية واخلوف من 
عذاب اهلل تعاىل فريدعه عن املعايص فقد ورد 
الصادق  االمام  عن   : االحاديث  بشعض  يف 
قبل  أنفسكم  فحاسبوا  أال   : السالم(  )عليه 
موقفا،  مخسني  القيامة  يف  فان  حتاسبوا،  ان 
ُكلُّ موقف مثل ألف سنة مما تعّدون، ثم تال 
هذه اآلية : )يف يوم ٍ كان مقداره مخسني ألَف 

سنٍة..(.
ومن  مجلة ما يلزم الصائم يف جوعه وعطشه ان 
واملساكني حتى  الفقراء  يتذكر جوع وعطش 

ماله  فينفق من  قلبه هلم ويعطف عليهم  يرّق 
)عليه  الصادق  االمام  عن  عليهم..  وطعامه 
به  ليستوي  الصيام  اهلل  »انام فرض   : السالم( 
ليجد  يكن  مل  الغني  ان  وذلك  والفقري  الغني 
مّس اجلوع فريحم الفقري، ألن الغني كلام اراد 
شيئًا قدر عليه فأراد اهلل )تعاىل( ان يسّوي بني 
خلقه وان يذيق الغني َمسَّ اجلوع واألمل لريق 

عىل الضعيف ويرحم اجلائع.
ُقوا َعىَل ُفَقَرائُِكْم َو َمَساِكينُِكْم( )َو َتَصدَّ

- اهتم االسالم كثريًا بالبذل واالنفاق ورشع 
لذلك صدقات واجبة ومستحبة. 

كانت  ول��و  الصدقة  الصائم  يستصغر  -ال 
فربام تكون  اقراص من خرب  او  ببضع مترات 
كبرية عند اهلل تعاىل. - االبقاء عىل اثر الصدقة 
واالذى  كاملن  يبطلها  بعمل  االتيان  وع��دم 
عليه  واملّنة  بالبذل  والفقري  املسكني  واشعار 
وايذائه ببعض الكلامت..نحن اعطيناك كذا.. 
أمل نعطك؟ امل نحسن اليك ؟ - الصدقة بالرس 
والصدقة بالعالنية ، عن النبي )صىل اهلل عليه 

غايُة الصيام.. التقوى
نكمُل وإياكم مع اختتمنا به الحديث السابق عن الخطبة الشعبانية للنبي األعظم )صلى اهلل عليه وآله(، حيث يقول )عليه 
ُقوا َعَلى ُفَقَراِئُكْم َو َمَساِكيِنُكْم   أفضل الصالة والسالم(:)َو اْذُكُروا ِبُجوِعُكْم َو َعَطِشُكْم ِفيِه ُجوَع َيْوِم اْلِقَياَمِة َو َعَطَشُه ، َو َتَصدَّ

َظُر ِإَلْيِه َأْبَصاَرُكْم (. ا َلا َيِحلُّ النَّ وا َعمَّ ُروا ِكَباَرُكْم ، َو اْرَحُموا ِصَغاَرُكْم ، َو ِصُلوا َأْرَحاَمُكْم ، َو اْحَفُظوا َأْلِسَنَتُكْم ، َو ُغضُّ َو َوقِّ
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وآله وسلم( : عليكم بصدقة الرس فاهنا تطفئ 
غضب الرب، عن اب عبداهلل )عليه السالم( 
ومتحو  الرب،  غضب  تطفئ  الليل  )صدقة   :
وصدقة  احلساب،  وهت��ّون  العظيم،  الذنب 

النهار تزيد العمر وتثمر املال(.
للمجتمع  االسالم  اراد  ِكَباَرُكْم(  ��ُروا  )َوَوقِّ
ومن  اخالقه  يف  راقيًا  يكون  ان  االسالمي 
ذلك ان يعطي للكبري وقاره ومنزلته وحيافظ 
وتوقريه  باحرتامه  االجتامعية  مكانته  عىل 
فوق  ه��م  مل��ن  صفة  والكبري   – وتعظيمه 
منزلته  حيث  من  للكبري  وكذلك  االربعني 
واملربني  كاملعلمني  االجتامعية..  او  الدينية 

ورجال الدين ..
روي عن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : 
الربكة مع أكابركم، وعنه )صىل اهلل عليه وآله 
فوقره  كبري  شيخ  فضل  عرف  من   : وسلم( 

لسنه، آمنه اهلل من فزع يوم القيامة.
وت��وق��ريه  الكبري  ب��اج��الل  أم��ر  ف��االس��الم 
معه  امل��ع��ارشة  وحسن  بالسالم  وتعظيمه 
وترك  واملحبة  وامل��داراة  واملعاونة  واملعاملة 
كل ما يؤذن من املخاصمة واملناقشة والتامدي 
له  يوجه  وال  بكنيته،  يكنيه  بل  يسميه  وال 
بصيغة  نظره  يلفت  بل  مبارشة  بصورة  النقد 
املستفهم او السائل وال يتحدث بأي حديث 

او كالم يشعره باالمتهان والنقص..
بالصغري  الرمحة  واما  ِصَغاَرُكْم(  ��وا  اْرمَحُ )َو 
يد  مد  اىل  حيتاج  فالصغري  اهل��ي  خلق  فهي 
نقصه  يتجاوز  حتى  عليه  والعطف  العون 

وقلة خربته يف احلياة، فكام يطلب من الصغري 
االحرتام  له  ويبدي  ويوقره  الكبري  حيرتم  ان 
ان حينو  الكبري  يطلب من  والتبجيل فكذلك 
ويتعاهده  الصغري ويعطف عليه ويرمحه  عىل 
بل  معه  وشديدًا  قاسيًا  يكون  فال  باملساعدة 

يكون حانيًا عاطفًا رحياًم..
به  العناية  بالصغري  الرمحة  موارد  مجلة  ومن 
وتعليمه  واالخ��الق  الرتبية  مبادئ  بتعليمه 
وتعريفه  الصالة  وتعليمه  الكريم  القران 
ومحايته  االخ���الق..  وحماسن  الصوم  عىل 
ودخول  الضار  واالختالط  االنحراف  من 
شهر  وبمناسبة  الخالقه..  املفسدة  االماكن 
باالعتناء  االب���اء  ن��ويص  الكريم  رم��ض��ان 
امل��ج��ال��س  اىل  واص��ط��ح��اهب��م  ب���اوالده���م 
اكثر  بأمور  إثقاهلم  وعدم  الدينية  واالماكن 

من طاقتهم..
عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: 
ُحبِّ  خصال:  ث��الث  عىل  اوالدك��م  »أدب��وا 

نبيكم، وُحبِّ أهل بيته، وقراءة القرآن«.
)َو ِصُلوا َأْرَحاَمُكْم(

وردت الكثري من االيات القرانية واالحاديث 
حرصًا  الرحم  صلة  عىل  تؤكد  التي  الرشيفة 
الروابط  قوة  عىل  احلفاظ  عىل  االس��الم  من 
اويل  خصوصا  املجتمع  افراد  بني  واالوارص 

القرابة..
وقد يسأل البعض: كيف نصل ارحامنا ؟

هو  الرحم  لصلة  مرتبة  ادن��ى  ان   : جوابه 
يف  شخصيًا  بزيارته  يكون  قد  وهو  السالم 

او  اهلاتف  خالل  من  او  حمله  او  داره 
وبالسالم  احواله  عنه وعن  بالسؤال  الرسالة 
عليه والدعاء له ومساعدته يف قضاء حوائجه 

وجلب املنفعة له وارشاده ونصيحته.
)َو اْحَفُظوا َأْلِسَنَتُكْم( وهذه سلسلة اجتامعية 
ابتالءات  اشد  من  ولعل  للصائم  اخالقية 
الصائم بمنافيات الصيام احلقيقي هو معايص 
اجل����وارح وآف���ات ال��ل��س��ان ب��اخل��ص��وص.. 
جدًا  ح��ذرًا  يكون  ان  الصائم  عىل  ولذلك 
اشدها  فهي  وآفاته..  اللسان  ملزالق  ومنتبهًا 
 : آفاته  مجلة  ومن  واالخرة..  الدنيا  يف  رضرًا 
والكذب  واالفرتاء  والبهتان  والنميمة  الغيبة 
يف  واخل��وض  والشتم  والسب  ال��زور  وق��ول 
واملزاح  والبذاء  بالباطل  واالفتخار  الباطل 
والسخرية واالستهزاء وافشاء الرس، ولذلك 
ورد التأكيد الشديد عىل حفظ اللسان وصونه 
َظُر  النَّ حَيِلُّ  اَل  َعامَّ  وا  ُغضُّ )َو   : املحرمات  من 

إَِلْيِه َأْبَصاَرُكْم(
حتريك  يف  خطري  دور  من  للنظر  ما  خيفى  ال 
فالبرص  واحاسيسه  وشهواته  االنسان  غرائز 
والسمع مها اللذان حيركان الغرائز والشهوات 
للطلب،  ال��ب��دن  حت���رك  ب���دوره���ا  وال��ت��ي 
اخطرها  هي  التي  اجلنس  غريزة  وخصوصًا 
فانه  اجلنسية  الغريزة  هذه  حتريك  حال  ويف 
املتفجر  ال يقف بوجهها يشء فهي كالربكان 
واالس��الم  مكان،  كل  يف  محمه  ينثر  ال��ذي 
وقبل  جذورها  من  املشكلة  يقتلع  ان  يريد 
حدوثها فيأمر بغضِّ البرص ويأمر املرأة بعدم 
ليهذب  الصوم  ج��اء  وهكذا  زينتها،  اب��داء 
الغريزة وجيعله مترينا لنفسه وبرصه عىل  هذه 

الغضِّ عن احلرمات..
االتصال  وسائل  ف��ان  احل��ارض  عرصنا  ويف 
من  اصبحت  النقال  اهلاتف  واجهزة  احلديثة 
اكثر الوسائل خطرًا يف هذا املجال فالبد من 
وبناهتم  الوالده��م  واالمهات  االباء  مراقبة 
دون  وم��ن  بحرية  ي��امرس��ون  تركهم  وع��دم 

رقيب استعامل هذه الوسائل.
املسألة  يف  يتأمل  ان  املؤمن  االنسان  وع��ىل 
من  نسائه  اىل  ينظر  ان  ي��رىض  هل  التالية: 
النساء  وعىل  زوجته..  او  ابنته  او  واخته  امه 
وتسرتهن  وحجاهبن  عفتهن  بحفظ  العناية 
الزوج  اشقاء  ام��ام  ذلك  ومن  االجنبي  من 

وارحامها من غري املحارم ونحو ذلك.
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السؤال : اذكروا لنا احاديث عن االئمة املعصومني عليهم السالم 
يف شأن الصوم واحلث عليه ؟

اجلواب: قال اإلمام عيل )عليه السالم ( »كم من صائم ليس له 
من صيامه إاّل الظمأ، وكم من قائم ليس له قيامه إاّل العناء«.

وقال اإلمام الصادق )عليه السالم( »إذا أصبحت صائاًم فيلصم 
سمعك وبرصك وشعرك وجلدك ومجيع جوارحك«.

والرشاب  الطعام  عن  ليس  الصيام  »إّن  السالم(  )عليه  وقال 
وُغّضوا  الكذب،  عن  ألسنتكم  فاحفظوا  صمتم  فإذا  وحدمها، 
تغتابوا،  تنازعوا، وال حتاسدوا، وال  أبصاركم عاّم حّرم اهلل، وال 
والكذب  ال���زور  ق��ول  واجتنبوا  تظلموا،  وال  تشامتوا،  وال 
واخلصومة، وظن السوء، والغيبة، والنميمة، وكونوا مرشفني عىل 
اآلخرة، منتظرين أليامكم، منتظرين ملا وعدكم اهلل متزودين للقاء 
اهلل، وعليكم السكينة، والوقار، واخلضوع، واخلنوع، وذل العبيد 

اخليف من موالها خائفني راجني .

السؤال : ما هي نصيحتكم لتارك الصوم ؟ 
يف   ) وآله   عليه  اهلل  صىل   ( اهلل  لرسول  خطبة  يف  ورد   : اجلواب 
الصوم ماطبًا أهل بيته واصحابه فيقول: »أّيا الناس اِّنه قد أقبل 
اِليكم شهر اهلل بالربكة والّرمحة واملغفرة، شهر هو عند اهلل أفضل 
وساعاته  الليايل،  أفضل  ولياليه  ااَليام،  أفضل  وأّيامه  الشهور، 
وجعلتم  اهلل،  ضيافة  اىل  فيه  دعيتم  شهر  هو  الساعات،  أفضل 
فيه من أهل كرامة اهلل، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة.  
ربكم  اهلل  فاسألوا  فيه مستجاب  مقبول، ودعاؤكم  فيه  وعملكم 

وقلوب  ص��ادق��ة  بنيات 
ي��وّف��ق��ك��م  أن  ط���اه���رة 
لصيامه وتالوة كتابه، فاِن 
غفران  ُح��رم  من  الّشقي 
اهلل يف هذا الشهر  العظيم. 

أب��واب  اِن  ال��ن��اس  أّي��ا    
الشهر  ه���ذا  يف  اجل��ن��ان 
أن  ربكم  فاسلوا  مفتحة.  

ال  أن  ربكم  فاَسلوا  مغلقة،  النريان  واب��واب  عليكم.   يغلقها  ال 
يفتحها عليكم، والشياطني  مغلولة، فاسلوا رّبكم أن ال يسلطها 

عليكم«. 
ر منكم صائاًم مؤمنًا يف هذا الشهر كان له بذلك  »أّيا الناس من فطَّ

عند اهلل عتق  رقبة، ومغفرة ملا مىض من ذنوبه«. 
 قيل: يا رسول اهلل وليس كلنا نقدر عىل ذلك.  فقال )صىل اهلل عليه 
وآله( : »اِّتقوا النار ولو بشّق مترة. . اِتقوا اهلل ولو برشبة من ماء.  
فاِن اهلل تعاىل يب ذلك ااَلجر ملن عمل  هذا اليسري اِذا مل يقدر عىل 
ن منكم يف هذا الشهر خلقه كان  اكثر منه. ..  يا أّيا الناس من َحسَّ
هذا  يف  َف  خفَّ ومن  ااَلقدام،  فيه  تزل  يوم  الرصاط  عىل  جواز  له 
ف اهلل عليه حسابه.  ومن كفَّ فيه رّشه  الشهر عام ملكت يمينه خفَّ
يوم  اهلل  أكرمه  يتياًم  فيه  أكرم  ومن  يلقاه  يوم  غضبه  عنه  اهلل  كف 
يلقاه، ومن وصل فيه رمحه وصّله اهلل برمحته يوم يلقاه، ومن قطع 
فيه رمحه قطع اهلل عنه رمحته يوم يلقاه، ومن تال فيه آية من القرآن 

كان له مثل  أجر من ختم القرآن يف غريه من الشهور« .  

سؤال للقراء
ما حكم االكل والشرب بعد االمساك وقبل اذان الفجر في شهر رمضان ؟

سؤال وجواب العدد السابق )546(

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

الجواب: يجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر



سارة محمد علي / مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات

هناك وسط النخيل يف إحدى القرى العراقية وسط العراق، يسكن أناس غيارى مل يملكوا من حطام الدنيا سوى غرفة صغرية علقت 
عىل أحد جدراهنا راية محراء خط عليها ) يا حسني( ما ان تراها العني حتى يدرك العقل من اين استمد اهلها قوهتم وصربهم.

ذلك املكان الفقري بمظهره والغني بجوهره ما برح يتلمس من بني حناياه روح اجلهاد حيث النبض احلسيني جتىل بأسمى صوره، فربز 
من تلك القرى رجال محلوا بنادق الكفاح ورفعوا بيارق النرص ليحيوا دين اهلل يف أرض ٍ أراد املتسللون اليها سحق التعاليم اإلسالمية 
فيها سحقا، وإحياء الباطل فيها... لكن... هيهات أن ينالوا مبتغاهم يف بقعة سُ�قيت بدماء الشهداء فلم ينتم اليها إال كل صنديد، 

تعرق جبينه غرية ومحية عىل بلده و ابنائه... فباع دنياه بثمن بخس، ليشرتي دار اخللود يف اآلخرة.
 ومن هؤالء الشهيد )نارص عبد احلر( سمته امه نارصا ليكون نارصا لدينه ووطنه.

كان مبدؤه يف احلياة )ان اإلنسان ال يموت جوعًا ان مل تتوفر لقمة العيش له... بل يموت ان كانت حياته يددها اإلرهاب( وعىل 
اثر ذلك ترك زوجته وأوالده اخلمسة لرتعاهم عني اهلل فعَ�ِدل عن عمله الذي كان يقتات عليه والتحق بصفوف املجاهدين منذ أن 

أصدرت املرجعية الدينية الرشيدة فتواها احلكيمة يف اجلهاد.
قىض )ستة عرش( شهرًا وهو خيوض مع نظرائه األبطال أرشس املعارك التي أحلقت اهلزيمة بالعدو واستطاعوا خالهلا اسرتجاع الكثري 
من األرايض املحتلة بفرتة قياسية.. وبطلنا املقدام )نارص( رابط يف جبهات القتال حتى  نال مبتغاه يف تسجيل اسمه يف سجل الشهداء 
األبرار تاركا خلفه أيتامه اخلمسة، كبريهم ذو عرش سنوات الذي حتدث عن والده بكل فخر قائاًل » كثريا ما كنت اسمع والدي يدعوا 

اهلل ان يموت شهيدا، حينها كنت اتساءل مع نفيس مستغربا كيف إلنسان أن يتمنى املوت ؟؟
مل اكن اعرف حينها ان الشهادة تعني احلياة اخلالدة ما ان سمع والدي نداء املرجعية باجلهاد، حتى سارع بالتلبية بعد ان أوصاين ان 

أحتمل مسؤولية امي واخويت حتى و ان كنت صغريا.
كان هاجسه الوحيد ان يكون من الشهداء فعزم عىل مواصلة اجلهاد مع متطوعي احلشد الشعبي يف التصدي للعدو ملحقني هبم اهلزيمة 
واخلرسان، فشَ�ه�ِد والدي حلظة فرارهم منهزمني يف مدينة الرمادي والفلوجة وبيجي، واستمر يف اجلهاد واملقاومة حتى استشهد يف 

جبال مكحول ».

هل يموُت االنسان جوعًا؟!

ناصر عبد الحر العويدي
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في ظل االنتصارات الحاسمة التي تسّطرها قواتنا البطلة..
الكربالئي يكّرم طلبة مدرستي علي االصغر ورقية  الشيخ 

لأليتام بنهاية العام الدراسي

اوض���ح  االط������ار  ه����ذا  ويف 
س��امح��ة ال��ش��ي��خ ال��ك��رب��الئ��ي 
مل��ج��ل��ة »االح�������رار« ق��ائ��ال: 
عاليا  ونثمن  ونحّيي  »نبارك 
لقواتنا  العظيمة  االنتصارات 
من  يساندهم  وم��ن  املسلحة 
املتطوعني وكذلك ابناء العشائر 
ال��غ��ي��ارى ال��ذي��ن خي��وض��ون 

وبطولية  ضارية  معارك  االن 
يقدمون من خالهلا التضحيات 
وثمنتها  باركتها  التي  العظيمة 
حيث  العليا,  الدينية  املرجعية 
م���ن قصص  ال��ك��ث��ري  ن��س��م��ع 
والفداء  والتضحية  البطولة 
وتعيد  تكرر  ال��واق��ع  يف  التي 
معركة  وتضحيات  بطوالت 

الطف ويف ظل هذه البطوالت 
االحتفال  يأيت  واالنتصارات 
بتخريج طلبة وطالبات مدرسة 
السالم( )عليها  رقية  السيدة 
بقسميها  ل��ألي��ت��ام  ل��ل��ب��ن��ات 
وكذلك  والثانوي  االبتدائي 
)عليه  االص��غ��ر  ع��ل  م��درس��ة 

السالم( للبنني لأليتام بقسميها 
مبينًا  وال��ث��ان��وي«،  االبتدائي 
شيدتا  املدرستني  »هاتني  اّن 
الدينية  املرجعية  مكتب  برعاية 
العليا يف حمافظة كربالء املقدسة 
صفوفهام  يف  تضامن  واللتني 
ط��ال��ب   800( م���ن  اك���ث���ر 

تزامن���ًا مع االنتص���ارات البطولية التي يس���ّطرها ابن���اء العراق من 
القوات االمنية والحشد الشعبي ومن وقف معهم بوجه كيان داعش 
االرهاب���ي, تواص���ل اللجنة التابع���ة لممثلية مكت���ب المرجع األعلى 
السيس���تاني )دام ظله( في كربالء المقدس���ة وبالتنس���يق مع األمانة 
العامة للعتبة الحس���ينية؛ دورها الكبير والفع���ال واهتمامها الكبير 
بالش���رائح العراقية المختلفة ومنها ش���ريحة االيتام, حيث اقيم في 
الصحن الحسيني الشريف وبحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية 
المقدسة سماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي »دام عزه« واالمين 
العام السيد جعفر الموس���وي، حفل تكريم المتفوقين من مدرستي 

علي االصغر ورقية لأليتام بانتهاء العام الدراسي. 

تقرير/ قاسم عبد الهادي 

تصوير/ محمد القرعاوي

العطاء الحسيني
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الرعاية  ويتم رعايتهم  وطالبة( 
والرتبوية  واالكاديمية  العلمية 
والقرآنية  والدينية  واالخالقية 
وكذلك رعاية عوائلهم وقضاء 
الشيخ  وأش���ار  حوائجهم«. 
»التدريس  ان  إىل  الكربالئي 
املدرستني  هباتني  ال��واق��ع  يف 
حترص  وكذلك  جمانية  بصورة 
الرعاية  عىل  املدرستني  ادارت��ا 
والرتبوية  والروحية  العلمية 
بنشأة  وااله��ت��امم  واالخالقية 
وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  ه���ؤالء 
االيتام وخصوصا يف ظل هذه 
والتحديات  الصعبة  الظروف 
التي  واالخالقية  االجتامعية 
يمر هبا جمتمعنا وان من املعلوم 
ان اعداد االيتام كبرية يف العراق 
االرهابية  التفجريات  بسبب 
ابطال  خيوضها  التي  واملعارك 
واملتطوعون  املسلحة  القوات 
وبذلك فأننا بحاجة اىل نوع من 
معا  والرتبوية  العلمية  الرعاية 
العوائل  هؤالء  رعاية  وكذلك 

ويضّيع  يتيه  ال  ان  اج��ل  م��ن 
التحديات  وس��ط  يف  االي��ت��ام 
يمر  التي  الكبرية  االجتامعية 
سامحة  ولفت  جمتمعنا«.  هب��ا 
الشيخ الكربالئي إىل ان »تأكيد 
املستمر  العليا  الدينية  املرجعية 
االيتام  برشحية  االه��ت��امم  عىل 
واملعايش  امل��ايل  االهتامم  ليس 
ف��ق��ط ب��ل االه��ت��امم ال��رتب��وي 
فرصة  ل��ت��وف��ري  واالخ���الق���ي 
نصيبهم  لينالوا  االيتام  هلؤالء 
الدينية  اجل��ه��ة  م��ن  املطلوب 
لينشؤوا  والوطنية  واالخالقية 
من  الصاحلة  الرتبية  وي��رتب��وا 
املرحلة  اىل  هبم  الوصول  اجل 
خالهلا  م��ن  ي��ت��م��ك��ن��وا  ال��ت��ي 
مواجهة مصاعب احلياة, فهاتان 
املدرستان وان شاء اهلل مدارس 
احلسينية  العتبة  تتوالها  اخرى 
منها  اهل���دف  ي��ك��ون  املقدسة 
اعىل درجات  اىل  الوصول هبم 
وال��رتب��وي  العلمي  املستوى 

واالخالقي«.

العطاء الحسيني 
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العطاء الحسيني

اي  بتالوة  اخلتام  حفل  وبدئ 
من الذكر احلكيم تالها القارئ 
تلتها  املياحي،  حسني  الكفيف 
بينها  من  فعاليات  ذل��ك  بعد 
قراءة قصيدتني شعريتني االوىل 
)عليه  احل��س��ني  االم���ام  بحق 
السالم( واالخرى بحق ابطال 
احلشد الشعبي من قبل الشاعر 
الفرجيي  ج��واد  جاسم  عباس 

من حمافظة البرصة. 
احلفل  تابعت  )االح��رار(  جملة 

من  بعدد  والتقت  ق��رب  ع��ن 
واملشاركني  الشأن  اصحاب 
معاون  املتحدثني  اول  وك��ان 
احلسينية  للعتبة  العام  االم��ني 
امل��ق��دس��ة ل��ش��ؤون اإلع���الم، 
البناء  الدين هاشم  السيد سعد 
ال���ذي حت���ّدث ق��ائ��ال: »ت��ق��ام 
اسم  محلت  التي  ال��دورة  هذه 
اهلل  عبد  بن  )جابر  الصحاب 
برنامج  ضمن  االن���ص���اري( 
لرعاية  املقدسة  احلسينية  العتبة 

كانت  والتي  املكفوفني  رشحية 
الرشعي  امل��ت��ويل  م��ن  بتوجيه 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
»دام عزه« وبرعاية االمني العام 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
»دام  امل��وس��وي  جعفر  السيد 
رشحية  بان  نشعر  حيث  عزه«، 
املكفوفني لن تسنح هلا الفرصة 
ورعاية  تنمية  من  املجتمع  يف 
مواهبها من جانب ومن جانب 

االجتامعي  التواصل  فان  اخر 
لتجنب  هلا  جدا  رضوري��ا  يعد 

االنعزال عن املجتمع«. 
وت��اب��ع ح��دي��ث��ه، »مت��ت��از ه��ذه 
بحضور  سابقتها  عن  ال��دورة 
ومشاركة اكرب، اذ وصل العدد 
ومن  وطالبة(  طالبا   56( اىل 
العراقية  املحافظات  متلف 
خاصة  االوىل  وبمرحلتني 
باملكفوفني الذين شاركوا ألول 
للمكفوفني  واالخ���رى  م��رة، 

تقرير/ قاسم عبد الهادي

اختتاُم دورة جابر بن عبد اهلل االنصاري للمكفوفين
بحضور االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة سماحة السيد جعفر الموسوي اختتمت وفي قاعة خاتم االنبياء في الصحن 
الحس���يني الش���ريف دورة )جابر بن عبد اهلل االنصاري( الرابعة للمكفوفين التي اقامتها ش���عبة النشر التابعة لقسم االعالم 

في العتبة الحسينية المقدسة. 
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العطاء الحسيني 

الثانية  للمرة  شاركوا  الذين 
ب��رام��ج  تعليمهم  ت��م  ح��ي��ث 
بالنسبة  اما  احلاسبة  يف  متطورة 
تعليمهن  تم  فقد  للمكفوفات 
كام  ال��ي��دوي��ة،  احل���رف  بعض 
الدورة حضورا  وشهدت هذه 

مميزًا لألطفال«. 
وتقديره  شكره  البّناء  وق��ّدم 
الدورة، والشكر  للقائمني عىل 
االخ���وة  اىل  اي��ض��ا  م��وص��ول 
لقسم  التابعة  النرش  شعبة  يف 

احلسينية  العتبة  يف  االع���الم 
دائام  يسعون  الذين  املقدسة 
ال���دورات  ه��ذه  مثل  إلق��ام��ة 
اجل  من  يمكنهم  ما  وتقديم 
ألع��زائ��ن��ا  االم����ل  روح  ب��ث 
امل��ك��ف��وف��ني ال��ذي��ن م���ّن اهلل 
واهلمم  العقل  ببصرية  عليهم 
عن  كاشفًا  والصرب«،  العالية 
خاص  مركز  لفتح  »السعي 
خصصت  حيث  للمكفوفني، 
يف البدء بناية هلذا الغرض؛ اال 
انه حصلت بعض االشكاالت 
وسيتم  استالمها  دون  حالت 
او  ال���دور  اح���دى  استئجار 
باذنه  نفسه  للغرض  البنايات 

البناية  تعاىل يف حال عدم هتيئة 
املخصصة املذكورة«.

وم����ن ج��ه��ة اخ����رى حت��دث 
لتأهيل  برايل  منظمة  رئيس 
البرص  وض��ع��اف  املكفوفني 
املالكي  الدكتور صادق حسني 
الرابعة  ال���دورة  »ه��ذه  قائال: 
العامة  االم��ان��ة  تقيمها  التي 
لتعليم  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
والتي  وتأهيلهم  املكفوفني 
الثالث  ال���دورات  عن  تتميز 

بعض  زادت  ب��اهن��ا  السابقة 
متواجدة  تكن  مل  التي  االم��ور 
اليدوية  االع���امل  مثل  سابقا 
كذلك  ولعوائلهن  للكفيفات 
تثقيفية  حم���ارضات  تضمنت 
وتعليمهم  املكفوفني  لعوائل 
أبنائهم  م��ع  التعامل  ط��ري��ق 
وفيام  باملجتمع  دجمهم  لغرض 
تضمن  فانه  احلاسوب  خيص 
للتدريب  اخر  برنامج  ادخ��ال 
االنرتنت  عىل  ال��دخ��ول  وه��و 
الناطق«،  الربنامج  باستعامل 
مضيفًا، »تضمنت الدورة ايضًا 
الشعرية  املواهب  بعض  رعاية 
قبل  من  الكريم  القران  وقراءة 

ال��دورة  وش��ه��دت  املكفوفني 
الكفيفات  النساء  عدد  ازدي��اد 
واالط���ف���ال ل��ذل��ك جل��أن��ا اىل 
رئيسيني  قسمني  اىل  تقسيمهم 
خ��اص  االول  ال��ق��س��م  ومه���ا 
ملن  خاص  والثاين  للمبتدئني 
ب��ال��دورات  ال��دخ��ول  له  سبق 
هذه  وتعترب  السابقة،  الثالث 
حيث  التكميلية  بمثابة  الدورة 
شملت ما ذكرته آنفا, وطموحنا 
ك��ب��ري ب��اف��ت��ت��اح م��رك��ز خ��اص 

احلسينية  العتبة  يف  للمكفوفني 
املقدسة وقد وعدنا املسؤولون 
ان  القريب  باملستقبل  بذلك 

شاء اهلل تعاىل«.
احد  معنا  املتحدثني  واخ���ر 
اال  املكفوفني  من  املشاركني 
وهو الشاعر والصحفي عباس 
ج��اس��م ج���واد ال��ف��رجي��ي من 
قال:  وال��ذي  البرصة  حمافظة 
عبد  بن  جابر  بدورة  »شاركت 
اهلل  االن��ص��اري )رض���وان  اهلل 
تعاىل عليه( التي اقامتها االمانة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
امور  مشكورة من اجل اضافة 
تعليمية اخرى واجلميع حصل 

تقدر  ال  جدا  كبرية  فائدة  عىل 
تناولنا  إذ  بكالم،  وال  بثمن 
م��ن خ��الهل��ا دروس���ًا ع��دي��دة، 
احل��اس��وب  لغة  تعليم  منها 
ضعاف  مساعدة  بإمكاهنا  التي 
وامل���ك���ف���وف���ني عىل  ال���ب���رص 
والتي  والكتابة  القراءة  تعليم 
عديدة  جماالت  يف  نستخدمها 

وخاصة يف جماالت عملنا«. 
وأض���اف ال��ف��رجي��ي، »ات��ق��ّدم 
املرشفني  اىل  واالمتنان  الشكر 

دورات  هكذا  مثل  اقامة  عىل 
االس��ات��ذة  فيهم  ب��ام  تعليمية 
يف  ايديم  عىل  تعلمت  الذين 
رفعوا  وبدورهم  ال��دورة  هذه 
صفر  م��ن  العلمي  مستوانا 
»العتبة  ان  مؤكدًا   ،»%80 اىل 
السباقة  هي  املقدسة  احلسينية 
دائاًم يف إقامة مثل هذه األنشطة 
االحتياجات  ذوي  لتطوير 
اخل����اص����ة وم���ن���ه���م رشحي���ة 

املكفوفني«.
وزع���ت  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
املدرسني  عىل  التقديرية  اهلدايا 

واملشاركني.
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العطاء الحسيني

اهلندسية  ال��ك��وادر  ان��ج��زت 
التابع  الصيانة  لقسم  والفنية 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة 
من  االوىل  املرحلة  املقدسة 
مرشوع تنحيف أقطار األعمدة 
الداخلية املجاورة لشباك املرقد 
املقدس، وذلك لتوسيع مساحة 
سيساهم  الذي  الرشيف  احلرم 
االزدحامات  بتقليل من حالة  
املليونية،  الزيارات  احلاصلة يف 
املقدس  الشباك  منطقة  ب��ني 
أكد  الرشيفة،  القبة  وأع��م��دة 
االنباري(  )كريم  احلاج  ذلك 
ان  مضيفا  القسم،  م��س��ؤول 
املشاريع  من  التوسعة  مرشوع 
املهمة التي تنفذها االمانة العامة 
داخل  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الصحن احلسيني الرشيف، من 
التي ترفع  اجل تقوية االعمدة 

مساحة  وفتح  الرشيفة  القبة 
اكرب للزائرين، مبينا ان الكوادر 
تنحيف  عىل  عملت  اهلندسية 
بني  م   )  6×4 بقياس)  عمود 
واجلدار  املقدس  الشباك  ركن 
 ( مساحة  يشغل  ك��ان  ال��ذي 
التوسيع  وب��ع��د   ،) 1.70م 
اصبحت حوايل  ) 4 ( أمتار مما 
الزائرين  مرور  انسيابية  جعل  
بصورة سهلة اثناء اداء مناسك 
»االنباري«  واوضح    ، الزيارة 
يف  الفنية  اجل��ه��ود  ن��ج��اح  ان 
انتقل  االول  العمود  تنحيف 
العمل اىل العمود الثاين،وذلك 
وتقوية  تقشري  خ���الل   م��ن 
ستيل(  ب���)ال��س��ت��ل  اجل����دران 
 )  3  ( عمق  اىل  هب��ا  وال��ن��زول 
قواعد  عمل  يتم  حيث  أمتار 
وتسند  مسلحة  كونكريتية 

كونكريت  ب��ج��دار  االع��م��دة 
اماكن  ويف  سم   )20  ( بسمك 
بسبب   ، س��م   )50 اخ���رى) 
االعمدة  يف  املوجود  الطابوق 
الذي يتجاوز عمره من) 700 
اىل 900 ( سنة، ومن ثم بجدار 
باملرمر  وتغليفه  كونكريت 
وتغليف  نفسها  واملرايا  نفسه 
سقف القبب من الداخل ومن 

اخلارج ايضا بالكونكريت. 
قائم  ال��ع��م��ل  ان  »م���ؤك���دا« 
ع���ىل ق���دم وس����اق وس��ت��ق��وم 
اك��امل  ب��ع��د  الفنية  ال���ك���وادر 
اىل  باالنتقال   االعمدة  مراحل 
الرشيفة،  القبة  رف��ع  مرحلة 
اساس  وضع  االن  يتم  حيث 
ارتفاع  ان   اىل  رفعها،مشريا 
عن  يقل  اجلديد  الرشيفة  القبة 
وهو  أمتار   )3( املنارة  ارتفاع 

املنارة  بني  احلايل  االرتفاع  فرق 
فسيتم  أم��ت��ار،    )7 وال��ق��ب��ة) 
أمتار   )  4 ح��وايل)  القبة  رف��ع 
القبة  من  اع��ىل  املنائر  وتبقى 
أمتار،منوها    )3 ب�)  اجلديدة 
حافظ  التوسعة  م���رشوع  ان 
باعتباره  القديم  البناء  ع��ىل 
تراثا، وحاولنا ان ال نؤثر عليه 
وهبذا مل يتغري الشكل املعامري، 
تستند  الرشيفة   القبة  ان  علام 
اكلته  وقد  خشبي  اساس  عىل 
بربكة  قائمة  وبقيت  األرض��ة، 
السالم(،  )عليه  االمام احلسني 
بإدخال  الفنية  كوادرنا  فعملت 
للدعم  كونكريتية  ج��س��ور 
تتحمل  ب��ذل��ك  واإلس���ن���اد، 
اجلديدة  الرشيفة  القبة  اعمدة 

اكثر من )220( طنا تقريبا.  

المالكات الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة 

تنجز المرحلة االولى لمشروع توسعة الحرم الشريف

االحرار/  حسين نصر 
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العطاء الحسيني 

اإلسالمية  الطوائف  العلمية ومن متلف  اجلامعات واحلوزات  معلام من  بمشاركة )20(  القرآن  معلمي  السابعة إلعداد  الدورة   *
تضمنت دروسا يف أحكام التالوة النظرية والعملية وطرائق احلفظ وأساليب التدريس مع حفظ جزء عم والتدريب عىل املوشحات 

القرآنية حيث توفر الدار للطلبة الطعام والسكن مع تنظيم جدول برنامج العبادة اليومي.

وقفة مع نشاطات فرع دار القرآن الكريم 
في إندونيسيا

على مدى ش���هرين متتاليين، تواصلت النشاطات والفعاليات القرآنية في دار القرآن فرع إندونيسيا 
التابع للعتبة الحس���ينية المقدس���ة في إقامة األمسيات والمس���ابقات القرآنية والدورات التعليمية 

التي تهدف إلى نشر ثقافة القرآن الكريم وإيصالها إلى كل أنحاء العالم.
النش���اطات القرآني���ة بدئ���ت بتاري���خ )18 / 2 / 2016( وانتهت بتاري���خ )23 / 4 / 2016(، وتأتي بعَد 
االتفاقيات والبروتوكوالت القرآنية بين األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة والجهات المعنية 
في إندونيسيا، وضمَن النشاطات الفعالة لفرع الدار في إندونيسيا والتي ابتدأت بها الدار من مرقد 
اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم( وانطلقت بها صوب العالم حيث من المؤمل له مواصلة البرنامج 
التبليغي القرآني في ش���هر رمضان القادم واس���تمرار المشاركات في مس���اجد اندونيسيا والدول 
المجاورة مثل )تايلند، الفلبين وس���نغافورا(، مجلة )األحرار( ارتأْت الوقوف أمام هذه النش���اطات 

الفّذة وإلقاء الضوء عليها:  
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* إقامة حفل خترج الطلبة من )الذكور واإلناث( الذين أمتوا حفظ جزءين من القرآن الكريم يف مقر الدار تضمن فعاليات للطلبة 
املتخرجني , إضافة إىل متابعة سري دورات التحفيظ املقامة يف مقر الدار عىل مدار السنة.

* مشاركة طلبة الدار يف احلفل الذي أقامته مؤسسة فاطمة بمناسبة مولد الزهراء )عليها السالم( بتالوة مجاعية وموشحات والئية 
نالت إعجاب احلارضين.

* اللقاء مع شخصيات عديدة وبحث آليات التطوير لألنشطة القرآنية ومنهم:
- السيد حسني العطاس: مدير قناة وإذاعة صلة الرحم وإمام مسجد اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه(.

- السيد حسني شهاب: مدير حوزة الصديقة )عليها السالم( وعضو اهليئة االستشارية لدار القرآن الكريم.
- السيد حممد بن علوي: املرشف عىل املعهد اإلسالمي يف بانغيل.
- السيد عبد الرمحن العيدروس: املرشف عىل جامعة مدينة العلم.

- السيد أمحد املهاجر: مدير مؤسسة فاطمة )عليها السالم(.
املبدئية جتاه العراق وشعبه. بيته وتقديم الشكر عىل مواقفه  – زيارة السفري اإلندونييس سيفزين نور الدين يف 

* من اجلدير ذكره اّن النشاط القرآين لدار القرآن الكريم فرع اندونيسيا التابع للعتبة احلسينية املقدسة بفضل اهلل تعاىل اثبت نجاحا 
كبريا, وهناك اقبال لدى الكثري للدخول يف دوراهتاا لتخصصية إلعداد الكوادر القرآنية, وكذلك لتحفيظ وتعليم االطفال من )الذكور 
واالناث( حيث خترج من الكوادر )175( معلام ومعلمة من مؤسسات وجامعات ومن مدن وجزر متلفة ومذاهب اسالمية متعددة 
من بينهم اساتذة وائمة مساجد وحمكمون دوليون يف جمال القرآن وكام هو مبني يف اخلارطة املرفقة, كام بلغ عدد االطفال الذين يتعلمون 
اندونيسيا تعد اآلن )Yayasan( أي  القرآن الكريم فرع  الدار )200( حافظ وحافظة خالل العامني املاضيني.. كام ان دار  داخل 
مؤسسة لديا اعرتاف رسمي من احلكومة, وقد زارها وفد من وزارة الشؤون الدينية واطلع عىل أنشطة الدار التي وضعت عىل شكل 

معرض داخل القاعة الوسطية يمثل جانبا من الدورات واالنشطة التي اقيمت وكانت مورد اعجاب اجلميع.

* الدورة التأهيلية الثامنة إلعداد معلامت القرآن بمشاركة )18( معلمة من العاصمة جاكارتا ومدينتي بانغيل وسوربايا وأقيم حفل 
خترج للدورتني بحضور شخصيات دينية وتم توزيع الشهادات عىل املشاركني.
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أهل  وس��رية  بذكرى  االحتفاُء 
مستمٌر  السالم(  )عليهم  البيت 
قلوب  يف  ح��ّب��ه��ْم  ب��اس��ت��م��رار 
ماذا  ولكن  ومواليهم،  شيعتهم 
عن تلك اجلهود الرامية للتأسيس 
سنوية  وكرنفاالت  ملهرجانات 
عاملية لنفس الغرض؟.. بالتأكيد 
تستطيع إيصال فكرهم وثقافتهم 
إىل كّل العامل، وهذا ما يروم إليه 
الذي  السنوي  اهلل  بقية  مهرجان 
مسجد  يف  التاسعة  بنسخته  أقيَم 

السهلة املعّظم.
املهرجان املقام شهد حضورًا هبيًا 
من العلامء األجالء واألكاديميني 
واملثقفني،  واإلعالميني  واألدباء 
اجلميع حوَل  اجتامع  منه  والغاية 
احتفاًء  امل��ه��دوي  الفكر  مائدة 
)عجل  املنتظر  املهدي  باإلمام 
عرب  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل 
بينها  من  وفنية  ثقافية  فعاليات 
عمر  سنّي  بعدد  شموع  إيقاد 
السالم(،  )عليه  الغائب  اإلم��ام 

فضاًل عن إقامة اجللسات البحثية 
املهدوية؛  القضية  تناقش  التي 
م��ع اف��ت��ت��اح م��ع��رض )ال��ص��ور 
اكثر  ضّم  الذي  الفوتوغرافية( 
فيها  ش��ارك  ص��ورة(   100( من 
املصّورين  م��ن  كبرية  جمموعة 
الكلامت  إلقاء  املحرتفني وايضًا، 
بموضوع  وتزينت  تكللت  التي 
وانتظار  والغيبة  املباركة  الوالدة 
اهلل  )عجل  املنتظر  اإلمام  ظهور 

تعاىل فرجه الرشيف(.
يقام  سنويًا،  وكعادته  املهرجان 
مل��دة ث��الث��ة أي���ام، وجي���ذب إليه 
بالثقافة  املعنينَي  من  كبريًا  عددًا 
املوضوعات  لتناول  والبحث 
القضية  يف  تصّب  التي  املختلفة 
عن  فضاًل  العظمى،  املهدوية 
للجميع  عامة  تكون  الدعوة  أن 
ليطّلَع ويعرف املوالون واملحّبون 
زماهنم  إم��اِم  شخصية  عن  أكثر 
واملسري  لظهوره  التهيؤ  وكيفية 
يمأل  وهو  العظيمة  رايته  خلف 

األرض قسطًا عداًل بعدما ملئت 
ظلاًم وجورًا.

وي��رى األم��ني اخل��اص ملسجد 
ال��س��ه��ل��ة امل��ع��ظ��م، ال��دك��ت��ور 
هكذا  »إق��ام��ة  ان  امل���دين  م��رض 
م��ه��رج��ان��ات م���ن م��س��ؤول��ي��ة 
واملراقد  العتبات  عىل  القائمني 
واملقامات املقدسة، احتفاًء بأهل 
ومنهم  السالم(  )عليهم  البيت 
إمام الزمان املهدي املنتظر )عليه 
بقضيته«،  والتعريف  السالم( 
هذا  يف  تكمن  طبعًا  وأمه��ي��ت��ه 
فيه  ابتيل  ال��ذي  احل��رج  الوقت 
اهلدامة  األفكار  بتوارد  املؤمنون 
الكثريين  وحم��اول��ة  واملضللة 
واإلمام  الغيبة  شأن  من  التقليل 
املنتظر وقضية السامء التي حيملها 

للعامل.
وي��ؤك��د س��امح��ة ال��س��ي��د ع��الء 
الوقف  دي��وان  رئيس  املوسوي 
مسؤولية  »هنالك  ان  الشيعي، 
كربى تقع عىل عاتقنا اليوم تتمثل 

بنقل االمانة اىل اجليل التايل وهي 
امانة الوالء ألهل البيت )عليهم 
صاحب  معرفة  وأمانة  السالم(، 
االخالقية  الثقافة  وامانة  االمر 
)عليهم  البيت  ألهل  الصحيحة 
عن  تلقيناها  التي  وهي  السالم( 
وامهاتنا  ابائنا  من  السابق  اجليل 
وحوزاتنا  وعلامئنا  وخطبائنا 
السؤال  لكن  هكذا  واصبحنا 
نحفظ  لكي  فعلنا  م���اذا  امل��ه��م 
املستقبل  وجيل  احل��ارض  جيلنا 
وهل نقلنا هلم االمانة بشكل تام 
وصحيح؟ هذا ما جيب ان نفكر 
وخصوصا  عنده  ونتوقف  فيه 
هذا اجليل مبتىل بكثري من االفاق 
وسائل  مجيع  ام��ام��ه  وفتحت 
االن  الطفل  ان  حيث  االع��الم 
والشاب والفتى يعرفون الصغرة 
منفتح  االن  واجلميع  والكبرية 
ووسائل  االع��الم  وسائل  عىل 
وان  االج��ت��امع��ي  ال��ت��واص��ل 
حزما  بيوتنا  اىل  ترد  املعلومات 
املعلومات  واالف  هلا,  احصاء  ال 
وال  ابنائنا  ع��ق��ول  اىل  ت��دخ��ل 
الن  ذل��ك  ن��راق��ب  ان  نستطيع 
ازدادت  ولذا  مفتوحة،  الشبكة 
املشكلة فيجب علينا ان نرجع اىل 
واقع احلال ونعالج املشكالت«.

هل قرأَت عن مهرجان بقية اهلل السنوي؟
األحرار/ قاسم عبد الهادي

العطاء الحسيني 
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قبة االمام الحسين )عليه السالم(  
تختص بكرامة لنفسها

للمرقد  كيل  وبناء  اعامر  اخر 
السلطان  ي��د  ع��ىل  ال��ط��اه��ر 
الشيخ  ابن  الدين أويس  معز 
حسن اجلالئري الذي توىل يف 
)عام 757 ه�( سلطة العراق 
حسني  السلطان  أخيه  بعد 
اإلمام  حرم  وبنى  الصغري، 
احلسني )عليه السالم( وأقام 
نصف  شكل  عىل  قبة  عليه 
هو  كام  بأروقة  حماطة  دائ��رة 
اليوم، وقد بورش  عليه احلال 
ه�(   767 )ع��ام  يف  بالعمل 
أويس  بن  أمحد  ابنه  وأكمله 
واالع��امر   ، ه���(   786 )سنه 
يد  عىل   )1032( سنة  الثاين 
حيث  الصفوي  عباس  الشاه 
النحاس  م��ن  شباكًا  وض��ع 
القبة  وّزي��ن  الصندوق  عىل 
بحجارة القاشاين، اضافة اىل 
ذلك زار السلطان مراد الرابع 
بتبييض  العثامين كربالء وأمر 
باجلص  اخل���ارج  م��ن  القبة 
واالع���امر   )1048( س��ن��ة 
)1135(أم��رت  سنة  الثالث 
عام  بتعمري  شاه  نادر  زوجة 
وأنفقت  احلسيني  املشهد  يف 
الشاه  أم��ر  ط��ائ��ل��ة،  أم����وااًل 
بتذهيب  ال��ق��اج��اري  حممد 
ب��ال��ذه��ب  فكسيت  ال��ق��ب��ة 
وذلك سنة )1211ه�(، ويف 
بناية  تداعت   )1227( سنة 

كربالء  أهايل  فكتب  املشهد 
شاه  عيل  فتح  السلطان  إىل 
ال��ق��اج��اري خي��ربون��ه ب��رتدي 
فأمر  وتداعيها  القبة  حالة 
صفائح  وتبديل  بتجديدها 
يرشف  من  وأرس��ل  الذهب 
الرتميم،  وعمل  اإلنفاق  عىل 
جدد   )  1273( سنة  ويف 
شاه  الدين  ن��ارص  السلطان 
القبة احلسينية  بناء  القاجاري 

وقساًم من التذهيب.
ال  ك���ان  حينها  يف  ال��ب��ن��اء 
ي��وج��د م���ادة احل��دي��د هل��ذا 
بالنسبة  البناء  اسلوب  يكون 
اقواس  شكل  عىل  للسقوف 
وتتحمل  تثبت  حتى  وقبب 
ما  واخ��ر  عليها  يوضع  م��ا 
االستعانة  هو  استخدامه  تم 
ب��اخل��ش��ب ال��ص��اج الن���ه ال 
ي��ت��ع��رض حل���رشة االرض���ة 
اخشاب  وج��دت  وبالفعل 
القبة  حت��ت  وض��ع��ت  ص��اج 

عمرها تقريبا )200 ( سنة .
ت��ع��رض��ت ه���ذه ال��ق��ب��ة اىل 
يمكننا  خارجية  م��ؤث��رات 
اجي��ازه��ا يف ث��الث ن��ق��اط ، 
من  اجلوية  التاثريات  االوىل 
والعواصف  االمطار  حيث 
والثاين   ، وال���ربق  وال��رع��د 
االع���ت���داء ال��غ��اش��م ل��زم��رة 
ال��ب��ع��ث ع��ىل ال��ق��ب��ة وذل��ك 

طالما تحققت الكرامات تحت قبة الحسين) عليه السالم( فان هذه المرة حققت القبة كرامة لنفسها
عندم���ا نقرا تاريخ بن���اء القبة الطاهرة وماهي عليه االن فاننا س���نتيقين بان لهذه القبة كرام���ة يقرها ذوو االيمان 

واصحاب العقول
االن تجري عملية صيانة للقبة الش���ريفة وما حولها وتحديدا من جهة صريح الشهداء االطهار ، وتتجسد الكرامة بان 
ه���ذه القبة تس���تند على اقواس ووزنها )1200 طن( حس���ب ما افاد العاملون عليها ، وم���ن خالل تحليل بعض مواد 
البناء القديمة للقبة وجد ان لها) ثالثة اعمار ( فمنها من عمرها تقريبا )800 سنة ( ومنها عمرها )400 سنة( ومنها 
عمرها بحدود )200 سنة( ، هذه االعمار عندما نعود الى الوراء لنعرف مراحل اعمار الروضة الحسينية المقدسة فان 

التاريخ يثبت صحة هذه االستنتاجات 
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الشعبانية  االنتفاضة  ابان  بقصفها 
وال��ث��ال��ث   ،)  1991 س���ن���ة) 
بالقرب  حدثت  التي  التفجريات 
سقوط  بعد  املقدس  الرضيح  من 
اهتزازات  اىل  ادت  والتي  الطاغية 

قوية 
هذه التاثريات البد هلا من ان ترتك 
العمر  القبة وهي هبذا  ما عىل  اثرا 
البنايات  كانت  ف��اذا  البناء،  من 
منها  والبعض  تصدعت  احلديثة 
هدمت وهي بعيدة عن التفجريات 
مسلح  ب��ن��اءه��ا  ان  م��ن  ب��ال��رغ��م 
القوة واملتانة  فيها من  بناء  وبمواد 
تفجريات  هب��ك��ذا  تاثرها  جيعل 
يكون اقل مما حصل، فكيف ببناء 
قبل) 800( سنة وباملواد املتعارف 
عليها يف حينها مع عدم استخدام 
بطريقة  القبة  بناء  ت��م  احل��دي��د؟ 
يف  اهلندسية  للخربة  وفقا  هندسية 
مسندة  جعلت  اهنا  بحيث  وقتها 
عىل اقواس بناء قوية لكي تتحمل 
وزن القبة ) 1200طن( واضيف 
اليها يف مراحل االعامر التي ارشنا 
القبة  حتت  اخشاب  وض��ع  اليها 

ليزيد من متاسكها.
حصلت  ال��ت��ي  ال��ك��رام��ة  م��اه��ي 

للقبة؟
ب���راي امل��ه��ن��دس��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
مرشوع صيانتها ان االقواس التي 
حتمل القبة قد تفطرت من احدى 
مما  كبرية  شقوق  وحدثت  جهاهتا 
القبة  من  اجلزء  سقوط  اىل  يؤدي 
سيد  انفاس  ان  اال  عليها  املتكئ 
الشهداء وكرامة من اهلل عز وجل 
القبة من هذا اجلزء بقيت ثابتة  ان 
وجهة  من  وه��ذا  سقوط  غري  من 
للبناء  يمكن  ال  انه  العلمية  نظرنا 
ان يبقى هكذا من غري سقوط بعد 
الشكل  هبذا  عليه  يستند  ما  تفطر 

اال بتدخل غيبي. 
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العاملني  يف  ينثال  ا�سمك  و�سدى  القلوب،  من  يناح  مبا  الأك���ُف  تعلُو 
الطاهر بطف كربالء،  من دمك  وال�سماء بقطرة  الأر�ض  به  اخ�سرت 
نزفها الريح ثورة ل ت�سبهها ثورات الكون املت�سارعة، توقفت جميعها 
�سيدي  ثورتك  اإل  واملكان،  للزمان  �سورة  ووثقت  الكلمات  حدود  عند 
ال�سماء، وخلدت  حاكت مبداها كل الأجيال، ومل يحجب عنها ربوات 
با�سمك  مقروءة  واأ�سبحت  فاأم�ست  الر�سون،  معها  وتالقحت  باأر�سها 
البعد بها �سوتا كربالئيا تنهار  امل�سافات، في�سمو  امتداد  مكتوبة على 
به ورثة قاتليك، ومن �سار على م�سارهم، واخلائفون من امتداد ثورتك 
التاريخ  اأرك��ان  كل  �سوتك  �سدى  فمالأ  خلودك،  واأ�سرار  ا�سمك،  وعلو 

وعوامل الوجود، ورفع اهلل تعاىل ذكرك..
النجاة  و�سفن  واأخيك،  واأمك  واأبيك  ال�سيد اخلالد كخلود جدك  اأيها 
وفكر  عا�سقيك،  ب��ذراع  �سوتك،  ي�سمعون  ب��داأوا  وبنيك:  ذريتك  من 
ب�سفينتك  واملبحرين  املنتظرة،  لدولتك  املوؤ�س�سني  ال�سابرين،  الرجال 
ال�سطان  على  عهدا  الريح  كتبته  كربالء،  ببحر  لك  الأول  الدم  منذ 
الإم��ام،  دول��ة  عن  رج��وع  ول  الثاأر  من  منا�ض  ل  والأر���ض،  والأ�سجار 
�سعلة  حمل  يف  ي�ستمروا  اأن  طفك،  و�سهداء  وبدمك  با�سمك  اأق�سموا 

الطف،ليفزعوا بها م�ساجعهم يف ليايل ال�ستاء، وبلظى حرارة ال�سيف، 
للزائرين،  ومالذا  للطالبني،  و�سفاء  للعابرين،  اأمانا  تربتك  تزل  ومل 
اأرواحهم خ�سوعا، ليلتقطوا  اأكفهم حتت قبتك، فتطري غمائم  يقلبون 
هدية الدعاء امل�ستجاب، ليتحرروا من �سلطة الوهم، ويدخلوا يف ظالل 
الرحمة والقبول يف ملتقى عا�سقيك ل افرتاق بعده، خاليا من الأماين 
بذكرك،  يلهجون  با�سمك،  مرتمنني  بعطرك  متعطرين  والرغبات، 
ا�ستباح  من  وكل  قاتليك  يلعنون  ع�سقا،   الدموع  به  تبوح  ما  مطرزين 

حرمك.
يا �سيد ال�سهداء، يا حذري من ال�سكوى ويا �سالحي عند تهوري، على 
اأر�سك قيام ثورة جديدة "كفائية" اجلهاد حّجمت من يريد اأن ي�ستتنا 
جتهز  حتى  التكفرييني  حمل  من  تتخل�ض  اأن  كادت  ما  واإمي��ان،  بقوة 
املع�سومني من ذريتك،  اأحمال  اأحمال ثورتك، وحينا  لآخر، واأحمالها 
الذي  "رم�سان"  اهلل  �سهر  فبحق  كثرية،  اأحيانا  احل�سينيني  واأحمال 
انزل فيه القراآن هدى للنا�ض، الب�ض املجاهدين تاج الن�سر، واحفظهم ، 
و�ساطرهم حلظة الفتخار با�سمك فكل خطوة يخطوها ي�سدح �سوتك 

وترفرف رايتك. 

تعلُو األكُف
 بما ُيناح من القلوب

حيدر عاشور 
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رحيم الشاهررمضاُن الوجع العراقي!

)رم���������������������س����������اُن( ج������������اء و������س�����ع�����ب�����ن�����ا ي�����ت�����������س�����وُر

اأم���������������س�������ى واأ���������س��������ب��������ح ك�����ب�����������س�����ه ب������ف������م ال������ذئ������ا

خ������م�������������س������ون �������س������ع������ب������ان������ا ون���������ح���������ن م���������وائ���������ٌد

ح����������رن����������ا ب����������������������اأي  ب�������ل�������ي�������ة ن��������ر���������س��������ى ب����ه����ا 

ُم�������ل�������ئ�������ْت م������ق������اب������رن������ا ب��������اأق��������م��������ار الأ���������س��������ى

ت�������رن�������ٌح ال������������ع������������راق  �������س������ع������ب  م����������ن  ي�������ب�������ق  مل 

ف�����������س�����ل�����وا امل�����������س�����ائ�����ب ع��������ن ������س�����ي�����اع ����س���ي���اع���ن���ا 

من�����������س�����ي ع������ل������ى وج������������ع ال�����������زم�����������ان وج�����رح�����ن�����ا 

ك����������اأن����������ُه ال�����������ب�����������الد  يف  غ����������ري����������ب  وط����������ن����������ي 

ي��������ادج��������ل��������ة احل�����������������زن ال��������غ��������ري��������ب مب�����وط�����ن�����ي 

اأي���������������ن ال�����������ع�����������راق م���������ن اخل�������ري�������ط�������ة ب����ع����دم����ا 

)رم�������������������س���������ان( ع���������������ذرا م������اع������ه������دت������ك ه�����ك�����ذا 

وع�����������ل�����������ى امل���������ف���������خ���������خ حل���������م���������ه ي���������ت���������ج���������زُر!

ت�����ه�����������س�����ُر! وح�������ي�������ن�������ا  ح������ي������ن������ا  ت�������ل�������وك�������ه  ب 

ل����������الآك����������ل����������ني و����������س���������وم���������ن���������ا ي������ت������ق������ه������ق������ُر!

ي��������ك��������ُر! ب�������������������الدي  يف  ال���������ب���������الي���������ا  ع����������������دد 

والأر������������������������ض ظ������ل������م������اء وب��������وؤ���������س��������ك م�����ق�����م�����ُر!

ف������ل������ق������د ه���������������وى ح��������ت��������ى ت���������رن���������ح ق�����ي�����������س�����ر!

خم�����������ُر! ل�������ل�������م���������������س�������ائ�������ل   م��������ن��������ا  ي��������ب��������ق  مل 

ق��������د ف�������ا��������ض ج�������رح�������ا ب������ال������ن������زي������ف م���������س����م����ُر!

ي�����ن�����������س�����ُر! م���������ن  م��������ال��������ه  ج������������رح  اأي���������������������وب(   (

ت������ف������ّط������ُر! وال��������ق��������ل��������وب  زارِك  رم���������������س�������ان 

�������ه ُامل�������ت�������ن�������م�������ُر! ن�������������س������ف اخل��������ري��������ط��������ة ل���������������سُّ

ت����������اأت����������ي ت����������������روح و��������س�������اط�������ئ�������ي م������ت������ع������ّك������ُر!
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هو حيدٌر مولى األباة

اأيطيُح عزٌم كاجلبال.. ينهدُّ ُركن املجِد.. موٌت لل�سوؤاِل

حتمًا فذكُر الهول للحال الذي اأرداه اأ�سبه باملحاِل

ي�سري ما هو �سرنا .. حم�ض ارجتال.. تبًا وتبًا للماآِل

حني ال�سحية �سيٌد بٌر به ات�سحت اأ�ساليب ال�سالِل

حني ال�سحية مولنا علٌي .. �سّيد من خري اآِل

اإن الذي يختال دعوتنا زنيٌم حاقد �سفٌر اىل جنب ال�سماِل

عجبًا اأيدري اإن مقتلنا مبقتل من فيه حتدٍ  للُمحاِل

هو حيدٌر موىل الأباة.. و�سر من حّب اجلماِل

هو حب من جعلوا مودته على ُرغم الطغاة �سبيل حاِل

يبقى يقاوم كل ع�سف العاديات.. طودًا ل يبايل

ولأننا وبكل اإميان قوي نعلُم.. كل �سيء للزواِل

حتى اجلماُل.. يذوُب يفنى.. ولأنه ا�سُل الكماِل

فلقد رزئنا حني �سار مولنا ينوُء من الليايل

وهو الذي �سنديُد ذو باأ�ض �سديد ل ُيبايل

اإذ جاء �سرذمة الوجوِد .. �سقي اأ�سحاب ال�سالل

لي�ُسج راأ�سًا يحمُل الأفكار.. نرا�سًا تاأّلق باملعايل

تبًا لكل �ساللة راحت اىل �سوء الفعاِل

فلمولنا ُنفّدي عنَي هذا الكون.. نفدي كل غايل

واهلل لول ا�سمه واهلل لول باأ�ُسه لوله ما كانت معايل

فاإذا بوغد �ساذج جمَع الرذائل ي�سدُر باخلباِل

متتد منه حماقة هي يف عداِد �سقاوِة اجُلهاِل

لكّنه واهلل باٍق يف �سمائرنا على مّر الليايل

سليم كريم كريمش
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ل���������ي���������ل���������َة ال����������������ق����������������دِر اع���������ذري���������ن���������ي
ط������������ف������������ق امل���������������������س����������ك����������ني ُي��������خ��������ف��������ي
ي������������������ا ره�����������������������������ان ال�����������������������س�����������ادق�����������ني
ي������������������ا ري������������������ا�������������������ض ال������������ع������������ارف������������ني
����������ه����������دي ن��������������ظ��������������رة م�����������ن�����������ك ِل���������������������سُ
ع�������ن�������ي  الآلم  مت�������������������������س������������ح 
ي������������������ا ع������������������������������زاء ال���������ب���������ائ�������������������س���������ني 
ي��������������������ا ل���������������������������������واء ال����������ت����������ائ����������ب����������ني 
خ��������������ذ ������������س�����������راب�����������ي خ��������������ذ ط������ع������ام������ي 
ج���������������������د ب�����������ف�����������������������س�����������ل وف��������������ط��������������ام 
ي������������������ا دع������������������������������ام ال�������������������س���������ائ���������م���������ني 
ي��������������������ا ج���������������������������������زاء امل�������������وؤم�������������ن�������������ني 
ل������������������ل������������������ذي ج���������������������اف���������������������اك ب��������������ور 
ع�����������������������س�����������رة م����������������ن ����������س���������ه���������ر ط������ه������ر 
ح�������ت�������ى  ل�������������ل�������������م�������������رء  ي�������������������������رى  ل 
م��������������ه��������������د ق������������������������������������������راآن ووح���������������������ي 
������������س�����������ل�����������وة ال�������������������داع�������������������ي لأم�����������������ر 
ل��������ي��������ل��������ة ال�������������ق�������������در ا���������س��������م��������ح��������ي يل 
خ����������ط����������ب����������ت����������ي وامل�������������������ه�������������������ر غ�������������ال 
ق�������������������د ط�����������ل�����������ب�����������ت ال����������������ي����������������د مم�������ن 
ف�������������ارح�������������م�������������ي م������������ن������������ي غ������������رام������������ا 
ف�����������������اأن�����������������ا ق����������ي���������������������ض ال����������ت����������ح����������ري 
ه������������������������������ذي ل�������������ي�������������ل�������������ة ع������������م������������ري 
ل�����������������������س�����������ت جم�������������ن�������������ون�������������ا ول����������ك����������ن 
ف�������������������������������س���������������الم اأن������������������������������������ت ح��������ت��������ى 

ف������������ال������������ه������������وى اأج�����������������������������رى ل���������������س�������اين
�������������س������������ر ح������������������ب ق������������������د َي�����������������������������َراين
ي�����������������ا ُب����������������������������������راق ال�����������������س��������اب��������ق��������ني
ي�����������������������ا م������������������������������الذ اخل�������������ائ�������������ف�������������ني
ول�������������ه�������������ي �����������س����������وق����������ي َوَوج�����������������������������دي
والأ��������������������س�������������������ى ت��������ف��������ن��������ى وت�������������������ردي
ي������������������ا رج������������������������������اء ال���������ي���������ائ�������������������س���������ني
ي��������������������ا وع��������������������������������اء ال����������ط����������ال����������ب����������ني
خ�������������������ذ ف�������������������راغ�������������������ي وم�����������ن�����������ام�����������ي
ج���������������������د ب��������������و���������������س��������������ل وه��������������ي��������������ام
ي������������������ا و�������������������س������������������ام ال���������ق���������ائ���������م���������ني
ي���������������������ا ع������������������ط������������������اء امل������������وق������������ن������������ني
ل����������������ل����������������ذي اأح�����������������������ي�����������������������اك ح�������������ار
اأن����������������������������ت ف����������ي����������ه����������م ن�����������������������ور ب������������در
ي�������������������س���������ق���������ل ال������������ق������������ل������������ب ب���������ذك���������ر
حل���������������������د �������������س������������ي������������ط������������ان وب�����������غ�����������ي
ع�����������������س��������م��������ة ال���������������������س����������اع����������ي ل�����ن�����ه�����ي
اأم���������ل���������ي ك���������ي���������ف  اأدري  ل�����������������س��������ت 
ف������������ارح������������م������������ي ف�������������ق�������������ري وع�������ي�������ل�������ي
ف�������������������س���������ل���������ه ف������������������������وق ����������������س���������������وؤايل
واق������������ب������������ل������������ي م����������ه����������ر ال����������و�����������س����������ال
وال������������ل������������ي������������ايل ال��������ع�����������������س��������ر ق��������������دري
ف������������اف������������رح������������ي ل���������ي���������ل���������ي و������������س�����������ري
َج������������������نَّ َل����������ْي����������َل����������ى َل�������������ْي�������������ُل ِوت���������������ري
ي������������ب������������ت������������دي م����������ط����������ل����������ع ف���������ج���������ري

ليلَة القدِر 
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مواهُب وِحرف..
 ابداعات فنية أفرزتها دورة 

)جابر بن عبد اهلل االنصاري( للمكفوفين

جملة )االحرار ( سلطت الضوء 
يف  التطويري  اجلانب  هذا  عىل 
االستاذة  عنه  فقالت  ال��دورة، 
م��درب��ة من   ) )خ��ل��ود حم��م��د 
ب��راي��ل  ملنظمة  ت��اب��ع��ة  ب��غ��داد 
تم  ال��دورة  اثناء  للمكفوفني: 
كثب  ع��ن  املكفوفني  مراقبة 
عىل  انطوائي  ه��و  م��ن  فهناك 
نفسه والبعض االخر خيتلط مع 
عالية  بروح  ويتعامل  املجتمع 
نتيجة وعي عائلته يف خلق جو 

اجتامعي له، مضيفة ان الدورة 
بكوادرها التدريبية ركزت عىل 
نفسه  عىل  املنطوي  املكفوف 
تتعلم..؟  ان  حتب  ماذا  فتسأله 
ت��ف��ع��ل..؟  ان  حت��ب  م���اذا  او 

يعمل  ان  حيب  منهم  فالبعض 
البسيطة  املنزلية  االعامل  بعض 
االدوات  بعض  ب��اس��ت��خ��دام 
بعض  او  ال��ورق  من  البسيطة 
واستخدام  البالستيكية  القطع 
املواد،  من  وغريها  السيلكون 
باخلياطة  رغ���ب  واغ��ل��ب��ه��م 
املجال،  هذا  يف  موهبة  ولديم 
مثاًل  الطالب  بعض  ان  اضافة 
ال��رس��م حيث  اح���ب  ي��ق��ول 
او  ش��ج��رة  ي��رس��م  ان  حي���اول 
حيث  ذل��ك  غري  او  عصفورا 
بالرسم  خاص  نايلون  لديم 
بواسطة  الرسم  ويتحسسون 
البعض منهم رسم   ً اليد فمثال 
فكرهتم  ينمون  فبدؤوا  نخلة 
ورغبة  اخلياطة،  ويف  الرسم  يف 
احل��اس��وب،  تعلم  يف  ك��ب��رية 

فكرة  يأخذ  املجتمع   ان  مبينة 
ان  يستطيع  انه ال  الكفيف  عن 
يفعل شيئا بينام عىل العكس ان 
كثرية  مواهب  لديه  الكفيف 
نستطيع ان نكتشفها من خالل 
ان   اىل  مشرية  معه،  التعامل 
بعض العوائل لألسف الشديد 
وخصوصًا االباء اذا كان لديم 
وعدم  بإمهاله  يقومون  كفيف 
امهية  اىل  منوهة  ب��ه،  االه��ت��امم 
خالل  من   املكفوفني  تشجيع 
اجل  من  هلم  املعارض  اقامة 

ابراز مواهبهم وطاقاهتم  فيها.
فيام قالت الكفيفة )قبس سعيد 
دراسات  بكلوريوس  عباس(  
ان  بابل:  حمافظة  من  قرآنية  
االمانة  تقيمها  التي  ال��دورات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 

أف���رزت دورة )جابر بن عب���د اهلل االنصاري( للمكفوفين التي 
اقامتها ش���عبة النش���ر في قس���م اعالم العتبة الحس���ينية 
المقدس���ة على قاعات مجمع س���يد الش���هداء)عليه السالم( 
والتي اس���تمرت لم���دة اس���بوعين، العديد م���ن  المواهب 
ك�الخياطة، والتطريز، واس���تعمال الم���واد التالفة كالجرائد 
وتحويلها الى مواد جميلة كالتحفيات واس���تعماالت  منزلية 

وشخصية( وغيرها من األمور..

ي
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مواهُب وِحرف..
 ابداعات فنية أفرزتها دورة 

)جابر بن عبد اهلل االنصاري( للمكفوفين

من  العديد  يف  املكفوفني  تنفع 
املجاالت حيث امهها تعليمهم 
برايل،  بلغة  والكتابة  القراءة 
احل���روف  تعلم  اىل   اض��اف��ة 
باحلاسوب  ودروس  واألرقام 
بواسطة  استخدامه  وكيفية 
اىل  مشرية   ، الناطق  الربنامج 
اهلل  عبد  ب��ن  )ج��اب��ر  دورة  ان 
االنصاري( استحدثت، تطوير 
وتعليمهم  املكفوفني  قابليات 
التي  واليدوية  املنزلية  االعامل 
العملية  حياهتم  يف  تساعدهم 
قالت  جهتها  ومن  والتعليمية. 
 ) عيل  حممد  )ميادة  االس��ت��اذة 
 / النفس  علم  بكلوريوس 

جامعة كربالء: ان دورة )جابر 
كانت  االنصاري(  اهلل  عبد  بن 
للمكفوف  ت��ط��وي��ري��ة  دورة 
باالختالط  له  سمحت  حيث 
واملجتمع  اخلارجي  العامل  مع 

مبينة  امل��ب��رص،  ح���ال  ح��ال��ه 
حتمل  يل  بالنسبة  ال���دورة  ان 
اشرتكت  حيث  الثاين  الرقم 
ب���ال���دورة ال��س��اب��ق��ة وق��دم��ت 
لرشحية  تقديمه  استطيع  م��ا 

احلالية  ال��دورة  اما  املكفوفني، 
كبرية  فسحة  منحتني  ف��ق��د  
ب�)لغة  خاصة  والتعليم  للتعلم 
وكيفية  واحل��اس��وب(  الربايل 
الربنامج  بواسطة  استخداماته 
اط��الق  اىل  اض��اف��ة  ال��ن��اط��ق، 
االعامل  يف  املكفوف  مواهب 
واحلياكة  واملنزلية  ال��ي��دوي��ة 

وب��ع��ض االع����امل االخ���رى، 
مميزة  كانت  ال��دورة  ان  منوهة 
كبريا  تعاونا  وخلقت  وممتازة 
واألخ��وات  االخ��وة  مجيع  مع 
يف  االستمرار  ي��ودون  الذين  
مثل هكذا دورات تطويرية من 
اجل ابراز مواهبهم وتطويرها.  
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املوضوع  يبدو  األوىل  للوهلِة 
مدهشا ال يصدق، فهل يمكن 
بعض  يف  لعنا  ي��ورد  لكتاب 
أن  والنصارى  لليهود  أبوابه 
بعض  يف  هلم  تروجيا  يتضمن 
باب  يف  احلال  هو  كام  أبوابه؟ 
التالية  ال��رواي��ة  يف  الذبائح! 
نسب  »ال��ذب��ائ��ح«  كتاب  ويف 
عليه  اهلل  )ص���ىل  ال��ن��ب��ي  إىل 
عىل  ذبح  ما  حلوم  أكل  وآل��ه( 
األصنام! فروى: »حّدثنا معىل 
العزيز -  أسد، حدثنا عبد  بن 
أخربنا   :- املختار  اب��ن  يعني 
أخربين  قال:  عقبة  بن  موسى 
حيدث  اهلل  عبد  سمع  أنه  سامل 
عن رسول اهلل: أنه لقي زيد بن 
عمرو بن نفيل بأسفل بلدح - 
وذاك قبل أن ينزل عىل رسول 
اهلل الوحي - فقدم إليه رسول 
أن  فأبى  حلم،  فيها  سفرة  اهلل 
يأكل منها، ثم قال: إين ال آكل 
مما تذبحون عىل أنصابكم، وال 
آكل إال مما ذكر اسم اهلل عليه«!

يف  أي��ض��ا  نالحظه  م��ا  وه���ذا 
الرواية التي تقول:

1 - حدثني إبراهيم بن املنذر: 
فليح، حدثني  بن  حدثنا حممد 
أب، عن هالل بن عيل من بني 
بن  عطاء  عن  لؤي،  بن  عامر 
يسار، عن أب هريرة ريض اهلل 
عنه، عن النبي )صىل اهلل عليه 
وسلم( قال: »من قال أنا خري 
من يونس بن متى فقد كذب«.
حييى  حدثنا   -2 قوله:  وك��ذا 
بن بكري، عن الليث، عن عبد 
بن أب سلمة، عن عبد  العزيز 
األعرج،  عن  الفضل،  بن  اهلل 
عن أب هريرة قال: بينام يودي 
هبا  أع��ط��ي  سلعته  ي��ع��رض 
والذي  ال  فقال:  كرهه،  شيئًا 
البرش  ع��ىل  م��وس��ى  اصطفى 
األن��ص��ار  م��ن  رج��ل  فسمعه 
فقام فلطم وجهه، وقال: تقول 
عىل  موسى  اصطفى  وال��ذي 
عليه  اهلل  )صىل  والنبي  البرش 

وسلم( بني أظهرنا!

ف��ذه��ب إل��ي��ه ف��ق��ال: ي��ا أب��ا 
فام  وعهدا  ذمة  يل  إن  القاسم! 

بال فالن لطم وجهي؟!
وجهه«؟  لطمَت  »مل  ف��ق��ال: 
)صىل  النبي  فغضب  فذكره، 
حتى  )وآل��ه((  وسلم  عليه  اهلل 
»ال  ق��ال:  ثم  وجهه  يف  رؤي 
فإنه  اهلل;  أنبياء  بني  تفضلوا 
من  فيصعق  الصور  يف  ينفخ 
األرض  يف  ومن  الساموات  يف 
فيه  ينفخ  ثم  اهلل،  شاء  من  إال 
األخرى فأكون أول من بعث، 

فإذا موسى آخذ بالعرش!
بصعقته  أحوسب  أدري  فال 
قبيل؟!  بعث  أم  الطور؟  يوم 
من  أفضل  أحدا  إن  أقول  وال 

يونس بن متي«!
3 - ويف رواية »كتاب الرقاق« 
: . . . فقال رسول اهلل ) صىل 
اهلل عليه وآله( »ال ختريوين عىل 
يصعقون  الناس  فإن  موسى; 

يوم القيامة . . . الخ«.
أكثر من سبعة  4 - وروى يف 

موارد ، قوله : » ال ينبغي لعبد 
يونس  من  خري  أنا   : يقول  أن 

بن متي » .
اخلصومات   « كتاب  ويف   -  5
: » ال ختريوا بني  فقال   .  .  .  «
الناس يصعقون  فإن   ، األنبياء 

يوم القيامة . . . الخ ».
الرواية  هذه  عىل  الرشوح  ويف 
املحب  تكلم  ت��أوي��ل��ه��ا  ويف 
أحد  ي��ق��در  فلم   ، واملبغض 
ذلك  يف  عنه  يدافع  أن  منهم 
باملغالطات  ابتلوا  قد  وإهنم   ،
لقد  حتى   ; الواضحة  البينة 
ال  م��ن  سبيل  بعضهم  سلك 
يدافع عنه ، فرصح بالبطالن !

بأهنا  ابن حجر  اعرتف احلافظ 
عىل  موسى  فضيلة  عىل  ت��دل 
وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
وق��ال: »ف��إن ك��ان أف��اق قبله 
فهي فضيلة ظاهرة ، وإن كان 
يصعق  فلم  اهلل  استثنى  مم��ن 

فهي فضيلة أيضا...«!

اإلسرائيليات في صحيح البخاري!!

كاتٌب وكتاٌب

من كتاب )البخاري وصحيحه( للشيخ حسين الهرساوي

)شرُح األخبار في فضائل األئمة األطهار(..
  جوهرُة المؤلفات
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أن  يمكُن  ك��ت��اب  يدينا  ب��نَي 
عمل  إذ  )اجلوهرة(  عليه  نطلق 
التحري  عىل   )16( ال�  بأجزائه 
وال��ت��ق��ّ� ح���ول األح��ادي��ث 
البيت  أهل  فضل  عن  املروية 
كتاب  وهو  السالم(،  )عليهم 
فضائل  يف  األخ���ب���ار  )رشح 
أب  للقايض  األط��ه��ار(  األئمة 
حنيفة النعامن بن حممد التميمي 
 363( س��ن��ة  امل��ت��وىف  امل��غ��رب 
هجرية(، وقام بتحقيقه العالمة 

السيد حممد احلسيني اجلاليل.
احلديث  أرب��اب  فعل  ما  ومثل 
عرب تصانيفهم بجميع الفضائل 
امل��روي��ة ع��ن ال��رس��ول األك��رم 
بحق  وآل���ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل 
هذا  حذا  فقد  الطاهرة،  عرتته 
النعامن  )القايض  الكبري  املؤلف 
أمحد  بن  منصور  بن  حممد  بن 
املذهب  اإلم��ام��ي  حيون(  بن 
قلنا  لو  غلو  وال  هذا،  كتابه  يف 
عليم  اهلل  )صلوات  األئمة  ان 
عىل  اهلل  أم��ن��اء  ه��م  أمج��ع��ني( 
وهم  أرضه  يف  وخلفاؤه  عباده 
هتتدي  التي  الواضحة  السبل 
التي  النجاة  وسفن  البرشية  هبا 
ال يغرق من ركبها وهم معادن 
علم اهلل وحمط بركاته ال يعرف 
فضلهم وال تدرك منزلتهم وال 

يسع  وال   ، ثناؤهم  ي��وص��ف 
الحد التعرف عليهم بام هم إال 

اهلل ورسوله . 
الكريم  ال��ق��رآن  ن��رى  ولذلك 
قدرهم  وع��رف  فضلهم  أب��ان 
شأهنم،  وأظهر  مقامهم  وبني 
الرسول  قام  أخرى  جهة  ومن 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األعظم 
ببيان مقامهم يف ضمن أحاديث 
أرب��اب  قلنا  ك��ام  مجعها  كثرية 
ومنها  تصانيفهم  يف  احلديث 

هذا املصنف العظيم. 
مجيع  الكتاب  ه��ذا  وي��ت��ن��اول 
وردت  التي  النبوية  األحاديث 
يف حق أمري املؤمنني عيل بن أب 
وإظهار  السالم(  )عليه  طالب 
ومكانته  وك��رام��ت��ه  عظمته 
بعده  وم��ن  باخلالفة  وأحقيته 

أهل البيت )عليهم السالم(.
اجلاليل  املحقق  العالمة  ويقول 
»الكتاب  ه��ذا  ان  مقّدمته  يف 
ال����ذي ب��ني ي��دي��ك م��ن تلك 
اختياره  إىل  ب  حدا  مما  املظاهر 
منذ  ك��ان��ت  وق���د  للتحقيق، 
هواجس  ت��س��اورين  بعيد  أم��د 
تأليف  فكرة  حتفزين  وخلجات 
سفر يف هذا املعنى، وملا وجدت 
زاد  لرغبتي  موفيًا  الكتاب  هذا 
شوقي إليه، وبادرت إىل حتقيقه 

واخراجه إىل عامل الطباعة«.
من  فهو  الكتاب  نسخ  عن  أما 
النسخ،  النزيرة  العزيزة  الكتب 
إضافة  ذلك  يف  السبب  ولعل 
يف  وتفرقه  أج��زائ��ه،  تعدد  إىل 
له،  الناسخني  قلة  هو  البالد 
املعدودون  ناسخوه  يتعّد  فلم 
الفرقة  إىل  املنتمون  باألصابع 
أشد  حترص  التي  اإلسامعيلية 
احلرص للحفاظ عىل كتبها لئال 
عن  خارج  هو  من  عليها  يطلع 
فقد  ذلك  ورغ��م  الفرقة،  هذه 
حثيثًا  اجل��اليل  املحقق  ح��اول 
عىل  حصَل  حتى  مليًا  وجهَد 
بلدان  من  الكتاب  أجزاء  مجيع 

ع�����دي�����دة يف 
يقول  كام  أج��زاء  فهناك  العامل، 
األوربية  املكتبات  يف  وج��دت 
العالمة  له  وأرسلها  صورها 
ال��س��ي��د حم��م��د حسني  احل����اج 
أمريكا  م��ن  اجل��اليل  احلسيني 
وهناك أجزاء عثَر عليها املحقق 
يف مكتبة جامعة طهران، وهناك 
وقف  ومصّورة  خطية  أج��زاء 
املرعيش  السيد  مكتبة  يف  عليها 
تكون  ح��ت��ى  امل��ق��دس��ة،  ب��ق��م 
الرائد  الكتاب  ه��ذا  يف  اليوم 
ال��ق��ّراء األع��زاء إىل  ننبه  ال��ذي 
عنده  الوقوف  ورضورة  أمهيته 

واستفادة الباحثني منه.

اإلسرائيليات في صحيح البخاري!!
من كتاب )البخاري وصحيحه( للشيخ حسين الهرساوي

)شرُح األخبار في فضائل األئمة األطهار(..
  جوهرُة المؤلفات
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رمضان؟!  شهر  ما  أدراك  وما  رمضان  شهر 
هو َشْهر اهلل األكرب وِعيد أوليائه، ومن أعظم 
فرص اخلري عطاًء ورمحة وبركة، ومهام اجتهدنا 
يف التقرب إىل اهلل تعاىل فنحن غالبًا ال نخرج 
عن دائرة التقصري بحق أنفسنا، فنحن ضيوف 
خزائنه  تنقص  ال  )الذي  تعاىل  اهلل  مائدة  أمام 
فيا  إال جودًا وكرمًا(،  العطاء  كثرة  تزيده  وال 

ْل..  أيا الصائم: ِقْف َوتأمَّ
وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىل  النبي  ق��ال   •
َوَنْوُمُكْم  َتْسبيٌح،  ِفيِه  ‘‘َأْنَفاُسُكْم  وسلم( 
هذه  أّدى  من  عىل  ينطبق  وهذا  ِع��َب��اَدٌة،،  ِفيِه 
الفريضة حقها، وهناك -مع شديد األسف- 
إىل  ينقطع  فقد  ال��وق��ت،  خي��رس  مم��ن  الكثري 
مشاهدة برامج التلفزيون التي ال طائل منها أو 
مواقع اإلنرتنيت أو قد يقيض وقته )بجلسات 
أنفاسه  تكون  فهل  اهلل  ذكر  من  فارغة  سمر( 
تسبيحًا؟!.. أو أن يقيض أغلب وقته نائاًم تاركًا 
القرآن وغريها  كقراءة  املستحبات  من  الكثري 
الفرد  أجهد  لو  ما  املستحبة  العبادات  من 
لكثرهتا،  منها  كبريًا  قساًم  يدرك  لن  فأنه  نفسه 

يف  كان  النوم  إىل  وخلد  العبادة  من  تعب  فلو 
عبادة أو قد يكون الفرد صاحب عمل متعب 
ال يقوى معه عىل كثري من العبادات املستحبة 
فمن  املندوبة  واألوراد  األعامل  بعض  فتفوته 

أجهده العمل احلالل كان نومه عبادة.
اهلل  السالم(:«جعل  الزهراء)عليها  قالت   •
الرشك،....والصياَم  من  لكم  تطهريًا  اإليامن 

هو  باإلخالص  وامُلراد  لإلخالص...«  تثبيتًا 
العمل  وراء  من  األسمى  اهل��دف  يكون  أن 
فقط  تعاىل  اهلل  هو  وتوجهًا  وسلوكًا  فكرًا 
التي  اإلنسان  أعامل  دعامة  اإلخالص  وُيعدُّ 
ال ُيقبل العمل إال هبا وجلميع العبادات تقريبًا 
مظهر حركي خارجي وال تنفك - غالبًا - أن 
جيعل  قد  مما  ومسمعهم  الناس  بمرأى  تكون 
أما  بالرياء  تبتىل  أن  بالسوء(  األمارة  )النفس 
الصيام فأبعد عن الرياء وأقرب إىل اإلخالص 
مظهر  ل��ه  يكون  أن  دون  ُي���امرس  باعتباره 

خارجي..
َعاُء  • قال اإلمام الصادق)عليه السالم(: )الدُّ
ِمَن  َفَأْكثِْر  إِْب��َرام��ًا  ُأْب��ِرَم  َبْعَدَما  اْلَقَضاَء  َي��ُردُّ 

ة َوَنَجاُح ُكلِّ َحاَجة  ُه ِمْفَتاُح ُكلِّ َرمْحَ َعاِء َفإِنَّ الدُّ
ُه  َعاِء َوإِنَّ َواَل ُيَناُل َما ِعْنَد اهللِ عزَّ َوَجلَّ إاِلَّ بِالدُّ
ُيْفَتَح  َأْن  ُيوَشُك  إاِلَّ  ُقْرُعُه  ُيْكَثُر  َباٌب  َليَس 
هذا  يف  الواردة  األدعية  أكثر  وما  لَِصاِحبِه(.. 
دعاء  ليلة  ولكل  يوم  فلكل  الكريم،  الشهر 
خاص.. فضاًل عن التعقيبات اخلاصة للصالة 
واألدعية والتسبيحات اليومية النهارية، فضاًل 

عن أدعية ما بعد اإلفطار وأدعية السحر وقد 
ترد  ال  دعوة  للصائم  أن  الروايات  تواترت 
من  تعززه  ملا  األدعية  هبذه  للمبادرين  فهنيئًا 

صلة بمحض اخلري والعطاء..  
أليس  فيه..  شك  ال  يقني  امل��وت   •
وجوهًا  الفتقدنا  حولنا  تأملنا  ولو  كذلك؟! 
نجد  كام  العام،  هذا  يف  اهلل  برمحة  حلقت  قد 
من  منعهم  م���رٌض  أص��اهب��م  ق��د  ال��ب��ع��ض 
-برمحة  ونلنا  بعافية  العمر  بنا  وأمتد  الصيام، 
شهر  من  فكم  الصيام،  رشف  وتوفيقه-  اهلل 
ر أن هذا  رمضاٍن مىض ونحن غافلون، فلو ُقدِّ

آخر شهر رمضان لنا، فامذا نحن فاعلون؟!

ْل.. اِئْم: ِقْف َوَتأمَّ ها الصَّ صلُة األرحام..أيُّ
صادق مهدي حسن
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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.

هدى الشمري 

صلُة األرحام..
واألخوة  واألبناء  اآلباء  منه  املتيقن  والقدر  العرف  يعينه  مفهوم  األرحام 
بصلتهم  اهلل  أمرنا  وه��ؤالء  املبارشون،  وأوالده��م  واالخ��وال  واالع��امم 
لكي  اهلل  من  باألرحام  الوصية  وكانت  معهم  التعاون  علينا  وف��رض 

نحفظهم ونرعاهم. 
قال تعاىل: )واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام(.

لقد دعا اإلسالم إىل األلفة واملحبة بني مجيع الناس وأوصاهم أن يتعارفوا 
ويتآلفوا، وأكد عىل ذلك وشدد عليه يف حق القرابة املعرب عنها بالرحم.. 
من  األرح��ام  وحذر  قطيعتها  عن  وهنى  بصلتها  اهلل  أوىص  الرحم  هذه 
يتحكم  صنام  القرابة  تصبح  أن  ذلك  معنى  وليس  والتقاطع،  التدابر 
بعواطف الناس وعقائدها وتتحول األرحام إىل آهلة جترف يف طريقها كل 
بل  باطل...  إىل  إىل حق واحلق  الباطل  عدل وحق ويتحول عىل أساسها 
معناها أن يكون بني األرحام تواصل وتعاطف وتوادد يف اهلل ومن أجل 
اهلل... فتتحول هذه الصلة إىل طهر ونزاهة جيتمع فيها األرحام عىل طاعة 
تافهة ومن هنا  اهلل وتقواه وال يفصمها وال يزلزهلا حادث عابر أو قضية 
كانت لألرحام حقوق أشد وأقوى من حقوق سائر املسلمني حيسن بنا أن 

نمر عليها ونتدبرها.
وأن من الذنوب الكبرية واجلرائم العظيمة أن يقطع اإلنسان رمحه ويناصبه 
من  الرحم  قطيعة  فإن  غضبه،  معلنًا  لسانه  شاهرا  وجه  يف  ويقف  العداء 
الظاهرة  هذه  نجد  كنا  وإن  املسلمني  قاموس  يف  جتوز  ال  وهي  الكبائر 
موقف  ف��ورًا  يتخذ  الناس  بعض  فأن  متفاوتة  بدرجات  ولو  موجودة 
املقاطعة من أرحامه ملجرد أن خيتلفوا معه يف الرأي أو مل يوافقوه يف قضية، 
وإن األخ قد يرصم أخاه ويمتنع عن الكالم معه ويقطعه حتى يصل األمر 
درجة  إىل  احلال  يتطور  وقد  به  مر  إذا  عليه  التحية  إلقاء  عن  يمتنع  أن  به 

الشتائم والسباب والغيبة ناسيًا عالقة الرحم والقرابة احلميمة. 
أن موقف األرحام بعضهم من بعض جيب أن يتخذ طابع الرمحة والتعاطف 

والتواد فهذا هو الذي أمر به اإلسالم.
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)مستدرك  كتاب  يف  ورد  وقد 
حسني  ل��ل��م��ريزا  ال��وس��ائ��ل( 
ال���ن���وري ال��ط��ربيس )ق���ّدس 
رسه( ان »من أجّل العلوم هو 
مدار  هو  الذي  احلديث،  علم 
استنباط  يف   ، األع��الم  العلامء 
قواعد األحكام ، لبيان احلالل 
يكون  ال  وك��ي��ف   ، واحل����رام 
ال  عمن  وم��ص��دره  ؟  كذلك 
اال  ه��و  ان  اهل��وى  ع��ن  ينطق 
اهلل  علم  وه��و  يوحى،  وح��ي 
 ( األئمة  ص��دور  يف  املستودع 
 ، أمجعني(  عليهم  اهلل  صلوات 
فمن استمسك به استضاء بنور 
الكأس  رحيق  واكرتع  اهلدى، 

األصفى«.
أحد  هو  احلديث  علم  أن  كام 
واملحجة  ال��ق��اط��ع��ة  احل��ج��ج 

به  تظهر  ال���ذي  ال��س��اط��ع��ة، 
القرآنية  تفاصيل جممل اآليات 

البالغة.
وهو العلم الذي تضع املالئكة 
أجنحتها لطالبه ، ويعطى بكل 
قدم خيطوه ثواب ألف شهيد ، 
وتستغفر له احليتان يف البحر . 
واجللوس عند أهله ساعة خري 
من قيام ألف ليلة قائام وراكعا 
وساجدا، فاالشتغال باحلديث 
وأجل   ، العبادات  أحسن  من 

الطاعات ، وأفضل القربات.
 ( األك��رم  الرسول  وق��د ح��ّث 
أصحابه   ) وآله  عليه  اهلل  صىل 
االهتامم  ع��ىل  اتباعه  وح��ض 
األولوية  رشف  واعطائه  ب��ه، 
وتقييده  حفظه  يف  القرآن،  بعد 

بالكتابة.

عبد  ب��ن  جل��اب��ر  أن  وي����روى 
اهلل  األن��ص��اري )رض���وان  اهلل 
 78( عام  املتوىف  عليه(  تعاىل 
عنها  حيدث  صحيفة  هجرية(، 

جماهد كثريا.
ك��ام ك���ان ق��ت��ادة ب��ن دع��ام��ة 
 118( امل��ت��وىف  ال���س���دويس، 
قيمة  م��ن  ُي��ك��رِب  ه��ج��ري��ة(، 
ألنا  وي��ق��ول:  الصحيفة  ه��ذه 
مني  أحفظ  جابر،  لصحيفة 

لسورة البقرة.
ان  سننه:  يف  الرتمذي  ويروي 
األن��ص��اري،  ع��ب��ادة  ب��ن  سعد 
فيها  مجع  صحيفة  عنده  كانت 
الرسول  أحاديث  من  طائفة 

وسننه.
جبري  بن  سعيد  تلميذه  وك��ان 
فإذا   ، عليه  يميل  عندما  يكتب 

نفد القرطاس كتب عىل لباسه 
ثم  كفه  ع��ىل  ورب���ام   ، ونعله 
نسخة يف الصحف عند عودته 

إىل بيته.
باألحاديث  االهتامم  هذا  ومع 
النبوية إال أن التدوين قد تغرّي 
منحَى  ونحا  ذلك  بعد  مساره 
ان  الذهبي  ي���روى  إذ  آخ���َر، 
وفاة  بعد  الناس  مجع  بكر  أبا 
حتدثون  انكم  ف��ق��ال:  النبي، 
اهلل عليه  اهلل )صىل  عن رسول 
فيها،  ختتلفون  أحاديث  وآله( 
اختالفا،  أشد  بعدكم  والناس 
ف��ال حت��دث��وا ع��ن رس���ول اهلل 
شيئًا، فمن سألكم فقولوا: بيننا 
فاستحلوا  اهلل،  كتاب  وبينكم 

حالله وحرموا حرامه.
مجع  أب  ان  عائشة:  وق��ال��ت 

من األمور التي تصّنف ضمَن )الظالمات( والتي حدثت بعد رحيل المصطفى )صلى اهلل عليه وآله(، هي االعتداء على ُس���نته وما رواه من 
أحادي���َث عظيمة تأت���ي مكّملة للتعريف باألحكام الدينية بعد القرآن الكريم، فمن )ظاهرة( إحراق الصحف التي تضّم بين طياتها أحاديثه 
)صلى اهلل عليه وآله( وصواًل إلى عهد الوّضاعين والكذابيَن الذين رووا أحاديث كاذبة وملّفقة عن النبي )عليه أفضل الصالة والسالم( خدمًة 
ألطم���اع الحاكمي���ن آنذاك، ولكن يبقى أن نقول أن ألهل البيت )عليهم الس���الم( الفضل في حفظ أحاديث جدهم النبي وتناقلها جياًل بعد 

جيل.. إال أن المشكلة الكبرى تكمن في تلك األحاديث التي تم إحراقها وكذلك األحاديث المختلقة وكيفية الوقوف عندها وتصحيحها.

األحاديُث النبوية بين المنع والوضع
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احل��دي��ث ع��ن رس����ول اهلل 
وكان  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 
ليلة  فبات  حديث،  مخسامئة 
يتقلب كثريا، قالت: فغمني، 
أو  لشكوى  أتتقلب  فقلت: 
ليشء بلغك! فلام أصبح قال: 
األحاديث  هلّمي  بنّية  اي 
التي عندك، فجئته هبا، فدعا 

بنار فحرقها.
فلم  اخلطاب  بن  عمر  وأم��ا 
كتابة  ع��ن  ع��دل  أن  يلبث 
عىل  ع��زم  أن  بعد  السنن، 

تدوينها. 
يقول ابن سعد يف طبقاته: ان 
عهد  عىل  كثرت  األحاديث 
فأنشد  اخل��ط��اب،  ب��ن  عمر 
الناس أن يأتوه هبا، فلام أتوه 

أمر بتحريقها.
وكان من جراء املنع، أن جترأ 
املتخرصون بالكذب عىل اهلل 
املتزلفون  وتزلف  ورسوله، 
وباعة  احلديث،  وّض��اع  من 
وذوي  والوجدان،  الضمري 
وأصحاب  الضالة،  األهواء 
الباطلة،  اهلوجاء  النزعات 
والدنانري،  الدراهم  ليكسبوا 
عىل  لفقوها  أحاديث  مقابل 
)صىل  املصطفى  ال��رس��ول 
دّبت  وق��د  وآل��ه(،  عليه  اهلل 
أوساط  تثري يف  التحريف  يد 
األمة روح الشقاق والنفاق، 
اليأس  روح  فيهم  وتبعث 
فيهم  وتوّسع  والالمباالة، 
عوامل التفرقة واالنحطاط.

الكبري  ال��ع��الم��ة  مج��ع  وق��د 
ال��ش��ي��خ األم��ي��ن��ي )ُق���ّدس 
ال��رواة  بأسامء  قائمة  رّسه( 
املوضوعات  رووا  ال��ذي��ن 
وامل���ق���ل���وب���ات، وق���ّدره���ا 
ح��دي��ث��ًا(   408684( ب��  

موضوعًا ومقلوبًا.

 وهي أرشف الليايل وليلة العبادة ويا هلا من ليلة هي خري من ألف شهر أي أكثر 
من ثامنني عاما فلنستعد هلذه الليلة استعدادًا ليس له نظري. 

ما معنى القدر؟
هنا وردت عدة تفسريات هلذا املعنى واليكم أحبتي بعضها:

1. ان القدر معناه الضيق كام يف قوله )ومن قدر عليه رزقه( فان األرض تضيق 
بنزول املالئكة.

2. اهنا الليلة التي تعني فيها مقدرات العباد اىل سنة كاملة.
3. اهنا الليلة التي قدر نزول القرآن فيها.

أية ليلة هي ليلة القدر 
رمضان  شهر  من  األواخ��ر  العرشة  يف  املباركة  الليلة  هذه  النبي  حرص  لقد 
جعفر  اإلمام  فقال  ليايل,  ثالثة  يف  األئمة  حددها  ثم  الفرد  ليايل  يف  حرصها  ثم 
الصادق )عليه السالم(: التقدير يف ليلة القدر تسعة عرش واإلبرام يف ليلة إحدى 

وعرشين واإلمضاء ليلة ثالث وعرشين.
وحاول أتباع األئمة )عليهم السالم( حتديدها يف ليلتني فلم يزد اإلمام عىل ان 
يقول: ما أيرس ليلتني فيام تطلب ثم ركزت الروايات عىل ليلة الثالث والعرشين 
وتسمى بليلة اجلهني وسبب هذه التسمية ان رجال اسمه اجلهني كان صاحب 
ابل وغنم وجاء للخاتم )صىل اهلل عليه واله( وأراد منه ان حيدد له ليلة ال خيرج 
فيها لرعي الغنم واإلبل بل يريد ان ينقطع للعبادة, فقال له النبي )صىل اهلل عليه 

واله(: التمس الليلة الثالثة والعرشين.
معنى األلف شهر  عن أيب عبد اهلل الصادق )عليه السالم( قال: قوله )خري من 

ألف شهر(  هو سلطان بني أمية. 
وقال )عليه السالم(: ليلة إمام عادل خري من ألف شهر ملك بني أمية. 

سيدُة دينكم  قال اإلمام الباقر )عليه السالم(: يا معرش الشيعة خاصموا بسورة 
)إنا أنزلناه يف ليلة القدر( تفلحوا فوا اهلل اهنا حلجة اهلل تبارك وتعاىل عىل اخللق 

بعد رسول اهلل واهنا لسيدة دينكم واهنا لغاية علمنا ... الخ.
بعض فوائد سورة القدر 

فريضة من  القدر( يف  ليلة  أنزلناه يف  )إنا  قرأ  السالم(: من  الصادق )عليه  عن 
فرائض اهلل نادى مناد يا عبد اهلل غفر اهلل لك ما مىض فاستأنف العمل.
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زعماء زاروا كربالء.. 
زاروا  الذين  الزعامء  كتابه  يف  زميزم«  رشيد  »سعيد  املؤرخ  يورد 
كربالء، زعامء يمنيني، ويبدأ بالزعيم »حممد املتوكل«، الذي شغَل 
منصب رئيس وزراء اليمن يف زمن االمام حييى محيد الدين املتوكل 
مدينة كربالء عام )1355ه�(،  زار  اليمن، وقد  الذي كان حيكم 
لزيارة مرقدي االمام  املقدسة توجه مبارشة  املدينة  وعند وصوله 
قام بجولة  زيارته  السالم(، وبعد  العباس )عليهام  احلسني واخيه 
ميدانية للعديد من املناطق يف كربالء والتقى بعلامء وأعيان مدينة 

كربالء.
توىل  الذي  الزيدي«  االسالم  »سيف  الزعيم  اسم  كذلك  ويورد 
حكم اليمن بعد اغتيال والده واصبح ملكًا لليمن سنة )1367(، 
وقد زار كربالء عام 1366 مع جمموعة كبرية من اركان سلطته، 

كربالء  يف  يومني  ومكث  والعبايس،  احلسيني  املرقد  بزيارة  وقام 
زار خالهلام بساتني كربالء الَغنَّاء، وبعدها توجه اىل مدينة النجف 

االرشف.
وثالث الزعامء اليمنيني الزعيم اليمني »سيف االسالم« امللك امحد 
بن حييى، احد ائمة اليمن، خلف أباه يف حكم اليمن عام 1367ه�، 
و تم القضاء عىل حكمه عام 1961م عىل يد العقيد عبد اهلل السالل 
فرتة  كربالء خالل  زار  وقد  اليمن،  رئيسًا جلمهورية  اصبح  الذي 
حكمه وكانت زيارته عام 1374ه� ليترشف بزيارة االمام احلسني 

)عليه السالم( واخيه العباس )عليه السالم(.
ورابعهم الزعيم اليمني الشاميل املشري »عبد اهلل السالل« احد كبار 
1961م  عام  الزيدية  االمامة  بحكم  اطاح  الذي  اليمن  ضباط 

وأصبح اول رئيس جلمهورية اليمن الشاملية، وزار كربالء املقدسة 
االمام  مرقد  بزيارة  وترشف  حكومته،  ارك��ان  من  كبري  وفد  مع 
النجف  مدينة  اىل  توجه  ثم  السالم(،  )عليهام  والعباس  احلسني 
)عليه  طالب  اب  بن  عيل  االم��ام  مرقد  بزيارة  للترشف  االرشف 

السالم(.
واخرهم الزعيم اليمني اجلنوب »قحطان حممد الشعبي« الذي قاد 
الربيطاين  االستعامر  البلد ضد  النضال مع جمموعة من زعامء هذا 
مناصب  شغل  بريطانيا  من  االستقالل  عىل  البالد  حصول  وبعد 
فرتة  وخالل  ال��وزراء،  رئيس  منصب  توىل  ان  اىل  عديدة  وزاري��ة 
وترشف  1387للهجرة  بتاريخ  املقدسة  كربالء  بزيارة  قام  حكمه 

بزيارة مرقد االمام احلسني واخيه العباس )عليهام السالم(.

اّن مريزا مهدي الشهرستاين اول من جعل رضحيًا – من خشب 
احلسيني  احلرم  يف  السالم(  )عليه  احلسني  ألصحاب  الساج- 
اجلنوب  الرواق  الطريق من  ان سّد  بعد  ، وذلك  عام 1214ه� 
اىل قبور الشهداء )رضوان اهلل عليهم(، ونصب رضحيا يف شامل 
السيد عيل  الرواق عىل مرقدهم الرشيف، وكان ذلك يف عرص 
)قدس  منه  وبإرشاف  »الرياض«،  كتاب  صاحب  الطباطبائي 
رسه(، وقد اهندم هذا الرضيح يف احلملة الوهابية عام 1216ه�.
واّول من اهدى رضحيًا من الفّضة ملشهد اصحاب احلسني )عليه 
السالم( هي زوجة نارص الدين شاه القاجاري )أنيس الدولة( 
يف اوائل القرن الرابع عرش اهلجري، كام ورد يف )مدينة احلسني، 

سلسلة3،ص136، دائرة املعارف تشّيع ج1ص44(.

أّول من جعل الضريح ألصحاب الحسين )عليه السالم(
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أّول من جعل الضريح ألصحاب الحسين )عليه السالم(

ه��ذا  امل��ؤل��ف يف  وي��ت��ح��دث 
ح��وادث  عن  كتابه  من  اجل��زء 
والتمزيق  واإلتالف  اإلحراق 
وال���دف���ن ال��ت��ي ج���رت عىل 
الكتب يف القرن اهلجري األول 
استخدمت  التي  واألغ��راض 
ذلك  يف  مستطردًا  ألجلها، 
مكتبات  يف  التلف  ح���وادث 
ال���غ���رب وروس���ي���ا وال��ص��ني 
كل  مقدمة  يف  واضعًا  واهلند، 
النّساخني  مشاهري  بعض  قرن 
وال���وراق���ني وغ���ري ذل���ك من 

املعلومات. 
تلك احلوادث برتمجة  أرفق  كام 
ترتيب  مع  هبا  ُنكب  من  لكل 
ال��ق��رون  ع��ىل  احل���وادث  تلك 
فضاًل  عرش،  اخلمسة  اهلجرية 
ع���ن ت��رمج��ة ب��ع��ض ال��ع��ل��امء 
يصل  ومل  الكثري  ألفوا  الذين 

القليل  اال  تأليفهم  من  الينا 
واملتبقي  كتبهم  ع��دد  ذاك���رًا 
والقفطي،  كاملسعودي،  منها 
من  وغريهم  احل��يل  والعالمة 

مشاهري العلامء.
كتابه  يف  امل��ؤل��ف  واب��ت��دأ  ه��ذا 
العلم  اىل  اإلسالم  دعوة  بذكر 
ذكر  كام  والكتابة،  وال��ق��راءة 
شعر  من  فيها  قيل  وما  الكتب 
ختصها،  اخرى  ومواضيع  ونثر 
النبي  دع���وة  اىل  ب��اإلض��اف��ة 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األعظم 
اىل  السالم(  بيته )عليهم  واهل 
وما  والعلم  احلديث  تدوين 
العلوم  اتباعهم من نرش  به  قام 
امل��دارس  بخالف  والتأليف 
التدوين،  منعت  التي  االخرى 
واالدوار التي قام هبا الصحابة 
من منعه، متتاًم فصول الكتاب 

فيه  اب��ت��دأ  ال��ذي  العرص  عند 
من  الثاين  النصف  يف  التدوين 

القرن اهلجري الثاين.
واملتخصص  الباحث  وي��رى 
امحد  األستاذ  التحقيق  جمال  يف 
رّتب  »املؤّلَف  ان  احليل،  جميد 
وإمالءاته  ومثابرته  بجّدِه  كتابه 
الزمان  من  قرن  نصف  ط��وال 
ع��ىل مخ��س��ة ع��رش ق���رن���ًا، ومل 
املفقودة  املكتبات  بذكر  يكتف 
ترجم  بل  فحسب،  واملنكوبة 
النّساخ  أشهر  وذكر  ألصحاهبا 
يف كّل قرن مع مجلة من الفوائد 
مؤّسسة  بارشت  وقد  الرتاثّية، 
األرشف  النجف  يف  ال���رتاث 
األّول  جمّلدِه  بتحقيق  مشكورًة 

ونرِشه للقّراء الكرام« .
العام  امل��دي��ر  أك��د  جهته،  م��ن 
عالء  ال����رتاث،  دار  ملؤسسة 

ه��ذا  »إط�����الق  ان  األع���س���م 
اإلص��������دار ج�����اء ب���اك���ورة 
لباقي  امل��ؤس��س��ة  جهد  عمل 
اإلصدارات اخلاصة بمضمون 
من  الكتاب  عنه  يتحدث  ما 
عرب  متتد  التي  احل��وادث  خالل 
حقبة من الزمن تصل اىل مخسة 
اىل  مشريًا  هجريًا«،  قرنا  عرش 
هذا  م��ن  األج���زاء  باقي   « ان 
املؤسسة  إدارة  تأمل  الكتاب 
ورئاستها يف أن توفق إلطالقها 
ضمن  فيها  العمل  اكتامل  حال 
املتعلقة  اإلص�����دارات  ذات 

بالدراسات الرتاثية«.
الرتاث  دار  مؤسسة  أن  ويذكر 
أطلقت  األرشف  النجف  يف 
بالدراسات  متخصصة  سلسلة 
عدة  منها  وص��درت  الرتاثية 

نتاجات.

كتاب »لّب اللباب« 
على  ج���رى  م���ا  ي��وث��ق 
المكتبات والكّتاب منذ 
النبوية  الهجرة  بداية 

وحتى عصر التدوين

يوثق الج���زء األول من كتاب »لب اللباب« أهم االحداث 
التي ج���رت على المكتب���ات والكّتاب م���ن القرن االول 
الهج���ري وانته���اًء بالنص���ف الثاني من الق���رن الثاني 
الهجري ما يسمى ب�)عصر التدوين(. وهو من إصدارات 
مؤسس���ة دار التراث ف���ي مدينة النجف األش���رف ومن 

تأليف الشيخ شاكر الشيخ محّمد الَقرشي 
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انا

نكم���ُل معكم اجل���زء الثاني م���ن موضوع 
)اإلعاقة السمعية(، التي ميكن تعريفها بأنها 
»املشكالت التي حتول دون أن يقوم اجلهاز 
الس���معي عند الفرد بوظائفه، أو تقّلل من 
قدرة الفرد على س���ماع األصوات اخملتلفة، 
وتتراوح اإلعاقة الس���معية في ش���دتها من 
الدرجات البسيطة واملتوسطة التي ينتج عنها 
ضعف س���معي إلى الدرجات الشديدة جدا 

والتي ينتج عنها الصمم«.
ويش���ير الدكتور عمار اجلبوري، اختصاص 
امراض املفاصل وتأهيل املعاقني، في مدينة 
االمام احلسني )عليه السالم( الطبية إلى ان 

درجات ضعف السمع تشمل: 
� ضعف الس���مع اخلفي���ف: يعاني املصاب 
بهذا النوع من صعوبة في سماع االصوات 
املنخفضة او البعي���دة وقد يعاني من بعض 

الضعف في اللغة.
� ضعف س���مع معتدل او متوسط: يستطيع 
املصاب بهذا النوع سماع احملادثة العادية اذا 
مت���ت على مقربة منه واذا كانت احملادثة تتم 
وجها لوجه, وقد يضيع عليها ما يقرب من 
خمس���ني باملئة مما يدور حوله من مناقشات 
اذا كانت املناقش���ات تتم بأصوات منخفضة 
او كان ال يس���تطيع متابعة املتحدثني بصريا 
وتك���ون املفردات لدى املص���اب بهذا النوع 
محددة نس���بيا وقد يبدي بعض الشذوذ في 

لفظ بعض الكلمات او االصوات.
� ضعف س���مع دون املتوسط � بني املتوسط 
والشديد: املصاب بهذا النوع محادثة ينبغي 
ان تكون بصوت مرتفع حتى يتمكن املصاب 
من س���ماعها ويعاني املصاب من صعوبات 
متزايدة في متابعة النقاش اجلماعي كما انه 
في العادة يعاني من عيوب في النطق ومن 
ضعف اس���تعماله اللغة والقدرة على الفهم 
وتك���ون مفرداته اللغوي���ة محدودة الى حد 

واضح.
� ضعف سمع شديد: يستطيع املصاب بهذا 
النوع ان يس���مع االصوات العالية فقط اذا 
حدثت بالقرب من���ه وقد يكون قادرا على 
متييز االصوات البيئية )صوت محرك سيارة 
مرتفع, صوت اغالق الباب بقوة(وقد يكون 
ق���ادرا على متييز اح���رف العلة ولكن ليس 
جميع االحرف الس���اكنة, النطق واللغة عند 
ه���ذا املصاب يكونان متأثرين بش���كل كبير 
وواضح وقد يكونان عدميي اجلدوى عمليا 

وهذا املصاب قد يعد احيانا اصم.
� ضعف سمع عميق � شديد جدا: املصاب 
بهذا النوع يس���تطيع سماع االصوات العالية 
ولكن���ه يدرك وجودها كذبذبات واهتزازات 
اكث���ر من ادراكها كنغمات اكثر من ادراكها 
كنغم���ات منطي���ة لها معنى واملص���اب بهذا 
النوع يعتمد االساس على حاسة البصر في 

التقاط املعلومات عن العالم من حوله بدال 
من اعتماده على حاس���ة السمع ويعد هذا 

املصاب اصم كليا.
� فقدان تام للس���مع املص���اب: بهذا النوع 
غير قادر على سماع اعلى صوت, يصدره 
جهاز فحص السمع في طيف اللغة احملكية 
وبالتالي فان هذا الش���خص يعد اصم كليا 
ويصن���ف اخملتص���ون عادة الفئ���ات الثالث 
االولى من درجات ضعف الس���مع بوصفها 
تقع حتت اس���م ضعاف الس���مع وفي حني 
تصنف الفئات الث���الث االخيرة باعتبار ان 

اصحابه يعدون اصم كليا.
درجات ضعف السمع وتشمل:�

� الس���مع الطبيع���ي: م���ن الصفر حتى 25 
ديسيبل. 

� ضعف سمع بسيط: من 25 ديسيبل الى 
40 ديسيبل.

� ضعف س���مع متوسط: من اكثر من 40 
ديسيبل الى 55 ديسيبل. 

� ضعف سمع متوسط الشدة: من اكثر من 
55 ديسيبل الى 70 ديسيبل. 

� ضعف س���مع ش���ديد: من اكثر من 70 
ديسيبل الى 90 ديسيبل. 

� ضعف س���مع تام او عميق: من اكثر من 
90 ديسيبل.

اإلعاقة السمعية والضعف السمعي 
)2 - 2(

طبيبك 
اعداد/ قاسم عبد الهادي

38



من قضاي���ا العطاء التي يش���ير 
له���ا كت���اب )ش���رح الصحيفة 
السجادية( للعالمة السيد محمد 
حسني احلسيني اجلاللي، والتي 
ينش���دها االنام كثمر طيب لكل 
م���ا يبنونه م���ن بناٍء انس���اني، 
مشيرا الى الفهم العام من دعاء 
االمام علي زين العابدين )عليه 

السالم(:
)َألّلُه���مَّ أْعِطَن���ا َجِمي���َع َذلِ���َك 
َوَأِعْذَنا  َوَرْحَمتِ���َك،  بَِتْوِفيِق���َك 
���ِعيِر، َوٱْعِط  ِم���ْن َع���َذاِب ٱلسَّ
َجِميَع اْلُمْس���ِلِمنَي َواْلُمْس���ِلَماِت 
َواْلُمْؤِمنِ���نَي َواْلُمْؤِمَن���اِت ِمْث���َل 
ٱلَِّذي َس���َأْلُتَك لَِنْفِسي َولُِوْلِدي 
ْنيا َوآِجِل ٱآلِخَرِة،  ِفي َعاِجِل ٱلدُّ

ثمرة االصالح
إِنََّك َقِريٌِب ُمِجيٌب َس���ِميٌع َعِليٌم 
َعُفوٌّ َغُفوٌر َرُؤوٌف َرِحيٌم، َوآتَِنا 
ْنَيا َحَس���َنًة َوِفي ٱآلِخَرِة  ِف���ي ٱلدُّ

َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب ٱلنَّار(.
مب���ا ان ل���كل فع���ل رّد فعل، 
فاإلصالح الذي يقوم به الوالد 
واالب���اء بص���ورة عام���ة تترتب 
عليه ثالث نتائ���ج رتبها االمام 
زي���ن العابدين )عليه الس���الم( 

كاآلتي:
1- للوالدين في الدنيا واآلخرة، 
بتوفيق  ففي الدنيا يكون لهما – 
الله ورحمت���ه - )جميع ذلك( 
وذلك مل���ا قاما به من االصالح 
للول���د، فإنهما يجتنيان ثمرة ما 

قاما به له في الصغر.
وف���ي اآلخ���رة : )االم���ن من 
عذاب الس���عير(، ألنهم���ا أّديا 
واجباتهما األبوي���ة ولم يهماله 

كي يستحّقا العذاب.
2- للمجتم���ع االس���المي )من 

واملؤمنني  واملس���لمات  املسلمني 
واملؤمن���ات(، وذل���ك إلعداده 
عض���وًا صاحل���ًا له���ذا اجملتمع، 
فيع���ود ثم���رة االص���الح ال���ى 
اجملتم���ع كل���ه، ألن هذا العضو 
الصالح س���وف يؤّدي دوره في 

إسعاد اجملتمع.
3- ل���أوالد انفس���هم، فإنهم 
ينتفعون بهذا الدور االصالحي 
الدني���ا واالخرة،  للوالدين في 
اّم���ا ف���ي الدنيا فإنهم س���وف 
يجدون في انفسهم الكفاءة التي 
جتعلهم في مس���توى املس���ؤولية 
ألداء دوره���م، ولوال ما قام به 
الوال���دان من اص���الح ملا امكن 

لأوالد ذلك.
واما ثمرة االصالح في االخرة، 
فهو الفوز مبا اعّد الله للصلحاء 
من الث���واب االلهي واالمن من 

العقاب.

مفتاح البيت السعيد
ان معظم الش���قاء والتعاسة واآلالم التي تصادفها أكثرية الناس في حياتها صادرة 
عن جهل النساء اللواتي يفتقرن إلى املعرفة، واآلداب النفسية، وحسن التدبير.

فكم من امرأة هدمت بيتها بسوء تدبيرها، وقلة معرفتها، وجهلها؟..
ومهما انتج رب االسرة، إذا كانت عنده امرأة تبدد أمواله، وتفسد تربية أطفاله، 
لعدم تعقلها، وس���وء تدبيرها، فالزوجة الصاحلة، هي التي متتاز بدينها وأدبها، 
وبأفكارها الطاهرة الش���ريفة، وبشعورها باملس���ؤولية، امللقاة على عاتقها، وترى 
الزوجة الصاحلة، الرش���يدة العاقلة، مرتدية ثوب النظافة واللياقة، تتمش���ى على 
حدود االعتدال واالقتصاد على جميع متطلبات احلياة، فتحمل زوجها ونفس���ها 

على العمل وترك الكسل، وطرد التشاؤم.
فع���ن النبي )صلى الله عليه وآله(: »خمس���ة من الس���عادة ، الزوجة الصاحلة، 
والبن���ون األبرار، واخللطاء الصاحلون، ورزق امل���رء في بلده واحلب آلل محمد 

)صلوات الله عليهم(« عوالي اللئالي ج3: ص293
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ان الصوم فريضة دينية واجبة وعبادة يركن هلا مجيع املسلمني يف مشارق االرض ومغارهبا، وهلا فوائد مجة منها )جتميلية( ختص البرشة 
والشعر، يقول عنها الدكتور) سعد الصقري(، استشاري جلدية وطب التجميل أن الصوم ملدة )16 ساعة( يقلل من مظاهر الشيخوخة، 
بناء عىل دراسة بدأت يف الثامنينات وال تزال جترى أبحاثا يف إطارها، مبينا ان اجلسم يبدأ بالتخلص من السموم بعد) 12 ( ساعة من 
الصيام مؤكدا ان الصوم يعزز املناعة وينشط هرمونات تقاوم الشيخوخة ختفف بدورها من تراكم التجاعيد، وحيافظ عىل نضارة البرشة 
ويعزز املناعة ضد البثور، اضافة اىل انه يمنع بعض الرسطانات وأمراض القلب والرشايني، مشريا اىل ان جسم الصائم يزيد من إفراز 
)الكوالجني( و)اآلستني(، وينعكس عىل رونق البرشة ونضارهتا، منوها اىل عدم النوم بعد األكل مبارشة، بل جيب إعطاء اجلسم فرصة 

هلضم ما تناوله. كام ينصح بتناول األلياف املوجودة يف اخلرضاوات، واحلرص عىل اختيار غذاء متوازن.

أكدت دراسة أمريكية أن للتمر قدرة عىل خفض الدهون الثالثية 
يف اجلسم بنسبة تصل إىل 20%، ما خيفض خطر اإلصابة بتصلب 
انه  اىل  اضافة  الدماغية،  والسكتات  القلبية،  والنوبات  الرشايني، 
الدم،  خاليا  جتدد  التي  )ب(  فيتامينات  بمجموعة  غنيًا  مصدرًا 
مصدرًا  تعترب  فيام   ) ك  و  )أ  الفيتامني  عىل  أيضًا  حتتوي  أهنا  كام 
للبوتاسيوم، والكالسيوم، والفسفور، باإلضافة إىل احلديد، مشرية 
سعرة   )150( عىل  حتتوي  باللوز  التمر  من  حبات  ثالث  أن  اىل 
حرارية، وحتتوي) 3 (حبات من التمر بالشوكوالتة عىل )220(

سعرة، لذا ُينصح بتجنب التمر الذي ُيضاف إليه الشوكوالتة.
ب��اجل��وع،  الشعور  م��ن  حي��د  ع��دي��دة،  التمر  ف��وائ��د  ان  وي��ذك��ر 
اجلهاز  اضطرابات  من  التخلص  يف  ويساعد  األمعاء،  ويلني 
كانت  إذا  خاصة  االمتصاص،  ورسيع  اهلضم،  اهلضمي،وسهل 
والدهون،  الكوليسرتول  من  خال  انه  اىل  اضافة  خالية،  املعدة 
واجلدير بالذكر انه يعد بدياًل غذائيًا لوجبة طعام كاملة، وال عجب 

أن الكثريين يبدؤون إفطارهم يف شهر رمضان بتناول حبة متر.

الثالثية في الجسم..!

مذهلة  معلومات 
ال تعرفها عن صوم 

شهر رمضان...!

دراسة أمريكية تؤكد ان للتمر قدرة على خفض الدهون               
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أكد العلامء يف ابحاثهم أن املسكنات تسهم يف إطالة أمد األمل وجتعله أملا مزمنا، 
أجراوها  دراسة  خالل  من  وذلك  العصبي،  اجلهاز  عىل  تاثريها  اىل  اضافة 
املواطنني  صفوف  يف  األخرية  السنوات  يف  املزمن  األمل  وباء  ارتفاع  نتيجة 
ذوي األصول األوروبية نتيجة لتناوهلم أدوية مسكنة لألمل بانتظام، مراقبني 
التغيريات التي تطرأ عىل جسم الفأر جراء تناول مسكنات، بعد ظهور بؤر 
التي سامهت يف  املسكنات  تأثري غريب أحدثته  املزمن عليه، ووجود  لألمل 
زيادة مدة األمل، وتأثريها عىل سلوك ما يسمى باخلاليا الدبقية، واألعصاب 
املحيطة بالعمود الفقري والدماغ، أما يف احلالة العادية أوضحوا العلامء ان 
املسكنات تقوم بتخفيف األمل لكن دورها يتغري مع تطور األمل إىل )أمل مزمن( 

وتصبح هلا انعكاسات سلبية عىل الصحة.
ويشار إىل أن ما توصل إليه العلامء سيكون مفيدا لألشخاص الذين يتناولون 
أدوية مسكنة لألمل بانتظام التي يمكنها خالل وقت قصري من تناوهلا أن تزيد 

من األمل وقد جتعله يف بعض احلاالت مزمنا.

عىل  متواصلة  (ساعات   3 ملدة)  مستمر  عمل  خضم  يف  كنت  اذا 
جهاز الكمبيوتر املحمول )الالبتوب(، أو كنت ممن يوى األلعاب 
إذ  للقلق،  داعي  فال  ترتفع،  اجلهاز  بحرارة  وفوجئت  اإللكرتونية 
وضع  خالل  من  سحريا  حال  اليابانيني،  املستخدمني  أحد  ابتكر 
والتخلص من  لتربيدها  أعىل سطح األجهزة  نحاسية عىل  عمالت 

قوانني  وبسبب  احلرارية،  الديناميكا  قوة  باستخدام  احلرارة  ارتفاع 
الديناميكا احلرارية، يمتص النحاس حرارة األجهزة أكرب بكثري من 
النحاسية  النقود  أن  أنه طاملا  يعني  البالستيك، وهذا  أو  األلومنيوم 
أكثر برودة من جهاز الكمبيوتر اخلاص بك، فهي سوف متتصها دون 
أن تسبب مشاكل لوحدة املعاجلة املركزية اخلاصة بك، وبنفس جتربة 
املستخدم الياباين، قام مستخدمون آخرون بتجريب نفس اخلطوات 

عىل األجهزة املكتبية، التي أتت ثامرها وانخفضت حرارة األجهزة.
يذكر أن العمالت املعدنية األسرتالية حتتوي عىل 50 % من النحاس، 
حيتوي  فيام  متلفة،  معادن  عىل  الربيطانية  العمالت  حتتوي  حني  يف 

السنت األمريكي منذ عام 1981 عىل 2.5 % فقط من النحاس.

طالب يخترع جهازا للكتابة 
في الهواء الطلق...!

المسكنات  ان  يؤكدون  علماء 
تطيل أمد األلم ..!

اخرتع )كيو تشن(، طالب دراسات عليا يف جامعة واشنطن 
Finexus(( اجلديد  الذي   بمخترب احلوسبة، فكرة جهاز 
أطراف  عىل  الكهربائية  االستشعار  أجهزة  يف  يستخدم 
أصابع اليد، مع االعتامد عىل لوحة دوائر كهربائية عىل ظهر 
راحة اليد، لتتبع حركات األصابع يف فضاء ثالثي األبعاد، 
عن طريق قياس املسافة بني األصابع واللوحة، وامليزة يف 
هذا النوع من النظم التكنولوجية الدقيقة هو عدم االحتياج 

الستخدام كامريا إضافية.
ويذكر  أن املرشوع ال يزال يف مراحله املبكرة، إال أن هذا 
التي تريد احدى الرشكات املنتجة  النوع من البحوث  هو 
أن تستثمر يف زيادة قدراته، حتى ال حيتاج فيه املستخدمون 
بل  رؤوسهم،  فوق  االف��رتايض  الواقع  أجهزة  ارت��داء  إىل 
الطلق،  اهلواء  يف  أصابعهم  خالل  من  يشء  بكل  التحكم 
من  اهلواء،  يف  اليد  أصابع  حتريك  باستخدام  الكتابة  منها 
دون ملس أي أجهزة، وترمجة حركات اليد إىل أوامر تظهر 

نتائجها عىل شاشة حاسوب.

عالج سحري الرتفاع حرارة جهاز 
الكمبيوتر المحمول..!
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الِخص����ام

إعالن خاص

حبيب وهيلة
قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: »إذا ختاصَم اثنان ثالثة أياٍم 
ومل يتصاحلا خرجا من أمتي«، هذا احلديث وغريه من األحاديث 
الرشيفة التي حتث املسلمني عىل نبذ اخلالفات وعدم التعّصب عىل 
كل يشء )الدين، القومية، العشرية والنفس( ألن املتعصب حيرش 

مع اجلاهلية وإن كان صائاًم مصليًا ويأيت باملستحبات.
ولذا فيجب عىل الفرد املسلم املؤمن أن ال يغضب ألي جهة كانت 
بل يكون غضبه هلل فقط، وال يكره أو حيب ملصلحة خاصة بل هلل 
الرب  عىل  )وتعاونوا  شأنه(:  )جّل  يقول  والذي  وتعاىل(  )سبحانه 

والتقوى وال تعاونوا عىل االثم والعدوان(. املائدة / 2
اذن البد من السري عىل هنج حممد وآل حممد الذين عانوا ما عانوا 
فلم يغضبوا إال هلل، وكانوا يستغفرون ملن يعتدي عليهم فلنا يف آل 
بيت حممد )صىل اهلل عليه وآله( ورسولنا الكريم إسوة حسنة ملن 

كان يرجو وجه اهلل واليوم اآلخر، وإن رمحة اهلل سبقت غضبه.

ان املعنى اللغوي ل� الُنكتة : هو النقطة البيضاء يف اللون االسود او النقطة السوداء يف اللون االبيض ، أي للداللة 
ُعرفنا  يف  النكتة  اما  الواضحة..  العلمية  النقطة  أي  العلمية  النكتة  القول  ذلك  ومن  املتميز  الواضح  اليشء  عىل 

االجتامعي فهي بمعنى اللطيفة او الطريفة او الُدعابة.
ومما هو متداول يف جمتمعنا رسد الُدعابة أو اللطيفة يكون بطلها من احدى القوميات وتبتدئ بعبارة )اكو فد واحد 
كذا( وُتذكر قومية معينة عوضًا عن كلمة )كذا( والغاية من ذلك عندهم هي الضحك وإضحاك اآلخرين من 
اجل الرتفيه عن النفس وخلق جو من االبتهاج اال ان الذي يمعن النظر جيُد هذا األمر من االمور املحّرمة ألن رسد 
ِذيَن آَمُنوا ال  الَّ ا  َ َأيُّ النكتة مبني عىل السخرية واالستهزاء بالغري، وقد هنانا اهلل عزوجل عن ذلك بقوله تعاىل )َيا 
َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْيًا ِمْنُهْم َوال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيًا ِمْنُهنَّ َوال َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َوال 
امِلُوَن )11( – سورة احلجرات- (. َتَناَبُزوا بِاأَلْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإِلياَمِن َوَمْن مَلْ َيُتْب َفُأْوَلئَِك ُهْم الظَّ

ثم ان هذا االمر يّولد احلزازات والنفور ويورث االحقاد يف النفوس والنتيجة من ذلك حصول ردة فعل سيئة من 
قبل الذين يروون بحقهم النكات فاهنم غالبًا ما يقابلون تلك النكات باخرى مثلها قائمة ومبنية عىل االستهزاء 
باالشخاص الذين قاموا برسد تلك النكات واالنتقاص منهم لذلك البد من االحرتاز والتنّبه و جمانبة الوقوع يف 

ذلك.

خالد غانم الطائيالنكتة

– كّل األخطاء المطبعية التي تشاهدونها  ورد في إحدى الصحف األمريكية هذا اإلعالن: أعزائي القراء 
في هذه الصحيفة )مقصودة(... ألن هناك من القراء هوايتهم تتبع األخطاء المطبعية، لذلك وضعنا 

هذه األخطاء تحقيقًا إلرضاء كل األذواق!!
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صورة وتعليق

مأساُة انعدام األخالق

إخالُص شريكين

يف  املدرسني  أحد  عىل  حصلت  التي  االعتداء  حالُة 
القاعة االمتحانية بمنطقة )خان النص(، ماذا يمكن 
فكيف  أخالقية،  مأساة  ولكّنها  عليها،  نطلق  أن 
وصل عليه الطالب العراقي اليوم ليتعدى بالسكني 
عىل مدرسه بسبب أن األخري كشَف غش الطالب 
يف االمتحان، فهل يرب اآلباء قطاع طرق مثاًل أم 
الصحيحة  الرتبية  تربيتهم  جيب  الذين  أبناؤهم 
ذلك  كل  من  األدهى  الناس،  احرتام  وتعليمهم 
قد نسمع بعد حني أن عشرية هذا الطالب النزق 
ابنهم  طرد  بسبب  املدرس  من  بفدية  ستطالب 

من القاعة!! كاَن اخالُص هشام بن احلكم الكندي وعبد اهلل بن يزيد اإلبايض ومودهتام لبعضهام 
يف  رشيكني  خّرازين  يعمالن  وكانا  للمثل،  ومرضًبا  الكوفة  أهل  إعجاب  موضع 
مع  قط،  بينهام  فيام  خيتلفا  مل  أهنام  الناس  عجب  يثري  كان  ما  وأكثر  يملكانه،  حانوت 

اختالفهام التام يف العقيدة. 
فقد كان هشام من متكلمي الشيعة اإلمامية وعلامئهم و من خواص اإلمام الصادق 
)عليه السالم(، وكان عبد اهلل بن يزيد من علامء اإلباضية املشهورين، ومع أهنام كانا 
قطبني متلفني من حيث العقيدة إال اهنام مل يزّجا عقائدمها املذهبية يف شؤون حياهتام 

األخرى.
إليه و هو يف  أن اصحاب هشام بن احلكم كانوا خيتلفون  العجيب يف ذلك  واليشء 
احلانوت يأخذون منه استيضاحات عقائدهم الدينية واملذهبية وعبد اهلل يسمع ذلك 
وال يبدي أي مالفة، وكذلك اإلباضية كانوا خيتلفون إىل صاحبهم يأخذون عقائدهم 
منه وهشام يسمع و ال يظهر أي مالفة، وقد استمّرا يف حمبتهام ورشاكتهام حّتى فّرق 

املوت بينهام.

صورة لسماحة المرجع الديني السيد محسن الحكيم 
)قدس سره( مع فضالء الحوزة الدينية
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حفظ القرآن الكريم للمكفوفين
تقيم العتبة الحسينية المقدسة دورة لحفظ القرآن الكريم للمكفوفين 

بالتعاون ما بين شعبة النشر في قسم االعالم ودار القران الكريم ، حيث ان اخر موعد 
للتسجيل في 30/رمضان/1437ه� الموافق 2016/7/6م ، على ان يكون الدوام خمسة 
ايام في االسبوع بواقع ساعتين يوميًا من )9-11( صباحًا خالل الفترة الصيفية ماعدا 
القادم  الدراسي  العام  بداية  وعند  استراحة،  تكون  فانها  والسبت  الجمعة  يومي 

سيكون الدوام ليومي الجمعة والسبت فقط بواقع ساعتين يوميًا .
علمًا ان النقل تتكفل به العتبة الحسينية المقدسة..

مكان اقامة الدورة : مدرسة االمام علي )عليه السالم( لتعليم حفظ القرآن الكريم 
في منطقة الحر الصغير.

للتسجيل او االستفسار  يرجى االتصال على االرقام التالية :
07717964640 – 07801112651 

او مراجعة )قسم االعالم – شعبة النشر( في الحائر الحسيني – باب الرأس الشريف.

دورة 


