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المواطنة

الوط��ن هويت��ه االنس��ان وحتى يعت��ز االنس��ان بوطنه فعلي��ه ان يكون 
بمس��توى املسؤولية ، ان يكون بعيدا عن كل ما يمس الوطن ملن يعيش 
عليه ويعرف حقه، فالوطن خيمة االخوان ، وال يصح ابدا ان ينال من 
الوطن ، وما يؤسف له وعليه ان البعض يف حاالت ياس ينال من الوطن 
واملواطنة ، فقد ينال منه بقول قصص ساخرة ويف بعض االحيان تكون 
كاذبة، ومن ثم يقارن بني ما هو عليه وطنه وما عليه الغرب ، واعلم اهيا 
املواطن ان يف داخلك اخلري موجودًا فال تدع لالجندة اخلارجية القائمة 
عىل وس��ائل إعالم خبيثة تنال من خ��ريك وعزيمتك فلو مل يكن وطنك 
ومن يعيش عليه خريًا واخيارًا ملا تكالب علينا االعداء فال تس��اعدوهم 
بعدم مباالتكم ملا جيري يف بلدكم بل لربام تؤازروهنم من غري ان تشعروا 

بذلك .
كن قدوة للوطن وللمواطن فان اهلل يطرح اخلري ملن يشكر نعمه وشكر 

النعم املحافظة عليها وكيفية استغالهلا استغالال رشعيا.
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مؤسسة السجناء السياسيين تستذكر كوكبة 

من راحليها في العتبة الحسينية المقدسة

ودوره���ا  المدين���ة  ح���ول  دراس���ات 
الحضاري« : عمل موسوعي عن تاريخ 

كربالء وتطوراتها 

المصداقّية وتأثيرها على 
الحياة المهنية للصحفي

)  العلم وراثة كريمة ونعمة عميمه .  )االمام علي(

االشراف اللغوي: عباس الصباغ 
التنضيد اإللكتروني: حيدر عدنان

التصميم واالخراج
علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي
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) 1 ( قد أفلح املؤمنون، يف الكايف عن الباقر عليه الس��الم قال أتدري من هم قيل أنت أعلم قال قد  أفلح املؤمنون 
املسلمون إن املسلمني هم النجباء .

يف القمي عن الصادق عليه الس��الم قال ملا خلق اهلل اجلنة قال هلا تكلمي فقالت قد أفلح املؤمنون . ) 2 ( يف الكايف 
عن الصادق عليه الس��الم قال إذا دخلت يف صلواتك فعليك بالتخش��ع واإلقبال عىل صلواتك فإن اهلل تعاىل يقول 

الذين هم يف صالهتم خاشعون . 
ويف املجمع عن الصادق عليه الس��الم قال إن يتقول الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بام ليس فيك فتعرض عنه هلل.   
) 4 ( والذين هم للزكوة فاعلون، القمي عن الصادق عليه الس��الم من منع قرياطا من الزكاة فليس هو بمؤمن وال 
مس��لم وال كرام��ة . ) 5 ( والذين هم لفروجه��م حافظون .) 6 ( إال عىل أزواجهم أو م��ا ملكت أيامهنم، يف الكايف 
ع��ن الصادق عليه الس��الم إنه س��ئل عن املتعة فقال حالل ف��ال تتزوج إال عفيفة إن اهلل عز وج��ل يقول والذين هم 
لفروجه��م حافظون وعنه عليه الس��الم حتل الف��روج بثالثة وجوه نكاح بمرياث ونكاح ب��ال مرياث ونكاح بملك 
اليم��ني .  ) 7 ( فم��ن ابتغى وراء ذلك القمي قال من جاوز ذلك فأولئك هم العادون الكاملون يف العدوان . ) 8 ( 
والذي��ن هم ألماناهتم وقرئ ألمانته��م وعهدهم راعون ملا يؤمتنون عليه ويعاهدون من جهة احلق أو اخللق قائمون 
بحفظها وإصالحها . ) 9 ( والذين هم عىل صالهتم وقرئ صلواهتم حيافظون، القمي قال عىل أوقاهتا وحدودها . 

) 10 ( أولئك اجلامعون هلذه الصفات هم الوارثون .
) 11 ( الذي��ن يرث��ون الفردوس هم فيها خالدون، يف املجمع عن النبي صىل اهلل عليه وآله قال ما منكم من أحد إال 

وله منزالن منزل يف اجلنة ومنزل يف النار فإن مات ودخل النار ورث أهل اجلنة منزله .
 ) 12 ( ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طني، القمي قال الساللة الصفوة من الطعام والرشاب الذي يصري نطفة 
والنطفة أصلها من الس��اللة والس��اللة هو من صفو الطعام والرشاب والطعام من أصل الطني فهذا معنى قوله جل 

ذكره من ساللة من طني . ) 13 ( ثم جعلناه نطفة يف قرار مكني قال يعني يف األنثيني ثم يف الرحم .
) 14 ( ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلام ، القمي عن الباقر عليه 

السالم قال هو نفخ الروح فيه فتبارك اهلل أحسن اخلالقني .
 ) 15 ( ثم إنكم بعد ذلك مليتون ) 16 ( ثم إنكم يوم القيمة تبعثون .

) 17 ( ولقد خلقنا فوقكم س��بع طرائق س��بع س��اموات قيل س��امها طرائق ألهنا طورق بعضها فوق بعض مطارقة 
النعل وكل ما فوقه مثله وهو طريقه وما كنا عن اخللق غافلني .

ِحيِم ِن الرَّ َ حمْ ِ الرَّ ِم اهللهّ بِسمْ
ِرُضوَن  ��ِو ُمعمْ غمْ ِذيَن ُهممْ َعِن اللَّ ِذيَن ُهممْ يِف َصاَلهِتِممْ َخاِش��ُعوَن }املؤمن��ون/2{ َوالَّ ِمُنوَن }املؤمن��ون/1{ الَّ ُؤمْ َل��َح املمْ َق��دمْ َأفمْ
َواِجِهممْ  ِذيَن ُهممْ لُِفُروِجِهممْ َحاِفُظوَن }املؤمنون/5{ إاِلَّ َعىَل َأزمْ َكاِة َفاِعُلوَن }املؤمنون/4{ َوالَّ ِذيَن ُهممْ لِلزَّ }املؤمنون/3{ َوالَّ
ِذيَن  َعاُدوَن }املؤمنون/7{ َوالَّ َلئَِك ُهُم المْ ُ َمُلوِمنَي }املؤمنون/6{ َفَمِن ابمَْتَغى َوَراء َذلَِك َفُأومْ ممْ َغريمْ ُ ممْ َفإهِنَّ أومْ َما َمَلَكتمْ َأيمْاَمهُنُ
َواِرُثوَن  َلئَِك ُهُم المْ اِفُظوَن }املؤمنون/9{ ُأومْ ِذي��نَ ُهممْ َعىَل َصَلَواهِتِممْ حُيَ ِدِهممْ َراُعوَن }املؤمنون/8{ َوالَّ َماَناهِتِممْ َوَعهمْ ُه��ممْ أِلَ
ن ِطنٍي  َلٍة مِّ ِنَس��اَن ِمن ُس��الَ َنا اإلمْ َس ُهممْ ِفيَها َخالُِدوَن }املؤمنون/11{ َوَلَقدمْ َخَلقمْ َدومْ ِفرمْ ِذيَن َيِرُثوَن المْ }املؤمنون/10{ الَّ
َنا  َغًة َفَخَلقمْ َعَلَقَة ُمضمْ َنا المْ َفَة َعَلَقًة َفَخَلقمْ طمْ َنا النُّ ِكنٍي }املؤمنون/13{ ُثمَّ َخَلقمْ َفًة يِف َقَراٍر مَّ َناُه ُنطمْ }املؤمن��ون/12{ ُث��مَّ َجَعلمْ
َد َذلَِك  الِِقنَي }املؤمنون/14{ ُثمَّ إِنَُّكممْ َبعمْ َ َسُن اخلمْ ُ َأحمْ ًقا آَخَر َفَتَباَرَك اهللَّ َناُه َخلمْ اًم ُثمَّ َأنَش��أمْ ِعَظاَم حَلمْ َنا المْ َغَة ِعَظاًما َفَكَس��ومْ ُضمْ املمْ
ِق  لمْ َ ا َعِن اخلمْ َع َطَرائَِق َوَما ُكنَّ َقُكممْ َس��بمْ َنا َفومْ ِقَياَمِة ُتبمَْعُثوَن }املؤمنون/16{ َوَلَقدمْ َخَلقمْ َم المْ ُتوَن }املؤمنون/15{ ُثمَّ إِنَُّكممْ َيومْ مَلَيِّ

َغاِفِلنَي }املؤمنون/17{ 

سورة المؤمنون

تفسيرالسورة

لنختِم القرآن الكريم 
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اأجوبة امل�سائل الدينية

َِديَنِة( – املدينة التي كان هبا صالح )عليه السالم( وهي مدينة احلجر وكانت بوادي القرى بني املدينة الطيبة والشام-  )َوَكاَن يِف املمْ
ِض( كانت هذه التسعة نفر من ارشافهم وهم غواة قوم صالح )عليه السالم( وهم الذين سعوا يف  ِسُدوَن يِف اأَلرمْ ٍط ُيفمْ َعُة َرهمْ )تِسمْ

ِلُحوَن( أي ال يطيعون اهلل تعاىل. عقر الناقة )َوال ُيصمْ
وأس��امؤهم – كام ذكر يف جممع البيان- عن ابن عباس ]وقد خلصنا تفس��ري هذه اآلية الرشيفة من املجمع والصايف والنيسابوري 
وبعض التفاس��ري األخر. احد املوس��وي الفايل[ : )1( قدار بن س��الف وهو )العاقر للناق��ة(، )2( ومصدع، )3( ودمهى، )4( 
ودهيم، )5( ودعمى، )6( ودعيم، )7( واسلم، )8( وقبال، )9( وصداف وكانت هذه التسعة الفسقة الكفرة تقاسموا وحتالفوا 

ان يباغتوا صاحلًا واهله ليالً  ويقتلوهم وكان ذلك بعد ما اوعدهم نزول العذاب بعد ميض ثالثة أيام من عقرهم الناقة.
وروي انه كان لصالح )عليه الس��الم( يف احلجر مس��جد يف ش��عب يصيل فيه، فقالوا رغم انه يفرغ منا اىل ثالث فنفرغ منه ومن 
اهله قبل الثالث فذهبوا اىل الشعب ليقتلوه فوقعت عليهم صخرة جباهلم فطبقت عليهم فم الشعب فهلكوا ثمة وهلك الباقون 

يف اماكنهم بالصيحة.
وقي��ل : فأت��وا صاحلًا ليالً  ليقتلوه وعند صالح )عليه الس��الم( مالئكة حيرس��ونه فلام أتوه قاتلتهم املالئك��ة يف دار صالح )عليه 
َبُحوا يِف َداِرِهممْ َجاثِِم��نَي(. فصارت دورهم  الس��الم( رمج��ًا باحلجارة فأصبحوا يف داره��م مقتلني واخذت قومه الرجف��ة )َفَأصمْ

خاوية وفارغة من اهلها بظلمهم ورشكهم باهلل الواحد القهار.
نع��م الظلم خي��رب البيوت وهيدمها عىل اهلها ويبيد اهلل الظامل��ني بظلمهم إبادة عاد وثمود، أعاذنا اهلل ومجيع اخواننا املس��لمني 
َلُم  واخواتنا املسلامت من كيد الغواة وبغي الظاملني وسوء العاقبة وخيبة املنقلب وال حول وال قوة اال باهلل العيل العظيم )َوَسَيعمْ

ِذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن(. الَّ

سلسلة تراث كربالء
أجوبة املسائل الدينية

ِلُحوَن(،  ِض َوال ُيصمْ ِسُدوَن يِف اأَلرمْ ٍط ُيفمْ َعُة َرهمْ س/ ساديت ما هو تفسري اآلية الرشيفة : )تِسمْ
من هم التسعة؟ من اجلن او من اإلنس ؟

املخلص / جواد عبد الكاظم / 
موزع بريد وبرق ناحية املدينة

ِض( ِسُدوَن يِف اأَلرمْ ُيفمْ ٍط  َعُة َرهمْ \تفسري )تِسمْ
احلجة املفضال/ السيد احد الفايل



قيام دولة المصلحين.. متى؟
َوُصَلَحاُؤُكْم  َأْخَياُرُكْم  )َأْيَن 
َوَأْيَن َأْحَراُرُكْم َوُسَمَحاُؤُكْم 
ِفي  ُعوَن  اْلُمَتَورِّ َوَأْيَن 
ُهوَن  َواْلُمَتَنزِّ َمَكاِسِبِهْم 
َقْد  َلْيَس  َأ  َمَذاِهِبِهْم  ِفي 
َهِذِه  َعْن  َجِميعًا  َظَعُنوا 
َواْلَعاِجَلِة  ِة  ِنيَّ الدَّ ْنَيا  الدُّ
ُخِلْقُتْم  َوَهْل  َصِة  اْلُمَنغِّ
َتْلَتِقي  َلا  ُحَثاَلٍة  ِفي  ا  ِإلَّ
َفَتاِن  الشَّ ِهُم  ِبَذمِّ ا  ِإلَّ
َوَذَهابًا  ِلَقْدِرِهْم  اْسِتْصَغارًا 
ا  َوِإنَّ ِه  ِللَّ ا  َفِإنَّ ِذْكِرِهْم  َعْن 
اْلَفَساُد  ِإَلْيِه راِجُعوَن َظَهَر 
َزاِجٌر  َوَلا  ٌر  ُمَغيِّ ُمْنِكٌر  َفَلا 
ُمْزَدِجٌر َأ َفِبَهَذا ُتِريُدوَن َأْن 
َه ِفي َداِر ُقْدِسِه  ُتَجاِوُروا اللَّ
ِعْنَدُه  َأْوِلَياِئِه  َأَعزَّ  َوَتُكوُنوا 
َعْن  ُه  اللَّ ُيْخَدُع  َلا  َهْيَهاَت 
ا  ِتِه َوَلا ُتَناُل َمْرَضاُتُه ِإلَّ َجنَّ
ُه اْلآِمِريَن  ِبَطاَعِتِه َلَعَن اللَّ
َلُه  اِرِكيَن  التَّ ِباْلَمْعُروِف 
اْلُمْنَكِر  َعِن  اِهيَن  َوالنَّ

اْلَعاِمِليَن ِبِه.(..

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

في 10/ربيع اآلخر/1439هـ الموافق 2017/12/29م :

م��ا زلنا يف  اهي��ا االخ���وة واالخ����وات 
)عليه  املؤمنني  ام��ري  خطب  اح���دى 
من  اربع  فئات  فيها  ذكر  التي  السالم( 
ان  االرب��ع  الفئات  هذه  وان  املجتمع 
للفساد  سببًا  كانت  حاهلا  عىل  بقيت 
ذكر  الوقت  نفس  ويف  واالن��ح��راف، 
بالتغيري  فة  املكلهّ ستة فئات من املجتمع 
يتأسف  ثم  الناس  واالصالح ألحوال 
امري املؤمنني )عليه السالم( عىل رحيل 
بمنهج  ال��ق��ي��ام  ال��ف��ئ��ات وع���دم  ه��ذه 

االصالح والتغيري..
ونحن بحاجة ان كل واحد منهّا يعرض 
ان  وحي���اول  الفئات  ه��ذه  ع��ىل  نفسه 
هو  وما  الفئات  أي  من  هو  يستكشف 

تكليفه ازاء هذه الظاهرة..
امري  خطبة  من  السابق  املقطع  ففي 
بمْ  ِ )اِضمْ  : ال��س��الم(  )عليه  املؤمنني 
َفَهلمْ  َالنَّاِس  ِمَن  ِشئمَْت  َحيمُْث  ِفَك  بَِطرمْ
َل  َبدَّ ًا  َغنِيهّ َأومْ  رًا  َفقمْ ُيَكابُِد  ُتبمِْصُ إاِلَّ َفِقريًا 
َل  َالمُْبخمْ ��ذَ  َ اِتَّ َبِخياًل  َأومْ  رًا  ُكفمْ  ِ َاهللَّ َمَة  نِعمْ
دًا َكَأنَّ بُِأُذنِِه َعنمْ  رًا َأومْ ُمَتَمرِّ َوفمْ  ِ بَِحقِّ َاهللَّ

رًا( ََواِعِظ َوقمْ ِع َاملمْ َسممْ
وجود  ال��س��الم(  )عليه  االم��ام  ي��ؤرش 

اساسًا  تعترب  املجتمع  يف  فئات  ارب��ع 
للفساد واالنحراف منها حمرومة ومنها 
مستوى  عىل  الفئات  هذه  وان  منحرفة 
بحيث  املجتمع  داخ��ل  االنتشار  من 
طبقات  يف  النظر  امعن  لو  االنسان  ان 
املجتمع ويف أي مكان مل يبص اال هذه 

الفئات االربع..
وبإزاء هذا الواقع الطبقي يطرح االمام 
ك  حت��رهّ وكيفية  احل��ل  ال��س��الم(  )عليه 
الصاحلني واالخيار ملعاجلة هذه الطبقية 

وايقاف التدهور االجتامعي..
بالتغيري  املطالبة  املجتمع  فئات  د  فيعدهّ
وتأثره  تأسفه   ً اوال  وُيبدي  واملعاجلة 
من  مهمهم  يستنهض  ثم  رحيلهم  عىل 
التي  الصاحلة  الفئات  هذه  من  تبقى 
يؤمل منها التغيري.. وحيثهم عىل معاجلة 

اسباب االنحراف..
)َأيمَْن   : السالم(  )عليه  االمام  يقول  اذ 
َراُرُكممْ  َأحمْ َوَأيمَْن  َوُصَلَحاُؤُكممْ  َياُرُكممْ  َأخمْ
ُع��وَن يِف  ُ��َت��َورِّ ���َن املمْ َوُس��َم��َح��اُؤُك��ممْ َوَأيمْ
َأ  َمَذاِهبِِهممْ  يِف  ُهوَن  َُتَنزِّ َواملمْ َمَكاِسبِِهممْ 
َيا  نمْ الدُّ َهِذِه  َعنمْ  مَجِيعًا  َظَعُنوا  َقدمْ  َليمَْس 
ُتممْ  ُخِلقمْ َوَهلمْ  َصِة  َُنغِّ املمْ َعاِجَلِة  َوالمْ ِة  نِيَّ الدَّ
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ِهُم  بَِذمِّ إاِلَّ  َتِقي  َتلمْ اَل  ُحَثاَلٍة  يِف  إاِلَّ 
َوَذَهابًا  ِرِهممْ  لَِقدمْ َغارًا  تِصمْ اسمْ َفَتاِن  الشَّ
راِجُعوَن  إَِليمِْه  ا  َوإِنَّ  ِ هلِلَّ َفإِنَّا  ِرِهممْ  ِذكمْ َعنمْ 
َزاِجٌر  َواَل   ٌ ُمَغريِّ ُمنمِْكٌر  َفاَل  َفَساُد  المْ َظَهَر 
 َ اِوُروا اهللَّ ُتِريُدوَن َأنمْ ُتَ َفبَِهَذا  َأ  َدِجٌر  ُمزمْ
َدُه  لَِيائِِه ِعنمْ ِسِه َوَتُكوُنوا َأَعزَّ َأومْ يِف َداِر ُقدمْ
تِِه َواَل ُتَناُل  ُ َعنمْ َجنَّ َدُع اهللَّ َهيمَْهاَت اَل خُيمْ
ِمِريَن  اآلمْ  ُ اهللَّ َلَعَن  بَِطاَعتِِه  إاِلَّ  َضاُتُه  َمرمْ
َعِن  اِهنَي  َوالنَّ َلُه  اِرِكنَي  التَّ ُروِف  َعمْ بِاملمْ

َعاِمِلنَي بِِه.( ُنمَْكِر المْ املمْ
ستة  هنا  السالم(  )عليه  االمام  ويذكر 
طوائف هي الطوائف الرشيفة والنجيبة 
كانت  او  املجتمع  افتقدها  ان  والتي 
وحوربت  ُمنعت  ولكنها  م��وج��ودة 
بمحاولة  قيامها  بسبب  اآلخرين  من 
فيه  سينترش  املجتمع  ف��ان  االص��الح 
الفساد واالنحراف.. وهم : )االخيار، 
السمحاء،  االح����رار،  ال��ص��احل��ون، 

املتورعون، املتنزهون(.
االح��رار  هم  االح��رار  من  واملقصود 
والتعلقات  النفسانية  الشهوات  عن 
السالم(  )عليه  فقوله  الدنيوية..  املادية 
( معناه اين الذين كان  َراُرُكممْ : )َوَأيمَْن َأحمْ

هلم رشف وغريةٌ  وحية..
سمح  من  السني  بضم   ) )َوُسَمَحاُؤُكممْ
الرجل اذا جاء او صار بني اهله واملعنى 
باجلود  متصفني  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  اي��ن 

والعطاء والبذل والسخاء..
مكاسبهم  يف  املتورعني  م��ن  وامل���راد 
وال  البيع  يف  يطففون  ال  الذين  االفراد 
يقسمون  وال  يكذبون  وال  يغشون 
يرى  فحينام  ي��راب��ون،  وال  بالباطل 
هؤالء  من  خال  املجتمع  ان  االنسان 
والطلحاء  االرشار  ب��دهل��م  وص���ار 
والبخالء فال يمتلك اال ان يصخ اين 

كيف  ؟  والصاحلون  االخيار  اولئك 
خلت الدنيا منهم ؟

أي   ) َم��َذاِه��بِ��ِه��ممْ يِف  ُه���وَن  ُ���َت���َن���زِّ )َواملمْ
عن  انفسهم  هوا  نزهّ والذين  املتباعدون 

العقائد الفاسدة واالفكار املنحرفة..
ثم يقول االمام )عليه السالم( : )َأ َليمَْس 
ِة  نِيَّ الدَّ َيا  نمْ الدُّ َهِذِه  َعنمْ  مَجِيعًا  َظَعُنوا  َقدمْ 

َصِة(  َُنغِّ َعاِجَلِة املمْ َوالمْ
رة  أي ارحتلوا مجيعًا عن هذه الدنيا املكدهّ
منه مكارم  تأخذون  منهم من  يبق  فلم 
اليه  وترجعون  واالخ���الق  االداب 
لعلكم  واالف��ع��ال  االع��امل  صالح  يف 

تقتبسون آثارهم وتتبعون أفعاهلم.. 
واالمام )عليه السالم( يبني يف كالمه ان 
هذا االمر أي موت الصلحاء واالخيار 
ال  وان��ه  الدنيا  اعتبار  عدم  عىل  دليل 
ينبغي االعتامد عليها.. اذ لو كانت باقية 
بالبقاء  هبا  اوىل  كانوا  فاهنم  هلم  لبقيت 
بطريق  عنكم  فزواهلا  غريهم  عن  فيها 
اوىل.. وان الدنيا اذا كان دأهبا وديدهنا 
إفناء االخيار والصلحاء وابقاء االرشا 
اذ  اوىل  بالرتك  فهي  مكاهنم  والفساق 
هو دليل عىل خباثتها ودنائتها وما كان 
املاضني  موت  وان  به..  يعبأ  ال  كذلك 
الصرب  يوجب  الدنيا  يف  بقاؤهم  وعدم 

بالنسبة اىل الباقني..
ثم يقول االمام )عليه السالم(: )َوَهلمْ 
ِهُم  َتِقي إاِلَّ بَِذمِّ ُتممْ إاِلَّ يِف ُحَثاَلٍة اَل َتلمْ ُخِلقمْ
ِرِهممْ َوَذَهابًا َعنمْ  َغارًا لَِقدمْ تِصمْ َفَتاِن اسمْ الشَّ

ا إَِليمِْه راِجُعوَن( ِ َوإِنَّ ِرِهممْ َفإِنَّا هلِلَّ ِذكمْ
)َفإِنَّا  هنا  يذكر  السالم(  )عليه  فاالمام 
ان  عىل  دليل  ��وَن(  راِج��عُ ِه  إَِليمْ ��ا  َوإِنَّ  ِ هلِلَّ
ورحيلهم  والصلحاء  االخيار  فقدان 
االرشار  بقاء  منها  واالعظم  مصيبة 
من  االح��ب��ة  ف��ف��راق  االخ��ي��ار..  وقلة 

مصيبة  والسامحة  والصالح  اخلري  اهل 
ولكن اعظم منها هو ابتالئك باالرشار 
بنعمة  الكافرين  الغنى  والبخالء واهل 

اهلل تعاىل..
 : بقوله  السالم(  ثم حيذر االمام )عليه 
ٌ َواَل َزاِجٌر  َفَساُد َفاَل ُمنمِْكٌر ُمَغريِّ )َظَهَر المْ

َدِجٌر( ُمزمْ
بسبب  ال��س��الم(  )عليه  االم��ام  يقول 
الفساد  وانتشار  الطبقات  هذه  غلبة 
سبب انتشار وسعة هذه الفئات االربع 
وكثرهتا ومع ذلك ال أحد ينكر ويقف 
والفساد  االن��ح��راف  اس��ب��اب  بوجه 
فبعض ساكت وال ينكر ويغريهّ وبعض 
يعني عىل الفساد واالنحراف او بعض 
يدعي حماربة الفساد ولكن هو يف باطن 
االمور يسترت عليه وخيتلق له الذرائع..

 : ال��س��الم(  )عليه  االم���ام  ي��ق��ول  ث��م 
تِِه َواَل ُتَناُل  ُ َعنمْ َجنَّ َدُع اهللَّ )َهيمَْهاَت اَل خُيمْ
ِمِريَن  اآلمْ  ُ اهللَّ َلَعَن  بَِطاَعتِِه  إاِلَّ  َضاُتُه  َمرمْ
َعِن  اِهنَي  َوالنَّ َلُه  اِرِكنَي  التَّ ُروِف  َعمْ بِاملمْ

َعاِمِلنَي بِِه.( ُنمَْكِر المْ املمْ
ان  السالم(  )عليه  االمام  يؤرش  حيث 
باالتيان  يأمرون  الناس  من  البعض 
باملعروف ولكنهم يف انفسهم ال يأتون 
هبذا املعروف ينهون عن املنكر ولكنهم 
يأتون باملنكر ينهون عن الفساد ولكنهم 
هم الفاسدون .. االمام )عليه السالم( 
يقول هؤالء ملعونون عند اهلل تعاىل وال 

يمكن ان ينالوا مرضاة اهلل تعاىل.. 
من  السالم(  )عليه  االمام  خيتم  لذلك 
مهم  يستنهض  بأن  املقطع  هذا  خالل 
وان  ي��ب��ادروا  ان  والصلحاء  االخيار 
التغيري  فيه  ملا  املجتمع  بصالح  يأتوا 

للوضع الذي يكون عليه املجتمع.
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ويو�سي  االعتبارية،  املوؤمن  �سخ�سية  على  املحافظة  اىل  يدعو  الكربالئيُّ  ال�سيُخ 
بالرتاحم والتوا�سل يف العالقات االجتماعية 

الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة 
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 10 /ربيع اآلخر/ 1439ه� الموافق 

2017/12/29م، تحدث سماحته قائال:

بيان  يف  زلنا  ما  واالخ��وات  االخ��وة  اهيا 
منظومة التعايش االجتامعي بني االخوة يف 
الدين.. نحن الذين تربطنا رابطة وعالقة 

االيامن باهلل تعاىل. 
البرش وأمهها هي  ابناء  الروابط بني  أقوى 
رس  متثل  ألهنا  تعاىل،  باهلل  االي��امن  رابطة 
تعاىل  اهلل  خلق  من  والغرض  ال��وج��ود، 
العرى  أهم  من  اصبحت  لذلك  خللقه، 
والروابط التي البد من ان يوضع هلا نظام 
ما  العالقات، وطبيعة األوارص، ومتى  يف 
سار عليها االنسان؛ أمكن ان نقول انه قد 
تعاىل ورسوله واالئمة  اهلل  دخل يف والية 
وقد  االي��امن،  والي��ة  يف  ودخ��ل  االطهار، 
احلقوق -  بنظام  االسالمي  النظام  ها  أطرهّ
كام بيهّنا سابقًا - هذه العالقات االجتامعية 
يريد  ألنه  احلقوق،  بنظام  االسالم  ها  أطرهّ
من  وإن  والقوة،  االلزام  صفة  يعطيها  ان 
ت حقا من احلقوق مطالبا به..  وهتا يفوهّ يفهّ
املؤمن  أخيه  يطالب  أن  املؤمن  حق  فمن 

بأداء هذه العالقة وهذه االخالق.
وما  االجتامعية؟  العالقات  مبادئ  هي  ما 
املعارشة  نوع  هي  وما  االخالقيات؟  هي 

كمؤمنني؟  نحن  ينبغي  التي  واالختالط 
هذا  يعكس  ان  البد  االي��امن  يدعي  فمن 
نوع  يف  صادقًا  يكون  ان  والب��د  االي��امن 
التي  واالخ��الق��ي  االجتامعي  التعامل 

يتعاطى به مع اآلخرين.
ن��ذك��ر ه��ن��ا أس��اس��ي��ات ه���ذه االخ���الق 
ا  منهّ انسان  كل  ولينظر  بيننا،  والعالقات 
كم  االخ��الق..  هذه  عىل  نفسه  ويعرض 
يملك منها ؟ وسنذكر هنا االساسيات وال 
نخوض يف الفروع الكثرية التي وردت يف 

احاديث االئمة عليهم السالم..
عىل  االساسيات  هذه  من  مخسًا  هنا  نذكر 

رأسها :
1- حفظ الشخصية االعتبارية للمؤمن :

كام إن االسالم حرص عىل أن حيفظ حياة 
حرص  ايضًا  اجلسدية؛  السالمة  املؤمن.. 
للمؤمن،  املعنوية  الشخصية  سالمة  عىل 
ويتمثل ذلك يف جمموعة من االمور، فهذا 
االنسان املؤمن طاملا دخلت معه يف والية 
ينبغي عيلَّ ان احرتمه، وأن احفظ  االيامن 
أن  م��ن  شخصيته  أص��ون  وأن  كرامته، 
تتعرض اىل اإلذالل والتحقري وسوء الظن 

والشبهات..  الشكوك  دائرة  يف  وايقاعه 
املؤمن له شخصية اعتبارية باعتبار االيامن، 
تعاىل  اهلل  اراد  االعتبارية  الشخصية  هذه 
االنسان  حياة  حتفظ  كام  وحتفظ  ُتصان  ان 
االحرتام  هنا  وطبعًا  اجلسدية..  وسالمته 
يعني  املؤمنني..  بني  مراتب  له  واالجالل 
تارة انسانا يملك مرتبة عادية من االيامن، 
وتارة انسانا يملك مرتبة عالية من التقوى 
والورع والعلم، وتارة انسانا له مقام مهني 
واجتامعي وعلمي هذه املقامات واملراتب 
الدينية العلمية االجتامعية املهنية ينبغي ان 
مرتبتها من االحرتام  تأخذ حقها بحسب 

واالجالل.
العلم  من  رصيد  له  الذي  االنسان   ً مثال 
والتقوى ينبغي ان يكرم وحتفظ شخصيته 
غريها..  من  اكثر  والتحقري  االذالل  من 
مقام  او  اجتامعي  مقام  له  الذي  الشخص 
من  اكثر  حُي��رتم  ان  جيب  االب  ُارسي.. 
م  اآلخرين، األم جيب أن حُترتم وُتل وتكرهّ
الصغري  االخ  األرسة..  بقية  م��ن  اكثر 
مع  الصغرية  االخ��ت  الكبري،  أخيه  مع 
ها  وتلهّ حترتمها  ان  جيب  الكبرية  اختها 

ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ
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ِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا     ِإَلى ِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ َها الَّ َيا َأيُّ

واالذالل  التوهني  من  شخصيتها  وحتفظ 
وغري  واالستهانة،  واالزدراء  واالحتقار 
هبا  تنتهك  التي  املفردات  هذه  من  ذلك 
مقام  له  ال��ذي  االن��س��ان..   هذا  شخصية 
علمي ومهني.. االستاذ يف اجلامعة واملعلم 
واملدرس والطبيب والذي له  ِحَرٌف ومهن 
خيدم هبا املجتمع اكثر، ويساهم يف خدمة 
ابناء املجتمع ينبغي ان جُيل وحيرتم وحتفظ 
كرامته وُتصان اكثر من االخرين .. ايضًا 
يف نفس الوقت ال ُاعرض هذه الشخصية 
الصون  مقام  هلا  التي  املهمة  االعتبارية 
تعاىل..  اهلل  عند  وال��ك��رام��ة  واالج���الل 
او  أهينه  او  ُاذله  او  اهلتك..  اىل  ضها  اعرهّ
عند  وش��أن��ه  ب��ق��دره  أستهني  او  أحتقره 
والشكوك  االهتام  اىل  ضه  اعرهّ او  املجتمع 
اتكرب  له وال  اتواضع  من دون دليل.. بل 
اكون  حينام  املجلس  يف  له  ��ع  أوسهّ عليه، 
معه يف مكان عام.. فحينام يكون االنسان 
االح��رتام  اظهر  ان  ينبغي  ع��ام  مكان  يف 
الشيبة  وصاحب  السن  لكبري  واالجالل 
والطبيب  واالستاذ  وامل��درس  وللمعلم 
واالم  ولالب  االجتامعي  املقام  وصاحب 
االيامن  مقتىض   .. العامة  االماكن  هذه  يف 
وان  واالح���رتام  االج��الل  ه��ذا  اظهر  ان 
لالستهزاء  االخ��ري��ن  ام���ام  ض��ه  اع��رهّ ال 

والسخرية والطعن يف شخصيته. 
لذلك ورد عن ايب عبداهلل )عليه السالم( 
موا  )عظهّ ي��ق��ول:  جعفر  اب��و  ك��ان   : ق��ال 
م بعضكم  اصحابكم ووقروهم وال يتجههّ
وإياكم  حتاسدوا  وال  وا  تضارهّ وال  بعضًا 

والبخل، كونوا عباد اهلل املخلصني(.

التي  االم��ور  من  االلتفات  ينبغي  لذلك 
شخصية  ط  اسقهّ ان  هو  االيامن  مع  تتناىف 
الحظوا  اخ��واين  خصوصًا  االنسان  هذا 
وحتصل  التقنية  العلوم  تتقدم  ان  قبل 
الفيس  من  االجتامعي  التواصل  وسائل 

بوك وغريها.. 
او  اذالل  االن��س��ان  ه��ذا  من  حيصل  رب��ام 
توهني او تسقيط  لشخصيته او احتقار له 
او ازدراء او غيبة او نميمة تسقيط له بينه 
وبني شخص آخر او بينه وبني جمموعة من 

االشخاص..
ويقرأ  صفحة  يف  يكتب  حينام  االن  ولكن 
ط  هذه الصفحة املاليني او االالف وقد سقهّ
شخصية هذا املؤمن باالهتام او االفرتاء او 
من  ذلك  وغري  االرسار  كشف  او  الطعن 
الشخصية  قتل  اىل  ت��ؤدي  التي  االم��ور 
االعتبارية هلذا املؤمن.. وتسقيط شخصيته 
االجتامعية بحيث مل يبق ألخيه املؤمن قيمة 
واعتبار اجتامعي، وفقد الكثري لدى افراد 
التشكيك  او  االفرتاء  هذا  بسبب  املجتمع 

او الطعون او غري ذلك.. 
الوقت احلاض  ينبغي خصوصًا يف  لذلك 
ان ينتبه االنسان حينام يكتب يف موقع من 
املتعددة  العناوين  هبذه  االنرتنت  مواقع 
ع��رشات  اىل  تصل  ورب��ام  منترشة  وه��ي 
قتل  اىل  ال��واق��ع  يف  ى  ادهّ ه��ذا  االالف، 
الذي هو اشد  او قتل الشخصية  اعتباري 
من القتل اجلسدي.. لذلك من مقتضيات 

االيامن ان يكون هناك احرتام وإجالل..
وننتبه اخواين  اىل مسألة التكافؤ .. االسالم 
اعطى  االي��امن  صفة  يف  االش��رتاك  ملجرد 

اعتبارا وقيمة عالية لذلك االنسان من هنا 
او  الروايات من ان يستذل االنسان  ر  حتذهّ
ن ملجرد انه فقري او ليس لديه  حُيتقر او يوههّ
بعض  وحذرت  علمي  او  اجتامعي  مقام 
ى  تصدهّ فقد  املؤمن  ُيذل  الذي  االحاديث 

هلل تعاىل بحربه .. 
املؤمن،  قيمة  هي  كم  اخ��واين  الحظوا 
هذه  احلاض  الوقت  يف  خصوصًا  التفتوا 
التسقيط  هذا  تنرش  التي  احلديثة  الوسائل 
أخطره  ما  وغ���ريه..  احيانًا  االجتامعي 

وأكربه عند اهلل تعاىل. 
قال  قال:  السالم(  )عليه  عبداهلل  ايب  عن 
وسلم(:  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
ب��ارزين  فقد  املؤمن  عبدي  ل  استذهّ )م��ن 

باملحاربة(.
مؤمنًا  ر  حقهّ )من  السالم(:  )عليه  وق��ال 
مسكينًا او غري مسكني مل يزل اهلل عز وجل 
حاقرًا له ماقتًا حتى يرجع عن حمقرته اياه(.

2- ايضًا من اساسيات العالقة االجتامعية 
هي الرتاحم بني املؤمنني.

اعطاها  مهمة  عناوين  هناك  الح��ظ��وا 
)وم��ا  ك��ب��رية  اجتامعية  قيمة  االس���الم 
يوجد  فقد  للعاملني(،  رحة  إالهّ  أرسلناك 
واخلشونة  الغلظة  م��ن  املجتمعات  يف 
والفظاظة اراد ان يبدهلا بالرحة يف القلوب 

والتي تنعكس عىل التعامل االجتامعي.
اجتامعية،  رح��ة  هناك  اخ��واين  الحظوا 
اىل  انظروا  اخواين   .. نفسية  رحة  وهناك 
قلوبكم دائاًم .. فالنبي )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( واالئمة االطهار ارادوا الرحة بيننا 
مجيعًا، وبيننا وبني الناس االخرين وايضًا، 
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حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

االبتالء  ألصحاب  خاصة  رح��ة  هناك 
والفقري  واجل��رح��ى  وامل���رىض  وال��ف��ق��راء 
الرحة  مجلة  وم��ن  واملسكني  وامل��ري��ض 
من  هناك  كم  بابنه  االب  رح��ة  اخلاصة 
االباء  الذين حيملون من القسوة العجيبة 
تاه ابنائهم.. رحة الطبيب بمريضه .. من 
اساسيات االيامن ، ورحة املعلم واالستاذ 
العامل  بالفقري، ورحة  الغني  بطالبه.. رحة 
باجلاهل، ورحة الرئيس باملرؤوس.. هذه 

االمور التي اكدهّ عليها االسالم..
اهيا املؤمن اذا شاهدت مكروبا وصاحب 
هم،  وصاحب  ك��رب  وصاحب  مصيبة 
ج اهلل تعاىل عن  ساعده يف ان يتخلص ويفرهّ
ان   .. الرحة  بمقتىض  ساعده  وكربه،  ه  مههّ
ف عنه. تساعده يف ازالة هذا الكرب وتفهّ

3- التنارص والتعاون :
من  للمؤمن  ال��ن��صة  نفهم  ان  ويمكن 
الوالية املشرتكة بينهام ومن مجلة مفردات 
ايذاء  العدو منه، ومن  النصة عدم متكني 
احتياجه..  عند  ونصيحته  له،  االخرين 

خصوصًا اذا وقع الظلم او التجاوز..
وهو  ح��ق  صاحب  ك��ان  اذا  ذل��ك  وم��ن 
ضعيف ال يقوى عىل اسرتداد حقه.. انت 
بادر وعليك ان تنصه وتعينه حتى يسرتد 
اجتامعي  ظلم  حتت  وقع  اذا  ومنه  ه،  حقهّ
فتسعى لرفع الظلم واحليف عنه.. فكثريا 
ظلم  حتت  وقعن  بنات  اخ��واين  نجد  ما 
او  العشرية  او  االم  او  االب  اجتامعي من 
من قبل شخص آخر وهم ال يقوون عىل 
عنهم،  االجتامعي  احليف  او  الظلم  دفع 
وتسعى لرفع الظلم واحليف عنهم.. ومنه 
اذا كان يف معرض النزاع مع اهل الباطل، 
فتنصه  ومكنة  ومنعة  ق��وة  عىل  وك��ان��وا 
بلسانك وموقفك وال ترتكه وحيدًا، واذا 
آخر  شخصًا  يظلم  شخص  هناك  ك��ان 
ملتفت  غري  إما  وهو  اخ��رى  جمموعة  او 

وتكربهّ  وغرور  وتسلط  عنجهية  فيه  ال  او 
عن  ورد  ظلم.  هذا  ان  له  وبنيهّ  بادر  انت 
اهلل )صىل  رسول  السالم( عن  )عليه  عيل 
االخ  حق  )م��ن   : وسلم(  وآل��ه  عليه  اهلل 
عىل اخيه ان ينصه ظاملًا او مظلومًا، فإما 
ه عن ظلمه، وإما نصته  نصته ظاملًا فريدُّ
املحصلة  حقه(.  أخذ  عىل  فيعينه  مظلومًا 
ان من صفات املؤمن ان ال يكون ال أباليًا 
وغري مهتم وال يكرتث، فليس من صفات 
وغري  مبال  غري  االنسان  يكون  ان  االيامن 
وما  االخرين  اح��وال  اىل  ينظر  وال  مهتم 
ان يكون  يعانون منه.. بل مقتىض االيامن 
االخ��ري��ن،  هلموم  ه��مهّ  صاحب  امل��ؤم��ن 
والتعاون  واعانتهم  نصهتم  يف  ويسعى 
أي  او  انسان  أي  يستطيع  ال  اذ  معهم، 
يقوى  ال  املطلوبة  االم��ور  وبقية  جمموعة 
باآلخرين  االستعانة  م��ن  الب��د  ل��وح��ده 
تلك  او  الشخص  ذل��ك  اىل  ف��ي��ب��ادرون 
القيام  املجموعة إلعانتهم ومساعدهتم يف 

هبذه االعامل.
4- التعامل برفق ولني :

ما  اجتامعي  ون��زاع  مشكلة  حتصل  حينام 
ان  للمؤمن  ينبغي  ال��ذي  االسلوب  هو 
يتبعه؟ عليه ان يتبهّع اسلوب اللني والرفق 
واحلوار، وهو ما دعا اليه االسالم، وحياول 
االس��ل��وب،  هب��ذا  املشكلة  تلك  حي��ل  ان 
يدخل  والرفق  اللني  اسلوب  ان  والسبب 
االخ��ر  قلب  اىل  الشخص  خ��الل��ه  م��ن 
وينفتح قلب االخر ويتقبل منه، ويستطيع 
العنف  ارسع..  والنزاع  املشكلة  حيل  ان 
يف  واإلشكال  التعقيد  من  مزيد  اىل  يؤدي 
ذلك النزاع، وتتفاقم املشكلة ويصبح حل 
املشكلة اصعب. فهناك رفق يف نوع التعامل 
الفكرية  األمور  يف  رفق  وهناك  والعالقة، 
يطرح  الفكرية  االم��ور  يف  والتكليفية.. 
اليه  وتنجذب  عقوهلم،  تتحمله  ما  عليهم 

نفوسهم، وتستوعبه طاقاهتم وامكاناهتم.. 
ومن ذلك الرفق واللني يف الدعوة اىل اهلل 
تعاىل واالمر باملعروف والنهي عن املنكر.

التواصل االجتامعي يف العالقات   -5
وتنهّب التدابر والقطيعة واهلجران:

العالقات  ادامة  عىل  كثريًا  االسالم  حثهّ 
عىل  واحلفاظ  املؤمنني،  بني  االجتامعية 
ابعاد  متاسكها وقوهتا، وعمل جاهدًا عىل 
املؤدية  االمور  مجيع  عن  اإليامين  املجتمع 
االجتامعية  االوارص  وتفكك  ضعف  اىل 
االجتامعي  الكيان  يقوى  بينهم، حتى  فيام 
التحديات  م��واج��ه��ة  ع��ىل  االس��الم��ي 

واملصاعب الداخلية واخلارجية..
االجتامعي  التواصل  عىل  حثهّه  ذلك  ومن 
بعضهم  والتفقد  بالتزاور  االف���راد  بني 
ل��ب��ع��ض، وع��ي��ادة م��رض��اه��م، وش��ه��ود 
بعض،  عن  بعضهم  والعفو  جنائزهم، 
والصفح عن امليسء، والتآلف بني قلوهبم، 
والتنازع  والتقاطع  اهلجران  واالبتعاد عن 
ذلك  ونحو  والبغضاء  واحلسد  والعداوة 
االوارص  تفكيك  يف  خطري  دور  ل��ه  مم��ا 

االجتامعية..
)عليه  الصادق  االمام  يقول  ماذا  ولننظر 
اهلجران  ع��ن  النهي  مقام  يف  ال��س��الم( 

والتباعد والتقاطع بني املؤمنني :
)ال يفرتق رجالن عىل اهلجران إال استحق 
استوجب  وربام  واللعنة  ال��رباءة  أحدمها 
جعلني   : متعب  له  فقال  كالمها(،  ذلك 
قال:  املظلوم؟  بال  فام  الظامل،  هذا  فداك 
)ألنه ال يدعو أخاه اىل صلته وال يتعامس 
عن  ل��ه  يتجاهل[  وال  يتغافل  ال  ]أي 

كالمه..(
صالح  فيه  ملا  يوفقنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
مظلومنا  ون��صة  قلوبنا  وتآلف  احوالنا 
سميع  انه  مهمومنا  عن  الكرب  وكشف 

جميب.
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ما هي السورة التي ذكرت مستحقي الزكاة؟

الجواب: سورة التوبة / ٥٩ اآلية . .

ما حكم استخدام زيت الحية للشعر؟

إعداد/ محمد حمزة جبر

سؤال العدد السابق

سؤال العدد
الوشم

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

السؤال : هل الوشم حرام ؟
اجلواب : جيوز يف نفسه .

السؤال : ما هو حكم الوشم الذي يرسم 
عىل اجلسم بواسطة االبر ؟

اجلواب : جيوز يف نفسه .

االئمة  : هل جي��وز وش��م ص��ور  ال��س��ؤال 
االطهار، واسامئهم املقدسة ؟

اجلواب : ال جيوز اذا عد هتكا .

السؤال : هل جيوز عمل الوشم امللون عىل 
احلاجبني املسمى )التاتو( للنساء ؟

عن  سرته  وجيب  نفسه  يف  جيوز   : اجلواب 
نظر االجنبي ان عد زينة عرفا .

السؤال : ماحكم التاتو ؟
اجللد ولكن  اذا كان حتت  : جيوز  اجلواب 
اذا عد زينة وجب اخفاؤه من غري املحارم.

السؤال : هل جيوز وشم صور احليوانات ؟
ذاته  حد  يف  الوشم  ولكن  جيوز   : اجلواب 
يف  رواي��ات  وهناك  مستحسنا  ام��را  ليس 

ذمه.

السؤال : بخصوص الوشم ماذا تقصدون 

بأن يكون الوشم حتت اجللد و كيف يل ان 
اعرف هذا ؟

اجللد و  املادة حتت  تزريق  املراد   : اجلواب 
يعرف ذلك من يتوىل اجياد الوشم .

وشم  اري��د  الوشم  عن  س��ؤال   : السؤال 
يدي  عىل  السالم(  )عليه  عيل  االمام  اسم 

ما احلكم ؟
رشعًا  ذلك  استحباب  يثبت  مل   : اجلواب 
واألوىل العناية باالقتداء به بورع واجتهاد 
وعفة و سداد كام اوىص به )عليه السالم( 
اليه )ع( زينًا له و ال يكون  ليكون االنتامء 

عليه شينًا .

اذا كان  للنساء  الوشم  : هل جيوز  السؤال 
للزينة وهل يرض بالوضوء ؟

اجلواب : جيوز ذلك يف حدهّ نفسه ، ولكن 
كان من  إذا  األجانب  أمام  إظهاره  الجيوز 
الزينة ، وإذا كان الطالء فوق اجللد وكان 
يف  للبرشة  امل��اء  وص��ول  من  يمنع  حاجبًا 
الوضوء فيجب إزالته عند الوضوء ، وإن 
به  الطالء  ج��واز  ففي  ذل��ك  ر  يتعذهّ ك��ان 

إشكال ، واهلل املوفق .

عند  العني  تكحيل  يف  احلكم  ما   : السؤال 
اخلروج من البيت ؟

احلرام  الوقوع يف  االمن من  : مع  اجلواب 
النظر  يف  الرجل  إيقاع  بداعي  كونه  وعدم 
تركه  األحوط  كان  وإن  به  البأس  املحرم 

مطلقًا .

السؤال : تضع بعض النساء مساحيق عىل 
الوجه تدعى )الطبيعي( الخفاء الشحوب 
املوجود فيه والتغطية عىل التجعدات دون 
ان تكون ملفتة للنظر كاملكياج املتعارف او 
حكمه  فام  فقط  أكثر  بياضًا  الوجه  تعطي 

الرشعي ؟
جيوز  وال  التزين  من  نحو  هذا   : اجل��واب 

الظهور معه أمام غري املحرم .

السؤال : هل جيوز للزوجة التي ترج مع 
زوجها ان تضع املكياج والعطور ؟

اجلواب : ال جيوز هلا ذلك .

السؤال : هل جيوز للمرأة استخدام مبيض 
الوجه حتى ولو بنسبة بسيطة ؟
اجلواب : اذا عدهّ زينة فال جيوز .

السؤال : هل جيوز وضع نقاط المعة عىل 
االظافر من غري صبغ واخلروج هبا ؟

اجلواب: ال جيوز .



أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين

• وزارة االتصاالت تباشر بتنفيذ مشروع )الحكومة االلكترونية( بربط  دوائر الدولة عبر شبكة االنترنت العنكبوتية من اجل  االستغناء عن االسلوب 
الورقي الذي يستهلك المال والجهد للمواطن والدولة.

•قوات الحشد الشعبي تؤكد على استمرارية تطوير افواجها وتدريبهم في مناطق مهمة وحساسة في الموصل إلعادة 
االستقرار وحفظ االمن ما بعد االنتصار...

•وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد شمول منتسبي الكليات األهلية بالزماالت الدراسية خارج العراق وقبول الطلبة العرب واألجانب في كلياتها العام المقبل.

• بعد أن واجهت )الخصخصة( ردود فعل جماهيرية وسياسية... لجنة النفط والطاقة النيابية تطالب مجلس الوزراء ولجنة الطاقة الوزارية  بإعادة النظر في تسعيرة الكهرباء...

مليارات دينار كلفة مشروع إنشاء 
مدينة رياضية في محافظة ديالى...

مليار دوالر احتياطي البنك 
المركزي من العملة الصعبة...

مليون ناخب عراقي سيشاركون 
باالنتخابات المقبلة )44%( حّدث سجله..

• مصرف الرافدين يطلق  ألول مرة خدمة الصراف اآللي االلكتروني )ATM( لسحب األموال من أي مكان من أنحاء البالد.

العتبة الحسينية المقدسة تقدم الدعم المعنوي والمادي
 لجرحى الحشد الشعبي في بغداد

زار وفد شعبة رعاية ذوي الشهداء واجلرحى التابعة لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، مستشفى مدينة الطب يف العاصمة 
بغداد، وذلك لإلطالع عىل احلالة الصحية جلرحى احلشد الشعبي الراقدين فيها وتقديم الدعم املعنوي واملادي هلم . وقال )عامد 
الوفد ضمَّ مسؤول الشعبة )حيدر اخلطيب( والسادة خَدمة اإلمام احلسني )عليه  الرعاية: ان  اجلشعمي( مسؤول إعالم شعبة 
ك من الرضيح  السالم( حيث اطلعوا ميدانيا عىل احتياجات األبطال اجلرحى وقام بتسليمهم ِمنحًا مالية، باإلضافة اىل هدايا للتربهّ
فة يف عمليات التحرير.. يذكر أن العتبة احلسينية بادرت منذ إطالق  الرشيف لإلمام احلسني عليه السالم، تثمينًا ملواقفهم املرشهّ
بأنفسهم  الذين ضحوا  للشهداء األبرار،  اهتاممًا كبريًا  الشهداء واجلرحى، وأولت  بتشكيل شعبة رعاية عوائل  املباركة  الفتوى 

للدفاع عن الدين واملقدسات.

ترليونات و )٥00( مليار دينار إيرادات الهيئة 
العامة للضرائب العراقية للعام الحالي 2017...

عملية زرع اطراف صناعية ذكية ناجحة لجرحى 
القوات االمنية في مستشفى ابن سينا...

طالبًا من ذوي شهداء الحشد 
الشعبي، تم قبولهم في الجامعات 

للسنة الدراسية 2017/2018.

باألرقام  باالرقام باالرقام 
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للعتبة  الشرعي  المتولي  الكربالئي(  المهدي  عبد  )الشيخ 
بلدنا..  الضروري ان نبحث عن مصالح  المقدسة: من  الحسينية 
الوقت  ابناءنا في  التربوية وتجاه  العملية  والمطلوب منا تجاه 
الحاضر الذين هم قادة المستقبل، وهنا يتوجب علينا ان نسعى 
لتحسين اداء العملية التربوية بحيث نصل الى بناء الطالب البناء 

العلمي والتربوي الصحيح.

)خالد الفالح( وزير الطاقة والصناعة السعودي:
وبداية  باكورة  وهي  العراق  مع  ستوقع  تفاهم  مذكرة   18 لدينا 
قطاعات  الى  وستنطلق  القطاعين  بين  ستتم  وشراكات  التفاقيات 
اخرى اضافة الى مشاريع استثمارية وما هي اال البداية مع العراق.

)أحمد عقل( السفير الفلسطيني في بغداد:
ان المرجعيات الدينية العليا في العراق كانت هي السّباقة دائمًا لدعم 
القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني..و ما يمّيز المرجعيات هو 
تأييدها ووقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني وخاصة بعد قرار الرئيس 

االمريكي ترامب بشأن القدس، وهي دائمًا المتقدمة في هذا الشأن.

ممثلو العتبات المقدسة في العالم االسالمي يجتمعون 
في العاصمة االيرانية طهران

وجهت األمانة العامة ملجلس الوزراء، بتوفري القارئ الرقمي للبطاقة الوطنية، إىل املؤسسات احلكومية، وحسب احلاجة الفعلية لكل 
مؤسسة. فيام وجهت بدورها وزارة الداخلية، بتوفري أجهزة القارئ الرقمي للبطاقة الوطنية، إىل املؤسسات احلكومية، التي هي بحاجة 

ماسة إليها، للوصول إىل املعلومات األساسية داخل البطاقة.
هت بقيام تلك املؤسسات برشائها من األسواق املحلية، بحسب املواصفات الفنية التي حيددها مرشوع البطاقة الوطنية، وبرجمتها  كام وجهّ

حسب الصالحيات التي تول كل مؤسسة، للوصول إىل معلوماهتا املضمنة يف الرشحية الداخلية للبطاقة.
الوطنية كوثيقة رسمية، وعدم  البطاقة  الوزارات واملؤسسات واملحافظات، برضورة اعتامد  العامة اهنا ستؤكد عىل  وأشارت، األمانة 

مطالبة املواطنني بالوثائق القديمة.

وا:
قال

وا:
قال

الحشد الشعبي يعلن عن تدمير معسكر 
لـ)داعش( في جبال حمرين

أعلن اللواء الثامن والثامنون باحلشد الشعبي عن تدمري 
معسكر تدريبي ل�)داعش( يف جبال حرين . وقال إعالم 
احلشد الشعبي يف بيان إن قوات اللواء دمرت معسكرا 
ل�)داعش( خالل  اكثر من عرشين مضافة  تدريبيا ضم 
جبال  يف  )االره��اب(  لفلول  وتعقب  متشيط  عمليات 
)داع��ش(  كبدت  القوات  ان  البيان  وأض��اف  حرين. 
اتالف  اىل  اضافة  واملعدات،  االرواح  يف  كبرية  خسائر 
خمازن التموين داخل معسكرهم االرهايب. يشار اىل ان 
املايض  االسبوع  خالل  انطلقت  الشعبي  احلشد  قوات 

بعملية تعقب ومتشيط لفلول )داعش( بجبال حرين .

االسالمي  العامل  يف  املقدسة  العتبات  ملؤمتر  الدائمة  اللجنة  عقدت 
اجتامعها الدوري الثاين ملناقشة وتفعيل بنود )بيان كربالء( يف العاصمة 
االيرانية طهران، الذي صدر يف املؤمتر االول للعتبات املقدسة واملزارات 
الرشيفة يف نيسان املايض، بمشاركة  العتبات املقدسة يف كل من العراق 
رئيس  ممثل  اخللخايل(  موسى  وقال)السيد  ولبنان.  وسوريا  وإي��ران 
الفرعية  اللجان  قرارات  ناقش  االجتامع  ان    : الشيعي  الوقف  ديوان 
التي عقدت يف كربالء ملتابعة اهم الفقرات التي تضمنها  البيان لتقديم 
املفيدة  القرارات  الكثري من  للزائرين. وأضاف هناك  افضل اخلدمات 
للزائرين الكرام, كام تم االتفاق عىل فتح مراكز لإلرشاد االرسي ملعاجلة 
مشاكل االرسة. وأشار اخللخايل, اىل انه تم االتفاق عىل عقد مؤمترات 
يف العراق وإيران ملعاجلة مشاكل االرسة, الفتا اىل اتفاق املجتمعني عىل 

عقد االجتامع املقبل يف شهر رجب القادم يف العتبة الكاظمية املقدسة.

امانة مجلس الوزراء توجه بتوفير اجهزة تقرأ البطاقة الوطنية في المؤسسات الحكومية



احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي  امل��ت��ويل  م  وق���دهّ
امل��ق��دس��ة س��امح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
الكربالئي يف كلمة له خالل احلفل شكره 
الكثري وضحت  قدمت  التي  الكوكبة  هلذه 
يف  البائد  النظام  اب��ان  وعوائلها  بنفسها 
البيت  أهل  مدرسة  مبادئ  ارس��اء  سبيل 
ا للعراق  عليهم السالم  ليكونوا خريا وعزهّ
السياسيني  السجناء  رشحي��ة  ان  مبينا« 
ازاء  باملسؤولية  وشعورهم  حبهم  اثبتوا 
اىل  اكثر  بحاجة  العراق   ان  موكدا  الوطن 
عطائكم وتضحياتكم لذا فالبدهّ لرسالتكم 

من  ونأمل  يدوم  أن  ولعطائكم  تستمر  أن 
السجني السيايس أن يبقى حرصه وشعوره 
العراقي  واملجتمع  العراق  تاه  باملسؤوليهّة 

مثل ما عهدناه .
جملس  عضو  الكاميل  فائق  طالل  بني  فيام 
واح��د  امل��ق��دس��ة  احلسينية  العتبة  ادارة 
يقاُم  احلفل  إن«   : السياسيني  السجناء 
السجناء  م��ن  كوكبة  لرحيل  اس��ت��ذك��ارا 
مع  وتزامنا  بحقهم   يقدم  ما  اق��ل  وه��و 
اجليش  حققها  التي  الكبرية  االنتصارات  
الشعبي  االمنية واحلشد  والقوات  العراقي 

االجرامية  داع��ش  عصابات  عىل  املبارك 
املعنيني  قبل  من  مؤرش  هو  ع   التجمهّ وهذا 
رمز  هم  السياسيني  السجناء  رشحية  بأن 
فيه  يعاقب  وق��ت  يف  ال��ع��راق  هبم  يفتخر 
النظام  بوجه  احل��ق  بكلمة  ينطق  من  كل 
اإلجرامي السابق مؤكدا أن هؤالء الرجال 

أثبتوا أن احلق ُيقال رغم كل الظروف  .
من  جسار  م��وات  جبار  ق��ال  جهته  م��ن 
الديوانية:  يف  السياسيني  السجناء  مؤسسة 
نشكر العتبة احلسينية املقدسة عىل احتضاهنا 
احلفل التأبيني  استذكارا اىل لالخوة الذين 
عانوا داخل قضبان السجون يف زمن النظام 
دينهم  وعن  عقيدهتم  عن  مدافعني  البائد 

ويف مقدمتهم احلوزة العلمية والعلامء«.
الكاظم  عبد  السيايس  السجني  ق��ال  فيام 
خضري، لو »اجرينا مقارنة بني السابق كيف 
وقطع  والقمع  التعذيب  اساليب  كانت 
زمن  يف  والقتل  االذن  وق��ص  االي���ادي  
النظام البائد  مع اساليب عصابات داعش 
يف التعذيب  والقتل نجدها نفس األساليب  

وهذا يدل عىل انهّ املنهَج واحٌد«.

مؤسسة السجناء السياسيين تستذكر كوكبة 
من راحليها في العتبة الحسينية المقدسة 

الحسينية  العتبة  مع  بالتعاون  السياسيين  السجناء  مؤسسة  نظمت  ونصرنا(  فخرنا  )شهداؤنا  شعار  تحت 
المقدسة حفلها التأبيني السنوي الستذكار ثلة من الراحلين منهم  وتزامنا مع اعالن االنتصارات على عصابات 
داعش االجرامية  واالحتفال بأبطال القوات االمنية والحشد الشعبي، على قاعة خاتم االنبياء صلوات اهلل عليه وآله 

في الصحن الحسيني الشريف ، وسط حضور شخصيات دينية واجتماعية واكاديمية وإعالمية .     

  الحرار: حسين نصر/ تصوير حسن خليفة  
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وفد العتبة الحسينية المقدسة يلتقي بمسؤولين ايرانيين 
رفيعي المستوى إلقامة مشاريع ثقافية

مركز الحجة القرآني في عين التمر ينضم إلى شعبة التبليغ الديني النسوي 

املقدسة  احلسينية  العتبة  وف��د  التقى 
احلكومية  يف  املستوى  رفيعي  بمسؤولني 
ثقافية  اقامة مشاريع  للمباحثة يف  االيرانية 
االي��ران��ي��ة..  االس��الم��ي��ة  اجلمهورية  يف 
من  بجملة  الوفد  قيام  خالل  ذلك  جرى 
طهران  اإليرانية  العاصمة  يف  اللقاءات 
البارزين،  املسؤولني  بعض  مع  للتداول 
لتسهيل مشاركات العتبة احلسينية املقدسة 
حمافظات  خمتلف  يف  الثقايف  اجلانب  يف 

اجلمهورية االيرانية اإلسالمية. 
ماجد  ع��يل  للسيد  خ��اص  ت��صي��ح  ويف 

ورئيس  املعارض  شعبة  مسؤول  املوسوي 
هناك  »كانت  ق��ائ��اًل:  فيه  حت��دث  ال��وف��د، 
لقاءات عديدة للوفد منها مع السيد النائب 
االستاذ  االي��راين  الربملان  لرئيس  االول 
اللقاء  اىل  اضافة  مكتبه،  ومدير  حممدي، 
االيراين  والثقافة  االرشاد  وزير  السيد  مع 

ومساعديه«.
اللقاءات  تلك  »اثمرت  املوسوي  وبني 
ثقافية  نشاطات  عمل  عىل  االتفاق  عن 
مشرتكة تصب يف صالح املجتمع العراقي 
واملجتمع االيراين وخدمة الدين واملذهب، 

استعدادهم  املسؤولون  السادة  ابدى  وقد 
احلسينية  العتبة  نشاطات  عمل  لتسهيل 
مناطق  خمتلف  يف  وغريها  الثقافية  املقدسة 

اجلمهورية االيرانية اإلسالمية«.
التابعة  املعارض  شعبة  ان  بالذكر  وجديٌر 
لقسم النشاطات العامة يف العتبة احلسينية 
باملشاركات  خاصا  اهتامما  تويل  املقدسة 
الدولية واملحلية اخلاصة باملعارض إلبراز 
الثقافية  احلسينية  العتبة  نشاطات  كافة 
اىل  باإلضافة  منها  واهلندسية  والعلمية 

الدينية خدمة للدين واملذهب..

أعلنت إدارة مركز احلجة القرآين عن انضاممه إىل شعبة التبليغ الديني 
النسوي بالعتبة احلسينية املقدسة هبدف رعاية النشاطات القرآنية التي 

يقيمها عىل مدار العام. 
تدريسيًا  كادرًا  القرآنية، حيث يضم  النشاطات  املركز متخصص يف 
خمتلفة  عمرية  فئات  من  حافظة  و600  مدرسات،   8 من  متكونا 
حفظ  مشارف  وعىل  احلفظ،  يف  متقدمة  مراكز  إىل  وصلن  بعضهن 

القرآن كامال.
التمس  إنه  املركز،  ومدير  مؤسس  املسلامين(،  )سعد  احلاج  ورصح 
من شعبة التبليغ الديني النسوي أن تكون هي املرشفة عىل املركز من 
خالل وحدة التعليم القرآين؛ وذلك بمتابعة احلافظات، واختبارهن 
النشاطات  إلقامة  املشرتك  والتنسيق  للمركز،  دوري��ة  زي��ارات  يف 

القرآنية املختلفة .
وأضاف احلاج املسلامين إنه أقام املركز خدمة للقرآن الكريم، وإشاعة 
للثقافة القرآنية يف قضاء عني التمر والذي ينطوي عىل طاقات واعدة 
من  متميز  كادر  بتأهيل  قام  وإنه  والتشجيع،  االكتشاف  إىل  حتتاج 
املدرسات، وتطوير مستواهن من خالل الدورات املختلفة كدورات 

التفسري وأحكام التالوة، وأساليب التدريس وغريها .
وقد قام وفد من كادر وحدة التعليم القرآين بزيارة املركز والذي يتميز 
بمواصفات عالية من حيث اهلندسة والبناء والتجهيز، ويتضمن قاعة 
للقاءات واالحتفاالت، وإلقامة الدورات، إضافة إىل إدارة ومتابعة 

حلقات احلفظ التي تقام خارج املركز.

األحرار/ خديجة أحمد موسى – تصوير/ حنان عبد األمير

 تقرير: علي طالب
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العطاء الحسيني

الشيخ الكربالئي يستقبل وفد نقابة المعلمين العراقيين 
سماحة الشيخ الكربالئي : )من اشرف واقدس المهام والوظائف هي التربية والتعليم  فال بد ان 
تعطى هذه القداسة استحقاقها ، ان يكون هناك توجه نحو كيفية تحسين اداء العملية التربوية 

لكي نصل لبناء الطالب علميًا وتربويَا صحيحا (  

االحرار : حسين نصر / تصوير : عمار الخالدي  

الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  المقدسة  الحسينية  للعتبة  الشرعي  المتولي  استقبل   
وفدا من نقابة المعلمين العراقيين وجميع رؤساء فروع النقابة في محافظات العراق في الصحن 

الحسيني الشريف .
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العطاء الحسيني

وقال سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
خالل اسقباله الوفد ان » من ارشف املهام 
والتعليم  الرتبية  مهمة  هي  والوظائف 
بدليل ان اآليات القرآنية التي حتدثت عن 
مهام االنبياء وهم  ارشف واقدس البرش، 
الرتبية  هي  االساسية  مهمتهم  ان  وبيهّنت 
مجيعًا  االن  انتم  اخ��واين  لذلك  والتعليم 
وكلفتم  ترشفتم  س��ون  وامل��درهّ واملعلمون 
تعطى  ان  بد  فال  مهمة  وارشف  بأقدس 
هذه القداسة استحقاقها، مضيفا« البد ان 
نبحث عن مصالح بلدنا وما هو املطلوب 
املطلوب  وما هو  الرتبوية  العملية  منا تاه 
يكون  ان  والب��د  الطلبة  ابنائنا  ت��اه  منا 
هناك توجه نحو كيفية حتسني اداء العملية 
بناًء  الطالب  بناء  اىل  نصل  بحيث  الرتبوية 
علميًا وتربويًا صحيحًا لكي نصل للنتائج 
مبينًا  الصالح،  االنسان  بناء  وهي  املرجوة 
يساهم  ال��ذي  الصالح  االنسان  بناء  »ان 
هو  انام  والسعيد  املستقر  الوطن  بناء  يف 
بالعملية التعليمية الرصينة وبنفس الوقت 
البناء الرتبوي وهذا االنسان الصالح الذي 
مهاًم  قياديًا  موقعًا  املستقبل  يف  يتسلم  قد 
شخصية   لبناء  تسعوا  ان  فعليكم  البلد  يف 
رئيسًا  او  للجمهورية  رئيسًا  يكون  قد 
يمتلك  عاما   مديرا  او  وزيرا  او  للوزراء  
مقومات الرئاسة الصاحلة للبلد«، مضيفًا، 
هذا  بناء  يف  انفسكم  اجهدتم  اذا  »اخواين 
واملتوسطة  االبتدائية  املراحل  يف  الطالب 
فصنعتم  اجلامعة  ث��م  وم��ن  واالع��دادي��ة 
رئيسًا  سيكون  قد  الذي  الطالب  هذا  من 
للمجتمع  السعادة  صنعتم  فانكم  للوزراء 
بأكمله، موضحا« ان العملية الرتبوية تعاين 
الكثري من املشاكل  منها ما يتعلق بقلة عدد 

الصف  يف  الطلبة  عدد  وت��اوز  امل��دارس 
الواحد اىل اكثر من )90 ( طالبًا ولكن علينا 
ان نتجاوز هذه الظروف من اجل بناء جيل 
دًا عىل »ان  جديد صالح لقيادة البلد »، مؤكهّ
يكون هناك دور للكوادر  الرتبوية يف توعية 
املجتمع وخصوصًا االطفال والرتكيز عىل 

بناء املواطنة الصاحلة« .
العراقيني  املعلمني  نقيب  بني   جهته  من 
ممثل  اىل  جئنا  ال��س��وداين:  كاظم  عباس 
املهدي  عبد  الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية 
اهلموم  من  الكثري  جعبتنا  ويف  الكربالئي 
بالطلبة  تتعلق  ال��رتب��وي��ة  العملية  ت��اه 
وكذلك  الدراسية  واملناهج  واملعلمني 
البنى التحتية للمدارس، مبينًا، ان ما تعانيه 
متمثلة  مأساة حقيقية  من  الرتبوية  العملية 
الطلبة  عدد  وارتفاع  املدارس  عدد  بنقص 
مدارس  توجد  كام  الواحد  الصف  داخل 
قد  م��دارس  وهناك  ُتبَن  ومل  هتديمها  تم 
ومن  املطلوب  املستوى  دون  ولكن  بنيت 
لسوء  امل���دارس  ه��ذه  ت��رتك  ان  املحتمل 
اليوم  يعاين  »املعلم  ان  مضيفا«  بناءها، 
بالعالوات  يتعلق  ما  منها  كثرية  امور  من 
يمر  حيث  واالستحقاقات  والرتفيعات 
املرحلة  هذه  يف  كبري  بظلم  العراقي  املعلم 
طالبنا وزارة املالية بذلك«، مبينًا، »انه »تم 
عبد  الشيخ  مع  املسائل  هذه  اىل  التطرق 
املهدي الكربالئي وتابع قائاًل ان »احلكومة 
الذكر  آنفة  اجلوانب  يف  مقصة  العراقية 
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  من  وطالبنا 
بالضغط عىل احلكومة البعاد وزارة الرتبية 
االخفاقات  بسبب  املحاصصة  نظام  عن 
»قدمنا  موضحا«  حصلت   التي  الكبرية 
��ي  ال�����وزراء وس��مهّ اىل رئ��ي��س  م��رشوع��ا 

املرشوع  هذا  واعتمد  الوطني  باملرشوع 
الوزارات  داخل  املوجودة  الكفاءات  عىل 
والتي ممكن االستعانة هبذه الكوادر ولكن 
البلد  ان  ال���وزراء  رئيس  مكتب  رد  ك��ان 
تأخر  وبالتايل  االموال  يف  نقص  من  يعاين 

هذا املرشوع ..
كربالء  فرع  املعلمني  نقابة  رئيس  واضاف 
احتضنت    : حسن  مرعي  خالد  املقدسة 
مركزيًا  م��ؤمت��رًا  املقدسة  كربالء  حمافظة 
النقابة  ف��روع  مجيع  ضم  املعلمني  لنقابة 
باملحافظات العراقية وكان لنا لقاء مع ممثل 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املرجعية 
وكانت توصياته واضحة ومعربة عن واقع 
املجتمع العراقي ، مبينًا انه »كام هو معروف 
من  تعاين  العراق  يف  الرتبوية  العملية  ان 
الكربالئي  الشيخ  وحث  املشاكل،  كثرية 
ان يكونوا عىل  املعلمني  نقابة  ابناءه من يف 
وجه  وعىل  الرتبوية  بالعملية  كامل  اهتامم 
اخلصوص ابناءهم الطلبة وكذلك االهتامم 
بأبناء الشهداء ، مبينا ان  الشيخ الكربالئي 
الدولة  عىل  الضغط  سيتم  ان��ه  عىل  اك��د 
املعلم  قانون حاية  اقرار  العراقية من اجل 
تتعرض  التي  الكبرية  االعتداءات  بسبب 
هلا الكوادر الرتبوية باإلضافة اىل انهّ النقابة 
الربملان  اعضاء  عىل  كبريًا  ضغطًا  متارس 
القانون  ه��ذا  بترشيع  االرساع  اج��ل  من 
مضيفًا » ان العراق يعاين  من نقص يف عدد 
الواحد  الصف  يف  يوجد  حيث  امل��دارس 
اكثر من) 100 ( طالب يف بعض املدارس 
باإلضافة اىل شغل اكثر من مدرسة يف بناية 
واحدة وكذلك النقص احلاصل يف الكتب 
املدرسية والتجهيزات املدرسية االخرى..
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تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: احمد القريشي

تزامنا مع االحتفاالت الكبيرة التي يعشيها الشعب العراقي بعد اعالن النصر المؤزر، وتطهير البلد المقدس من 
دنس عصابات داعش االجرامية، تشرف اكثر من )400( طالب جامعي من محافظات الموصل وصالح الدين واالنبار 
والحشد  االمنية  القوات  الى  واالمتنان  بالشكر  مصرحين  كربالء،  مدينة  في  المقدسة  المراقد  بزيارة  والسماوة 
الشعبي المقدس والدعاء للجرحى من داخل قبة اإلمام الحسين )عليه السالم( كـجزء من العرفان لتضحياتهم 

الجمة من اجل نصرة الوطن الحبيب وحماية المقدسات.

تزامنا مع االحتفاالت الكبيرة التي يعيشها الشعب العراقي بعد اعالن النصر المؤزر، وتطهير البلد المقدس من 
دنس عصابات داعش االجرامية، تشرف اكثر من )400( طالب جامعي من محافظات الموصل وصالح الدين واالنبار 
والسماوة بزيارة المراقد المقدسة في مدينة كربالء، معربين عن شكرهْم وامتنانهم الى القوات االمنية والحشد 
الشعبي المقدس والدعاء للجرحى من داخل حرِم اإلمام الحسين )عليه السالم( كـجزء من العرفان لتضحياتهم 

الجمة من اجل نصرة الوطن الحبيب وحماية المقدسات.

اكثر من )400( طالب جامعي 
يشاركون في ندوة وطنية تقيمها

 العتبة الحسينية المقدسة

من اجل تعضيد الوحدة الوطنية في البالد..

تقرير: حسنين الزكروطي/ تصوير: احمد القريشي
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وقد شهدت الزيارة  ندوة حوارية اقامتها 
قسم  اىل  التابعة  الديني  التبليغ  شعبة 
الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة 
يف قاعة خاتم االنبياء يف الصحن احلسيني 
املرجعية  توصيات  ايصال  بغية  الرشيف، 
الوطنية  الوحدة  تعضيد  يف  العليا  الدينية 
بني ابناء البلد الواحد والوقوف سدا منيعا 
اىل  هت��دف  التي  التكفريية  اجلهات  ام��ام 

تقسيم البلد العزيز. 
الندوة  ه��ذه  ح��رضت  »االح����رار«  جملة   
اوهلا  كان  اللقاءات  من  جمموعة  واجرت 
العتبة  الديني يف  التبليغ  مع مسؤول شعبة 
االبراهيمي  فاهم  الشيخ  املقدسة  احلسينية 

معتمدي  مع  التنسيق  »بعد  ق��ال:  ال��ذي 
املرجعية الدينية يف قضاء الرميثة واالطالع 
زيارة  ج��اءت  امل��ب��ادرة،  هذه  اه��داف  عىل 
الوفد الطاليب الذي ضمَّ اكثر من )400( 
)املوصل،  حمافظات  من  جامعي  طالب 
وص��الح ال��دي��ن، واالن��ب��ار، وال��س��اموة(، 
لغرض التعرف عىل املعارف التي تطرحها 
توصيات  ونقل  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
تعزيز  يف  اهلادفة  العليا  الدينية  املرجعية 
ونبذ  البالد  يف  السلمي  التعايش  حالة 
الطائفية والعمل عىل توحيد اطيافه يف كافة 

املجاالت ومنها العلمية«.
العتبة  »تسعى  االب��راه��ي��م��ي:  واض���اف 
استضافتها  خالل  من  املقدسة  احلسينية 
ترسيخ  اىل  االعزاء  العراق  لطلبة  املستمرة 
البلد  ابناء  بني  النبيلة  االسالمية  املبادئ 
املستهدفون  الهنم  الشباب  فئة  وخاصة 
التكفريية  احل��رك��ات  ق��ب��ل  م��ن  االك��ث��ر 

املنحرفة«.
الدينية  املرجعية  معتمد  حتدث  جانبه  من 
العليا يف قضاء الرميثة السيد حيد اليارسي 
حمافظة  من  الطلبة  ابنائنا  »مشاركة  قائال: 
املوصل  جامعة  من  باخلصوص  نينوى 
باقي  مع  الدين  وصالح  االنبار  وحمافظة 
العراق  اجلامعات يف وسط وجنوب  طلبة 
باالنتصارات  االح��ت��ف��اء  اج��ل  م��ن  ه��ي 
الشعبي  احلشد  جسدها  التي  الكبرية 
وق��وات��ن��ا االم��ن��ي��ة ع��ىل م��رت��زق��ة داع��ش 
اجل  من  املهمة  الزيارة  وهذه  التكفريي، 
الشعب  ابناء  بني  الوطنية  الوحدة  ترسيخ 
مجيع  اىل  موجهة  رسالة  كذلك  الواحد، 
دول العامل بأن هذا البلد العظيم وبمختلف 
االهلية  الرسالة  بلد  يبقى  وقومياته  طوائفه 

ورمزًا للسالم واملحبة«.
العتبة  احتضان  »بعد  ال��ي��ارسي:  وتابع 
الشبابية  الثلة  هل��ؤالء  املقدسة  احلسينية 
املرجعية  نفس  ع��ىل  دليل  خ��ري  العلمية 
الشبابية  الطاقات  هذه  احتضان  يف  العليا 
باخلصوص يف املحافظات الغربية املحررة 

من عصابات داعش االجرامية«. 
واضاف اليارسي: »ان زيارة الوفد الطاليب 
فحسب؛  ك��رب��الء  مدينة  ع��ىل  تقتص  مل 
وحضور  الرميثة  قضاء  زيارة  سبقتها  بل 
ال��س��اموة،  حمافظة  يف  االنتصار  كرنفال 
هلذه  تعاييش  برنامج  هناك  ك��ان  كذلك 
يف  التعايش  تضمنت  العلمية  املجموعة 
بيوت املؤمنني بني االهايل ملدة يومني بنظام 
)الكروبات(، ومن خالل هذه  جمموعات 
رسالة  نوصل  ان  نأمل  اجلميلة  املبادرات 
للعامل امجع ان حالة من التعايش الرائعة بني 
ابناء  وان  كبرية،  العزيز  الشعب  هذه  ابناء 
ودياناته،  قومياته  بكل  موحدون  العراق 
اىل  ننوه  ان  الرشعي  واجبنا  من  وباخلتام 
احلسينية  خاصة  املقدسة  العتبات  دور 
الوحدة  م��ب��ادئ  ترسيخ  يف  والعباسية 

الوطنية بني ابناء هذا البلد العظيم«.
جامعة  عن  الطلبة  ممثل  حتدث  جانبه  من 
املوصل الطالب اجمد العامري قائال: »هذه 
كربالء  مدينة  اىل  يل  االوىل  هي  ال��زي��ارة 
اجلميلة  باألجواء  انذهلُت  وقد  املقدسة، 
قبل االه���ايل،  م��ن  ال��رائ��ع  واالس��ت��ق��ب��ال 

هذه  عن  كثرية  انطباعات  يل  كانت  حيث 
معرفتي  من  الرغم  وعىل  املقدسة،  املدينة 
ان  اال  اهلها  وكرم  كربالء  بمدينة  القليلة 
التي  الكبرية  واحلفاوة  االستقبال  طبيعة 
القيناها من العتبة احلسينية املقدسة مل تكن 

باحلسبان«.
الرئييس الذي  العامري: ان »اهلدف  وذكر 
طلبة  من  اجلميلة  املجموعة  هذه  به  قامت 
اجلامعات هو التأكيد عىل توصيل اجلسور 
املحافظات  وباقي  املوصل  حمافظة  بني 
اجلنوبية عن طريق هذه الزيارات املستمرة 
الشكر  لتقديم  وكذلك  املقدسة،  للعتبات 
االمنية  القوات  يف  اخواننا  اىل  واالمتنان 

العتبة  املقدس من خالل  الشعبي  واحلشد 
الكبرية  التضحيات  عىل  املقدسة  احلسينية 
حمافظة  تطهري  سبيل  يف  قدموها  ال��ت��ي 
العصابات  دنس  من  املدن  وبقية  املوصل 

االجرامية«.
 ويف االجابة عن السؤال بخصوص تداول 
وجود  عن  الصفر  االعالم  وسائل  بعض 
عنصية بني الطلبة يف جامعة املوصل قال: 
نحن نتفاجأ من بعض الوسائل االعالمية 
تتناول يف اخبارها عن وجود طائفية  التي 
ولعل  امل��وص��ل،  جامعة  يف  عنصية  او 
اجلميع يعلم االهداف التي حتاول ان تصل 
اخبارها  خ��الل  من  الوسائل  ه��ذه  اليها 
كربالء  ملدينة  اليوم  زيارتنا  وان  املزيفة، 
للتأكيد عىل  الساموة  مدينة  وقبلها  املقدسة 
قوة التعايش السلمي والوحدة التي تربط 

ابناء هذا البلد العظيم«. 
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العتبة الحسينية المقدسة تواصل االعمال
 االنشائية الخاصة بمشروع صحن العقيلة زينب 

00

عن  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  والفنية  الهندسية  الكوادر  اعلنت 
انجاز)80%( من الجدار العازل للمياه الجوفية وانجراف التربية  حول 

مشروع صحن العقيلة زينب عليها السالم ، والعمل 
المشروع  داخــل  الحفريات  في  مستمر 

بعمق ) 15( مترًا تحت االرض .

)عليها السالم(

 االحرار: حسين نصر / تصوير صالح السباح 
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ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت جملة 
االحرار  املهندس حسني رضا مهدي  يف 
قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية 
املقدسة حيث قال : ان«  مرشوع صحن 
املشاريع  م��ن  ال��س��الم  عليها  العقيلة 
االسرتاتيجية املهمة  التي تقوم يف انشائها 
الزائرين  خلدمة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
اخلدمية  االوىل  ناحيتني؛  من  ال��ك��رام 
وتشمل  مراكز اسرتاحة للزائرين الكرام  
اخلاصة  والزيارة  العبادة  مناسك  وإقامة 
إضافة  السالم،  عليه  احلسني  باالمام 
السالم  عليه  احلسني  االم���ام  ملضيف 
 )1000  ( بمساحة  ط��واب��ق   بأربعة 
)مغاسل  الصحيات   اىل  باإلضافة  م2 
ومرافق صحية(عددها ) 1200( وحدة 
الثقافية  اخل��دم��ات  والثانية    ، صحية 
بأربعة  مركزية  مكتبة  بإنشاء  املتمثلة 
طوابق بمساحة ) 6000(  م2 ومتحف 
وبمساحة  السالم  عليه  احلسني  االم��ام 
)6000( م2 وقاعات للدراسة واخرى 
اىل  التي هتدف  الندوات  لتنظيم  خاصة  

التوعية ونرش املعرفة«.
والفنية   اهلندسية  الكوادر  »ان  وأضاف 
انجزت )80%( من اجلدار العازل الذي 
وانجراف  اجلوفية  املياه  دخ��ول  يمنع 
مرشوع  حول  م��رتًا   )40( بعمق  الرتبة 
بطول  ال��س��الم   عليها  العقيلة  صحن 
منطقة  من  يمتد  وال��ذي  م��رتًا(   1560(
شارع اجلمهورية ومنطقة شارع الشهداء 
ب��ارشت  مبينا  القبلة  ش���ارع  ومنطقة 
الكوادر اهلندسية باحلفريات الخر مقطع 
من اجلدار الذي يمتد من باب القبلة  اىل 
تقسيم  تم  حيث  الرشيف   الراس  باب 
منطقة  ك��ل  مناطق  مخ��س  اىل  امل���رشوع 
بمساحة )1000( م2 ومتهّت املبارشة يف 
حفر الرتبة يف  اول منطقة داخل املرشوع 
وت��مهّ  االرض  حت��ت  م��رتًا   )15( بعمق 

نجد  ومل  امتار   )9( عمق  اىل  الوصول 
مياهًا جوفية بفضل اجلدار حول املرشوع 
يف  كوادرنا  بارشت  الذي  االول  واجلزء 
احلفريات داخل املرشوع يسمى  باملنطقة 
اخل��دم��ات  فيها  ت��وج��د  ال��ت��ي  اخلدمية 
وايضا  واملضيف   والقاعات  الصحية 
يوجد ضمن املنطقة سوق الزينبية الذي 
يعاد بناؤه بداًل من سوق الزينبية القديم 
احلسينية  العتبة  »ان  ��دًا  م��ؤكهّ االث���ري،  
االثار كام هي  ابقاء  املقدسة حترص عىل 
موجودة او تشييد رمز هلا يف اي مرشوع 
اآلثار  هذه  ضمن  من  انشائه  عىل  تعمل 
هو سوق الزينبية  التي تقع ضمن املنطقة 
اخلدمية بمساحة )10000( م2 يفصلها 
السالم(  )عليها  العقيلة  صحن  ع��ن 
ان  مضيفا«  م��رتًا،   )23( بعرض  شارع 
الكوادر اهلندسية مستمرة يف انجاز اجلزء 
االخري من اجلدار العازل للمياه اجلوفية 
داخل  احلفريات  واكامل  املرشوع   حول 
امل��رشوع   من  االول  اجل��زء  يف  امل��رشوع 

وهتيئة العمل للمبارشة  باجلزء الثاين«.
وتابع قائاًل: ان »العمل جاٍر وفق اخلطة 
اهلندسية  ال��ك��وادر  قبل  من  املرسومة 
املقدسة   احلسينية  العتبة   يف  واالداري��ة 
اعامل  إلك��امل  شهرًا   )20( حتديد  وتم 
احلفريات واالعامل الكونكريتية  بشكل 
املستقبل  يف  ة  اخلطهّ »ان  مبينا  ك��ام��ل،   
عليها  العقيلة   صحن  ربط  عىل  تعمل 
ال��س��الم م��ع ص��ح��ن  االم����ام احلسني 
الكرام   للزائرين  ليتسنى  السالم   عليه 
احلسني  اإلمام  ملرقد  واخلروج  الدخول 
دون  عالية  بانسيابية  ال��س��الم   عليه 
ان  موضحًا  املكان«،  وضيق  معوقات 
»الرتبة التي تستخرج من صحن العقيلة 
عليها السالم  ستحفظ يف مكان خمصص 

بسبب ما حتمله من قدسية خاصة«. 
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قال رسول الّله صّلى الّله عليه وآله في حجة الوداع : » قد كثرت عليَّ الكّذابة 
وستكثر ، فمن كذب عليَّ متعمدًا ، فليتبوأ مقعده من النار ، فإذا أتاكم الحديث 
فاعرضوه على كتاب الّله وسنتي ، فما وافق كتاب الّله فخذوا به ، وما خالف 

كتاب اهلل وسنتي فال تأخذوا به «
قال الباقر عليه السالم : » كان علي بن الحسين يقول لولده : اتقوا الكذب ، 
الصغير منه والكبير ، في كل جّد وهزل ، فإن الرجل إذا كذب في الصغير ، اجترأ 
على الكبير ، أما علمتم أّن رسول الّله صّلى الّله عليه وآله قال : ما يزال العبد 
يصدق حتى يكتبه الّله صدّيقًا ، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الّله كّذابًا «  .

وقال أمير المؤمنين عليه السالم : » اعتياد الكذب يورث الفقر «  .
وقال الباقر عليه السالم : » إّن الكذب هو خراب اإليمان «  .

وقال عيسى بن مريم عليه السالم : » من كثر كذبه ذهب بهاؤه «  

قبح الكذب

فِس ّر وُطَمأنيَنُة النَّ ميزاُن َمعِرَفِة الَخيِر َوالشَّ

تراث االئمة

قال النبي صلى الّله عليه وآله : » يا أبا ذر ال يفقه الرجل كل الفقه ، حتى يرى الناس 
في جنب الّله أمثال األباعر ، ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقٍر لها « .

وعن الرضا عن آبائه عليهم السالم قال : قال أمير المؤمنين عليه السالم : » الدنيا 
كلها جهل اال مواضع العلم ، والعلم كله جهل اال ما عمل به ، والعمل كله رياء إال ما 

كان مخلصًا ، واالخالص على خطر ، حتى ينظر العبد بما ُيختم له «  .
قال اإلمام الجواد عليه السالم : » أفضل العبادة اإلخالص «  .

قال رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله ( : َدع ما ُيريُبَك إلى ما ال ُيريُبَك ؛ َفِإنَّ الَخيَر ُطَمأنيَنٌة ، 
رَّ ريَبٌة .  وإنَّ الشَّ

فُس َواطَمَأنَّ إَليِه الَقلُب ، َواإِلثُم ما جاَل  وعنه ) صلى اهلل عليه وآله ( : الِبرُّ ما طاَبت ِبِه النَّ
دِر .  َد ِفي الصَّ فِس وَتَردَّ ِفي النَّ

وعنه ) صلى اهلل عليه وآله ( : الِبرُّ ] َما [  انَشَرَح َلُه َصدُرَك ، َواإِلثُم ما حاَك في َصدِرَك وإن 
أفتاَك َعنُه الّناُس . 

وعنه ) صلى اهلل عليه وآله ( - َلّما ُسِئَل َعِن الِبرِّ َواإِلثِم - : الِبرُّ ُحسُن الُخُلِق ، َواإِلثُم ما حاَك 
ِلَع َعَليِه الّناُس .  في َصدِرَك وَكِرهَت أن َيطَّ
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ِفي اْحِتَجاِج َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن عليه السالم
تراث االئمة

اختالف القلوب

احتج عليه السالم َعَلى َعاِصِم ْبِن ِزَياٍد ِحيَن َلِبَس اْلَعَباَء وَتَرَك اْلُمَلاَء وَشَكاه أَُخوه 
أَِميُر  ِبَذِلَك َفَقاَل  ُوْلَده  أَْهَله وأَْحَزَن  أَنَّه َقْد َغمَّ  اْلُمْؤِمِنيَن ع  أَِميِر  ِإَلى  ِزَياٍد  ْبُن  ِبيُع  الرَّ
ا َرآه َعَبَس ِفي َوْجِهه َفَقاَل َله أَما  اْلُمْؤِمِنيَن ع َعَليَّ ِبَعاِصِم ْبِن ِزَياٍد َفِجيَء ِبه َفَلمَّ
أَْخَذَك  َيْكَره  َباِت وُهَو  يِّ ه أََحلَّ َلَك الطَّ أَتَرى اللَّ ُوْلَدَك  َرِحْمَت  أَْهِلَك أَما  اْسَتْحَيْيَت ِمْن 
 . ِلأَلناِم  َيُقوُل * ) واألَْرَض َوَضَعها  ه  اللَّ َذِلَك أوَلْيَس  ه ِمْن  اللَّ أَْهَوُن َعَلى  أَْنَت  ِمْنَها 
َيْلَتِقياِن  اْلَبْحَرْيِن  ه َيُقوُل * ) َمَرَج  ْخُل ذاُت األَْكماِم ( * أوَلْيَس اللَّ ِفيها فاِكَهٌة والنَّ
ه  ْؤُلُؤ واْلَمْرجاُن ( *  َفِباللَّ . َبْيَنُهما َبْرَزٌخ ال َيْبِغياِن ( * ِإَلى َقْوِله * ) َيْخُرُج ِمْنُهَما اللُّ
ه َعزَّ وَجلَّ و  ِباْلَمَقاِل وَقْد َقاَل اللَّ اْبِتَذاِلَها  ِإَلْيه ِمِن  ِباْلَفَعاِل أََحبُّ  ه  ِنَعِم اللَّ َلاْبِتَذاُل 
ْث ( * َفَقاَل َعاِصٌم َيا أَِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َفَعَلى َما اْقَتَصْرَت ِفي  ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ * ) أَمَّ
ه َعزَّ وَجلَّ  َمْطَعِمَك َعَلى اْلُجُشوَبِة وِفي َمْلَبِسَك َعَلى اْلُخُشوَنِة َفَقاَل َوْيَحَك ِإنَّ اللَّ

َغ اِس َكْيَلا َيَتَبيَّ ُروا أَْنُفَسُهْم ِبَضَعَفِة النَّ ِة اْلَعْدِل أَْن ُيَقدِّ َفَرَض َعَلى أَِئمَّ
ِباْلَفِقيِر َفْقُره َفَأْلَقى َعاِصُم ْبُن ِزَياٍد اْلَعَباَء وَلِبَس اْلُمَلاَء

ِمَن  اْلَباُب  ِبِهُم  َمرَّ  َفِإَذا  ِلْلَحقِّ  َقْومًا  َخَلَق  َعزَّ وَجلَّ  ه  اللَّ ِإنَّ  َقاَل  ه ع  اللَّ َعْبِد  أَِبي  عْن 
أَْنَكَرْته  اْلَباِطِل  ِمَن  اْلَباُب  ِبِهُم  َمرَّ  َيْعِرُفوَنه وِإَذا  َلا  َكاُنوا  ُقُلوُبُهْم وِإْن  َقِبَلْته  اْلَحقِّ 
ُقُلوُبُهْم وِإْن َكاُنوا َلا َيْعِرُفوَنه وَخَلَق َقْومًا ِلَغْيِر َذِلَك َفِإَذا َمرَّ ِبِهُم اْلَباُب ِمَن اْلَحقِّ 
أَْنَكَرْته ُقُلوُبُهْم وِإْن َكاُنوا َلا َيْعِرُفوَنه وِإَذا َمرَّ ِبِهُم اْلَباُب ِمَن اْلَباِطِل َقِبَلْته ُقُلوُبُهْم 

وِإْن َكاُنوا َلا َيْعِرُفوَنه

قال اإلمام علي ) عليه السالم ( : ال كنز أنفع من العلمـ   العلم أعظم كنز - العلم أفضل 
قنية - العلم كنز عظيم ال يفنى - أفضل الكنوز معروف يودع األحرار ، وعلم يتدارسه 
األخيار -  أفضل الذخائر علم يعمل به ، ومعروف ال يمن به - العلم كنز - ال ذخر كالعلم 

- غنى العاقل بعلمه - ثروة العاقل في علمه وعمله -  ثروة العلم تنجي وتبقى .
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»موقٌف في الدنيا وليس منها«

عمار جبار خ�سري سالٌم  على  اطهِر  الطاهرات

����������س���������الٌم  ع�������ل�������ى  اط���������ه���������ِر  ال������ط������اه������رات
���������س��������الٌم  ع������ل������ى  خ�����������رِي  ك�������������لِّ   ال����ن���������س����اِء
اأت�����������ي�����������ُت   وب�����������������وُح  ال����������ق����������وايف  دع�����ائ�����ي
�����������س����������الٌم   ع������ل������ى  ��������س�������اح�������ة   ال������ك������ري������اِء
�����س����ي����ب����ق����ى  ع������ل������ى  رغ����������م ك����������ل  ال����ط����غ����اة
����������س���������الم  ع�������ل�������ى  ب�������ن�������ت  ط��������������ه   االم���������ن
ف�������ح�������ب    ال��������ب��������ت��������ولِّ    ي�����ق�����ي�����ن�����ا    ي��ق��ي��ن��ي
ل������ق������د  ف�������ا��������ض  ح�����ب�����ي وب���������ح���������ُر  احل�����ن�����ِن
ي������ه������ي������ُج  ا������س�����ت�����ي�����اق�����ي  م������������ع   االم������ن������ي������اِت
����������س���������الٌم   ع������ل������ي������كِّ  وان����������������ت   اع�����ت�����ق�����ادي
ف����������اإن����������ِت   ال�������ن�������ج�������اة   وب���������������اب   ال�����ر������س�����اد
ان�����������ادي�����������ك    ي�������اب�������ن�������ت    خ�����������ري   ال����ع����ب����اد
وامل�������ك�������رم�������ات ال�����������������س��������دق   م�����ن�����ب�����ع  اىل 
ه���������ي  ال���������ب���������دُر  ت�����ب�����ق�����ى  ت������ن������ري  ال����ل����ي����ايل
ت������ع������ال������ت  ������س�����م�����وا ب�����ا������س�����م�����ى  اخل���������س����ال
ا������س�����ط�����ف�����اه�����ا  االل������������ه ول���������������س�������ُت  م����غ����ايل
ان��������������������ادي   وا������������س�����������دو   ل���������ي���������وم   مم����ات����ي
غ����������ي����������اٌث    وج������ئ������ن������ا   ن������������������روُم   ح�����م�����اِك
خ���ط���اك اق����ت����ف����ي����ن����ا    م����������ا    اذا     ن�����ف�����وز 
ف����ن����ف���������س����ي   واأه���������ل���������ي  ج������م������ي������ٌع   ف�������داك
ول���������������و   ق�����ط�����ع�����ت�����ن�����ي   �������س������ي������وف  ال����ب����غ����اة
ف�������ي�������ا  ب�������������وح  ع�����ط�����ر اجل��������ن��������ان ال�����زك�����ي�����ه
ط���������ه���������ور   ب���������ت���������ول   وان����������������ت  ال����ر�����س����ي����ه
���������س��������الم  ع�����ل�����ى ال����������دوح����������ة  ال����ه����ا�����س����م����ي����ة
وامل��������رح��������م��������ات اخل�������������ري  ك����������وث����������ر   اىل  

االإب�����������اة واأمِّ    ال������ن�������������س������اء     وخ�����������������رِي    
ع�������ل�������ى   ب�������ن�������ِت  ط���������ه  ������س�����ن�����ا   االأن�����ب�����ي�����اء
���������س��������الم  ع�����ل�����ى ال�����������س�����ر ع�������ن�������د  ال�����ب�����الء
ال�������ي�������ه�������ا   والئ�����������������ي   وه�����������������ذا   ان����ت����م����ائ����ي
����������س���������الٌم  ع�������ل�������ى  اط���������ه���������ِر  ال������ط������اه������رات
ال���ت���ح���ف���ت���ن اأب���������������ي   ال��������و���������س��������يِّ   وزوج  
ال������ع������امل������ن حم���������������س�������ر   يف  ال����������ن����������ار  م����������ن 
احل�������س���ن واأمِّ     ال�����������زك�����������يِّ     الأمِّ    
����������س���������الٌم  ع�������ل�������ى  اط���������ه���������ِر  ال������ط������اه������رات
وم������ن������ك اج�������ت�������ه�������ادي وح�������ب�������ُل ام�������ت�������دادي
وان����������������ت   احل�������م�������ي�������ُم   الأه������������������ل    ال����ع����ن����اد
ع�����ل�����ي�����ك   اع�������ت�������م�������ادي  ب��������ي��������وم   ال�����ت�����ّن�����ادِّ
����������س���������الٌم  ع�������ل�������ى  اط���������ه���������ِر  ال������ط������اه������رات
و�������س������م�������������ض   ت���������������س�������عُّ   ب��������ن��������ور  اجل��������الل
ف������خ������ري  ال������ن�������������س������اء  وح���������ت���������ى   ال������رج������ال
�����س����ت����ب����ق����ى   ط������ري������ق������ا   ل�����ن�����ي�����ل   ال����ك����م����ال
����������س���������الٌم  ع�������ل�������ى  اط���������ه���������ِر  ال������ط������اه������رات
ر�������س������اِك ق���������ري���������ُن   ح������ق������ا   اهلل   ر���������س��������ا  
ل��������واك حت�����������ت   ال�����ن�����������س�����ر  اىل   ن�������������س������ري  
�������س������واك يف    وال   ف�������ي�������ك   ت�����������س�����ي�����ع�����ت  
����������س���������الٌم  ع�������ل�������ى  اط���������ه���������ِر  ال������ط������اه������رات
وي�������������ا   م��������وئ��������ل   ال������ع������ل������م   وال����ع����ب����ق����ري����ه
وان�������������������ت    ال�������غ�������ي�������اث   ل���������ك���������ل    ال�����ري�����ه
���������س��������الم  ع������ل������ى  ال�����ن�����ع�����م�����ة  ال�����ك�����وث�����ري�����ة
����������س���������الٌم  ع�������ل�������ى  اط���������ه���������ِر  ال������ط������اه������رات
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»موقٌف في الدنيا وليس منها«
ت�سرف��ُت ب��اأن ُاق��ّدم ل�سماح��ة املرج��ع الدين��ي االأعل��ى – مرج��ع 
االن�ساني��ة - ال�سي��د ال�سي�ست��اين )دام ظل��ه( َعَلم��ًا في��ه خارط��ة 
العراق وهي بي�ساء خالية من اأدران داع�ض وقد قلت ل�سماحته :

- �سيدن��ا هذه هي خارطة الع��راق رجعت بي�ساء خالية من داع�ض 
بف�سل فتواك.

وفتحته )العلم ( يف حم�سره املبارك، فاأم�سك به بيديه الكرميتن 
وقّبله، وم�سح به على وجهه الطيب، وُاخرى على عينيه املباركتن.

متاأثرًا باملوقف اأمّي��ا تاأثري وكاأين ارى وكيل االمام �ساحب الع�سر 
والزم��ان )عج��ل اهلل فرجه ال�سريف( دخ��ل يف نفحة عميقة من 
نفح��ات امللك��وت االأعلى، ال يعلم كنهه��ا.. ااّل اهلل تع��اىل، واالإمام 

القائم )عجل اهلل فرجه ال�سريف(.
ولعل �سيد الع��راق غا�ض يف بحر ال�سكر والعرفان للباري عز وجل 
عل��ى منته، و�ساب��ق ف�سله، مقّدم��ًا النبي االكرم )�سل��ى اهلل عليه 

واآله( واأهل بيته الكرام )عليهم ال�سالم( و�سيلة لذلك.
يالها من حلظات يف الدنيا ولكنها لي�ست منها .

ال�سيخ ميثم الزيدي
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عراُق الحسين
اأاأر�ض احلب انت؟ اأم اأر�ض احلروب؟!

قل كم جرحًا اأودعت فيك اأيادي اخلطوب.. 
وكم ج�سدا مزقت فيك املنايا،

بل كم من �سظايا اأوقفت يف ثراك نب�ض القلوب؟
اأهذا اأنت يا عراق العّز حقا،

وهذي اأنت يا بالد الرافدين؟
من ودعتك �سم�ض الغروب اأم ال�سروق!

اأاأنت الذي بار�سه يقف النخل �سموا كاأنه بحر اأغرق ب�ساتن اجلنوب؟
مل ال اأ�سمع فيك �سوى �سوت اآالم .. و�سكوى البائ�سن؟ 

واأنن يتامى، ونحيب ثكلى، 
مَل وجه �سبحك الظالم ك�ساه!

مل اأر حتى �سحبك نورًا �سئيال.. �ساحبًا؟ 
اتعبتني �سهام غدر.. قال، وكرر جوابه �سوت �سداه،
انا من انحلتني ج�سمي.. انحلت روحي حّمى املاآ�سي،

فقلت �سرا يا وطن اخلري.. �سرا، 
يا عراق االأباة.. الطيبن،

�سمد جراحك بيقن احل�سد املبن
فالكون يرفع هامه اذا ما ذكر احل�سن.

نور عبد الرزاق الكناين
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يلوموَنني عند البكاء عواذلي
ي���ل���وم���ون���ن���ي ع���ن���د ال����ب����ك����اء ع������واذيل

واآل��������ه ل���ل���ن���ب���ي  و�����س����ل����ي  ان  وه��������ل 

حم��م��د اآل  ب����و�����س����ل  االل��������ه  اأو�������س������ى 

ل��ع��ل��م��ن��ا اال  ال����دم����ع  م���ن���ا  جل������ري  وم������ا 

م�����س��اب��ِه ك���ي���وم  ال���دن���ي���ا  ي������وَم يف  ف����ال    

ق���ت���ي���ٌل ب���ك���ت���ُه اجل�����ن وال����ط����رُي يف ال���ه���وا

ف����ل����وال دم���������اُه اجل������اري������ات ب���ك���رب���الء

ل���ع���ج���ي���ُب ذا  ان  ط������ه  ����س���ب���ط  ع����ل����ى 

وم������ا ج��������اَء ب����ال����ذك����ر امل����ب����ن غ���ري���ُب

ُت���ي���ُب ع���ل���ي���ه  ال����ق����رب����ى  ذي  واآي���������ة ُ 

ح���������س����ُن ل����ط����ه وال�����ب�����ت�����ول ح���ب���ي���ُب

 ل���ه االر�������ض ت��ن��ع��ى وال�������س���م���اُء ُت��ي��ُب

ون����ح����ي����ُب ل������وع������ةٌ   ف����ي����ه����ا  م�������������اآمُت 

مل�����ا ك�������ان ل����ل����دي����ن احل����ن����ي����ف ُم����ي����ُب

اياد هنن اليا�سري
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موضوع من االرشيف عقدت الدراسة يف 
لندن سنة 1996

يف الوقت الذي يعيش العراق وضعًا صعبًا 
واالقتصادية  السياسية  املستويات  عىل 
جمموعة  حتاول  واالجتامعية،  والعسكرية 
عقد   � القرسية  غربتهم  يف   � العراقيني  من 
اللقاء  دراسية  حلقات  وتنظيم  ن��دوات 

الضوء عىل حضارة بالدهم العريقة.
حول  واحدة  العلمية  الندوات  تلك  ومن 
مدينة كربالء ودورها احلضاري عقدت يف 
لندن خالل شهر آذار مارس العام 1996 
الذين  واملثقفني  العلامء  من  نخبة  ونظمتها 
انجبتهم املدينة وساهم فيها عدد غري قليل 
املدينة  هذه  بتأريخ  والعارفني  اخلرباء  من 

العريقة.
دراس��ات  من  فيها  القي  ما  وكل  الندوة 
وبح�وث وكلم�ات حاولت ان تربز القيم 
يف  ن��رشت  للمدينة،  والعلمية  الروحية 
كتاب مهم صدر عن دار الصفوة للطباعة 
وال��ن��رش حت��ت ع��ن��وان: »دراس���ات حول 

كربالء ودورها احلضاري«. وطبع الكتاب 
الوثائقي عىل نفقة مؤسسة الزهراء اخلريية 
سب�عمئة  من  اكثر  يف  وج��اء  الكويت،  يف 
ثالثني  م��ن  اكثر  دفتيه  ب��ني  ض��م  صفحة 
كام  حماور  ستة  عىل  مقسمة  قياًم  موضوعًا 
نظمتها الندوة وكذلك عىل ملخص باللغة 

االنكليزية.
وهو  مهدي،  حممد  الدكتور  املرحوم  كتب 
العرب  عن  داف��ع  ال��ذي  البار  املدينة  ابن 
واالسالم يف امريكا وغريها، كلمة قص�رية 
الغربة، يف  بمعانيها: »هناك يف  ولكن غنية 
املهندسني  من  اآلالف  وأوروب��ا  ام��ريكا 
اىل  ينتمون  العباقرة  واملفكرين  البارعني 
فكرها  اىل  الشامخ،  نخيلها  اىل  ت��راهب��ا، 

وت�فانيها نحو املثل العليا«.
تأريخ  يف  بحث  الندوة،  اعامل  ضمن  من 
املدينة منذ القدم اىل العص احلاض وضعه 
بابا  عيل  الدكتور  منهم  الباحثني،  من  عدد 
الدولة  تأسيس  يف  املدينة  دور  عن  خان 
العهد  يف  دوره���ا  مستعرضًا  العراقية، 

العثامين ومدى مقاومتها لالحتالل الرتكي.
املدينة  أصاب  وما  العمراين  التطور  وعن 
السلطات  قبل  م��ن  متعمد  تريب  م��ن 
احلالية، قدم الدكتور رؤوف االنصاري اىل 
آخر  بحثًا  وكذلك  املدروس،  بحثه  الندوة 
القى الضوء  الذي  العلمي  املدينة  عن دور 
وهو  ومدارسها  التعليمية  مؤسساهتا  عىل 
علمي  دور  من  للمدينة  ملا  مهم  موضوع 
العامل  يف  املدارس  انتشار  جمال  يف  وريادي 

االسالمي.
يف  املسلمني  لدى  شهرهتا  لكربالء  وكانت 
الرحالة  انظار  اليها  واتهت  العامل،  ارجاء 
هذا  يف  ساهم  وقد  الغربيني،  واملسترشقني 
العطية  جليل  الدكتور  الندوة  يف  اجلانب 
الرحالة  عيون  يف  »ك��رب��الء  بموضوعه 
عىل  ال��ض��وء  فيه  سلط  ال��ذي  الغربيني« 
خالل  كربالء  ومنها  العراق  ملدن  زياراهتم 
القرون اخلمسة املاضية، وكان يف طليعة من 
يف  تكسريا  بيدرو  الربتغايل  الرحالة  زارها 
اشهرهم  من  آخرون  وتبعه  1604م،  سنة 
كارستن نيبور الذي بدأ رحلته بتكليف من 

امللك الدنامركي يف العام 1761م.
الباحثان  للندوة  قدم  نفسه  املوضوع  ويف 
نصيف  والدكتور  العزاوي  قيس  الدكتور 
اجلبوري دراستني عن كتابات املسترشقني 

الفرنسيني.
تأريخ  يف  مهاًم  دورًا  كربالء  مدينة  لعبت 
املايض واحلاض، وكان هلا دور  العراق يف 
الربيطاين  االحتالل  مكافحة  يف  طليعي 
للعراق بعد احلرب العاملية االوىل. وكانت 
يف طليعة املدن الثائرة يف بداية العقد الثاين 
من هذا القرن. وتطرقت اىل هذا املوضوع 
بيري  للدكتور  بحث  منها  قيمة،  بحوث 
والسيد  الفرنيس،  املسترشق  ل��وي��زارد   �
والثورة  »كربالء  يف  الرهيمي  عبداحلليم 
عدنان  والسيد   ،»1920 سنة  العراقية 
للمدينة يف ثورة  الريادي  الدور  عليان عن 

العرشين.
يمكن  احلضاري«  ودورها  »كربالء  كتاب 
ملا  املقدسة  املدينة  عن  غنيًا  مرجعًا  اعتباره 
الكتهّاب  مسامهات  من  صفحاته  احتوته 
احلياة  اوجه  مجيع  حول  اجلادة  والباحثني 
والثقافية  والسياسية  واالجتامعية  الدينية 
بالشخصيات  للمدينة والتعريف  والعلمية 

الذين انجبتهم.

 عمل موسوعي عن تاريخ كربالء وتطوراتها 

تراث كربالء

دراسات حول المدينة ودورها الحضاري« :
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تراث كربالء

املوصليون يف كربالء والنجف صورة تارخيية 
السيد  دار  يف  املوصل  لوفد  أخذت  وثائقية 
حسن الكليدار ..كليدار مرقد سيدنا العباس 
عليه السالم يف كربالء بتاريخ 8 -1948-2 
النجف  اىل  للذهاب  جميئهم  ملناسبة  وذلك 
بوفاة  اجلواهري  الشاعر حممد مهدي  لتعزية 
 17 ح��وادث  يف  قتل  ال��ذي   « جعفر  اخيه« 
بغداد  مظاهرات  اثناء   1948 الثاين  كانون 
ضد معاهدة بورتسموث ويظهر يف الصورة 
املوصيل  الدين  عامل  النعمة  اهلل  عبد  الشيخ 
الكبري وعدد من وجهاء املوصل منهم السيد 
حييى املالح . ) الصورة من ارشيف االستاذ 

الدكتور ابراهيم خليل العالف (

كربالء تستقبل رئيس 

اليمن الجنوبية في عام 

1968 زمن الرئيس عبد 

الرحمن عارف 

طاق الزعفران - كربالء
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مشاركات

زيد علي كريم

تلو  ت��ك��اد  غ��رف��ة  ويف  ه���دوء  حل��ظ��ة  يف 
القليل  ألح��ت��يس  جلست   ، ��ق  اخَل��لمْ م��ن 
 ، وامللل  الذهول  فأصابني  الشاي،  من 
عندما  األمل  ورافقني  اليأس،  وصادقني 
تلك  إىل  نظرت  عندما   ، وطني  يف  تأملت 
يشء،  كل  أهلكت  التي  الطاحنة  احلروب 
واألي��ادي  ومآسيه  أحداثه  عىل  فوقفت 
اخلبيثة واخلائنة التي ابتاعته بأبخس األثامن 
، فبقيت أردد مع نفيس هل من عودة بعد 
جديد  من  نوره  العراق  يرشق  وهل  ؟  أمل 
من تلك الرايات املعتمة ؟ فراودين شعور 
مذهل، وتصارحت مع نفيس قائاًل: مادام 
اهلل موجودا ال خوف عىل العراق فهو نارص 
يعيل  سوف   ، ينصهم  وس��وف  املؤمنني 
وسيتحقق  ببدر،  نصهم  كام  عاليا  شأهنم 
إىل  سنميض   ، األم��ل  سيتحقق   ، احللم 
الصعاب  تلك  دروبنا  يف  تقف  ومل  األمام 

بشيمة األبطال الغيارى .
فطالت أحالمي طويال وصدمتني خيبات 
عنده  م��ا  جيمع  ب��دأ  فالبعض   ، األم���ل 
استعدادا للهروب من املواجهة ، والبعض 
 ، العراق  تري دموعه خوفا عىل مستقبل 
والبعض اآلخر من هم شامتون له، فتواىل 
والعراق  أخرى  بعد  مدينة  املدن  سقوط 
مازال ينزف بجراحاته ، فتيقنت أن النص 
غري  زال��وا  ال  العراقيني  وأن  بعد  ي��أيت  مل 
وعندما  اإلنسانية،  أعداء  ضد  متوحدين 
أيقن بلدي أن ال حياة مع الذل، وال سعادة 
من  دموعه  يكفكف  فبدا  االستسالم،  مع 
جديد ، منتفضا عىل مكائد األعداء، مناديا 
بصوت )هل من نارص ينصين( ، فكانت 
الليوث،  من  واضحة  استجابة  هنالك 
الذلة(،  منا  )هيهات  شعارهم  رافعني 
وقدموا  ال���دروع  ع��ىل  القلوب  فلبسوا 

أصواهتم  وب��دأت  سخاء،  بكل  األرواح 
تصدح بامليادين وهم يتغنون باالنتصارات 
أرشس  ضد  وصمدوا  فثبتوا   ، املتوالية 
كأن  العراقي،  التاريخ  مدى  عىل  عدوان 
كان مكتوب عىل جباههم )كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثرية( ، فلم يثن عزمهم ضخامة 
أص��وات  قوهتم  م��ن  تفن  ومل  ع��دوه��م، 
عىل  ورابطوا  وصابروا  فصربوا  الناعقني، 

تلك السواتر فكانوا هم املفلحني .
ال��ع��راق،  خ��ارط��ة  رس��م��ت��م  فبدمائكم 
وب��دم��ائ��ك��م ح��ررت��م ال��وط��ن وك��رست��م 
له  وطوبا  لكم  فطوبا  األع��داء،  ج��ربوت 
أهيا  الزمن  لقد خلدتم   ، العراق  يا أصالء 
عنكم  التاريخ  يشهد  وس��وف  ال��رشف��اء، 
إنكم من أجله قدمتم قرابني ودماء، إنكم 

من أجله قدمتم قرابني ودماء.

هل من عودة بعد ألم؟
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اضاءات العمل

مشاركات

صالح رديف علي

نبض  وجيسد  االنسان  وجه  ييضء  العمل 
به  املؤمن  وجدانه ودبيب نفسه، هو هوية 
)وقل   : تعاىل  قال  وقدراته  مواهبه  تتجىل 
ورس��ول��ه  عملكم  اهلل  ف��س��ريى  اعملوا 
لعمل  وعال  جل  اهلل  ورؤية  واملؤمنون(، 
العمل  الن  حكمه  م��ي��زان  ه��ي  امل��ؤم��ن 
الرسول  وكذلك  االنسان  ايامن  من  جزء 
واملؤمنون فالرسول بام ينطبق ويتجانس مع 
العمل بسريته وهديِه واملؤمنون بام يتلقون 
والعمل  وينتفعون،  به  يأنسون  العمل، 
حمبة وما يقدمه املرء من عمل طيهّب متَقنمْ 
املؤمنني  إلخوانه  صادقة  صافية  هدية  هو 
وهو ييضء طريقهم ويتواصل معهم وان 
مل يعرفهم او يقابلهم والعمل الضار خيانة 
وفيه  والرشوة  والرسقة  كالغش  وهتديم 

املبدع  والعمل  وال��رشف  لإلنسانية  حمق 
احلس  اعطاه  هو  ألنه  نعمته  عىل  هللِ  شكٌر 
املبدع والقدرة عىل العطاء وهو نور ينتقل 
من مكان اىل آخر ومن مساحة انسانية اىل 
اخرى والعمل اجلاد ارشاد للعامل وتزكية 
هلل  تسبيح  وهو  للجميع  وم��ردوده  لنفسه 
اعوذ  اللهم  الدعاء  ويف  وعبادة  وطاعة 
بك من علم ال ينفع والعمل بادئ بدء نيهّة 
كالصالة  بالعمل  يرتجم  وصدقها  صادقة 
وانام  عمله  من  خري  امل��رء  ونية  بنية  تبدأ 
للعمل  حمتاجون  ونحن  بالنيهّات  االعامل 
رشعي  تكليف  وهو  له  املخطط  الصادق 
االنسان،  وخدمة  االرض  اعامر  اجل  من 
اىل  انكم  السالم(  )عليه  عيل  االم��ام  قال 
اعراب  اىل  منكم  احوج  االع��امل  اع��راب 

ة ومن يعمل يزدد قوة  االقوال والعمل قوهّ
ومن يقصهّ يزدد نكوصًا اىل الوراء والعمل 
هلل  املقربات  ومن  وهوية  صدقة  الصالح 
تضاء  وال  االوط��ان  تبنى  وال  وعال  جل 

دروهبا اال بالعمل.
واالخ��رة  للدنيا  رص��ني  رصيد  والعمل 
وامام  احلكامء  سيد  بقول  حديثي  واختم 

املتقني امري املؤمنني عيل )عليه السالم(.
عمل،  بغري  اآلخ���رة  يرجو  مم��ن  تكن  ال 
حيب الصاحلني وال يعمل عملهم ويبغض 
املذنبني وهو احدهم خياف عىل غريه بأدنى 
عمله  من  بأكثر  لنفسه  ويرجو  ذنبه  من 
يقصهّ اذا عمل ويبالغ اذا سأل فهو بالقول 

مدل ومن العمل مقل.

33

4

20
18

ي
ان

لث
ن ا

نو
كا



هنالك حقيقة جيب توضيحها بعدما ظلت 
غائبة عن الساحة السياسية يف العراق، أن 
باجلهاد  كبريًا  دورًا  الشيعة  الدين  ملراجع 
ومقاومة املحتل؛ ومل تكن فتاواهم بدوافع 
مبادئ  من  تنطلق  كانت  إنام  بحتة،  طائفية 
الدين احلنيف واحلرص عىل كيان اإلسالم 
ثم  وم��ن  وحقوقهم،  املسلمني  وك��رام��ة 
أول  لدى   1914 عام  اجلهاد  فتاوى  فإن 
والفتوى  البصة،  ملدينة  بريطاين  احتالل 
باحلقيقة تاطب  كانت  عام 1920  الثانية 
وج��اءت  وشيعة  سنة  من  العراقيني  كل 
قيادة  د  تؤكهّ كام  الطرفني،  من  االستجابة 
تقي  حممد  بالشيخ  متمثلة  حكيمة  علامئية 
عهد  يف  قبل  من  فشلوا  كام  ال��ش��ريازي، 
حممد  السيد  املريزا  واملجدد  الكبري  املرجع 
)التبغ(  ثورة  قاد  الذي  الشريازي  حسن 
يف  إقامته  مقر  من  إي��ران  يف   1891 ع��ام 

مدينة سامراء.
كثريًا  تتأنهّى  الدينية  املرجعية  أن  عن  فضاًل 
وراءه��ا  ألن  باجلهاد  فتوى  إص��دار  قبل 
وتدمري  دماء  وسفك  أنفس  قتل  سيكون 
ممتلكات، وكلها من ضوريات احلياة التي 
ال يمكن التفريط هبا يف أي جمتمع رصني، 
ها  تضطرهّ قد  والظروف  يات  التحدهّ ولكن 
إىل إعالن اجلهاد كحٍل أخري ملواجهة العدو 

املرتبهّص بأرص املسلمني ومقدساهتم.
الشيخ  )من  بعنوان  أكاديمية  دراسة  ويف 
فتاوى   � السيستاين  السيد  إىل  الشريازي 
كامل  للدكتور  العراق(  وح��دة  حفظت 
عيل،  مكي  ثامر  والدكتور  دهش  جاسم 
ة  مهمهّ إشكالية  من  االنطالق  حاوال  فقد 
الشيخ  فتوى  بني  املقاربة  بحدود  تتعلق 
 1920 ع��ام  رسه(  )ق���دس  ال��ش��ريازي 
السيستاين  للسيد  الكفائي  اجلهاد  وفتوى 
)دام ظله( 2014 يف ضوء مسار األحداث 

وجمرياهتا يف البلد.
ومن خالل املدخل التارخيي للبحث نعلم 
ر، فكرة  أن من أبرز مؤرشات النمو والتطوهّ
أواخر  ظهرت  التي  املرجعية  عمل  تنظيم 
السيد  يد  عىل  امليالدي  عرش  الثامن  القرن 
أرشد  ال��ذي  الكبري،  العلوم  بحر  مهدي 
جعفر  الشيخ  تلميذه  تقليد  إىل  الناس 
كاشف الغطاء، وبرز يف عام 1822 تطور 
مهم له دالالته، أال وهو إقامة الصلح بني 
بغداد  عىل  بواليها  ممثلة  العثامنية  الدولتني 
داود باشا والدولة القاجارية ممثلة بمحمد 
يد  عىل  القاجاري،  شاه  عيل  فتح  بن  عيل 
ب عىل  وُلقهّ الغطاء،  الشيخ موسى كاشف 

اثر ذلك بمصلح الدولتني.
يف  مهاًم  أث��رًا  السيايس  العامل  ت��رَك  لقد 

حتفيز املرجعية نحو السياسة، لذلك يمكن 
احلياة  بداية  يمثل   1822 العام  ان  القول 
وبداية  اإلسالمية،  للمرجعية  السياسية 
إزاء  اإلسالمية  اهلوية  عن  الدفاع  مرحلة 
التحديات الغربية، وهذا هو الشعور الذي 
حركتها  م  وينظهّ املرجعية  وع��ي  سيسود 
القرن  من  األول  الربع  حتى  السياسية 

العرشين.
اهلوية  الدفاع عن  الباحثان مرحلة  م  ويقسهّ

اإلسالمية إىل ثالِث فرتات وهي:
أواًل/ فرتة مقاومة النفوذ األجنبي: والتي 
الشيخ  الكبريان  املرجعان  فيها  يشرتك 
م��وس��ى ك��اش��ف ال��غ��ط��اء وحم��م��د حسن 
بصلحه  األول  أوج��د  فقد  ال��ش��ريازي، 
أساسًا لفكرة الوحدة اإلسالمية بعد عهود 
الشعور  وغياب  ق  والتمزهّ التناحر  من 
اجلامعة  لفكرة  بذلك  ممهدًا  الوحدوي، 
مجال  السيد  رايتها  رفع  التي  اإلسالمية 

الدين األفغاين.
األجنبي  للنفوذ  املقاومة  روحية  وتتبلور 
بشكل حاسم يف ثورة التنباك عام 1891، 
حينام أعطى نارص الدين شاه امتيازًا لرشكة 
بريطانية باحتكار زراعة وتسويق التبغ ملدة 
مخسني عامًا، حتى أفتى السيد حممد حسن 
األول  كانون  من  الثالث  يف  ال��ش��ريازي 

تراُث العلماء
فتاوى حفظْت وحدة العراق
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كتاب )الهفت الشريف(..
لإلمام جعفر الصادق )عليه السالم(

1891 بحرمة استعامل التبغ، واستطاعت 
تلق  وأن  النظام  تقلب  أن  الفتوى  هذه 
جبهة معارضة كبرية شملت معظم أرجاء 

إيران.
ث��ان��ي��ًا/ ف��رتة اإلص���الح ال��س��ي��ايس: لقد 
التنباك  ثورة  بعد  الدينية  املرجعية  التفتت 
أقل خطرًا  ليس  الداخيل  االستبداد  أن  إىل 
وإنه  اخلارجية،  التحديات  من  األمة  عن 
القاجاري  النظام  حتول  حيث  ها،  يؤكدهّ
والروس  تارة  بريطانيا  بيد  ألعوبة  املستبد 
الدينية  املرجعية  ألقت  ولقد  أخرى،  تارًة 
اجل��امه��ريي  ثقلها  بكل  احلقبة  ه��ذه  يف 
السيايس،  اإلصالح  معركة  يف  والسيايس 
املراجع  طهران  علامء  بعد  فيها  فشارك 
والشيخ  خليل  حسن  املريزا  أمثال  الكبار 
عبد اهلل املازندراين والشيخ كاظم اخلرسان 

والسيد كاظم اليزدي.
األجنبي:  االحتالل  ضد  اجلهاد  ثالثًا/ 
فرتة  بعد  اإلس��الم��ي��ة  اهل��وي��ة  أصبحت 

إذ  السابق  م��ن  أش��د  خطر  يف  اإلص���الح 
أصبحت تواجه خطر االحتالل والسيطرة 
االجنبية املبارشة، وهذا ما حصل باالعتداء 
الرويس عىل أذربيجان، واالعتداء اإليطايل 
ال��رويس  واالح��ت��الل   ،1911 ليبيا  عىل 
البدء  ثم   ،1911 عام  إلي��ران  الربيطاين 
 ،1914 ع��ام  العراق  بريطانيا  باحتالل 
الدينية موقفًا مرشفًا  املرجعية  وهنا وقفت 
واملعنوية،  واجلامهريية  القتالية  إبعاده  يف 
اليزدي يف السابع  فقد أصدر السيد كاظم 
ال��ث��اين 1911  وال��ع��رشي��ن م��ن ت��رشي��ن 
عن  الدفاع  ضورة  دًا  مؤكهّ باجلهاد  فتواه 
االحتالل  من  األوىل  وحترير  وإيران  ليبيا 
الرويس،  االحتالل  من  والثانية  اإليطايل 
باألوضاع  الدين  علامء  اهتامم  جانب  إىل 
عىل  وا  ظلهّ فاهنم  وإي��ران،  لليبيا  الداخلية 
أهبهّة االستعداد للتوجه إليها، بل أن الشيخ 
قيادة  ع��ىل  ع��زم  اخل��راس��اين  كاظم  حممد 
غري  هناك،  القتال  جلبهات  ه  املتوجهّ اجليش 

الثالث من كانون األول  وافته يف  املنية  أن 
.1911

الدينية  املرجعية  ت��اوزت  املوقف  وهب��ذا 
املرجع  وكان  والفئوية  اإلقليمية  احلدود 
مرشوع تضحية دائم، بل عطاء ال ينضب 

يف خدمة أبناء وطنه عربيًا وإسالميًا.
معركة  الدينية  املرجعية  خاضت  وبعدها 
الربيطاين،  االحتالل  من  العراق  حترير 
وواصلتها حتى النفس األخري، ففي البدء 
أعلنت اجلهاد ضدهّ الربيطانيني، ثم أعلنت 
مصري  ح��ول  االستفتاء  مل��رشوع  املقاومة 
العراق، ثم أطلقت رشارة ثورة العرشين، 
وملعت يف الفرتة أسامء السيد كاظم اليزدي 
احليدري  وم��ه��دي  اخل��راس��اين  والشيخ 
تقي  حممد  وال��ش��ي��خ  اخل��ال��ي  وم��ه��دي 
واصلت  العرشين  ثورة  وبعد  الشريازي، 
جلميع  املقاوم  نشاطها  الدينية  املرجعية 

صنوف االستبداد واإلرهاب.

ل  املفضهّ صاحبه  برواية  املؤلفات  من  عددًا  السالم(  )عليه  الصادق  لإلمام  ينسُب 
بن عمر اجلعفي وهو من األصحاب األخيار الذين عارصوا حياة اإلمام الصادق 

ة(. )عليه السالم(، ومن هذه الكتب كتاب اهلفت الرشيف أو )األشباح واألظلهّ
مثل  من  منها  بعلة،  ة  وعلهّ بيشء  شيئًا  واألشياء  العلل  كتابه  يف  املصنف  فرسهّ  وقد 
معرفة ابتداء اخلليقة وأول يشء خلقه اهلل يف معرفة علل األظلة واألشباح واألرواح 
معرفة  يف  والرتاكيب،  واألكوار  األدوار  معرفة  يف  بنفسه،  فهم  وعرهّ هبم  أدهّ وكيف 
عصيان اخللق وعلله وكيف نسوا ما ذكروا به، يف معرفة بعث الرسل إىل اخللق يف 
إبليس ومن أي يشء خلقه، يف معرفة األبالسة وكيف صاروا شياطني، يف  معرفة 

معرفة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك عىل هؤالء شهيدا، وهكذا...
وقد عدهّ املصنف حوايل السبع والستني مسألة جاءت ضمن أبواب الكتاب الستة 
هنا مما جاء عن أئمة أهل البيت )عليهم السالم(  والسبعني، وجاء تأويلها التي دوهّ

الثقاة من أقاويل يف هذا العلم املخصوص.
اإليامن،  )عدل  السالم(:  )عليه  الصادق  لإلمام  أيضًا  تنسب  التي  الكتب  من 
والدرج،  املراتب  اإلهليلج،  احلدود،  ومجيع  الفرائض  احلروف،  بعدة  املوصوف 
وردت  التصانيف  هذه  وكل  واحلروف(  اللهف  اهلل،  إىل  التوجه  اخلفية،  األرسار 

رواية عن املفضل بن عمر اجلعفي.
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مقاالت

كيف ينظر العلماني
 الى تعّدد األنبياء؟!
دائما يكون محور حديث العلماني هو النبي 

محمد صلى اهلل عليه واله ورسالته التي تمثل 
الدين االسالمي وال يلتفت الى بقية االنبياء 

واالديان ، وكان النقد مخصصًا للدين االسالمي 
الذي يعدونُه حجر عثرة امام االرتقاء بالتجديد.

الساموية  ورساالته  اهلل  وجود  مع  مبارش  بشكل  يصطدمون  ال  فاهنم  ثانية  جهة  من 
مع  ومتاشيا   ، الديني  اخلطاب  يفرس  ملن  نقدهم  يوجهون  ولكنهم  هبا  يقرون  وظاهرا 
أي  ساموي  دين  هو  االسالمي  الدين  ان  طاملا  نفسه  يطرح  سؤال  فهنالك  هذا  راهيم 
بامر من اهلل عز وجل وقبل هذا الدين او قبل بعث النبي حممد رسوال ونبيا للبرشية فان 
قبله االف االنبياء بعثهم اهلل عز وجل ملختلف االقوام ، هذا التعدد يف االنبياء وعىل مر 
السنوات من ادم عليه السالم وحتى نبينا ، وخطابات االنبياء متحدة فيام بينها بالدعوة 
اىل التوحيد ولكنها خمتلفة يف بعض الترشيعات التي تنظم حياة جمتمعاهتم يف حينها، هذا 
التعدد باالنبياء اال يدل عىل التجديد يف احلياة وان اهلل عز وجل يواكب هذا التجديد بل 
يامر به ؟ والنه ارسل النبي تلو النبي الكامل رسالته فهذا يعني ان النبي السابق بحاجة 
بعده  من  نبي  ال  أي  االنبياء  خاتم  واله  عليه  اهلل  صىل  حممدًا  النبي  ان  وطاملا  لالحق، 
فهذا يعني ان رسالته كاملة متكاملة، والهنا كاملة متكاملة فهل يصح ان ال تكون فيها 

مفردات ترشيعية تواكب التجديد ؟ 
هنا نقطة االرتكاز للعلامنيني بنفيهم هذا التجديد ؟ ومن هذا املنطلق فاهنم اطلقوا العنان 
الي انسان يف حق التفكري والتجديد والترشيع من غري ضوابط تعتمد او سياقات تتبع 

حتى يكون مسار التفكري او طريق الوصول اىل املعرفة سلياًم.
نعم ان املعرفة من حق اجلميع ولكن وفق اصوهلا فليس من املنطق ان يتدخل الطبيب 
اغلب  ان  رايت وقرات  هنا  احذية، ومن  بعمل صانع  الكيميائي  املهندس وال  بعمل 
فاذا  املفاهيم االسالمية ليست من تصصه  من لديه اشكاالت وانتقادات عىل بعض 
كان دكتورًا بالفلسفة فام عالقته بتفسري القرآن او متضلعًا بالتاريخ فام علميته باملسائل 

الفقهية؟!
ان مسالة تعدد االنبياء هي مسالة تددية وهي ارسال نبي لكل قوم وحسب زماهنم، 
الكامل  اخلطاب  هو  خطابه  ان  يعني  فهذا  االنبياء  خاتم  هو  حممدًا  النبي  ان  وطاملا 
موجود  االصل  ان  يعني  فهذا  االسالم  مفردات  فهم  مسالة  تبقى   ، للبرشية  املتكامل 
النوايا فان الذي يستنبط حكام رشعيا خيتمه  التفسري ومع صدق  ولكن االختالف يف 

واهلل العامل.
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مقاالت

فنحُن  األبرار،  الشهداء  نكتُب عن  عندما 
نكتب عن أرواٍح طاهرة، عن سكنِة اجلنهّة 
هم اهلل )سبحانه وتعاىل( بمكانة  الذين خصهّ

عظيمة فكانوا رفقاء األنبياء والصاحلني.
السعيد  الشهيد  س��رية  يف  ن��ق��رأ  ون��ح��ُن 
البصة  مواليد  من   � سعد(  مردان  )رائد 
أماَمنا  تظهر  اإلم��ارة،  عشرية  من   1974
الذي  املعطاء،  الرجل  هلذا  عظيمة  صور 
ضدهّ  جياهد  أن  يف  واح��دة  حلظًة  يتواَن  مل 
صوب  وينطلق  والسالم،  البرشية  أعداء 
كربالء املقدسة حال سامعه بفتوى اجلهاد 
املسنني  ووالديه  زوجتُه  يرتك  الكفائي، 
لباسه  يرتدي  الوحيد،  أخيه  رعاية  يف 
ِه  العسكري وحيمل حقيبة مملوءة بدعاء أمهّ
العزيمة  الذي كان يشاطرُه  ورسائل أخيِه 

يف الدفاع عن حياض الوطن.

اسمه  ل  يسجهّ ان  خيشى  رائد  الشهيد  كان 
ال��ب��صة  يف  ال��ت��دري��ب  م��ع��س��ك��رات  يف 
لذا  القتال،  بسوح  االلتحاق  يف  ويتأخر 
املقدسة  العتبة احلسينية  سجل اسمه لدى 
واجبه  اداء  يف  وواظ��ب  التدريب  وبارش 
عيل  بلواء  ملتحقًا  العامني،  تاوزت  ملدة 
األكرب )عليه السالم( ليستشهد وينال هذا 
الذي  االكرب  اخاه  تاركًا  العظيم  الرشف 

كان معه جماهدًا بطاًل لريعى والديه.
كان  مسنان،  ووال��دان  وحيد  اخ  له  رائد 
االخوان قبل استشهاد )رائد( يتناوبان يف 
استشهاده،  وبعد  والدهيام،  لرعاية  البقاء 
االخ  بني  حالت  الوالدين  ظ��روف  ف��ان 
من  البد  فكان  اجلهاد  يف  االستمرار  وبني 

البقاء لرعايتهام..

االب يعاين من امراض عدة جعلته طريح 
أما  الذاكرة،  فقدان  اىل  باالضافة  الفراش 
لذا  حوهلا  ما  تعي  مسنة  ام��رأة  فهي  االم 
للحسني  قربانًا  ولدها  بتقديم  تفتخر  فهي 
كبري  يقني  عىل  وأصبحت  السالم(  )عليه 
بعد  تِه  جنهّ يف  استقباهلا  يف  سيكون  انه  من 
بالشهادة  له  تدعو  كانت  التي  فهي  مماهتا، 
طلب  طاملا  انه  إذا  ذلك،  يف  لرجائه  تلبية 

منها ان تدعو له بالشهادة.
سنه،  وكرب  للذاكرة  أبيه  فقد  من  وبالرغم 

إال ان دموعه مل تكد تف
 حزنًا عىل ولده، االمر الذي اثار استغراب 
الصحية  حالته  رغم  انه  كيف  حوله،  من 
السؤال  هذا  رائد،  ولدِه  باستشهاد  شعر 

الذي مل نجد له إجابة كافية حتهّى اآلن.

تقديرًا وعرفانًا لتضحيات شهداء الحشد الشعبي المقدس في مواجهة 
تنظيم داعش اإلرهابي... تنشُر )األحرار( سلسلًة قصص حياة الشهداء.
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أسرة ومجتمع

ضحى إسماعيل 

االسرة... 
وإعادة 
التدوير

تطوير  هو  االرسة  يف  التدوير  إع��ادة  مجال 
اجليل  حقوق  ع��ىل  واملحافظة  املجتمع، 
نقنهّن  أن  علينا  جيب  حيث  باملوارد  القادم 
استهالك البرشية للموارد الطبيعيهّة يف العامل 
عن  الناتج  البيئي  األث��ر  من  ونقلهّل  كافة، 
أكرب  احتياجاتنا، وحتقيق  استهالك وتصنيع 
درجة ممكنة من العدل االجتامعي. ومن أهمهّ 
الطرائق املتبعة للحصول عىل أفضل تطبيق 
ًا بال�  عميلهّ العادة التدوير أو ما يعرف عامليهّ
)recycle(، وهي ليست شيئًا ظهر حديثًا، 

بل عرب التاريخ. 
استعامل  إع��ادة  عملية  هي  التدوير  إع��ادة 
تعد  مل  والتي  التالفة،  األدوات  وتصنيع 
كمهمالت،  إلقائها  بدل  لالستعامل  صاحلًة 
ومنها يتمهّ إنتاج مواد جديدة قريبة اجلودة من 
املواد األصلية، وتشمل املواد املعاد تدويرها 
واحلديد،  ال��ورق،  سابقًا  ذكرت  كام  غالبًا 
والبالستيك،  وال��ن��ح��اس،  واألمل��ن��ي��وم، 
برامج  عىل  القائمون  ث  ويتحدهّ واخلشب، 
تدوير  إع��ادة  عن  السلميهّة  النوويهّة  الطاقة 
املخلفات  تزين  فيتمهّ  النووية،  فات  املخلهّ
منها؛  االستفادة  تتمهّ  حتى  حمكمة  أماكن  يف 
الكثري  ر  يوفهّ ممهّا  اليورانيوم،  كإعادة تصيب 

الطريقة  وهب��ذه  ل��ه،  املستوردة  البالد  عىل 
التكلفة  من  فنقلهّل  نة،  امُلعدَّ املواد  سنستغل 
األرضية  الكرة  حاجة  من  ونقلهّل  العامة، 
واحلصول  جوفها،  من  املعادن  الستخراج 
األيدي  وتقليل  أقل،  بتكلفة  املعادن  عىل 
العامل  يف  جديد،  من  املادة  لتصنيع  العاملة 
النفايات  تدوير  برنامٌج هادف إلعادة  االن 
اامل��دن  يشمل  أن  عليه  القائمون  ل  يتأمهّ
التدوير  إع���ادة  ف��وائ��د  ليضمن  األخ���رى 
للتدوير  ال��ت��دوي��ر  إع���ادة  ف��وائ��د  للبالد. 
إنهّ  هنا.  حصها  س��أح��اول  كثرية  فوائد 
األخشاب  قطع  من  تقلهّل  التدوير  إع��ادة 
من  واحد  فطن  واألوراق،  األث��اث  لصنع 
طن   2,5 بالتايل  يوفر  املسرتجع  الكرتون 
من أخشاب الغابات، واملاء الالزم لتصنيع 
األوراق، فكلهّ ورقة مسرتجعة ستوفر عىل 
والكهرباء  األقل  عىل  املاء  من  لرتًا  البرشية 
املعادن،  تعدين  من  والتقليل  واخلشب، 
وبالتايل تقليل تكلفة إنتاج املعدن، والتقليل 
والتقليل  الستخراجه،  البيئي  األث��ر  من 
البالستيك،  إلنتاج  النفط  استهالك  من 
سبعمئة  إىل  نحتاج  ال��دراس��ات  فحسب 
واحد  طن  إلنتاج  اخلام  نفط  من  كيلوغرام 

من البالستيك. ومن الفوائد أيضًا: التقليل 
من املستحرضات الكيميائيهّة املنتجة لتصنيع 
بعض املعادن، فبعض املواد حتتاج إىل طاقة 
هذه  حتهّى  لكن  تصنيعها،  إلع��ادة  مكلفة 
بالنهاية  الطاقة، فهي  لتوليد  يمكن إحراقها 
إعادة  مجال  الطاقة.  وتوفري  لالحرتاق  قابلة 
إعادة  من  ��ذوا  اتهّ الفنانني  بعض  التدوير 
الناظر  تشعر  التي  اجلامليهّة  مهنتهم  التدوير 
ومجال  بساطة  بمدى  اهلندسيهّة  للوحاهتم 
احلقائب  صنع  طريق  عن  وذل��ك  فنهم، 
امليداليات  أو  استعامله،  سبق  جلد  م��ن 
إطارات  استعامل  أو  املستعمل،  اجللد  من 
أو  للحدائق،  كمقاعد  التالفة  السيهّارات 
لأللوان  كمقلمة  القديمة  البالستيك  علب 
الصنوبر  أزه���ار  واس��ت��خ��دام  واألق����الم، 
باملعادن،  تصنيعها  بدل  للتزيني  اخلشبية 
للزينة،  كتامئم  القديمة  املفاتيح  واستخدام 
للزراعة  كأحواض  البالستيكيهّة  والعلب 
والهّتي تعلق عىل اجلدران، واملالقط اخلشبية 
فاألفكار  للشموع،  ومناصب  كفوانيس 
وتتلف  تنتهي،  ال  التدوير  إلعادة  اجلامليهّة 
والدعم  املتابعة  وتستحقهّ  آلخر،  فنهّاٍن  من 
نه للبرشيهّة من مجال ومستقبل أنظف. ملا تؤمهّ
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أسرة ومجتمع

إيمان رضيف

تد الكثري من النساء، أنفسهن يف مشاكل 
كثرية بسبب إدماهنن عىل مواقع التواصل 
االجتامعي، وارتباطهن هبا بدرجة كبرية، 
سيام أن انتقادات كثرية توجه هلن من قبل 

أزواجهن.
اهلاتف  وضع  منهن،  للكثري  يمكن  فال 
بعيدا  اإللكرتونية،  اللوحة  أو  الذكي، 
عىل  يقوين  وال  كثرية،  لساعات  عنهن 
تطبيق  ع��ىل  هب��ا  توصلن  رس��ال��ة  تاهل 
الصور  بعض  التقاط  أو  )وات��س��اب(، 
ع��ىل حساب  ك��ان  ول��و  ون��رشه��ا  حتى 
أن  إذ  أيضا،  واألرسية  املهنية  التزاماهتن 
فال  املواقع،  بتلك  كثريا  مرتبطة   حياهتن 

جمال لالستغناء عنها.
الدكتور  ق���ال  متصل،  سي��اق  وف���ي 
علم  أست��اذ  احل��م��������داوي،  إبراهي��م 
ال��ت��واص��ل  م��واق��������ع  إن  االج���ت���امع، 
إذ  ح��دين،  ذو  س��الح  االجتم��اعي، 

ه��و  ما  يف  وتوظف  تستغ��ل  أن  يمك��ن 
سلبي.  بشك��ل  تستغ��ل  أو  إجي��اب�ي، 
أن  السهل  من  أنه  احلمداوي،  وأوض��ح 
يصبح الشخص أسري املواقع االجتامعية، 
من  أنه  مؤكدا  بأرسته،  اهتاممه  فينخفض 
املمكن أن تنشغل املرأة عن أفراد األرسة 
يف حال عدم االستخدام املقنن واملعقلن، 
باحلاالت  املتعلقة  السلبيات  إىل  إضافة 

النفسية لبعض النساء.
كان  البيوت  رب��ات  بعض  أن  وأض��اف 
ال��ف��راغ  مل��لء  لفيسيوك  استخدامهن 
أشخاص  ع��ىل  التعرف  يف  الرغبة  أو 
أبنائهن  ملراقبة   اآلخر  والبعض  آخرين، 
صديقاهتن  ألن  وأخريات  وأزواجهن، 
عىل   اإلدم����ان  أن  م��ؤك��دا  يستخدمنه، 
استعامل تلك املواقع، غالبا ما يكون عىل 
باألرسة،  واالهتامم  األبناء  تربية  حساب 
وهو األمر الذي يمكن أن يسبب مشاكل 

كثرية.
وك��ش��ف��ت دراس����ة ح��دي��ث��ة ع��ن خماطر 
االجتامعي،  التواصل  مواقع  استخدام 
وجها  العالقات  من  تقلل  أهنا  إىل  مشرية 
فضال  املفيدة،  األنشطة  من  وحتد  لوجه، 
املنتظمة، وغري  عن زيادة السلوكات غري 
اإلنسان  تشجيع  طريق  عن  املستقرة، 

للبقاء وقتا أطول أمام الشاشة.
مواقع  استخدام  أن  الدراسة،  كام جاء يف 
اإلدمان  إىل  يؤدي  االجتامعي،  التواصل 
عىل األنرتنت، ونقص الثقة بالنفس، عن 
املضبوطة،  غري  املقارنات  إج��راء  طريق 
قوي  تأثري  هلا  الذاتية،  املقارنة  أن  مؤكدة 
البعض  أن  السيام  البرشي،  السلوك  عىل 
أكثر  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع  ع��ىل  يعرضون 
ما  وهو  حياهتم،  يف  اإلجيابية  اللحظات 
دونية  نظرة  حياته  إىل  ينظر  اآلخر  جيعل 

وسلبية، عند مقارنتها بحياة اآلخرين.

مواقع التواصل... 
ســالح ذو حــدين  في عالم  االسرة
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تنمية بشرية

عصيُر الكتب.. 

يبدو أن البعض أكثر قدرة عىل التكيهّف مع مقتضيات احلياة، إهنم يتكيهّفون ببساطة مع احلياة بحلوها 
ومرها، وكأهنم يعرفون دائاًم اليشء الصحيح الذي جيب قوله أو فعله يف كل موقف إهنم حيظون 
بمحبة اجلميع عىل مستوى العمل واحلياة، إهنم سعداء )يف معظم األوقات(، كام أهنم يعرفون كيف 

كتاب قواعد الحياة 

تعدُّ املصداقية يف الصحافة من أهم الركائز 
األساسية للعمل كصحفي يثق به مجهوره 
ويستمع إليه ليكون مرجعًا ألي خرب يراد 
من  بل  فراغ،  من  يأيت  ال  هذا  منه.  د  التأكهّ
نابع من مفهوم الصحفي للصحافة  عمل 
اخلطوط  عىل  السري  وط��رق  وأساسياهتا 
الصحيحة للوصول إىل أكرب عدد ممكن من 
اجلمهور ونرش املحتوى من جهة وحمافظًا 

عىل مصداقية نقل اخلرب من جهة ثانية.
وصل  تنافر  من  اليوم  نعيشه  ما  لألسف، 
إىل شخصيات صحفية وإعالمية أصبحت 
أبواقًا جلهاهتا عىل حساب املهنية واحلقيقة 
التي اعتربوها  واملصداقية يف الصحافة... 
الوقت احلايل. واملشكلة  تنفع يف  مثالية ال 
ق��دوة  ص��ار  منهم  البعض  أن  ال��ك��ربى 
للمبتدئني يف عامل الصحافة واإلعالم وهذا 

عامل خطري جيب التصدي قبل أن تتفشى 
هذه الظاهرة بني الشباب الصحفيني.

ال تكن جزءًا من القضية بل كن ناقاًل هلا
)إعالم  من  االعالم  وسائل  وتنوع  زيادة 
مستقل، إعالم جهوي وإعالم مؤسسايت( 
عىل  ينرش  وما  املواطن  صحافة  اىل  إضافًة 

مواقع التواصل االجتامعي. 
يتجىل هذا التنوع من خالل انعكاس إنتامء 
واملناطقي(  والديني  )السيايس  الصحفي 
صحفي  حمتوى  من  يقدمه  وما  عمله  عىل 
مرئيًا،  أم  مسموعًا  أم  مقروءًا  أكان  سواء 
عليه  املتعارف  املهني  امليثاق  عن  مبتعدًا 
ناقاًل  كن  بل  القضية  يف  تكن  )ال  وه��و 
الصحفيني  من  أنواعًا  هكذا  وت��رى  هلا( 
لون السواد ويزيدون البياض قبحًا«،  »جيمهّ
أو  هلا  التابعني  اجلهات  رغبات  بحسب 

بحسب إنتامئتهم السابق ذكرها.
املحتوى  لنرش  منها  الب���دهّ  أس��اس��ي��ات 

الصحفي بصورة صحيحة
وانقلها  احلقيقة  لكشف  اع��م��ل   -1
بام  اخل��رب  كتابة  عن  وابتعد  للجمهور، 
كتابته  فعدم  وتوجهاتك،  انتامءك  يناسب 

أفضل من كتابته مقتطعًا أو منقوصًا.
2- ال تلفق قصصًا من وحي خيالك غري 
ع  توقهّ جلهتك،  إرضاًء  الواقع  يف  موجودة 
اهتاممًا  تكتبها  خربية  قصة  كل  تلقى  أن 

وبحثًا.
كتابة  يف  والوضوح  التوازن  انتهج   -3
التهرب  تعقيد، وال حتاول  اخلرب من دون 
عاتق  عىل  تقع  التي  السلبيات  ذك��ر  من 

جهتك أيضًا أثناء حادثة معينة.
4- عدم تبنهّي وجهة نظرك باخلرب.

ملصادرها  اخلرب  داخل  األقوال  اسند   -5
واعمل عىل اختيار مصادر موثوق منها.

6- ال تنرش االكاذيب عن خصوم جهتك، 
الرأي  للمصداقية لدى  فاقد  فهذا جيعلك 
عكس  األخبار  ستصل  ما  ورسعان  العام 
السلبيات  عن  ابحث  أن��ت،  نرشهتا  ما 

وانرشها انتصارًا للحقيقة واملهنية فقط.
للمواضيع  ط��رح��ك  يف  االع��ت��دال   -7
بصورة مهنية »جيرب« اجلميع عىل اإلنصات 

مه. أو قراءة املحتوى الصحفي الذي تقدهّ
الشخي  ال��ت��ج��ري��ح  ع��ن  اب��ت��ع��د   -8
املجتمعات  وكرامة  لعادات  والتعرض 
والتعرض  يشء  واملهنية  فاملوضوعية 
املجتمعية  الفئات  أو  االشخاص  لسمعة 

يشء آخر.  

الحياة المهنية للصحفي المصداقّية وتأثيرها على

زيد الفتالوي
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تنمية بشرية

وآلياهتا  بمفاهيمها  البرشية  التنمية  هتدُف 
دة إىل تغيري الصورة النمطية املأخوذة  املتعدهّ
التي  املجتمعات  يف  وخاصًة  امل��رأة،  عن 
دوره��ا  وهتميش  حقوقها  سلب  حت��اول 
بام  املوضوع  هذا  ربطنا  ولو  املجتمعي، 
لوجدنا  احلنيف،  اإلسالمي  الدين  ه  أق��رهّ
حقوقها  للمرأة  ضمَن  قد  اإلس��الم  أن 
أن  منها  وأراَد  بل  بواجباهتا،  عرفها  مثلام 
الرجل  أخيها  مثل  املعرفة  م وتكسب  تتعلهّ
أن  حتهّى  ��رًا،  وم��ؤثهّ فاعاًل  عنصًا  لتكون 
النبيَّ األكرم )صىل اهلل عليه وآله( يقول يف 
حديث رشيف: »طلُب العلم فريضة عىل 

كلِّ مسلٍم ومسلمة«.
تلك  تعني  النمطية  ال��ص��ورة  ف��إنهّ  ب��دءًا 
فرد  عىل  املجتمع  يرسمها  التي  الصورة 

إلباسهم  وحياول  األف��راد  من  جمموعة  أو 
مثاًل  احليوية،  وغري  الرتيبة  الصورة  هذه 
أن الصورة النمطية التي أخذناها عن املرأة 
ا ال تصلح فقط إال أن تكون ربهّة منزل،  أهنهّ
التغيري  باستطاعتهن  الكثريات  أن  فيام 
باخلربات  ورف��ده  املجتمع  بناء  يف  الكبري 
والكفاءات النسوية الفاعلة، وإالهّ ملا سمعنا 
عن نساء رائدات يف خمتلف جماالت احلياة 
واالقتصادية  والسياسية  والعلمية  األدبية 
مؤمنًا  املجتمع  ك��ان  ام  وكلهّ والعمرانية، 
عىل  ويعمل  وقابلياهتا  امل���رأة  ب��ق��درات 
الدور  وهو  ًا،  صحيهّ جمتمعًا  كان  متكينها 
العلمية  املؤسسات  تلعبُه  أن  جيب  الذي 
امت املجتمع املدين وتسعى إىل تطوير  ومنظهّ
ها بالدورات  مهارات املرأة من خالل زجهّ

التأهيلية � دورات التنمية البرشية �.
احلمُد هلل أننا اليوم يف العراق نجد أن املرأة 
ما  وخصوصًا  احلياة  يف  دوره��ا  مت��ارُس 
ق بالرتبية والتنمية املجتمعية، صحيح  يتعلهّ
أن هنالَك من ال يريد هلا أن تنهض بنفسها 
أو حياول حتريم عملها، لكن هناك الكثري 
الدينية  وحتى  الثقافية  املؤسسات  من 
ليتعلهّمن  الفتيات  أمام  املجال  فتحت  قد 
املختلفة،  وامل��ه��ارات  املعرفة  ويكسبن 
سوف تسمع بني حني وآخر إقامة دورات 
ومسابقات وأنشطة ثقافية للفتيات، بل أنهّ 
املرأة  لعمل  ة  ملحهّ بحاجة  أصبح  املجتمع 
ال  وهي  والرتبوية  التنموية  املؤسسات  يف 
تقل مهارة وكفاءة عن الرجل بل قد تفوقه 

  . يف جماالت عديدةمْ

ونشاطها المجتمعي

يتلقون الصدمات، وكيف يتفادوهنا، إهنم يملكون وقتًا لكل شخص، كام أهنم يبدون دائاًم وكأهنم يعرفون األشياء األكثر أمهية، 
وكيفية التعامل مع األشياء األقل أمهية وكيف تنجح يف حياتك الشخصية والعملية؟ 

سيعلهّمك كتاب )قواعد احلياة( ل� )ريتشارد متبلر( 100 قاعدة عليك االلتزام هبا والعمل عىل تطبيقها وتنميتها حيث سيكون 
دليلك إىل التفوق والنجاح يف العالقات، واملرشد إىل ما فيه سعادتك وسعادة اآلخرين.

المرأة المرأة 
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مقتطفات لغوية.. 
 )سيبويه(

بخيل الشتاء والصيف 

لحظــة  فــي  ينتشــلك  وقــد 

انهزامك من هو أضعف منك 

قوًة لكنه أكثر منك حكمًة.

* عمل فني »للفنان النرويجي 

فريدريك رادوم«.

مرض السكري والحمل
كبريًا  حتديًا  تشكل  احلمل  تربة  كانت  إذا   
احلامل  األم  ف��أن  احلمل  ف��رتة  ط��وال  ل��ألم 
أكرب  حتديًا  تواجه  السكري  بمرض  املصابة 
نقوم بعرضه فيم ييل باعتبار ان الوقاية تغني 

عن العالج. 
فاألم احلامل املصابة باي من اعراض مرض 
السكر سيتوجب عليها حتمل األعباء اجلديدة 
للحمل باإلضافة إىل األعباء الصحية ملرض 
السكري. وفوق كل ذلك فهناك خماوف عىل 
عناية  يستدعي  مما  معا  والطفل  األم  سالمة 
سالمة  عىل  احلفاظ  أجل  من  مكثفة  ورقابة 
األم والطفل معا والوصول هبام اىل بر األمان 
وتنب أي مشاكل صحية مرتتبة عىل إصابة 
صحة  عىل  تؤثر  قد  والتي  بالسكري  األم 
املصابة  احلامل  املرأة  فعىل  الطفل.  أو  األم 
بالسكري املتابعة املستمرة ملستويات السكر 
أدوي��ة  باستخدام  عليها  والسيطرة  بالدم 
املعالج.  الطبيب  حددها  كام  السكر  عالج 

وترغبني  السكري  بمرض  مصابة  كنِت  إذا 
يف اإلنجاب أو كان زوجك مصابا بمرض 
تقلقي  فال  اإلنجاب  يف  وترغبان  السكري 
اتباعها.  يمكنك  مهمة  خطوات  فهناك 
يقلل  املناسبة  بالطريقة  اخلطوات  هذه  اتباع 
األم  من  كال  هلا  يتعرض  قد  التي  املخاطر 

والطفل بنسبة كبرية. 
االستعداد للحمل والتحضري له 

وترغبني  السكري  بمرض  مصابة  كنِت  إذا 
االستعداد  فعليك  احلمل  تربة  خوض  يف 
التجربة ومن أهم خطوات االستعداد  هلذه 
واستشارته  املتخصص  الطبيب  زي��ارة  هو 
فالطبيب  وس��ل��ي��م.  صحي  ح��ل  ل��ض��امن 
خلوض  استعدادك  م��دى  بتحديد  سيقوم 
كان مرض  إذا  ما  بتحديد  التجربة وسيقوم 
هناك  أن  كام  ال  أم  السيطرة  حتت  السكري 
إجراؤها  الواجب  الطبية  التحاليل  بعض 
هذا  السكري،  اهليموغلوبني  اختبار  مثل 

عىل  اجلسم  سيطرة  مدى  يوضح  االختبار 
اىل  أسابيع  الثامنية  خالل  السكري  مرض 
توجد  كام  املاضية،  أسبوعًا  عرش  االثني 
بعض االختبارات الطبية األخرى اهلامة مثل 
إجراء حتليل للبول للكشف عن مضاعفات 
الكوليسرتول  اختبارات  السكري  الكىل 
والدهون الثالثية بالدم كشف العني للتأكد 
رسم  السكري  مضافات  وج��ود  عدم  من 
مشاكل  وجود  عدم  عىل  لالطمئنان  القلب 
من  للتأكد  دم  اختبارات  القلب  يف  صحية 
أن هذه  اىل  باإلضافة  الكىل والكبد.  سالمة 
الصحة  عىل  لالطمئنان  تؤدي  االختبارات 
سيطرة  م��دى  عىل  وال��وق��وف  ل��ألم  العامة 
أي  حدوث  متنع  فأهنا  السكري  عىل  اجلسم 
الطبية  االستشارة  احلمل  أثناء  مضاعفات 
فهي  عنها  غنى  وال  جدا  هامة  احلمل  قبل 
نفسيا  مستعدة  تكون  أن  عىل  املرأة  تساعد 

وجسديا وصحيا خلوض تربة احلمل.

إعداد/ زيد الخفاجي
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اسمه: عمرو، ويكنى: أبا برش، ولقبه سيبويه، وهو االسم 
الذي كانت أمه ترقصه به، ألن وجنتيه كانتا كالتفاح، وقيل: 

ألنه اعتاد شم رائحة التفاح.
 والكلمة فارسية تتألف من )سيب( بمعنى: تفاح، و)بوي( 

بمعنى: رائحة، فمعناها جمتمعة »رائحة التفاح«.

قال اجلاحظ : استلف زبيدة بن حيد من بقال كان عىل باب 
داره درمهني وأربع حبات شعري ، فلام قضاه بعد ستة أشهر 
البقال  وقال  فأغتاظ   ، شعري  حبات  وثالث  درمهني  قضاه 
أملك  بقال ال  وأنا  دينار  ألف  مائة  أنت رب  اهلل  : سبحان 
مائة فلس وإنام أعيش بكدى ، وباستفضال احلبة واحلبتني 
ستة  بعد  فقضيتني  شعري  حبات  وأرب��ع  درمه��ني  سلفتك 
أشهر درمهني وثالث حبات شعري ؟ فقال زبيدة : يا جمنون 
شعريات  وثالث   ، الشتاء  يف  فقضيتك  بالصيف  أسلفتني 
شتوية ندية تزن أربع شعريات يابسة صيفية ، وال أشك أن 

معك فضال !! .

صورة وتعليق

الشاعر الهندي طاغور خالل زيارته للعراق 
ويظهر  معه الملك فيصل األول والشاعر معروف الرصافي

مقتطفات لغوية.. 
 )سيبويه(

تعلُن شــعبة التبليغ النسوي بخيل الشتاء والصيف 
بــدء التســجيل الحتفالية  عن 

سّن التكليف لمواليد )2009(.
تســليم  يرجــى  للمشــاركة، 
نسخة من البطاقة الشخصية 
وصورة بالحجاب الشرعي إلى 

مقر الشعبة.
علــى  االتصــال  لالستفســار 

الرقم: 07812047475

سّن التكليف

43

4

20
18

ي
ان

لث
ن ا

نو
كا

الواحة 



000 00

1- تكون أحداث القصة واقعية وتخص شهيد واحد من شهداء الحشد الشعبي، ويتم إرفاق صورة أو 
)عدة صور( للشهيد مع القصة، ونسخة من وثيقة االستشهاد للشهيد مع كافة بياناته، ورقم هاتف 

للتواصل مع عائلة الشهيد.   
2- تكتب القصة باللغة العربية الفصحى، ومراعاة القواعد األدبية والفنية واإلبداعية والنحوية فيها. 

3- ان ال تكون القصة سبق وان ُنشرت الكترونيًا أو ورقيًا، أو تم االشتراك بها في أي مسابقة اخرى.
4- ترسل القصة المشاركة الى البريد االلكتروني)alhawraa*imamhussain.org( بصيغة    )Word( وان 
ال تقل عدد كلماتها عن )700( كلمة، كما ترسل السيرة الذاتية للمشارك الكترونيًا أيضًا مع رقم الهاتف. 
5- آخر موعد الستالم المشاركات )20 / 3 / 2018م(، و تهمل المشاركات الغير متوافقة مع الضوابط أعاله 

وأهمها الفقرة االولى

1- الجائزة االولى : )750.000( سبعمائة وخمسون ألف دينار.
2- الجائزة الثانية : )500.000( خمسمائة ألف دينار.

3- الجائزة الثالثة : )250.000( مائتان وخمسون ألف دينار.
تجمع القصص الفائزة والمتميزة في إصدار خاص، ُيطبع على نفقة العتبة الحسينية المقدسة، ويمكن 

للراغبين باالشتراك اإلطالع على إصداراتنا القصصية والتي توثق بطوالت وتضحيات 
شهداء الحشد الشعبي تحت عنوان ) ومنهم من ينتظر (. 

البريد  عبر  مراسلتنا  أو   ،)009647822632527( الرقم  على  االتصال  لالستفسار 
)alhawraa*imamhussain.org( االلكتروني

األدبية  األقالم  ذوي  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  السالم  عليها  زينب  الحوراء  مركز  يدعو 
جوائز  تمنح  والتي  القصيرة  للقصة  )صفحات مشرقة(  المشاركة في مسابقة  الى  المبدعة 

مالية ألفضل ثالث قصص، وشهادات تقديرية ألصحاب القصص المتميزة..

ضوابط المسابقة :

جوائز المسابقة :


