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كربالُء تحتضن مؤتمر التراث واآلثار الدولي
 بمشاركة 22 بلدا و62 بحثا

إقامة المؤتمر العلمي القرآني االول 
تحت شعار »لن يفترقا«



هنا  احلياة، وهو يغرتف من  مندفعًا نحو  فيجعالنه  يزوالن برسعة..  بالدوام وإهنام ال  اإلنسان  يومهان  اكثر شيئني  لعل 
وهناك من أعامل وترصفات وأقوال يف حق ويف باطل دون تفكري أو تعّقل؛ مها الصحة واملال. 

الصحة تعطي اإلنسان طاقة مضاعفة تنسيه إن مثل هذه الصحة قد تنقلب يف حلظة اىل مرض، والقوة اىل وهن، والنشاط 
اىل سكون، حينام يسقط طريح الفراش.. فجأة ينتبه اىل نفسه فال يبرص سوى غروره يف صحته وإذا هي تنقشع كالضباب، 
ويتمنى ويدعو أن تعود صحته لسابق عهدها ليعّوض ما فرط بحق نفسه من عبادة وعمل صالح وخريات، وقد يعود اىل 

صحته، لكنه رسعان ما ينسى ما قطعه عىل لنفسه من وعود. 
واملال هو كذلك حمل فتنة جيعل اإلنسان أحيانًا يغرّت بكثرته وال يدري إن املال هو مال اهلل تعاىل وملكه ، وما هو باحلقيقة 
ليس إال مؤمتن عىل هذا املال ويف حلظة قد يفتقر، وربام هو امتحان ممكن أن ينجو به يف انفاقه يف اخلريات أو يسقطه يف هذا 

االمتحان بارتكاب املحارم به أو مجعه وختزينه، فيعيش عيشة الفقراء وحياسب حماسبة األغنياء.

اغترار

تفسيرالسورةسورة القصص

حس��ب تفس��ري امليزان - الس��يد الطباطبائي – ان مقتىض الس��ياق 
جواب من موس��ى عن قوهلم: )وما س��معنا هب��ذا يف آبائنا األولني( 
يف رد دع��وى موس��ى، وهو جواب مبنى عىل التح��دي كأنه يقول: 
ان رب��ى - وهو رب العاملني له اخللق واالمر - هو أعلم منكم بمن 
جاء باهلدى ومن تكون له عاقبة الدار وهو الذي أرس��لني رس��وال 
باهلدى - وهو دين التوحيد - ووعدين أن من أخذ بديني فله عاقبة 

الدار، واحلجة عىل ذلك اآليات البينات التي آتانيها من عنده.
وقوله: )ومن تكون له عاقبة الدار( املراد بعاقبة الدار اما اجلنة التي 
هي الدار اآلخرة التي يس��كنها السعداء، واما عاقبة الدار الدنيا كام 
يف قول��ه: )قال موس��ى لقومه اس��تعينوا اهلل واصربوا إن األرض هلل 
يورثها من يش��اء من عباده والعاقبة للمتق��ني( )األعراف: 128(، 
واما األعم الش��امل للدني��ا واآلخرة، والثالث أحس��ن الوجوه ثم 

الثاين كام يؤيده تعليله بقوله: )انه ال يفلح الظاملون(.
وىف قول��ه: )ان��ه ال يفلح الظامل��ون( تعريض لفرع��ون وقومه وفيه 
نفى أن تكون هلم عاقبة الدار فإهنم بنوا س��نة احلياة عىل الظلم وفيه 
انح��راف عن العدال��ة االجتامعية الت��ي هتدى إليها فطرة االنس��ان 

املوافقة للنظام الكوين.
ق��ال بعض املفرسي��ن: والوجه يف عطف قوله: )وقال موس��ى ربى 
أعل��م( الخ، ع��ىل قوهلم: )م��ا هذا اال س��حر مفرتى( ال��خ حكاية 
القول��ني ليوازن الس��امع بينهام ليمي��ز صحيحهام من الفاس��د، وما 
قدمناه من كون قول موس��ى )عليه السالم( مسوقا لرد قوهلم أوفْق 

للسياق.

ى َوَما  ْفرَتً َناٍت َقاُلوا َما َهَذا إاِلاَّ ِسْحٌر مُّ وَس��ى بِآَياتَِنا َبيِّ َفَلاماَّ َجاءُهم مُّ
لنَِي }القصص/36{ َوَقاَل ُموَس��ى َربِّ  واَّ َذا يِف آَبائَِن��ا اأْلَ َس��ِمْعَنا هِبَ
ُه اَل  اِر إِناَّ َأْعَل��ُم بَِمن َج��اء بِاهْلَُدى ِمْن ِعنِدِه َوَمن َتُكوُن َل��ُه َعاِقَبُة الداَّ
ا امْلََلُ َما َعِلْمُت  َ امِلُوَن }القصص/37{ َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َأيُّ ُيْفِلُح الظاَّ
ًحا  نِي َفاْجَعل لِّ َصْ ْن إَِلٍه َغرْيِي َفَأْوِق��ْد ِل َيا َهاَماُن َعىَل الطِّ َلُك��م مِّ
ُه ِمَن اْلَكاِذبنَِي }القصص/38{  ُظنُّ ِلُع إىَِل إَِلِه ُموَسى َوإيِنِّ أَلَ َعلِّ َأطاَّ لاَّ
��مْ إَِلْيَنا اَل  ُ وا َأهناَّ قِّ َوَظنُّ ْرِض بَِغ��رْيِ احْلَ َواْس��َتْكرَبَ ُهَو َوُجُن��وُدُه يِف اأْلَ
ُيْرَجُعوَن }القصص/39{ َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم يِف اْلَيمِّ َفانُظْر 
ًة َيْدُعوَن  امِلنَِي }القصص/40{ َوَجَعْلَناُهْم َأئِماَّ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظاَّ
وَن }القص��ص/41{ َوَأْتَبْعَناُهْم يِف  ��اِر َوَيْوَم اْلِقَياَمِة اَل ُينرَصُ إىَِل الناَّ
��َن امْلَْقُبوِحنَي }القصص/42{  ْنَي��ا َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُهم مِّ َهِذِه الدُّ
وىَل َبَصائَِر  َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَس��ى اْلِكَتاَب ِمن َبْعِد َما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اأْلُ

ُروَن }القصص/43{  ُهْم َيَتَذكاَّ َعلاَّ ًة لاَّ لِلناَّاِس َوُهًدى َوَرْحَ
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حسني نرص- قاسم عبد اهلادي 

ضياء االسدي- حسنني الزكروطي

حممد حيد الصواف  

هيئة التحرير

 طالب عباس الظاهر

عل الشاهر- حسني النعمة 

حيدر عاشور العبيدي
االرشيف 

 حممد حزة- ليث النرصاوي

االشراف اللغوي

  عباس الصباغ

التصوير 

وحدة التصوير

التنضيد االلكتروين

حيدر عدنان



أخبار
ومتابعات

• جامعة وارث االنبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تفتح افاق التعاون 
مع جامعة العلوم التطبيقية في االردن في مساع لتوأمة النظام التعليمي 

مع الجامعات الرصينة خارج العراق.

• )الدكتور برهم صالح( رئيس الجمهورية :
ان هزيمة )داعش( نجاح مدهش للقوات المسلحة والجيش 
تعبئته  تم  الذي  الشعبي  والحشد  والبيشمركه  والشرطة 

بفتوى سماحة السيد السيستاني.

اتفاق على مبادلة منتجات عراقّية بالغاز اإليراني
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باألرقام
 .. الواحدة  للدار  دوالر  ألف   )20(•
المنازل  أصحاب  تعويض  قيمة 
المتضررة من العمليات اإلرهابية 

في العراق .

• )40( تريليونا و) 723 ( مليار دينار 
قيمة الكتلة النقدية الخــارجة من 
الشهر  خــالل  العراقية  البنــوك 
البنك  احصائية  حسب  الماضــي. 

المركزي العراقي الرسمية.

احتياطي  برميل  مليار   )153(  •
الوقت  في  العراقي  الخام  النفط 
الحاضر وقابل للزيادة خالل العام 

المقبل 2019 .

اطلق اجلهد اهلنديس التابع لقيادة عمليات احلشد الشعبي 
املخلفات  لرفع  واسعة  حلة  الدين،  صالح  حمافظة  يف 
»داعش«  تنظيم  خلفها  التي  الناسفة  والعبوات  احلربية 
احلشد  اع��الم  ذل��ك  أك��د  الصينية.  ناحية  يف  اإلره��اب 
الشعبي مضيفا   إن اجلهد اهلنديس التابع لقيادة عمليات 
مع  وبالتعاون  الدين  صالح  حمافظة  يف  الشعبي  احلشد 
القوات األمنية اطلق حلة واسعة لرفع وإزالة املخلفات 
يف  اإلرهاب  »داعش«  لتنظيم  الناسفة  والعبوات  احلربية 

ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي.
مبينا، ان احلملة اسفرت لغاية االن عن رفع 11 كدس 
متفجرات وتفكيك وتفجري 65 عبوة ناسفة، مشريا إىل 

أن العملية مستمرة حلني تطهري املنطقة بالكامل.
قد  الشعبي  للحشد  الدين  صالح  عمليات  قاطع  وكان 
أعلن  عن عودة 100 عائلة نازحة اىل سكناها يف ناحية 
مع  والتنسيق  باالتفاق  جرى  ذلك  ان  مؤكدا  الصينية، 

جملس املحافظة.

أكدت جلنة الطاقة الوزارية العراقية، إن العراق اتفق مع إيران عىل مبادلة منتجات أغذية عراقية 
بإمدادات غاز وطاقة إيرانية بعد ان  منحت واشنطن العراق إعفاء يمكنه من استرياد إمدادات 
الغاز والطاقة اإليرانية ومنتجات األغذية حني استؤنفت العقوبات األمريكية عىل قطاع النفط 

اإليراين األسبوع املايض.
فيام اعلنت الواليات املتحدة إن اإلعفاء مدته 45 يومًا فقط. ويعتمد العراق بكثافة عىل الغاز 
الواليات  إىل  طلبًا  سيقدم  العراق  إن  اللجنة  وقالت  لديه.  الكهرباء  حمطات  لتغذية  اإليراين 
وإنسانية  غذائية  موادا  الغاز  مقابل  يف  وسيقدم  املهلة  انتهاء  بعد  باالسترياد  للسامح  املتحدة 

إليران.

الجهد الهندسي للحشد الشعبي
 يطلق حملة واسعة إلزالة مخلفات »داعش« من الصينية
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• معهد نور االمام الحسين للمكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة 
بتقنيات  المقدسة يكشف عن عزمه الستيراد طابعة خاصة  الحسينية 

عالية لطباعة لغة برايل الخاصة بتعليم المكفوفين...

• مدينة كربالء المقدسة تشهد انعقاد مؤتمر اليوم العلمي 
الثالث عشر الطبي الخاص بالعمليات النادرة بطب االطفال  

• )الشيخ الدكتور عبد الوهاب السامرائي( إمام وخطيب جامع ابي حنيفة النعمان:
للعتبة  العامة  االمانة  ونتعاون  مع  نتواصل  ونحن  الكبيرة  السعادة  تغمرنا 

الحسينية المقدسة في الجوانب الثقافية والمعرفية والعلمية.

اثناء مشاركته  املتاحف املختص يف جامعة اوكسفورد )بول كولنز(  كشف  خبري 
بفعاليات مؤمتر الرتاث واآلثار الذي اقامته االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
يف كربالء بمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية، عن عزم جامعته العمل يف مرشوع 
املتاحف  يف  قسم  لتخصيص  املتاحف  جمال  يف  واملختصني  اليونسكو  مع  مشرتك 
عىل  االن  يعمل  الوفد  ان  مضيفا  امهيته.  ومدى  العراق  تاريخ  يوضح  العراقية 
مرشوع مشرتك مع اليونسكو لدعم البحوث املتعلقة يف هذا ملجال، الفتا اىل وجود 
للتعريف  باآلثار  تتعلق  بحوث  طرح  لغرض  العراقيني  الباحثني  لدعم  مرشوع 

بمدى امهية احلضارة العراقية.
عىل  ويتحتم  والرتاث،  باآلثار  الغني  العراق  بتاريخ  التعريف  رضورة  اىل  مشريا 
اجلميع حايته خصوصا بعد الرضر الشديد الذي حلق بآثاره نتيجة احتالل داعش 

ملدن عراقية فضال عن اجياد حلقات تربطهم بامضيهم امللء باألحداث املهمة.

الكتل  ذاته  الوقت  يف  مطالبة  للعراق،  الدول  بالدعم  املرشوط  ترحيبها  عن  االرشف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  اعربت 
السياسية واحلكومة العراقية النجاح يف تلبية مطالب الشعب العراقي ويف طليعتها مكافحة الفساد وتأمني اخلدمات االساسية.

وقال سامحة املرجع الديني االعىل السيد عل السيستاين خالل استقباله رئيس بعثة االمم املتحدة يف العراق )يان كوبيتش( 
يف النجف االرشف: » يتحتم عىل مجيع الدول الداعمة للعراق عدم التدخل يف شؤونه او االخالل بسيادته«. 

وأضاف، ننتظر رؤية مالمح النجاح يف عمل احلكومة وال سيام يف جمال مكافحة الفساد وتوفري فرص العمل للعاطلني واعامر املناطق 
املترضرة باحلرب واعادة النازحني اىل مناطق سكناهم بصورة الئقة وتوفري اخلدمات الرضورية للمواطنني بالشكل املناسب.

وذكر املرجع الديني االعىل ان »أمام احلكومة اجلديدة مهام كبرية«. 
وأشار سامحة السيد السيستاين اىل، »رضورة أن تتعاون الكتل السياسية يف جملس النواب مع احلكومة لتقدم خطوات حقيقية يف 

حتسني االوضاع«.
وجاءت زيارة يان كوبيتش بمناسبة اقرتاب فرتة عمله املكلف هبا يف العراق.

المرجعية العليا خالل لقائها ممثل االمم المتحدة: الترحيب بالدعم الدولي 
مشروط بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية

مشروع عراقي مشترك مع جامعة اوكسفورد لتعزيز تاريخ العراق وحضارته 
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 22/ربيع االول/1440هـ الموافق 2018/11/30م :

من مقولٍة ألمري املؤمنني )عليه السالم( 
 : قال: )اَل َيْنَبِغي لِْلَعْبِد َأْن َيثَِق بَِخْصَلَتنْيِ
َبْيَنا َتَراُه ُمَعاىًف إِْذ َسِقَم، َوَغنِّيًا  اْلَعاِفَيِة، َواْلِغَنى: 

إِِذ اْفَتَقَر(.
هي  التي  القّيمة  والنصائح  اإلرش���ادات  من 
التعاطي  كيفّية  مسألة  الرشعّي،  احلكم  خارج 
أمرُي  مّنا،  كلٌّ  هبا  يمّر  التي  األحوال  بعض  مع 
بنظرته  عليه(  وسالمه  اهلل  املؤمنني)صلوات 
التي  املشاكل  بعض  عىل  يوقفنا  أن  أراد  الثاقبة 
يقّدر  قد  بعضنا  أّن  وهو  إليها،  نلتفت  ال  قد 
وحيرتم ويتّم بحسب الصورة الظاهرّية، وهذه 
مل  إذا  الناس  جتذب  ما  غالبًا  الظاهرّية  الصورة 
بالغنّي،  يتأّثر  يكونوا من أهل املعرفة، اإلنسان 
بعيٌد عن األسقام،  الذي هو  بالصحيح  وأيضًا 
وصاحب العضالت املفتولة والقّوة أيضًا يأخذ 

مساحًة من اهتامم الناس..
أن  يريد  ال  هنا  السالم(  املؤمنني)عليه  أم��رُي 
اجلانب،  هذا  من  باآلخرين  اهتاممنا  يستعرض 
ومسألة  الغنى  مسألة  أّن  اىل  ينّبه  أن  يريد  وإّنام 
الصّحة هذه من األحوال الطارئة عىل اإلنسان، 
املحال(،  من  احلال  )دوام  باعتبار  تتبّدل  وقد 
غنّيًا،  يكون  قد  والفقري  فقريًا  يكون  قد  فالغنّي 
قد  أيضًا  والسقيم  سقياًم  يكون  قد  والصحيح 

يكون صحيحًا..
َيثَِق  َأْن  لِْلَعْبِد  َيْنَبِغي  )اَل  يقول:  املؤمنني  أمري 

: اْلَعاِفَيِة، َواْلِغَنى..( بَِخْصَلَتنْيِ
بأحٍد  يثق  عندما  أّنه  اإلنسان  عند  الثقة  طبعًا 
يطمئّن، باعتبار أنا أثق به فأنا أطمئّن اىل سالمة 
ترّصفاته، وال أقلق من حيث يمكن أن أقلق فال 
وال  يرسقني،  أن  أخاف  وال  خيونني  أن  أخاف 

أخاف أن يبهتني ويتكّلم عّل، عنرص الثقة من 
يثق  اإلنسان  اليومّية،  املهّمة يف حياتنا  العناص 
يثق  بأبنائه  يثق  بمعّلمه  يثق  بأبيه  يثق  بصديقه 
بأرحامه، هذا العنرص -عنرص الثقة- يوّلد حالًة 
من السكينة وحالًة من االطمئنان، ولذلك حّتى 
يف بعض الروايات الرشيفة عندما يسأل البعُض 
من  بعض  مصاديق  عن  السالم(  اإلمام)عليه 
يريد أن يثق هبم، بعد أن يفهم السائل أّن الثقة 
عبد  بن  أيونس  مثاًل-   - فيسأل  منه،  الُبّد  أمٌر 
الرحن ثقة؟ أآخذ منه معامل ديني؟ اإلمام)عليه 
من  الثقة  فعنرص  ثقة،  نعم..  يؤّكد:  السالم( 
العناص التي نكّيف أنفسنا ونعيش فيها، وهي 
التي  األمور  ومن  منها  الُبّد  التي  العناص  من 

الُبّد منها.
اإلمام)عليه السالم( يريد أن ينّبهنا اىل أّن الثقة 
الُبّد أن توضع يف حمّلها، فإذا ُوضعت الثقة يف غري 
حمّلها اإلنسان سيندم، من مجلة األشياء التي تثق 
هبا الناس عادًة وتطمئّن اليها هي مسألة الغنى، 
ومسألُة الغنى كام تعرفون هي مسألة نسبّية، ال 
يوجد غنّي مطلق إاّل اهلل تبارك وتعاىل، وحّتى 
غنّي  عنها  نعرّب  والتي  عندنا  التي  الصورة  هذه 
وفقري هي بالقياس اىل فرتة بقائنا يف الدنيا، وإاّل 
ل  عىل نحو احلقيقة نحن ال نملك بل نحن ُنَخواَّ
بام عندنا، نعم.. اإلنسان عن طريق كسبه وعمله 
ترتّتب عليه آثار امللكّية بام عنده ما دام يف الدنيا، 
بينه  لكن اإلنسان عندما يموت تنقطع العالقة 
نّص  الذي  الثلث  بمقدار  إاّل  يملك،  ما  وبني 
أن  امُلمكن  من  واملؤمن  والعاقل  الفقهاء،  عليه 
آثاره  تبقى  بحيث  ترّصفًا  الثلث  هبذا  يترّصف 
حتى بعد وفاته لكالٍم طويل حيّرر هناك، لكن 
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 22/ربيع االول/1440هـ الموافق 2018/11/30م :

ال��غ��رض م��ن ه��ذا احل��دي��ث ال��رشي��ف أّن 
الثقة يف غري مواردها، ومن  اإلنسان يضع 
مجلة األشياء هي حالة الغنى، إّما أنت تضع 
ثقتك بغنّي أو هو الغنّي يضع ثقته بام عنده، 
أمرُي املؤمنني)عليه السالم( يقول: ال ينبغي 
لإلنسان أن يضع ثقته يف ذلك، ملاذا؟ ألّن 
من  والصّحة-  الغنى   - األمرين  هذين 

األمور التي تتبّدل.
الصّحة  مت��ام  يف  نفسه  ي��رى  قد  فاإلنسان 
وقد يتصّور أّن هذه الصّحة تدوم، وهو يف 
ريعان الشباب ويف قّوته قد يعتدي عىل زيد 
وعىل عمرو، وقد يرسق وقد خُييف املنطقة 
اآلخرين  يسلب  وق��د  فيها،  يكون  التي 
غرورًا بام عنده من هذه الفتّوة وهذه القّوة، 
أو قد يتمّرد عىل اهلل تبارك وتعاىل، والتمّرد 

- والعياذ باهلل- فيه أنحاء كثرية.
أم��ري  أّن  امل��ق��ّدم��ة  ه���ذه  م��ن  ال��ش��اه��ُد 
ينبغي  ال  يقول:  السالم(  املؤمنني)عليه 
الغنى،  األوىل:  بخصلتني،  يثق  أن  للعبد 
واملاُل يف بعض احلاالت مفسدة، الذي ال 
مفسدة،  املال  يكون  باملال  الترّصف  حُيسن 
الغرور  من  حالٍة  يف  اإلنسان  جيعل  واملال 
وجيعل اإلنسان يف حالٍة من التجرّب، وأنتم 
ولعّل  شواهد  نذكر  أن  أردنا  لو  باملشاهدة 
عندكم شواهد كثرية أيضًا، كم من إنساٍن 
كان غنّيًا ثّم تبّدلت حاُلُه وعصف به الدهر 
إنساٍن  كم  وبالعكس  يستعطي،  وأصبح 
عليه،  أنعم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فقريًا  كان 
هذه من األشياء التي ال تبقى، أين البقاء؟ 
املال  إخواين  ولذلك  املال،  هذا  بأثر  البقاء 
إذا  اإلنسان  بالتجميع،  ال  باإلنفاق  أث��ُرُه 
فقريًا،  يكون  األم��وال  ويكّدس  غنّيًا  كان 
أنفق  إذا  واإلنسان  باملال،  ينتفع  ال  ألّن��ه 
النفس  نعم..  امل��ال،  أث��ر  عىل  سيحصل 

يرّغب  تعاىل  اهلل  ولذلك  شحيحة 
يف الوقت الذي هي األموال أمواله 

سلطانه  حتت  كّلها  والسموات  والدنيا 
باإلنفاق  يرّغبنا  تعاىل  اهلل  لكن  وقبضته، 
الذي  للمحيط  طّيبة  آثار  فيه  اإلنفاق  ألّن 
وثق  إذا    - فرضنا  لو  فاإلنسان-  فيه، 
بالغنى وقال: إيّن غنّي وال أفقر اىل املامت.. 
ما هي النتيجة؟ قطعًا أنت مفارُقُه والقرآن 
السالم(،  األنبياء)عليهم  حّتى  يستعرض 
نبّينا  لعّل سليامن )صلوات اهلل عليه وعىل 
وآله( اهلل تبارك وتعاىل أعطاه ملكًا خاّصًا 
بخدمته  لتكون  املخلوقات  كّل  له  وهّيأ 
والريح،  واإلن��س  والشياطني  اجل��اّن  من 
ُيفارق  أن  الُب��دّ  املصري  نتيجُة  بالنتيجة 
والُبّد أن ينتهي اىل يشء ال ُيمكن أن جيلب 
نفعل؟  أن  علينا  م��اذا  معه،  اململكة  هذه 
العمل،  معنا  نجلب  معنا؟  نجلب  م��اذا 
اآلن  الذي دخل يف كيسك  الدرهُم  وهذا 
ستوّرثه  ألّنك  هناية،  ال  ما  اىل  تّدخْره  ال 
منك  فليخرْج  الدرهم  هذا  لكن  قطعًا، 
احلالة،  هذه  بغري  هناك  سرتاه  موضعه،  يف 
اهلل  صاحلًا  عماًل  سرتاه  بل  درمه��اً  تراه  ال 
أن  عليه  فاإلنسان  ينّميه،  وتعاىل  سبحانه 
هو  الباقي  ال��يء  ب��اٍق،  ب��يٍء  إاّل  يثق  ال 
من  كّل  يكفي  اهلل  الصّحة  حّتى  العمل، 
التي  األمراض  هذه  رشور  الكالم  يسمع 
وأصبحت  وأشكااًل،  ألوانًا  تأخذ  بدأت 
املجتمع  طبقات  م��ن  لكثرٍي  ه��مٍّ  مسألة 
أن  تعاىل  اهلل  نسأل  وشيبًا،  وشبابًا  صغارًا 
والصّحة  بالعافية  املرىض  مجيع  عىل  يمّن 
والسرت، الغرض أّن هذه الصّحة هي حالة 
من احلاالت، اإلنسان عندما ينتكس، وفيام 
أّن اهلل سبحانه  سبق قد عرضنا بخدمتكم 

وتعاىل يرّبينا ولكّننا ال نفهم الرتبية.

ويعود  يتذّكر  إذا  اإلنسان  اآلن  وحقيقًة 
بذاكرته اىل الوراء يرى أّنه كم عهدًا أعطى 
به، مّرت عليه ظروف صعبة  يلتزم  هلل ومل 
وضاقت الدنيا عليه وأعطى عهودًا اىل اهلل، 
لئن فّرجت عّني ألكونّن كذا، اهلل فّرج عنه 
فيبقى يومًا أو يومني ثّم ينسى ويعود حلالته 
السابقة، اهلل يرّبينا وسيحتّج اهلل تعاىل علينا 
بالدرهم  بالغنى وحيتّج  الصّحة حيتّج  هبذه 
وبالعضالت، كّل هذه األشياء اهلل مل خيلقها 
فينا عبثًا، إخواين اهلل يريد مّنا أن نثق به وأن 
من  أكثر  يف  لإلخوة  وذكرنا  برحته،  نثق 
أّن هناك شيئًا أوسع من  تعتقدوا  مورد ال 
باهلل  الظّن  أحسن  إذا  واإلنسان  اهلل،  رحة 

كان اهلل عند ظّن عبده املؤمن.
النبّي  ب��ربك��ة  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل  ن��س��أل 
 - اآلن  ون��ح��ن  ال��س��الم(  وآله)عليهم 
إخواين- نشهد أّننا نثق برحة اهلل ونثق بأّن 
النبّي)صىّل اهلل عليه وآله( له املقام املحمود 
شفيعنا،  بأّنه  ونثق  تعاىل  اهلل  عند  الكبري 
وباحلسن  وبالزهراء  املؤمنني  بأمري  ونثق 
السالم(،  األئّمة)عليهم  وبقّية  واحلسني 
تَسُع  تعاىل  اهلل  رحة  ب��أّن  مطلقة  ثقًة  نثق 
املذنبني، ونقول له من هذا املكان وبقرب 
يا  املذنب  أنا  السالم(:  اهلل)عليه  عبد  أب 
فإّن رحتك  فلتسعني رحُتك  العاملني  رّب 
نا  تَسُع املذنبني، اللهم اغفْر لنا وارْحنا ونجِّ
وعاِفنا مّما نحن فيه، وآخر دعوانا أن احلمُد 
وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىّل  العاملني  رّب  هلل 

الطّيبني الطاهرين.
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السالم(  )عليه  املؤمنني  ألمري  كالم  من 
كاجلهل،  فقَر  وال  كالعقل،  ِغنى  )ال  قال: 
وال مرياث كاألدب وال َظهرَي كاملشاورة(.

احلديث  هذا  اىل  االخوة  يلتفت  ان  ارجو 
كام  الكلم  ملعاين  اجلامعة  املقولة  الرشيف 
تشخيص  يف  السالم(  )عليه  عادته  هي 
بعض  تشخيص  يف  وايضًا  األدواء  بعض 

الدواء.
هناك  املجتمعات  كل  يف  اآلن  الحظوا 
املشاكل  لبعض  تدخل  وعندما  مشاكل 
جتد ان هذه املشاكل مل تكن أسباهبا أسبابا 
بسيطة  أسبابا  اسباهبا  كانت  وانام  حقيقية، 
وتافهة مل تستوجب هذه النتيجة، وعرضنا 
تقابله  فعل  أي  ان  مطلبًا  سابقًا  بخدمتكم 
رّدة فعل وانا ال احتدث عن قوانني الفيزياء 
فقط وانام افعال حتى يف االمور االجتامعية، 
الوضعية والسنن االهلية وضعت  االنظمة 
ان  يمكن  ال  ح��ّدك  ه��ذا  وقالت  ح��دودًا 
تتجاوزه، وايضًا فالن هذا حّدك ال يمكن 
ان تتجاوزه، فإذا جتاوزت احلدود البد ان 
احتمل جريرة هذا الفعل وهذا الفعل يكون 

قد جتاوزت  قانوين وغري رشعي ألين  غري 
عىل  وحيصل  ويكّد  يتعب  فالن  احل��دود، 
أنا  آيت  فعندما  مكان  يف  مالُه  وضع  مال 
هذا  يقول  يسمح  ال  القانون  املال  وآخذ 
واجلهد  ماله  امل��ال  اآلخ��ر  حق  عىل  جت��اوز 

جهده فأنت ال حق لك يف ذلك فُأعاقب.
ان  ميزانًا  فينا  جعل  تعاىل  اهلل  ان  املشكلة 
املقدس  ال��ش��ارع  قبل  ترصفاتنا،  نضبط 
انسان  كل  العقل،  وهو  أال  االنظمة  وقبل 
ينبغي  الترصف  هذا  ان  يعلم  برسيرته  مّنا 
ان يكون او ال ينبغي ان يكون، ال نستثني 
من ذلك كال مّنا، املشكلة اجلو العام جيعل 
ُمعتقد  غري  بداخله  وهو  يتامشى  االنسان 
خياف  او  جيامل  إم��ا  لكنُه  الترصف  هب��ذا 
فاسدة  تربية  عليها  ترّبى  التي  الرتبية  او 
ُي��ع��زل وُي���رتك ل��وح��ده وي��رى  ل��و  بحيث 
ترصفاته َيعيب هذه الترصفات يقول هذه 
لكنها  مّني  تصدر  ان  ينبغي  ال  الترصفات 
رشيط  وفرضًا  ُيعرض  عندما  ص��درت.. 
يقول  نفسه  ويرى  العمل  يعرض  فيديوي 
العمل..  هذا  اعمل  أن  علاَّ  ينبغي  كان  ما 

َيرّد ذلك وقد يرّدُه بشّدة..
الذي  يقول  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
يملك العقل هو الغني، حقيقة الذي عنده 
ظاهري  غنى  أيُّ  كالعقل،  ِغنى  ال  عقل 
يعرف  العقل  له،  قيمة  ال  سفيه  واالنسان 
وكيف  قدمه  موضع  يضع  ان  االن��س��ان 

يترّصف.
ان  التعّقل  ف��وائ��د  م��ن  اخ���واين  الح��ظ��وا 
ان  كربى  نعمة  وهذه  يرى  بنفسه  االنسان 
اهنا  اقصد  ال  وان��ا  االشياء  يرى  االنسان 
يراها بعينني كُل الناس ترى لكنه قد يكون 
االنسان يرى االشياء  القلب، عقل  أعمى 
الناس  ي��رى  عندما  االن��س��ان  والتعّقل 
عاقل  راحة ألن هذا  ايضًا يف  منُه  ستكون 
العاقل  والعدو  لك  عدوا  كان  وان  حتى 
خرٌي من الصديق اجلاهل ألن العدو العاقل 

تعرف كيف تتعامل معُه.
التعّقل بِه ضوابط واجلهل ليس فيِه ضوابط 
ولذلك أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول 
)وال فقَر كاجلهل(، االنسان فقري مال ليس 
وعلامء  انبياء  عيبًا  ليس  الفقر  مشكلة  هذه 

السيُد الصافي: جعل اهلل تعالى فينا ميزانًا ان نضبط تصرفاتنا،
 قبل الشارع المقدس وقبل االنظمة أال وهو العقل

تحّدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في 

ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 22/ربيع االول/1440هـ 
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وكان  بالفقر  حافل  تارخيهم  وصلحاء 
القمر ليس له مال  البعض يقرأ عىل ضوء 
حتى يشرتي زيتًا مثاًل ليس عيبًا، وبحمد 
شبابنا  بعض  نرى  االيام  هذه  يف  تعاىل  اهلل 
عوائل  من  االعدادي  السادس  الصف  يف 
مراتب  عىل  حصلوا  لكنهم  متعففة  فقرية 
لكن  عائقًا  يقع  عيبًا وال  ليس  فالفقُر  ُعليا 
االنسان اذا كان جاهال ً نعم سيكون فقريًا 
بالفقر  ينتهي  ان  يمكن  وال  منُه  أفقر  ال 
نفسه  يعتقد  الذي  واجلاهل  يتعلم،  ان  اال 
عاملا هذا ال يمكن ان يتعلم ألنه هو يعتقد 
نفسه عاملا عنده جهل مرّكب ومن اصعب 
ان  ُاريد  ال  وأنا  اجلهل،  هذا  اجلهل  انواع 
وايضًا  العادة  هي  كام  واستعرض  استذكر 
ابنّي ان هذه املسألة سارية اجتامعيًا سياسيًا 
عاقاًل  اعطني  يشء..  كل  ويف  واقتصاديًا 
متعقاًل استطيع ان اتفاهم واحتاور معُه إما 
ان يكون جاهال ً بمعنى الكلمة يغلبك يف 
املناقشة يغلبك للجهل كيف تدفع اجلهل. 
طامة  فهذه  مرّكب  جهل  عنده  الذي  اما 
بانُه  يعلم  ال  الذي  املرّكب  اجلاهل  كربى 
ال  لكن  جاهل  هو  مشكلة  هذه  جاهل، 
انا  سهٌل  البسيط  اجلاهل  جاهل،  انُه  يعلم 
الطبيب  اىل  أذهب  املرض  هذا  يف  اجهل 
اما  ألهلها،  أذهب  املسألة  هذه  يف  أجهل 
اعتقد انني أفهم فقطعًا ال أذهب اىل اهلها 
انا  ليس  وقد  واجلهل،  اجلهل  يف  وأبقى 

الذي اضل بل قد اضّل غريي.
)ال  يقول:  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 
ِغنى كالعقل( وحقيقة الذي يملك العقل 

يملك مفاتيح كثرية للتوفيقات.
 : ال��س��الم(  )عليه  املؤمنني  ام��ري  ق��ال  ثم 
ظاهريا  ثراء  يكون  قد  كاجلهل(  فقر  )وال 
امم  تعاىل،  اهلل  اجهل خلق  لكنه من  عنده 
ما  كانت  وشخصيات  انتهت  بكاملها 
انتهت ملاذا؟! ألهنا جاهلة، واقعًا  شاء اهلل 
بالعلم  اال  عليِه  القضاء  صعب  اجلهل 
والتعّلم وبإحساس الناس بأمهية التعّقل.. 
طبعًا العقل يأتينا بالعلم واجلهل حالة من 
ويكفيك  املعرفة  عدم  من  وحالة  الظالم 
يشمئز،  جاهل  نعّتُه  اذا  اآلن  االن��س��ان 
اجلهل  قباحة  من  الحظوا  اجلاهل  حتى 
انت  له  قلُت  وانت  جاهل  هو  جاهل  اذا 
جاهل يزعل وينتفض ألنه يعلم ان اجلهل 
شتيمة.. تقول له انت فقري ال يزعل يقول 
نعم أنا فقري، تقول له أنت مريض ال يزعل 
يقول نعم انا مريض، تقول لُه انت جاهل 
ينتفض وال يرىض وهذه حمنة وانت اعرف 
وله  سلطنة  ل��ه  جاهل  جاهل  ك��م  االن 
مواقع وله رأي لكنُه جاهل هل يمكن هلذا 
منه عىل رأي حسن؟!  ان نحصل  اجلاهل 
ويتحدث  جاهال  كان  اذا  بالنتيجة  وطبعًا 
ال  اجلاهل  لكن  الشبهة،  تنطل  جهلة  اىل 

يتكلم مع املتعلم..
وقال )عليه السالم( )وال مرياث كاألدب( 
يعطي  واألدب  األدب  ي��وّرّث  االنسان 
واقعًا  وم��ؤّدب،  متعلم  االنسان  شخصية 
اخواين هذا باب واسع جدًا وانا ال استطيع 
ان ادخل فيه، باب التأدب وباب التحرّض 
العالقات هذا كلُه مبني عىل  وباب نوعية 

بأن  يوَصف  عندما  االنسان  مجيٌل  أدب، 
هذا متأدب حيمل من االدب اليء الكبري 

وطبعًا تعرفون مقابلها ماذا يعني؟
قال )عليه السالم( )وال ظهري كاملشاورة(

السند  أو  املعني  أو  املساعد  معناه  الظهري 
اذا ال يملك احد من  العضد، االنسان  او 
هؤالء ماذا يفعل؟ حتى مع وجود هؤالء 
والبعض  الرأي  واطرح  واستفرس  شاور 
عنده  قد  والبعض  ينفعك  ما  عنده  قد 
ُيبعدك  ما  عنده  والبعض  يصلحك  ما 
الناس  ش��اور  وم��ن  ش��اور  املشاكل،  عن 
من  افضل  جتد  وانت  عقوهلم  يف  شاركهم 
هذه املشاركة ان االنسان يشارك االخرين 
الوقاية ستكون  يف عقوهلم.. كم حالة من 
حتى  ع��ق��وهل��م؟  يف  ش��ارك��ه��م  اذا  ع��ن��ده 
)ايّن  يقول  ظهري  عندُه  يكون  االن��س��ان 
من  الكثري  سمعنا  وقد  رأينا  وقد  أشاور( 
يبّتون  ال  واحلكامء  والُصلحاء  االج��الء 
بأمٍر حتى يشاوروا من هو جدير باملشاورة 

حتى خيرج الرأي رأيا حسنا.
سبحانه  ونسأله  واياكم  تعاىل  اهلل  سددنا 
وتعاىل ان يرزقنا التعّقل والعقل وان ُيبعد 
عّنا اجلهل وان اهلل تبارك وتعاىل يعيننا عىل 
أنفسهم  عىل  الصاحلني  أع��ان  كام  انفسنا 
وان  ذنوبنا  من  تقدم  ما  ولكم  لنا  ويغفر 
يسددنا يف القادم من االيام.. اللهم ارنا يف 
بلدنا كل خري ويف اهلنا وحمبينا وادفع عنهم 
كل سوء واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل 

عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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من وحي خطبة الجمعة 

ِنعُم اهلل
ُصوَها ۗ ...« ِ اَل حُتْ وا نِْعَمَة اهللاَّ » َوإِن َتُعدُّ

أعظم هذه  إن  بل  اإلنسان..  العظيمة يف خلق  تعاىل  اهلل  نعِم  من 
النعم عىل اإلطالق هو العقل، حيث إنه ما يميز اإلنسان عن مجيع 
املخلوقات األخرى مجيعًا، فبالعقل صار اإلنسان خليفة اهلل تعاىل 
عىل األرض، وبالعقل اضحى سيد املخلوقات، وبالعقل يثاب، 

وبالعقل يعاقب.. بل بالعقل يستحق أن يسّمى اإلنسان انسانًا.
أّما إذا ترصف بام خيالف منطق العقل واحلكمة؛ فإنه قطعًا حيكم 
عىل نفسه قبل غريه بالفشل، وطبعًا هناك ما ال حيىص من نعم اهلل 
له  لتكون  فقط  اإلنسان،  هبا  خّص  التي  األخرى  ومواهبه  تعاىل 

هذه املنزلة الرفيعة وهذه اخلالفة يف األرض.  
ميزان العقل

ماذا نعني بامليزان؟
يف  ثقلها  أي  األشياء،  كمية  ل��وزن  نستعمله  ما  هي  امليزان  آلة 
الكفتني،  بتساوي  للعدالة  يرمز  امليزان  وطبعًا  األوزان،  مقابل 
ال  وطبعًا  الفعل،   ورّدة  الفعل  بتعادل  احلقيقة  اىل  يشري  وكذلك 
غني كاإلنسان العاقل وال فقري كاجلاهل كام يف حكمة االمام أمري 

املؤمنني عليه السالم.
بآلة  اإلنسان  عقل  شبه  مواطن  اىل  لإلشارة  مقدمة  إال  ليس  هذا 
امليزان، وحمل اإلشارة للتشابه بينهام يف موازنة األمور بدقة، ومن 
ثم استخالص النتائج الصحيحة؛ اي ان اإلنسان العاقل هو من 
يوزن بعقله األشياء واألمور واألحداث التي متر عليه ويواجهها 

يف حياته، وحيكم عليها بالعدل.
تعقل القرار

إن كثريا من مشاكلنا لو نبحث يف أساسها نجد أن غياب العقل، 
نعاين  جعلنا  ما  هو  عليها  للحكم  اختياراتنا  يف  الترسع  ورب��ام 
منها، وجعلها تتطور اىل ماالحيمد عقباه، بقرار يفتقد اىل املنطق، 
من  ويسري  التعقل،  من  بقليل  وإال  والعدالة..  احلكمة  وتنقصه 
الصرب، ويشء من العدالة؛ كانت كافية لتحل مثل تلك املشكلة.. 
فيحل حملها السالم بدل احلرب، واملحبة بدل الكره، والرحة بدل 

البغضاء. 
أمور  وزن  يف  الدقة  أي  التعقل؛  درجة  يف  الناس  خيتلف  وطبعًا 
السليمة،  األحكام  اىل  للوصول  عليها،  حكمهم  وعدالة  احلياة، 

وحسب درجة املعرفة يف شخصيتهم التي ضدها اجلهل. 

حق وباطل
وطريق  عاقل،  عني  عنه  تغفل  أن  يمكن  ال  واضح  احلق  طريق 
اخلارجية  املؤثرات  بعض  احيانًا  لكن  واض��ح،  أيضا  الباطل 
عند  الرؤية  تشوش  بالسوء  األّم��ارة  النفس  وه��وى  لآلخرين 

اإلنسان. 
ترصفات  عىل  العقل  حاكمية  حول  يروي  األجالء  علامئنا  أحد 
بأنه  يعرف  ان  دون   اإلنسان  خيطئ  أن  يمكن  ال  أي  اإلنسان؛ 
تعطيها  حينام  املطبخ  يف  القطة  فيقول  باطل..  عىل  إنه  أو  خمطئ، 
املزيد،  ترجو  مرسعة  اليك  وتعود  لتأكلها  تذهب  حلم  من  قطعة 
بينام حينام ترسق فهي تقفز هاربة مذعورة حينام ترى أحدًا يدخل 
دون أن ترجع ثانية اىل املطبخ. هذه حيوانة وتستطيع التفريق بني 
الفعل اخلاطئ والصحيح يف فعلها وترصفها.. فكيف اإلنسان ال 

يعرف وال يدرك ؟! 
إرث األدب 

ال يمكن أن يقدم األبوان وخيلفا للبناء بعد رحيلهام من صفات 
األدب؛  مرياث  من  أثمن  أيضا  وألنفسهام  بل  شخصيتهم..  يف 
الراجح  والعقل  القويم،  واخللق  الصاحلة،  بالرتبية  التأدب..  أي 
ذواهتم  ويف  األبناء  داخل  يف  اخلري  صفات  زراعة  من  غريها  اىل 
لتنعكس عىل شخصيتهم يف احلياة.. لتكون كالنقش عىل احلجر، 
إنه  ينفد  خريه وعطاؤه.. حيث  وإرثا ال  وألهنا ستكون رصيدا 
سيبقى منتقال من جيل اىل جيل، يف احلياة ومن بعد املامت. ولعل 
اليانعة..  به مرياث األدب وثامره  ما يف هذا اإلرث وأقصد  أهم 
هو كسب ثقة الناس وحمبتهم بحسن املعارشة، وخالص متنياهتم 

ودعائهم بالتوفيق.        
َظهير المشاورة

من صفات اإلنسان العاقل أن يشاور اآلخرين ليكونوا له معينا 
وسندًا يف حياته.. قبل اختاذ أي قرار.. خصوصًا إذا ما كان مثل 

هذا القرار يمس مصري انسان أو أكثر أو مستقبلهم.
كانوا  ما  إذا  خاصة  آخرين  مع  الرأي  مشاركة  تعني  واملشاورة 
علم  أصحاب  أو  طويلة،  اجتامعية  وممارسة  خ��ربة  أصحاب 
ومعرفة يف احلياة، من اجل استخالص أفضل احللول، وكثري من 
املشاورة  فضيلة  اىل  تدعو  املأثورة  واألقوال  واألحاديث  اآليات 

وبذات الوقت تذّم االستبداد بالرأي. 

           طالب عباس الظاهر

عمل المرأة خارج البيت
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السؤال : ما هو احلكم الرشعي من عمل املراة املعيي ؟
التزاماهتا  مع  يتناف  مل  اذا  ذلك  من  ممنوعة  غري  هي   : اجل��واب 
او  نفسها  نفقة  تامني  عليه  توقف  اذا  كام  جيب  ربام  بل  الرشعية، 
نفقة من جتب نفقته عليها كاوالدها مع فقد االب واجلد عىل ما هو 

املشهور بني الفقهاء رضوان اهلل عليهم .

السؤال : هل هناك رشوط خاصة حتيط بعمل املراة ؟
تكاليفها  مع  العمل  يتناىف  ال  ان  هو  االساس  الرشط   : اجلواب 
املكان  يف  احلضور  عدم  ومنها  واحلجاب،  السرت  ومنها  الدينية، 
الذي التامن عىل نفسها فيه من الوقوع يف املعصية، ومنها رعاية 
حقوق الزوج اذا كانت متزوجة، ومنها رعاية حقوق الوالدين اذا 

كانا حّيني .

السؤال : بعض حمالت جتميل النساء حتتاج اىل عامالت ، فهل حيق 
للمؤمنة أن جتّمل النساء السافرات الاليت يتجّملن أمام األجانب 

الغرباء ، مسلامت كن أو غري مسلامت ؟
اجلواب : إذا عّد ذلك إسهامًا يف ترويج املنكر وأشاعته فليس هلا 

ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جدًا .

عملها  بطبيعة  ،تلمس  طبية  عيادة  يف  تعمل  مسلمة  ممرضة   : السؤال 
أجساد الرجال ، مسلمني وغري مسلمني ، فهل جيوز هلا ذلك ، علاًم بأن 
ترك العمل صعب لقلة فرص احلصول عىل العمل ، ثم هل هناك فرق 

بني ملس جسد مسلم ، وملس جسد غريه ؟
اجلواب : ال جيوز للمرأة أن تلمس جسد األجنبي ، مسلاًم كان أم غريه 

، إال إذا كانت هناك رضورة رافعة للحرمة .

السؤال : يف املستشفيات تقوم املمرضات بجّس النبض وقياس ضغط 
الدم وتضميد اجلرح وغري ذلك :

فهل عىل الرجل املريض رفض ملس املمرضة جلسده ؟
او  املذكورة  باالعامل  املمرضني  احد  قيام  يطلب  ان  يمكنه   : اجلواب 
ليحول  كاملنديل  حاجزًا  تضع  او  قفازًا  تلبس  أن  املمرضة  من  يطلب 

ذلك دون ملس جسده .

السؤال : لو راى الزوج ان عمل املراة يف اخلارج سوف يؤثر سلبًا عىل 
واجباهتا داخل البيت، فهل حيق له منعها من العمل ؟

مل  اذا  آخر  غرض  الّي  او  للعمل  بيتها  من  الزوجة  خروج   : اجلواب 
يكن بموافقة الزوج فهو حرام وان مل يكن منافيًا الداء واجباهتا البيتية 
من  ليس  انه  علاًم  كذلك،  كانت  اذا  عام   ً فضال  طفلها�  كحضانة   �
تتعلق  ال  التي  وحوائجه  بخدمته  القيام  زوجها  بيت  يف  املراة  واجب 
باالستمتاعات الزوجية � كالطبخ والتنظيف � اال اذا كان له رشط عليها 

هبذا اخلصوص .

السؤال : ما رايكم يف عمل املراة يف الرشكات التي يكثر فيها الشباب 
واختالطها معهم )اي احلديث معهم ...( يف خمتلف املواضيع سواء يف 

العمل او خارج العمل ؟
اجلواب : جيوز مع االمن من الوقوع يف احلرام واال فيجب ان تتجنب 

االختالط .

السؤال : هل يجوز تزوير شهادة فيها مصلحة يحددها العقالء ؟

السؤال : عمل المرأة هل هو مباح ام محّرم ام مكروه 
علمًا انها غير محتاجة للعمل ؟

الجواب : اليجوز .

عمل المرأة خارج البيت
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 تقرير: قاسم عبد الهادي / تصوير: صالح السباح

ابدى المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية المقدس���ة رضاه التام عن تطور مراحل إنجاز مشروع 

صحن العقيلة زينب )عليها الس���الم( التي بلغت بحدود 86%، خالل زيارته ولقائه الكوادر الهندس���ية 

والفنية واطلع على خطوات س���ير العمل، وقد وّجه س���ماحة الش���يخ الكربالئي الكوادر الهندسية 

والفنية وقّدم لهم بعض النصائح والتوجيهات من اجل استمرار النجاح في خطوات العمل.

معبرا عن رضاه التام...
الشيخ الكربالئي يطلع على مراحل سير العمل 

في صحن العقيلة زينَب )عليها السالم( 
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ويف هذا السياق حتدث املهندس عبد احلسني 
حممد عضو جلنة االرشاف واملتابعة يف مرشع 
ال��س��الم(:  )عليها  زي��ن��ب  العقيلة  صحن 
»ضمن زياراته املتكررة لصحن العقيلة زينب 
عبد  الشيخ  سامحة  وّج��ه  ال��س��الم(  )عليها 
سري  عىل  اطالعه  خالل  الكربالئي  املهدي 
املالكات  قبل  من  املفصل  وال��رشح  االع��امل 
النصائح  بعض  املوقع،  يف  املوجود  اهلندسية 
بالقضاء  سامحته  وعَد  وايضا  والتوجيهات، 
تعيق سري  التي  املوجودة  العقبات  بعض  عىل 

العمل«.
مراحل انجاز متقدمة

اساس  عىل  يسري  العمل  »ان  حممد:  واضاف 
االجتامعات  خالل  من  الرسمية  املوافقات 
املصادق  واملخططات  واجل���داول  املتكررة 
العامة  االمانة  قبل  من  رسمي  بشكل  عليها 
للعتبة احلسينية املقدسة، والعمل يسري بشكل 
اجياب ومتقدم من ناحية نسب االنجاز والتي 
االعامل  )فقرة  ومنها  الفقرات  حسب  تكون 
بحدود  بلغت  فيها  اإلنجاز  نسبة  فان  الرتابية 
مخس  اىل  م��وزع  امل��رشوع  ان  بحيث   )%86
نسبة  ف��ان  والثالثة  والثانية  االوىل  مناطق 
انجازها بلغت 100% وهي منطقة اخلدمات، 
التنفيذ  قيد  فهي  واخلامسة  الرابعة  واملرحلة 

بنسبة انجاز بحدود %86«.
مباركة العمل

مبينا: »احلقيقة نحن معتادون عىل كرم سامحة 
الشيخ الكربالئي بحلِّّ مجيع املشاكل املوجودة 
والتي تعيق سري العمل، وابدى سامحته رضاه 
التام عىل مراحل سري العمل بحيث ان العمل 

مستمر ليال وهنارا عىل مدار ال 24 ساعة.
ومن خالل ذلك فان االعامل اهلندسية والفنية 
»عليها  زينب  العقيلة  صحن  بناء  مرشوع  يف 
ساعة   24 ال���  م��دار  عىل  مستمرة  ال��س��الم« 
للعتبة  العامة  االمانة  قبل  من  متواصل  بدعم 
املستمرة  املتابعة  ذلك  يف  بام  املقدسة  احلسينية 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي  امل��ت��ول  قبل  م��ن 
التي  للمرشوع  املتكررة  وزياراته  املقدسة، 
بدورها تكون بمثابة الدافع املعنوي للقائمني 
عىل انجازه من قبل الكوادر اهلندسية والفنية.  
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مراحل انجاز متقدمة
                   في صحن العقيلة زينَب )عليها السالم( 

  تقرير: حسين نصر - تصوير: صالح السباح

العتبة  يف  واهلندسية  الفنية  ال��ك��وادر  ت��واص��ل 
العقيلة  صحن  مرشوع  بأعامل  املقدسة  احلسينية 
تبلغ مساحته )50(  الذي  السالم(  زينب )عليها 

الف مرت مربع.
املهندس حسني رضا مهدي مسؤول قسم  وقال 
املقدسة:  احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتول  من  »بتوجيه 
زي��ارة  بعد  اهلندسية  ال��ك��وادر  ب��ارشت  املقدسة 
االربعني بخطوات متسارعة من أجل انجاز اكثر 
ما يمكن انجازه اىل حني زيارة االربعني القادمة، 
وتم تطوير وحتسني وترسيع بعض االعامل إلنجاز 

) 75% ( من اهلياكل الكونكريتية للمرشوع«.
متصاعدة  بوترية  تتواصل  االعامل  »ان  وأضاف، 
السالم(  )عليها  زينب  العقيلة  صحن  النشاء 
احلسينية  العتبة  يف  التوسعة  م���رشوع  ضمن 
املقدسة، لتوفري مساحات اكرب تستوعب املاليني 
من   السالم(  )عليه  احلسني  االمام  لزيارة  الوافدة 
اخلدمات  افضل  وتقديم  وص��وب،  حدب  كل 
صحن  مساحة  فان  معلوم  هو  »كام  مبينًا  اليهم«، 
العقيلة )عليها السالم( الكلية هي )50( الف مرت 
مربع، اما مساحة البناء الكلية حوال )160( الف 
مرت مربع، أي ان اكثر من ثالثة اضعاف املساحة 
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الكلية للرض«.
واشار مهدي، »ايضًا سيكون هناك متحف 
بمساحة )6000( مرت مربع، ومكتبة االمام 
احلسني )عليه السالم( بمساحة )10000( 
يقارب  ب��ام  صحية  ووح���دات  م��رب��ع،  م��رت 
عىل  موزعة  صحية  وح��دة   )1100( م��ن  
ستكون  حيث  الصحن،  خارج  حماور  ثالثة 
الشهداء  شارع  حمور  هي  الثالثة،  املحاور 
املخيم  مقابل  وحم��ور  القبلة  ش��ارع  وحم��ور 
احلسيني، وهذه الوحدات الصحية ستكون 
التهوية  هلا  ومهيأة  االرض  حتت  مجيعها 

والتربيد وغريها«.
3000 م2 مساحة التل الزيني اجلديدة

عدة  من  متكون  املرشوع  »ان  قائاًل،  وتابع 
توفري  هو  االه��م  واجل��زء  رئيسية  خدمات 
الشعائر احلسينية  للعبادة وإلقامة  مساحات 
االرض  حتت  رسداب  بطابقني  وستكون 
وايضًا  مكشوف،  صحن  الثاين  والطابق 
الزينبي  التل  مقام  وتطوير  توسعة  سيتم 
حيث ان التل الزينبي احلال مساحته حوال 
)300( مرت مربع وسيتم توسعة التل الزينبي 

اىل مساحة )3000( مرت مربع«.
يتضمنها  التي  االنفاق  »ان  قائاًل،  واستطرد 
من  يمتد  االول  نفقني،  عن  عبارة  املرشوع 
احلسيني  باملخيم  م��رورًا  اجلمهورية  شارع 
بطول  وهو  الشهداء،  بشارع  يلتقي  حتى 

)520( مرتا وبعرض ) 12( مرتا وبارتفاع 
قدره )6( أمتار، ويكون املرور فيه باجتاهني 
)ذهاب وإياب( ونسبة االنجاز فيه وصلت 

اىل %70«. 
مرتا   )750( بطول  نفق  »انشاء  اىل  مشريا 
داخل صحن العقيلة زينب )عليها السالم( 
من  القريبة  الشهداء  ساحة  منطقة  يربط 
االمام  قبلة  باب  بشارع  الروضتني  ش��ارع 
يعترب  هذا  وطبعًا  السالم(،  )عليه  احلسني 
يساعد  النفق  »هذا  مضيفُا  االول«،  اجلزء 
عىل املرور الرسيع للمركبات حتت االرض 
الشوارع  يف  الزائرين  حلركة  راحة  ويعطي 

دون مضايقة الزائرين بالسيارات«.
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إقامة المؤتمر العلمي القرآني االول 
تحت شعار »لن يفترقا« 

االعظم محمد  الرسول  بوالدة  تيمنًا 
وحفيده  وآلـــه(  عليه  اهلل  )صــلــى 
االمام جعفر الصادق )عليه السالم( 
اقامت دار القرآن الكريم التابعة الى 
الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
مــع كلية  وبــالــتــعــاون  الــمــقــدســة 
العلوم االسالمية في جامعة كربالء 
الصحن  االنبياء في  في قاعة خاتم 
القرآني  المؤتمر  الحسيني الشريف 
االول، بعنوان: )التالزم المعرفي بين 
القرآن والعترة الطاهرة(، وشارك فيه 
المختصين  االساتذة  من  كبير  عدد 
والباحثين من داخل العراق وخارجه، 
من  آيات  بتالوة  المؤتمر  بدئ  حيث 
الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة 

على ارواح الشهداء االبرار.

معاون  الشامي  افضل  السيد  وحت��دث 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االم��ني 
االمانة  كلمة  خ��الل  الثقافية  للشؤون 
»ايا  املقدسة:  احلسينية  للعتبة  العامة 
االساتذة الكرام ال يفوت عىل حرضاتكم 
وب��داي��ة  البحث  اس��ب��اب  اه��م  م��ن  ان 
نبحث  مشكلة  هناك  تكون  ان  البحث 
الباحث اىل  ان تكون هذه  فيها، ويسعى 
تكون  ال  وان  وواقعية،  حقيقية  املشكلة 
ال  التي  البحوث  اكثر  وما  ذلك،  عكس 
متس الواقع بصلة وبذل من خالهلا اجلهد 
بنتائج  اخلروج  والنتيجة  الوقت  وصف 

ليس هلا واقع«.

الشامي: اســـاءة التأويل سبب للفصل 
بين العترة والكتاب

عنوانه  من  »امل��ؤمت��ر  ان  الشامي:  وب��نّي 
وايامننا  واعتقادنا  تصورنا  يف  يناقش 
اسس املشاكل واسباب بداية فتح ابواب 
عليه  اهلل  )ص��ىل  حممد  ام��ة  عىل  العذاب 
لآليات  التأويل  اساءة  اىل  مشريا  وآله(، 
القرآنية فيقول: »كل املشاكل التي عانت 
االسالمية  االم��ة  منها  وستعاين  وتعاين 
بني  للفصل  بّيًنا  بدا  الذي  السعي  سببها 
العرتة والكتاب، وقد ورد عن النبي حممد 
)صىل اهلل عليه وآله( : »يا عل انا قاتلتهم 
التأويل«،  عىل  وستقاتلهم  التنزيل،  عىل 
ولو ان الذي حدث مل حيدث لعلنا مل نقرأ 
يف التاريخ ان هنالك ذبحا وقتال وسفكا 
زال  وما  الشهادتني  شهدوا  أناس  لدماء 
هذا  خالف  فلقد  هذا،  يومنا  اىل  نشهده 
العرتة  بني  الفصل  هذا  وخالف  التأويل 

تقرير/قاسم عبد الهادي، تصوير/صالح السباح
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ورسوله  باهلل  االيامن  اوليات  والكتاب، 
)صىل اهلل عليه وآله( وحقوق املسلم التي 
الشهادتني  شهد  فمن  تتحقق،  ان  جيب 
فقد عصم اهلل تعاىل دمه وماله وعرضه«، 
تلك  ان  يرى  التاريخ  يقرأ  َمن  منوها عن 
احلقوق فقدت للكثري من الناس، ولو ان 
العرتة  بني  تفصل  ال  ان  استطاعت  االمة 
يومنا هذا مدارس  ملا شهدنا يف  والكتاب 
اهلوية  عىل  والذبح  والتفخيخ  للتكفري 

بدون وجه حق«.

التالزم المعرفي بين القرآن والعترة 
الطاهرة

مرتىض  السيد  حتدث  اخ��رى  جهة  ومن 
مجال الدين معاون رئيس قسم دار القرآن 
الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة وعضو 
اللجنة التحضريية يف املؤمتر قائال: »اقامت 
القرآين  العلمي  املؤمتر  الكريم  القرآن  دار 
االول حتت شعار )لن يفرتقا( تأكيدا عل 
التالزم املعريف بني القرآن الكريم والعرتة 
الطاهرة«، مبينا » ان املؤمتر يدف اىل عدة 

احلقل  عىل  الرتكيز  منها  جدا  مهمة  نقاط 
)عليهم  البيت  اهل  عند  املعريف  القرآين 
من  اكثر  املؤمتر  يف  شارك  وقد  السالم(، 
العراقية  اجلامعات  اكثرهم من  باحثا   60
وكذلك  مرص  ومنها  العربية  الدول  ومن 
االي��ران��ي��ة،  االس��الم��ي��ة  اجلمهورية  م��ن 
والقيت بحوث املؤمتر عىل اروقة وقاعات 
املقدسة يف ثالث جلسات  العتبة احلسنية 
البحوث  وان  قاعات،  ثالث  من  واكثر 
جملة  يف  بالنرش  طريقها  ستأخذ  املقبولة 
صدى القران التابعة  لدار القرآن الكريم 
من  وخرجنا  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 

خالله بتوصيات ومالحظات مهمة«.
فتح مناهج واقعية

علمي  »املؤمتر  ان  الدين:  مجال  واضاف 
االقالم  استقطاب  منه  اهلدف  كان  لذلك 
واملفكرين االسالميني وفتح نوافذ واقعية 
اهل  ومنهج  الثقلني  منهج  عىل  وحقيقية 
البيت القرآين، وهذا يف الركيزة االوىل واذا 
فتحنا هذه النافذة فان اهل البيت )عليهم 

غطوا  وق��د  االس���الم  يمثلون  ال��س��الم( 
الفكرية،  )العقائدية،  كلها  احلياة  جوانب 
احلياتية، االخالقية( وغريها من اجلوانب 

املهمة يف احلياة واحلقول املعرفية«.
للعتبة الحسينية دور كبير في استقطاب 

المفكرين واالكاديميين
وحتدث الدكتور جاسم عبد الواحد راهي 
جامعة  يف  االسالمية  العلوم  كلية  عميد 
املؤمتر  يف  »حضورنا  ان  قائال:  كربالء 
العامة  االمانة  اقامته  الذي  االول  القرآين 
مع  وبالتعاون  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
كربالء  جامعة  يف  االسالمية  العلوم  كلية 
العامة  االمانة  ان  شك  بال  انه  باب  من 
وبشكل  عودتنا  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
واملفكرين  العلامء  استقطاب  عىل  مستمر 
واالكاديميني بام خيدم مذهب اهل البيت 
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املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتول  وتفقَد 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي سري األعامل 
احلسني  اإلم��ام  مركز  مرشوع  يف  االنجاز  ونسب 
يف  الرسطانية  االم��راض  لعالج  السالم(  )عليه 
كربالء، الذي يعد أكرب مركز طبي يف العراق لعالج 

األمراض الرسطانية.
متقدمة، ويرَجح  انجاز  اىل نسب  ووصل املرشوع 
املحددة،  الزمنية  الفرتة  خ��الل  امل��رشوع  اك��امل 

قسم  مسؤول  جبار«  »منتظر  املهندس  بحسب 
املشاريع االسترياتيجية يف العتبة احلسينية املقدسة، 
 )%70( من  اكثر  فيه  املرشوع  إنجاز  نسبة  »بلغت 
الطبي  املنجز  هذا  إكامل  أجل  من  مستمر  والعمل 
املميز الذي سيوفر اخلدمة لرشحية مهمة«، مرجحا، 

»اكامل املرشوع خالل فرتة التوقيتات املقررة«.
يف  ال��رائ��دة  املشاريع  من  »امل��رشوع  ان  وأض��اف، 
 )VIP( عالج االمراض الرسطانية حسب معايري

العتبة الحسينية تصل الى نسب انجاز متقدمة 
في أكبر مركز لعالج السرطان بالعراق

تواصل األمانة العامة للعتبة الحسينية إنجاز أكبر مركز طبي على نطاق العراق 
لعالج األمراض السرطانية في كربالء المقدسة على مساحة )12( دونما بثالثة أبنية 
رئيسية مؤلفة من )4( طوابق وبأقسام متخصصة في )العالج باإلشعاع الموضعي، 
والعالج بالكيماوي، والتشخيص باألشعة والرنين، والعمليات، والطوارئ، وصيدلية 

ومختبر والعديد من العيادات وغرف اإلداريين(.

  تقرير: حسين نصر - تصوير: احمد القريشي
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املعتمدة يف وزارة الصحة العراقية«.
مساحة  عىل  يشيد  »املرشوع  ان  جبار  وافاد 
رئيسية  أبنية  ثالثة  من  يتألف  دونام   )12(
مؤلفة من )4( طوابق بمساحة بنائية للطابق 
من  ويتكون  م،   )2700( ب�  تقدر  األول 
أقسام )العالج باإلشعاع املوضعي، والعالج 
والرنني،  باألشعة  والتشخيص  بالكياموي، 
وخمترب  وصيدلية  والطوارئ،  والعمليات، 
والعديد من العيادات وغرف اإلداريني( أما 

املبنى الثاين مبنى للكادر الطبي.«
إنشاء  عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  وتعمل 
واملراكز  املستشفيات  من  العديد  وإنجاز 
كمستشفى  اخلدمة  اىل  دخل  منها  الصحية 
ال��س��الم(  )عليه  ال��ع��اب��دي��ن  زي��ن  اإلم���ام 
احلسني  االم��ام  سفري  ومستشفى  العامة، 
كل  تزال  ال  فيام  اجلراحي،  السالم(  )عليه 
اهلل(،  )رح��ه  الوائل  الشيخ  مستشفى  من 
ومستشفى خاتم األنبياء )صىل اهلل عليه وآله 
الدموية  القلبية واألوعية  وسلم( للمراض 

قيد االنجاز.
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االول  اللقاء  هو  وهذا  السالم(،  )عليهم 
بالقرآن  خيتص  ال���ذي  امل��ي��دان  ه��ذا  يف 
الكريم وكان بعنوان »التالزم املعريف بني 

القرآن الكريم والعرتة الطاهرة«.
اظهار حقيقة القرآن الكريم

يف  االسالمية  العلوم  كلية  »ان  واضاف: 
سواعدها  عن  شّمرت  كربالء  جامعة 
بمختلف  الباحثني  من  جمموعة  وقّدمت 
بعناوين  املؤمتر  ورفدت  االختصاصات 
منهجية  اظهار  منها  اهل��دف  وك��ان  طيبة 
البيت »عليهم السالم« جتسدا لقول  اهل 
الرسول حممد )صىل اهلل عليه وآله(، »اين 
وعرتيت  اهلل  كتاب  الثقلني  فيكم  ت��ارك 
تضلوا  فلن  هبام  متسكتم  فان  بيتي  اهل 
املهمة  النقطة  هي  وه��ذه  اب��دا«،  بعدي 
القرآن  اظ��ه��ار  حقيقة  يف  والصحيحة 
ان  يمكن  ال  والتي  معانيه  وابراز  الكريم 
تتجسد اال يف هذا الباب وهو باب العرتة 
الطاهرة، وكل من حاول ان يسلك طريقا 

غري طريق العرتة فقد هلك وضل«.
روح التعاون بين مختلف االطياف

باستقطاب  يتميز  املؤمتر  ان  موضحا: 
ومنها  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  باحثني 
ايران ومرص وكذلك متيز بحضور اغلب 
جامعات  ومنها  العراقية  اجل��ام��ع��ات 
املذاهب،  وبمختلف  والشامل  الوسط 
ويعكس هذا املؤمتر روح التعاون العلمي 

وان  املختلفة  وفئاته  الشعب  اطياف  بني 
وهو  واحد  طريق  نحو  جهودهم  تتوحد 
طريق اهل البيت »عليهم السالم« بإظهار 

مكامن القرآن الكريم وارساره.
لمصر العربية مشاركة في المؤتمر

الدكتور احد راسم  املتحدثني  اخر  وكان 
العربية:  م��رص  مج��ه��وري��ة  م��ن  النفيس 
املؤمتر من خالل بحث  »شاركت يف هذا 
بعوان )رجال اهلل( وهو احد فصول كتاب 
)االمام عل بن اب طالب )عليه السالم( 
للذين  مالحظة  وهي  للقرآن(،  مفرسا 
فاهنم  للقرآن  تفسريا  يسمى  بام  يتصدون 
مهام كتبوا من تفسريات فأهنا غري متناهية، 
برشح  هتتم  تفسريات  هناك  ان  بحيث 
برشح  هتتم  تفسريات  وهناك  املفردات 
الوحدة  عن  تتحدث  اهن��ا  اي  ال��ص��ورة 
املوضوعية للصورة القرآنية وهناك تفسري 
موضوعي للقرآن اي بمعنى ان ثمة قضية 

وثمة موضوعا تكشفه اآلية القرآنية«.
وامل��ق��دم  امل���رّبز  ان  واض����اف: ال ش��ك 
هو  اليه  والسبق  العلم  ه��ذا  وال��ف��ارس 
السالم(  )عليه  طالب  اب  بن  عل  االمام 
فانا قمت بدرس و رسد ما ورد من خطب 
لالمام عل بن اب طالب )عليه السالم(«.

مناقشة البحوث
املقدمة  البحوث  مناقشة  تم  ذلك  وبعد 
ثالث  ويف  بحثية  جلسات  ثالث  خالل 
العتبة احلسينية  قاعات خمتلفة من قاعات 
عل  )االم��ام  بحث  بينها  وكان  املقدسة، 
للدكتور  للقرآن(  مفرسا  السالم(  )عليه 
مرص  مجهورية  من  النفيس  راس��م  اح��د 
من  االل��ويس  )موقف  بحث  و  العربية، 
م��روي��ات االم��ام��ني ال��ب��اق��ر وال��ص��ادق 
)عليهام السالم(( للستاذ الدكتور عصام 
كاظم الغالبي من جامعة الكوفة، وبحث 
)اثر القراءة القرآنية يف فهم النص القرآين( 
للستاذ املساعد الدكتور جبار كاظم املال 
من جامعة بابل، وبحث )مظاهر التالزم 
والصحيفة  الكريم  القرآن  بني  املعريف 
السجادية( للدكتور حيد يوسف ابراهيم 
)اسلوب  وبحث  ق��ار،  ذي  جامعة  من 
القصة القرآنية واثرها يف الدعوة( للدكتور 
عامر الزيني احلسيني من جامعة طهران.     
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كربالُء تحتضن مؤتمر التراث واآلثار الدولي
 بمشاركة 22 بلدا و62 بحثا 

عىل  اقيم  ال��ذي  امل��ؤمت��ر  افتتاح  وش��ه��َد 
احلسيني  الصحن  يف  االنبياء  خاتم  قاعة 
حضور   2018/11/25 يف  الرشيف 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتول 
وعربية  حملية  اكاديمية  وشخصيات 
وضماَّ  االختصاصات،  متنوعة  واجنبية 
آيات  ب��ق��راءة  بدئت  فعاليات  جمموعة 
بينات من الذكر احلكيم، ثم كلمة املتول 
سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
فيها  جاء  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
: »اي��ا االخ���وة واالخ���وات ب��دءا لكم 
عىل  االمتنان  وعظيم  الشكر  جزيل  منا 

املؤمتر،  هذا  يف  ومشاركتكم  حضوركم 
الفكر،  غزير  االثر،  طيب  كان  ما  حلفظ 
اثراُه  مما  والِعرب،  واملحتوى  القوِل  حسن 
لنا سالف البرش يف غابِر االزماِن والسرّي، 
واالخ��وات  اإلخ���وِة  عىل  خيفى  ال  وك��ام 
والشعوِب  للمم  ماِ  والنظر  البحِث  اول 
والبرش من عظيم اعتزاز وافتخار وارتفاع 
قدر بام اخلفه اسالفهم من صالح االفكار 
الصنائع  وعظيم  االط����واِل  وحم��اس��ِن 
القوانني  ودق��ي��ق  وال��ع��م��ل،  واحل���رف 
هلؤالء  فكان  البرش،  لصالح  واللوائح 
لرقي  مزيد فضل  منهم  ما صدح  االقواِم 

االمم وتطور فكرها وغزارة علومها«.
بلد  بلدنا  به  مّر  »ما  الكربالئي:  واضاف 
وما  واملصلحني  واالنبياء  احل��ض��ارات 
عقوهلم  جوهر  عصارِة  من  لنا  خلفوه 
عظيم  استشعار  يستدعي  افهامهم،  وُلب 
اخل��رسان  وكبري  ال��رضر  وجسيم  اخلطر 
لتلك الكنوز العلمية ان نراها هنبًا لغرينا، 
فال  والنسيان،  االمهال  عوامل  تطويا  او 
حيركنا حق فضلهم علينا وال حرماننا من 
خريها ان نسعى حلفظها واالنتفاع بعظيم 

خريها وبركتها«.

تقرير: ضياء االسدي، حسنين الزكروطي  / تصوير: خضير فضالة، احمد القريشي، محمد القرعاوي

به���دف تعريف المجتمع العراقي والدولي بأهمية التراث واالث���ار العراقية، وما تمثله هذه النفائس 
للبلد تاريخا وحضارًة، ومن اجل اس���تعراض الهجمات الوحش���ية التي تعّرضت لها االثار من )تخريب 
ونهب( على مرِّ العصور، اقام قسم النشاطات العامة في العتبة الحسينية المقدسة وبمساهمة 
قس���م المتحف ومؤسس���ة الدليل للدراس���ات والبحوث العقدية وجامعة وارث االنبياء مؤتمَر األثار 
والتراث الدولي الذي حمل ش���عار )هدم االثار محو لحضارة االمم(، بمش���اركة )22( بلدا من العالم 
وتقديم )62( خالصة بحث، اغلبها لباحثين مختصين من دول عربية واجنبية تناولت تقديم دراس���ات 

لمعالجة االثار المحطمة واالليات والطرائق السليمة لترميمها والحفاظ عليها.
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وبلدان  العراق  »ان  سامحته:  واوض��ح 
رسالة  حلة  رج��ال  من  يعدم  مل  املنطقة 
الشعوب،  خمتلف  اىل  االنسانية  العلوم 
نساٌء  وساحتكم  ساحته  عن  يغْب  ومل 
ليصنعَن  اجتامعيا،  بالفكر  املجتمع  اثريَن 
بلدنا  يف  ال��رتب��وي  وال���ث���راء  ال��س��ع��ادة 
تفصيل  يف  اخل��وض  اري��د  وال  وشعبنا، 
القيمة  ومشاركاتكم  بحوثكم  حم��اور 

العلم واالختصاص،  فهي مرتوكٌة ألهل 
ولكن اقول ان املسؤولة الدينية والوطنية 
لة  َحَ وخصوصا  علينا  حتّتم  واالخالقية 
ان  للوطن  واملحبني  العلم  واول  الفكر 
تراثنا علاًم وعماًل وممارسًة  نعمل لنحفظ 
حياتية زاخرة بالعطاء واالنسانية والعدل 
واحلكمة وحتقيق احلقوق والرقي والتطور 
و ان نعيد ألرض العراق رموز حضارته 
البرشية  املجتمعات  اغنت  التي  االنسانية 
والقانوين  وال��رتب��وي  الفكري  بعطائها 
االفكار  وه��ذه  كانت  واذا  واالجتامعي 
وَعدمت  العقل  عطلت  قد  التكفريية 
فأن  واالف��ك��ار  املفاهيم  وقتلت  احلياء 
ونسائه  رجاله  ودماء  العراق  ابناء  عروق 
وابناء منطقتنا وبلداننا ما تزال جتري فيها 
وانوار  االفكار  ومرقى  احلضارة  اصول 
املعارف وما فتئت مسالك االفهام لعلامئنا 
العقالء لتصل  واساتذتنا تسري يف دروب 
اىل منابع الكامل والصالح واخلري، فهلموا 

دفنته  ما  نحيي  ان  واخ���وايت  اخ��واين  يا 
عوامل االزمان والكتامن من كنوز علومنا 
درب  هبا  وننري  االثار  هبا  لنفتح  ومعارفنا 

الظالم الذي ظللتُه عىل ارضنا اوهاما«.
التحرك  رضورة  عن  الكربالئي  ون��وه 
عىل مستويني اول يتمثل يف احياء الرتاث 
وامل��ع��ارف  العلوم  بمختلف  االص��ي��ل 
املخطوطات،  من   االث��ار  كنوز  وحفظ 
إلعادة  والقانوين  ال��دول  التحرك  وثاين 
اىل  واعادهتا  وصيانتها  بإعامرها  االث��ار 
لبالد  احلضارة  رمزية  من  عليه  كانت  ما 
احلسينية  العتبة  ان  اىل  احلضارات، مشريا 
املقدسة وبقية املراكز واملؤسسات العلمية 
بلدنا  يف  املقدسة  العتبات  يف  والفكرية 
يف  للتعاون  االستعداد  اتم  عىل  العراق 

احياء هذا الرتاث«.

الش�يخ الكربالئي يؤكد عل�ى اهمية احياء الت�راث وحفظ االث�ار والتحرك الدولي 
والقانوني إلعادة االثار الى ما كانت عليه 

A h r a r w e e k l y22

العطاء الحسيني



رئيس لجنة المؤتمر: استقطبنا شخصيات 
وقامات رفيعة الشأن من )22( بلدا 

رئيس  ال��ك��امل  ط��الل  الدكتور  وحت��دث 
اطالق  عن  املؤمتر  يف  التحضريية  اللجنة 
حقوق  ع��ن  للدفاع  االنسانية  االرادة 
ايا  املؤمتر  »ان  قائال:  تراثها  يف  االجيال 
لإلرادة  وتعبرٍي  جتٍل  عن  عبارة  هو  السادة 
االنساين احلي واحلريص  اخلرية والضمري 
تراثه،  يف  االجيال  حقوق  عن  الدفاع  عىل 
لرصخة  استجابة  ه��و  امل��ؤمت��ر  ه��ذا  وان 
واثارنا  املنتهك  تارخينا  عمق  من  انطلقت 
كل  ام��ام  وقفة  ه��و  واملنهوبة  املحطمة 
تراثنا  ط��ال  ال��ذي  والعبث  االستهتار 
التخلف  معاول  خلفته  وم��ا  االن��س��اين، 
يقال  ما  فأقل  وخراب،  دمار  من  والتهدم 
عن هذا السلوك انه جريمة بحق االنسانية 
مجعاء، فعىل الرغم من اننا نعيش يف عرص 
الظالمي  الفكر  انطلق  واحلضارة  التطور 
لتنفيذ اجندة اعداء االنسانية لطمس معامل 
تاريخ احلضارة االنسانية والدينية، ومتزيق 
التارخيية  االحداث  عىل  الشاهدة  الوثيقة 
السياسية  وال��دواف��ع  احلجج  وبمختلف 

والدينية التكفريية«. 
ان  املؤمتر  هذا  من  »اردن��ا  الكامل:  وب��نّي 
ليس  واالث���ار  ال��رتاث  الن  عامليا  يكون 
ملكا لديٍن او طائفة بل هو ملك االنسان 
سلطنا  وانام  ومستقبال؛  وح��ارضا  ماضيا 
يف  تعّرض  ألهنا  العراق  اثار  عىل  الضوء 
شهدها  هجمة  ألع��دى  االخ��رة  السنني 
التاريخ والبرشية من قبل عصابات منظمة 
زورا  االسالمي  الدين  اىل  نسبتها  تدعي 

املقدسة  احلسينية  العتبة  والن  وهبتانا، 
تسرتشد باملرجعية الدينية العليا يف النجف 
يسمو  انسانيا  منهجا  تنتهج  التي  االرشف 
احرتام  اىل  ويدعو  والقومية  الطائفة  فوق 
لذا  وت��راث��ه،  وت��ارخي��ه  وحقوقه  االن��س��ان 
االول��وي��ة،  واعطته  امل��رشوع  ه��ذا  تبّنت 
العلمية  بمؤسساهتا وكوادرها  واستنفرت 
هذا  اقامة  ظ��روف  كل  لتهيئة  واالداري���ة 
افضل وجه، وألمهية موضوع  املؤمتر عىل 
بدقة  له  التخطيط  كان  مؤمترنا وحساسيته 
عالية وانجزت خطوات التحضري بجهوٍد 
وقامات  شخصيات  مفاحتة  ومتت  كبرية 
رفيعة الشأن من )22( بلدا من بقاع العامل، 
ومتيزت هذه املرحلة بفاعلية ملحوظة فقد 
علمية  قيمة  ذات  ببحوث  املشاركة  متت 
باآلثار  تتعلق  خمتلفة  ابعادا  تناولت  راقية 
والرتاث، وقد استلمت اللجنة التحضريية 

ما يقرب )62( خالصة بحث«.

الحقوق�ي علي كاظ�م س�لطان: المؤتمر 
يهدف لمحاربة الفكر المتطرف

َب����نَيٍَّ احل��ق��وق��ي ع��ل كاظم  م��ن ج��ان��ب��ه 
يف  العامة  النشاطات  قسم  رئيس  سلطان 
اللجنة  وعضو  املقدسة  احلسينية  العتبة 
جاء  امل��ؤمت��ر  »ان  للمؤمتر:  التحضريية 
حياول  الذي  املتطرف  الفكر  حماربة  هبدف 
ان يشّوه صورة االسالم من خالل افعاله 
فدمر  العراق  يف  جسدها  التي  االجرامية 

الرتاث االسالمي واالنساين«. 
من  املؤمتر  حياول  »كام  سلطان:  واض��اف 
املشاركة  الدولية  الشخصيات  خ��الل 

ان  وال��رتاث  االث��ار  جمال  يف  واملتخصصة 
يثبت للعامل ان االسالم بعيد كل البعد عن 
حماربة  اىل  تسعى  التي  االجرامية  االفعال 
التي  املتطرفة   بأفكارها  االنساين  الرتاث 
ال متت االسالم بصلة، مشريا اىل ان العتبة 
باآلثار  كبري  اهتامم  لديا  املقدسة  احلسينية 
للشعوب، فضال  رمزا  باعتبارها  والرتاث 
عن االستفادة منها للحصول عىل التجربة 
املدين  التطور  يف  السابقة  للمم  الرتاكمية 

والعمراين«. 

عال�م بريطاني يدع�و الجميع ال�ى االتحاد 
الع�راق..  واث�ار  تاري�خ  حماي�ة  الج�ل 
واليونس�كو تعمل على مشروع بريطاني 
يدعم البح�وث المتعلقة بالت�راث واالثار 

العراقية
متاحف  اختصاص  كولنز  بول  يرى  فيام 
املهمة  املسألة  »ان  اكسفورد:  جامعة  يف 
التي جيب ان نعرتف هبا هي التاريخ الغني 
جيب  والتي  العراق  يف  وال��رتاث  باألثار 
التاريخ  عىل اجلميع ان يتحدوا حلامية هذا 
حلق  الذي  الرضر  ان  اىل  مشريا  واالث��ار، 
داعش  ضد  احل��رب  خالل  العراق  بأثار 
كان بالغ الشدة، ويتوجب علينا ان ندعم 
املجال  العراقي والقائمني يف هذا  الشعب 
واالثار  الرتاث  هذا  امهية  مدى  وتوضيح 
هلم واجياد حلقات تربطهم بامضيهم امللء 

باألحداث املهمة«. 
وتابع كولنز: »نحن نعمل االن عىل مرشوع 
البحوث  لدعم  اليونسكو  مع  بريطاين 
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املتعلقة يف هذا ملجال، وسنعمل عىل دعم 
الباحثني العراقيني وطرح بحوثهم املتعلقة 
والتعريف  امهيتها  مدى  وبيان  باألثار، 

للعامل بان احلضارة العراقية مهمة، 
وعن طبيعة مشاركته يف املؤمتر قال: »نحن 
جامعة  يف  املتاحف  بمجال  متخصصون 
مع  العمل  هو  هنا  نعمله  وما  اكسفورد، 
واملختصني  العراقي  اجلانب  من  زمالئنا 
يف  ق��س��م  لتخصيص  ب��امل��ت��اح��ف  اي��ض��ا 
العراق  تاريخ  يوضح  العراقية  املتاحف 
شكل  ع��ىل  عرضه  ويتم  امهيته  وم��دى 
يسّهل للقارئ االطالع عىل هذه احلضارة 
الثقافة  مركز  متثل  املتاحف  الن  العريقة 

واحلضارة«.

االهرام: الش�عب العراقي مع�ّرض للغزو 
الثقافي والفكري

مل يقترص مؤمتر الرتاث واالثار الذي اقامته 
متخصصني  عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
يف االثار والرتاث فحسب! بل ضماَّ ايضا 
شخصيات دينية وعلمية واعالمية فضال 
عن االختصاصات االخرى، وكان ملجلة 
املؤمتر  حول  رأي  استطالع  »االح���رار« 
ح��وارات  فاجرينا   واه��داف��ه..  واب��ع��اده 
اوهلا  وكان  الشخصيات  من  جمموعة  مع 
نائب  عبيدو  ابراهيم  يارس  االعالمي  مع 
املرصية  االه���رام  ج��ري��دة  حترير  رئيس 

جمال  يف  املاجستري  شهادة  عىل  واحلاصل 
قال:  وال��ذي  والعقلية  النفسية  الصحة 
هتم  الهنا  جدا  مهمة  اللقاءات  هذه  »ان 
بأمجعه، وهي قضية حيوية  العرب  الوطن 
عام  بشكل  العرب  الوطن  الن  ومفصلية 
ليل  اث��اره  ُترسق  فحسب  العراق  وليس 
الباطلة،  هنار من قبل جهات خترتع اجلج 
واذا نظرنا اىل الواقع نجد ان هذه اجلهات 
االسالمية  احل��ض��ارة  جتريف  اىل  تسعى 
العراق  شعب  جيردون  فعندما  والعربية، 
الشعب  ان  يعني  فهذا  وتراثه،  اثاره  من 

معّرض للغزو الثقايف والفكري«. 
مشريا اىل ان الطريقة املناسبة للحفاظ عىل  
هي  والرسقة  التدمري  من  وحايتها  االثار 
االدراك بأن من يقول ان االثار هي رجس 
من اعامل الشيطان وجيب هتديمها كام فعل 
اجل  من  ذلك  املوصل،  مدينة  يف  داعش 
تشويه صورة االسالم والعراق وحمو اثاره 
الكثري  يرسقوا  ان  هلم  كيف  واال  وتراثه، 

منها وبيعها اىل دول اخرى«. 
واشارة عبيدو: »اىل رضورة وضع االثار 
لتعريف  دراس��ي��ة  مناهج  يف  وال���رتاث 
الطلبة بأمهية هذه االثار كوهنا متثل تاريخ 
كياهنم  من  وجزءا  وحضاراته  الشعوب 
تكاتف  رضورة  اىل  داع��ي��ا  االن��س��اين، 
الدول العربية للحفاظ عىل هذا املوروث 
ووضع  االث��ار  رسقة  وجتريم  احلضاري 

قوانني صارمة تصل اىل االعدام كوهنا ال 
تقل بشاعة عن بقية القضايا«. 

اليونيس�كو تدع�و ال�ى ادراج موض�وع 
االث�ار والتراث ضم�ن المناهج التعليمية 

في العراق
قسم  رئيس  مري  زينة  الدكتورة  ترى  فيام 
الدول  املركز  يف  املواطنني  عىل  التكوين 
»ان  اليونسكو:  برعاية  االنسان  لعلوم 
اىل  يصل  ان  يمكن  ال  ل��وح��ده  امل��ؤمت��ر 
رفع  امهية  اىل  النظر  دون  مرضية،  نتائج 
فقط  ليس  املواطنني  لدى  الوعي  مستوى 
ما  بقدر  واالصغاء  املشاهدة  خالل  من 
خالل  من  مهارايت  فعل  سلوك  اىل  يصل 
اىل  واض��اف��ة  وتكوينية،  تدريبية  ورش 
ادراج موضوع االثار والرتاث يف املناهج 
للطلبة واملواطنني  التعليمية وبيان امهيتها 
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هوية  متثل  كوهنا  عليها  املحافظة  وكيفية 
بوجه  ال��ع��رب  وال��وط��ن  ال��ع��راق��ي  البلد 

العموم«.
املقدس  املكان  هذا  »من  مري:  واضافت 
العاملني  ومجيع  الدولية  املنظامت  نطالب 
شبكة  بعمل  االن��س��ان  حقوق  قضايا  يف 
تواصلية مع العراق ودراج االثار والرتاث 
االنسان،  حقوق  قضايا  ضمن  العراقي 
زيارة  اىل  املدين  املجتمع  منظامت  وندعو 
العراق وعمل دورات تكوينية فعلية حول 

هذا املوضوع«. 

المنح�ل  البع�ث  جرائ�م  يوّث�ق  مع�رٌض 
واإلرهاب التكفيري

ضمن فعاليات مؤمتر الرتاث واالثار الذي 
اقامته العتبة احلسينية املقدسة اقامة معرض 
مّر  التي  الوحشية  اجلرائم  جيسد  وثائقي 
عام  الشعبانية  االنتفاضة  ابان  العراق  هبا 
داعش  عصابات  دخول  ولغاية  1991م 
املحافظات،  وباقي  املوصل  اىل  االجرامية 
البطولية  املواقف  جسدت  ص��وٌر  قابلها 
العراقي  الشعب  خاضها  التي  واالنسانية 
وبمختلف  ودي��ان��ات��ه،  اط��ي��اف��ه  بجميع 
والطبية  واالمنية  العسكرية  امل��ج��االت 

وحتى الرياضية.
جهاز  عن  املمثل  احلسيني  حبيب  وحتدث 
عن  املعرض  يف  العراقي  الوطني  االمني 
ما يقربنا اكثر حول املعرض وما متثله هذه 
»بالتزامن  الفوتوغرافية:  والصور  الوثائق 

الذي  ال��دول  واالث��ار  ال��رتاث  مؤمتر  مع 
هذا  اقمنا  املقدسة  احلسينية  العتبة  تعقده 
اجلرائم  اس��ت��ع��راض  اج��ل  م��ن  امل��ع��رض 
داع��ش  ن��ظ��ام  اق��رتف��ه��ا   ال��ت��ي  الوحشية 
معامل  طمس  وحماولته  العراق  يف  االرهاب 
للبالد، فضال عن وجود  االثار احلضارية 
عمليات  تبني  عرضها  تم  مثبتة  وثائق 
عام  يف  ح��دث��ت  ال��ت��ي  الوحشية  القمع 
املباركة(،  الشعبانية  )االنتفاضة  1991م 
قام  التي  والتهريب  التخريب  وعمليات 
وباملقابل  االج��رام��ي،  داع��ش  تنظيم  هبا 
البالد  يف  امل���رشق  اجل��ان��ب  استعرضنا 
الذي  الكبري  االنتصار  ابواب  يف  واملتمثل 
العسكرية  جماالته  بمختلف  العراق  حققه 

واالمنية والطبية والرياضية«. 

مس�ح اثري لنهر العلقم�ي ضمن البحوث 
العلمية لمؤتمر التراث واالثار

قاعات  يف  اقيمت  بحثية  جلسات  سلسلة 

جممع سيد الشهداء )عليه السالم( اخلدمي 
ب��ك��رب��الء وق��اع��ة خ��ات��م االن��ب��ي��اء وسيد 
الرشيف،  احلسيني  احلائر  يف  االوص��ي��اء 
حمور  يف  بحثية  جلسات  احداها  تضمنت 
االثار والرتاث واخرى يف املحور الفكري 
وختامها كان يف املحور القانوين فضاًل عن 

ورشة إلدارة املتاحف.
واقيمت هذه اجللسات بمشاركة 62 بحثا 
من خمتلف الدول العربية واالجنبية اضافة 
اىل باحثني من اجلامعات العراقية، وبواقع 
ومسائية  صباحية  الواحد  لليوم  جلستني 

واستمرت ليومني.
من  كرجيي  دي  ميشيل  الدكتورة  وقّدَمت 
جامعة درم يف بريطانيا ورقة بحثها بعنوان: 
)مسح اثري لنهر العلقمي »خندق شابور« 
وقالت: »زرت هنر  والنجف(  كربالء  بني 
يف  اخلانات  بعض  من  بالقرب  العلقمي 
طريق كربالء وشعرُت بالرضا بالقرب من 
اسبوع  وبعد  باملاء  امللء  االرشف  النجف 
من انتهاء املؤمتر سنعمل عىل التنقيب كيف 
اسسه  ال��ذي  ش��اب��ور(  )خندق  استخدم 
وبعد  م   324 الثاين  شابور  االم��رباط��ور 
ذلك خرسو االول، ويف ذلك الوقت كان 
جزءا من منظومة حاية حول االمرباطورية 
الناس  الساسانية وبعد ذلك عرف وعرفه 
خالل  من  اشتهر  ال��ذي  العلقمي  هنر  انه 
للامء،  مصدرا  واستخدم  الطف  معركة 
شابور  خلندق  خارطة  نرسم  االن  ونحن 
هذا  اصل  ملعرفة  اجلنوب  اىل  الشامل  من 

اخلندق«.
استاذ  الكحالوي  الباحث حممد  اشار  فيام 
احتاد  عام  وامني  القاهرة  جامعة  يف  االثار 
اآلث��اري��ني ال��ع��رب، خ��الل ورق��ة بحث 
عنواهنا: )خماطر رسقة االثار واثرها السلبي 
عىل مستقبل العراق(، اىل ان املخاطر التي 
هتدد الرتاث العراقي ونّوه عن هوية االثار 
يربط  الذي  الوحيد  العرق والعصب  فهي 
مشريا  الكبرية،  بحضاراهتم  العراق  اهل 
اثار العراق خالل مجلة من  اىل امهية حاية 
التوصيات اردفها يف ورقة بحثه، واضاف 
ان عىل اللجان القائمة يف املؤمتر ان تنطلق 
وب��غ��داد  ك��رب��الء  م��ن  امل��ؤمت��ر  بتوصيات 
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والنجف اىل البالد العربية كلها«.
باألرقام: المؤتمر يكش�ف عن احصائيات 

لما تعّرضت له االثار في الموصل
عامر  الدكتور  االستاذ  حتدث  ذلك  عن 
يف  االث��ار  قسم  رئيس  اجلميل  اهلل  عبد 
بحثي  »ع��ن��وان  ق��ائ��اًل:  امل��وص��ل  جامعة 
امل��ع��امل  ت��دم��ري  ح���ول  توثيقية  )دراس����ة 
يد  ع��ىل  والدينية  واالث��اري��ة  احلضارية 
عصابات داعش( هذه الدراسة تعد اقدم 
دراسة للتدمري منذ اجتياحها للموصل يف 
الثاين  حزيران عام 2014 ومنذ االسبوع 
استشعارًا  التجاوزات  تلك  بتوثيق  قمت 
بأن هذه التنظيامت والعصابات االجرامية 
مجيع  إلزالة  ممنهج  وبرنامج  خمطط  لديا 
والدينية  واالث��اري��ة  احل��ض��اري��ة  امل��ع��امل 
بالتسجيل  ورشع��ت  نينوى  حمافظة  يف 
املوصل  يف  اشهر  ثالثة  وبقيت  والتوثيق 
واستمريت  ب��غ��داد  اىل  ذهبت  وبعدها 
خالل  من  واالعامل  اجلرائم  هذه  بتوثيق 

تواصل مع طلبتي الذين اثق هبم«.

»اع��ط��ى  بحثه  خ��الص��ة  يف  ان���ه  واف����اد 
تراثية  متاثيل  ع��رشة  بتدمري  احصائيات 
املدينة  ارشيف  من  جانبًا  متثل  وحضارية 
وس��اح��ات  ح��دائ��ق  يف  منصوبة  ك��ان��ت 
وكذلك  تراثي  بيت   300 وتدمري  املدينة 
اربعة خانات واسوار وقناطر وقيرصيات 
جتريف وتفجري اكثر من اثني عرش مشهدًا 
يف  السالم(  )عليهم  البيت  آلل  وم��زارًا 
عواصم  ثالث  وتدمري  املوصل،  داخ��ل 
سنجار  يف  م���زارًا   26 وت��دم��ري  اش��وري��ة 
متعددة  اخ��رى  واحصائيات  وبعشيقة 

وثقتها ورقة البحث«.

)الي�وم الوطن�ي لآلث�ار والمتاحف( ضمن 
تسع توصيات ُتسدل العتبة الحسينية 

بها ستار فعاليات المؤتمر 
واختتمت يف قاعة خاتم االنبياء يف الصحن 
املوافق  االثنني  مساء  الرشيف  احلسيني 
الذي  املؤمتر  فعاليات   2018/11/26
واستمر  املقدسة  احلسينية  العتبة  نظمته 

ليومني متخلال العديد من الفقرات املهمة 
جلسات  اىل  املتاحف  إدارة  ورش  من 
باحثني  بمشاركة  وثائقي  ومعرض  بحثية 
اجنبية  دول  من  اكاديمية  وشخصيات 

وعربية خمتلفة اضافة اىل العراق.
للجانه  ال��ك��ل��امت  م��ن  ب��ع��دد  واخ��ت��ت��م 
تسع  وش��ه��د  فيه  وامل��س��امه��ني  املختصة 
توصيات ختاطب اجلهات املعنية بمختلف 
والرتبوية  والثقافية  العاملية  الفعاليات 
اطياف  خمتلف  ب��ني  واحل���وار  للتواصل 
من  واملذهبي  والديني  االنساين  املجتمع 
مشرتكة  انسانية  رؤية  اىل  الوصول  اجل 
وامل��ب��اين  ال���رتاث  حفظ  رضورة  ح��ول 

االثارية والتارخيية.
وتضمنت التوصيات التي تالها احلقوقي 
عل كاظم سلطان رئيس قسم النشاطات 
دعوة  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  العامة 
منها  هدم  بام  للتنديد  املختصة  اجلهات 
وخماطبة  رسق،  ما  واس��رتداد  وترميمها 
والثقافة  والتعليم  بالرتبية  املعنية  اجلهات 
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للعمل عىل التوعية املجتمعية واملؤسساتية 
حول امهية الرتاث واالثار ودورها العلمي 
املجتمع  تنمية  يف  واحل��ض��اري  والثقايف 
ال��واع��دة،  االج��ي��ال  جلميع  حقا  لكوهنا 
ووثيقة حية تشهد عىل تاريخ وتطور االمم 

والشعوب«.
التنسيق  »رضورة  عىل  التوصيات  ونصت 
باألثار  العالقة  ذات  املؤسسات  كافة  مع 
من اجل اسرتجاع االثار املهربة، فضال عن 
قبل   من  ُهدمت  التي  املواقع  تأهيل  اعادة 
املعنية  اجلهات  وخماطبة  االره��اب  داعش 
برضورة العمل عىل حفظ االثار االنسانية 
هلا  التي  البقيع  كمقربة  املهمة  والدينية 
مكانة يف نفوس مجيع املسلمني وهتم العامل 
االسالمي امجع ملا حتويه من رموز انسانية 
واسالمية من خالل ادانة هدم تلك املقربة، 
للرتبية  املتحدة  االمم  منظمة  يف  ادراجها 
حلفظها   )UNESCO( والثقافة  والعلم 
املنظمة  لكوهنا  بنائها  ب��إع��ادة  واملطالبة 

ممارسة  ورضورة  االث��ار  بحامية  املختصة 
واالماكن  التارخيية  االثار  حاية  يف  دورها 
الدينية ومنع هدمها واعادة ما تم تدمريها 
واقامة دعاوى قضائية عىل الدول وجتريم 
االثار  هبدم  تقوم  التي  واالفراد  اجلامعات 
ارثا  االث��ار  تلك  تعد  اذ  عليها  واالعتداء 
وحماسبتهم  عليها  التجاوز  حيرم  لإلنسانية 
نصت  كام  والدولية  الوطنية  املحاكم  امام 
النظر  اع��ادة  اىل  الدعوة  عىل  التوصيات 
بحامية  الصلة  ذات  الدولية  االتفاقيات  يف 
قواعد  وتضمينها  الثقايف  والرتاث  االثار 
احلامية  جم��ال  يف  وفاعلية  وض��وح��ا  اكثر 
وتعديل  املسلحة  النزاعات  اثناء  وخاصة 
اخلاصة  ال��دول��ي��ة  االتفاقيات  نصوص 
ب���االس���رتداد وخ��اص��ة م��س��ال��ة اش���رتاط 
بدفع  ب��االس��رتداد،  املطالبة  الدولة  قيام 
وزيادة  النية  حسني  للحائزين  تعويضات 
التعاون والتنسيق الدول يف عملية مكافحة 
الثقافية  باملمتلكات  املرشوع  غري  االجتار 

الدولية  االن��رتب��ول  بمنظمة  واالستعانة 
دعوة  و  اجلرائم  تلك  مرتكبي  متابعة  يف 
االمن  جملس  ق��رارات  تفعيل  اىل  العراق 
الثقافية  باملمتلكات  االجتار  بمنع  اخلاصة 
دعوة  و  اع��ادهت��ا  عىل  والعمل  العراقية 
مراكز  تأسيس  اجل  من  املختصة  اجلهات 
االل��ك��رتوين  باحلفظ  تعنى  ومؤسسات 
لآلثار املحطمة واملدمرة، وارشفتها بشكل 
وكان  التاريخ،  عىل  شاهدة  لتبقى  صحيح 
اخرها دعوة اجلهات املعنية لتخصيص يوم 
ابواب  فيه  نفتح  واملتاحف  لآلثار  وطني 

املتاحف يف العراق جمانا للمواطنني«.
وجدير بالذكر ان فعاليات ختام املؤمتر قد 
عنوان  حل  وثائقي  فيلم  عرض  صاحبها 
من  عدد  توزيع  وشهد  العراق(  )هويتي 
الدروع والشهادات التقديرية عىل اللجان 

والباحثني املشاركني باملؤمتر.
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مل يكِن املوُت خُييفه، كان يرّدد دائام: ان مجيع الناس سريحلون حتام 
ولكني ال اريد ان اموت اال يف سبيل اهلل وال أقبل إال أن ُيطلق عّل 

شهيد العقيدة واملذهب.
الشهادة،  مفردة  معاين  كل  ذاكرته  يف  اليمة(  عبد  )عالء  يدّون  ظل 
يبقى  كي  لنفسه  اخلطى  يرسم  كان  عجيب.  ب��إصار  عنها  يبحث 
بذاكرة الناس شهيدًا، حيلم ان ُترفع صورته يف اعال رسادق العزاء 
احلسيني ليعرف كل من يشاهده كم هو عاشق ملذهبه ووطنه.  خياله 
وكيف  احلسيني،  الطف  بشهداء  يربطه  لنيلها  وأمنياته  بالشهادة 
تعفرت وجوههم وأجسادهم بالدماء وحني يستذكر قطع الرؤوس 
كان ينتفض باكيا من صميم جوارحه كأن احلدث أمامه فيجزع غاية 

اجلزع. ويفرغ حزنه خلدمة زائري االمام احلسني يف حمرم احلرام. 
وحني جاء نداء اجلهاد الكفائي، انطلق صوب رضيح االمام احلسني 
ضمن  )رض(   االشرت  مالك  بفوج  ملتحقا  جماهدًا،  اسمه  ليسّجل 
تشكيالت لواء عل االكرب )عليه السالم( ، ليخوض اول معركة يف 
2014  حتى حتقق النرص هبا   /8 ناحية جرف الصخر بتاريخ 6 / 

وسميت )جرف النرص(. 

الى روِح الشهيد السعيد )عالء عبد اليمة(

ُعرف عالء هبذه املعركة بأنه مقاتل من الطراز االول ال ياب 
املوت يمتلك من الشجاعة والصرب ما يشار اليه دائام باملغوار 
الذي ال يعرف اخلوف. فكانت تسند اليه مهامت صعبة ضد 
الدواعش وكان ينفذها بحذافريها ويرجع منترصا. فقد لّقن 
نفسها  داعش  تتوقعه  مل  صنيديج  ناحية  يف  درسا  )داعش( 
فجعل السيادة للفوج بعد القضاء عليهم وحترير الكثري من 

اهال الناحية.
معارك)  يف  شارك  القتال  يف  متميز  ومقاتل  فارس  وألنه   
وسامراء  ويثرب  والدجيل  الفلوجة  وعامرية  الفارسية 
املغتصبة  املناطق  دخول  عىل  يرص  كان  وبيجي(.  وتكريت 
الناسفة  العبوات  ازالة  يف  ويشاركهم  اهلنديس  الصنف  قبل 
املجاهدين  عزيمة  بذلك  فيثري  خطورهتام،  رغم  واأللغام 

ويشّجعهم عىل االستمرار بعزيمة ال تقهر. 
اىل  جثته  بأخذ  يويص  معركة  أي  قبل  كان  عالء  يف  الغريب 
نال  ألنه  يفرحون  بل  عليه  يبكوا  ال  ان  اوصاهم  فقد  أهله 

الشهادة برشف. 
صباحا  الثامنة  الساعة  وبالتامم   2015  /  6  /  1 صباح  يف 
يومي  اليوم  هذا   : يقول  وهو  مبتسام  يويص  جديد  من  عاد 
وبصفتي  نصيبي  من  ستكون  الشهادة  ان  شعور  ول��دي 
اليوم  فهم  ألهل  وأوصلوها  جثتي  انقذوا  حضريتكم  آمر 

بانتظارها فرحني. 
أي امل هذا، واي ايامن بقضية املذهب  والعقيدة، وأي يقني 
يقاتل  وإمامه.  االنسان  بني  والصلة  العمق  هبذا  قلبه  يمل 
بثبات ويويص بحرص بااللتزام بتوجيهات املرجعية الدينية 
العليا. وحني حى وطيس املعركة كان البد من التقدم لفك 
ان  فورا  قرر  البعيجي،  املجاهدين خلف جرس  احلصار عن 
ممتلئا  كان  اجلرس  ان  رغم  اجلرس  ويعرب  جمموعته  امام  يتقدم 
خطوة  كل  ان  خييل  حتى  )داع��ش(  زرعها  التي  بالعبوات 
فيها . هبذا احلامس قّسم املجموعة،  الشهادة  خيطوها سينال 
منهم من يعرب النهر واألخرى تتبع عبورهم اجلرس. ألخوف 
وال ترّدد يف التقدم. حني اجتمعت احلضرية امام بيت تسرّت به 
االرهابيون وهم يقاومون بكافة انواع األسلحة. بدأت روح 
عالء تثور من جسده فصال عليهم ناسيا نفسه وتقّدم لريتكز 

خلف البيت وجمموعته تشاغلهم من االمام.
الدواعش  من  اثنني  قتل  ان  بعد  البيت  من  استمكن  وحني 
وفر الباقون كاجلرذان تفاجأ عالء ان احدهم كان خمتبئا ينتظر 
دخوله البيت فأطلق عليه الوغد رصاصته االوىل يف صدره 
الثانية  الرصاصة  سبقته  ولكن  برصاصة  عالء  عليه  ورد 
لتستقر يف رأسه وشوهد كيف فاضت روحه اىل عليائها.؟. 
الدواعش  مجيع  بقتلهم  بثأره  وأخ��ذت  احلضرية  هجمت 
املختبئني يف البيت. حلت جدثه الطاهر اىل أهله وحقق أمنيته 
الشهيد  العزاء  رسادق  بأعال  صورته  ووضعت  بالشهادة 
السعيد )عالء عبد اليمة( اىل جانب كوكبة من الشهداء كأهنم 

كواكب مضيئة ال ينطفئ ذكراهم.  

البطِل... الحالِم بالشهادة 
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بالّسعادة،  وشعوره  الفرد  طمأنينة  هو  احلّب 
روابط  وتتوّثق  ويتفاضلون،  الّناس  يتاميز  وبه 
اإلنسانّية فيام بينهم.  واحلّب هو مفتاح املجتمع 

السليم فبه تتامسك جبهته الداخلّية وقّوهتا. 
ومن نعم اهلل العظيمة علينا، أن جعل بيننا رابطة 
عظيمة تربطنا ببعضنا ونتقّرب من خالهلا إليه، 
أال وهي رابطة احلّب يف اهلل وهي أن حيّب املسلم 
اهلل  أجل  من  اإلنسانّية  يف  وأخ��اه  املسلم  أخاه 
ودينه وإنسانّيته ، ال من أجل مصلحة زائلة، بل 
من أجل القيم اإليامنّية واإلنسانّية التي جتمعهام .  
وأن يتواضع املسلم أمام أخيه، وإشعاره بمكانته 
يف نفسه، وصدق مشاعره نحوه، وموّدته له، بأن 
وترك  له،  ومعاونته  لنفسه  حيّب  ما  ألخيه  حيّب 

الغرية واألنانيٍة واحلسد يف العالقات . 
واله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رس��ول  لقول  مصداقا 
َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِِهْم  ِهْم  َتَوادِّ يِف  امْلُْؤِمننَِي  )مَثُل 
َسِد إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر  َمَثُل اجْلَ

 .1) ماَّ َهِر َواحْلُ َسِد بِالساَّ اجْلَ
و احلّب يف اهلل هو من أوىل ركائز الرتبية الّسليمة 
يف  األبناء  ينشأ  وأن  نفعا،  وأكثرها  وأق��واه��ا 
ذلك  يسهم  اهلل  يف  واملحبة  األخّوة  عىل  األرسة 
بكل قّوة يف بناء األّمة، وإكساهبا مصدرا هاما يف 

عّزها ورقّيها وتقّدمها . 
واإله��ت��امم،  العناية  هبا  يقصد  كلمة  فالرتبية 
السلوكي،  والتوجيه  اإلرشاد  وذلك من خالل 
ومثال  وإجيابّية  منتجة  شخصّية  تتكّون  كي 
وسائل  وتتعّدد  والتمّيز.  النجاح  يف  حُيتذى 
هو  واألرسة  البيت  ولكن  الشخصّية،  تكوين 
املنبت األّول يف تكوين شخصّية اإلنسان،ومن 
غرسها  علينا  جيب  التي  اإلنسانية  املعاين  أهم 
والتعاون  والعطاء  وال��وّد  اإلحسان  أبنائنا،  يف 
لديم  اخل��ري  ن��وازع  وتقوية  اآلخ��ر.  واح���رتام 
جيل  إلعداد  داخلهم،  يف  الرّش  نوازع  وضبط 
كل  وبعيد  ومستنري  معتدل  بفكر  وحمّصن  حُمّب 

البعد عن معاين الكراهية والتطّرف.
املصادر1 - الفيض الكاشاين، املحجة البيضاء، 

ج3، ص357.

السعادة مفتاح المجتمع السليم
  بقلم/  زينة محمد 
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كاتب وكتاب

ما ألفه الشيعة يف علومهم ومآثرهم فهو مما 
ال يكاد حيىص، وقد ضبط الشيخ احلر العامل 
صاحب الوسائل كام ذكره يف بعض فوائدها 
من  األطهار  األئمة  أصحاب  ألفه  ما  عدد 
املؤمنني  أمري  عهد  من  وأحاديثهم  علومهم 
السالم  عليه  العسكري  احلسن  عهد  إىل 
فكان ستة آالف وستامئة كتاب ومعظمه كان 
يف عهد اإلمام الصادق عليه السالم وبعده . 
فإن من روى عنه خاصة كان عددهم أربعة 
آالف راو من حلة العلم كام روى ذلك عن 

كتاب إعالم الورى وغريه. 
املؤلفة  الكتب  تلك  من  أربعامئة  سمي  وقد 
ونقحت  خلصت  ثم   . األربعامئة  باألصول 
يف أربع موسوعات يف مجيع أحاديث أبواب 

الفقه
وما يلحق به.

األص��ول  يف   ) الكايف   ( كتاب   ) أحدها   (
حديثا   )  16199  ( عىل  املشتمل  والفروع 
للشيخ الثقة اجلليل أب جعفر الكليني املتوىف 

يف بغداد سنة 329 ه  .
 ) الفقيه  حيرضه  ال  من   ( كتاب   ) ثانيها   (

للشيخ  حديثا   )  9044  ( ع��ىل  املشتمل 
الصدوق املتوىف سنة 381 ه  .

 ) التهذيب   ( كتاب   ) رابعها   ( و   ) ثالثها   (
املشتمل عىل ) 13590 ( حديثا . 

وكتاب ) االستبصار ( املشتمل عىل ) 5511 
الطويس  جعفر  أب  الطائفة  لشيخ  حديثا   )
 . ه    460 سنة  األرشف  النجف  يف  املتوىف 
هذه أبسط كتب احلديث وهي مطبوعة عدة 
طبعات وإن كانت كتب احلديث عند الشيعة 
وفتاواهم  فقههم  كتب  سوى  باآلالف  تعد 

وغريها التي تعد بعرشات األلوف .
البحار يف أحاديث أهل   ومن كتبهم كتاب 
وهو  العلوم  سائر  يف  السالم  عليهم  البيت 
كتابا   26 يف  والعرفان  العلم  من  خزائن 
ضخام مطبوع بالطبع احلجري بالقطع الكبري 
ولو طبع باحلروف لكان أكثر من مائة جملد 
علومهم  عىل  االطالع  شئت  وإن   . ضخم 
ووفرة مؤلفاهتم فانظر الفهارس التي ألفت 
يف ضبط كتبهم وتصانيفهم وأحاديثهم عن 
أئمتهم عليهم السالم مثل الذريعة للعالمة 

البحاثة الشيخ أغا بزرك الطهراين وغريها .

تآليف الشيعة 
عن أهل البيت )عليهم السالم(
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كاتب وكتاب

السيد حممد رضا احلسيني  املؤلف  مهداَّ  
بنياَّ  واف��ي��ة  بمقدمة  لكتابه  اجل���الل،  
الكتاب  ه��ذا  تأليف  اىل  دفعه  ما  فيها 
ملا  أساسيا  منطلقا  يعتربمها  مبحثني  يف 
بحث  مها  الكتاب،  يف  بحوث  من  يل 
من  تستلزمه  وما  وتعريفها  اإلمامة  عن 
زين  اإلم��ام  إمامة  عن  وبحث  ش��ؤون، 
بعد  وإثباهتا،  السالم(  )عليه  العابدين 
التاريخ  من  عينية  شواهد  عند  وقف  أن 
تدل عىل ان اجلهاد السيايس الذي قام به 
اجل  من  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام 
تنفيذ خططه يعد من أدق اشكال العمل 

السيايس وأنجحها.. 
ووجد السيد اجلالل أن املصادر القديمة 
املتكلفة لذكر حياة اإلمام )عليه السالم( 
شاع  ملا  معاكسة  نتيجة  بوضوح  تعطي 
االمام  »أن  وهي:  الُكتاب  هؤالء  عند 

)عليه السالم( قد قام بدور سيايس فعال 
دقيق  سيايس  وختطيط  تنظيم  له  وك��ان 
يمكن اعتباره من اذكى اخلطط السياسية 
العصبية  ال��ظ��روف  تلك  ملثل  املتاحة 

احلالكة«.
اإلمام  حمطات  يف  الشيق  التجوال  وبعد 
الذي  اجلهادية  السالم(  )عليه  السجاد 
السيد حممد رضا احلسيني اجلالل  قدمه 
يشري يف خامتة الكتاب اىل متّكنه من مجع 
شتات املؤرّشات اىل األبعاد السياسّية يف 

حياة اإلمام )عليه السالم(.
)عليه  العابدين  زين  اإلمام  »أن  فيقول: 
بأعامل سياسية كبرية يف  قام  السالم( قد 
أجلها  من  التي  الكبرية  األهداف  سبيل 
وجه  يف  منيعا  سّدا  ووقف  الدين،  رّشع 
أخطر عملّية حتريف هتدف إبادة اإلسالم 
من جذوره، يف احلكم األموي اجلاهّل، 
ويرصح اجلالل أن اإلمام )عليه السالم( 
اإلهلي  منصبه  خالل  من  مسؤوال  كان 
اإلسالمي  العامل  يف  جي��ري  ما  كل  عن 
وعليه أنجز )عليه السالم( بتدابري دقيقة 
رسّية  وبكل  قيادي،  دور  من  يلزم  ما 
احلاكمني،  الطغاة  عىل  فشّن  وذك���اء، 
شعواء،  حربا  الطامعني،  من  وأمثاهلم 
البداية،  يف  بيضاء  صامتة  ب��اردة  لكنها 
أصبحت معلنة صبغتها دماء طاهرة من 

شيعته يف النهاية«..
يعرف  عندما  الكتاب  هذا  قيمة  وتتجىل 
يقرب  ما  اىل  رجع  املؤّلف  أّن  القارئ 
مما  ومرجعا  مصدرا،  وتسعني  مئة  من 
كتبه الفريقان حول شخصية اإلمام زين 
العابدين )عليه السالم( وحياته وسريته.

عبد  الصحفي  والكاتب  للقاص  صدرت 
)كتاب  القصصية  جمموعته  املجر  األم��ري 
العام  االحت���اد  م��ن��ش��ورات  ضمن  احل��ي��اة( 

للدباء والكتاب يف العراق. 
وقد ضمْت ثامين قصص هي )مسبحة اب.. 
العظامء  اإلرث..  امل��ؤرخ..  احلياة..  كتاب 
احيانًا.. وقصة طويلة من  يرحلون بصمت 

اخليال العلمي بعنوان عودة االنسان(. 
املجموعة جاءت ب 120 صفحة من القطع 
املتوسط، وهي اخلامسة يف سلسلة إصداراته 
 1999 ال��ع��ام  يف  ب��دأت  التي  القصصية 
الصحارى..  )هتّجدات  االوىل  بمجموعته 
صخة الوحيد(، ويف العام 2001 صدرت 
األخ��ري(،  العصفور  )ليلة  بعنوان  الثانية 
)غيالن  بعنوان   2009 العام  يف  والثالثة 
 2015 العام  يف  والرابعة  املشاحيف(  نشيد 

بعنوان )ما ال يتبقى للنسيان(.

الحياة في كتابجهاد االمام السجاد )عليه السالم(
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ال�����س��ن��ا ال����ك����ون  ي�����س��ط��ع يف  اأت�������رى 

اإن��������ن��������ا ن�����ر������س�����ف م��������ن اآالئ����������ه

ك���ل���م���ا اأخ������ل������ق ث�������وب ال������ده������ر ال

ف���ت���ن���ف�������س���ن���ا ن�������س���ي���م ال����ك����ري����اء

ي���رت���دي ����س���ع���ب���ا  اأن  واع����ت����ق����دن����ا 

وع�����رو������ش ال���ظ���ل���م م���ه���م���ا ع�����س��ف��ت

م��ط��ل��ع  اإال  ال����ل����ي����ل  ب����ع����د  ل���ي�������ش 

ك��������ل ������س�����ع�����ب ك�����������رت اآم�������ال�������ه

���س��ع��ى  ح������ق  مي������ت  مل  ول�����ع�����م�����ري 

ال������ردى ه������اب  م�����ن  اإن  ول����ع����م����ري 

ب���ع���دم���ا اأ������س�����رق ن������ور ال��ع�����س��ك��ري 

ق����ط����رة ال����وع����ي ون����ه����ج ال��ع��ب��ق��ري 

ن�������س���ر  اأه�������������اب  يف  اإال  ي������ب������دو 

وع�����ب�����ر ال�����ع�����ز ط�������ول االأع���������س����ر 

ك����ف����ن امل���������وت ف���ب���ال���ن�������س���ر ح����ري 

ال��ث��م��ر  ج���ن���ي  ال�������س���ر  ب���ع���د  اإن 

ي����ل����د ال����ف����ج����ر وب���������س����رى ال����ق����در 

ال���زه���ر  ول������و يف  ي���ب���غ���ى  م�����ا  ن������ال 

ط�������ال�������ب�������وه مب��������������داد اأح������م������ر 

احل���ف���ر  وق����ع����ر  ال��������ذل  يف  ع����ا�����ش 

إنَّ بعد الصبر جني الثمر 
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نصُع الظالم 
مروة ح�سن اجلبوري 

اأعلَن مقّدم ن�سرة االخبار عن �سقوط املدينة بيد ع�سابات ارهابية م�سلحة، وددت اإن يكون 
اخلر كاذبا �سعرت واأهلي بالرعب، فقدت احلياة وانقطعت الكهرباء، وبداأت ا�سوات الر�سا�ش 

تتعاىل ثم تقرتب، بدت ال�سوارع خالية من املاّرة ومن ال�سيارات، ال جمال للهروب، كنا �سجناء يف 
منزلنا وما منلكه من املوؤونة نفدت، خرج ابي م�سطرًا حامال معه راية بي�ساء ليطلب لنا القليل من 

اخلبز والعد�ش، �سار وهو ملت�سق بجدران البيوت، حتى و�سل خيمتهم، حتدث مع رجل م�سلح كان مبالب�ش 
�سود ذا حلية طويلة، ارتفعت ا�سواتهما، ف�سرب امل�سلح ابي على راأ�سه عندما اكت�سف انه ايزيدي، واأمر 
ب�سجنه وتعذيبه، ثم قاي�سه امر املدينة ما بني ان ميوت اأو يزوجه احدى بناته او يبيعهن على االمراء، 
ابي كان يهوى املنية ويرف�ش اال�ستالم وبيع فلذات كبده، لكنهم هجموا على دارنا واأخذونا �سبيات، قررت 
املوافقة على الزواج كي انقذ عائلتي من املوت املحتم، فانتقلت اىل خيمة االمر وعلى قوله - لعنه اهلل 
- ق�سر االمارة، كنت جارية ال غر ي�ستعبدين وال�سرب كان و�سيلته، ويف حال خالفت كالمه كان يهددين 
اأح�ش بقطرات الدم على ج�سده وعلى  بالبيع واملوت، انق�ست على موتي معه �سبعة �سهور وكل يوم كنت 
ثيابه، عندها اأدخلني الدين اال�سالمي لكن عن طريقته، وكنت اعلم انه ال ميثله واإن ما يفعله هو نقي�ش 
القراآن حتى �سعرت  اأقراأ  اأن بداأت  للذبح واالغت�ساب، وما  نبي يدعو  او  اأي دين حتما، فلي�ش هناك رب 
بالفرق، انه د�ستور حياة كرمية وهو ما كنت ابحث عنه وكان �سلوتي الوحيدة، وكلما قراأت اكرث ازددت 
ترددت  املوت،  �سي�ساركني  جنينا  اأحمل  باأين  مدة  بعد  فوجئت  لكني  احلق،  باالإ�سالم  ومت�سكًا  به  تعلقًا 

كثرا.. هل ي�سمح اهلل يل ان اقتله حتى ال يعي�ش كاأبية القاتل؟ 
مرت االيام واجلنني يكر يف داخلي احدثه عن اهلل وعن نبي الرحمة، وجاء املخا�ش م�سرعا عند ال�سهر 
الثامن، وكان اخلوف واالأمل يت�ساطران على ج�سدي، واأ�سرعنا نحو امل�سفى والأنهم ال ميلكون اخلرة الكافية 
مل يتمكنوا من انقاذ الطفل.. مات بعد �ساعة من خروجه اىل هذه الدنيا، من كان حويل خائفا كيف يقول 

لالأمر ان ولدك قد مات، انا ال اأعرف هل كنت حزينة ام �سعيدة ال اأعلم!
خرجت املمر�سة وقالت ان االمر قد مات خمنوقا، مل تكمل كالمها حتى اطلق الر�سا�ش عليها و�سقطت 
اآالمي  رغم  �سديد  غ�سب  حالة  يف  وهو  ال�سيارة  نحو  بقوة  واأخرجني  بيدي  م�سك  بالدماء،  م�سرجة 
اجل�سدية، حل�سن حظي انني مل اجنب بعد مما جعله يتزوج من اأ�سرة اأخرى، وبعد املعارك التي ح�سلت 
مع قدوم ابطال احل�سد والقوات االأمنية لتحرير املدينة قتل يف داره كنت اأقول يف وقتها اىل جهنم وبئ�ش 

امل�سر.
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يا َنبَع التقوى 
واإليثار

يا �سبَط ر�سوِل اهلْل .
يا قرَة عينيِه الطاهرتنْي.

يا �سيَد �سهداِء �سباِب اجلنْه .
يا َنبَع التقوى واالإيثاْر.

يرثُب ت�سهْد .
مكُة ت�سهْد .

كرٌب وبالٌء ت�سهْد.
كُل الدنيا ت�سهْد

يوُم الف�سِل �سي�سهْد.
مل تخرج بطرا اأو اأ�سرا .

نه�سَت لتاأمر باملعروْف .
وتنهى عن منكْر ..

�سرَت الرَق الوغَل يف بحر الظلماْت .
وال�سيَف احلامَل نب�َش الثواْر.

ولقد اأ�سحْت جبهُتك املمهورة بالطهر النبوْي.
م�سجد رف�ش اأزيْل .

تطلع منه ال�سم�ُش . وفجُر الثوراْت .

جعفر املهاجر
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مايَل اأرى ال�سباح ليل مظلم
وال�سماء تلونها حمرة الدم

وتقّلبني الهموم مب�سجعي قلقا
وليلي يكاد ينجلي وانا معدم
فيا اأيها الالئمون كّفوا عني

فاأنا اليوم بحب ال حممد اتكلم
تلك ذكرى بها تهون الرزايا

وكل حزن عميق يكتم
قتل احل�سني ولكنه مل ميت

ال ميوت من به تهتدي االمم
هذا احل�سني علي الكرار والده

وريحانة املختار الطاهر االعظم
حممد حبيب اهلل الريب فيه

واحل�سني حبيب امل�سطفى والكل يعلم
فهو حبيب حلبيب وباحلب �سراكة

فلماذا بغر حبل اهلل نعت�سم
ماذا افعل حتى اق�سي بحقكم

فيا ليتني تال�سيت بحبكم
وادرك حيني قبل ادراك اجلي

وا�سرب عنقي بهالل حمرم

حبيُب الحبيب
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أول مدرسة لتقويم اإلنسان...!

فيشع  األوالد،  لرتبية  األول  الدرس  هو  املنزل  يكون  أن  جيب 
والتجاوز  واإليثار  واملحبة واالنسجام  التفاهم  من  ألوانًا طيبة 
لنزاع  مكانًا  يكون  أن  أب��دًا  يليق  وال  اآلخرين.  أخطاء  عن 
التي  بداية لضياع أهم احلقوق  النزاع يكون  األبوين. ألن هذا 

جيب أن تكون حكرًا عىل األوالد. 
ال ينبغي للبوين أن يغفال أبدًا عن أن أي عمل مهام كان صغريًا 
الباعث  هو  فالبيت  األوالد،  يف  الفعال  األثر  له  يكون  سوف 

األسايس لتكوين شخصية األوالد. 
ما يحفظ سالمة األسرة

املنزل لضامن سالمة  اهلدوء داخل  ما حيفظ سالمة االرسة هو 
األهل  مع  االبتسامة  عىل  حافظوا  ل��لرسة.  العام  املحيط 
واألوالد بشكل موقر حني التعامل معهم، وابتعدوا عن القلق 

فال  عليكم،  يظهر  وأن  البد  كان  وإن  املنزل.  يف  واالضطراب 
مواجهتكم  أثناء  ويف  املنزل،  ح��دود  خ��ارج  يكون  أن  ب��أس 
وجادين  حديني  تكونوا  أن  بكم  ينبغي  واملشاكل  للمعضالت 
وجترع  اهلم  أن  ولتعلموا  األس��اس.  من  املشكلة  دابر  قطع  يف 
إىل  تسارعوا  مل  فإن  والعقرب  األفعى  كمثل  مثلها  الغصص 
إبادهتا، ابادتكم. واحفظوا ألسنتكم وال هتدموا بيوتكم بالكالم 
عن  ناهيك  املنزل  عن  الصفاء  تكدير  عىل  يعمل  الذي  اجلارح 
يف  السبب  تكونوا  ال  أن  أب��دًا  واسعوا  األرسة.  لنظام  ختريبه 
أهليكم  أحبوا  منكم.  واألصدقاء  واألوالد  األهل  امتعاض 
وأوالدكم، وتقربوا إليهم باحلديث الطيب مظهرين هلم حمبتكم 
التي تنم عن عواطفكم اجلياشة جتاههم وكونوا كام قال الرسول 
األكرم )صىل اهلل عليه واله(: »قول الرجل ألمرأته إين أحبك ال 

يذهب من قلبها أبدًا«.

االسرة 
الشيخ حسين حسن المظاهري
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يتالىف  أن  للرجل  يمكن  القليلة  الكلامت  وهبذه 
التي قد تثار من قبل  الثقال  كثريًا من املشكالت 
فعااًل  العبارة تسهم إسهامًا  إن هذه  بل  الزوجة، 
كانت  مما  أكرب  زمخًا  وتعطيها  الزوجة  تنشيط  يف 

عليه يساعدها يف إدامة تربية األطفال.
استحكام  أساس  أن  تعلموا  أن  جديرون  وأنتم 
نظام األرسة يقوم عىل الود واالحرتام املتقابل بني 
الرجل واملرأة. وهذا الود واالحرتام سيساعد يف 
تنمية نور الرأفة واملحبة واحلنان يف قلبيهام، وبقائه 
مضيئًا. األوالد قد ال يشكون من احلرمان املادي 
الذي  والتعنت  االختالفات  يعانون من  ما  بقدر 
تأثري  من  األم��ور  هلذه  ملا  األرسة،  يف  حيصل  قد 
التوادد  والعطف.  املعنوية  شوكة  كرس  يف  مبارش 
والتحابب والرأفة يمكن أن تسد املكان اخلال من 

الفقر واحلرمان والفاقة.
قدر  ما  إذا  أنه  األع��زاء:  أيا  تعلموا  أن  عليكم 
ال��زوج  بني  املتبادلة  واملحبة  الرفقة  تنعدم  أن 
والزوجة. وكذلك العطف الذي يبديه الزوجان 
املحبة بني  البرشية  ما فقدت  جتاه أوالدمها، وإذا 
أفرادها، تالشت املجتمعات اإلنسانية، أو وقعت 

يف مستنقع الضجر والرذيلة.
الظلم،  اجل��رائ��م،  ه��ذه  لكل  مشاهداتنا  وم��ا 
االع��ت��داء، ح���االت ال��ط��الق واخل��الف��ات بني 
لغياب  واقعية  نتيجة  إال  والغربيني  الرشقيني 
إىل  جر  مما  النفسية  وااللتزامات  العنوية  الروح 
فقدت  مادية  آلية  بروح  اإلنسانية  الروح  تبديل 
روحها وبقي منها ما يشبه اجلامد فال ود وال صفاء 

نفيس وال حتى آثار للعاطفة والرحة.
وكذا قال الرسول الكريم )صل اهلل عليه واله (:

 »خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهله«.
من هنا، يتبني لنا أن العظامء أرادوا أن نتعلم من 
هذه التوصيات كيفية احلفاظ عىل املحيط األرسي 
وجعل املنزل مكانًا للمن واالطمئنان، واالبتعاد 
فتأت  ما  التي  األرضية  االجتامعية  األنظمة  عن 
القوانني  لتفتيت  وتسعى  األرس  حياة  تفسد 
أي  الداخلية  واألنظمة  عام  بشكل  االجتامعية 
عىل صعيد األرسة مما يسهم يف اضمحالل وفساد 

ومتييع املجتمع البرشي العاملي.

عندما كان ابني يف الصف الثاين االبتدائي رجع ذات يوم من املدرسة وقد ضاع 
قلمه الرصاص، فقلت له: وماذا فعلت؟ قال: أخذت قلام من زميل، فقلت له: 
ترصف جيد، ولكن ماذا كسب زميلك عندما أعطاك قلام لتكتب به؟ هل أخذ 
منك طعاما أو رشابا أو ماال؟.. قال ابني: ال، مل يفعل، فقلت له: إذا لقد ربح 
ملاذا ال تكسب  أذكى منك؟  ملاذا يكون هو  بني،  يا  الكثري من احلسنات،  منك 
أنت احلسنات؟ قال: وكيف ذلك؟، فقلت: سنشرتي لك قلمني: قلام تكتُب به 
والقلم اآلخر نسميه ))قلم احلسنات((، وهذا ألنك ستعطيه ملن نيس قلمه أو 

ضاع منه، طبعا ستعطيه له ثم تأخذه بعدما ينتهي الدرس.
الفكرة،؟  بتلك  ابني، كم فرح  التي اغمرت  الفرح  لنشوة  الوصف  ال استطيع 
قلام  حقيبته  يف  حيمل  أصبح  أنه  لدرجة  عمليا،  طّبقها  بعدما  سعادته  وزادت 
يكره  كان  هذا  ابني  أن  األمر  يف  والعجيب  للحسنات،  أقالم  وستة  به  يكتب 
املدرسة، ومستواه الدرايس ضعيف، وبعد أن جربت معه الفكرة فوجئت بأنه 
بدأ حيب املدرسة، وهذا ألنه أصبح نجم صفه يف يشء ما، فكل املعلمني أصبحوا 
يعرفونه، وزمالؤه يقصدونه يف األزمات، كل واحٍد بينهم فقد قلمه صار يستعري 
منه واحدا، وكل معلم يكتشف أن أحدهم ال يكتب، ألن قلمه ليس معه يطلب 
منه اعارة زميله األقالم االحتياطية؟ ونتيجة ألن ابني أحب الدراسة بدأ مستواه 
الدرايس يتحسن شيئا فشيئا، والعجيب أنه اليوم قد خترج من اجلامعة وتزوج 
ورزقه اهلل باألوالد، ومل ينس يوما قلم احلسنات، لدرجة أنه اليوم حيدث اطفاله 

ويعلمهم ذات النهج.
وتعليمهم  املعروف،  عىل  تربيتهم  اجلميع  وعىل  ألبنائنا،  تربيتنا  يف  فحذاري 

التعامل بالرحة سعيا لتحوبل املواقف السلبية إىل مواقف تربوية سليمة.

التربية على المعروف
حسين النعمة
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ما قصة »واختلط الحابل بالنابل«؟

لكل مثٍل قصة ال يعلمها الكثريون، وهي موجودة يف 
تراثنا، وفيها أشاره الثنني من القصص املختلفة التي 

يتداوهلا الناس حول هذا املثل.
األوىل:

أن هذا املثل يشري إىل اجلنود يف املعارك، حيث ان احلابل 
اخليوط،  بحبال  االمساك  عن  املسؤول  اجلندي  هو 
والنابل هو اجلندي املسؤول عن رمي السهام، ويقال: 
احلرب،  بدأ  عىل  للداللة  بالنابل«  احلابل  »واختلط 
وارتفاع الرمال بسبب هرولة اخليول فال يستطيع احد 

أن يفرق بني حامل احلبال ورامي السهام.
والقصة األخرى

يقال أن املثل مستوحاه من  موسم عشار املاعز حيث 
)هي   معاشري  إىل  املاعز  بتصنيف  الراعي  يقوم  كان 
املاعز غزيرة اللبن( وغري معاشري، حيث تباع املعاشري 
بثمن أكثر عند نزول السوق، ويرمز للمعاشري باحلابل، 
)اختلط  العرب:  املثل  أتى  واذ  بالنابل،  املعاشري  وغري 

احلابل بالنابل( لإلشارة الختالط األثنني يف السوق.

يف  السعادة  ان  اعتقادنا  ويف  »ننشأ 
االخذ، ثم نكتشف اهنا يف العطاء«.

اجل  من  سواعدهم  عن  شمروا  وشيب  شباب 
حياة افضل ومدارس جميلة يستحقها أوالدنا

الفيلسوف سومر لوم

عىل  جاذبية  توجد  احلقيقة  يف  الفضاء:  يف  جاذبية  توجد  ال 
القمر، لكنها ضعيفة؛ فاجلاذبية هي املسؤولة عن دوران األقامر 

الصناعية حول األرض .
القمر  الواقع أن مجيع أجزاء  القمر: يف  هناك جانب مظلم من 
االعتقاد  ذلك  السبب يف  للشمس، ولكن  تعرضها  عند  تضاء 
نراه فعليًا لعدم  أننا ال  للقمر، هو  املظلم  السائد حول اجلانب 

تعرضه يف وقت معني ألشعة الشمس.

اخطاء علمية شائعة
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 أب صمـــم هذا التمثال على قبر طفله الذي توفى 
بعد أن قضى حياته في الكرسي المتحرك

تستطيع حلها ؟
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دعاء اإلمام علي السجاد )عليه السالم(

 في ختم القرآن الكريم

ذي َأْنَزْلَتُه ُنـــورًا، َوَجَعْلَتُه ُمَهْيِمنًا َعلى  َك َأَعْنَتني َعلـــى َخْتِم ِكتاِبَك الَّ َألّلُهـــمَّ ِإنَّ

ْلَتُه َعلى ُكلِّ َحديـــث َقَصْصَتُه، َوُفْرقانًا َفَرْقَت ِبِه َبْيَن َحالِلَك  ُكلِّ ِكتـــاب َأَنَزْلَتُه، َوَفضَّ

ْلَتُه ِلِعباِدَك َتْفصياًل،  َوَحراِمَك، َوُقْرآنًا َأْعَرْبَت ِبِه َعْن َشـــراِئِع َأْحكاِمـــَك، َوِكتابًا َفصَّ

د َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه َتْنزياًل، َوَجَعْلَتُه ُنورًا َنْهَتدي ِمْن  َك ُمَحمَّ َوَوْحيًا َأْنَزْلَتُه َعلى َنِبيِّ

ْصديِق ِإَلى اْسِتماِعِه،  باِعِه، َوِشفاًء ِلَمْن َأْنَصَت ِبَفْهِم التَّ الَلِة َواْلَجهاَلِة ِباتِّ ُظَلِم الضَّ

ـــاِهديَن  َوِميـــزاَن ِقْســـط ال َيحيُف َعِن اْلَحقِّ ِلســـاُنُه، َوُنوَر ُهدًى ال َيْطَفُأ َعِن الشَّ

ِتِه، َوال َتنـــاُل َأْيِدي اْلَهَلكاِت َمْن  ُبْرهاُنـــُه، َوَعَلَم َنجاة ال َيِضلُّ َمْن َأمَّ َقْصَد ُســـنَّ

َق ِبُعْرَوِة ِعْصَمِتِه. َتَعلَّ

ْلَت َجواِسَى َأْلِسَنِتنا ِبُحْسِن ِعباَرِتِه،  َألّلُهمَّ َفِإْذ َأَفْدَتَنا اْلَمُعوَنَة َعلى ِتالَوِتِه، َوَســـهَّ

ْســـليِم ِلُمْحَكِم آياِتِه،  َن َيْرعاُه َحـــقَّ ِرعاَيِتِه، َوَيديُن َلَك ِباْعِتقاِد التَّ َفاْجَعْلنـــا ِممَّ

ناِتِه. َوَيْفَزُع ِإَلى ااْلْقراِر َبُمَتشاِبِهِه َوُموَضحاِت َبيِّ

ى الّلُه َعَلْيِه َوآِلِه ُمْجَماًل، َوَأْلَهْمَتُه ِعْلَم  د َصلَّ َك ُمَحمَّ َك َأْنَزْلَتُه َعلـــى َنِبيِّ َألّلُهمَّ ِإنَّ

ْيَتنا  ْلَتنا َعلى َمـــنْ َجِهَل ِعْلَمُه، َوَقوَّ ـــرًا، َوَفضَّ ْثَتنا ِعْلَمُه ُمَفسَّ اًل، َوَورَّ َعجاِئِبِه ُمَكمَّ

َعَلْيِه ِلَتْرَفَعنا َفْوَق َمْن َلْم ُيِطْق َحْمَلُه.

ْفَتنا ِبَرْحَمِتَك َشـــَرَفُه َوَفْضَلُه، َفَصلِّ َعلى  َألّلُهمَّ َفَكما َجَعْلَت ُقُلوَبنا َلُه َحَمَلًة، َوَعرَّ

ُه ِمْن ِعْنِدَك،  ْن َيْعَتِرُف ِبَأنَّ د اْلَخطيِب ِبِه، َوَعلى آِلِه اْلُخّزاِن َلُه، َواْجَعْلنا ِممَّ ُمَحمَّ

ْيُغ َعْن َقْصِد َطريِقِه.. كُّ في َتْصديِقِه، َوال َيْخَتِلَجَنا الزَّ َحّتى ال ُيعاِرَضنا الشَّ


