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نقد الظاهرة

عملية النقد عندما تكون باصوهلا تصبح عملية بناء سليمة ولكن عندما تكون فقط 
الجل النقد تصبح ظاهرة س��لبية بل توسع اهلوة بني الظاهرة السلبية واصالحها 
والس��بب هوالتناف��ر بني  اجله��ة الناق��دة واجلهة التي ص��درت عنه��ا الظاهرة ، 
واالس��الم حيث عىل سرت العيوب واظهار املحاسن ، ومجال توبة الشخص عندما 
يستقيم مع سرت ذنوبه فالس��رت يشجع الشخص او اجلهة التي يصدر منها السلبي 
عىل االس��تقامة مس��تقبال اذا ما عادت اىل رش��دها )مع األخذ بنظر االعتبار نوع 
الذن��ب(، واالم��ر املهم جدا ان بع��ض الظواهر التي قد تكون ظاهرا س��لبية هي 
ليست سلبية ويف بعض االحيان تداوهلا بني املجتمع بطريقة غري سليمة او ليست 

عىل حقيقتها الفعلية فيزيد هذا من التأزيم يف استفحال السلبي .
نعم الكالم بالعموم مثال احلث عىل حماربة الفس��اد والطائفية ، بينام املحاسن التي 
تصدر من أي جهة يفضل ذكرها كام اوصانا رس��ول اهلل صىل اهلل عليه واله بنرش 
املحاسن وسرت العيوب فمثال عندما يقوم اجليش العراقي او اجهزة االستخبارات 

بعمل بطويل نرى ان املرجعية تثني عليهم يف خطبها باالسم .
لكي نستطيع حماربة ماهو س��لبي والتأكيد عىل مساوئه وحث االخرين عىل وأده 
دون التش��هري ، وع��دم التش��هري ليس التس��رت ولكن ل��و ثبتت أي ظاهرة س��لبية 
ومصدره��ا بالوثائق واحلقائق فيجب ان تاخ��ذ طريقها الرشعي او القانوين دون 

التشهري االعالمي وياخذ جزاءه كل من يصدر عنه العمل السلبي بعد التثبت.
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سماحة الشيخ الكربالئي

 يستقبل وفد جمعية السراج العراقية للمكفوفين

الصح���ن الحس���يني يش���هد إقام���ة احتفالي���ة 
تأسيس فرقة عالمية لإلنشاد االسالمي

األسرة في عصر التكنولوجيا

)  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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8 ( فإذا اس��تويت أن��ت ومن معك عىل الفلك فقل احلمد هلل الذي نجانا من الق��وم الظاملني كقوله تعاىل فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني .

) 29 ( وقل رب أنزلني منزال مباركا وأنت خري املنزلني ، يف الفقيه قال النبي صىل اهلل عليه وآله لعيل عليه السالم يا 
عيل إذا نزلت منزال فقل اللهم أنزلني منزال مباركا وأنت خري املنزلني ترزق خريه ويدفع رشه .

) 30 ( إن يف ذلك اليات وإن كنا ملمتحنني عبادنا هبذه اآليات ويف هنج البالغة إن اهلل قد أعاذكم من أن جيور عليكم 
ومل يعذكم من أن يبتليكم وقد قال جل من قائل إن يف ذلك اليات وإن كنا ملبتلني .

) 31 ( ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين هم عاد وثمود .
) 32 ( فأرسلنا فيهم رسوال منهم هو هود وصالح أن اعبدوا اهلل ما لكم من إله غريه أفال تتقون .

) 33 ( وق��ال املال من قومه الذين كفروا وكذب��وا بلقاء اآلخرة وأترفناهم وأنعمناهم يف احلياة الدنيا ما هذا إال برش 
مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويرشب مما ترشبون .

) 34 ( ولئن أطعتم برشا مثلكم فيام يأمركم به إنكم إذا خلارسون حيث أذللتم أنفسكم .
) 35 ( أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما جمردة عن اللحوم واألعصاب أنكم خمرجون من األجداث .

) 36 ( هيهات هيهات ملا توعدون الالم للبيان كام يف هيت لك .
) 37 ( إن احلياة إال حياتنا الدنيا نموت ونحيى يموت بعضنا ويولد بعضنا وما نحن بمبعوثني بعد املوت .

) 38 ( ما هو إال رجل افرتى عىل اهلل كذبا فيام يدعيه من إرسالنا فيام يعدنا من البعث وما نحن له بمؤمنني بمصدقني.
) 39 ( قال رب انرصين عليهم وانتقم يل منهم بام كذبون بسبب تكذيبهم إياي .

) 40 ( قال عام قليل ليصبحن نادمني عىل التكذيب إذا رأوا العذاب .
) 41 ( فأخذهت��م الصيحة باحلق صيحة جربئيل صاح عليه��م صيحة هائلة تصدعت منها قلوهبم فامتوا وفيه داللة 
عىل أن القرن قوم صالح فجعلناهم غثاء القمي عن الباقر عليه الس��الم الغثاء اليابس اهلامد من نبات األرض قيل 
شبههم يف دمارهم بغثاء السيل وهو محيلة كقول العرب سار به الوادي ملن هلك فبعدا للقوم الظاملني حيتمل األخبار 

والدعاء . ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين يعني قوم صالح ولوط وشعيب وغريهم .

بِّ َأنِزْلنِي  امِلنَِي }املؤمنون/28{ َوُقل رَّ اَنا ِمَن اْلَقْوِم الظَّ ِ الَِّذي َنجَّ ْمُد هلِلَّ َعَك َعىَل اْلُفْلِك َفُقِل احْلَ َفإَِذا اْسَتَوْيَت َأنَت َوَمن مَّ
ا مَلُْبَتِلنَي }املؤمنون/30{ ُثمَّ َأنَشْأَنا ِمن َبْعِدِهْم  َباَرًكا َوَأنَت َخرْيُ امْلُنِزلنَِي }املؤمنون/29{ إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت َوإِن ُكنَّ ُمنَزاًل مُّ
ُقوَن }املؤمنون/32{  ُه َأَفاَل َتتَّ ْن إَِلٍه َغرْيُ َ َما َلُكم مِّ َقْرًنا آَخِريَن }املؤمنون/31{ َفَأْرَس��ْلَنا ِفيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم َأِن اْعُبُدوا اهللَّ
ا َتْأُكُلوَن  ْثُلُكْم َيْأُكُل مِمَّ ْنَيا َما َهَذا إاِلَّ َبرَشٌ مِّ َياِة الدُّ ُبوا بِِلَقاء اآْلِخَرِة َوَأْتَرْفَناُهْم يِف احْلَ ِذيَن َكَفُروا َوَكذَّ َوَق��اَل امْلَ��أَلُ ِمن َقْوِمِه الَّ
وَن }املؤمنون/34{ َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم إَِذا  ارِسُ َ ا ِمْثَلُكْم إِنَُّكْم إًِذا خلَّ ُبوَن }املؤمنون/33{ َوَلئِْن َأَطْعُتم َبرَشً ُب مِمَّا َترْشَ ِمْنُه َوَيرْشَ
َرُجوَن }املؤمنون/35{ َهْيَهاَت َهْيَهاَت مِلَا ُتوَعُدوَن }املؤمنون/36{ إِْن ِهَي إاِلَّ َحَياُتَنا  ْ ��ْم َوُكنُتْم ُتَراًبا َوِعَظاًما َأنَُّكم خمُّ ِمتُّ
ِ َكِذًبا َوَما َنْح��نُ َلُه بُِمْؤِمننَِي  ى َعىَل اهللَّ ْنَي��ا َنُم��وُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوثِ��نَي }املؤمنون/37{ إِْن ُهَو إاِلَّ َرُج��ٌل اْفرَتَ الدُّ
ُم  ُبوِن }املؤمنون/39{ َقاَل َعامَّ َقِليٍل َلُيْصبُِحنَّ َناِدِمنَي }املؤمنون/40{ َفَأَخَذهْتُ يِن باَِم َكذَّ }املؤمنون/38{ َقاَل َربِّ انرُصْ
امِلنَِي }املؤمنون/41{ ُثمَّ َأنَشْأَنا ِمن َبْعِدِهْم ُقُروًنا آَخِريَن }املؤمنون/42{  ْلَقْوِم الظَّ قِّ َفَجَعْلَناُهْم ُغَثاء َفُبْعًدا لِّ ْيَحُة بِاحْلَ الصَّ

سورة المؤمنون
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لنختِم القرآن الكريم 



اأجوبة امل�سائل الدينية

حلم اخلنزير
للشيخ حممد هادي معرفة

يوج��د يف حلم اخلنزي��ر ) اجلكم اهلل( ديدان تنتقل اىل من يأكل��ه وتكون مرض الدودة املهلكة، واصول هذه الدودة متفش��ية 
يف حلم اخلنزير حتى ُعد يف قطعة حلم وزهنا مخس��ون غرامًا مائة ومخس��ون من أصول هذه الدودة، وفيه ديدان اخرى ُيقال هلا 
)تري��ي( وهذه ال��دودة ال متوت حتى تولد عرشات االلوف من نوعها، وعندما يصل حلم اخلنزير اىل معدة االنس��ان تنفجر 
فيها اكياس مش��تملة عىل عرشات االلوف من الدودة، وقد ذكر االقدمون ان اكل حلم اخلنزير يورث رسعة الغضب وس��لب 
الغرية وحيدث االورام الداخلية واخلارجية والبثور ونتن ابرع السيام يف العرق وحتت االبطني وباطن القدمني وايضًا يوجب 

تصلب الرشايني املؤدي اىل ضغط الدم وو.... .
وأما استعامل دول اوروبا حلم اخلنزير فال يدل عىل اهنم غري مبتلني بأمراضه.

وهذه مدينة باريس أرقى مدن اوربا فهل فيهم من يعمر ستني سنة؟ كال! ان اقىص عمرهم مخسون او مخس ومخسون واالكثر 
ال يتجاوزون االربعني اال القليل.

السفور
للشيخ حممد هادي معرفة 

قد استعرضنا فصوالً  فيام سبق حول السفور ومفاسده يف األعداد السابقة وقلنا :
ان الس��فور والت��ربج املس��تهرت إغراء باجلريمة والفس��اد الذي يرصف الش��باب الناهض ع��ن االس��تمرار يف احلركة الفكرية 
والعملي��ة وذل��ك ألن تردد الفتاة اجلميلة املتربجة بني يدي الفتى س��واء الفالح أو العامل او غريمها مما يكدح يف س��بيل رفع 
مس��توى جمتمعه ان ذلك الرتدد يثري الش��هوة البهيمية يف الفتيان وغريهم ومن عواقب إثارة الش��هوة البهيمية ذهاب العفاف 
من اجلنسني وخروج للقوة الشهوية عن حدود العقل وتسليط للشهوة عىل العقل فعند ذلك الويالت عىل املجتمع فال الفتاة 

تطيع اولياءها وال تراعي اجلهات االخالقية البرشية وال تلتزم بحدود العفة وال املرأة تنقاد لزوجها واحلقوق الزوجية.
وال الفتى يسرتعي اهتاممًا بوظائفه فهو منشغل بإمخاد شهوته وال الرجل يراعي حقوق زوجته وال هيمه يشء من ذلك سوى 

احلصول عىل بغيته البهيمية إذن جتد اجلرائم كثرية.. والفوىض عامة وو ... .

سؤال ورد من قبل احد االخوة املؤمنني
 عن سبب حرمة حلم اخلنزير ووجوب احلجاب 



ْنَيا ُكُم اْلَحَياُة الدُّ نَّ َلا َتُغرَّ
المطلوب  كان  كلما 
وأعلى  واشرف  أنفس 
او  كان  )معنويًا  مرتبة 
ماديًا( فالبد من السعي 
بما يناسب تلك المرتبة..

بالزهد  يتظاهر  البعض 
خالل  من  الدنيا  في 
ولكنه  ومظهره  أقواله 
حريص  الحال  واقع  في 
وافعاله  الدنيا  على 
تعكس ذلك فهو يعمل 
على  للحصول  جاهدًا 
الدنيا  ومتاع  المال 

والتمتع بها...

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

في 24/ربيع اآلخر/1439هـ الموافق 2018/1/12م :

املؤمنني  ام��ري  البلغاء  سيد  كلامت  من 
)عليه السالم( قال لرجل سأله ان يعظه: 
َعَمٍل  بَِغرْيِ  َة  اآْلِخ��رَ َيْرُجو  مِمَّْن  َتُكْن  )اَل 
يِف  َيُقوُل  َم��لِ  اأْلَ بُِطوِل  ْوَبَة  التَّ ي  َوُيَرجِّ
بَِعَمِل  ِفيَها  َوَيْعَمُل  اِهِديَن  بَِقْوِل الزَّ ْنَيا  الدُّ
َوإِْن  َيْشَبْع  مَلْ  ِمْنَها  ُأْعِطَي  إِْن  اِغبنَِي  الرَّ
َيْعِجُز َعْن ُشْكِر َما ُأوِتَ  َيْقَنْع  مَلْ  ِمْنَها  ُمنَِع 
َيْنَتِهي  َواَل  َيْنَهى  َبِقَي  ِفياَم  َياَدَة  الزِّ َوَيْبَتِغي 

َوَيْأُمُر باَِم اَل َيْأِت...(.
قال الريض )رمحه اهلل تعاىل( : ولو مل يكن 
به  الكالم لكفى  إاّل هذا  الكتاب  يف هذا 
وبصرية  بالغة  وحكمة  فاجعة  موعظة 

ملبرص وعربة لناظر مفكر..
قال )عليه السالم( : )اَل َتُكْن مِمَّْن َيْرُجو 

اآْلِخَرَة بَِغرْيِ َعَمٍل(
واملوعظة يراد منها إرشاد اجلاهل وتنبيه 
قام  ما  واه��م  للكسل،  وتنشيط  الغافل 
العباد  الصالح  واالوصياء  االنبياء  به 
اع��داد  منه  والغرض  البالد،  وعمران 
وال��ق��وان��ني  االح��ك��ام  لقبول  ال��ع��ق��ول 

واالنظمة واالقبال عليها بالقلب...
اصالح  االهلية  الرشائع  مهمة  وعمدة 
والتعريف  االن��ظ��ار  وجلب  القلوب 
عىل  الناس  ليقدم  واملفاسد،  باملصالح 

شوق  وع��ن  والرغبة  بالطوع  االع��امل 
ونّية..

ايب  بن  عيل  املؤمنني  ام��ري  تصّدى  وق��د 
اهل  كافة  ملوعظة  السالم(  )عليه  طالب 
وقد  كافية..  شافية  بمواعظ  االس��الم 
اىل  ل��الش��ارة  املوعظة  ه��ذه  يف  ت��ع��ّرض 
اصول الرذائل التي تكون مرضًا للقلوب 

ونّبه عىل معاجلتها..
تعاىل  اهلل  رمح���ة  بسعة  االغ����رتار   -1
من  والنجاة  تعاىل  اهلل  ثواب  يف  والطمع 
قانون  فإن  عمل،  بغري  وعقابه  حسابه 
وال  ينال  ال  االنسان  ان  عىل  قائم  احلياة 
نتاج سعيه وعمله  ما هو  اال عىل  حيصل 
وكلام كان املطلوب أنفس وارشف وأعىل 
من  فالبد  ماديًا(  او  كان  )معنويًا  مرتبة 
يف  فحتى  املرتبة  تلك  يناسب  بام  السعي 
يناهلا  ال  والفانية  الزائلة  الدنيوية  االمور 
بام هو يف  بقدر سعيه فكيف  االنسان اال 
)ما  الكريم  القرآن  وصفه  الذي  االخرة 
ال عني رأت وال خطر عىل قلب برش..( 
من  النجاة  يطلب  امل��ؤم��ن  واالن��س��ان 
بالنعيم فالُبّد من أمرين  العذاب والفوز 
: 1- ترك املعايص  2- االتيان باالعامل 

الصاحلة.
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املؤمن ان ينشط  ولذلك الُبدَّ لالنسان 
وامكاناته  وسعه  ويستفرغ  ويعمل 
يف  العظيم  االجر  نيل  سبيل  يف  ووقته 
لالماين  اعتبار  وال  مكان  وال  االخرة 
ال  التي  والتمنيات  العمل  عن  املجردة 
وال  دؤوب��ة،  وحركة  نشاط  اىل  حت��ّول 
يكتفى للمؤمن بمجرد اظهار االسالم 
املؤمن  بل  البسيطة  باالعامل  واالكتفاء 
يبعثه خوفه الصادق عىل ترك املعايص 
واحلذر من الوقوع فيها ويدفعه رجاؤه 
واستثامر  والنشاط  العمل  اىل  الصادق 

ايام عمره يف طاعة اهلل تعاىل..
وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  يقول 
اهلل  بني  ليس  انه  الناس  اهيا   : وسلم( 
او  خ��ريا  ب��ه  يعطيه  يشٌء  أح��د  وب��ني 
الصالُح  العمُل  إال  رّشًا  به  عنه  َيرِسُف 
ٍع وال يتَمنَّ ُمتِمنٍّ أنه يرجو  عي ُمدَّ ال يدَّ
هويُت  عصيُت  َوَلو   ٍ ورمحة  بعمٍل  إال 
الّلهم َهْل بّلغُت ثالثًا(. – ارشاد املفيد 

ج1 ص182-.
ثم يقول امري املؤمنني )عليه السالم( : 

َمِل( ْوَبَة بُِطوِل اأْلَ ي التَّ )َوُيَرجِّ
الذنب  الق���رتاف  م��ع��ّرض  فاإلنسان 
 : احلديث  يف  ورد  كام  دائ��اًم  واملعصية 
اخلطائني  وخ��ري  خّطاء  آدم  بني  )ك��ل 

التوابون(
املوت  يفاجئه  متى  يعلم  ال  انه  وحيث 
مؤجل  اجله  بأن  اطمئنان  لديه  وليس 
بالتوبة  امل��ع��ايص  ل��ت��دارك  يكفي  ب��ام 
املوت  اسباب  كانت  وان  حتى  فربام 
وقوة  صحة  من  يمتلك  بام  عنها  بعيٌد 
توفر  بأن  البعض  يعتقد  )كام  وشباب 
االنسان  ليبقى  كافية  االسباب  ه��ذه 
وال يدركه املوت( ولكن حيث ان امر 
املوت بيد اهلل تعاىل وقد يفاجي االنسان 
ت��دارك  من  يتمكن  ال  س��وف  فحينئذ 

اذا  خصوصًا  والذنوب  املعايص  آثار 
او  عبادية  اع��امل  اداء  تتطلب  كانت 
قضاء  او  املالية  تعاىل  اهلل  حقوق  قضاء 
منهم  ذمته  اب��راء  او  املالية  حقوقهم 
وحينئذ ال يصح لالنسان ان يغرّت بطول 
التوبة  ويسّوف  فيؤخر  احلياة  يف  أمله 
لتدارك  كايف  وقت  وجود  عىل   ً اتكاال 
وه��ذا  ع��م��ره..  بطول  امل��ع��ايص  تلك 

يتطلب من االنسان عدة امور :
1- معرفة املعايص والذنوب.    

2- مراقبة النفس وترصفات االنسان 
واالستغفار  التوبة  اىل  امل��ب��ادرة   -3
اهلل  االع��امل وحقوق  ف��وات  وت��دارك 

تعاىل والناس..
كبار  لالنسان خصوصًا  ينبغي  ولذلك 
هل  ويبحث  اعامله  يراجع  ان  السن 
التقصري بحق  او  املعايص  منه  صدرت 
يدركه  ان  قبل  منها  فيتوب  تعاىل  اهلل 
صحيفة  يف  يكتب  ورب���ام-   – امل��وت 

أعامله انه مرصٌّ عىل املعصية..
ثم يقول االمام )عليه السالم( : )َيُقوُل 
ِفيَها  َوَيْعَمُل  اِهِديَن  الزَّ بَِقْوِل  ْنَيا  الدُّ يِف 

اِغبنَِي( بَِعَمِل الرَّ
من  الدنيا  يف  بالزهد  يتظاهر  فالبعض 
واقع  يف  ولكنه  ومظهره  أقواله  خالل 
احلال حريص عىل الدنيا وافعاله تعكس 
ذلك فهو يعمل جاهدًا للحصول عىل 
املال ومتاع الدنيا والتمتع هبا ومثل هذا 
االنسان حيمل صفة التناقض بني أقواله 
متعلق  قلبه  يف  جتده  وكذلك  وافعاله 
القرآن  هن��ى  وق��د  هل��ا..  حم��بٌّ  بالدنيا 
االنسان  افعال  يكون  ان  عن  الكريم 
من  به  يتظاهر  ملا  مطابق  غري  وسلوكه 
من  منه  يصدر  وما  وصفات  خصال 
َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ أقوال، قال تعاىل : )َيا 
َمْقتًا  َكرُبَ   )2( َتْفَعُلوَن  ال  َما  َتُقوُلوَن  مِلَ 

َتْفَعُلوَن )3((  َما ال  َتُقوُلوا  َأْن   ِ اهللَّ ِعْنَد 
– سورة الصف-.

)إِْن   : السالم(  )عليه  االمام  يقول  ثم 
مَلْ  ِمْنَها  ُمنَِع  َوإِْن  َيْشَبْع  مَلْ  ِمْنَها  ُأْعِطَي 

َيْقَنْع(
ملا  االزدياد  حب  عىل  جمبول  فاإلنسان 
يرد اليه من النعم ولكن العقالء واهل 
لدهيم  الغريزة  هذه  يضبطون  االي��امن 
احلياة  يف  القناعة  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
الناشئة من شعور االنسان بالنعمة واهنا 
من اهلل تعاىل وانه يقّدرها وفق املصالح 
لالنسان، فعىل االنسان املؤمن ان يعيش 
القناعة يف حياته فلو اصابته ضائقة مالية 
صرب او مل حيصل عىل أمر دنيوي او متاع 
أكان  ويتأّسف سواء  يتضّجر  زائل فال 
امرًا ماديًا أو معنويًا كمنصب او ترقية 
او شهادة أو مال ونحو ذلك.. نعم يف 
دائاًم  يسعى  ان  عليه  االخروية  االمور 
نحو األفضل وال يقنع بام هو عليه من 
العبادات او اخلصال احلميدة بل يسعى 
دائاًم ليكون غده أفضل من يومه ويومه 

أفضل أمسه وهكذا..
كلام  الدنيا  اص��ح��اب  مثل  يكن  وال 
رزقوا من نعم الدنيا ال يرتوي ظمأهم 
وال تشبع هنمتهم.. فقد ورد يف حديث 
 : السالم(  )عليه  الصادق  االم��ام  عن 
)َمَثُل الدنيا كمثل ماء البحر ُكّلام رشب 
منُه العطشان ازداد عطشًا حتى يقُتَلُه(.

املتعظني  من  جيعلنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
املنتفعني هبذه احلكم البليغة واحلمد هلل 
وآله  اهلل عىل حممد  العاملني وصىل  رب 

الطيبني الطاهرين..
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ال�سيُخ الكربالئي يتناوُل تهديد التع�سب ل�سالمة منظومة القواعد االخالقية واالجتماعية، ويحّذر من املخاطر والتحديات املحدقة بها 

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 24/ربيع اآلخر/ 1439ه� الموافق 

2018/1/12م، تحدث سماحته في ُخطبته قائال:

االسالم يف  اليها  دعا  التي  اخلطبة  زلنا يف  ال 
املعارشة بني املؤمنني.. وسبق ان بّينا يف خطب 
روابط  اقامة  عىل  حرص  االسالم  ان  سابقة 
متاسكه  للمجتمع  حتفظ  اجتامعية  وعالقات 
وقوته وارتباط افراده برباط حيقق للمجتمع 
امنه االجتامعي واستقراره وسعادته وانتظام 
اموره، ويوفر القدرة عىل مواجهة التحديات 
يواجهها  التي  املختلفة  واملصاعب واملشاكل 
امهية  عىل  وشّدد  االجتامعية،  حركته  خالل 
هذا  قوة  عىل  واحلفاظ  الروابط  هذه  ادام��ة 
املخاطر  من  ر  وح��ذّ االجتامعي،  التامسك 
واخلرق هلذه املنظومة االجتامعية وبنّي االثار 
االجتامعية واالخالقية اخلطرية التي سينزلق 

اليها املجتمع فيام لو مل يلتزم هبا.
املخاطر  من  بعضًا  نذكر  اخُلطبة  ه��ذه  ويف 
هذه  سالمة  هلا  تتعرض  التي  والتحديات 
مستوى  عىل  خصوصًا  االجتامعية  املنظومة 
الشعوب واالوطان، وليس يف داخل العراق 
وعىل  وخ��ارج��ه  ال��ع��راق  داخ��ل  بل  فقط.. 
مستوى املجموعات االجتامعية واالقتصادية 
والسياسية والثقافية، أخطر يشء والذي هو 
النقطة  ما نذكره يف  التحديات واملخاطر  من 

االوىل :
عىل  واالستعالئية  الفوقية  النظرة   -1

اآلخرين :
اصحاب  او  املجتمع  او  االن��س��ان  ه��ذا  إن 

املذهب او اصحاب الدين او الفكر ينظرون 
ألنفسهم عىل اهنم افضل من االخرين واهنم 
النظرة  وهذه  دوهنم،  االخرين  وان  فوقهم 
كيان  ولكل  وللمجموعة  للنفس  الفوقية 
النظرة  وهذه  لآلخرين..  الدونية  والنظرة 
عىل  والتعّدي  واالستعالء  التكرّب  اىل  تؤدي 
ذلك  وغري  هبم  والتنكيل  وقتلهم  االخرين 
التعّصب  انواع   من  جمموعة  من  ينشأ  وهذا 

وعىل رأسها:
التعّصب الديني او املذهبي : أ - 

العقائد  يف  اختالف  هناك  اخ��واين  تعلمون 
هذه  اص��ح��اب  وبعض  واملذهبية  الدينية 
الديانات او املذاهب يعتقد بأنه هو األفضل 
وهو األقوم وهو األصلح وال توجد مشكلة 
لصاحب احلق يف ذلك، ولكن لو كان يعتقد 
كذلك  ليس  وهو  واألفضل  االصلح  بأنه 
ما  اآلخ��ر  واألم��ر  األوىل..  اخلطورة  وه��ذه 
واملذاهب  الديانات  اصحاب  مع  به  يتعامل 
والدونية  الفوقية  نظرته  ضوء  عىل  االخرى 
سيشعر  حينئذ  اخلطورة  تأت  هنا  لآلخرين، 
له  وه��و  االفضل  هم  ليسوا  االخرين  ب��أن 
واملجتمعات  املجتمع  به  يصلح  حتى  البقاء 
األصلح  هو  بأنه  يعتقد  انه  حيث  االخ��رى 
واألقوم؛ فالبد ان يكون له البقاء واالخرون 
وباطل  ضالل  أصحاب  هم  كذلك  ليسوا 
ويشكلون خطرًا عليه وعىل بقية اصحابه عىل 

ضوء هذه النظرة يستعمل ربام اسلوب العنف 
مع االخرين، وحياول تصفيتهم والتنكيل هبم 
والقتل او غري ذلك من االساليب التي هتدد 

السلم االجتامعي.
كيف نعالج هذه القضية ؟

ان  تبني  الرشيفة  واالحاديث  الكريم  القرآن 
هناك اختالفا يف الديانات واملذاهب املتعددة 
وهذا االختالف هو أمر واقع ال جمال لتغيريه 
هذه  فهم  ُيساء  ال  لكن  القيامة..  ي��وم  اىل 

العبارة من قبل البعض.. 
هل يعني هذا الكالم ان اصحاب الدين احلق 
واىل  أحقيتهم  اىل  يدعون  ال  احلق  واملذهب 
الناس  يدعون  وال  احلق  ومذهب  احلق  دين 
؟!  واملذهب  الدين  هذا  أحقية  هلم  ويبينون 

كال.. ليس هذا فهذا خيتلف.
ولكن  احلق  هذا  يبينوا  ان  عليهم  هم  نعم 
يستعملوا  وال  والربهان،  واحلجة  بالدليل 
االخرين،  اىل  واالحتقار  االزدراء  اسلوب 
انه  هنا  املشكلة  ولرموزهم،  هلم  والتسقيط 
احلق  قضيته  يطرح  ال  احلق  صاحب  احيانًا 
الذي  بالدليل والربهان واحلجة واالسلوب 
اىل  يدخل  خالله  ومن  لآلخرين  احرتام  فيه 
التحقري  اسلوب  يستخدم  قد  بل  قلوهبم.. 
واالزدراء من االخرين وملذهبهم ولرموزهم 
ويوّلد  االجتامعي،  السلم  هيدد  الذي  وهذا 

الكراهية واحلقد.

ِ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

8

18

20
18

ي
ان

لث
ن ا

نو
كا



ِ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

يدعون  احل��ق  اص��ح��اب  ان  دع��ا  االس���الم 
احلسنة  واملوعظة  باحلكمة  احلق  لدعوهتم 
دعوة  هناك  ان  يعني  مما  االخ��ر..  واح��رتام 
وهذا  واملذهبية،  الدينية  التعددية  الحرتام 
من  يدعون  احلق  اصحاب  ان  مع  يتناىف  ال 
احلق  هذا  ويبينون  كافة،  وسائلهم  خالل 
وب��األس��ل��وب ال���ذي ج��اء ب��ه ه��ذا ال��ق��رآن 
الكريم.. وهلم احلرية املنضبطة التي تعني ان 
ان  ان هلم احلرية يف  الدعوة احلق  ألصحاب 
احلق، ولكن  واملذهب  الدين  اىل هذا  يدعوا 
ضمن الضوابط التي حتفظ السلم االجتامعي 
للمجتمع بحيث ال تتحول احلالة اىل كراهية 
وبغض وعداوة وتنافر وحتارب بني اصحاب 
اذا  اال  الباطل  واص��ح��اب  احل��ق  امل��ذه��ب 
اعتدى اصحاب الباطل فأصحاب احلق هلم 

ان يدافعوا.
التعصب الفكري:  ب - 

له  يكون  ال  رب��ام  التعصب  ه��ذا  وصاحب 
يعتقد  هو  بل  مذهبية  او  دينية  وعقيدة  فكر 
بأفكار وضعية ثقافية او فكرية او اجتامعية.. 
العامة  ألفكارهم  املتعصبني  ه��ؤالء  ومثل 
وجيمدون  الفكري  االنغالق  حالة  يعيشون 
التغيري  من  ويأنفون  ومعتقداهتم  آرائهم  عىل 
آرائ��ه��م،  مناقشة  وي��رف��ض��ون  وال��ت��ط��ور، 
ويطعنون  االخرين  وهيامجون  ويتشددون 
العنف  اساليب  يستخدمون  – وربام-  فيهم 
ان  يعتقد  اذ  التعصبي  املوقف  هذا  لرتمجة 
هذا  مثل  وينرش  وضالل،  باطل  عىل  االخر 
التعصب بذور الفرقة والعداء واحلقد وحيّول 
ينبغي  التي  والعلمية  الفكرية  البناّءة  القوى 
نحو  املجتمع  حركة  تطوير  يف  تستخدم  ان 

التضاد والتصارع الذات فيام بينهام-.
او  او مهندس  قد يكون هناك طبيب  فمثال  
استاذ او معلم او موظف او رجل حيمل من 

نقد  يقبل  ال  االفضل  انه  يعتقد  العلوم  هذه 
االخرين وال يقبل بيان آراء االخرين بحق ما 
لديه من علم او خربة او غري ذلك من اآلراء 
فرتاه  الفكرية  او  االقتصادية  او  االجتامعية 
او  نقد  أي  يقبل  وال  الغرور  ويصيبه  يتكرب 

بيان خللل يف فكره.
العلمية  ال��ن��ظ��ري��ات  ان  اخ���واين  التفتوا 
املوجودة  والعلوم  واالقتصادية  واالجتامعية 
ناشئة من التعاون العلمي بني اجلميع، فتجد 
االفكار جتتمع بمجموعة افكار من جمموعة 
وهذا  واح��دة  نظرية  يف  وجتتمع  العلامء  من 
افكار  وحمصلة  اجلميع  بني  العلمي  التعاون 
للمجتمع  املفيدة  النظرية  اىل  تصل  اجلميع 
يؤرش  والبعض  الكثرية  اآلراء  حمصلة  نتيجة 
لذلك  وجد  لو  االخ��ر  البعض  لدى  اخللل 

نحصل عىل النظرية االفضل..
واذا كنت انا اشعر انني افضل من االخرين 
ان االخرين  اىل  واتكرب عليهم فهذا سيؤدي 
سينفرون مني ويكرهونني ويعادونني حتصل 
سيحصل  وحينئذ  وامل��ع��اداة  النفور  حالة 
االنقطاع العلمي بني املجموع والذي يفّوت 
العلمي  املجموع  هذا  حتصل  فرصة  علينا 
العلوم  اصحاب  من  جمموعة  من  الناشئ 

واخلربة.
ج- التعصب الوطني او العشائري او القبيل:
الشك ان كل انسان يرتبط بأرض او قومية 
او عشرية يعتز هبذا االرتباط فاذا كان ضمن 
حدوده كان اجيابيًا ولكن لو حتول اىل اعتقاد 
فإنه  االخ��ري��ن  عىل  واالرشف��ي��ة  باألفضلية 
لوطنه  الفوقية  النظرة  ه��ذه  اىل  سيتحول 
لآلخرين  والدونية  عشريته،  او  قومه  او 
السيادة  التعصب  هذا  اصحاب  وسيحاول 
عىل االخرين والتحكم هبم وبسط سيطرهتم 
او  املجتمعي  ال��رصاع  عنه  وينشأ  عليهم، 

الوطني ويصاحبها الكراهية والعداء والذي 
يؤدي اىل التقاتل والتحارب.

وانا اود من اخواين رؤساء العشائر والقبائل 
هو  بأنه  يشعر  وال  النقطة  هلذه  يلتفتوا  ان 
مع  اجلس  ان  البد  اذ  االخرين  من  أفضل 
بأين  ُاشعرهم  وال  معهم  واتفاهم  االخرين 
االفضل واالقوى واحاول فرض ما لدي من 
اهيمن  ان  واحاول  وتقاليد  واحكام  اعراف 
عىل االخرين فهذه من االمور التي تؤدي اىل 

الرصاع والتناحر والعداوات..
د- التعصب السيايس :

افكاره  ان  يعتقد  التعصب  هذا  وصاحب 
السياسية هي االصلح واالفضل وان منهاجه 
السيايس هو االقدر عىل حتقيق مصالح البلد 
وان غريه دونه يف ذلك فهو أقدر وأفضل من 
االخرين يف ادارة االمور السياسية، فيحاول 
حياول  او  السياسية  املكاسب  اكرب  جيني  أن 
ويمنعهم  االخرين  حقوق  عىل  يستحوذ  ان 
االخرين  انتقادات  ويرفض  حقوقهم  من 
السيايس  فكره  يف  اخللل  لبيان  وتعرضهم 
االمور  ادارة  يف  وعثراته  لزالته  وذكرهم 
وتسقيطهم  حماربتهم  اىل  يلجأ  وربام  العامة، 
اجل  م��ن  وسياسيًا  وأخ��الق��ي��ًا  اجتامعيًا 
بخطورة  يشعر  حينام  طريقه  عن  ازاحتهم 

االخرين عليه..
االخرين  من  يقبل  وال  ويعلو  يتكرب  ف��رتاه 
نقدهم وبيان اخللل يف فكره ومنهاجه، حينئذ 
من  النوع  هذا  بمثل  والشعب  االّم��ة  تبتيل 

التعصب السيايس الذي خماطره كثرية.
نسأل اهلل تعاىل ان يعصمنا من ذلك ويوفقنا 
سميع  انه  ويرىض  حيب  ملا  تعاىل  اهلل  شاء  ان 
جميب واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل 

حممد وآله الطاهرين.
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اإلسالمي  الدين  وتعاليم  مبادئ  ترتك  مل 
واملتعددة  املختلفة  احلياة  جوانب  من  جانبا 
املستوى  ع��ىل  أك��ان��ت  س���واء  ف��ج��وة  ف��ي��ه 
االجتامعي أم السيايس أم االقتصادي أم يف 
إال  فراغًا  ترتك  مل  اجلوانب؛   من  ذلك  غري 
يتناسب  بام  اإلسالمية  التعليم  تلك  ومألته 
باإلنسانية  تؤدي  وتعاليم  مبادئ  من  معها 
اخلاتم؛  الدين  كونه  وص��الح،  خري  كل  اىل 
إذ  األكمل..  الدين  إنه  األدق  باملعنى  أي 
السامء،  رسالة  ليكمل  بعده  سيأت  الدي��ن 
خريها  نحو  البرشية  املسرية  توجيه  ثم  ومن 

وصالحها عىل األرض.
وطبعًا كلام كان االبتعاد عن أسس ومبادئ 
واالجتامعية  االخالقية  القواعد  منظومة 
اإلسالمية أكرب؛ كلام كانت املشاكل واملحن 
تعصف باألفراد واملجتمع.. وهذا طبعًا غري 
..بل  حتديدا  اإلسالمي  باملجتمع  خمتص 
بمعنى  أي  األرض..  شعوب  مجيع  يشمل 
تعاليم  تكون  أن  قبل  إنسانية  تعاليم  إهنا 

اسالمية.
والعكس بالعس صحيح أيضا؛ أي كلام كان 
التقارب والتحابب والرمحة واأللفة والوئام 
نعموا  كلام  واجلامعات؛  الناس  بني  سائدة 
باهلدوء والطمأنينة واالزدهار والسعادة .    

) النظرة الفوقية(
االجتامعي  واقعنا  األخالقية يف  اآلفات  من 
وغ��رور،  بُعجب  لنفسه  البعض  نظرة  هو 
ذلك  أكان  سواء  التكرب..  آفة  اىل  به  يؤدي 
فينظر  اجلامعات،   ام  األف��راد  مستوى  عىل 
فقط اىل ما عنده ويغفل عام عند اآلخرين.. 
وذاك  الدينية،  اجلامعة  تلك  اىل  ينتمي  هذا 
العشرية  الفكرية أو هؤالء  من تلك اجلامعة 
من   وذاك  ك��ذا  البلد  من  وه��ذا  الفالنية، 

احلزب الفالين وهكذا، وكل ينظر اىل نفسه 
كأنه األفضل واآلخرون دونه منزلة ومكانة، 
والسيادة،  القيادة  أحقية  لنفسه  يدعي  كل 
العليا ودونه اآلخرين  الكلمة  وإنه صاحب 
..احل��ق معه ال مع غ��ريه، واآلخ���رون عىل 
باطل.. ومن ثم يقوده كل هذا اىل التعصب 

بأنواعه. 
)الديني(

هو  التعصب  أن���واع  وأع��ن��ف  أك��رب  لعل 
يظن  الديني  املتعصب   .. الديني  التعصب 
هو  األص��ح  هو  ومعتقده  ومذهبه  بنفسه 
األفضل هو األكمل من بني اآلخرين، يعتقد 
بنفسه عىل احلق واآلخرين عىل ضالل.. بل 
أحيانا تتفاقم عنده النزعة التعصبية.. ليصل 
ولن   .. استثناء  بال  اجلميع  يكّفر  أن  حلد  به 
يقبل من أحد إال موافقته يف مذهبه ومعتقده.
وإذا وصل اىل هذه املرحلة التكفريية، تكفري 
كل من خيالفه وال ينتمي اىل دينه او مذهبه، 
وطبعًا هي أعىل درجات التعصب، وسوف 
له،  اآلخر  خمالفة  تقبل  عىل  قادر  غري  يكون 
معه،  السلمي  العيش  يتقبل  لن  وكذلك 
وسوف جينح اىل ابادته  ملجرد أن خيتلف معه 
واألمر  مذهبية،  فكرة  أو  رأي  يف  ولو  حتى 
واألدهى يف هذه احلالة املتقدمة من التعصب 

إنه سيتوهم بأنه إنام بالقتل يصلح الدين!.  
)الفكري(   

بالدين  مرتبط  غري  التعصب  من  النوع  هذا 
.. بل هو تعصب فكري .. ثقايف عام، لكنه 
ومن  االن��غ��الق،  اىل  بصاحبه  ي��ؤدي  أيضا 
لفكره  املخالفة  اآلخرين  آراء  تقبل  عدم  ثم 

وثقافته.
للتطور  فكرة  أي  رفض  اىل  يؤدي  ما  وهو 
ختالفه  ألهنا  فقط  األفضل..  نحو  التغيري  أو 

يصل  وقد  وثقافته،  فكره  مع  تتامشى  وال 
الفكري والثقايف اىل حد  التعصب  مثل هذا 
له، مما  املخالف  العنف ضد اآلخر  استعامل 
يشيع أجواء التناحر والفرقة وربام العداء يف 

املجتمع.
وهذه  األفكار  هذه  تستعمل  أن  من   وبدال 
تراها  وتطويره؛  املجتمع  بناء  يف  الثقافة 
خضم  يف  الغرق  نتيجة  هتديمه،  عىل  تعمل 

الرصاعات الذاتية.  
)وطني وعشائري(

يعيش  الذي  بالوطن  يعتز  إنسان  كل  طبعا 
لكن  اليها،  ينتمي  التي  وبالعشرية  فيه، 

املشكلة أين تكمن؟
بالغلو يف هذا االعتزاز .. ليصل  اهنا تكمن 
وجه  دون  الوطن  هل��ذا  التعصب  حد  اىل 
تلك دون  أو  العشرية  والتعصب هلذه  حق، 
حيب  اإلن��س��ان  مثلام  موضوعية،  م��ربرات 
حيبون  أيضا  اآلخ���رون  وعشريته؛  وطنه 
جيب  فال  وعشائرهم،  بأوطاهنم  ويعتزون 
ألنه  األمر،  هلذا  الضيقة  األنا  بزاوية  النظر 

سيقود بالنتيجة اىل التعصب.
) سيايس(

رؤيته  وفق  ما،  شخص  اعتقاد  يصل  حينام 
السياسية، اىل االعتقاد بأن حزبه هو األوحد 
وال  والعباد،  البالد  مصالح  عىل  يعمل  من 
فكره،  أو  ملنهجه  انتقاد  أي  أحد  من  يتقبل 
احتياجات  تلبية  عىل  األقدر  بانه  يظن  ألنه 
وبنائه،  البلد  مصلحة  وحتقيق  املرحلة، 
النظرة  اىل  يقوده مثل هذا االعتقاد  ثم  ومن 
عىل  واالنغالق  اآلخرين  جتاه  االستعالئية 
حد  وصل  إنه  ذلك  فمعنى  وأفكاره؛  نفسه 

التعصب.  

من وحِي خطبِة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهر التعّصُب
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هل يجوز التصدق على طفل ابن تارك الصالة

 علمًا انه لم يصيب االب شيء من الصدقة ؟

الجواب : نعم يجوز .

هل يجب ستر القدمين في الصالة
 بالرغم من عدم وجود اي اجنبي؟

جبر
ة 
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 ح

مد
مح

د/ 
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إ

سؤال العدد السابق

سؤال العدد
الستر

حسب رأي سماحة
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

السؤال : ما هو الواجب عىل املرأة سرته؟
شعرها  تسرت  ان  املرأة  عىل  جيب  اجلواب: 
وما عدا الوجه والكفني من بدهنا عن غري 
بل   ، مطلقًا  البالغني  من  واملحارم  الزوج 
البالغ  غري  عن  تتسرت  ان  لزومًا  األح��وط 
عىل  يرتتب  ان  وأمكن  مميزًا  كان  إذا  أيضًا 
نظره اليها ثوران الشهوة فيه ، واما الوجه 
والكفان فيجوز هلا ابداؤها إاّل مع خوف 
ايقاع  بداعي  كونه  أو  احل��رام  يف  الوقوع 
االب��داء  فيحرم  املحرم  النظر  يف  الرجل 
يف  هذا   . املحارم  اىل  بالنسبة  حتى  حينئٍذ 
النكاح  ترجوا  ال  التي  املسنة  امل��رأة  غري 
واما هي فيجوز هلا ابداء شعرها وذراعها 
واجللباب  اخل��امر  يسرته  ال  مما  ونحومها 

عادة � من دون ان تتربج بزينة .

هو  املرأة  حجاب  بان  مقتنع  أنا  السؤال: 
االصدقاء  بعض  ولكن  رشع��ٌي  واج��ٌب 
ومل  للمراة  واهانة  عبودية  اهنا  يقول  من 
يرد احلجاب يف القرآن الكريم بداللة عىل 
اخرى  معاين  يف  ورد  وان��ام  ال��رأس  غطاء 

ختتلف عن هذا املفهوم.

فام هو رأي سامحتكم بذلك؟
ذكرت  رشعية  فريضة  احلجاب  اجلواب: 
آية :31   : النور  الكريم )سورة  القرآن  يف 
و سورة االح��زاب: آي��ة:159( و هو من 
كانت  حيث  االسالمي  التاريخ  بدهييات 
اله و سلم (  النبي )صىل اهلل عليه و  نساء 
و سائر النساء املؤمنات يواظبن عليها، كام 
املسلمني  سرية  عىل  اطلع  ملن  واضح  هو 
الفرائض  من  هي  بل  االول،  العرص  منذ 
اّن  حتى  االهل��ي��ة،  االدي���ان  بني  املشرتكة 
ذلك  تراعي  كانت  املسيحية  املجتمعات 
عىل العموم اىل عرص قريب و ال تزال صور 
حلجاهبا.  متضمنة  عندهم  )ع(  )مريم( 
يف  العفاف  ض��امن  فرضها  من  واحلكمة 
املجتمع، بسالمة االجواء االجتامعية عن 
عنارص االغراء من املرأة للرجل االجنبي 
سنن  بحسب   ���� االغ���راء  ش��أن  م��ن  الن 
الرجل  جذب  ألجل  يكون  ان   �� احلياة 
العالقة  تلك  جتز  مل  فاذا  اخلاصة،  للعالمة 
االغراء. مظاهر  حتريم  الطبيعي  من  كان 
منافيات  عن  املجتمع  تقي  الفريضة  فهذه 
املرشوعة،  غري  العالئق  أرضار  و  العفاف 

األكثر  هي  بطبيعتها  امل��رأة  ان  علم  قد  و 
من  و  الالأخالقية  املامرسات  من  ترضرًا 
تتقّيد  ال  التي  املجتمعات  يف  املشهود 
من  مراعاته  عدم  اليه  يؤدي  ما  باحلجاب 
املفاسد االخالقية و بعد فاحلجاب موافق 
عن  احلياء  عىل  جبلت  فاهنا  امل��رأة  لفطرة 
بمظهر  االجانب  الرجال  أم��ام  الظهور 

االغراء، و تشعر باحلزازة فيه.
فعىل االنسان ان يلتفت اىل مبادئ االمور 
و غاياهتا و مضاعفاهتا، و من يؤت احلكمة 

فقد أوت خريًا كثريًا.
ال��س��ؤال : ه��ل جي���وز ل��ل��م��رأة ال��ت��ي ال 
 ، وجهها  عن  الشعر  إزال��ة  وجهها  تسرت 
املساحيق  ووضع   ، حواجبها  وتصفيف 

الطبيعية اخلفيفة عىل الوجه ؟
وتصفيف  الوجه  شعر  إزال��ة   : اجل��واب 
وجهها  كشف  من  يمنعها  ال  احلواجب 
ب��رشط األم��ن م��ن ال��وق��وع يف احل���رام ، 
النظر  وق��وع  بداعي  اإلب��داء  كون  وع��دم 
املحرم عليها . وأما مع استخدام مساحيق 

التجميل فال بّد من سرت الوجه .



أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين

*  شمول أكثر من 2000 معاق برواتب الرعاية االجتماعية في بابل.

* التربية تدرس فتح مدارس ثانوية مالكها من حملة الشهادات العليا.

*  البرلمان: قانون االنتخابات سيتضمن منع مزدوجي الجنسية من الترشح.

* نواب: حصر السالح بيد الدولة عامل مكمل للحفاظ على المنجز األمني.

ألف بطاقة ناخب تّم توزيعها
 حتى اآلن في كربالء

طفال من أطفال داعش تسّلمه 
وزارة العمل إلى دولهم

قطعة اثرية يسترّدها المتحف العراقي 
من دول مختلفة خالل عام 2017

* رئاسة البرلمان: تعليق عضوية نائبين 15 يومًا.

وزارة االعمار والبلديات تعلن انجاز مشروع طريق ميثم التمار 
في محافظة كربالء المقدسة

اعلنت وزارة االعامر واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
انجاز مرشوع طريق ميثم التامر يف حمافظة كربالء املقدسة.

الفنية واهلندسية  وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املالكات 
انجزت  ال��وزارة  تشكيالت  اح��دى  العامة  اش��ور  رشكة  يف 
مرشوع طريق ميثم التامر لصالح بلدية كربالء املقدسة الذي 
املروري  الزخم  تقليل  تساهم يف  التي  املهمة  الطرق  يعد من 
احلاصل داخل املدينة مما يسهل انسيابية حركة املركبات حيث 

يمتد من تقاطع احلسينية اىل جمرس االمام احلسني.
الطريق  قشط  تضمنت  االع��امل  ان  االعالمي  املركز  وبني 
التاكوت  بامدة  الرش  ثم  بالطريق  احلاصلة  الروطانات  وقلع 
 11,5 وعرض  6سم  سمك  بطبقة  االسفلت  بامدة  واالكساء 

وطول 800م.
انجزت  وان  هلا  سبق  الرشكة  ان  االعالمي  املركز  واضاف 

داخل  االسكان  طريق  م��رشوع  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف 
والذي  وايابا  ذهابا  باجتاهني  كربالء  بلدية  لصالح  املحافظة 

يمتد من فلكة السفينة اىل جمرس االمام عيل )عليه السالم(.

مليار دينار تخصيصات الحكومة إلعمار 
المناطق المتضررة من اإلرهاب

شاحنة جديدة لرفد النقل 
البري في العراق

مشروع استثماري في العاصمة قيد 
االنجاز وبمختلف القطاعات

باألرقام  باالرقام باالرقام 
200

119

248

18

1000

141



لمجلس  العام  األمين  العالق،  مهدي  الدكتور 
ال��وزراء: العراق يحتاج الى ما  ال يقل عن 100 
مليار دوالر العادة االعمار ودعم القطاع السكني.

قائد  اهلل،  ي��ار  األم��ي��ر  عبد  ال��رك��ن  الفريق 
سيكون  المقبل  عملنا  المشتركة:  العمليات 

كله عماًل استخباراتيًا.

قاسم األعرجي، وزير الداخلية العراقي:
 الداخلية ستبقى يد العون للعراقيين

 في تطبيق القانون.

الكهرباء تعتزم شراء الطاقة 
من أصحاب المولدات األهلية والحكومية

االوروبية  املسامهة  أمهية  اىل  داعيًة  للعراق،  لدعمه  جديدة  سرتاتيجية  االورويب  االحتاد  بتبني  العراقية  اخلارجية  وزارة  رّحبت 
والدولية يف دعم جهود احلكومة يف ترسيخ النظام الديمقراطي الدستوري.

السرتاتيجية  بشأن  االوروبية  املفوضية  بيان  عىل  اطلعت  »الوزارة  بان  منه،  نسخة  »األحرار«  تلقت  اخلارجية  لوزارة  بيان  وافاد 
االوروبية اجلديدة جتاه العراق لعام 2018 ».

واضاف البيان، ان »الوزارة تثمن تقدير االحتاد االورويب للتضحيات اجلسام التي قدمها الشعب العراقي يف حربه ضد عصابات 
داعش االرهابية وهزيمتها، وإدراكه لرضورة وأمهية املسامهة االوروبية والدولية يف دعم جهود حكومة العراق يف ترسيخ النظام 

الديمقراطي الدستوري وإعادة االعامر وتثبيت االستقرار وهتيئة الظروف املالئمة للتنمية املستدامة«.

وا:
قال

وا:
قال

تطهير 30 قرية جنوب وغرب كركوك 
ومقتل مفتي »داعش«

يف  التاسعة  امل��درع��ة  الفرقة  من  مسؤول  مصدر  ق��ال 
من  االمنية  القوات  ان  صحفية:  ترصحيات  يف  كركوك، 
تابعة  والوية  للجيش  التابعة  التاسعة  املدرعة  الفرقة 
للحشد الشعبي متكنت من اكامل تفتيش وتطهري 30 قرية 

يف مناطق جنوب غرب كركوك.
واشار اىل ان العملية نتج عنها تفجري تسعني قنربة هاون 
مع  ناسفة  عبوات  شكل  عىل  وضعت  والتي  ملم   120
ردم عرشة أنفاق كان االرهابيون يستخدموهنا يف تنقلهم 
بني القرى واخاديد التالل الرتابية، مع معاجلة ثامين دور 

مفخخة.

االهلية  املولدات  اصحاب  من  الطاقة  لرشاء  الكهرباء  وزارة  تسعى 
واحلكومية بمدينة بغداد لرفد املنظومة بطاقات اضافية قبل بدء املوسم 
بتأهيل خط  العراق وسوريا  املالكات يف  بارشت  فيام  املقبل،  الصيفي 
تأهيل  العمل عىل  الطاقة، مؤكدة  لتبادل  – تيم 400 كي يف(  )القائم 

خط )تل طاهر-  احلسكة( بعد تأمينها من اجلانب السوري.
ان  صحفي  بترصيح  اوضح  املدرس،  مصعب  ال��وزارة  باسم  الناطق 
الوزارة اجرت اللقاء الثاين مع اصحاب املولدات االهلية يف العاصمة 
من اجل االتفاق عىل رشاء الطاقة منهم بعد القيام بنقل مولداهتم اىل 

مواقع معينة حتددها الوزارة سلفا.
واضاف، ان اصحاب املولدات شكلوا رابطة تضم 13 شخصا، مبينا 
ان االخرية ستتحمل مسؤولية التفاوض مع الوزارة وصوال اىل صيغة 
هنائية للعقد وحتديد سعر لرشاء الطاقة بتسعرية حتددها الوزارة، منوها 
الصيف  بدء موسم  قبل  املرشوع  بانجاز هذا  تقيض  الوزارة  بأن خطة 

املقبل من اجل ضامن رفد املنظومة بطاقات اضافية«.

الخارجية ترحب باستمرار دعم االتحاد االوروبي للعراق



مجعية  مدير  الكناين  عثامن  وقال 
للمكفوفني:  العراقية  ال��رساج 

ت��رشف��ت مج��ع��ي��ة ال�����رساج ال��ع��راق��ي��ة 
للمكفوفني يف كربالء املقدسة بزيارة ممثل 
املرجعية الدينية سامحة الشيخ الكربالئي 
من اجل الوقوف عىل العقبات التي تواجه 
مسرية اجلمعية واجياد احللول هلا علام اهنا 
الدعم  من  للكثري  وحتتاج  التأسيس  فتّية 

هو  الكربالئي  الشيخ  سامحة  ان  ومؤكدا 
الراعي لكل الفئات والرشائح يف املجتمع  

والداعم  لرشحية املكفوفني يف العراق.
باستمرار  سامحته  »وعد  الكناين  واضاف 
ان  اج��ل  م��ن  املكفوفني  لرشحية  دعمه 
وانشطتها  عملها  الرساج  مجعية  تواصل 
العراق  يف  املكفوفني  مجيع  اىل  للوصول 

وجعل  اجلمعية  داخل  ودجمهم 
املجتمع  يف  منتجة  عنارص  منهم 
مجعية  »ن  مبينا  ال��ع��راق��ي«، 
الشيخ  منحت  العراقية  الرساج 
يف  واح��د  رقم  هوية  الكربالئي 
ورعايته  إلسهاماته  اجلمعية 
وكافة  ال��رشحي��ة  هل��ذه  املستمرة 

رشائح املجتمع العراقي«.
واجلدير بالذكر ان مجعية الرساج 
تأسست  للمكفوفني  العراقية 
العتبة  نظمتها  التي  الدورات  انطالق  مع 
وضعاف  للمكفوفني  املقدسة  احلسينية 
البرص بسبب االعداد الكبرية للمكفوفني 
يتأسيس  املكفوفون  االخ��وة  ق��ام  حيث 
مع  ال��ت��واص��ل  اج��ل  م��ن  ه��ذه  مجعيتهم 

بعضهم واالرتقاء يف كافة املجاالت . 

استقبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي 
وفد جمعية السراج العراقية للمكفوفين في مكتبه بالصحن الحسيني الشريف .

يستقبل وفد جمعية السراج العراقية للمكفوفين

سماحة الشيخ الكربالئي 

االحرار: حسين نصر  - تصوير: قاسم العميدي
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مسؤول  الدين  ضياء  عالء  السيد  وقال 
السالم(:  )عليه  احلسني  اإلم��ام  متحف 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  امل��ت��ويل  وّج��ه 
سامحة الشيخ الكربالئي بتسجيل قصص 
لّبوا   الذين  األبطال  الشهداء  وبطوالت 
لذلك  املباركة  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
املقدسة  احلسينية  العتبة  متحف  حرص 
من  بمجموعة  خ��اص  جناح  فتح  ع��ىل 
سالح  ان  مبينا«   ، الشعبي  احلشد  نفائس 
حتسني  أيب  للشهيد  اخل���اص  ال��ق��ن��اص 
الصاحلي صاحب قصة وقضية وبطوالت 
او  القطعة  املتاحف تكون  خالدة  يف عامل 
النفيسة  صاحبة القصة او القضية هلا امهية  
املرجعية  نداء  لبت  اهنا  خصوصا  كبرية  
الدينية العليا  مبينا » ن نوع قطعة السالح 

من نوع  )اشتاري( وتزن ) 12( كيلوغرام 
وطوهلا )مرت و37 سنتمرت(، وكان حيملها 
البطل الشهيد ابو حتسني الصاحلي يف لواء 
عيل االكرب التابع للعتبة احلسينية املقدسة،   
وتسع الطالقة واحدة تصيب اهلدف عىل 
كلامت  اىل  مشريا   ، مرت   1500 مسافة  
يناشدهم  العراقيني  اىل  االخ��ري  الشهيد 
متتعوا يف حياتكم  يف االمن واالمان ونحن 
ندافع عن العراق وعن مقدساته  ، مبينا« 
املتحف  يف  خ��اص  قسم  هناك  سيكون 
اجلديد  يضم مجيع نفائس احلشد الشعبي 
بمساحة )17( الف مرت 2 وبأربعة طوابق  
بطوالت  توثيق  هو  االس��اس  واهل��دف 

العراقيني .  
بادر  املؤرخ سعيد رشيد زميزم:   فيام بني 

اقامة  إىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  متحف 
قدمه  ملا  تقديرا  املباركة  الفعالية  ه��ذه 
الصاحلي  حتسني  ابو  الشهيد  البطل  هذه 
للعتبة  التابع  االكرب  عيل  لواء  ابطال  احد 
احلسينية املقدسة وختصيص مكان مناسب 
البندقية )القناصة(  والذي لبى نداء  هلذه 
ارض   ع��ن  بالدفاع  الرشيدة  املرجعية 
خصص  لذلك   ، ال��ع��راق  وم��ق��دس��ات 
املتحف جناح خاص لعرض هذا السالح 
ملا حيمله من قصص وبطوالت يف سحق 
مضيفًا  االره��اب��ي��ة«،  داع��ش  عصابات 
النفائس  مجيع  سيستقبل  »املتحف  ان 
فصائل  مجيع  من  االره��اب  قاتلت  التي 

املجاهدين«. 

االحرار: حسين نصر  تصوير احمد القريشي 

مشروع متحف نفائس الحشد الشعبي بالعتبة الحسينية المقدسة 
سالح القناص )أبو تحسين الصالحي ( ضمن مقتنيات 

متحف العتبة الحسينية وفاًء لدمه الطاهر
افتتحت العتبة الحسينية المقدسة جناحًا خاصًا بمقتنيات ونفائس الحشد الشعبي منها سالح 
القناص للشهيد ابي تحسين الصالحي ليكون ضمن نفائس متحف اإلمام الحسين )عليه السالم(
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العطاء الحسيني

مركز الحوراء عليها السالم التابع للعتبة الحسينية المقدسة وبالتنسيق مع مجموعة من  االطباء 
في  مجانا  الشهداء  لعوائل  الطبية  الخدمات  لتقديم  يسعى  كربالء  دائرة صحة  من  المتطوعين 

المركز الطبي لمدينة االمام الحسين عليه السالم للزائرين على طريق كربالء – بابل . 

كوادر طبية متخصصة في كربالء تتطوع لتقديم الخدمات 
الطبية لعوائل الشهداء مجانا

االحرار: حسين نصر  / تصوير :حورية حامد ابراهيم
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العطاء الحسيني

التقت جملة  اكثر عن املوضوع   ولتفاصيل 
االحرار سارة حممد مسؤولة مركز احلوراء 
الفتيات  لرعاية  ال��س��الم  عليها  زي��ن��ب 
وحتدثت قائلة  : قدم املركز كافة التسهيالت 
إلمتام عمل هذا املرشوع اخلريي من خالل 
وتوفري  ال��ش��ه��داء  ع��وائ��ل  م��ع  تواصلنا 
وسائل نقل تقلهم من مناطق سكناهم اىل 
احلسني  االم��ام  بمدينة  اخلاصة  العيادات 
مدى  والحظنا  للزائرين   السالم  عليه 
هذا  عىل  القائمني  قبل  من  الكبري  االهتامم 
الطبية   اخلدمات  أفضل  تقديم  يف  املرشوع 
لعوائل الشهداء  مضيفة ان العتبة احلسينية 
عوائل  رعاية  يف  دوم��ا  سباقة  املقدسة  

شهداء  االبرار .
الدكتورة  االس��ن��ان  اخصائية  بينت  فيام 
من  جمموعة  ان«  الشهيد:  عبد  ن��رصت 
اخلدمات  لتقديم  تطوعوا  االسنان  اطباء 
بعد  وذلك  جمانا  الشهداء  لعوائل  الطبية 
ختصيص  وت��م  الرسمي  دوام��ه��م  انتهاء 
ثالثة ايام من االسبوع الستقبال احلاالت 
لرد  منا  سعيًا  مبينة«  عالجها  يتم  التي 
مجيل  من  العوائل  هذه  قدمته  مما  القليل 
بمعاجلة  قمنا  موضحة  النرص   حتقيق  يف 
ال��ش��ه��داء وق��د شملت  م��رىض ع��وائ��ل 

عادية،  )حشوات  االسنان  حشو  اخلدمة 
كام  اجل��ذور(  حشوات  ضوئية،  حشوات 
تقوية أسنان االطفال  ايضا  العالج  يشمل 

وغريهم باستخدام مادة الفلورايد .
مدار  عىل  أبوابه  املركز  يفتح  وأضافت« 
بجهود  وذل��ك  االس��ب��وع  يف  أي��ام  ثالثة 
االسنان  اطباء  بعض  قبل  من  تطوعية 

ملعاجلة احلاالت الواردة«. 
التطوعي  امل��رشوع  منسق  قال  جهته  من 
االستاذ خضري عباس حبيب: قدمت إدارة 
مدينة اإلمام احلسني عليه السالم  للزائرين 
الدعم الكبري ملرشوع تطوع الكوادر الطبية  

ووفرنا كافة املستلزمات الرضورية للعالج 
من مكان ووسائل نقل وغري ذلك ونأمل 
املراجعة  عىل  املواظبة  الشهداء  عوائل  من 
لعيادات املركز الطبي  حيث اننا نسعى اىل 
تعليم االطفال منذ الصغر االهتامم بنظافة 
االسنان وجعل ذلك من العادات الدائمة 

هلم كي تستمر معهم حتى الكرب .
زينب  احل��وراء  مركز  ان  بالذكر  واجلدير 
احلسينية  للعتبة  التابع  ال��س��الم  عليها 
عوائل  يف  خاصة  اهتاممات  له  املقدسة 
شهداء الفتوى املباركة والتواصل معهم يف 

مجيع املحافظات العراقية .

تم تخصيص ثالثة
أيام من األسبوع

الستقبال
الحاالت المرضية
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المساحة المخصصة للتل الزينبي 3000م2 وبأربعة طوابق
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»يقع املوقع القديم للمقام عىل بعد )15( 
م عن احلائر احلسيني  الرشيف ومساحته 
ال  املساحة  وه��ذه   ، م2   )300  ( احلالية 
تكفي لعرشات االالف من الزائرين الذين 
يرومون الزيارة والصالة داخل املقام ، لذا 
خصص له مكان واسع وجديد وبتصميم 
الزائرين   م��ن  امل��الي��ني  ه��ذه  يسع  رائ���ع 
اجلديد   للشكل  كلية  مساحة  وخصصت 
للتل الزينبي مقدارها )3000( مرت مربع، 
منها  سيكون  قّبة،  تعلوها  طوابق  بأربعة 

طابقان حتت االرض واثنان فوق االرض، 
مع  يتناسق  بشكل  تصميمه  وسيكون 
الصحن  ضمن  ستقام  التي  املنشآت  بقية 
ستكون  االسالمية  النقوش  اما  الرشيف، 
عىل  املستخدمة  النقوش  يقارب  بشكل 
اضافة  الرشيف،  احلسيني  الصحن  جدار 
مقام  بناية  داخل  اخلدمات  كافة  توفري  اىل 
التل من انارة وتدفئة وتربيد مع ختصيص 

مكان للرجال وللنساء«. 
وتابع حديثه، ان »التل اجلديد هو جزء من 
العقيلة  صحن  عىل  ستقام  التي  املنشآت 
مرت  ال��ف   )52( بمساحة  السالم  عليها 
بناية  الصحن  ملحقات  بني  ومن  مربع، 
خاصة  للمتحف بأربعة طوابق  وبمساحة 
للمكتبة  بناية  وك��ذل��ك  م2   )6000(
طوابق   بأربعة  م2   )3200( بمساحة 
وبناية للمضيف  بأربعة طوابق وبمساحة 
كلية ) 28000( م2 باإلضافة اىل جماميع 
صحية ومحامات، علام ان العمل جار وفق 
ينجز  ان  عىل  ملراحله  الزمني  التخطيط 
القائمني  حسب ما متفق عليه مع االخوة 

عىل العمل«. 
يف  التل  مكان  تاريخ  ان  ذكر  اجلدير  من 
سوق الزينبية يعود ل� )70( سنة وكان عىل 
شكل شباك من الربونز بمساحة )1,5( م2 
مثبت عىل احد الدور السكنية القريبة ، قام 
احد االخوة املؤمنني بوضعه ليعطي رمزية 
الطاغية  سقوط  وبعد  التل  ملكان  فقط 
باعادة  املقدسة  احلسينية  العتبة  قامت 
اعامره ليصبح هبذا الشكل الذي هو عليه 

االن اي بمساحة )300( م2.  

ال زال العمُل مستمرًا إلنشاء صحن العقيلة زينب )عليها السالم( ومن بين ملحقاته إعادة بناء التل الزينبي 
بشكل يتناسب وأهميته، لهذا تم تخصيص مكان جديد لتوسعته، وعن هذا العمل الجديد تحّدث لـ )األحرار(، 

رئيس المهندسين محمد حسن كاظم مسؤول قسم المشاريع الهندسية بالعتبة الحسينية قائاًل:
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االب���رار  شهدائنا  ع��وائ��ل  م��ع  ت��واص��اًل 
الشعبي  احل��ش��د  م��ن  اجل��رح��ى  وك��ذل��ك 
املستمرة  ال���ربام���ج  وض��م��ن  امل��ق��دس 
واجلرحى  الشهداء  ذوي  رعاية  لشعبة 
قبلها  م��ن  املقدمة  اجلليلة  واخل��دم��ات 
قدمها  التي  اجلسيمة  للتضحيات  وإكرامًا 
املرجعية  لنداء  بتلبيتهم  االبطال  جماهدونا 
الدينية العليا، تواصل االمانة العامة للعتبة 
احلسينية املقدسة تقديم دعمها الال حمدود 
خمتلف  ويف  الشعبي  احلشد  قوات  ألبطال 
النهوض  هب��دف  العراقية  املحافظات 

بواقعهم الصحي واملعيي.
زي��ارة  الشعبة  م��ن  وف���ٌد  أج���رى  حيث 
زيد  حسن،  ع��ادل  )منتظر  لالعالَميني 
للواء  التابع  احل��ريب  االع��الم  من  حسن( 
يف  إلصابات  تعرضا  واللذين  الطفوف 
انفجار  إثر  القائم  حترير  عمليات  قاطع 
الزميلة  الستشهاد  أدت  ناسفة  ع��ب��وة 
»تغمدها  العجييل  رن��ا  احلربية  املراسلة 
الزائر  الوفد  قّلد  وإذ  رمحته«،  بواسع  اهلل 
تربيكات  من  ببعض  اجلرحني  املجاهدين 
لتضحياهتام  إك��رام��ا  ال��رشي��ف  ال��رضي��ح 
امل��ع��ارك  ألك��ث��ر  ولتغطيتهام  اجلسيمة 

وتوثيقها بالصوت والصورة، اىل ذلك بنّي 
املجاهدان اهنام عىل أتم االستعداد ملواصلة 
للشفاء  متاثلهام  ف��ور  االع��الم��ي  عملهام 
والرجوع لساحات القتال ملؤازرة اخواهنم 
بطوالت  لتوثيق  واالعالميني  املجاهدين 
ضد  املقدس  الدفاع  ابطال  وانتصارات 

قوى الظلم والضالل.
قضاء  يف  الشعبي  احلشد  جرحى  زي��ارة 

اهلندية
الشعبة  من  خاص  لوفد  اخرى  زي��ارة  يف 
ملنزل املجاهد احلريب )حسني فاضل طالل 
ال حسون( الذي تعرض حلادث سري مع 
املراسل )حسني  رفيقِه من االعالم احلريب 
صحراء  حترير  عمليات  يف  االطرقجي( 
القادم املجاهد بعضًا  الوفد  قّلد  إذ  القائم، 
الرشيف،  ال��رضي��ح  م��ن  التربيكات  م��ن 
شكره  عن  )حسني(  أع��رَب  جهته  وم��ن 
لتواصلها  املقدسة  العتبة  إلدارة  وامتنانه 
يف  واملقاتلني  واجلرحى   املجاهدين   مع 
هذه  زي��ارهت��م  واص��ف��ًا  ال��رشف  ساحات 
والعزيمة  للهمة  وباعثة  والقيمة  باملباركة 

ملواصلة اجلهاد.
الشهداء  ذوي  رعاية  شعبة  شّكلت  كام 

االعالم  جرحى  لزيارة  وف��دا  واجلرحى 
املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابع  احل��ريب 
احل��ريب  امل��راس��ل  صحة  ع��ىل  واط��ل��ع��ت 
تعرض  ال����ذي  ع��يل ح��س��ني(  )ح��س��ني 
من  أثنني  مع  الواجب  أثناء  سري  حل��ادث 
رفاقه، ويف الوقت ذاته كرم الوفد املجاهد 
الرضيح  تربيكات  م��ن  ببعض  اجل��ري��ح 
وتوثيقه  ونقله  لتضحياته  إكرامًا  الرشيف 
منُذ  الشعبي  احلشد  ابطال  النتصارات 

صدور الفتوى املباركة.
اعانات ورعاية جلرحى احلشد

بزيارة  الشعبة  قامت  السياق  نفس  ويف 
االمري  )عبد  اجلريح  املجاهد  ملنزل  تفقدية 
اجلناح  ب��در  جماهدي  أح��د  باشخ(  كريم 
كربالء  حمافظة  سكنة  م��ن  العسكري 
املقدسة متزوج ولديه )ثامنية( أبناء، ويفتقر 
وال��ذي  املنزلية،  األش��ي��اء  ألبسط  منزله 
النرص  ج��رف  حترير  عمليات  يف  اصيب 

بتاريخ )2015/6/9(.
ال��ش��ه��داء  ذوي  شعبة  ب����ادرت  ح��ي��ث 
املنزلية  باألجهزة  منزله  بتجهيز  واجلرحى 
واألجهزة  والسجاد  والفرش  واالث��اث 

الكهربائية وبقية املستلزمات االخرى.

العطاء الحسيني
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نظم مركز الحوراء زينب عليها السالم التابع للعتبة الحسينية 
بين  القصيرة  )القصة  كتابة  بـ  الموسومة  ورشته  المقدسة 
اإلبداع الفني وروحانية الفكرة( على قاعة مجمع  سيد الشهداء 
عليه السالم، ضمن مساٍع حثيثة للنهوض بالمستوى األدبي 

للمرأة العراقية لما تتمتع به من مواهب فنية أدبية مميزة .

التقت  املوضوع  عن  أكثر  ولتفاصيل 
حممد  س��ارة  املهندسة  االح���رار  جملة 
زينب  احل���وراء  مركز  مسؤولة  ع��يل 
عليها السالم لرعاية الفتيات يف العتبة 
قائلة  والتي حتدثت  املقدسة،  احلسينية 
»ان املركز ومن خالل تواصله مع عدد 
يتمتعن بمواهب  من األخوات الالت 
القصرية  القصة  كتابة  جمال  يف  أدبية 
عملنا هلن ورشة ادبية بعنوان )القصة 
وروحانية  الفني  اإلبداع  بني  القصرية 
الفكرة( وشاركت فيها ) 22( متدربة 
ومل��دة  املقدسة  ك��رب��الء  حمافظة  م��ن 
يومني، مبينة«  تنوع احلضور بني عدد 
من الكاتبات لدى مركز احلوراء عليها 
العباسية  العتبة  من  وأخريات  السالم 
املقدسة والبعض اآلخر ممن كانت هلن 
الرغبة يف التعرف عىل هذا الفن األديب 

ومدى تأثريه يف املجتمع..
من جهتها بينت املحارضة رجاء بيطار 
جمموعة  مشاركة  الورشة  شهدت   :
خمتلفة  مستويات  وعىل  الكاتبات  من 

من  الصحيح  بالتوجيه  الورشة  بدأنا 
الناحية االدبية واألكاديمية والضوابط 
الرشعية والدينية يف كتابة القصة مبينة«  
ال��دور  تضّمنت  ال��ورش��ة  حم��اور  ان 
القصرية  للقصة  االجتامعي  الرسايل 
الكتابة  حمفزات  ثالثية  عىل  والتعرف 
وهي )املوهبة، الرتبية، الثقافة( وثالثية 
آليات الكتابة القصصية والتي تتضمن 
وكانت  األسلوب(  اللغة،  )الفكرة، 
املحارضات غنية باألمثلة التطبيقية يف 
هذه  تأت  القصرية  القصة  عن  كتابات 
ال��دورات  من  سلسلة  ضمن  ال��دورة 
لتطوير  املركز  أقامها  التي  األدب��ي��ة 

املواهب النسوية األدبية . 
واجلدير بالذكر ان مركز احلوراء زينب 
احلسينية  للعتبة  التابع  السالم  عليها 
كتابة  يف  كبرية  اهتاممات  له  املقدسة 
االنتصارات  لتوثيق  القصرية  القصة 
املباركة   الفتوى  شهداء  حققها  التي 
)ومنهم  بعنوان  قصصية   واصدارات 

من ينتظر( .

العتبة الحسينية تقيم ورشة نسوية 
في كتاب القّصة القصيرة 

االحرار: حسين نصر  / تصوير: حورية حامد ابراهيم
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الصحن الحسيني يشهد إقامة احتفالية 
تأسيس فرقة عالمية لإلنشاد االسالمي

نظُم القوافي وشجو االصوات يجمعهما هدف ان تكون اقالَمهم حبرا للسالم، واصواَتهم رمزا للتآلف.. هدٌف توخته 
2017م،  ان تأسست في منتصف عام  بعد  المقدسة  الحسينية  للعتبة  التابعة  االسالمي،  لإلنشاد  العالمية  الفرقة 

لتضمَّ مجموعة كبيرة من المنشدين والشعراء من مختلف دول العالم وبمختلف الفئات العمرية.

  تقرير: حسنين  الزكروطي/ تصوير: خضير فضالة
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حفَل  املرشف  احلسيني  الصحن  شهد  فيام 
وسط  موفقة  انطالقة  لتكون  افتتاحها 
املنشدين  بأداء  وتأثرهم  احلارضين  ذهول 
ت��ش��دو بشكل  ال��ت��ي  ومج���ال اص��واهت��م 
واضح يف إيصال رسائَل وطنية واسالمية 
بني  واملحبة  املؤاخاة  يف  وقيم  وحسينية، 

الشعوب.. 
وقد وصل عدد املشاركني يف حفل االفتتاح  
فقط  العراق  داخل  من  منشدا  اىل )172( 
من اصل )360( منشدًا وشاعرًا من داخل 
العراق وخارجه، بحسب ما اكده مسؤول 
الفنان  االسالمي  لإلنشاد  العاملية  الفرقة 
»بتوجيه  اضاف:  الذي  منظور  كاظم  عيل 
من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
الكربالئي  امل��ه��دي  عبد  الشيخ  سامحة 
لشؤون  ال��ع��ام  االم��ني  نائب  وب���إرشاف 
تم  البناء  ال��دي��ن  سعد  السيد  االع���الم 
تأسيس الفرقة العاملية لإلنشاد االسالمي، 
والتي ضمت عددًا من املنشدين  اضافة اىل 
داخل  من  الكريم  القرآن  وقراء  الشعراء 
قارة  يف  فرع  وجود  مع  وخارجِه،  العراق 

يف  وكذلك  اي��ران  ودول��ة  الشاملية  امريكا 
لبنان«.

فكرة  جاءت  ان  »بعد  املنظور:  ويضيف 
جمموعة  مع  تواصلنا  الفرقة،  هذه  تأسيس 
طيبة من داخل وخارج العراق الستقطاب 

املنشدين«.

بأن نوظَف اصواتنا  انفسنا  وتابع »عاهدنا 
انشادية  اع��امل  انتاج  اج��ل  من  واقالمنا 
حسينية ضخمة، وايصال الرسالة احلسينية 
اىل مجيع دول العامل من خالل مخس لغات 
)العربية والفارسية واالنكليزية والفرنسية 

وكذلك االوردو(«.  

العاملية  الفرقة  مدير  ل�«االحرار«  وحتدث 
يف فرع حمافظة ذي قار احلاج بشري العتايب 
احد  العاملية  الفرقة  ان تكون  »نأمل  قائال: 
الوسائل املهمة والكبرية يف نقل ثقافة اهل 
اصقاع  مجيع  اىل  السالم(  )عليهم  البيت 
العامل سواء من خالل االناشيد االسالمية 
االصيل  االسالمي  الدين  بأن  تؤكد  التي 
تقوية  اىل  ويدعو  واالنسانية  احلب  يمثل 
النظر  دون  الشعوب  بني  االنساين  الرتابط 
العرقية«، مضيفا  انتامءاهتم  و  مذاهبهم  اىل 
»ان عدد املنشدين املشاركني يف هذه الفرقة 
وصل حلد االن ال )19( منشدا من حمافظة 
ذي قار بمختلف االعامر، ونسعى اىل زيادة 
هذا العدد من اجل ايصال الفكر االسالمي 

املحمدي اىل بقية شعوب العامل«.
ناحية  من  املنصوري  ج��واد  املنشد  وق��ال 
بزيارة  اكرمنا  الذي  هلل  »احلمد  الدغارة: 
ايب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( ورزقنا 
املشاركة يف هذه الفرقة االسالمية احلسينية 
التي هتدف اىل ايصال فكر االئمة االطهار 

ورسالتهم االنسانية اىل العامل امجع«.

العطاء الحسيني
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عسكر يوم الجمل ومن معهم من الذين وقفوا ضد االمام علي عليه السالم، 
وقد شهروا سيوفهم بوجهه ووجوه أوالده، والبعض شتموه، فلّما ظفر بهم 
رفع السيف عنهم ، ونادى مناديه في أقطار العسكر : أال ال ُيتَبع مولٍّ  )هارب(، 
، ومن  ، وال ُيقتل مستأسر، ومن ألقى سالحه فهو آمن  وال ُيجهز على جريح 
تحّيز إلى عسكر اإلمام فهو آمن ، ولم يأخذ أثقالهم ،وال سبى ذراريهم ، وال 

َغِنم شيئًا من أموالهم.
ولو شاء أن يفعل كّل ذلك َلفَعل ،ولكّنه أبى إّلا الصفح والعفو ، وتقّبل سّنة

 ، تبرد  لم  واألحقاد  عفا  فإّنه   ، مّكة  فتح  يوم  وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول 
واإلساءة لم ُتنَس ...

اخالق االمام علي عليه السالم يوم الجمل

من وصف االمام علي الخالق النبي )صلوات اهلل عليهما(

تراث االئمة

أحسن تعريف لُحسن الخلق هو ما عّرفه به اإلمام الصادق عليه السالم حيث قال : 
)ُتلين جناَحك ، وتطيب كالمك ، وتلقىأخاك ببشٍر حسن( .

ومكارم األخالق : هي األعمال الشريفة التي توجب كرامة اإلنسان ، وشرافته ، وسمّوه 
، وعّزته ، مثل كظم الغيظ ، وإصالح ذات البين ، والسبق إلى الفضائل ونحوها مّما 

يأتي ذكرها.
وفي حديث اخر لإلمام الصادق عليه السالم في مكارم األخالق ، ذكر منها : )العفو 

عّمن ظلمك ، وصلة من قطعك ،وإعطاء من حرمك( .
ومن أبرز مصاديق مكارم األخالق هذه التي ذكرها اإلمام عليه السالم ، وأحسن آثارها 
هي مقابلة اإلساءة باإلحسان التي ذكرها وأمر بها اهلل تعالى في قوله عّز اسمه : ـ 

)اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم(.

كان أجود الناس كّفًا ، وأجرأ الناس صدرًا ، وأصدق الناس لهجًة ، وأوفاهم ذّمًة ، وأليَنهم 
عريكًة ، وأكرمهم ِعشرًة ، َمن رآه بديهًة هاَبه ، وَمن خالطه أحّبه ، لم أَر مثَله َقبله وال َبعده

االخالق الطيبة
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يا ابا ذر
تراث االئمة

من وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ألبي ذّر الغفاري رضوان اهلل عليه ، جاء فيها: 
نيا واآلخرة ...  يا أبا ذّر احفظ ما أوصيك به تُكن سعيدًا في الدُّ

يا أبا ذّر إذا أصبحت فال تحّدث نفسك بالمساء ، وإذا أمسيت فال تحّدث نفسك بالصباح ، وُخذ 
من صّحتك قبل ُسقمك ، وحياتك قبل موتك ، فإّنك

ال تدري ما اسمك غدًا...
يا أبا ذّر إّن شّر الناس منزلًة عند اهلل يوم القيامة عالٌم ال َينَتِفع بعلمه ، ومن طلب علمًا 

ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجّنة ...
يا أبا ذّر ... إّن المؤمن ليرى ذنبه كأّنه تحت صخرٍة يخاف أن تقع عليه ، وإّن الكافر ليرى ذنبه 

كأّنه ذباٌب مّر على أنفه ...
يا أبا ذّر َدع ما لسَت منه في شيء ،وال تنطق فيما ال يعنيك ، واخزن لسانك كما تخزن 

ورقك ...
يا أبا ذّر إخفض صوتك عند الجنائز ،وعند القتال ، وعند القرآن ...

يا أبا ذّر حاِسب نفسك قبل أن ُتحاَسب فهو أهون لحسابك غدًا ، وِزْن نفسك قبَل 
أن توزن ، وتجّهز للعرض األكبر يوم ُتعرض ال تخفى على اهلل خافية 

يا أبا ذّر َمَثُل الذي يدعو بغير عملك مَثل الذي يرمي بال َوتر ..
نيا ولهوها ، وأهرم شبابه في طاعة اهلل إّلا أعطاه  يا أبا ذّر ما من شابٍّ يدع هلل الدُّ

يقًا  اهلل أجر اثنين وسبعين صدَّ
يا أبا ذّر كفى بالمرء كذبًا أن يحّدث بكّل ما سمع 

يا أبا ذّر ال يزال العبد يزداد من اهلل ُبعدًا ما ساء ُخلقه 
يا أبا ذّر من لم يبال من أين اكتسب المال ، لم ُيبال اهلل عّز وجّل من أين أدخله النار 

يا أبا ذّر من لم يأت يوم القيامة بثالث فقد خسر.
قلت : وما الثالث فداك أبي وُاّمي؟

قال : ورٌع يحجزه عّما حّرم اهلل عّز وجّل عليه ، وحلٌم يرّد به جهل السفيه ، وُخلق يداري به 
الناس.

يا أبا ذّر إن سّرك أن تكون أقوى الناس فتوّكل على اهلل ، وإن سّرك أن تكون أكرم الناس فاّتق 
اهلل ، وإن سّرك أن تكون أغنى الناس فُكن بما في يد اهلل عّز وجّل أوثق منك بما في يديك 

يا أبا ذّر من صمت نجا ، فعليك بالصدق ،وال تخرجّن من فيك كذبة أبدًا 
ماله  ، وحرمة  اهلل  لحمه من معاصي  وأكل   ، ، وقتاله كفر  المؤمن ُفسوق  ذّر سباب  أبا  يا 

كرحمة دمه 
يا أبا ذّر إّياك وهجران أخيك ، فإّن العمل ال يتقّبل من الهجران 

يا أبا ذّر من مات وفي قلبه مثقال ذّرٍة من كبر لم يجد رائحة الجّنة 
يا أبا ذّر طوبى لمن تواضع هلل تعالى من غير منقصة ، وأذّل نفسه من غير مسكنة ، وأنفق 

ماالً جمَعُه من غير معصية ، ورِحَم أهل الذّل والمسكنة ، وخالط أهل الفقه والحكمة.
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الغيُث دمٌع،
 والرعوُد عويُل!

مرت�سى �سرارة العاملي 

ه����وُل����ه����ا،         ت�����ع�����اظ�����َم  واإْن  اخل��������ط��������وَب،  اإّن 
ملّ�����������ا ال��������ن��������ب��������اُل ت����������خ����������ّ�ُت ل����ن���������س����اِل����ه����ا  
جم������ب������ورًة ت������ك������ْن  ومل  ال�������������س������ي������وُف،  وك�����������ذا 
ث����������ّم االأ����������س���������ّن���������ُة ب�������ع�������َد ط�������ع�������ٍن ل����ل����ه����دى   
ل������ك������ّن م��������ا ج������ع������َل ال�������ع�������ي�������وَن �����س����ح����ائ����ب����ًا   
خ�������س���ا����س���ًة!      اخل�����ي�����اَم  ح�����رق�����وا  اأْن  ب����ع����ِد  ِم������ن 
ك����اأّن����ه����م        ال��������ط��������اه��������راِت!  وراَء  وَع������������������َدْوا 
������وا، وا�����س����ت����ه����ان����وا. ب��ئ�����س��م��ا     ������بُّ ����َل����ب����وا، و�������سَ �����سَ
اإّن�����������ُه        اأذك�������������������ُر؟!  اخل��������ْط��������ِب  واأيَّ  اآٍه، 
ال�����س��م��ا    اإىل  رم���������اُه  وق��������ْد  ال����ر�����س����ي����ع؟  اأََدم 
اأََف����������ك����������اَن اأك��������������رَم ِم��������ن ح���������س����ٍن واب������ِن������ِه       
ك��������������اّل، ول��������ك��������ْن ح������ك������م������ٌة خ�������ف�������ي�������ْت، ف���ال   
اإخ�����واَن�����ه�����ا  ت��������رى  اإْذ  زي�������ن�������َب؟  اأم�������������س������اَب 
واإْذ   ق������ت������اله������ا،  ب�������ن  ت�����ب�����ح�����ُث  وت����������������روُح 
ق����ل����وُب����ن����ا        امل���������������س�������اُب!!  ه���������ذا  م�������ا  اأّواُه، 
واأك�������������������اُد اأزُع�������������������ُم اأّن�����������������ُه ُم������������ْذ ك����رب����ال 
رق�������ّي�������ٌة اخل���������ي���������اِل  ع������ل������ى  ت�������ع�������نُّ  واإذا 

ك���خ���ف���ِق���ه���ا          ال������ق������ل������وِب  يف  ال�����ت�����ف�����ّج�����ُع  واإذا 
اأّم�����������������ا ب���������ذك���������ٍر ل�����ل�����ع�����ل�����ي�����ل�����ِة ف�����ال�����ّن�����ه�����ى    
ول������������������ذاَك، ف�����ال�����������س�����ّج�����اُد ظ���������لَّ �����س����ح����اب����ًة

ول���������و ال������ب������ح������اُر دم���������وُع���������ه، ب�������ل ����س���ع���ُف���ه���ا    

ق����ل����ي����ُل! ال������ط������ف������وِف  يف  خ������ط������ٍب  ج������ن������ِب  يف 
! ي�����������س�����وُل  وه��������و  االإمي����������������اَن  ������َق  ت������ر�������سُ اأْن 
ال����ت����ه����ل����ي����ُل! وخ���������س����اُب����ه����ا  اأ������س�����ب�����ح�����ْت  اإْذ 
�������س������َرع������ْت ب������ه������ام������اِت ال�������������س������الِة جت���������وُل!
ال�����رح�����ي�����ُل! ج��������رى  اإْذ  زي�������ن�������ُب،  ل�����ل�����دم�����ِع: 
������غ������ِن احل�����������س�����ا ت�����دل�����ي�����ُل ف�����ي�����ه�����ا ع�����ل�����ى �������سَ
ت������ن������زي������ُل! اأ��������س�������م�������اِع�������ه�������م  يف  م�����������رَّ  م���������ا 
ُط��������وي��������ْت ع�����ل�����ي�����ِه م�������ن ال�������������س������الِل ع������ق������وُل!
َم��������ه��������وُل! ف������املُ�������������س������اُب  خ��������ْط��������ٍب  ك����������لَّ  يف 
َع�������َج�������ب�������ًا ف�������ال ت������رم������ي������ِه������ُم ال�����������س�����ّج�����ي�����ُل!
وف���������س����ي����ُل؟! ن������اق������ٌة   – �����س����ال����ح  ق���������وِم  يف   -
ي�������رق�������ى اإل������ي������ه������ا ال������ع������ق������ُل وه����������و ك����ل����ي����ُل
ُم������ث������وُل! ال������ع������ظ������اُم  ال  حل����������ٌم،  ال�����ل�����ح�����ُم  ال 
ك����ف����ي����ُل! ه�������ن�������اَك  وال  ال������ك������ف������ي������ِل،  ك����������فُّ 
حل�������������ٌم، وه�������������ذا ال�����������ّن�����������اُر وال�����ت�����ن�����ك�����ي�����ُل!
ف�����ال�����غ�����ي�����ُث دم��������������ٌع، وال�����������رع�����������وُد ع������وي������ُل!
ف���������������اإذا ف�������������س������وٌل ل������الأ�������س������ى وف�������������س������وُل!
ت����ق����ت����ي����ُل! احل�����������س�����ا  يف  ال�������ت�������وّج�������ُع  واإذا 
ت�����������زوُل! ل�����ي�����������سَ  االأر������������������سَ  اأّن  ل�����ت�����ح�����اُر 
ل������ل������دم������ِع ج��������ال��������ْت ح�����ي�����ث ك����������ان ي������ج������وُل!
ق�����ل�����ي�����ُل!! ذاَك  ول���������ق���������اَل:  ف����ل���������س����ّب����ه����ا، 
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ُعرباُء عنِك 
يا قدُس

جنالء عبد علي عمران

يف و�سط الزحام جمعُت اجنحتي
لتكّون �سربا يف الظالم

اب�سرُت واب�سرت واذا هي اجنحتي
يتغ� ري�سها ..؟

اأراها وقد نزفت منها الدماء 
وتغ� لون ري�سها االبي�س

كل يوم نرى نافخي االبواق
و�ساربي الطبول يزّمرون

وي�سمعون �سجيجهم ريح بلدنا ال�سرقية
تزاحم علينا �سفو حياتنا وبريق امالنا..
ان قلبي يخفق مع قلوبكم وراء اجلدران..

ان هذه اجلدران �ست�سقط
ومن هذه احلجارة �سن�سنع ا�سكاال جديدة
بيٍد كل من مطرقتِه النور واذا ميلُه الريح

فاأنتم طيور ال�سماء الناطقة للظلم
ت�سقط ط�ا بعد ط� ؟
وي�سمت �سوتها ياأ�سًا ..

راأيت ليال تخرق ال�سموع املًا ؟
�سكون عجيب تلجاأ الروح اليه ؟

فانظرا اإيل االن ؟
حينما نرى نظرة طفل تعلو �سراخ االن�سانية

كانت هذه النظرة كالق�س الياب�س
املحرق يف ليل بارد

وكث�ًا ما كان يغم�س عينيه..
وكان الليل يخاطبه ب�سوت..

ويف الوحدة كان ي�سمع مالئكة تناديه ؟
فالقد�س �سجرة مل تقلم اغ�سانها بعد
لكي ت�سمو على اوراق قلبي ال�سامت..
نحن منوت لكي نعطي حياة للحياة ..

وتبقى ا�سابعنا حتوُك من اخليوط ثيابًا ..
نحن باإمياننا �سددنا ازرنا

فاحلقيقة اننا ننظر وال نب�سر ؟
ن�سغي وال ن�سمع ؟

اىل انفا�س البطولة الهائجة ..
اىل �سوت احلق الذي ُاخنق ؟

قبل والدته ..
ان يف قلبي من القوة ما يحملني فوق 

اجنحة اجلهاد..
الأكون للقد�س قد�سًا ..

فانظروا اإيل االآن ؟
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خواطر عن الخلود 
حنان ناظم

 الحسيُن... جماٌل يسحر االفئدة
 ويريح القلوب

هن��اك عن��د باب ال�سدرة وقف،  اأبهره اجلمال، وبان العظيم  ك�سياء القمر ي�سحر االفئدة ويريح 
القلوب، انه حمطة ال�سراحة ال�سم�، ونيل ال�سعادة، فيتجلى بها جمالُه الروحي.. اقرب اأكرث 
واأم�س��َك قب�س��ة بابه، وو�س��ع خده على خ�سبه��ا املعطر، وبداأ يلث��م ب�سفتيه امل��كان، والباب مت�سح 

دموعه بعطف حبيب، وهو يردد:
- اأن��ا خمل��وق ن��ادم على ما�س��ي حياتي ومتقل��ب يف نعماك، وقفُت ي��ا رب عند ب��اب رحمتك اأندُب 
روح��ي ب�سم��ت ي�سبه �سمت املوت..اأرج��وك �سيدي اأدخل علّي ح�سا يبكيني ب��ال ياأ�س، وحزنا فيه 

روح، فحزن الياأ�س، حزٌن ال روح به..
جل���س عن��د حافة الباب، وكاأنه مبناأى عن انظار االخري��ن، واأن�سد دعاءه ب�سعور خفي، كما ين�سد 
النا���س دعاءه��م، حتى بلغت روحه ذروة هيامها، كان وجها لوجه مع فيايف ال�سريح ، وحتت عيون 
د بحديث العي��ون الرقيقة، واو�سمة الدموع املن�سابة  ْوُع تارًة، واأخرى يتهَجّ ال�سم��اوات، ميلوؤُه الرَّ
تغّذي ادمي وجه.. �سعَر وكاأنُه دخَل على قلبِه ح�س من راحة ال�سم�، ح�س اأكيد مل�س ذاته وطابت 
ل��ه نف�س��ه، فبداأ يرتل �سالته ويندب خوفه باأنفا�س عا�س��ق، وابت�سامات ودموع!.. لن يخيفه بعد 
الظ��الم، وال خفافي���س الف�ساد، وال�ساحكون ي�سحكون على اأنف�سهم، لن ُينزل اليهم ولن ُيخطئ يف 
ال�سع��ود، ثم��ة �سقف للتوبة والر�سا يف فيايف النور الذي ب��ان العظيم فيها، لن يركه ينتظر وهو 

يف ف�ساءات قد�سيته، �سيناديه حتما، وي�س� اليه يف كل مكان.. 
توقف واأرهف ال�سمع- النداء يهم�س يف اأذنيه:

- اأن�س��ت وت�س��رف وكاأن��ك تراين قادما م��ن البعي��د �ساأدع��وك.. و�ستاأتي وق��ل ب�سجاعة، عندي 
اخط��اء اري��د ان اع��رف بها.. ان مل تفعل ذل��ك االن �ستكون قد تاأخرت كث�ا ع��ن �سفاعتي، وال 
تعتقد ذلك �سهال ،�سعب ككل �سيء، ولكن ما زال لديك وقت حن تكون واأينما تكون، ان توهج فيك 
ال�س��وء ت�سطع بالر�سا والقب��ول، هنا امامه يف نور اهلل، ير�سد كل حلظات تواجدك، يراقبك عن 

كثب حّريتك.
 اعتقد انه ي�سمع، وي�سعر انه لي�س وحيدا، وانه يرى كل �سيء.. يراكم مثل مراآة نقية، لذا �ساوره 
اخلوف من ان يخطئ، بنظرة ، بكلمة، ب�سك، هذا هو، احل�سن ي�سع نوره يف كل مكان.  انه ال�سالة 
احلزين��ة والفردو���س االأر�س��ي، وال��درب االكرث قرب��ا و�سدقا ل�س��ر ال�سموات، واملحط��ة االلهية 

ال�سراحة القلب..انه يعرف ..اأنت تعرف ..هم يعرفون ان )احل�سن ( مفتاح جنان العاملن.

يف كل ي��وم جت��ول بخاط��ري اف��كار تعتل��ي كتاج م��ن نور 
هامت��ي وهام��ة كل حمب وم��وال، ق�س�س ع��ن ح�سد اهلل 
ال�سعب��ي عن جنود له يف ار�سه ابت نفو�سهم اال ان تخط 
طري��ق املجد باأياديه��ا البي�ساء.. يراعها اف��واه بنادقها 
ومدادها ن��ور االميان واالباء، اأقراأ لهم يف كل يوم ق�سة، 
م��ا هم بب�س��ر وال هم باملالئك��ة قد غ�سل ال�س��وق قلوبهم  
ليجمع��وا كل اال�س��داد، رحم��ة ق�س��وة �سجاع��ة وح��زم 

ولن. 
عل��يٌّ قائدهم له يف كل واقعة ا�س��وة يف البطولة واالباء 
و�سع��وا اقدامه��م حي��ث امره��م حبه��م االزيل فمنه��م 
م��ن ق�س��ى نحبه بع��د ان عان��ق اح��دى احل�سن��ن ومنهم 
م��ن ينتظ��ر لينالهم��ا مع��ًا، كل ي��وم ا�سح��و عل��ى رائع��ة 
م��ن روائعه��م يكتبه��ا قل��م اخلل��د يف كت��اب اهلل االبدي، 
�سرم��دي ان��ت ايه��ا احل�س��د،  هك��ذا اراد ل��ك اهلل، رجال 
اكتم��ل االمي��ان يف قلوبه��م فا�سبحوا ي��رون جنان اخللد 
ب��ن ا�سابعهم فراه��م يت�سابق��ون ملناياه��م ويزدحمون 
عن��د �ساحة ال�س��راب يودع احدهم االخ��ر وعلى �سفتيه 
ترت�سم ابت�سامة اللقاء مرددا )هي واهلل اجلنان( يراها 
بع��ن اميان��ه ويرت�سف من انهارها من ي��د �سيد االو�سياء 
كاأ���س اخللد االبدي، وتغ�سل  دم��وع رفيقه  اكفا �سافحت 
ك��ف قطيع الكفن، يبكيه ال حزن��ا لفراقه بل غبطة له 
واملًا على انه �سبقه اىل جوار رب كرمي، يرفع را�سه الذي 
ال يعرف ان ينحن��ي اال لرب العزة ويرمق بعينيه �ساحة 
الكرامة، و ينه�س ليوا�سل طريق الفداء حيث لقاء �سيد 
ال�سه��داء فهاهن��ا كرب��الء وها هنا راي��ة احلمد بن يدي  

�ساحب الزمان.

حيدر عا�سور
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ب����ل����دي يف  ال�������ط�������ف  ار��������������س  هلل  احل��������م��������ُد 

ب����ط����ال����ب����ه ي��������اأخ��������ذ  ق��������ل  اهلل  م��������ن  ن�������������وٌر 

ي���ر����س���م���ه االل  ن������ه������ُج  احل���������������س�������ارة  دي����������ن 

ا�����س���������س����ه اهلل  ر�����������س����������ول  ال�������ن�������ب�������ي  ه����������و 

ب������ن������و ام��������ي��������ة م���������ا دام������������������وا ودول������ت������ه������م

اب�����������ن ال������ن������ب������ي م��������ن ال�������ع�������ادي�������ن ان�����ق�����ذن�����ا

م�������ن ك�������رب�������الء ال�����ث�����ب�����ات ق�������د �����س����م����ت ُم�����ث�����ٌل

م��������ن احل�������������س������ن م��������ن ال����������راع����������ي الأم�����ت�����ن�����ا

ق�����ت�����ال�����ه�����ُم اب������������������داأ  ان  الأك������������������ره  اأين 

ه���ن���ا ال�����ل�����ع�����ُن  دام  ف�����م�����ا  �������س������دُّ  خ���������اب  ق�������د 

������س�����اح�����ب�����ُه ال������ظ������ل������م  ب������ع������د  هلل  احل�������م�������د 

ك�����م ذاق��������ت ال�����ن�����ا������سُ ك�����ل ال�����ن�����ا������سِ ح��ن��ظ��ل��ه��ا

ه�������و ال�������ر��������س�������وُل ل�����ق�����د ������س�����اع�����ت و�����س����ي����ت����ُه

ك�����اف�����ُل�����ه�����ا ف�����������اهلل  ه������ن������ا  ت�����������س�����ي�����ع  ل���������ن  ال 

ي�������ا ك��������رب��������الُء ف��������اأن��������ِت ال�������ي�������وم م�����در������س�����ةٌ 

م����ع����ت����م����دي ال�����������س�����ب�����ط  ان  هلل  احل��������م��������د 

ن�����ح�����و ال����ف���������س����ي����ل����ة واال�����������س����������الح وال������رف������د

م������������وىًل ف�������م�������وىًل ب������������اإم������������دادات م�������س���ت���ن���ِد

ف������اأوق������ف������ت������ه رج�������������ال ال��������غ��������در وال������ن������ك������ِد

م����ع����ت����ق����دي ال������ظ������ل������م  زوال  ف�����ب�����احل�����������س�����ن 

م������ن ال�����������س�����الل ب����رف���������س ال����ظ����ل����م ي������ا ب���ل���دي

ت������ن������م������ي������ة ب���������������س�������ري�������ة ب��������ه��������ا م������������ددي

ي����ل����ِد مل  ل�������������واله  ل�����ن�����ا  ال�����������س�����م������  حم�����ي�����ي 

ه���������ذا ال���������ن���������داُء م���������س����ى ي�������اأت�������ي ل�����ن�����ا ب����غ����ِد

����س���ن���دي ق�������ل  االم�����������ر  مت���������ام  احل�����������س�����ُن  دام 

االب�����������ِد اىل  �������س������ك  ب��������ال  اجل������ح������ي������م  اىل 

ك������م الق��������ت ال������ن������ا�������سُ ال��������وان��������ًا م������ن ال����ع����ق����ِد

ع����م����ِد ع��������ن  ق�����������ال  ل����ي����ه����ج����ر  ال������ن������ب������ي  ان 

ك����ال���������س����ه����ِد االِل  ف�����ح�����ب  ت������ع������ود  ب�������ل  ق�������ل 

اجل�������س���ِد يف  ال������������روُح  ف���ت�������س���م���و  احل������ي������اُة  ب����ه����ا 

إّن السبَط معتمدي
علي جوده الرفاعي
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تراث كربالء

كربالء  يف  الدموية  باشا  نجيب  حادثة 
وباتفاق كل االطراف اهنا دموية )االطراف 
هي الدولة العثامنية والصفوية والربيطانية( 
ولكن اسباهبا حتاول كل جهة ان تتجنب ما 

ييسء هلا .
الدولة العثامنية وعرب ما تدعيه بوثائقها التي 
باشا  به نجيب  قام  ما  كتبت بارشافها تربر 
باخطائه  ضمنا  اعرتفت  اهنا  من  بالرغم 
نجيب  حممد  توىل   « وثائقها  ذك��رت  فقد 
 � باشا منصب وايل بغداد فيام بني )1842 
1847 م( بعد عيل رضا باشا ،  فقد قىض 
حممد نجيب باشا بكل عنف عىل الثورات 
واالضطرابات التي ظهرت يف كربالء عام 
يف  األح���داث  تلك  وعرفت   ، م   1842

الوثائق باسم )حادثة كربالء( .
وتوترت  األشخاص  آالف  فيها  قتل  وقد 
 ، أخرى  مرة  اإليرانية   � العثامنية  العالقات 
يف  الكائن  االضطراب  فإن  احلال  وبطبيعة 
املجتهدين  نفوذ  زيادة  يف  سببا  كان  املنطقة 
من علامء الشيعة يف املنطقة ، إال أن ما قام به 
نجيب باشا خلق شعورا بأن منطقة كربالء 
وقت  كل  يف  إي��ران  تاثري  حتت  بقيت  التي 
وحني قد عادت مرة أخرى للسيادة العثامنية 
؛ وهبذا وفر نجيب باشا املناخ الالزم للنظام 
، وبالرغم  املنطقة  الذي سيطبق يف  اجلديد 

من أن األخطاء التي وقع فيها نجيب باشا 
أثناء حادثة كربالء كانت ستودي إىل عزله 
من منصبه كوال عىل بغداد ، إال أن إعادته 
لسيادة الدولة يف املنطقة كانت سببا يف بقائه 
دّونته  كام  أخ��رى،  أع��وام  ستة  املنصب  يف 
الوثائق العثامنية، بينام وثائق الطرف االخر 
تقول: »كان السبب املبارش هلذه الواقعة هو 
عصيان أهايل املدينة الذين امتنعوا عن دفع 
الرضائب املجحفة التي فرضت عليهم من 
املدينة  كانت  حيث   ، العثامنية  الدولة  قبل 
غاية  واقتصادي  مايل  بوضع  متّر  املقدسة 
التي  املزرية  احلالة  عن  فضاًل  الصعوبة  يف 

حلقت هبا جّراء اإلمهال وسوء إدارة الوالة 
تزامنت  اإلحداث  هذه  وكل  هلا  العثامنيني 
الذي  باشا  الوايل حممد نجيب  مع تنصيب 
املقاومة  حركات  كل  عىل  بالقضاء  ُكلِّف 
إخضاع  فأراد   ، املقدسة  كربالء  مدينة  يف 
لو  حتى  األشكال  من  شكل  ب��أّي  املدينة 

أّدى به االمر إىل ارتكاب جمزرة ».
عبد  الشيخ  وذكر  جمزرة  ارتكب  وبالفعل 
الفضيلة  شهداء  كتابه  يف  االميني  احلسني 
قالوا:  أهنم  الثقات  الواقعة من  عّمن شهد 
وحتّققنا  احلفارين  وسألنا  القتىل  أحصينا   «
من ذلك فكان عدد القتىل يزيد عىل عرشين 
ألفًا من رجل وامرأة وصبي، وكان يوضع 
يف القرب األربعة واخلمسة اىل العرشة فُيهال 
عليهم الرتاب باِل غسل وال كفن، ووجدنا 
أيب  رواق ح��رم  ال��ذي حتت  ال��رسداب  يف 
من  أكثر  السالم(  العباس)عليه  الفضل 

ثالثامئة قتيل«.
هو  امل��ج��زرة  هل��ذه  احلقيق  السبب  ولكن 
ما  خالف صفوي عثامين أي طائفي وهذا 
اخلليج(«  )دليل  كتابه  يف  ذكره)لوريمر( 
األم��ر،  حقيقة  يف  ب��اش��ا(  )نجيب  لكن 
يكّن  كان  العثامنيني،  ال��والة  كل  وكحال 
للشيعة، والفرس منهم باخلصوص، بغضًا 

كبريًا، فوجدها فرصة إلذالهلم«.

الوثائق العثمانية تبرر والحقائق تقرر
محل  يكون  وبامرهم  وّعاظهم  او  السالطين  يكتبه  الذي  التاريخ 
دراسة لما فيه من تغييب للحقائق في اكثر حاالته ولكن اليهمل 

فحتى التحريف يظهر الحقيقة بمعرفة نقيضه .

حادثة نجيب باشا 
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تراث كربالء

الدين  رجال  و  العلامء  مواقُف  تقتص�ر  مل 
و  األم��ور  عىل  الكربالئيني  واملفّكرين 
املقّدسة  التي ختص مدينة كربالء  القضايا 
مواقف  هلم  كانت  بل  فقط،  العراق  أو 
جلميع  التصدي  و  ال��دف��اع  يف  بطولية 
التي تتعرض هلا األّمة اإلسالمية  القضايا 
يف أيِّ بلٍد كانت . فقد سّجل التاريخ بكلِّ 
كانت  املواقف؛ كوهنا  اعتزاز هذه  و  فخٍر 
إىل  وتدعو  اإلسالمي  الدين  عن  تدافع 
الظلَم  تنبُذ  كانت  كام  والتكاتف،  الوحدة 
والعدوان الذي تتعرُض له الدول العربية، 
االستعامرية  التدّخالت  مجيع  وتستنكر 
املستعمرة  ال��دول  متارسها   كانت  التي 

آنذاك.
اليوم عن موقف الكربالئيني  وسنتحدث 
من االحتالل اإليطايل لليبيا عام 1911م، 
و  امل��واق��ف  ه��ذه  إحياء  إع��ادة  أج��ل  من 

تعريف األجيال هبا.
األوروبية  الدول  آخر  إيطاليا  كانت  فقد 
االستعامري،  التوّسع  جمال  دخلت  التي 
وكانت ليبيا عند هناية القرن التاسع عش�ر، 
يف  العريب  الوطن  من  الوحيد  اجلزء  هي 
الصليبيون  يتمكن  مل  الذي  أفريقيا  شامل 
اجلدد من االستيالء عليه، ولقرب ليبيا من 
إيطاليا أصبحت هدفًا من أهداف السياسة 

االستعامرية اإليطالية.
عام  ليبيا   باحتالل  إيطاليا  قامت  فعندما 
كثرٌي  احل��دث  ه��ذا  م��ع  تفاعل  1911م, 
الدين  ورجال  الكربالئيني  الوطنيني  من 
ردة  أصبحت  حتى  األحرار  من  وغريهم 
الفعل كبرية يف املجتمع الكربالئي، حيث 
فيها  ُألقيت  كبرية  مظاهرات  تنظيم  تّم 
من  الوطنية  والقصائد  احلامسية  اخُلَطب 
الصفوف. وقد  اهلمم وحشد  أجل شحذ 
دعا اخلطباُء و املثقفون يف هذه املظاهرات 
إىل نبذ اخلالفات بني أبناء األّمة اإلسالمية.
مجع  إىل  املتظاهرون  دعا  ذات��ه  الوقت  يف 
عثامنية  لرية  أربعامئة  مجع  فتّم   ، التربعات 
إعانة  لغرض  فقط  املقّدسة  كربالء  من 
التصدي  يف  الليبية  احلكومة  ومساعدة 
هلذه اهلجمة الرشسة, وقد تّم إيداع  املبلغ 
لدى أحد وجهاء املدينة وهو السيد حسني 

الصايف حلني اكتامل مجعها من الناس.
إىل  هيدفون  املجتهدون  و  العلامُء  ك��ان 
من  رقعة  أكرب  عىل  السيايس  الوعي  نش�ر 
مجيع  مواجهة  أجل  من  اإلسالمية,  األّمة 
املخططات االستعامرية التي ترمي للقضاء 

عىل املسلمني يف البلدان اإلسالمية كافة.
العثامين  السلطان  إىل  برقيًة  أرسلوا  فقد 
حمّمد رشيد يف )17 ذي احلّجة 1329ه�- 

ومواجهة  التصدي  إىل  تدعو  1911م( 
والتخيل عن سياسة  املشاريع االستعامرية, 
متثل  الربقية  كانت  حيث  معها,  املهادنة 
وامُلجَتَمَعنِي  املقّدسة  العتبات  موقف 
م��واج��ه��ة  وال��ن��ج��ف��ي يف  ال��ك��رب��الئ��ي 
االستعامر، ومدى تفاعلهم مع مشكالت 
حجم  يدركون  ألهّنم  اإلسالمية؛  البالد 

وأبعاد هذا املخطط االستعامري.
البطولية  و  الرجولية  املواقف  هي  هذه    
يف  وقادتنا  علامؤنا  يسّطرها  ك��ان  التي 
هبا؛  ونعتزُّ  نفخر  والتي  القريب  امل��ايض 
العريب  الصف  دليل عىل وحدة  فهي خري 
اإلسالمية  البلدان  مجيع  يف  واإلسالمي 
احلقيقي  ال��رتاث  متثِّل  الوقت  نفس  ويف 
هلذه األّمة املجاهدة واملحاربة جلميع أهل 
أن  آملني  االستعامر,   و  والعدوان  الظلم 
أهايل  حذو  العامل  يف  املسلمني  بقية  حيذو 
الصفوف  لرصِّ  املواقف  هذه  يف  كربالء 
واحدًا،  جسدًا  اإلسالمية  األّمة  واعتبار 
غري آهبني  بأصوات النشاز التي تدعو إىل 
االستعامر  هلا  هيدف  التي  الطائفية  التفرقة 
السمة  فهذه  اإلسالمية,  األّم��ة  وأع���داء 
من  احلنيف   الدين  هبا  يأمرنا  الوحدوية 
والتصدي  التفكك  من  األّمة  حفظ  أجل 

للمخاطر التي حتف هبا.   

من االحتالل 
اإليطالي لليبيا 

عام 1911م
اإلعالمي حسام فؤاد الموسوي 

موقف 
الكربالئيين 
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ثالثة  إىل  كتابه  املؤلف  قّسم  عام  وبشكل 
لعدد  تفصياًل  منها  األول  يف  رشح  أجزاء، 
وعشب(  نبات   3000( ال�  عىل  يزيد  كبري 
مرتب حسب احلروف اهلجائية، وخصص 
ومعاجلة  الطبية  للوصفات  األج��زاء  باقي 

األمراض املختلفة. 
وما من شك أن جزءًا كبريًا مما كتب »داود 
اليونان  علامء  كتب  عن  منقول  األنطاكي« 
البسيطة«  »العقاقري  كتاب  األخص  وعىل 
للعامل اليوناين جالينوس، وكتاب كناشة يف 
عىل  يغلب  بل  القس،  أهرف  للعامل  الطب 
الظن أن داود مل يرتجم هذه الكتب بنفسه، 
والتعديل  الزيادة  مع  نقلها  إىل  عمد  بل 
العرب، مثل كتايب  من تقدمه هلا من علامء 
أليب  باذين«  واألق��ر  الطب«،  يف  »احل��اوي 
ومل  ه��ذا  ال���رازي...  زكريا  بن  حممد  بكر 
بل  النقل  عند  األنطاكي«  »داوود  يتوقف 
الوصفات  من  العديد  بصنع  أيضًا  ق��ام 
وأتت  األم��راض  بعض  شفاء  يف  وجرهبا 

بنتائج باهرة فضمها إىل تذكرته القيمة.
خطية  نسخة   37 الكتاب  هذا  من  وتوجد 
والبالد  العربية  البالد  مكتبات  يف  منترشة 

األوروبية واهلند والواليات املتحدة وطبع 
خمترص  هي  طبعاته  وأغلب  م��رات  ع��دة 
ووج��ود  مادته  لطول  نظرا  داود  تذكرة 
القارئ  عىل  يصعب  قديمة  مصطلحات 
املعارِص فهمها وقد مّتت ترمجة هذا املؤلف 
واإلنجليزية  والفارسية  والرتكية  لالتينية 

وغريها من اللغات.
األنطاكي يف سطور..

بأنطاكية،  )ولد  األنطاكي  عمر  بن  داوود 
مكة  يف  ه���/1599م،   1008 عام  وتويف 
ولد  الرضير،  بالرئيس  املعروف  املكرمة( 

كسيحًا ثم ًشفي من كساحه. 
بشامل  إدلب  حمافظة  يف  الفوعة  بقرية  ولد 
زار  إليها،  ونسب  بأنطاكية  عاش  سورية، 
والقاهرة  دمشق  بالعلم  لالستزادة  طلبا 
استقر  حيث  ومكة  األناضول  من  وبالد 

تراُث العلماء
كتاب )تذكرة أولي األلباب
 والجامع للعجب والعجاب(

كتاب من تأليف )داوود األنطاكي( ويسّمى أيضًا »تذكرة داود«، ضّمنه مؤّلُفه وصفًا ألهم األعشاب والعطارات 
المتداولة في التجارة والشائعة االستعمال، وشرحًا موجزًا ألهم خواصها الطبيعية والكيميائية مع اإلشارة 

إلى مواطنها وكيفية استخالصها، باإلضافة إلى تأثيرها الوظيفي )الفسيولوجي( ومزاياها الطبيعية. 

32

18

20
18

ي
ان

لث
ن ا

نو
كا



قّوة القلم عند الشريف الرضي

هبا إىل حني وفاته، وكان عاملا بالصيدلة 
والطب.

بعد أن حفظ  أنطاكية إىل مرص  نزح من 
كرئيس  عمل  حيث  الكريم،  ال��ق��رآن 
ونال  القاهرة  يف  والصيادلة  لألطباء 

شهرة عظيمة يف مداواة املرىض.
اإلنجازات العلمية:

وقته  يف  الشائعة  األم��راض  دراس��ة   *
وعمل األدوية التي تعاجلها.

* وضع قوانني الستعامل األدوية املفردة 
لكل  املناسبة  اجلرعات  وتعيني  واملركبة 

حالة ولكل فرد.
والتي  األدوي��ة  صناعة  قوانني  وضع   *
للدواء  املختلفة  األس��امء  عىل  تشتمل 

وال���رديء  احل��س��ن  ماهيته،  ح��ي��ث:  م��ن 
حالة،  لكل  وال��رداءة  احلسن  ودرجة  منه، 
ذكر  األطعمة،  أو  األدوي���ة  مع  التفاعل 
املضار،  الدواء،  ينفعها  التي  البدن  أماكن 
املقدار، بديله إن مل يوجد، مدية الصالحية، 

مكان التصنيع.
* عمل عىل بعض املستحرضات الطبية.

يف  رسالة  الفالسفة،  )حجر  مؤلفاته  من 
الطري والعقاب، كتاب يف استعامل التنجيم 
جممع  الفلك،  علم  يف  نموذج  الطب،  يف 

األنطاكي  داوود  جمربات  البدنية،  املنافع 
ألفّية  املرام يف الطب،  يف علم الطب، غاية 
العالج،  علم  يف  املحتاج  كفاية  الطب،  يف 
أحاديث  حيتوي  النفيس  الطب  يف  كتاب 
فيام  املنتخبة  الدرة  طبية،  نصائح  يف  نبوية 

صح من األدوية املجربة(.

احلديُث عن قوة القلم معروف، فقد أقسم اهللَّ به يف كتابه الكريم، واهتم بوصفه كثري من الشعراء والكتاب، كام نجده يف الفقرات التي 
أثبتها الثعالبي يف سحر البالغة ونقلها احلرصي يف زهر اآلداب، ولكن هنالك من أجاَد يف حديثه عن القلم وتناوله يف شعره، ومنهم 
اجلندي املجهول للشعر )الرشيف الريض( كام وصفه بذلك الكاتب زكي مبارك الذي يقول يف كتابه )عبقرية الرشيف الريض � ج1(: 
إّن إحساس الرشيف الريض بخطر البالغة؛ قاده إىل اإلشادة بقوة القلم وما له من السيطرة عىل الوجود، فحديث الرشيف عن القلم له 
داللة عىل اجتاهاته الذوقية والنفسية، فهو يتحدث عنه حديث املتّيم املشتاق، ويكاد يتغزل فيه وهو جيول فوق القراطيس، وأي سحر 

فات الرشيف وهو يصف قلم الصاحب بن عباد:
لك القلم املايض الذي قرنته                 بجري العوايل كان أجرى وأجودا

إذا انسّل من عقد البنان حسبته             حيوك عىل القرطاس بردا معّمدا
يغازل منه اخلطَّ عينا كحيلة                    إذا عاد يوما ناظر الرمح أرمدا

وإن مّج نصل من دم الرّصب أمحرا      أراق دما من مقتل اخلطب أسودا
إذا اسرتعفته مهة منك غادرت               قوادمه جتري وعيدا وموعدا

أو حني يقول:
لك القلم اجلّوال إذ ال مثّقف                 جيول وال عضب هتاب مواقعه 
سواء عشّيته الّنقس رهبة                        وذو هلذم غّي من الدم رادعه
يلجلج من فوق الطروس لسانه            وليس يؤدي ما تقول مسامعه

وينطق باألرسار حتى تظنه                     حواها وصفر من ضمري أضالعه
إذا اسوّد خطب دونه وهو أبيض            يسّود وابيضت عليه مطالعه

فالرشيف حني يمنح القلم هذه األوصاف إنام يفعل ذلك وهو يتمثل ما صنعة األقالم يف بناء املاملك والشعوب  ويتصور جناياهتا عىل 
التيجان والعروش.
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واكراما  اج��الال  ينحني  البرشية  تاريخ 
سامية  مكانة  من  هلن  بام  النساء  لبعض 
ثانيا  االنبياء  وعند  اوال  وجل  عز  اهلل  عند 
والبرشية ثالثا، ويكون االمتياز االهلي هلن 

بمنحهن فضائل ينفردن هبا .
واملشرتك بينهن مجيعا هي الذرية ، فعندما 
عليه  اسامعيل  النبي  ام  الهنا  هاجر  نقول 
نقول اسيا زوجة فرعون  السالم، وعندما 
الهنا ام مربية وحنون ملوسى عليه السالم، 
النبي  ام  فاهنا  العذراء  مريم  نقول  وعندما 
عيسى عليه السالم، وعندما نقول خدجية 
وعندما  السالم  عليها  الزهراء  ذريتها  فان 
اهل  شباب  سيدي  ام  فاهنا  الزهراء  نقول 

اجلنة عليهام السالم.
العذراء  مريم  امتياز  عند  لنقف  ولكن 
عليها السالم فاهنا كانت نذر امرأة عمران 
هلل  بطنها  يف  ما  ن��ذرت  الهنا  وجل  عز  هلل 
وملا وضعتها انثى قالت اين وضعتها انثى، 
واالنثى ليست مثل الذكر ، فتقبلها اهلل عز 
عز  اهلل  يثبت  وحتى   ، حسن  بقبول  وجل 
نساء  بني  السالم  عليها  مريم  مكانة  وجل 
قومها جعلها تلد من غري ان تتزوج وهذا 
القوم  مما جعلها حديث  لدهيم  امر غريب 
وحمافلهم  جمالسهم  يف  تذكر  واصبحت 
اهلل عز وجل  يربئها  ، وحتى  اهتام  حديث 
عيسى  وجل  عز  اهلل  انطق  مميزة  وجيعلها 

ويثبت  ليدافع  املهد  يف  وهو  السالم  عليه 
طهارة امه ، فنطق عيسى عليه السالم هو 

لتربئة امه مريم عليها السالم .
واما الزهراء فاهنا هدية اهلل عز وجل لنبينا 
خلدجية  واكراما  واله  عليه  اهلل  صىل  حممد 
فجاءت  السالم  عليها  الطاهرة  الكربى 
او  سيد  من  فام   ، منها  اهلل  رس��ول  ذري��ة 
صىل  اهلل  رسول  من  بنسبه  يفتخر  رشيف 
اهلل عليه واله اال ويكون طريقه عن الزهراء 

عليها السالم.
عليهام  ب��ال��زه��راء  ال��ع��ذراء  مريم  عالقة 
لدمغ  ق��راين  اثبات  عالقة  هي   ، السالم 
حممد  نبينا  اب��وة  بحق  املتطفلني  حجج 
للحسنني ، فقد طلب هارون العبايس من 
االمام الكاظم عليه السالم ان يثبت كيف 
االب  من  وليس  االم  من  النسب  يكون 
فطلب   ، لالنثى  وليس  للذكر  فالنسب 
انه  اال  يعفيه،  ان  السالم  عليه  االمام  منه 
القران ، فقال عليه  ارص وطلب دلياًل من 
وَب  تِِه َداُووَد َوُسَلْياَمَن َوَأيُّ يَّ السالم )َوِمن ُذرِّ
لِ��َك  َوُي��وُس��َف َوُم��وَس��ٰى َوَه���اُروَن ۚ َوَك��َذٰ
َيٰى َوِعيَسٰى  ا َوحَيْ َنْجِزي امْلُْحِسننَِي *  َوَزَكِريَّ
هارون  فقال  ؟  عيسى  أبو  من   ) َوإِْلَياَس 
بذراري  أحلقه  إنام   : فقلت  أب  له  ليس   :
األنبياء من طريق مريم ، وكذلك أحلقنا اهلل 

تعاىل بذراري النبي من امنا فاطمة .

السالم  عليها  العذراء  مريم  معاجز  ومن 
عندها  وجد  زكريا  عليها  دخل  كلام  انه 
امْلِْحَراَب  ا  َزَكِريَّ َعَلْيَها  َدَخَل  اَم  )ُكلَّ رزقها 
َذا  َوَجَد ِعنَدَها ِرْزًقا ۚ َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّٰى َلِك َهٰ
َمن  َيْرُزُق   َ اهللَّ إِنَّ   ۚ  ِ اهللَّ ِعنِد  ِمْن  ُهَو  َقاَلْت   ۚ

َيَشاُء(
 عن أم أيمن أهنا قالت : مضيت ذات يوم 
الزهراء ( عليها  إىل منزل موالت ) فاطمة 
السالم ألزورها يف منزهلا وكان يومًا حارًا 
من أيام الصيف فأتيت إىل باب دارها وإذا 
الباب  شقوق  من  فنظرت  مغلق  بالباب 
نائمة  السالم  عليها  الزهراء  بفاطمة  فإذا 
الرب  تطحن  الرحى  ورأي��ت  الرحى  عند 
وهي تدور من غري يد تديرها واملهد أيضًا 
إىل جانبها واحلسني نائم فيه واملهد هيتز ومل 
أر من هيزه ورأيت كفًا يسبح اهلل تعاىل قريبًا 
السالم  ( عليها  الزهراء  فاطمة   ( من كف 
...يقول عن هذا رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
قوت  عنها  يطحن  ملكًا  اهلل  فوكل  وآل��ه( 
عياهلا وأرسل اهلل ملكًا آخر هيز مهد ولدها 
) احلسني ( لئال يزعجها من نومها ووكل 
اهلل ملكًا آخر يسبح اهلل عز وجل قريبًا من 
كف  )فاطمة الزهراء ( عليها السالم يكون 

ثواب تسبيحه هلا ألهنا )فاطمة(.
هكذا هن سيدات نساء العاملني!

مقاالت

ومريم العذراء
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مقاالت

مواقف  كثريا  تتناول  الغربية  الصحف 
وكيفية  العراقية  لالزمة  السيستاين  السيد 
التعامل معها ومع كل بيان او موقف للسيد 
السيستاين حتلل صحف الغرب طبيعة البيان 
 ، الكريمة  شخصيته  عىل  الضوء  وتسلط 
مثال كتبت احدى الصحف االمريكية مقاال 
السيد  العظمى  اهلل  آية  »مبدا  عنوان:  حتت 
عيل السيستاين« ذكرت فيه  »يف حني أن آية 
الغالب يسعى إىل  السيستاين ال يزال يف  اهلل 
واسع  ظله  اهلل،  كلمة  يف  والسالم  الراحة 
املستمرة  العراق، ونصائحه  ويمتد عىل كل 
للعراق ، يف حني استمر الكثريون يف قياس 
خالل  م��ن  وإب��رازه��ا   ونفوذهم  ثرائهم 
السيستاين  اهلل  آية  يكن  مل  اإلعالم،  وسائل 
واستخبارات  التقوى،  من  أكثر  إىل  بحاجة 

القلب للوصول إىل املاليني«. 
السيستاين  عيل  السيد  أن  إىل  املقالة  وتشري   
وضع »املرجعية كمؤسسة مدنية« ، وذكرت 
يرغب  »وال  و  للفساد«،  »حساسيته  كذلك 

»جتنب  و  التسييس«،  »جتنب  و  لإلطراء«، 
حقوق  »دع���م  و  وامل��ن��اف��س��ة«،  ال��ت��ع��رض 
اإلن��س��ان وح��ري��ة األدي���ان األخ����رى«، و 
الشخيص  »السلوك  وحكمته«  »معرفته 
واألخالق والصدق والتواضع واالعتدال« 
الرئييس  املصدر  باعتبارها  هبا  االعرتاف  تم 
هلذا  والشخصية.  احلكمة  يف  وقوته  لقوته 
السيد  العظمى  اهلل  آي��ة  أصبح  السبب، 
الروحي  والزعيم  الشيعة  مرجع  السيستاين 
أي  له  تكون  أن  دون  العراقي،  للشعب 

سلطة سياسية.
العظمى  اهلل  آية  »سلطة  أن  املقال  وأضاف   
التعرض  ع��ن  تنشأ  ال  السيستاين  السيد 
التقليدي أو التدخل السيايس واالقتصادي 
شيئا  يفعل  ومل  املافيا،  تشبه  أع��امل  أي  أو 
جلعل نفسه شخصا قويا وال يتنافس مع أي 
أي  لديه  ليس  أنه  من  الرغم  عىل  شخص، 
من  الرغم  وعىل  سياسية،  سلطة  أو  جيش 
أنه ال يملك إمكانية احلصول عىل األموال، 

فإن آراَءه قد محلت وشكلت سياسات ليس 
ال�  فعىل مدى  لغريه،  العراق ولكن  فقط يف 
37 عاما املاضية عاش آية اهلل السيستاين يف 
نفس املنزل املستأجر املتواضع، ليس له ثروة 
عىل اسمه، ومستمع جيد وعقل فضويل ال 
يزال، آية اهلل السيستاين جيسد حسن اخللق، 

واللطف من القلب ». 
وعن ما قام به السيد السيستاين سنة 2004 
يقول  حينها  يف  النجف  ازم��ة  بخصوص 
الرشق  يف  املحللني  كبري  كاتزمان،  كينيث 
الكونغرس:  يف  البحوث  لدائرة  األوس��ط 
»بدون السيستاين، مل يكن لدهيم حل ألزمة 

النجف«.
وخبري  كبري  زميل  وهو  بارام،  أماتزيا  وقال 
إن  للسالم،  األمريكي  املعهد  يف  عراقي 
العميق  باالمتنان  يشعرون  الشيعة  غالبية 
للسيستاين ملنع األرضار التي حلقت بالروضة 

املقدسة لإلمام عيل وملدينة النجف.
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تنمية بشرية

عصيُر الكتب.. 

* الدنيا مثلام تريد أنَت، وما حتلم أن حتققه فيها، وليس مثل ما يريدُه أو يقوله لَك الناس.
* ليَس دائاًم أن تكوَن نسخة عن أسالفك، أو مثل ما األهل واملحيط تتوّقع لك، وتذّكر عندما ختّطط ضْع توّقعات الناس جانبًا.

* رأي الناس فيَك ما هو إال ضياع وقت، فلو كان عندهم يشء مفيد ومهم لكان األوىل أن يعملوا به ويطّبقوه عىل أنفسهم.

اقرأ وســتغّير طريقة تفكيرك في الحياة

تلبية احتياجات الجيل 
الحالي دون إهدار حقوق 

األجيال القادمة

اإلنتاج  زيادة  هي  العام  بمفهومها  التنمية 
يف  للمسامهة  اإلنسان  مهارات  وتطوير 
آخر  مفهوم  وهناك  اإلنتاج،  هذا  زي��ادة 
املستدامة(،  )التنمية  يسّمى  عنها  مشتق 
يعني  اجتامعي  اقتصادي  مصطلح  وهو 
إىل  اإلنتاج بطرق ال تؤدي  تطوير وسائل 
استمرار  الطبيعية لضامن  املوارد  استنزاف 

اإلنتاج لألجيال القادمة.
مفهوم  أّن  املجال  هذا  يف  خمتصون  ويرى 
اإلنسان  يعترب  املستدامة  البرشية  التنمية 
فاعاًل أساسيًا يف عملية التنمية وليس جمرد 
مستفيد من منتجات التنمية دون مشاركة 

نشيطة فاعلة. 
املستدامة  التنمية  عملية  م��رسح  إّن 
والنبات  اإلن��س��ان  بمكوناهتا  البيئة  هو 
مصادر  فيها  بام  واهلواء  واجلامد  واحليوان 
ونحن  املتجددة،  وغري  املتجددة  الطاقة 
موارد  هي  املوارد  هذه  من  كثريًا  أن  نعلم 
تتناقص وخاصة  أهّنا  بمعنى  متجددة  غري 
احلاجة  تتضاعف  الذي  الطاقة  بموضوع 

يسبقه  الذي  اليوم  من  أكثر  يوم  كل  إليها 
وكان للثورة الصناعية األثر األكرب يف زيادة 
الطلب عىل الطاقة واملواد األولية، وتقّدم 
أحدث  مّما  اهلواء  تلوث  إىل  أدى  الصناعة 
يف  الغازات  نسب  بتجانس  كبريًا  خلاًل 
الغالف اجلوي وأصبحت الكرة األرضية 
مهددًة بارتفاع حرارهتا مما يؤدي إىل ذوبان 
الثلوج يف القطبني وبالتايل ارتفاع منسوب 
البحار والذي هيدد بغمر مساحات واسعة 

من األرض . 
الصناعية  ال��دول  تنبهت  األسباب  هلذه 
بام  البيئة  عىل  املحافظة  أمهية  إىل  الكربى 
مصادر  تعدد  بسبب  اجلوي  الغالف  فيه 
بالبيئة  اإلرضار  إىل  ت��ؤدي  التي  التلوث 
للدول  ملزمة  قوانني  إقرار  إىل  وعمدت 
مبدأ  ون��رش  التلوث  عمليات  من  باحلد 
األرض  بقمة  وذل��ك  املستدامة  التنمية 
التي عقدت عام 1992متخذًة اخلطوات 

التالية: 
* مساعدة املجتمعات الفقرية عىل تطوير 

عنارص  تدمري  من  ملنعهم  دخلهم  مصادر 
البيئة من حوهلم. 

منطقة  لكل  املالئمة  املشاريع  تشجيع   *
حسب ظروفها البيئية.

واملجتمعية  الفردية  املبادرات  تشجيع   *
إلقامة املشاريع التي تالئمهم. 

* تطوير مهارات املجتمعات الفقرية لرفع 
مستوى حياهتم ومعيشتهم. 

اإلنسان  بني  ما  مشرتكة  مصلحة  خلق   *
والبيئة بحيث ترتبط البيئة بارتفاع مستوى 

حياته. 
الطاقة  حول  الوعي  زيادة  عىل  العمل   *
الشمس  وطاقة  الرياح  كطاقة  املتجّددة 
االعتامد  من  التقليل  أج��ل  من  وغريمها 
)النفط  األح��ف��وري  الطاقة  مصادر  عىل 
اخلام والفحم احلجري( املتناقص وأصبح 
التي  الدولية  املشكالت  للعيان  ظاهرًا 
كمصدر  ال��ب��رتول  عىل  االع��ت��امد  يسببها 

رئييس للطاقة.

التنميُة 
المستدامة..

36

18

20
18

ي
ان

لث
ن ا

نو
كا



تنمية بشرية

األن��اض��ول  جامعة  يف  ال��ب��اح��ث  ي��ق��ول 
ل��ه حول  ب��ريس��ون يف دراس���ة  ه��ول��وك 
الصحافة  يف  العمل  وظ��روف  مؤهالت 
2011:«م���ن  ع��ام  ن��رشت  اإللكرتونية 
والتوازن  والدقة  املصداقية  أن  املعروف 
التي  الصحفي  العمل  أساسيات  م��ن 
املالزمة  الرسعة  مع  بدورها  تتعارض 
للصحافة اإللكرتونية، حيث تعد األخبار 
العاجلة مفتاحا للنجاح يف الصحافة، وإىل 
بحيث  فيها  األخطاء  بعض  تتقبل  ما  حدٍّ 

مصداقية  ولكن  مالحظتها،  فور  ل  ُتعدَّ
املصدر املستخدم رشط أسايس ال يمكن 
التهاون فيه حتى مع الرسعة، وهنا تكمن 

املشكلة«.
املستخدمة يف الصحف  فمصادر األخبار 
اإللكرتونية غالبا ما تكون مواقع وكاالت 
األنباء عىل اإلنرتنت أو الصحف، حتى إن 
الكثري من الصحف اإللكرتونية ال تكلف 
كثرية،  م��رات  املصدر  ذك��ر  عناء  نفسها 
وهذا غري أخالقي من جهة، ويزعزع ثقة 

اجلمهور باألخبار من جهة أخرى.
بالتحّقق  مطالبًا  اجلمهور  أصبح  لقد 
عرب  إليه  ترد  التي  املعلومات  صدقية  من 
اإلنرتنت، وإثقال كاهله بعبء التثبت من 
صحة ما ينرش من أخبار وتقارير مما سبب 
مشكلة حقيقية، إذ ال يفرتض يف اجلمهور 
الصحيفة  يقرأ  فهو  املهمة،  هبذه  يقوم  أن 
ليحصل عىل معلومة دقيقة وصحيحة ال 

ليتأكد من مدى صحتها ودقتها.

* الكثريوَن يريدون منَك أن تكون ناجحًا، لذا كن ناجحًا ومتفوقًا وعنرصًا فاعاًل باحلياة، ليس النجاح.. وإنام االستمرار بكسب 
النجاحات املتتالية.

* ال ترتّدد أبدًا يف اإلقدام عىل أي مرشوع، فأنت سوف تتعّلم الكثري من الدروس وختترب جتارب خمتلفة.
* ال تقْس حياتك بام متلكه من املال، فاملال ال يصنع وحده النجاح، بل النجاح هو من جيلب لك املال.

* يف حياتك ستلتقي بالكثري، بعضهم يدعمك وآخرون يريدون إفشالك، املهْم أن متنَح وقتًا أكثر للداعمني والذين يقفون إىل جانبَك.
* تعّلم أن تقول ال )ال كبرية( ألي يشء ال يناسب طموحاتِك.

* ال هيم كيف يراك الناس، بل كيف ترى أنت نفسَك.
* يف هذه احلياة لديك فقط خياران، إما أن تكون حماربًا أو ضحية، وال يوجد خيار ثالث بينهام، أدعوَك أن تكون حماربًا قويًا.

 هل تتعارضان في الصحافة اإللكترونية؟

السرعة والدقة
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الحسين ..مدرسة قائمة مع الحياة  غفران كامل 
مدرسة سيد الشهداء مدرسة عريقة وعميقة، 
فهي متد اإلنسان بالدروس وامُلثل النابضة 
باحلياة والتي يرسها إلينا اإلمام الشهيد 
س��واًء  املعتمة،  دروب��ن��ا  ي��يضء  كي 
بسريته أو وصاياه التي جرت عىل 
ودرر  منظومة  آللئ  كأهنا  لسانه 
من  ك��ان  هنا  م��ن  مكنونة، 
األجدى واألجدر بنا مجيعًا 
املعني  م��ن ه��ذا  االن��ت��ه��ال 
املعطاء الذي هيذب النفوس 
ويشحذ اهلمم وينمي الوعي 
إىل  شوطًا  باإلنسان  ويدفع 
ال  العجالة  ه��ذه  ويف  األم���ام، 
من  شيئًا  نقتبس  أن  إال  يسعنا 
فمن  الثّر..  الكالمي  تراثه  جممل 
التي  العسجدية  وص��اي��اه  ب��ني 
التاريخ وسجل كلامهتا  لنا  حفظها 
قوله  ن��ور  م��ن  ب��أح��رف  الناصعة 
الدنيا،  عبيد  )الناس  السالم(:  )عليه 
ما  حيوطونه  ألسنتهم  عىل  لعق  والدين 
قّل  بالبالء  حّمصوا  فإذا  معايشهم،  دّرت 
الّدّيانون(. لقد أصاب أبو عبد اهلل)عليه 

احلقيقة  كبد  أطلق السالم(  عندما 
الكلامت  ت ه��ذه  ا ذ

امل������ع������اين 
لفسيحة  ا

لدنياهم  عبيد  هم  فالناس  الغزيرة،  والفوائد 
يفنون أثمن ما يملكون يف سبيلها، إذ يقدمون 
الزائلة،  الدنيا  أعامرهم كي يطلبوا نعيم احلياة 
عندما  السالم(  )عليه  اإلمام  وصف  أمجل  فام 
إىل  املقصود  خالله  من  ُيقرب  مثاًل  يرضب 
األذهان، وُيسهل قبول الفكرة من ِقبل املتلقي 
فهو يريد أن يقول: إن العبد يبذل ما يف وسعه 
يقتضيه  ما  وهذا  سيده،  مرضاة  ألستحصال 
واألعمى  التام  االنقياد  وهي  العبودية  مفهوم 
حّد،  عند  توصد  ال  التي  املطلقة  والطاعة 
اجلزء  أما  األسف،  شديد  له  يؤسف  مما  وهذا 
السالم(  العسجدية)عليه  مقولته  من  الثاين 
دّرت  ما  حيوطونه  ألسنتهم  عىل  لعق  )والدين 
إذ  كذلك  هو  احلال  واقع  بالفعل  معايشهم( 
قد  وكأهنم  وزه��ادًا،  عبادًا  الناس  بعض  نرى 
اخللق  لباس  ولبسوا  احلياء،  ب��دروع  تدرعوا 
الذاتية  مصاحلهم  مُتس  إن  ما  ولكن  الرفيع، 
عىل  تكون  عندما  األقل  عىل  أو  الشخصية  أو 
ألواهنم  ي��غ��ريون  ت��راه��م  م��ا  رسع��ان  املحك 
بعُد  وه��م  املظاهر،  ه��ذه  خ��الف  ويظهرون 
درت  ما  ويستغلونه  الدين-  -أي  )حييطونه( 
الدنيوية  ومكاسبهم  ومصاحلهم  معايشهم 
الرخيصة، أما اجلزء األخري من مقولته الذهبية 
االختبار  مرحلة  عن  السالم(  )عليه  عرب  فقد 
التي ُيميز اخلبيث هبا من الطيب وهي الغربلة 
والتمحيص بالبالء، وهذا ما ُجبلت عليه احلياة 
التي هي دار بالء، فمرحلة التقلبات الصعبة 
جيتازها أهل القلوب القوية ال سواهم، 
لنا  يرسها  التي  املقولة  فهذه 
اإلمام احلسني)عليه السالم( 
ع���ن ع���الق���ة اإلن���س���ان 
ب��دن��ي��اه هل���ي ج��دي��رة 
وبالتأمل  النظر  بإدامة 
يتغلغل  والتدبر حتى 
ويتعمق مفهومها يف 

الدواخل.

المشاركات 
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حني  غصاته  جت��رع  يمكن  ال  مر  ال��واق��ع 
منهم  بدعوٍة  العلامء  مقاعد  اجلهال  يتوسد 
الطبيعية  العلمية  للقوانني  خيضع  الَعامل  ان 
تدخل  دون  العامل  هذا  تكون  بسببها  التي 
متغريات  وتضفي  توازناته  حتفظ  خفية  يد 
التغيريات  وما  واألخر  احلني  بني  جديدة 
بحتة..   علمية  نتائج  اال  برأهيم  الواقعة 
ليمزج  رغبته  عىل  الثقافة  املدعي  فربمج 
عصارة السنني بعصارة احلداثة غري الواقعية 
حتقيقا لرغباته وتفنيدا لتلك العلوم السامية 
التي نطقت ذهبا وعسكرت جاللة وقدرة 
..  اهلواية التي استهوهتا مججمته الصغرية 
حسب  الثقايف  باملنظور  طفرة  اال  تكن  مل 
الثقافة  حدودية  اخرجت  التي  نظريته 

لتتحول  امل��أل��وف  الطريق  عن  ونظامها 
ويدافع  بل  يتنفسها  خياليات  اىل  مفاهيمه 

عنها ويؤسس هلا .. 
النقد  متناسني  امل��زاج  عىل  احل��روف  خَط 
والنقاد لتنتج جمموعة نظرياته علام الهوتيًا 
اله  فصار  الطبيعة  ال��وان  مزج  اله  ب��دون 
الصدفة !!  فكم هي مأساة ان نجد هكذا 
عقول تدعي العلمية حترك جمتمعات بدعوة 
علم  فيها  يكن  مل  والعقل،  للفكر  مضادة 
العلوم  بجملة  ناقشني  سوى  حكمة  وال 
متناسني ان الكاس الذي ملئ بالعلم ليس 
له مسبب اال اهلل وبنهاية املطاف سيجد اهلل 
امللحد  استخدمها  التي  التعابري    . هناك 
عدد  بأكثر  ليظفر  اخليال  ُنسج  من  نسيٌج 

الضوضائية  احاديثه  تفرحهم  ممن  ممكن 
مع  رب��ط  أي  ب��دون  املتشعبة  العشوائية 
 ، يتبناها  التي  العلوم  جلملة  العام  املفهوم 
فهي جمرد ربٌط للواقع احلقيقي بال واقع . 
التي مل جيد  الشيطانية  فقط حتقيقنا لرغباته 
التي  املغلوطة  احلرية  هلا أي رشعنٍة سوى 

تبناها. 
مل يكن يف يوم من االيام للتسامي االنساين 
طبيعة  انام   ، التوحيد  مع  عكسية  عالقة 
العبادة  منهج  تنتهج  الفطرية  االن��س��ان 
اهلل  هو  االول  النعمة  لصاحب  والطاعة 
ِفْطَرَت  َحنِيًفا  يِن  لِلدِّ َوْجَهَك  }َفَأِقْم  تعاىل 
تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها { ]الروم: 30[،  ِ الَّ اهللَّ
والعلامء  االوىل  بالدرجة  املثقفني  فعىل 
املجتمع  توجيه  ع��ىل  العمل  املختصني 
فهم  شبابه  وخاصة  رصينًا  واقعيًا  توجيهًا 
صاحب  متكن  اذا  خمتلف،  ملستقبٍل  بوابٌة 
له  عقوهلم  خُيضع  ان  من  االس��ود  الفكر 
فنحن مقبلون عىل ازماٍت ال يمكن حّلها.. 
خاص  بشكل  امللحدين  املفكرين  فأغلب 
يدعون دعواهم بأهنم ال يدعون اىل الدماء 
يفعلها  ان  اهلل  معاذ   – القران  يفعل  كام 
ال  االس��ود  الدموي  فاإلرهاب   - القران 
وإنام  يمثله  االس��الم  وال  االس��الم  يمثل 
حلفظ  هو  االس��الم  له  دع��ا  ال��ذي  اجلهاد 
مذاهب  كانت  مهام  وال��وط��ن  الشعب 
والتعدي  االعتداء  وليس  دينه  او  الشعب 

عىل الناس .. 
وعليه وجب ان نأخذ بعني االعتبار تلك 
من  وح��اول��وا  طرحوها  التي  النظريات 
فأهم  االنسانية  العقائد  رضب  خالهلا 
االنسانية  الفطرة  عنه  احلديث  يمكن  ما 
يستحق  اله  بوجود  االنسان  قلب  وتعلق 
حممد  دعوة  اظهرتُه  وما  والعبادة  الطاعة 
اخللق  واله( من خصال  اله عليه  و  )صىل 
انموذج  تعكس  التي  والعبادات  الرفيع 

االنسان املسلم املعتقد بسالمته عقيدته .

المشاركات

التسامي االنساني 
والخيال المريض

 حسين علي الشامي
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أسرة ومجتمع

أنفال عبد الباسط 

كيفية  تتقن  أرسة  إىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن 
االستفادة من كل ما يتاح هلا بطرق سليمة 
تقارب  أجل  من  تنموية،  واستخدامات 
بعض،  حول  بعضهم  والتفاف  أفرادها 
القيام  منهم  ف��رد  لكل  يتيح  وبأسلوب 
وبوعي  احل��ب  من  بكثري  كاماًل  ب��دوره 
كثرت  وقتنا  ففي  يقوم،  ما  بأمهية  ت��ام 
املسؤوليات  تنته  مل  ولكن  التسهيالت، 
إذًا  فكيف  كأفراد،  عاتقنا  عىل  تقع  التي 

بكوننا أرسة؟
عاتق  ع��ىل  تقع  األرسة  مسؤولية  إن 
منهام  كل  هيتم  أن  جيب  ل��ذا  الوالدين، 
بكيفية االستفادة من التكنولوجيا من أجل 
أن يتناسب مستوى الطفل األخالقي مع 
حداثة جيله ورسعة وقته، جيب ان تكون 
عىل  الوالدين  بني  متجانسة  حركة  هناك 

معهم  التعايش  وكيفية  أبنائهم  مشاركة 
عىل اهنام قدوة. فاألطفال حياكون آباءهم، 
تقريب  التكنولوجيا كلغة  جيب استخدام 
ووسيلة  للمعلومة  وتقريب  للتواصل 
الرقابة  غرس  ثم  ومتابعة  برقابة  للتسلية 
لكل  أن  فكرة  وغرس  الطفل،  يف  الذاتية 

أداة وجهني فليخرت ما ينفعه ويرتقي به.
التكنولوجيا  ه��ذه  اخت���اذ  علينا  جي��ب 
فاألرسة  كعدو،  وليس  مساعد  كحليف 
الذكية هي التي تبني قواعدها عىل أسس 
مجيل  الربامج  استخدام  فتعلم  املعرفة، 
واألمجل منه هو بقاؤنا حارضين بأذهاننا 
بعضنا  منشغاًل  فقط،  بأجسادنا  وليس 
عن بعض بعوامل افرتاضية، فقد أصبحت 
وخاطفة  لألوقات  سارقة  الربامج  تلك 
يصلون  مستخدميها  وبعض  للعالقات، 

البعيد، ويرتكون من هو جالس بجانبهم، 
يتحدثون ويعربون ملن ال يروهنم ويرتكون 
الوسائل  أبواهبم، تلك  أمام  ينتظرون  من 
قتل  أجل  من  استخدامها  حالة  يف  مفيدة 
أفراد  ومشاركة  الوقت،  وتقريب  املسافة 
ومشاعرهم،  اجلميلة  حلظاهتم  يف  االرسة 
وليس ليدخل من خالهلا االغراب بيوتنا 
منا،  جزء  وكأهنم  تفاصيلنا  عىل  ويطلعوا 
تريد  التي  ف��األرسة  بخلقنا،  ختلقوا  وقد 
لنفسها احلياة تأخذ من كل يشء ما يبقيها 
االحتفاء  أمهية  يدركوا  أن  جيب  بسالمة، 
بلحظاهتم السعيدة بقلوهبم قبل أن يوقفوا 
اللحظة من أجل صورة، فبعض األفراح 
األب��ن��اء  توعية  جي��ب  للعرض،  ليست 
جيدوهنا  التي  املتع  بعض  أن  وإرشادهم 
بعض  خلف  وأن  مؤقتة،  الوسائل  هبذه 
مجاهلا،  يكتمل  مل  مشوهة  وجوها  الصور 
فأحيانًا  الواقع،  يمثل  ينرش  ما  كل  وليس 
الدنس، فهذه  بريئًا من  الواقع  يكون هذا 
وما  افرتاضية،  عوامل  إال  ليست  بالنهاية 

يبحثون عنه جيب أن خيلق يف منازهلم.

األسرة في عصر 
التكنولوجيا
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الثالثة قد اختزل  قد يكون عرص األلفية 
كان  التي  واألدوار،  املهامت  من  العديد 
»الثورة  عهد  وكأنام  البرش،  هبا  يقوم 
أكثر  جديد  بثوب  ع��اد  قد  الصناعية« 
اليوم  عرصنا  يتفق  قد  ولكن  ت��ط��ورًا، 
أمهية  من  بالتقليل  ق��ام  بأنه  سابقه  مع 
اإلنسان  ذلك  فتحّول  البرشي،  اجلهد 
حوله  يتحرك  عامل  يف  »مراقب«  ملجرد 
يكاد  حتى  عالية،  وديناميكية  برسعة 
التحّول الرسيع  اإلنسان ال يشعر بذلك 
تنتقل  أن  الطبيعي  من  وكان  ب��األدوار. 
اأُلرسي،  البناء  إىل  ال��ت��ط��ّور  ع���دوى 
فاملكّون  أرك��ان��ه.  »اه��ت��زت«  وبالتايل 
عن  »تعلياًم  يصبح  أن  اقرتب  التعليمي 
ُبعد« من دون احلاجة للتواصل البرشي 
»احلقيقي«، فأصبحت »الشهادات« جمرد 
أوراق، واملراحل التعليمية سنوات متيض 

تعويضه  تم  العاطفي  واملكّون  أكثر،  ال 
من خالل »األصدقاء يف مواقع التواصل 
االلكرتوين«، فتهّمشت معاين »العاطفة« 

وتم تزييفها.
للرتبية  األساسية  املكونات  فأصابت 
عديد  حتتها  يندرج  كان  التي  األرسي��ة، 
اآلن  هبا  يقوم  التي  واألدوار  الوظائف 
»ج��ي��ٌش« م��ن امل��ؤس��س��ات واألف����راد 
»الناتج«  فكان  التكنولوجية.  واألدوات 
»اخللطة  تنقصها  أرسي���ة  شبه  تنشئة 
السحرية«، التي ال يتقن رسها إال األرسة 

نفسها.
والتطور  التكنولوجيا  نلوم  ال  نحن 
اآللة  تلك  لكن  واحل��ض��اري،  العلمي 
لتبعثر دور األرسة،  التكنولوجية مل تأت 
هي  األرسة  تكون  أن  بد  ال  كان  حيث 
وتوّظفها  التكنولوجيا  تلك  يدير  من 

التكنولوجيا  تقوم  أن  ال  خدمتها،  يف 
بفرض نفسها عىل البناء برشي، فالعالقة 
األرسية ال حتتاج آلة أو خُمرتعًا، بل حتتاج 
بيئة مليئة بالعواطف واملشاعر والرتاحم 

واملحبة تطبيقًا للحياة الفطرية السليمة.
أهيا اآلباء واألمهات، يا من متتلكون رّس 
األرسية،  الرتبية  يف  السحرية«  »اخللطة 
ممكنة،  فرتة  أطول  أبنائكم  مع  اجلسوا 
يف  شجعوهم  نشاطاهتم،  ش��ارك��وه��م 
واقرتبوا  جيدًا  إليهم  أصغوا  إنجازاهتم، 
حافظوا  املدريس،  عاملهم  ادخلوا  منهم، 
منها.  أكثروا  بل  العائلية،  اجللسات  عىل 
استعارهتا،  أو  فالرتبية ال يمكن رشاؤها 
وأدوات،  وكلامت  نظريات  ليست  فهي 

بل سلوك مرتبط بمشاعر حقيقية.

البناء اأُلسري وسر 
الخلطة السحرية

  عبد الفتاح ناجي 

أسرة ومجتمع

41

18

20
18

ي
ان

لث
ن ا

نو
كا



دائام بعض اصحاب البقالة يعرضون اجليد وخيفون غريها وهذا 
االمر اصبح طبيعي جدا ، ولكن امللفت للنظر ان بعض املحالت 
تعرض خرضوات وفواكه تالفة وال اعلم من هو الذي يشرتهيا ؟ 
فيقومون  سليم  غري  بشكل  وخمزنة  مستوردة  منها  البعض  ان  بل 
ببيعها بثمن زهيد الهنا عىل وشك التلف ، هذا يوحي بان هنالك 
تكون  اهنا  الشديد  ولالسف  بضاعة  هكذا  تشرتي  فقرية  طبقة 

مصدرا لبعض االمراض .
واملتعارف ان اجلهات الصحية تراقب املطاعم وحمالت الرشابت 
اسواق  يف  ج��والت  للصحة  تكون  ان  ونامل  نرى   ، واملقاهي 

اخلضار حتى متنع عرض التالف منها وضامن سالمة املواطنني .

دواُم السعادة
 في هذه الصالة

حقوق  عىل  تتجاوز  ال  ح��دود  وف��ق  تكون  املعتدلة  احلرية 
االخرين وهنالك من يمنح نفسه حدودا عىل حساب االخرين 
مثال ذلك ظاهرة كثريا ما تصادفنا يف حياتنا اليومية ، جمموعة 
الغناء والبعض  يقودون سياراهتم وخترج منها اصوات  شباب 
بحيث  عال  وبصوت  حسينية  اهنا  اساس  عىل  ردات  اصوات 
غري  بحركات  يقوم  منهم  والبعض   ، امل��ارة  املواطنني  يزعج 
سليمة داخل السيارة مع الضحك بطريقة غري الئقة اضافة اىل 
وعدم  الضياع  اىل  الصورة  هذه  لتوحي  ذلك  اىل  وما  التصفيق 

احرتام االخرين .
االخالق  نعم  االخ��الق  هو  ترصفات  هلكذا  ال��رادع  القانون 
ومن ثم التوعية من قبل اجلهات التي لدهيا منافذ اليصال ثقافة 

التوعية واحرتام الذوق العام 

الزالت بعض املدارس طالبا ومعلمني يشكون من قلة املناهج 
املبذولة من  بالرغم من اجلهود   ، تارة اخرى  تارة ومن تغريها 
قبل الرتبية لتوفريها ، ولكن املهم هو تغيري املناهج التي تربك 
العملية التدريسية من جهة واستيعاب الطالب من جهة اخرى 
نامل ان تكون هنالك خطة مدروسة الجتياز هكذا مطبات   ،
يبذلونه من  ما  الرتبوية واجلميع يشكرون عىل  للعملية  سالمة 

جهود ونبقى نطمح لالفضل 

ظاهرة استفحلت وحلوهلا انعدمت بل اهنا اصبحت من االمور 
التي يعتاد عىل مشاهدهتا داخل وخارج املدينة ، وعملية الذبح 
والنظافة  البيئة  عىل  سلبيا  تاثريا  تؤثر  االرصفة  او  الشوارع  يف 
سواء  املرمية  الذبائح  وخملفات  للدماء  القبيح  املنظر  اىل  اضافة 
يف النفايات او عىل جنبات الطرق التي تؤدي اىل تكاثر الذباب 

وجتمع احليوانات السائبة حوهلا . 
ومن جانب اخر من يضمن سالمة الذبيحة من االمراض قبل 
لعدم رشائه كيف سيكون خزنه  منها  املتبقي  اخر  وامر  ذبحها 

واملحافظة عليه ليعرض يف اليوم التايل ؟
يفكر املواطن بفرق            السعر وال يفكر بصحته ، ولالسف 
الشديد مثل هكذا ظاهرة يكون القضاء عليها من قبل اجلهات 
املسؤولة اوال وثقافة املواطن ثانيا ملا يرتتب عليها من سلبيات 
ختدش ثقافة البلد بل تكون املادة التي يتحدث عنها السائح اذا 

ما شاهدها بام عينه وهي تكثر عىل الطرق اخلارجية 
نامل التعاون من قبل اجلميع من اجل سالمتنا وسالمة بلدنا

اصوات مزعجة

الذبح العشوائي

المناهج الدراسية 

اسواق الخضار
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يروى أن أحَد الصاحلني ذهَب إىل زيارة مريض يف آخر أيام 
حياته فلاّم حرَض عنده وجده يف حالة االحتضار، وقال له: 

كيف جتد مرارة نزع الروح؟!
قال املريض: ال أجُد أي مرارة بل احّس بطعم حلو يف فمي.
املتعارف  املؤمن ألّنه من  الصالح من كالم  الرجل  تعّجب 
التي  واملرة  الشاقة  األمور  من  الروح  نزع  أن  اجلميع  عند 

يواجهها كل انسان ساعة خروجه من هذه الدنيا.
فلام رأى املريض حالة التعّجب واحلرية يف وجه الرجل، قال 
اهلل  فإين سمعت حديثًا عن رسول  تتعّجب،  يا هذا ال  له: 
)صىل اهلل عليه وآله(، قال: من أكثر من الصالة عيّل سوف 
ال جيد السوء واألذى ساعة االحتضار، وإين منذ مدة طويلة 
أجد من جراء  هلذا  وآل حممد،  الصالة عىل حممد  من  ُأكثر 

ذلك دوام السعادة واخلري وخصوصًا هذه الساعة.

صورة وتعليق

كنيسة )الحكمة اإللهية( 
في منطقة الشماسية ببغداد ـ  بنيت عام 1929

دواُم السعادة
 في هذه الصالة

خالل  الفت،  بشكل  السكر،  من  األف��راد  استهالك  ارتفَع 
العقود املاضية، ألسباب عدة بينها الوفرة، لكن األمر أضحى 
ألمراض  البارزة  العوامل  وأح��د  بالصحة،  حمدقا  خطرًا 

العرص، فكيف نتخلص من إدمان السكر؟
مثل  خطرية  أم��راض  إىل  للسكر  املفرط  االستهالك  ي��ؤّدي 
يف  صعوبة  جي��دون  الناس  أن  وب��ام  وال��رشاي��ني،  السكري 
ببعض  يوصون  اخل��رباء  فإن  احللو«،  »امل��ذاق  عن  اإلق��الع 
اخلطوات العملية لتقليل الرضر ومنها االبتعاد عن املحليات 
تظل  حرارية،  سعرات  عىل  احتوائها  عدم  فرغم  املصنوعة، 
غري صحية، إذ تؤثر عىل عملية التمثيل الغذائي يف اجلسم من 

خالل إبطائها.
وبام أن الناس يلجؤون إىل احللويات بني الوجبات الثالث، 
مثل  أخرى  خيارات  عىل  الناس  يقبل  أن  األفضل  من  فإن 
استهالك  إىل  مضطرين  يكونوا  ال  حتى  اخليار،  أو  الفوشار 

أغذية تضم نسبة عالية من السكر.
غنية  أغذية  بأخذ  ُينصح  السكر،  من  بالشبع  وللشعور 
الشهية  ستقل  ووقتها  والبيض،  الدجاج  مثل  بالربوتينات 

لألطعمة املحالة.
النوم،  كافيا من  ينال قسطا  أن  باملرء  فضال عن ذلك، جيدُر 
اجلسم  يبعث  حتى  امل��اء،  من  ال���رضوري  القدر  وي��رشب 
إشارات ملتبسة عن اجلوع، فحني يكون يف حالة عطش ال 
يتبني األمور عىل نحو واضح وال يدري ما إذا يف حاجة إىل 

املاء أم إىل طعام حلو.
وتساعد القرفة عىل التخلص من اجلوع إىل السكريات، كام 

تضبط مستويات الكلوكوز يف الدم.

اسواق الخضار

خطُر اإلفراط 
بتناول السكريات
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