
مشروع وطني تطلقه العتبة الحسينية 

بشراكة جامعة واسط

اقامة معرض كربالء الدولي الرابع 

لكتاب الطفل

 أراٍض مالحة تتحّول إلى بحيرات تنتج 
أكثر من )500( طن من األسماك سنويًا

في كربالء..



لَّ ُجَن��اَح َعَلْيِه��نَّ ِف آَبائِِه��نَّ َوَل َأْبَنائِِه��نَّ َوَل إِْخَواِنِ��نَّ َوَل َأْبَناء 
نَّ  إِْخَواِنِ��نَّ َوَل َأْبَن��اء َأَخَواِتِنَّ َوَل نَِس��ائِِهنَّ َوَل َما َمَلَك��تْ َأْيَمُنُ
 َ ٍء َشِهيًدا }األحزاب/55{ إِنَّ اللَّ َ َكاَن َعَل ُكلِّ َشْ َ إِنَّ اللَّ ِقنَي اللَّ َواتَّ
ُموا  وا َعَلْيِه َوَسلِّ ِذيَن آَمُنوا َصلُّ ا الَّ َ بِيِّ َيا َأيُّ وَن َعَل النَّ َوَمَلئَِكَتُه ُيَصلُّ
 ُ َ َوَرُس��وَلُه َلَعَنُهُم اللَّ ِذيَن ُيْؤُذوَن اللَّ َتْس��ِليًم }األحزاب/56{ إِنَّ الَّ
ِذيَن  ِهيًنا }األحزاب/57{ َوالَّ ْم َعَذاًبا مُّ ِة َوَأَعدَّ َلُ ْنَيا َواْلِخ��رَ ِف الدُّ
َتاًنا َوإِْثًم  ُيْؤُذوَن اْلُْؤِمننَِي َواْلُْؤِمَناِت بَِغْيِ َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْ
ْزَواِجَك َوَبَناتَِك َونَِس��اء  َ بِيُّ ُقل ألِّ ا النَّ َ بِيًن��ا }األحزاب/58{ َيا َأيُّ مُّ
اْلُْؤِمنِ��نيَ ُيْدنِ��نَي َعَلْيِهنَّ ِم��ن َجَلبِيبِِه��نَّ َذلَِك َأْدَن��ى َأن ُيْعَرْفَن َفَل 
ْ َينَتِه اْلَُناِفُقوَن  ِحيًم }األحزاب/59{ َلئِن لَّ ُ َغُفوًرا رَّ ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اللَّ
ٌض َواْلُْرِجُفوَن ِف اْلَِديَنِة َلُنْغِرَينََّك ِبِْم ُثمَّ َل  ��رَ ِذيَن ِف ُقُلوِبِم مَّ َوالَّ
اِوُروَن��َك ِفيَه��ا إِلَّ َقِليًل }األح��زاب/60{ َمْلُعونِ��نَي َأْيَنَم ُثِقُفوا  ُيَ
ِذيَن َخَلْوا ِمن  ِ ِف الَّ َة اللَّ ُلوا َتْقتِيًل }األحزاب/61{ ُس��نَّ ُأِخُذوا َوُقتِّ

ِ َتْبِديًل }األحزاب/62{  ِة اللَّ َقْبُل َوَلن َتَِد لُِسنَّ

55 ( ل جن��اح عليه��ن ف آبائه��ن ول أبنائه��ن ول إخوان��ن ول أبن��اء إخوان��ن ول أبناء 
أخوات��ن اس��تثناء لن ل يب الحتج��اب عنهم روي أنه ل��ا نزلت آية احلج��اب قال الباء 
واألبناء واألقارب يا رس��ول الل أو نكلمهن أيضا من وراء حجاب فنزلت ول نسائهن يعني 
النساء الؤمنات ول ما ملكت أيمنن وقد مىض بيانه ف سورة النور  ) 56 ( إن الل وملئكته 
يصلون عل النبي يا أيا الذين آمنوا صلوا عليه وس��لموا تس��ليم، عن الصادق عليه الس��لم  
قال تقولون صلوات الل وصلوات ملئكته وأنبيائه ورسله ومجيع خلقه عل حممد وآل حممد 
والس��لم عليه وعليهم ورمحة الل وبركاته، ) 57 ( إن الذين يؤذون الل ورس��وله يرتكبون ما 
يكرهان��ه من الكفر والخالفة أبعدهم م��ن رمحته ف الدنيا والخرة وأعد لم عذابا يينهم مع 
اإلي��لم القمي قال رس��ول الل صل الل عليه وآل��ه من آذاها أي فاطم��ة ف حيايت كمن اذاها 
بع��د مويت ومن آذاها بعد مويت كمن آذاه��ا ف حيايت ومن آذاها فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى 
الل وه��و ق��ول الل عز وج��ل إن الذين يؤذون الل ورس��وله  ) 58 ( والذين ي��ؤذون الؤمنني 
والؤمن��ات بغي جناية اس��تحقوا با فقد احتملوا بتانا وإثم مبينا ظاه��ر  ) 59 ( يا أيا النبي 
قل ألزواجك وبناتك ونس��اء الؤمنني يغطني وجوههن وأبدانن بملحفهن إذا برزن حلاجة 
، عن القمي كان س��بب نزولا أن النس��اء كن خيرجن إىل الس��جد ويصلني خلف رس��ول الل 
صل الل عليه وآله فإذا كان بالليل وخرجن إىل صلة الغرب والعش��اء الخرة والغداة يقعد 
الشباب لن ف طريقهن فيتعرضون لن فأنزل الل يا أيا النبي الية ) 60 ( لئن ل ينته النافقون 
والذين ف قلوبم شك والرجفون ف الدينة الذين يرجفون أخبار السوء عن رسايا السلمني 

ونحوها لنأمرنك بقتالم وإجلئهم ول ياورونك ف الدينة إل قليل .
 ) 61 ( ملعونني أينم ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل القمي عن الباقر عليه السلم فوجبت عليهم 
اللعن��ة يقول الل بع��د اللعنة أينم ثقفوا أخ��ذوا وقتلوا تقتيل، ) 62 ( س��ن الل ذلك ف األمم 
الاضية وهو أن يقتل الذين نافقوا األنبياء وسعوا ف وهنهم باإلرجاف ونحوه أينم ثقفوا ولن 

تد لسنة الل تبديل ألنه ل يبدلا ول يقدر أحد عل تبديلها

تفسير السورة سورة األحزاب 

المراسلون: حسني نرص- قاسم عبد الادي 
                       ضياء السدي - حسنني الزكروطي

التصميم:  عيل صالح الرشفاوي -حسنني الشاجلي  
التنضيد االلكتروني: حيدر عدنان

االرشيف:   حممد محزة- ليث النرصاوي
 االشراف اللغوي:   عباس الصباغ 

وحدة  التصوير
 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 لسنة 2009م
E m a i l :   a h r a r _ n e w s   @   y   a   h   o   o   .   c   o   m

هاتف املجلة 
07711173603 

رئيس التحرير: : سامي جواد كاظم

مدير التحرير :: طالب عباس الظاهر

سكرتير التحرير: حسني النعمة 

هيأة التحرير: عيل الشاهر 
حيدر عاشور العبيدي 

حممد محيد الصواف 
التصوير :

»ال يكون الصديق صديقا حتى يحفظ اخاه في ثالٍث 
في نكبته، وغيبته، ووفاته«.

نهج البالغة

aيقول اإلمام علي           في الصديق
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كثي������رة جدا هي الصفات والعالقات التي تجمع البش������ر فيما بينهم بغض النظر ع������ن ديانتهم او قوميتهم ، فاالحترام 
وعدم االعتداء على حقوق االخرين وااليثار والمحبة وغيرها من الصفات االخالقية الرائعة هي اساس ترابط المجتمع 
والنه������وض بالمجتمع حضاريا عندما يخلص االنس������ان في عمله ، فالتعامل مع العمل بح������د ذاته أي الحديث مع العمل 
وليس مع ماهيته ، فهذا التعامل يجب ان يكون على اس������اس االخالص واالبداع والمحبة ، واما العمل من اجل مكاس������ب 
دنيوية دون الحرص عليه فانه ال يؤدي بالنتيجة االيجابية للعامل وال للمجتمع ، وهذه العالقات بين العامل والعمل هي 
التي ينظر اهلل عز وجل لها ويمنح االجر بسببها ، ومن شروط محبة العمل هي رفض أي سلبي يدخل على العمل ومنها 
الفس������اد االداري والمالي ، كما وان العالقة الصحيحة بين العامل والعمل تؤدي الى الرزق الحالل والبركة الدائمة ، 
واالنسان الحر هو الذي يجعل من نفسه رقيبا على عمله وال يستغل أي فرصة لغياب المسؤول حتى يتلكأ في عمله بل 

ان المحبين لعملهم تراهم حتى ال يلتفتون الى ساعات عملهم ومتى تنتهي .
هذه الصفات هي التي تجعل من المجتمع يعيش الرفاهية والرقي ولذا كثيرا ما نتحدث عن حب العمل لدى مجتمعات 
غير اسالمية فتجدهم في قمة التطور ، فالمسلمون هم االولى بذلك بحكم حيثيات تراث اهل البيت عليهم السالم التي 

تحثنا على حب العمل والحرص عليه واالبداع فيه

هنالك م�شرتكات بني الب�شر 

المراسلون: حسني نرص- قاسم عبد الادي 
                       ضياء السدي - حسنني الزكروطي

التصميم:  عيل صالح الرشفاوي -حسنني الشاجلي  
التنضيد االلكتروني: حيدر عدنان

االرشيف:   حممد محزة- ليث النرصاوي
 االشراف اللغوي:   عباس الصباغ 



يومية  زيادة  البنزين شهد  إنتاج  يونس:  حامد  التصفية  لشؤون  النفط  وزارة  وكيل 
بلغت أكثر من 3 ماليين لتر باليوم تم اضافتها الى إنتاج العام الماضي ليرتفع بذلك 

المعدل اليومي الى 14مليون و 293 الف لتر يوميًا أخبار
ومتابعات

21 ساعة عمل يوميًا إلنجاز أكبر مشروع للعتبة الحسينية المقدسة بموعده المقرر ويتمثل بصحن العقيلة زينب )عليها السالم(

أعلنت مؤسسة الشهداء، توزيع الوجبة الثانية من قطع األرايض اخلاصة برشائحها بعد عيد األضحى البارك.
وقالت الؤسسة إن »مدير الدائرة القانونية ف الؤسسة عزيز الحمداوي بحث مع حمافظ كربلء نصيف اخلطايب السبل الكفيلة لعاجلة 
الشاكل والعوقات التي تواجه توزيع الرايض الخصصة لذوي الشهداء«. وأضافت، أن »اللقاء بحث كذلك مشاكل ذوي الشهداء 
الراغبني باحلصول عل قطعة ارض ف الحافظة لن كان حمل ولدته من خارج الحافظة والذين ل تدرج أسمؤهم ضمن الوجبة األوىل«.

من جانبه، وعد حمافظ كربلء بإدراج أسمئهم إضافة إىل اسمء موظفي مؤسسة الشهداء السجلني عل بلدية كربلء وضمن الوجبة 
الثانية القرر البدء بتوزيعها بعد عيد الضحى.

أعلنت الكوادر الفنية والندسية ف العتبة العلوية القدسة 
عن وصول نسب انجاز متقدمة ف مرشوع صحن الرسول 

)صل الل عليه وآله ( بنسب انجاز وصلت إىل )%85( .
ان  حسني:  عيل  ال��رشوع،  عل  ال��رشف  الهندس  وق��ال 
إذ  م2،   )6000( بحدود  تبلغ  الكلية  الرشوع  »مساحة 
تم انجاز أكثر من )5000( م2 من إمجايل الساحة الكلية, 

مشيا إىل أن الرشوع يشهد مراحل انجاز نائية«.
مستمرة  الرمر-   - األرضية  جيل  »أع��مل  أن  وأض��اف 
حيث تم جيل ما يقارب )4000( م2، حيث يري العمل 
عل  واحلفاظ  الزائرين  حركة  عرقلة  عدم  أجل  من  مساًء 
سلمتهم، مبينا وجود لواحق أخرى تتعلق بتغليف أسفل 
جدار الصحن الرشيف من اجلهة اجلنوبية وبوابة )سوق 

احلويش( والتي تم إعادة تأهيلها بشكل كامل«.

اإلعالن عن وصول مشروع صحن الرسول لختام مراحله النهائية

توزيع الوجبة الثانية من قطع األراضي لذوي الشهداء بكربالء
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رئيس نقابة المعلمين بكربالء، خالد مرعي: ال نعترض على قرار إعفاء مدراء المدارس ذات نسب 
النجاح المتدنية، ولكن نطالب بتوفير مقومات العملية التربوية

جهاز مكافحة اإلرهاب يعلن عن  مقتل 10 إرهابيين وإلقاء القبض على 5 آخرين في صحراء محافظة األنبار

احلسينية  للعتبة  التابعة  للنخيل  فدك  مزرعة  مدير  كشف 
القدسة عن الطرائق التي يتم اتباعها ف مشتل أقلمة فسائل 

النخيل ف الزرعة.
»مزرعة  ان  العايل  ابو  عيسى  فائز  الزراعي  الهندس  وقال 
وحتتوي  الفسائل  ألقلمة  مشاتل   )3( تضم  للنخيل  فدك 
عل ما يقارب 10,000 فسيلة من النواع اجليدة والنادرة 

العربية والعراقية«.
واضاف ان »هذه الفسائل يتم استقدامها من داخل وخارج 
او  تقريبا  بعمر سنة  تكون  حيث  صغية  وبأحجام  العراق 
اقل«، مبينا ان »هذه الفسائل تتم رعايتها لدة تزيد او تقل 

عن )3( اشهر لتكون جاهزة للزراعة ف احلقل«.
ري  منظومات  عل  حيتوي  األقلمة  »مشتل  ان  واوض��ح 
الري  منظومة  اىل  باإلضافة  التنقيط  بنظام  تعمل  متطورة 
درجة  لتقليل   )Mist system irrigation( الضبايب 
احلرارة داخل الشتل اوقات الظهية وتوفي اجواء ملئمة 

لضمن سلمة الفسيلة ونموها قبل زراعتها«. 

العمر )3( أشهر  تبلغ من  القّدسة، ف معاجلة طفلٍة  العّباسية  للعتبة  التابع  التخّصيص  الكفيل  فريٌق طّبي عراقّي من مستشفى  نجح 
مصابٍة بتشّوه قلٍب ولدّي.وأشار رئيُس الفريق والختّص بجراحة قلب األطفال ف الستشفى، الدكتور أمحد العبودي: »إّن الفريق 

نجح ف معاجلة طفلٍة تزن أربعة كيلو غرامات بعمر ثلثة أشهر مصابة بفتحٍة رباعّية ف قلبها، وهي من سكنة حمافظة بغداد«.
وأضاف: »إّن العملّية استغرقت أربع ساعات تقريبًا، وكانت خطرة لكون أّن الطفلة ُتعاين من ضعف النمّو وقّلة الوزن، إّل أّن وضعها 

الصّحي قد استقّر عقب ذلك«.
وتدر اإلشارة اىل أّن هذه العملّية هي واحدٌة من مجلة العملّيات الناجحة بجراحة القلب لألطفال ف مستشفى الكفيل التخّصيص، 

حيث سبق أن حّقق الستشفى نجاحات كثية ف عملّيات القلب الفتوح لألطفال بعمر دون السنة وبأوزاٍن قليلة.

)10000( فسيلة عربية وعراقية نادرة في مزرعة فدك للنخيل

فريٌق طّبي عراقّي ينجح في معالجة طفلٍة ُتعاني من تشّوه قلب والدي
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 14/ ذي  الحّجة الحرام /1440هـ الموافق 2019/8/16م :

اىل  عرش  الثامن  اليوم  من  اعتبارًا  القادمة  الي��ام  خلل  علينا  مترُّ 
نوّد ان  اخلامس والعرشين مناسبات عقائدية وتربوية مهمة، لذلك 
ينبغي  كم  وإحيائها  الناسبات  هذه  اىل  التنّبه  برضورة  الؤمنني  نذّكر 
الطهار..  وآله وسلم( والئمة  الل عليه  النبي )صل  وكم وّجه با 
هذه الناسبات نزلت فيها جمموعة كبية من اليات القرآنية والتي ُبني 
من خللا ومن خلل ما بينه النبي )صل الل عليه وآله وسلم( تلك 
الفضائل والناقب العظيمة التي انفرد با اهل البيت عليهم السلم 
البيت  ألهل  العظيمة  اللية  النزلة  خللا  من  وُبنّي  غيهم  دون 
الباهلة  حادثة  بعدهاِ  ومن  الغدير  بواقعة  وتبتدئ  السلم..  عليهم 

والتصدق باخلاتم والتصّدق بالطعام وغي ذلك من هذه الناسبات.
نتعرض اىل بعض اليات القرآنية ف سورة النسان والتي نزلت منها) 
السلم(،  )عليهم  البيت  ألهل  والناقب  الفضائل  بيان  ف  آية   )18
وأوّد ان اذّكر الخوة الؤمنني والؤمنات بم ينبغي عليهم خلل هذه 
اليام من إظهار البهجة والرسور بذه الناسبات وتذكي الؤمنني با 
باعتبار هذه الناسبات ف لطف ونعمة عظيمة من الل تعاىل منَّ با عل 
الّمة السلمية، وايضًا الستفادة والحياء احلقيقي لذه الناسبات، 
عليهم  البيت  أهل  عليها  أكّد  التي  الهمة  الصاديق  من  انه  حيث 
ونطلع عل سيتم  ونفهمها  وأحاديثهم  منهجهم  نتعلم  ان  السلم 
ونعّلم هذه السية للناس ونتقدي با ونطّبقها ف حياتنا، وان نتعّلم 
الدروس العقائدية والرتبوية والخلقية من هذه الناسبات وكيف 

نقتدي بأهل البيت عليهم السلم ونرتقي بسلوكياتنا وترصفاتنا؟
واحلسن  وفاطمة  عيل  بحق  نزلت  التي  القرآنية  الي��ات  هنا  اذكر 
وتعاىل:  تبارك  الل  قال  اإلطعام،  حادثة  ف  السلم  عليهم  واحلسني 
ُب  َيرْشَ َعْينًا  َكاُفورًا )5(  ِمَزاُجَها  َكاَن  َكْأٍس  ِمْن  ُبوَن  َيرْشَ اأَلْبَراَر  )إِنَّ 
َكاَن  َيْومًا  اُفوَن  َوخَيَ ْذِر  بِالنَّ ُيوُفوَن  َتْفِجيًا )6(  ا  ُروَنَ ُيَفجِّ  ِ اللَّ ِعَباُد  ا  ِبَ
ِه ِمْسِكينًا َوَيتِيًم َوَأِسيًا  َعاَم َعَل ُحبِّ ُه ُمْسَتِطيًا )7( َوُيْطِعُموَن الطَّ َشُّ
ِ ل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َول ُشُكورًا )9(( –  َم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اللَّ )8( إِنَّ

سورة النسان- .
عليهم  واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عيل  با  قام  التي  العمل  هي  ما 

السلم حتى استحقوا با هذه النزلة العظيمة؟
معروف  واألم��ر  الي��ات  هذه  اصل  النزلة،  هذه  تبنّي  آي��ات  ارب��ع 
لديكم ف سبب نزول هذه اليات ان احلسن واحلسني عليهم السلم 
مرضا فعادمها رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم( وجمموعة من 
اصحابه، ثم اقرتح اصحاب رسول الل ان عليا وفاطمة ينذرون نذرًا 
لل تعاىل ان ُشفي احلسن واحلسني عليهم السلم ان ينذروا نذرًا لل 
تعاىل، فنذر عيٌل وفاطمة واحلسن واحلسني وفّضة معهم ان يصوموا 
لل تعاىل،  ولحظوا كيف كان واقع احلال العييش ألهل البيت عليهم 
السلم استقرض امي الؤمنني )عليه السلم( ثلثة اصوع من الشعي 
ف  با  تصدقوا  اخلرب  من  ارغفة  مخسة  السلم  عليها  فاطمة  فخبزت 
مخسة  الثالث  اليوم  وف  ارغفة،  مخسة  الثاين  اليوم  وف  الول،  اليوم 

ارغفة..
ما هي قيمة هذا العمل؟ وكيف وصل هذا العمل اىل ان ُيعطى عيل 
وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السلم هذه النزلة العظيمة عند الل 
تبارك وتعاىل بحيث تنزل هذه اليات بحّقهم؟ والتفتوا بدّقة اىل طبيعة 
البادئ التي حصلت ونحن علينا ان نتعلم من هذا الدرس الرتبوي 
العقائدي لكي نرتقي بسيتنا ف العطاء الذي نقدمه لآلخرين لكي 
نبلغ ولو جزءا من هذه النزلة التي ارادها الئمة عليهم السلم لنا.. 
نرّكز عل هذه العمل التي وصلت بم عليهم السلم اىل هذه النزلة:

ْذِر( )ُيوُفوَن بِالنَّ
فأول عمل ومبدأ مهم لم هو الوفاء بالنذر فينبغي ان يلحظ ذلك 
والذي  وحمبيهم،  لشيعتهم  السلم(  )عليهم  منهم  وأسوة  كقدوة 
او  الخاطر  او  الصاعب  بعض  يواجه  حينم  الف��راد  بعض  ان  نراه 
الشكلت او البتلءات من فقر شديد او مرض او مشكلة او خطر 
يتوجه اىل الل تعاىل بالنذر او العهد باإلتيان بعمل عبادي او صدقة او 
عمل خيي وما شاكل ذلك، ولكن حينم يفرج الل تعاىل عنه يستثقل 
الوفاء بالنذر او يتساهل معه ويتغافل عنه حماولً  اياد خمتلف الذرائع 

والتربيرات للتخّلص والتمّلص من هذا اللتزام..
وهذا احلال يعكس ضعفا ف خصلة مهمة وهي الوفاء باللتزامات 

انفراُد أهل البيت )عليهم السالم( 
بالفضائل والمناقب العظيمة 
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 14/ ذي  الحّجة الحرام /1440هـ الموافق 2019/8/16م :

ولكن  نفسه  عل  الؤمن  يقطعها  التي  والواثيق  واليمن  العهود  من 
هو  السلم  عليهم  الئمة  سية  من  يتعلمه  والذي  الصادق  الؤمن 
ان  يعلموننا  السلم  تعاىل، والئمة عليهم  الل  بالتعامل مع  صدقهم 
عمومًا..  والخلقية  الرشعية  والتزاماتنا  تعهداتنا  ف  اوفياء  نكون 
الناس  من  الكثي  حال  يشبه  باللتزام  الوفاء  عدم  من  احلال  وهذا 
َدَعْوا  اْلُفْلِك  ِف  َرِكُبوا  )َفإَِذا   : الكريم  القرآن  ف  ذكرهم  ورد  الذين 
 –  )65( ُكوَن  ُيرْشِ ُهْم  إَِذا  اْلرَبِّ  إىَِل  اُهْم  َنجَّ َفَلمَّ  يَن  الدِّ َلُه  ِلِصنَي  خُمْ  َ اللَّ

العنكبوت-.
ونتعلم هنا درسًا آخر هو ان ل يتغي حال النسان مع الل تعاىل ف 
توجهه اليه وانقطاعه اليه وتعلقه به من حال الضيق اىل حال الفرج 
والرخاء بأن يتحول ف تعلقاته وتوجهاته اىل عوامل اخرى غي الل 

تعاىل بل يبقى تعلقه وتوجهه واحدا.
ُه ُمْسَتِطيًا( اُفوَن َيْومًا َكاَن َشُّ )َوخَيَ

انترش الرش ف خمتلف النحاء  اذا  مستطيا: اسم فاعل من استطار، 
والقطار، غاية الرش انترش يكون ذلك اليوم مستطيا.. يوم القيامة 
اطلق عليه ان شه  كان مستطيا، ما معنى ذلك؟ الهوال والشدائد 

والعذاب تبلغ غايتها يوم القيامة..
الصفة الثانية : وهي انم لديم خوف من ذلك اليوم.. من اين نأيت 
بذه الصفة الثانية اخواين كي  نرتقي بخوفنا من الل تعاىل واىل شء 

من الرتبة التي بلغها اهل البيت عليهم السلم؟ هناك عدة امور :
- ان الل تعاىل سيحاسب عل كل صغية وكبية وكل شء

 يسجل علينا.
صلة  لدي  النسان  يقول  قد  الع��مل،  لسلمة  اطمئنان  ل  انُه   -
اىل  يب  وتأخذ  العذاب  من  ستنقذين  هي  كثية  واعمل  وحج  وصوم 
الكريم  القرآن  ف  وصفهم  ورد  كم  احلقيقيون  الؤمنون  ل،  اجلنة، 
ِْم َراِجُعون( خيشون  ْم إىَِل َربِّ ُ ْم َوِجَلٌة َأنَّ ِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا َوُقُلوُبُ )َوالَّ

من احباط العمل وخيشون من التقصي والتفريط.
َم ُنْطِعُمُكْم  ِه ِمْسِكينًا َوَيتِيًم َوَأِسيًا )8( إِنَّ َعاَم َعَل ُحبِّ )َوُيْطِعُموَن الطَّ

ِ ل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َول ُشُكورًا )9( لَِوْجِه اللَّ
من هاتني اليتني نستفيد عل ان اطعام الطعام من العمل الحبوبة 

عند الل تعاىل سواء أكان اإلطعام كثيًا أم قليل ً، التفتوا اىل ان مخسة 
ارغفة من اخلبز ارتقت بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السلم 
اىل هذه النزلة العظيمة عند الل، ايا الؤمن حتى وان كانت امكاناتك 
او  رغيفًا  اطعم  الطعام  من  القليل  لديك  وكان  اإلطعام  ف  قليلة 
نفسك  عل  الحتاج  هذا  واؤثر  خالصة  بنّية  ولكن  للفقي،  رغيفني 
ستنال مرتبة ل تتوقعها عند الل تعاىل، وكذلك الال ل يقل قائل من 
الؤمنني ليس لدّي الال وليس لدي ذلك التاع التمكن منه كي انفق 
به عل الفقي والسكني والحتاج واليتيم، لديك عرشة آلف تصدق 
بثلثة آلف ولكن بنّية خالصة لل تعاىل سيكون لك ربم منزلة أكرب 
من انسان تصّدق بثلثة مليني دينار ولكن ل يكن خالصًا لوجه الل 
ثناء  او  انتخابيا  مكسبا  او  تعظيم  او  منزلة  او  مكانة  يطلب  قد  تعاىل 
الدنيا.. وانت الذي  او مقاما اجتمعيا وكان يطلب شيئا  من حطام 
تصدقت بثلثة آلف ولكن بنّية خالصة لل تعاىل منزلتك عظيمة عند 

الل تعاىل.
ِه ِمْسِكينًا َوَيتِيًم َوَأِسيًا( )َعَل ُحبِّ

ِه : ف بعض التفاسي ضمي الاء يعود عل حب الطعام، هل كانوا  ُحبِّ
ُهم حيبون الطعام؟ ل، نلتفت اىل الدّقة ف ذلك، احيانًا النسان شديد 
احلاجة اىل الطعام كم لو كان صائًم وجائعًا ف جوع شديد، مع حّبهم 
أنفسهم وسيعّرضون  آثروا غيهم عل  الطعام وشّدة حاجتهم  لذا 
أنفسهم اىل آلم اجلوع إيثارًا لغيهم ف إشباع حاجته عل انفسهم.. 
الفقراء  من  غيكم  تؤثرون  حينم  الؤمنة  وايتها  الؤمن  ايا  انت 
تنالون مرتبة كبية عند الل  والحتاجني وغيهم ف سد احتياجاتم 

تعاىل..
ان  لبد  للغي  نقّدمه  وفيم  واعملنا  عبادتنا  ف  الهمة  الصفات  ومن 
نحّصل صفة الخلص لل تعاىل وبا تم اجتباء النبياء والوصياء.. 
عليهم  البيت  اهل  اخلص  عظيم  من  ان  الفرسين  بعض  ويذكر 
السلم ان اخلصهم هذا وعدم طلبهم للجزاء ول للشكور، ان هذا 
الخلص ف قلوبم ول يتكلموا به، بل علمه الل تعاىل منهم وأظهره 

ف الية القرآنية..

انفراُد أهل البيت )عليهم السالم( 
بالفضائل والمناقب العظيمة 
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ايا الخوة والخوات موضوعنا ف اخُلطبة الثانية )العمل الوظيفي 
بني الستحقاقات الرشعية والوطنية والخلقية وبني واقع احلال(
مقصودنا بالعمل الوظيفي ليس هو العمل الذي ُيكّلف بِه الوّظف 
نذكره  الذي  ذلك،  غي  او  معلًم  او  مهندسًا  او  طبيبًا  أكان  سواء 
شخص  أي  او  وظيفية  بأعمل  الكّلفني  هؤلء  باألساس  يشمل 
أي  ومهنة  ِحرفة  لُه  او  موظفًا  أكان  سواء  للخدمة  بعمل  مكّلف 
ووظيفة  وخدمة  مهمة  ب��أداء  مكّلف  انسان  أي  اجلميع،  يشمل 
للباقني سواء أكان فلحًا او نجارًا او سائقًا او صاحب مهنة، وان 
ل يكن موظفًا ف دوائر الدولة، ولكن العني بِم اساسًا  هم الخوة 

الوظفون بمختلف اعملم ووظائفهم..
لشك ان العمل من رضورات احلياة العيشية، ومبدأ الوصول اىل 
باإلنسان، والعمل اساس  تليق  التي  النسانية والراتب  الكملت 
لذلك  النسان..  ينشدها  التي  والعّزة  والكمل  والزدهار  التطور 
قّلم نجد آية من آيات القرآن الكريم إّل وقرنت العمل باإليمن لذه 

الهام التي ذكرناها..
يشّكله  لا  اخلصوص  وجه  عل  الوظيفي  العمل  هو  وموضوعنا 
القتصادية  الجتمع  عموم  احتياجات  تلبية  ف  حساس  دور  من 
والعيشية والجتمعية والصحية والتعليمية، وما حيققه من موقعية 

وكرامة واحرتام للفرد والجتمع داخليًا وخارجيًا.
الغايات  هذه  نحقق  وكيف  وكملِه؟  العمل  صلح  مبادئ  هي  فم 

التي نرجوها مجيعًا؟
بالل  يؤمن  الذي  التدين  لإلنسان  هي  سنذكرها  التي  البادئ  هذه 
تعاىل وهي مبادئ موجودة بعضها حتى ف الجتمعات التي ل تؤمن 
بِدين، وسنبني السبب ف ذلك، لذلك هي مبادئ عامة للجميع ل 
تقترص عل النسان الؤمن حتى الشخص الذي ل يصيل ول يصوم 
ملحظة  من  ولبد  بعضها،  او  الغايات  هذه  نحقق  ان  اجل  من 
التي  الهداف  اىل هذه  الوصول  اجل  با من  والتقّيد  البادئ  هذه 

ذكرناها.
املبدأ االول : حمبوبية العمل عند النسان 

هذه الحبوبية ما هي منشؤها؟ وكيف نجعل العمل حمبوبًا عندنا؟
وغي  التدينني  مع  نتكلم  ونحن  اخواين  مهمة  بقضية  يرتبط  هذا 
من  مبدأ  انه  عل  معُه  وتعامل  العمل  اعترب  النسان  اذا  التدينني، 
مبادئ احلياة لُه قيمة عليا وغاية سامية ف حياتِه وحياة جمتمعه، تارة 
النسان مؤمن يعترب العمل له قيمة اسلمية وله قيمة دينية وايمنية 
ُعليا كم ُذكر ف اليات القرآنية والحاديث الرشيفة، وتارة انسان 
يعتربُه مبدأ وطنيا لُه قيمة وطنية ولُه قيمة تتعلق بشعبه ووطنه فيعترب 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام الُجمعة 
الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالَء  في 

الشريف في 14/ ذي  الحّجة الحرام /1440هـ الموافق 2019/8/16م تحدث سماحته قائاًل:            

الشيُخ الكربالئي يورد خمسة مبادئ
 لألداء األمثل للعمل الوظيفي لبلوغ األهداف السامية   
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العمل  انسان يعترب  ُعليا، وتارة  العمل مبدأ وطنيا ولُه قيمة وطنية 
قيمة اخلقية ُعليا.

تارة نتعامل مع العمل هكذا، وتارة نتعامل معُه بمبدأ مادي حيقق يل 
اهدافا مادية ضيقة تتعلق باجلوانب الادية البحة من حيايت، وتتعلق 
او  او حزبا  كيانا  او  الذاتية سواء كنت شخصا  احتياجايت  بتحقيق 
جهة معينة.. ول اعتربه مبدأ من مبادئ اليمن، ول مبدأ وطنيا ول 
من  يل  حيقق  ما  بمقدار  للعمل  حّبي  سيكون  حينئذ  اخلقيا؛  مبدأ 

نتائج مادية.
أما اذا اعتربته مبدأ اليا ومبدأ ايمنيا ودينيا وأحببته ألن الل تعاىل حُيبه 
والنبي )صل الل عليه وآله وسلم( حيبه والئمة والصاحلون حيبون 
هذا العمل حينئذ اتعامل معُه عل انه مبدأ له غايات سامية فاندفع 
بإخلص وُاتّم هذا العمل واقّدم هذا العمل بمختلف خصوصياته 
الناس  خدمة  وهو  الرجّوة  الغاية  حتّقق  التي  اجلوانب  وبمختلف 

والوصول اىل الهداف الخرى.
جوانب  معٍط  انُه  الكثيين- عل  عند  وهو   - معُه  تعاملت  اذا  اما 
مادية شخصية حينئذ ل يتوفر يل الدافع القوي لكي ُاخلص وُاتّم 
واتقن واقّدم كل ما لدي من طاقات ف سبيل ان انجز هذه اخلدمة، 
ل يكون العمل عندي حمبوبًا بذه النزلة.. لذلك علينا اخواين مجيعًا 
مبدئية  نظرة  اليه  وننظر  العمل  نجعل  ان  موظفني  وغي  موظفني 

بكونه لُه قيمة عليا.
وازدهرت  تقدمت  ولكنها  بِدين  تؤمن  ل  الدول  بعض  لحظوا 
ف  دققوا  لاذا؟!  الخرى  الشعوب  عند  كبي  موقع  ولا  وارتقت 
ان  تد  وغيهم  موظفني  العمل  خمتلف  ف  يعملون  الذين  هؤلء 
العمل يمّثل مبدًأ وطنيًا وأخلقيًا لم وهم ل يؤمنون بدين اصًل!! 
فهو يقول هذا العمل اخدم بِه شعبي واخدم بِه وطني وارتقي بعزة 
الخرى..  واألمم  الدول  لدى  وشعبي  وطني  وموقعية  وكرامة 
ل  سامية،  ووطنية  عليا  قيمة  لُه  كمبدأ  العمل  اىل  ينظرون  حيث 
تقّدموا  لذلك  وشخيص  فقط  مادي  مردود  لديه  انه  عل  اليه  ينظر 

وازدهروا واصبح العمل حمبوبًا لديم بذا الطار وهذا النظار..
اخواين اذا اردتم ان تكون لديكم مبادئ لصلح العمل وانجازه كم 

حيبه الل تعاىل وحيبه النبي وآله الطهار او كم حيبه شعبكم ووطنكم 
لبد ان تكون لدينا نظرة مبدئية قيمية ُعليا فيكون حمبوبًا لدينا.

املبدأ الثاين: الخلص ف العمل
النبياء والُرسل؟ ولاذا  اختار الل تعاىل حممد بن عبدالل سيد  لاذا 

اختار الل تعاىل فلنا نبيًا او وصيًا للمة الفلنية؟
انسان  تارة  والعمل،  اليمن  ف  تعاىل  لل  الخلص  هو  صفة  اول 
انسان  وتارة  تعاىل،  بالل  عمله  يربط  حينم  تعاىل  لل  خملصا  يكون 
الستثمر  اردنا  اذا  اخواين  لذلك  وشعبه..  لوطنه  خُملص  يكون  
المثل لنطاق الوظفني.. اطباء مهندسني، موظفني نحن مجيعًا اذا 
اردنا ان نستثمر افضل استثمر لطاقاتنا العقلية واجلسدية وامكاناتنا 
اردنا الستثمر المثل  اذا  لدينا  وحياتنا وعمرنا وأوقاتنا كل شء 
لذه الطاقات والقدرات والستثمر المثل للحياة وأردنا الوصول 
اىل افضل النتائج؛ لبد ان يكون لدينا اخلص ف عملنا لل تعاىل ول 
نطلب ف عملنا ونحن بّينا ف اخلطبة الوىل ل يتأثر عميل وخدمتي 
وعطائي ل يتأثر سواء نلت مبالغ مالية او منصبا او مكسبا او جاها 
يتأثر عميل  ذلك.. ل  أنل شيئًا من  ل  او  ثناء  او  او مدحا  منزلة  او 
وعطائي لآلخرين.. فهذا هو الخلص، او نلت أذى من خدمتي 
العمل  اداء  ف  احلقيقي  الخلص  هو  فهذا  الوراء  اىل  أتراجع  ل 

والوظيفة لكل انسان.
املبدأ الثالث : اخلقيات العمل 
ما هو معنى اخلقيات العمل؟

انم اريد  عندما أكون موظفا وأقّدم خدمة، أو أكون صاحب مهنة 
انسان،  مريضا..  اخدم  طبيب  انا  مجادا،  اخدم  ل  انسانًا  اخدم  ان 
معلم اخدم طالبا.. انسان، موظف اخدم مراجعا.. انسان.. فأنا ل 
اخدم مجادات لذلك حينم اقّدم هذه اخلدمة عيلَّ ان اقّدم هذه اخلدمة 

بأخلقيات النسان الراقي.
ل أنظر اىل عميل كإنتاج الاكنة اجلامدة بل انا انسان وامامي انسان 
لذلك  النسان،  خلدمة  وامكانايت  طاقايت  وأوّظف  أخدمه  ان  ُاريد 
الهنة..  طبيعة  تناسب  التي  الهنة  اخلقيات  لديَّ  تكون  ان  لبد 
ان  عليِه  آلمه؛  وخيّفف  حياتُه  لينقذ  مريضًا  انسانًا  ُيعالج  طبيب 
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العلم  النسان،  بأخلقيات  ويؤطرها  الطبية  العلمية  هذه  يوّظف 
العلم  بأخلقيات  علمه  يقّدم  ان  عليِه  انسانًا  طالبًا  يعّلم  ان  يريد 
النسان، الوظف يتعامل مع مراجعه ويريد ان خيدمه بأخلقيات 

النسان.
النتائج،  لذلك لكل مهنة اخلقيات لبد ان نؤّطر حتى نصل اىل 
مهنة  لكل  تكون  ان  ولب��د  ينفع  ل  الخلقيات  هذه  دون  من 

اخلقياتا اخلاصة با.
املبدأ الرابع : العمل امانة اؤمتن عليها النسان 

او  واجب  بأمر  تكليف  هو  انم  با  نقوم  وظيفة  وأي  خدمة  أي 
اخواين  التفتوا  الرض..  ف  الستخلف  مهمة  أداء  او  مستحب 
َأْن  َفَأَبنْيَ  َباِل  َواجْلِ َواأَلْرِض  َمَواِت  السَّ َعَل  اأَلَماَنَة  َعَرْضَنا  )إِنَّا 
ُه َكاَن َظُلومًا َجُهوًل )72(  َلَها اإِلْنَساُن إِنَّ ِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َومَحَ حَيْ

– الحزاب-.
واجلبال؟  والرض  السموات  عل  ُعرضت  التي  المانة  هي  ما 
خليفة  جعلتك  النسان  ايا  قال  تعاىل  الل  بالعمل،  التكليف  هذا 
هذه  والعمل،  باإليمن  يبتدئ  الستخلف  هذا  انم  الرض،  ف 
امانة كلّفتك با وليس ترشيفا لك، نعم، ان أدّيت هذه المانة عل 

وجهها وصلحها صار ترشيفًا لك.
لذلك عل النسان هنا اذا اراد ان يأيت بذه اخلدمة وهذه الوظيفة 
تامة متقنة تصل اىل الرتبة التي نحقق منها الغاية لبد ان يعترب ان 
هذه الوظيفة مهم بلغت وهذا النصب وهذا الوقع الذي يعمل فيه 
انم هو تكليف بأن يؤدي هذه الهمة، ُمكّلف با اّما من الل تعاىل او 

من وطنِه وشعبه..
انسان  انا  لو  كلّفني،  تعاىل  فالل  تعاىل  بالل  اؤمن  لو  اخواين  التفتوا 
وطني وانسان اعمل حقًا من اجل شعبي هذا شعبي حينم يكون 
الفلين  الوقع والنصب  الناس اختاروا فلنا كي يكون ف  هؤلء 
الوظيفة  وهذه  والنصب  الوقع  هذا  جعلنا  يعني  اختيارهم  معنى 
امانة ف عنقك وتكليفًا كلفناك بِه ل ترشيفًا مّنا لك، حينئذ ستؤدي 

هذا العمل وهذه اخلدمة عل افضل وجه..
املبدأ اخلامس : التقّيد باحلقوق والواجبات

لدينا ف العمل عامل وعمل ورب العمل، الكون كلُه قائم ونظامه 
عطاٌء  والواجبات  احلقوق  مسألة  عل  قائم  الكون  هذا  وصلح 
تتعلق  نظام حقوق وواجبات  لكّل عمل  يكون  ان  وإعطاء، لبد 

بجميع الطراف..
من حق النسان ان  ُيطالب بحقوقه ولكن ليس من الصحيح ومن 
اخلطأ الفاحش والكبي ان يركّز النسان عل حقوقِه فقط دون ان 

ينظر اىل الواجبات الكّلف بإزاء هذه احلقوق..
لَك هذه احلقوق ولك  العامل ف أي موقع  ايا  الوّظف  ايا  انت 
هذا الال ولك هذا النصب هذه حقوق ُمقابلها واجبات بقدِر هذه 

احلقوق..
مقدار  هو  ما  ُتنّظم  وترشيعات  قوانني  هناك  تكون  ان  الطلوب 
بعني  نحن  ننظر  ان  الوقت  نفس  ف  علينا  ولكن  الواجبات، 
النصاف وأداء المانة اُلكلفني با انه ُ ف مقابل هذه احلقوق ان 
نؤّدي مقدار الواجبات بإزاء متام احلقوق التي يل، ل ان انظر بعينني 
اىل احلقوق وانظر بعني واحدة اىل الواجبات فافّرط ف الواجبات 

ولكنني ل افّرط ف احلقوق..
لذلك لبد اخواين حتى هذا العمل الوظيفي نصل بِه اىل الغاية التي 
نبتغيها راحتنا ورّقينا وتقّدمنا وحتقيق هذه الطالب احلياتية لنا لبد 
ان يكون هناك توازن بني احلقوق والواجبات ونراعي هذا التوازن 

بني احلقوق والواجبات.. هذه مبادئ مخسة لبد من ملحظتها.
ما هي ُمفسدات العمل والتي ُتّرب العمل وتفسده.. ان شاء الل 

نبّينه ف اخُلطبة القادمة؟
العمل  ُهناك ُمفسدات لذا  التي ذكرناها  ُمقابل هذه المور  ايضًا 
والذي اّدى اىل تأخرنا وان نكون ف هذا احلال ان شاء الل نذكرُه ف 
اخُلطبة القادمة.. واحلمد لل رب العالني وصل الل عل حممد وآله 

الطيبني الطاهرين.
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وعن العل بن خنيس قال: كنت مع أيب عبد الل عليه السلم 
باحلية فقال: افرشوا يل ف الصحراء، ففعل ذلك. ثم قال: يا 
معل، قلت: لبيك، قال: ما ترى النجوم ما أحسنها ؟ - إنا 
أمان ألهل السمء فإذا ذهبت جاء أهل السمء ما يوعدون، 
ما  األرض  أهل  جاء  ذهبنا  فإذا  األرض  ألهل  أمان  ونحن 
ثم قال: اركب  البغل واحلمر  . قل لم: يرسجون  يوعدون 
فجئنا  أمامك،  وقال:  احلمر،  وركب  فركبت  قال:  ؟  البغل 

الغريني فقال: مها مها ؟ قلت: نعم. قال: خذ يرسة.
فمضينا حتى انتهينا إىل موضع فقال يل: انزل: ونزل، وقال: 

هذا قرب أمي الؤمنني عليه السلم فصل وصليت.
وعن صفوان اجلمل قال: كنت أنا وعامر بن عبد الل عند أيب 
عبد الل عليه السلم قال: فقال له عامر: إن الناس يزعمون 

أن أمي الؤمنني دفن بالرحبة. قال: كذبوا.
قال: فأين دفن؟- قال: بالغري بني ذكوات بيض. وعن زيد 
بن طلحة قال: قال يل أبو عبد الل عليه السلم وهو باحلية: 
أما تريد ما وعدتك ؟ - قال: قلت بل، يعني الذهاب إىل قرب 
أمي الؤمنني عليه السلم. قال: فركب وركب ابنه إسمعيل 
عند  والنجف  احل��ية  بني  وك��ان  الثوية  جاز  إذا  حتى  وأن��ا 

ذكوات بيض نزل ونزل إسمعيل ونزلت...
وعن أيب عبد الل عليه السلم قال: قرب عيل عليه السلم ف 

الغري ما بني صدر نوح ومفرق رأسه مما ييل القبلة.
واحلية وظهر الكوفة او النجف منطقة بالقرب من الكوفة 

عل بعد عدة كيلو مرتات من الكوفة.
ب- ل يسعنا احصاء كل من ذهب للمام من اهل الكوفة 

ولكن ننقل لك بعض الروايات التي تشي اىل ذلك:
1- ف األمايل للشيخ الصدوق ص 469 قال: حدثنا حممد 
أمي  مسجد  ف  عنه(  الل  )ريض  الكوف  الفضل  بن  عيل  بن 
الؤمنني )عليه السلم( بالكوفة، قال: حدثنا حممد بن جعفر 
العروف بابن التبان، قال: حدثنا حممد بن القاسم النهمي، 
إبراهيم بن  قال: حدثنا حممد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا 
سمعت  قال:  اخلليل،  بن  توبة  حدثنا  قال:  الثقفي،  حممد 
حممد بن احلسن يقول: حدثنا هارون بن خارجة، قال: قال 
يل الصادق جعفر بن حممد )عليهم السلم(: كم بني منزلك 
الكوفة ؟ فأخربته، فقال: ما بقي ملك مقرب  وبني مسجد 
إل وقد صل  الكوفة  نبي مرسل ول عبد صالح دخل  ول 
فيه، وإن رسول الل )صل الل عليه وآله( مر به ليلة أرسي به، 
فيه  الفريضة  فيه ركعتني، والصلة  اللك فصل  له  فاستأذن 
من  فيه  واجللوس  صلة،  مخسمئة  فيه  والنافلة  صلة،  ألف 

غي تلوة قرآن عبادة، فاته ولو زحفا.

ماهي المصادر او الروايات التي تذكر أن
 اإلمام الصادق » عليه السالم«  قد زار الكوفة؟  )3-2(
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نصوص فقهية

عن  الصونية  هو  هنا  السلم  مال  احرتام  من  القصود  أن  العنى: 
الترصف الجاين فيه والتعدي عليه، بمعنى أن مال السلم حمرتم ل 
يوز العتداء والتجاوز عليه، وكذلك كان عمل العامل السلم 

حمرتما ومأجورا فليؤد اجرته.
مضمونة  النافع  أن  بيان  مقام  الل ف  رمحه  األنصاري  الشيخ  قال 
ف اإلجارة الفاسدة: فكل عمل وقع من عامل ألحد بحيث يقع 
إداء عوضه لقاعديت الحرتام  بأمره وحتصيل لغرضه فل بد من 

والرضر .
الدرك: يمكن الستدلل عل اعتبار القاعدة بم ييل:

١ - الروايات: إن الروايات الواردة ف خمتلف األبواب بالنسبة 
إىل عدم جواز الترصف ف مال السلم وأنه ل حيل مال امرئ مسلم 
إل بطيبة نفسه كثية جدا ويستفاد من إطلقها العتبار للقاعدة 
عل  الدللة  رصحية  تكون  واحدة  رواية  بذكر  هاهنا  ونكتفي   ،
قال:  السلم  أيب جعفر عليه  أيب بصي عن  موثقة  القاعدة، وهي 
قال الرسول صل الل عليه وآله: )سباب الؤمن فسوق - إىل أن 

قال -: وحرمة ماله كحرمة دمه( .
بينه  وبالتشبيه  حمرتم،  السلم  مال  أن  عل  دلت  الصحيحة  فهذه 
من  الدماء  إذ  بذلك،  الهتمم  غاية  إىل  ترشدنا  السلم  دم  وبني 

األمور الامة ف الفقه.
وأشار إىل ذلك العلمة األصفهاين رمحه الل بقوله: قاعدة الحرتام 

مأخوذة من قوله وحرمة ماله كحرمة دمه .
القاعدة  مدلول  عل  الفقهاء  بني  التسال  حتقق  قد  التسال:   -  ٢

)حرمة مال السلم( ول خلف بينهم بالنسبة إليه.
٣ - سية الترشعة: قد استقرت السية عند الترشعة عل احرتام 
وإذا  مالكه،  إذن  بدون  فيه  والترصف  التعدي  السلم وعدم  مال 

حتقق التعدي يصبح الترصف التعدي مذموما عندهم.

ول خيفى أن هذه القاعدة متتاز عن قاعدة اإلتلف بوجهني:
السلم ف حد  بيان حرمة مال  تتكفل  أن قاعدة الحرتام  األول: 

ذاته وتكون
نتيجتها أداء العوض فتفيد احلرمة باألصالة وتفيد تدارك العوض 
بالتبع بخلف قاعدة اإلتلف فإنا ل تفيد إل الضمن بالقيمة أو 

الثل.
الثاين: أن قاعدة الحرتام تفيد عدم جواز الترصف ف مال الغي 
تكليفا، وأما قاعدة اإلتلف تفيد احلكم الوضعي )الضمن( فقط، 
قبل  الوظيفة  بيان  الح��رتام:  قاعدة  مفاد  يكون  أخرى  وبعبارة 
ف  الترصف  بعد  الوظيفة  بيان  اإلتلف:  قاعدة  ومفاد  الترصف. 

مال الغي.
فروع

بدون  فعمله  اجرة  ذي  عمل  باتيان  لعامل  أحد  أمر  إذا  األول: 
قصد الجانية كان المر ضامنا لألجرة وذلك لقاعدة الحرتام، 
بقاعدة  الذكور(  )الفرع  له  استدل  وقد  األستاذ:  سيدنا  قال  كم 
السلم كحرمة دمه فل يذهب هدرا -  مال  الحرتام وأن حرمة 
بمثابة  السلم  مال  كون  عدم  الحرتام  معنى  فإن   - قال:  أن  إىل 
الباحات األصلية بحيث ل حرمة لا ويسوغ ألي أحد أن يستويل 
عليها ويستوفيها عن قهر وجرب، وأنه لو أجربه عل عمل استحق 

الجبور بدله ولزمه اخلروج عن عهدته .
الثاين: قال الحقق صاحب اجلواهر ف استئجار احلج: لو فرض 
استحقاق  يتجه  فقد  الناسك(  يتم  )ول  خاصة  القدمات  وقوع 
أجرة الثل فيها، ألصالة احرتام عمل السلم الذي ل يقصد التربع .

الثالث: إذا بطلت الضاربة يستحق العامل اجرة عمله إل أن يثبت 
التربع، وقال السيد اليزدي رمحه الل: ومع الشك فيه )التربع( وف 

إرادة األجرة يستحق األجرة أيضا لقاعدة احرتام عمل السلم .

قاعدة احترام مال المسلم وعمله
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استفتاءات شرعية

السؤال: ماهو حكم الفصل العشائري املتعارف لدينا يف العراق 
بالنسبة اىل :

١ ـ الشخص او االشخاص الذين حيددون قيمة الفصل ؟
٢ ـ الشخص او االشخاص الذين ياخذون الفصل ؟
مع منهم مبلغ الفصل بالرضا او االكراه ؟ ٣ ـ َمن يجُ

٤ ـ َمن يجُكره اآلخرين عىل دفع قيمة الفصل ؟

اجلواب: ١ ـ أّما اذا كان ذلك من قبيل احلكم والقضاء فال يوز 
ااّل برشوطهام الرشعية فال يوز احلكم بغري ما انزل اهلل او القضاء 
ممن ليس أهاًل لذلك رشعًا. وإما اذا كان اقرتاحًا للمصاحلة بني 
ذوي  حلق  تضييع  فيه  يكن  مل  ان  فيه  إشكال  فال  مثاًل  الطرفني 
احلقوق الرشعية كأن يؤدي اىل الزام الكبري بأقل من حقه من دون 

رضاه أو اعطاء القارص دون حقه فيكون اعانة عىل الظلم.
٢ ـ ال يوز اخذ الفصل يف حالتني:

عليه  مستحقًا  يكن  ومل  باكراه  املال  صاحب  اعطاه  اذا  األوىل: 
رشعًا.

بأخذ  يرىض  ال  كبريًا  أو  صبيًا  ألخذه  املستحق  كان  اذا  الثانية: 
غريه له كام لو كان الفصل من قبيل الدية ومل يكن اآلخذ من ورثة 

املقتول او ممن ريض ورثته بأخذه.

٣ ـ ليس عليهم يشء .
٤ ـ ال يوز اكراه اآلخرين فيام مل يثبت عليهم حق رشعي .

السؤال: ما مقدار دية قتل العمد؟ وهل جتزي الدية والكفارة عن 
اقامة  احلد عليه؟

اجلواب: ال دية يف قتل العمد وال حّد بل جتب الكفارة عىل القاتل 
ولويل الدم ان يقتص منه، ويجُمكن أن يتصالح عىل الدية وغريها 

ويكفي يف مقدار الدية )٥٢٥٠( مثقال فّضة.

السؤال: هل يوز اخذ الدية من السائق الذي يتسبب يف قتل او 
أرضار اخرى بسبب خمالفته القواعد املرورية؟ وما قيمة الدية التي 

تعطى يف حال جوازها؟

الدية  أخذ  يوز  لوحده  منه  متحققًا  التقصري  كون  مع  اجلواب: 
املحددة رشعًا، ويكفي دفع )٥٢٥٠( مثقااًل من الفّضة.

أحكام الفصل )الفصل العشائري(
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الشيخ عبد المهدي الكربالئي يدعو الى تجديد الفنون 

دعا المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي الفنانين والمصورين 
الى ضرورة االلتفات الى أصل الفكرة وكيفية صياغتها بالشكل الذي يؤّثر على المجتمع وبالخصوص 

االشخاص الذين يتفاعلون ويتأثرون بالمحسوسات ويفهمون االفكار من خاللها.
وجاء ذلك خالل كلمة القاها في حفل افتتاح مسابقة خطوة الدولية االولى ألجمل لقطة فوتوغرافية 
في زيارة االربعين التي نظمها قس���م االعالم في العتبة الحس���ينية المقدسة بالتعاون مع الجمعية 

العراقية للتصوير يوم السبت الموافق )3 /8 /2019(.

 السينمائية والمسرحية والفوتوغرافية
 إليصال رسالة اإلنسانية 

تقرير: حسين حامد الموسوي/ تصوير: رسول العوادي

A h r a r w e e k l y العطاء الحسيني14



وقال الشيخ الكربلئي: »ان العتبة احلسينية القدسة ومن خلل الشيخ عبد المهدي الكربالئي يدعو الى تجديد الفنون 
مبادئ  ذات  انسانية  رسائل  صياغة  اىل  تسعى  السابقات  هذه 
نفسه  الوقت  داعيا ف  الفنون«,  ايصالا من خلل هذه  يتم  قيمة 
الشاركني بمثل هكذا مسابقات اىل »رضورة اللتفات اىل اصل 
وباخلصوص  الشخاص  عل  للتأثي  تسيدها  وطرائق  الفكرة 

ممن يتأثرون بالحسوسات ويفهمون الفكرة من خللا«.
للسينم  بالنسبة  احلال  هو  كم  موهبة  يعد  »التصوير  ان  واضاف 
السعي  الرضوري  »من  ان  مبينا  والكتابة«،  والتأليف  والرسح 
باتت من  الصورة  الفنون لن  تلك  من  قدر ممكن  اكرب  لتجديد 
من  اكثر  الفكرة  وايصال  التعبي  عل  ق��درة  لا  التي  الوسائل 

الكتابة«.
)خطوة( مسابقة فوتوغرافية تشهد مشاركة

 48 دولة عربية واجنبية 
العراقية  اجلمعية  رئيس  النجار  ه��ادي  الستاذ  بني  جهته  من 
»السابقة  ان  )خطوة(  مسابقة  حتكيم  جلنة  ورئيس  للتصوير 
شهدت مشاركة اكثر من 250 مصورا  و48 دولة عربية واجنبية 

و )3940( صورة«.
واضاف ان »العتبة احلسينية القدسة  واجلمعية العراقية للتصوير 
وايران  ومرص  العراق  من  متخصصة  حتكيمية  جلنة  عل  اعتمدتا 
للنرش«،  والصاحلة  الفائزة  الصور  لختيار  وعمن  والسعودية 
مشيا اىل ان »اللجنة الرشفة عل السابقة اتبعت نظاما الكرتونيا 

حديثا لستقبال الصور والتواصل مع الصورين ومتابعة العمل 
عل غرار السابقات العالية«.

مادية  ج��ائ��زة   )35( خصصت  احلسينية  »العتبة  ان  وب��ني 
العراقية  اجلمعية  من  ميداليات  اىل  باإلضافة  بالسابقة،  للفائزين 

.»)IAAP(و
ان »السابقة تدف اىل توثيق  التحكيمية اىل  اللجنة  ولفت رئيس 
رسائلها  وايصال  السلم  عليه  احلسني  لإلمام  الليونية  الزيارات 
من  البدعني  عدسات  توثقه  ما  طريق  عن  العالية  اىل  النسانية 

داخل العراق وخارجه«.
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َمْعَلم تاريخي ألحد ابواب العتبة الحسينية المقدسة

هو احد ابواب العتبة الحس���ينية المقدسة العش���رة  الذي يقع الى جهة الغرب من الصحن الشريف، 

فيما يعود تاريخ تشييده نسبة الى احد السالطين العثمانيين الذين حكموا العراق ردحًا من الزمن. 

باُب السلطانية 

االحرار: حسين النعمة / تصوير: صالح السباح
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وكان يبلغ طول رواق مدخل هذه البوابة الواصل بني الصحن 
يتفاوت  وعرضه  )9.65(م،  اخلارجي  العتبة  وسور  الرشيف 
بداية  حتت  اخلارجي  السور  من  بدايته  ف  )2.25(م،  بني 
لوجود  تبعًا  وضيقًا  اتساعًا  يتفاوت  عرضه  جعل  مما  الدخل، 
ف  ونصف  أمتار   )6( ليبلغ  يتسع  حيث  التخرصات،  هذه 
ثم  األخ��ي،  اجلزء  ف  و)2.15(م،  ليصبح  ويضيق  الوسط، 
يتسع ليبلغ )2.35(م، ف اجلزء الطل عل الصحن الرشيف، 
أمتار وعرضها  ارتفاعها )4(  تبلغ  وكانت تتقدم الدخل بوابة 

)2.25(م وبسمك )10( سم.
احلسينية  العتبة  با  باشت  التي  التوسعة  اعمل  إكمل  وبعد 
القدسة اضيفت تفاصيل جديدة لذا الدخل زادته باًء ورونقا، 
وقد حدثنا عن ذلك الهندس )سلم سعدون( عن شكة ارض 
القدس النفذة لرشوع التوسعة فقال: »شهدت التوسعة تنوعا 
ف تصاميم بعض البواب، ومنها باب السلطانية الذي خيتلف 
عل  التناظرة  اجلميلة  التخرصات  بوجود  الداخل  باقي  عن 
جانبيه مما جعل عرضه يتفاوت اتساعًا وضيقًا تبعًا لوجود هذه 

التخرصات«.
بارتفاع  البورمي  الساج  من  مصنوع  احلايل  »الباب  أن  وتابع 
البهية،  باأللوان  ومعرقني   مطعمني  بمرصاعني  )3.40(م، 
وتنحدر من واجهة الباب اىل الصحن احلسيني الرشيف بعدد 
)14( ُسِلمة، أما السافة بني البابني فتقدر )13.80(م، تملت 
مدخل  يرتفع  فيم  الكربلئي  والكاش  العرق  بالرمر  باحتها 
وللثاين  الول  الطابق  لغاية  )5.70(م  بحدود  اجلديد  الباب 
الصحن  اىل  السلطانية  باب  ممر  مسافة  أما  )10(م،  بارتفاع 

احلسيني الرشف فيبلغ 23م«.
واضاف ان »ما يميز باب السلطانية ايضا وجود سلل كهربائية 
تؤدي اىل الطابق الثاين من احلائر احلسيني وسلل كهربائية اخرى 

اىل رسداب احلائر«.
تدر الشارة اىل ان توسعة األبواب من داخل الصحن احلسيني 
النشأ  من  والتزجيج  بالرايا  اجلانبية  اجلدران  مكسية  الرشيف 
اجلميلة  العمرية  اإلشكال  ذات  الثانوية  والسقوف  البلجيكي 
التي متيزها ثريات الكريستال تشيكية النشأ باإلضافة اىل تطعيم 
اجلدران بالرمر الونكس األبيض باكستاين النشأ وتغليف اجلزء 
األخر من اجلدران بالكاش الكربلئي العرق والقرنص الذي 
األرضيات  وأم��ا   )%30( عن  تقل  ل  ذهب  نسبة  عل  حيتوي 
ماهرة  أياد  وبتنفيذ  سم(   6( بسمك  اليطايل  بالرمر  فمغلفة 
الفاخر  البورمي  الساج  نوع  من  اخلشبية  األبواب  اىل  باإلضافة 
متتاز  كم  النجارين،  امهر  بأيادي  ومعمولة  سم(،   10( بسمك 

بالنقوش اإلسلمية العارصة احلديثة.
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خالل حفل إنساني جميل..

وفٌد من دول أجنبية يكّرم تالميذ 
مدرستي السيد علي األصغر والسيدة رقية لأليتام

التلميُذ الذين فاق عددهم أكثر من )20 تلميذًا( جلسوا بفرح غامر 
إىل جانب هؤلء اخلّيين القادمني من خارج العراق ودول أجنبية 
قّدموا لم  احتياجاتم، حيث  برعايتهم وتوفي  والسامهني  خمتلفة 
جمموعة من الدايا العينية والادية، إسهامًا منهم ف إدخال الفرحة 
لقلوبم بمناسبة عيد األضحى البارك، إىل جانب اخلدمات اجلليلة 
التي تقّدمها لم العتبة احلسينية القدسة  من رعاية أبوية وتعليمية.

وتعد هاتان الدرستان من الشاريع اإلنسانية العظيمة التي وّفرتا 
)عليه  الرضا  اإلمام  مؤسسة  طريق  وعن  العليا،  الدينية  الرجعية 

السلم( التابعة لا، وبإشاف مباش من العتبة احلسينية القدسة.
وعن فعالية التكريم اجلميلة، حتدث السيد سعد الدين هاشم البناء 
الرشف عل مدارس األيتام ف حديث ل� )األحرار(: قائًل: »أقام 
احلفل  هذا  الفتيات  لرعاية  السلم(  )عليها  زينب  احلوراء  مركز 

الفرحُة والس���رور التي تركها بعض الخيرين والمس���اهمين برعاية األيتام من تالميذ مدرس���تي السيد علي 
األصغر والس���يدة رقية )عليهما الس���الم( في كربالء المقدس���ة، يمكن أْن نلحظها من خالل الصور  التذكارية 
التي جمعتهم سويًة في قاعة خاتم األنبياء بالصحن الحسيني الشريف، خالل حفل جميل  ُأقيم لتكريمهم، 

األسبوع الماضي، بالتنسيق مع مركز الحوراء زينب )عليها السالم( التابع للعتبة الحسينية المقدسة .

تقرير: ضياء األسدي / تصوير: خضير فضالة   

c

A h r a r w e e k l y العطاء الحسيني18



وفٌد من دول أجنبية يكّرم تالميذ 
مدرستي السيد علي األصغر والسيدة رقية لأليتام

ورَد في العدد الس���ابق )711( س���هوًا،  ابعاد غرفة المعتقل  السياس���ي )12 م2( ف���ي موضوع انتهاكات 
النظام البائد وممارساته الوحشية، والصحيح هو: )X  2.75 2.50( م2.

السيد  مدرستي  تلميذ  من  األيتام  من  بمجموعة  احتفاًء  البارك 
عيل األصغر والسيدة رقية )عليهم السلم( بمناسبة عيد األضحى 

البارك«.
وأوضح البناء أن »هذا الحتفاء تّم من خلل حضور جمموعة من 
اخليين السامهني برعاية األيتام، إىل مدينة كربلء القدسة، الذين 
أبدوا طموحهم باللقاء واجللوس مع األيتام وتقديم الدايا لم«، 
مضيفًا ان »هذه البادرة جيدة ورائعة إذ يشعر اليتيم من خللا أن 
هناك من يرعاه ويتّم به بعد فقده ألبيه، فضًل عّم تقّدمه مؤسسة 
احلوراء  ومركز  القدسة  والعتبات  السلم(  )عليه  الرضا  اإلمام 

وبقية اجلهات من خدمات إنسانية لذه الرشحية الهمة«.
ويصّور لنا البناء خلل حديثه ذلك الهتمم الكبي من قبل هؤلء 
كربلء  ف  حيّلوا  كي  الكيلومرتات  آلف  »قطعوا  الذين  اخليين 
لإلمام  بزيارتم  ذلك  مقرونًا  األيتام،  األطفال  بتكريم  ويسامهوا 
احلسني )عليه السلم( بمناسبة يوم عرفة وعيد األضحى البارك«.

التي تسهم  اإلنسانية  البادرات  بمثل هذه  البناء سعادته  ول خيِف 
النبي  حديث  لتأكيد  حّيًا  مثاًل  وتعّد  األيتام،  األطفال  بإسعاد 
اليتيم كهاتني  )أنا وكافل  األكرم )صل الل عليه وآله( حني قال: 
ف اجلنة( وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهم(، متمنيًا عل  الل 
)سبحانه وتعاىل( أْن »يديمها ويوّفق اجلميع لرعاية شحية األيتام، 

ف ظل التوجيهات الستمرة للشيخ عبد الهدي الكربلئي التويل 
الرشعي للعتبة احلسينية القدسة ، وجناب السيد جعفر الوسوي 

األمني العام للعتبة الطهرة«.
األخرى  فهي  الزائر،  الوفد  مسؤولة  الديراين؛  رضية  احلاجة  أما 
باألطفال،  والحتفاء  احلفل  هذا  بإقامة  سعادتا  عن  أعربت  قد 
قائلًة: »نحرص كثيًا عل زيارة العتبات القدسة ف كربلء، ومن 
توصف  ل  ومشاعرنا  األيتام،  لرشحية  اللزمة  الرعاية  تقديم  ثّم 
الهمة«،   الرشحية  ه��ذه  لرعاية  سعينا  عن  التعبي  عن  وأعجز 
مضيفًة، »سنحرص عل تكرار مثل هكذا مبادرات التي من شأنا 
خدمة األيتام وإشعارهم بأّنم ليسوا وحيدين وأّن كل من حولم 

هو بمثابة األب واألم لم«.
وعودًة مّرة أخرى اىل  الطفال الكّرمني، فقد عرّبوا عن شكرهم 
تشعرهم  ومالية  عينية  هدايا  من  لم  ُقّدم  لا  الكبيتني  وسعادتم 
بروح األبوة، إضافة إىل اهتمم العتبة احلسينية القدسة الدائم بم، 
كمبادرات جمانية التعليم وإقامة السفرات الدرسية لم، فضًل عن 
وبالعكس،  مدارسهم  اىل  بيوتم  من  ونقلهم  القرطاسية  تقديم 
وهو ما نقله إلينا باإلنابة عنهم )التلميذ مرتىض صباح كاظم( من 

مدرسة السيد عيل األصغر )عليه السلم( للبنني.

رضية الديراني السيد سعد الدين البناء

                                                                                   
تنويه :
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من أجل سّد حاجة السوق المحلية..

في كربالء.. أراٍض مالحة تتحّول إلى بحيرات تنتج أكثر 
من )500( طن من األسماك سنويًا

يعدُّ مشروع بحيرات االسماك احد المشاريع االستثمارية التابعة لقسم التنمية الزراعية في العتبة 

الحس���ينية المقدس���ة بطاقة انتاجية تزيد على )500( طن سنويا، ويقع المش���روع في مقاطعة )10( 

الكرطة، االرض الش���هيرة بالملوحة العالية التي استطاعت ان تحولها الطاقات الزراعية في العتبة 

المقدسة الى مشروع خاص بتربية االسماك وباألنواع المرغوبة في السوق المحلية.

االحرار: حسين النعمة/ تصوير: رسول العوادي / صالح السباح
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اخلبي  الح��رار  جملة  اىل  حت��دث  تطويره  وآليات  ال��رشوع  عن 
الاحلة  الرض  نحول  ان  »استطعنا  قائل:  عوز  عدنان  الزراعي 
اىل )30( ميل موس، حسب  فيها  اللوحة  التي وصلت درجات 
وهذا  السمك  لرتبية  بحيات  مرشوع  اىل  الختربية،  التحليلت 
القرتح الذي تقدم به السيد قحطان عدنان الشمري رئيس قسم 
ف  البداية  وكانت  خرباء،  مجلة  مع  مداولته  تم  الزراعية  التنمية 
250 دونم حتويض ف العام الايض، وبتمويل من ايراداِت قسم 

التنمية الزراعية«.
انتاج العام الايض حمفزا لتوسعة العمل ف هذا  وتابع عوز »كان 
وبعرشة  دونم،   )500( اىل  التوسع  حجم  كان  وبالفعل  العام، 
احواض سمكية تصل مساحة كل حوض  من )40( اىل )50( 

دونم، مع احواض ملحقة لرتبية الصبعيات السمكية التي ترج 
لتصبح  الصبعيات  تلك  تربية  يتم  حيث  الفقس،  بيوض  من 
بمبالغ  الكفيات  شاء  بدل  دخلناه  اخر  مرشوع  وهذا  كفيات، 

طائلة«.
واضاف ف معرض حديثه عن تربية السمك »بدل شاء الكفيات 
ف هذا الوسم تم شاء الفقس بمبالغ زهيدة، وصل عددها اكثر 
من  اكثر  وزنا  يبلغ  الصبعيات  هذه  والن  فقسة،  مليون  من 
)10( غرامات، وتتحول اىل كفيات بعد أن يصل وزنا اىل )50( 

غراما«.
الفحص الدوري لزيادة االوزان ونسب االوكسجني املذاب اسهم 

بزيادة املنتج السمكي

عدنان عوز
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وقال عوز ان لقسم التنمية الزراعية تطلعات نحو آفاق اوسع ف 
مرشوع بحيات السمك مبينا ان »تربية السمك تعتمد باألساس 
عل حمورين الول نوعية العلف والثاين الوكسجني الذاب ف 
تتميز  التي  )فردانه(  شكة  من  ايران  من  نستوردها  حيث  الاء، 
بانا ذات  بروتني عال«، موضحا ان العلف التي تتميز بنسب 

الربوتني العايل تكون نسب حتويلها للحوم عالية«..
وتابع ان »الفحص الدوري لزيادة اوزان السمك كل عرشة ايام 
النبايت رديئة او  لنا نوعية هذه العلف ذات الربوتني  كان يبني 

جيدة«.
شاء  »تم  فقال:  السمك  تربية  من  الثاين  الحور  اىل  عوز  وعاد 
الذاب  الوكسجني  نسبة  لقياس  الوكسجني  فحص  اجهزة 

الح��واض  لكافة  الفحص  دوري���ات  كانت  وعليه  ال��اء،  ف 
الغروب، ولعلج احلالت احلرجة لبوط  بشكل يومي ف فرتة 
لتوليد  غاطسة  نافورات  ب��رشاء  الفكرة  تولدت  الوكسجني 

الوكسجني واستعادة نسبته الطبيعية.
 دراسات مستفيضة اجتهد هبا قسم التنمية الزراعية 

إلنتاج افضل االسامك .
وألمهية الرشوع والحافظة عل التوازن ف زيادة اوزان السمك 
األوزان  كانت  الصيد  اوقات  خلل  الايض  العام  »ف  عوز  قال 
متفاوتة لذات اجليل فنجد سمكة بوزن )2( كيلو، واخرى اقل 
احلالة  دراسة  وبعد  كيلو،  من  اقل  واخرى  ونصف  كيلو  بوزن 
ان  فتبني  الوزان،  هذه  ف  للتفاوت  مستفيض  علمي  بشكل 
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وقتها  ف  العراقية  العلف  ونوعية  نظامي  غي  التغذية  اوقات 
كانت غي جيدة، لذا تم جلب معالف اوتوماتيكية طائفة تساعد 
السمكة  جاعت  ما  كل  طائفة  لتبقى  العلف  عل  الحافظة  ف 
تصعد لتناولا، وبذه الطريقة صار آمنا ان العلف تبقى طائفة 

غي غاطسة وبالتايل حيافظ عل العلف من الدر«. 
السمك  زال جيل  »ل  الزراعية  التنمية  قسم  الرشف عل  وذكر 
عل  الفني  الرشف  مع  بالتشاور  قديم،  العراق  ف  يربى  الذي 
مرشوع بحيات السمك الستاذ قحطان عدنان الشمري الذي 
عن  دراسة  صارت  الوضوع،  هذا  ف  ونارا  ليل  الرشوع  يتابع 
أمهات بيوض السمك لألنواع الوجودة ف العراق، فتبني ان عمر 
الذي يصل اىل عرشين سنًة يكون غي مقاوم لألمراض،  اجليل 

وتضعف مقاومته ألية اصابة بكتيية او فطرية«.
تم  وعليه  مفقس،  شاء  هي  كانت  الدراسة  »نتيجة  ان  موضحا 
ينصب  ذلك  بعد  الفقس  اجازة  لنح  الوزراء  رئاسة  اىل  الكتابة 
النتجة  ال��دول  بعض  مع  التصال  يكون  ذلك  وبعد  الفقس 
الدول  افضل  تايلند(، كونا  او  البيوض مثل )هنكاريا  ألمهات 

ف تصدير امهات البيوض ف الياه العذبة«.
بحيات  انتاج  نسبة  ان  عوز  عدنان  الزراعي  اخلبي  ويعتقد 
منتج  أن  منوها  طن،   )500( عل  ستزيد  الوسم  لذا  السمك 
الكيلو  قيمة  بخفض  ساهم  السمكي  القدسة   احلسينية  العتبة 

الواحد من )5000(  اىل )3000( دينار ف سوق اجلملة.

الحسينية   العتبة  منتج 

السمكي ساهم بخفض 

الواحد من  الكيلو  قيمة 

دينار   )3000( ال��ى    )5000(

في سوق الجملة

23 A h r a r w e e k l y



اىل   8  ( من  )براعم( لألعمر  التثقيفي  برناجمه  القدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  الديوانية  ف  اإلرشاد األرسي  مركُز  اختتم 
10( سنوات  الذي تناول حمارضات ف التنمية البرشية وأخرى إرشادية ف اجلوانب النفسية والجتمعية فضًل عن حمارضات ف الفقه 

والعقيدة والقرآن الكريم، وذلك بدف تطوير الفرد واألرسة وبناء جمتمع واٍع.
وقال الرشف عل الربنامج الدّرب السيد )سجاد العوادي(: »بناًء عل توجيهات الرجعية الدينية العليا األخية التي انطلقت من الصحن 
احلسيني الرشيف والوّجهة برضورة استثمر العطلة الصيفية بربامج نافعة، استجاب مركز اإلرشاد األرسي ف الديوانية لنداء الرجعّية، 

وكّثف جهوده إلنجاح هذا الربنامج، وبعد اإلعلن عنه شارك فيه أكثر من ستني طفًل«. 
واضاف ان من أهم أهداف الربنامج هو »تعزيز الثقة بالنفس وبناء شخصية الشاركني، فقد أعددنا الربنامج وفق ثلثة حماور )النفيس، 
الجتمعي والديني( وقد اهتّم الحوران األولن ببناء شخصية الطفل بناًء يتوافق مع التغيات الجتمعية احلديثة، ويكون عنرصًا فاعًل 
ف أرسته وجمتمعه، أما اجلانب الديني فقد شمل الفقه والعقائد والقرآن الكريم، كم شمل الربنامج تعليم اخلّط العريب ومهارات اإللقاء.

مركز اإلرشاد األسري في الديوانية 
يختتم برنامج )براعم( التثقيفي الخاص بتالميذ المدارس

جمعية كشافة الوارث ُتقيم الملتقى الكشفي األول
 الخاص بإعداد القادة الكشفّيين

اللتقى  كربلء،  ف  احلسينية  للعتبة  التابعة  الكشفية  الفوضية  عقدت   
األول لألخوة التطّوعني من القادة اجلُدد.

وقال )أمي فريد احلسناوي( الفّوض العام جلمعية كشافة الوارث ف هذا 
الصدد: »ضمن برنامج التطوير الشامل كان هنالك اللتقى األول )قادة 
الغد( إلعداد القادة الكشفّيني مّمن شاركوا ف الخيمت الكشفية، باعتبار 
أنم قادة  الستقبل، بعد أن خضعوا خلل هذه الخيمت اىل العديد من 

الختبارات، من أجل اختيار التمّيزين منهم«. 
وأوضح احلسناوي: »تناولنا ف هذا اللتقى جمموعة من الفاهيم الرتبوية 
واألخلقية والثقافية والقيادية، وأيضًا الفعاليات  الكشفية كالستعراض 
واإليعازات، باإلضافة اىل شح كيف يمكن للقائد رسم اخلّطة اخلاصة 

به، ووضع األهداف، ومن ثّم تنفيذها عل  أرض الواقع«.  

  األحرار/ حسين نصر
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جمعية كشافة الوارث ُتقيم الملتقى الكشفي األول
 الخاص بإعداد القادة الكشفّيين

قال الهندس الرشف عل مرشوع رسداب باب القبلة الكبي، سلم سعدون 
القدسة   احلسينية  للعتبة  الرشعي  التويل  من  وبتوجيه  النفذة  »الرشكة  ان 
بينهم«،  يربط  نفق  خلل  من  احلائر  عل  القبلة  باب  رسداب  بفتح  باشت 
مضيفا ان »النفق سيكون خاصا باخلدمات اللوجستية لتجهيز رسداب باب 

القبلة بالتربيد والكهرباء وخطوط انابيب تفريغ الياه اجلوفية«.
واضاف ان »النفق الذي يربط رسداب باب الرأس الرشيف  برسداب القبلة 
تبلغ مسافته )12(م2 وكذلك النفق الذي يربط رسداب باب الرأس الرشيف  
)21(م2  فتبلغ  نفق  مسافة  اكرب  أما  السافة،  بنفس  )عج(   احلجة  برسداب 
الذي يربط رسداب القبلة برسداب الشهداء، واقرص نفق يربط رسداب احلجة 

)عج(  برسداب الشهداء بمسافة )8.5(م2«.
واشار سعدون اىل ان »مساحة الرساديب مجيعها تبلغ بحدود )4000( م2، 
حيث ان رسداب القبلة تبلغ مساحته )1800(م2 ورسداب الرأس )1100(

م2 ورسداب الشهداء بمساحة )700(م2 أما رسداب احلجة )عج(  فبمساحة 
)850(م2«.

انفاق تربط السراديب المجاورة 
لضريح االمام الحسين )عليه السالم( 

ُترشف العتبة احلسينّية القّدسة بملكاتا الفنّية عل صيانة وتشغيل حمطة الغدير ف ناحية أم قرص ف حمافظة البرصة، التي أعلنت زيادة 
ف ضّخ الياه العقمة والصاحلة للرشب.

ورّصح األستاذ )كريم األنباري( رئيس قسم الصيانة ف العتبة احلسينية القدسة والرشف عل صيانة وتشغيل حمطة الغدير قائًل: »قامت 
باألسبوع  أيام  لثلثة  األنابيب  بواسطة  العقمة والصاحلة للرشب،  الياه  بزيادة ضّخ  التابعة ألم قرص  الغدير  الفنية ف حمطة  اللكات 

)الثنني, األربعاء, اجلمعة( بدًل من يومنْي«.
وأضاف األنباري: »يأيت ذلك بعد النتهاء من أعمل التوسعة والصيانة الستمّرْين بأقىص رسعة ليًل ونارًا، والتي جعلت  الحطة تعمل 

بكامل طاقتها النتاجية، بطاقة من )120 - 150م3( بالساعة، ويري العمل بصيانة واستبدال شبكة أنابيب البار«.

زيادة ضّخ المياه الصالحة للشرب لناحية أم قصر في محافظة البصرة

نظم معهد الزهراء »عليها السلم »  للعلوم القرآنية 
احلسينية  العتبة  ف  الدينية  الشؤون  لقسم  التابع 
العهد  لطالبات  الوىل  الدفعة  تريج  حفل  القدسة 

من داخل وخارج العراق.
وقالت رسور مهدي مديرة العهد: »ترجت الدفعة 
الوىل لطالبات العهد والبالغ عددهن اكثر من 60 
من  طالبات  بينهن  من  طالبة   250 اصل  من  طالبة 

السعودية وايران وباكستان ونيجييا وغينيا«.
دراسة  عل  مناهجه  ف  يعتمد  »العهد  ان  واضافت 
الصحيح  واحلفظ  التلوة  واس��س  القرآن  علوم 
عن  فضل  والرصف  والبلغة  والتفسي  والتجويد 

دروس الفقه والعقائد والنطق«.
واوضحت »ان العهد تم افتتاحه قبل ثلث سنوات 
وهو يتم بإعداد استاذات عل مستوى واع، فضل 

عن مربيات حافظات لكتاب الل«.

طالبات من داخل العراق وخارجه 
المرقد  في  بتخرجهّن  يحتفلن 

الحسيني  المقدس 
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العنوان: فكر اإلمام علي )عليه السالم( 
كما يبدو في نهج البالغة

الكاتب: الدكتور جليل منصور العريض
-من مواليد النامة 1944م.

الكتاب عبارة رسالة كتبها الؤلف وتنقسم إىل مخسة أبواب:
البلغة  دار حول نصوص نج  ما  بدراسة  األول  الباب  اختص 
من جدل ف مدى صحة نسبتها لعيل عليه السلم عل أساس أن 
الدراسة ف هذا الباب هي الرتكز األسايس الذي يمكن الباحث 
النطلق منها نحو األبواب األربعة األخرى, من خلل النظر ف 

النصوص مصدر الدراسة.
البلغة,  نج  ف  السيايس  الفكر  لدراسة  الثاين  الباب  وعرض 

وذلك ف ثلثة فصول:
عليه  عيل  فكر  ف  اإلمامة  مفهوم  بدراسة  األول  الفصل  أنفرد 
السلم ،مع عرض لفكر احلكومة وأمهيتها، ونشأتا والفرق بني 
مفهومها ومفهوم الدولة، ومن ثم علقة الدين بالدولة من وجهة 

نظر اإلسلم ف ضوء ما ورد من نصوص ف النهج.
أما الفصل الثاين فقد انصبت الدراسة فيه عل مواقف عيل عليه 
السلم الفكرية تاه عرصه وعلقته باخللفاء الثلثة قبله، وموقفه 
النصوص  بدي  وذل��ك  خلفته،  أثناء  حلكومته  الناوئني  من 

التعلقة بذات الوضع ف نواحيه التشعبة.
واتذ تصور عيل عليه السلم لؤسسات الدولة مكانة ف  الفصل 
الدولة  مفهوم  إىل  الفصل  ه��ذا  ف  البحث  وع��رض  الثالث، 

وعلقتها باحلكومة.

أما الباب الثالث من الدراسة، فقد ُخصص لفكر عيل عليه السلم 
الجتمعي وتناوله الباحث بالدراسة ف ثلثة فصول أيضا :

السلمي  الجتمع  حالة  دراسة  عل  منه  الول  الفصل  أوقف 
ما  الكوف عل وجه اخلصوص، وذلك ف ضوء  عامة والجتمع 

ورد من نصوص ف النهج . 
وعرض الباحث ف الفصل الثاين لدراسة القيم اخللقية كم أوردها 
واحلق  العدل   : هي  ثلث  خلقية  دعائم  عل  الرتكيز  مع  النهج، 

والتقوى.
مجيع  ف  انبثت  التي  اخللقية  القيم  جلميع  أصيلة  أخلقية  كمنابع 

نصوص النهج تقريبًا.
وقد اخذت الرتبية مكانة هاّمة ف النهج، مما دعا اىل افراد الفصل 
الثالث لا وفيه حاول الباحث حتليل ما عرض له  عيل عليه السلم 

من أفكار تربوية فردية وأرسية واجتمعية.
الكلمي  اجلانب  والتحليل  بالدراسة  تناول  الرابع  الباب  وف 
وما احتوى عليه نج البلغة من تأملت كونية وذلك ف ثلثة 
فصول فُسلط الضوء ف الفصل الول منه عل القضايا الكلمية 
التعلقة بالعقيدة ف أربعة حماور رئيسة عرضت لا نصوص النهج 

وهي : اخلالق � اللئكة � الرسل � اإلنسان .
األفكار  وتداعي  التأميل  الفكر  لدراسة  الثاين  الفصل  وأف��رد 
الوص��اف  فأخذت  البلغة(  )نج  لا  عرض  كم  والغيبيات 
الطبيعية مكانتها، كم استوعبت دراسة تداعي الفكار ف تفسي 

اخت���ص الباب األول بدراس���ة ما دار حول نص���وص نهج البالغة 

من جدل في مدى صحة نس���بتها لعلي عليه السالم على 

أس���اس أن الدراس���ة في هذا الباب هي المرتكز األساسي 

الذي يمكن الباحث االنطالق منها نحو األبواب األربعة األخرى, 

من خالل النظر في النصوص مصدر الدراسة.
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تارخيه  واسترشاف  حياته  عل  الوقوف  ف  مصادفة  جمّرد  تكْن  ل 
دفعنا  فقد  كبي،  وثقاف  معرف  إرث  من  لنا  تركه  وما  ونضاله 
عن  ُكتَب  ماذا  لنقرأ  جيدًا  التاريخ  كتب  تفّحص  إىل  الائز  اسمه 
عال وحمقق كبي، أنه العال الفاضل الشيخ )ابن نم احليل( تقّدست 
ومن  الجري،  السابع  القرن  ف  الشيعة  علمء  من  الزكية،  روحه 

مشايخ العلمة احليل.
وابن نم هو )َنجم الدين جعفر بن حممد بن جعفر( اللّقب بنجم 
اللة والدين، والتوىف سنة 680 ه�، وقد َذكرُه العلمء ف مصنفاتم، 

وأثنوا عليه.
سنة  التوف  الل،  هبة  بن  جعفر  بن  حممد  الدين  نجيب  أبوه،  أما 
636 ه� كان من فقهاء اإلمامية، ومن مشايخ والد العلمة احليل، 

والحقق احليل.
احليل  الحقق  وكذلك  أبيه،  يدي  عل  عليه(  الل  )رضوان  تتلمذ 

صاحب كتاب شائع اإلسلم.
والعلمة  أمحد  الدين  نظام  أخوه  فبينهم  يديه  عل  تتلمذ  من  أما 
العامة  باإلجازة  الهتدي  احلسن  بن  عنه حممد  يروي  احليل، وكم 

ف سنة 670 ه�.
األحزان  مثي  كتاب  منها:  عديدة  مؤلفات  نم  ابن  الشيخ  للعال 
الثار  يوم عاشوراء(، وأخذ  السلم ف  )قصة مقتل احلسني عليه 
ف أحوال الختار. كم أن له أشعارًا ف حق النبي األعظم صل الل 

عليه وآله وسلم وأهل البيت )عليهم السلم(.
احلسني  اإلمام  مقتل  قصة  فيه  تناول  األح��زان،  مثي  ُكتبه  وأهم 
)عليه السلم( وأصحابه ف يوم عاشوراء؛ وُطبع بالطبعة احلجرية 
السلم( سنة  ثأر احلسني )عليه  أخذ  العني ف  قرة  ف طهران مع 
1318 ه�، ومع كتاب مقتل أيب خمنف وكتاب اللهوف عل قتل 
الوىل  لعبد  مقدمة  ومع  ه�،   1326 سنة  طاووس  ألبن  الطفوف 
الطرحيي ف النجف األشف سنة 1369 ه�، وآخر طبعة ف قم 
الرشيف(  فرجه  تعاىل  الل  )عجل  الهدي  اإلمام  مؤسسة  حتقيق 
سنة 1406 ه�، وُيعّد هذا الكتاب من الكتب الهمة ف الوروث 

الشيعي.
أورده  حيث  الختار،  أح��وال  ف  الثار  أخذ  الخر  الكتاب  أما 
اجلزء 45 من صفحة  األنوار ف  بحار  كتابه  الجليس ف  العلمة 
346 إىل 387، ونسب له اخلوانساري كتاب آخر بعنوان: منهج 

الشيعة ف فضائل ويص خاتم الرشيعة.
العنوان  هو  األح��زان  نيان  التهاب  كتاب  أّن  األفندي  احتمَل 
الكاشاين  الفيض  لنقل  الخر لكتاب مثي األحزان، ولكن وفقًا 

إن كتاب التهاب نيان األحزان هو غي كتاب مثي األحزان.
وفاته

اجلد  وبعد عمر من  ه�،  احللة سنة 680  نم، ف  ابن  الشيخ  توىف 
واإلجتهاد من أجل نرش معارف أهل البيت )عليهم السلم(. 

ابُن نما.. أستاذ األساتذة

كم   ، الغيبية  القضايا  بجانب  مهًم  قسًم  الكريم  القرآن  آيات 
عرض فيه الدراسة ف هذا الفصل إىل فكرة الهدي النتظر)عجل 

الل فرجه( الشهورة كم عاجلها النهج .
وف الفصل الثالث عرض فيه الباحث إىل نظرة عيل عليه السلم 
فكان  ملحمها،  البلغة(  )نج  نصوص  رسمت  كم  احلياة  اىل 
وحتليل  صوف  فكر  من  النهج  به  وصف  فيها  تعمق  من  لبد 
لعنى الزهد بالتفريق بينه ويب التصوف مع اجلء لفهوم الزهد 
الدنيا باستقراء ما  كم ورد ف النصوص والتحليل النطقي لذم 

أورده النهج ف هذا الشأن .
التعبيية ف  الباب اخلامس فقد ُخصص لدراسة األساليب  أما 
نج البلغة، عل اعتبار أنَّ تلك األساليب هي البوتقة اجلامعة 
لتفرعات ذلك الفكر ف شتى ميادينه، وقد بحثه ف ثلثة فصول:
الباحث ف الفصل الول ما سمه توزًا )األنواع األدبية  درس 

التي وردت ف النهج( وما متيز به كل نوع من هذه النواع من 
الخرى  التداولة  النواع  سائر  جانب  إىل  با،  تفرد  خصائص 

العروفة لدى العرب من أمثال وحكم.
أبرز   � الثاين  الفصل  � ف  البحث  الباحث عل بساط  فيه  وطرح 
النهج ، وقيمتها  التي متيزت با نصوص  اخلصائص األسلوبية 
اىل  والوصل،  الفصل  حالتي  نسيجه ف  اساسية ضمن  كوحدة 
بني  التنقل  طريقة  ف  تكون  ومميزات  خصائص  من  ذلك  غي 
اجلمل  وخصائص  اخلربية،  والساليب  النشائية  الساليب 

العرتاضية والخرى احلالية ، ومميزات اجلمل الرشطية.
أما الدراسة ف الفصل الثالث فقد أوقف فيه الباحث عل أبرز 
وأبرز  التأثيية،  وقيمتها  الصورة  ف  ممثلة  الفنية  اخلصائص 

اخلصائص الرتكيبية ف اجلرس والوقع والوزن. 
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ق�������������ْم ل������������ل������������وداع ول��������ل��������غ��������دي��������ِر ُم���������ك���������ّرا
واق��������������������م ع��������ل��������ي��������ًا ل��������ل��������خ��������اف��������ِة ان������������ُه
واق�������������م ع�����ل�����ى اال��������ش�������ه�������اد اوث���������������َق ح�����ج�����ةٍ 
ب��������ّل��������غ ف��������ك��������لُّ ال���������دي���������ن ام�������������ش������ى ج�����ان�����ب�����ًا
ظ��������ل��������م��������اوؤُه ان�����ك�����������ش�����ف�����ت مب��������ن��������رَك ال��������ذي
اط�������رب�������ت امل���������������ش�������ام�������ِع  يف  ت����������������رّن  حل�������������ٌن 
�������ش������ي������اءُه اأنَّ  اأدرك����������������������ُت  ك�������وك�������ب�������ًا  ي���������ا 
ال����������ي����������وَم ج�������ئ�������ُت�������َك ل������ل������غ������دي������ِر م��������ه��������روال ً
ُق�������������ل ل���������ل���������ع���������واذل م����������ن اب����������������اح �����ش����غ����ي����ن����ة
�������م�������ُع�������ن�������ا ب����������والئ����������ِه ملّ���������������ا ت����������������������رّنَ ��������شَ
���������ش��������ت��������اَن ب��������������نَي والئ�����������ن�����������ا وج������ف������ائ������ك������م
ووالوؤن�����������������������������ا َن�����������غ�����������ٌم ع��������ل��������ى اوت����������������������ارِه
ووالوؤن��������������������������ا ��������ش�������خ�������ٌر اأ�������������ش������������ٌم ع�������ن�������دُه
ووالوؤن��������������������������ا ي������ج������ل������ي ال���������ه���������م���������وَم الأن�������������ُه
������ري������ن������ا ل������ل������غ������دي������ِر ق���������واف���������ا ً ول��������ق��������د �������شَ
ع���������ش����ق����ُه َم�����������ش�����غ�����ن�����ا  ط��������اه��������رةٍ   دِر  م��������ن 
ول�������ق�������د ع���������ش����ق����ن����ا �������ش������اح������َب اخل�������������دِّ ال��������ذي
ج����وِع����ه����م ِم�����م�����������صَ  االي���������ت���������اَم  ������ش�����اط�����َر  او 
خ������ّدن������ا ل�����������ش�����ق�����ن�����ا  اإن  غ���������������اًة  ق���������ول���������وا 
ب������ع������ري������ن������ِه ك��������وف��������ي��������ًة  رم��������������ى  َم��������������ن  او 
ه���������������ذا ����������ش���������ع���������اُر ال����������وال����������ه����������ني ب�����ح�����ب�����ِه
ف������اإن������ن������ا ����������ش���������األ���������َت  اإن  ع���������ل���������ٌي  ه��������������ذا 

واج����������ع����������ل م����������ن االق������������ت������������اب حت���������ت���������َك م�����ن�����را
ي�������������ش������ت������وزا ان  ال����������رح����������م����������ِن  م�����������ن  ام������������������ٌر 
ف������ب������ه������م ع�������ل�������ى ن�������ه�������ج ال����������غ����������دي����������ِر ت�������ك�������ّرا
وب���������ج���������ان���������ٍب ام���������������ش�������ى ال���������غ���������دي���������ُر امل�������ع�������را
غ����������ّن����������ى ب��������ل��������ح��������ٍن ل��������ل��������غ��������دي��������ِر م�����ب�����������ش�����را
ف���������ش����ر�����ش����را االذاِن  ��������مِّ  ���������شُ يف  غ��������������اَر  اأو 
�������را ق����������د اب����������ل����������َج ال��������دن��������ي��������ا ������������ش�����������ذاُه ُم�������ع�������طِّ
ات�������������ش������ّرا اأن  االح������������ق������������اِد  ع������ل������ى  ح�����������ش�����ب�����ي 
وق���������������ّررا ال�����������دف�����������نَي  احِل�����������ق�����������َد  ح���������ّل���������َل  اأو 
ق����������د زادك��������������������م ب������غ�������������ش������ًا وم�������ن�������ك�������م ان�������ك�������را
ف����������������والوؤن����������������ا ح��������������������رٌز ي����������ظ����������لُّ املُ��������ب��������ح��������را
غ��������ن��������ى ت�����������رات�����������ي�����������َل احل��������������ي��������������اِة وزّم�������������������را
َب�������َج���������������ش�������ت ي�������ن�������اب�������ي�������ٌع واج��������������������رى ج�����ع�����ف�����را
م����������ن ث�������������دي م�������ر��������ش�������ع�������ٍة ت����������وّل����������ت َح��������ي��������درا
ح��������ت��������ى جت����������ّل����������ل وا�����������ش����������ت����������ن����������ارا وازه�������������������را
ج������وه������را درًا  اال�������������ش������������اِب  يف  وت������������غ������������ّذْى 
���������َد اخل�������������دَّ ال�������رق�������ي�������َق ع������ل������ى ال��������رى ق��������د و����������شّ
ح��������ت��������ى ت���������������ش�������ّم�������ر ب��������ط��������ن��������ُه م������ت�������������ش������ّرا
ع��������ن��������َد ال���������������ش�������ري�������ِح ت�������وا��������ش�������ع�������ًا وت�����ع�����ط�����را
وك������������ّرا ال���������������ش�������ري�������ِح  ع������ن������د  ج������ث������ا  اإن  اأو 
م����������ا ���������ش��������ّرن��������ا م����������ن ق����������د ا�����������ش����������لَّ وادب�����������������را
ال������������رى يف  ن�����������������������وارى  ح��������ت��������ى  ب���������������ج���������������وارِه 

خضير البياتي

منبُر االقتاب
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������ي������ُب ������ق������ى وال������طِّ َع��������رَف��������ْت��������َك اأن���������دي���������ُة ال������تُّ
�������ال�������ًة ي�������ا اأي�������ه�������ا ال���������ه���������ادي ال�������َن�������ق�������يُّ اأَ��������شَ
������ْن������َت ن�����ه�����َج ُم�����اه�����ٍد ������ِر اأَح��������م��������َد �������شُ وِب�������������شَ
������ُد ُاّم������������ًة ووَق�����������ْف�����������َت ب�������املِ�������ر��������ش�������اِد حت�������������شُ
ق������واف������ٌل احل�����ب�����ي�����ب  َق������������ِر  اإىل  �������ْت  وَم���������������شَ
ِم�������ن�������َك ا������ش�����ت�����م�����دَّ ال�������������ش������اب������روَن ث����ب����اَت����ُه����م
ف���������ش����ه����ي����ُد ع��������ا���������ش��������وراَء ��������ش�������رَخ�������ُة ث�����ائ�����ٍر
اجَل�����ف�����ا ك��������َن��������ِف  يف  ������ب������اُر  ال�������������شّ اأي��������ه��������ا  ي��������ا 
�����ع�����ًا َت������ع������ُل������و ع�����ل�����ى امل�����������ش�����ت�����ك�����ري�����َن ت�����وا������شُ
َغ��������َم��������رْت��������َك اأردي������������������ُة ال����������ِوق����������اِر َوج�������اه�������ًة
ب������احِل������ْل������ِم ُف������������ْزَت ع����ل����ى ال������ُط������غ������اِة ُم���������ش����اب����رًا
ي��������ا اأي��������ه��������ا ال���������ه���������ادي وح�������������ش������ُب������َك ِرف��������َع��������ًة
�������ًا ت��������ق��������ّل��������ْدَت االإم������������ام������������َة ع�������امِل�������ًا غ���������������شَّ
��������دًا �����ُر ِع��������ُل��������َم ط�������ه را���������شِ وط�������ِف�������ْق�������ْت ت�����ن�����������شُ
��������رًا ُط��������هَّ اأح���������م���������َد  اآِل  م�������ن�������اِق�������ُب  ف�����ي�����ه�����ا 
ال����ت����ق����ى ع��������َل��������َم  ي��������ا  اهلُل  ع�����ل�����ي�����َك  ������ش�����ّل�����ى 
ه�������ات�������ي�������َك ����������ش���������ام���������راُء ع�����������������ادْت َم�������وئ�������ًا
���������������ًة ف�����ي�����ه�����ا اإم��������������ام��������������اِن ا�������ش������ت������ق������ام������ا ِذمَّ

ي������ا ب��������َن اجَل����������������واِد وَم������������ْن َب��������َه��������اَك َع����ج����ي����ُب
�������ْم�������َت َق�������������������ْدرًا واالأ���������ش��������ي��������ُل ح����ب����ي����ُب ُع�������ظِّ
�������وُب َغ���������������شْ ج������������ار  وِح�����������������نَي  ك����������رب����������اَء  يف 
ت���������������وؤُوُب ول������ي�������������صَ  ط������اغ������ي������ًة  ت�����خ�����������صَ  مل 
������وُب َخ�������������شُ ال����������زم����������اِن  م����������دى  ك��������رب��������اُء  ذي 
ي�������ا ب����������َن اجل�����������������واِد وه����������م اإل���������ي���������ِه ُوُث��������������وُب
��������ع��������وُب ت��������ه��������وي اإل����������ي����������ه ب�������������ي�������������اِرٌق و���������شُ
َغ�������ري�������ُب وه�����������و  ذاَد  ���������رًا  ����������شَ اأك���������������������ْرُت 
واَلأن���������������������َت ي��������ا ب��������ن االأط���������ه���������ري���������َن َم�����ه�����ي�����ُب
رق�����ي�����ُب وداَن  ل�����ه�����ا  ال�����َب�����غ�����ي�����������صُ  ������َع  خ�������������شَ
َق������ري������ُب َرَداُه  َن�����������������ِزٍق  ِم������������ْن  ح������ا�������ش������اك 
ال�����ت�����ك�����ذي�����ُب َم��������ق��������اَم��������َك  َي���������ن���������اَل  اأْن  م��������ن 
وج�����������ِه�����������ْدَت م�������ق�������دام�������ًا اأَت�����������ْت�����������ُه ُق��������ُل��������وُب
ه�������اِت�������ي�������َك )ج�������ام�������ع�������ُة ال������������زي������������ارِة( ِط�����ي�����ُب
وك�����������ن�����������وُز ع�����������رف�����������اٍن وَث�������������������مَّ َخ�����������ش�����ي�����ُب
ه�����������������ادي ال������������ري������������ِة اأي����������ه����������ا امل�������ح�������ب�������وُب
َي�����غ�����ي�����ُب ل������ي�������������صَ  داَم  ِع���������������زِّ  وم�����������ق�����������اَم 
������ٌر ول������ب������ي������ُب ي��������ه��������واُه��������م��������ا ُم�������������ش������ت������ب�������������شِ

حميد حلمي زادة

يب قى والطِّ  أنديُة التُّ

َعرَفْتَك
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الوجيُه ال ُيرجع 
زائره المحتاج للضوء 

اأمامَك، واتقدُم نحوك ، كاأن قدّمي لي�شتا على االر�ص،  اأقُف  واأنا 
ترافقني  االأح��زان  ومل��اذا  اأخافك،  مَل  اعلم  ال  باأنني  لك  اق�شم 
با�شمك ؟ انها ارتباك او ذهول او كاهما معا، وقتها اجتّرد حتت 
ف�شاءاتك من كل غاياتي، فا غاية عندي �شوى ان اتلم�ّص منك 
متنحني  منك  موكولة  ا�شارٍة  اّي��ُة  افئدتي،  تبلغ  �شوء  اإ�شمامة 
االطمئنان من ارتباكي وذهويل. وم�شة منك �شرت و�شفت حروقا 
يف قلبي اعلم بها وال اعلم ور�شمت طريقي الآتي باأهداب اجلفون 
رحابك   يف  النقاء  بثوب  واجل�ص  التاأمل،  وم�شّات  العيون  وذرف 
واأجتّلى فيك.. اأعرفك �شيدي وجيها عند اهلل، والوجيه ال ُيرجع 
مت�شا  ن��ورك،  على  اأم�شي  اأن��ا  ها  خائبا.  لل�شوء  املحتاج  زائ��ره 
اأتلم�ّص التوفيق الي�شري ينعك�ص  كجرح بك ا�شمع انينُه وال اراه . 
يف انفا�شي. اأقول : �شباح اخلري لك واأنا ابت�شم ، واالأمل يحيطني 
بح�شرتك،  بها  فّزت  دمعٌة  �شيء،  اأي  من  اياأ�ص  ومل  �شيء،  كل  يف 
وتوّقف عندي كل �شيء، وتبقى كل ما قلته عن نف�شي اأمامك واأنا 
واأن  البغاة  كل  اأ�شابع  اأه��اب  فا  با�شمك  راأ�شي  رفعت  وقد  ذليل 
املرئية  ف�شيلتي  يا  احلبيب  ايها  اجلرح.  على  امللح  بو�شع  جنحوا 
يف احلياة، يا قانون �شمائي اأق�شمت با�شمك اأن اترك كل امنياتي 
واأحامي الدنيوية خارج الروح واجل�شد والنف�ص، واأوا�شل جهاد 
اىل  تنقلني  �شفاعة  بنظرة  واأف��وز  ال�شوء،  ي�شّمني  كي  غاياتي 

م�شاّف من حتبهم. 
اأعجز، واأ�شرار االعجاز  اإبداعك يّف معجزا و�شر الروح  الهي كان 
ت�شتعري  وال  كرباء  يف  توقف  با  متدفقة  انهرا  اأملها  �شّبت  كلها 
اأنت  اإال  يعلمها  ال  القلب  غ��ور  عمق  يف  حزنها  لتكمل  اال  الفرح 
فكان ال�شهيد معجزة الكون والدين، احلي الوجيه. نه�شت نف�شي 
تنا�شد اخلوف يف  الروح  �شواكنها وهي حترق خايا  اخلائفة من 
مدينة احلزن واالأمل  ب�شمت.. فكل ال�شواهد تعلن �شوء وجودك 

واالأمل يثبتني باأ�شباب وم�شببات...  
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يقطر دهشة ورعبا، ووثب شء  وبدا وجهه  مستُه هزٌة غاضبة مشؤومة، 
ما ف عروقه، وهو يرّدد ف ذات نفسه عل سجادة الصلة واليقني يستقر 
ف اعمقه : )كم نعيش ف هذه الدنيا لبد ان نموت ول نعلم ما هو الصي 
،فلمذا ل اختمها بالشهادة..؟ عيّل ان ادافع عن معتقدي وديني ومقدسايت 

واريض ووطني وشف الزينبيات ف كل بقاع الرض(..
الدحور  البعث  وايتام  الرتزقة،  تكالب  ازاء  غضب  من  منه  صدر  ما  ان 
البرياء،  دماء  نر  عل  البنية  الوهم  بدولة  الومهني  اخلارج  )ودواع��ش( 
ليس بجديد لسيم وأنه مَر بحوادث مشابة قد منحته خربة ثمينة ف العهد 
النقرض والطمور، وهو يقاوم بذكاء مطارديه من المن الصدامي، وهو 
ينقذ ما يمكن انقاذه ف سبيل حتجيم احلرام الذي يرسي كرسطان ف الجتمع 
العراقي، بالعموم وبعض من حوله من اصدقائه وارحامه، وبذكائه وقوة 
التبليغية  نصائحه  قاعدة  توسعت  بل  حوله،  من  كل  بتغيي  اثمر  معرفته 
الثمرة نضجت بدخول عدد  وكأنه امة متفردة ومباركة من السمء. وهذه 

من ابناء منطقته ضمن الدراسات احلوزوية، واغلبهم الن من فضلئها.
الميت  التسلّط  انظار  امام  العقائدية  مهته  يستذكر  وهو  روعه  من  هّدأ   
إلظهار  وتشع  رسي  وجه  من  احلقيقي  السلم  حتارب  وهي  للحكومة 
السلم الزيف وتّمل وجهه علنا، والصيبة الكربى ان اغلب الجتهدين 

الى روح الشهيد )الشيخ عبد الغفار نوري جناح المنصوري( 

الوهم،  طائلة  ف  يقعون  والعرفة  والثقافة  الفكر  ف 
فيتساءل مع نفسه، هل الثقف يعيش الوهم حقا..؟ 
انه واٍع فلمذا ينحرف نحو اللمعقول..؟ ليصل اىل 
قناعة حتمية ان رجال الدين بكل مصنفاتم العلمية 
والثقفني عل خمتلف مشاربم ..؟ هم ملح الرض 
..؟ فلبد ان ينترص احلق عل الباطل ولو بعد حني...

والذكاء  فالقوة  احلمه  نتيجة  حيّقق  تنبؤه  هو  ها 
الفتوى  هي  وها  احلقيقي،  الس��لم  لرجال  كانت 
اجلهادية الكفائية انطلقت فحّجمت السلم الوهوم 
الهووس برائحة الدم والوضوء من نحور الفقراء.. 

عممته  يثّبت  ان  ال  النصوري  الشيخ  من  كان  وما 
بأكملها  احلياة  ظهره  وراء  ويرتك  رأسه  عل  البيضاء 
فوّدع أهل بيته وأولده الستة وبرصته احلبيبة، ليكون 
عل  العلمية  احل��وزة  طلبة  من  التطوعني  اوائ��ل  من 
مبّلغا  وأخ��رى  تارة  مقاتل  القدس،  الدفاع  سواتر 
يرى  حني  المم  ويشحذ  الجاهدين،  جلميع  مرشدا 
فان  الظرف  هذا  وف  عيونم.  ف  الصابر  الصمت 
الصوت  يسمعه،  ان  يب  ما  هو  الشهادة  صوت 
كان   .. الشهادة  مع  باألمان  يشعره  ال��ذي  الوحيد 
متاما  معتقدا  فيها،  نفسه  يمّني  ما  وكثيا  لا  تّواقا 
قريب  جماهد  ف  حتّل  حني  فالشهادة  سينالا..  بأنه 
ف  فيبتسم  منه،  قريبة  تغدو  انا  بيقني  فيعتقد  منه، 
قرارة نفسه ناطقا : مثيل ل خياف الوت، ان ل احّقق 
ثوب  سالبس  العراق  ارض  من  داعيش(  اخر)  طرد 

الشهادة اذا ارادين الل قريبا منه؟!..
من  أكثر  الكفائي  اجلهاد  ف  اشرتاكه  عل  مىض   لقد 
اليه خائفا او مرتددا بل  أربعة وثلثني شهرا ل ُيرش  
والنقاذ  والصولت  بالبطولت  ممتلئا  سجله  كان 
وعقيدة  الوطن  حب  س��وى  ي��رى  ول  والرش���اد 
احلشد الشعبي الراسخة والثابتة، فيدافع عنهم بشدة، 
اغرقها  التي  الرض  عليه من واجب هو حترير  وما 
)داعش( الرهايب بدماء البرياء وهّجر اهلها ودّمر 
ومستشفياتا  مساجدها  من  وات��ذ  التحتية  بناها 
تده  القتال  محأة  وف  الجرامية.  لعنارصه  ثكنات 
يشحذ المم بالقول والفعل وكأنه عل منرب الرشاد 
ليب  وف  الذكرى،  نفعت  ان  يذّكر  متنقل  احلسيني 
من  الوصل  لدينة  األيمن  اجلانب  حترير  معركة    
جاء  وعدمها  احلقيقة  بني  ما  الوسخة  العال  جرذان 
القدر الحتوم الصاغ جلسد النصوري وهو يتخّضب 
عممته  اخرتقت  له،  دين  ل  لئيم  قناٍص  بطلقة  بدمه 
الل  اىل  ليزّف  الرشيف  الرأس  ذلك  لتهّشم  القدسة 

شهيدا .... .
• قال رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وسلم )أرشف املوت قتل 

الشهادة( - بحار االنوار ، ج67، ص8، حديث ٤-

أشرُف الموت قتل الشهادة
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تأمل في الدعوات  

دعوات مستجابة
عن أيب عبد الل )عليه السلم( قال: أربعة ل ترد لم دعوة: اإلمام العادل لرعيته، واألخ ألخيه بظهر الغيب يوكل الل به ملكا 

يقول له: ولك مثل ما دعوت ألخيك، والوالد لولده، والظلوم، يقول الرب للمظلوم : وعزيت وجليل ألنتقمن لك 
ولو بعد حني

اقول: انا دعوات تنهض بمجتمع فالمام العادل يكفي عدالته التي بسببها ان الل عز وجل يستجب له دعائه فالعدالة اساس 
الجتمع التحرض الستقيم ، والجتمع الراقي عندما يدعو الخ لخيه بظهر الغيب وليس القصود بالخ بالولدة حرصا بل 
بالؤمنني ) انم الؤمنون اخوة( فاذا ما دعا احدهم للخر بظهر غيب فهذا يؤدي اىل ارتقاء الجتمع اخلقيا ، والوالد لولده حتى 

يعلم الوالد اس من اسا الرتبية ويعلم الولد منزلة الوالد عند الل بحيث يستجيب له لجله  

دعوات مردودة
عن الوليد بن صبيح، عن أيب عبد الل )عليه السلم( قال: كنت عنده وعنده جفنة من رطب، فجاء سائل فأعطاه، ثم جاء سائل 
آخر فأعطاه، ثم جاء آخر فأعطاه، ثم جاء آخر فقال: وسع الل عليك، ثم قال: إن رجل لو كان له مال يبلغ ثلثني أو أربعني 
ألفا ثم شاء أن ل يبقى منه شء إل قسمه ف حق فعل فيبقى ل مال له، فيكون من الثلثة الذين يرد دعاؤهم عليهم. قال: قلت: 
جعلت فداك من هم؟ قال: رجل رزقه الل عز وجل مال فأنفقه ف وجوهه ثم قال: يا رب ارزقني ]فيقول الل عز وجل: أو ل 
أرزقك[ ورجل دعا عل امرأة وهو ظال لا فيقال له: أل أجعل أمرها بيدك، ورجل جلس ف بيته وترك الطلب ثم يقول: يا رب 

ارزقني فيقول ]الل[ عز وجل: أل أجعل لك السبيل إىل الطلب للرزق
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اقول : دقة الرواية تقول اىل التاح لديك فلمذا تدعو الل عز وجل فالال كان موجودا لديك فلم ترصفه بذا الشكل ؟ نعم 
وجوه اخلي مطلوبة ولكن استحقاقك واستحقاق عائلتك واجب عليك .

فائدة ما منحك الل من  ، فم  ان كان حقا فلم ل يطلقها ويريد من الل عز وجل ان خيلصه منها  ومن يدعو عل زوجته 
صلحيات ؟

والروع طالب الرزق فطلب الرزق بالعمل واجلد والجتهاد واما مقدار الرزق فان الل يتكفل به ويمنحك استحقاقك 
بعدالة فليس اجللوس ف البيت والتكال عل مبدا الل هو الرازق ، فهذا ل يكون ولن يكون الرزق يايت بعد العمل فهنالك 
من يعمل ول حيصل عل شء او خيرس وهذا ناتج من خلل ف العمل او النوايا ، وهنالك رواية اخرى بنفس الضمون وهي 
عن الصادق، عن آبائه )عليهم السلم( ان رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم( قال: أصناف ل يستجاب لم، منهم: 
من أدان رجل دينا إىل أجل فلم يكتب عليه كتابا ول يشهد عليه شهودا، ورجل يدعو عل ذي رحم، ورجل تؤذيه امرأته 
بكلمة ما يقدر عليه وهو ف ذلك يدعو الل عليها ويقول اللهم أرحني منها فهذا يقول الل له: عبدي أو ما قلدتك أمرها 
فإن شئت خليتها وإن شئت أمسكتها، ورجل رزقه الل تبارك وتعاىل مال ثم أنفقه ف الرب والتقوى فلم يبق له منه شء وهو 
ف ذلك يدعو الل أن يرزقه فهذا يقول له الرب تبارك وتعاىل أول أرزقك وأغنيك أفل اقتصدت ول ترسف اين ل أحب 
الرسفني، ورجل قاعد ف بيته وهو يدعو الل أن يرزقه ل خيرج ول يطلب من فضل الل كم أمره الل هذا يقول الل له: عبدي 
إين ل أحظر عليك الدنيا ول أرمك ف جوارحك وأريض واسعة فل ترج وتطلب الرزق فإن حرمتك عذرتك وإن رزقتك 

فهو الذي تريد 

طوبى للزاهدين
� عن نوف*  قال: بت ليلة عند أمي الؤمنني عيل )عليه السلم( فكان يصيل الليل كله وخيرج ساعة بعد ساعة وينظر إىل 
السمء ويتلو القرآن. قال: فمر يب بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق أرمقك ببرصي يا 
أمي الؤمنني، قال: يا نوف طوبى للزاهدين ف الدنيا والراغبني ف الخرة أولئك الذين اتذوا األرض بساطا وترابا فراشا 
وماءها طيبا والقرآن دثارا والدعاء شعارا وقرضوا من الدنيا تقريضا عل منهاج عيسى بن مريم )عليه السلم(، إن الل 
عز وجل أوحى إىل عيسى بن مريم )عليه السلم(: قل للمأل من بني إرسائيل: ل يدخلوا بيتا من بيويت إل بقلوب طاهرة 

وأبصار خاشعة وأكف نقية وقل لم: اعلموا أين غي مستجيب ألحد منكم دعوة وألحد من خلقي قبله مظلمة.
يا نوف إياك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل، 
فإن نبي الل )صل الل عليه وآله وسلم( خرج ذات ليلة فنظر إىل السمء فقال: إنا الساعة التي ل ترد فيها دعوة إل دعوة 

عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاش أو شطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة
*نوف : قال اجلوهري ف الصحاح نوف البكايل بفتح الباء كان حاجب عيل ع ثم قال و قال ثعلب هو منسوب إىل بكالة 
قبيلة، بنو بكال بكرس الباء حي من محي منهم هذا الشخص هو نوف بن فضالة صاحب عيل ع و الرواية الصحيحة الكرس 

ألن نوف بن فضالة بكايل بالكرس من محي
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بني  التبادل  العناد  هو  األس��اس  سببها  الشاكل  من  الكثي  إن 
الزوجني رغم أن أوجه العلقة األخرى با الكثي من اإليابيات 
إل إن هذه الصفة )العناد( أو اإلرصار عل موقف ما يعّقد الشكلة 
ويوصلها إىل طريق مسدود رغم أن الشكلة يمكن حلها بقليل من 
يتولد  الزوجني  بني  الشجار  كان  فإذا   ، الطيبة  الكلمة  أو  التنازل 
لرغبة كل طرف ف إثبات أن رأيه هو الصواب ، ولكي  ل تتفاقم 
الشكلة ل بد من التوصل ف هذه احلالة إىل حل عن طريق الناقشة 
الادئة واحلوار القنع ولتعلم الزوجة أن طاعة زوجها والعرتاف 
وليعلم  حقها  من  إنقاص  أو  لكرامتها  مساس  فيه  ليس  بخطئها 
الزوج أن اعرتافه بخطئه ليس فيه إهانة له أو جرح لرجولته وعليه 
 ، والطمأنينة  باألمان  حوله  من  يشعر  كيان  الرجولة  أن  يعي  أن 
والواقع أن الزوجة تستطيع أن تعل زوجها يتعامل معها بواقعية 

أن  لا  ويمكن  كرامته،  عل  احلفاظ  مع  الصحيحة  آراءها  ويتقبل 
تتذكر األسلوب الذي كانت تتبعه قبل الزواج والتميز غالبًا بالود 
الزواج ألن  بعد  يتبع  أن  األوىل  من  أسلوب  والحبة وهو  والرقة 

استمرار الزوجة ف احلفاظ عل أرستا هو لب احلياة.
حتقيق مرحلة التوازن وحفظ الجتمع :ليعلم الزوجان أن احلفاظ 
عل كيان األرسة وحفظها من التفكك والضياع هو لبنة هامة ف 
متاهات  ف  النزلق  من  محايته  عليهم  والذي  القادم  اجليل  بناء 
النفيس  والضطراب  األخلقي  والنحراف  والعدوانية  اجلريمة 
فاليوم سوف تضيع أرسة وغدًا سوف يضيع الجتمع بأكمله فإذا 
كان اخللل ف أساسات النزل فبالطبع سوف لن يدوم صمود النزل 
الجتمع من خلل  توازن  الزوجني حتقيق  لذا عل  بأكمله طويًل 

حياتم وأن احتواء اخللفات األرسية مسؤولية األب واألم.

الخالفات األسرية 
أسبابها وطرائق عالجها

أسرة ومجتمع

فضيلة ناصر
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اصبحت الكثي من النساء ترتأس األرسة  وتأخذ دور الذكور التقليدي 
بإعالة العائلة وذلك بسبب احلروب غّيت  دورها المومي . فم حصل 
ليس تغيًيا اجتمعًيا طبيعًيا، بل نتيجة للنزوح واللجوء والعنف. ونتيجة 
الزوج  غياب  بسبب  ل��ألرسة  العيلت  النساء  نسبة  زادت  سبق،  لا 

والطلق، ونزوح الرأة وحدها ف الكثي من األحيان .
إن الضطلع بالسؤولية الالية والعنوية والعاطفية والجتمعية لألرسة 
من األمور الصعبة والرهقة عل الرأة، وبخاصة عندما تكون بل شيك 
صعوبات  الوحيدات  األمهات  وتواجه  العائلية.  السؤولية  معها  حيمل 

متنوعة، أمهها رعاية األطفال وتعليمهم، وتأمني نفقات احلياة األرسية.
يشي النقاش التنامي ف هذا الوضوع إىل أن التطور القتصادي يساهم 
أيًضا ف تزايد رئاسة النساء لألرس، وزيادة مسؤولياتن القتصادية عن 
القتصاد  إىل  العائلة  عل  البني  القتصاد  من  التحول  بسبب  األطفال، 
البني عل أجرة الفرد، ويؤدي الرتاجع ف أمهية األرسة كوحدة إنتاج إىل 
إضعاف العلقات القائمة عل السلطة األبوية التقليدية. وما نعرفه هو أن 
األرس العراقية تتعرض لضغوط هائلة بسبب الوضاع احلياة ومتطلباتا 
عالية   دراسة  ووفق  والقتصادي.  السيايس  الستقرار  عدم  اىل  اضافة 
العراق، وتتزايد  أكثر من 25 % من مجيع ألرس ف  النساء  فقد ترأست 

هذه النسب مع مرور الوقت. 

ف زمن اجلاهلية ل يكن للمرأة أي حق فهي تعامل 
كاحليوان، مسلوبة احلقوق. وعندما جاء اإلسلم 
به  نطق  ما  وخي  عنها...  واحليف  الظلم  رفع 
اْلَ��ْوُءوَدُة  :)َوإَِذا  وجل  عز  الباري  عن  الرسول 
ف  شاركت  وبعدها  ُقتَِلْت...(  َذنٍب  بَِأيِّ  ُسئَِلْت 
العلم  وطلب  بالتعلم  أيضا  لا  وسمح  ال��ياث 
وغيها...  والتدريس  الطب  ف  عملها  وممارسة 

فأي حق وحرية اكثر من حرية اإلسلم... 
حرية  فهي  الغرب  ف  با  ينادون  التي  احلرية  أما 
وسلخ  عفتها  وسلب  األخ���لق  ع��ن  التجرد 
وفضائله  ال��دي��ن  ع��ن  شف��ه��ا...وإن��س��لخ��ه��ا 
حرية  ل  فسادها،  حرية  هي  احلريَة  هذه  فمثُل 
شخصها... امرأة ف بعض الدول تان وتذل... 
جالسة  حمتشمة  ام��رأة  عل  إل  الغرب  يقلق  ول 
سلخها  هو  وال��دف  بحريتها  وينادون  بيتها  ف 
أهدافهم  أول  هو  وهذا  وحجابا  إسلمها  من 
بحرية  وينادون  الغرب  يؤيدون  ممن  والبعض 
الرأة ، لكن عندما يتعلق األمر بنساء عائلته يكره 
أن  شط  ال��رأة  حرية  مع  فهو  احلرية  اسم  حتى 

تكون من خارج عائلته !. 
شاهدوا  عندما  احتياجاتم  وراء  اللهثون 
الؤمنات  النساء  إىل  ال��وص��ول  ف   الستحيل 
بقائهن  وبسبب  آبائهن  ولية  بسبب  العفيفات 
ف��راح��وا   ، احل��ج��اب  وب��س��ب��ب  ال��ب��ي��وت،  ف 
بل  حريتهّن  ليست  والدف  بحّريتهن  يطالبون 
األيام  هذه  واقعنا  وه��ذا  إليهّن  حريةالوصول 

ونسأل الل أن يصلح احلال... 
هذه رسالة إىل كل فتاة: حرية الرأة تكون بالتزامها 
خيالف  ما  وراء  بإنجرارها  ل  لا  الل  شعه  بم 
للذئاب  سهلة  فريسة  تكون  وقد  والدين  الرشع 

وبالتايل قد خرست الثنتني الدنيا والخرة. 

حرية اإلسالم

 للمرأة 

األسرة
التي ترأسها امرأة

زيد علي كريم الكفلي
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طبيبك أنا

سرطان الثدي عند النساء.. 

المرض الخطير األكثر شيوعًا

دي
ها

د ال
عب

م 
س

قا
د/ 

دا
إع

يعد مرض رسطان الثدي هو الرسطان رقم واحد والكثر شيوعًا، 
والذي يصيب النساء اللوايت يتجاوزن  سن 50 او 60 سنة ف كل 
دول العال ومنها العراق, وف الوقت نفسه يمكن ان يصيب مجيع 
العمر من سن العرشين فم فوق ولكن بنسب قليلة كم حيصل ف 
العراق وبعض الدول العربية عل العكس من باقي الدول الغربية, 
التقت  )الح��رار(  جملة  الرض  هذا  عن  اكثر  تفاصيل  ولعرفة 
المام  مدينة  الورام ف  وحدة  الوسوي مسؤول  كرار  بالدكتور 
رسطان  مرض  ف  والختصاص  الطبية  السلم(  )عليه  احلسني 

الثدي عند النساء الذي بني لنا التفاصيل التالية.

سبب حدوثه
الرضاعة  عدم  أبرزها  الرض  هذا  حلدوث  كثية  اسباب  هناك 
الطبيعية وكذلك النجاب ف سن متأخر اي ما بعد ال 30 عاما, 
)براكجني(  السمى  اجليني  الوراثي  العامل  طريق  عن  وايضا 
والبيض  الثدي  رسطان  يسبب  والذي  العوائل  بعض  ف  النترش 
ف اكثر من فرد بالعائلة, وكذلك تناول حبوب منع احلمل يسبب 
حدوث هذا الرض اذا ل يتم استشارة الطبيب ف ذلك, اما اصابة 
النساء ف العراق وبعض الدول العربية بذا الرض ف سن مبكر 
هذا  حلدوث  مسببة  جينية  عوامل  هناك  منها  اسباب  لعدة  يعود 
الغريب والظروف  الذي خيتلف عن الكل  الرض ونوعية الكل 
البيئية والناخية وملوثات اجلو التي تشرتك فيها الكثي من الدول 

العربية.
اعراض املرض

بذا  الصابة  خلل  من  تظهر  التي  الع��راض  من  الكثي  هناك 
الرض والكثر شيوعا هو ظهور كتلة )جغدة( ف الثدي، فالصابة 

تشعر بذه الكتلة او عند مراجعتها للطبيب الختص يتم تشخيصها 
اثناء الفحص الطبي, او حيصل انكمش ف جلد الثدي او افراز غي 
طبيعي فيه, او ظهور الكتلة باإلبط ف حالة تقرش الغدد اللمفاوية, 
وهناك حالة نادرة وهي حتسس الصابة بأعراض انتشار الكتلة ف 

الكبد او الرئة نتيجة انتشار الرض.

طريقة العالج
عنه  البكر  بالكتشاف  يتم  ال��رض  ه��ذا  لعلج  طريقة  افضل 
صعب  فالعلج  ذلك  عكس  اما  اليابية,  النتائج  عل  للحصول 
طرائق  بعدة  فيتم  العلج  أما  التامة,  الوقاية  اىل  الوصول  وعدم 
امهها عملية الستئصال اجلراحي وكذلك تضع اغلب الصابات 
العلج  وكذلك  ال��ورم��وين  العلج  ثم  الكيمياوي  للعلج 
خلل  من  بمعاجلتها  يكتفني  الريضات  بعض  ولكن  الشعاعي, 
عملية الستئصال اجلراحي مع العلج الورموين حسب مرحلة 

الرض ونتائج التحاليل اخلاصة به.

النصيحة الطبية
اللوايت  النساء  جلميع  النصيحة  الوسوي  ك��رار  الدكتور  قدم 
عن  للكشف  الستمر  الفحص  عاما  العرشين  عمرهن  يتجاوزن 
والستشفيات  الصحية  الراكز  مراجعتهن  خلل  من  الرض  هذا 
عن  الكشف  )وحدة  تسمى  بالرض  خاصة  وحدة  توجد  حيث 
مرض رسطان الثدي( وخصوصا التي توجد ف عوائلهن تاريخ 
عمرها  يتجاوز  ام��رأة  اية  حق  ومن  ال��وراث��ة,  طريق  عن  مرض 
با  خاص  فايل  فتح  ويتم  الوحدة  هذه  مراجعة  عاما  العرشين 

خلضوعها للفحص بشكل مستمر.
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مشاركات

سرطان الثدي عند النساء.. 

بقلم: حسين النعمة

بلغية  جمازية  دللت  اىل  يؤدي  الستفهام  أسلوب  ان 
خطبة  ف  العليا  الدينية  الرجعية  خطاب  تناولا  عديدة 
اجلمعة القامة ف السابع من شهر ذي احلجة لسنة 1440ه�، 
وسيلة  الستفهام  من  جعَل  بأنه  2019/8/8م،  الوافق 
باحلقوق  والجحاف  العاناة  كم  أمام  العنيني  لحاسبة 
وتأنيبهم  العراقي  والفرد  والشعب  الوطن  إزاء  والتقصي 

عل ذلك.
كان  الجازية  ال��دللت  ذي  البلغي  السلوب  وب��ذا 
القرار(،  )اصحاب  أي  انفِسهم  لحاسبة  دعوة  اخلطاب 
وليس للتساؤل فقط!، لذا كانت الصور البلغية ألسلوب 
الستفهام جمملها حارضة ، وبشكل تدريي، حيث كانت 
وقد  وحادة  رصحية  الصاف  امحد  السيد  سمحة  تساؤلت 
مركزي،  تساؤلت  حمور  أمام  صعبة،  زاوية  ف  وضعتهم 
بان تاب،  ويطمع  باحليف ويطمح  يشعر  الواطن  ان  هو 
الشعب؟  راحة  عن  بالستفهام  التساؤلت  تلك  وبدأت 
هذه  حتقيق  اىل  والتوجه  احلركة  ف  البطء  عن  اشارة  وفيه 
الوجبة عل اصحاب القرار فهو استفهام استبطائي تعجبي 
لقوله: »أما آن الوان ان نرتاح!!«، »هل هناك سقٌف زمنّي 
النكاري،  الستفهام  اىل  انتقل  ثم  حُتّل مشاكُلنا؟«،  حّتى 
فيتساءل عن الشكلة: »هل هي قّلة خيات؟ هل هي قّلة 
عقول؟ هل هي لضيٍق ف الساحة؟«، ويستمر متدرجا اىل 
البلد  التوبيخ، فيسأل عن »أموال  جماز استفهامي اخر هو 
أين ذهبت؟!!«، بعدها يسأل عن احلل؟ بأسلوب جمازي 
وضع  ف  البشارة  بلفظ  اإلتيان  البديع  علم  ف  عنه  يقال 
ثم يشي سمحته من خلل  الستهزاء،  او موضع  الوعيد 
بالتذكي  وتفوقهم  الشباب،  دراسة  عن  مستفهم  اإلشارة 

تعلمهم  سنوات  عن  والتنويه 
وك���ده���م، وب��ال��ت��ايل األح���لم 

ال��ب��ل��د؟!،  ف  م��ف��ق��ودة  الطبيعّية 
حتقيي  استفهام  جماز  اىل  ويتحول 

عن نتيجة ما يسأله الشباب التخرجون 
من  وتنقلهم  التعليمية  مسيتم  ف 

ويقلل  حيقرهم  بشكل  معاناة  اىل  معاناة 
الفراغ  حالة  يعيشون  وهم  عزيمتهم،  من 

الحافظات  هوية  عن  يتساءل  ثم  ال��دّم��رة، 
حيافظ  ل  لاذا  التحضيض،  بأسلوب  مستفهم 

عل الوية؟.
ف  السترشي  الفساد  حم��ارب��ة  ع��ن  وت��س��اؤلت 

تكذيبي،  باستفهاٍم  الجازية  الدولة؛  مؤّسسات 
العراقيون موجزة ف  يعيشها  كذبة  يستفرس عن  فهو 

ف  التساؤلت  ختام  وكانت  الفساد(،  )حماربة  عنوان 
»متى ينتهي التعب؟.. هل من جميب؟!« وهو استفهام 

ما  بكل  )الق��رار(  القرار  أصحاب  من  يريد  تقريري، 
من  به  تسبب  ما  وكل  ُافِسَد،  ما  وكل  البلد  لذا  سببوه 

عيشٍة ضنكة وأل ومعاناة لكل فرد عراقي.. وهنا يقفز هذا 
التساؤل هل سيقرون؟.

الحاسبة  من  فيه  َتَنَقل  الذي  الوجه  اخلطاب  هذا  وبعد 
اىل  الستفهامي  التدرج  عل  بناًء  الزدراء  ثم  التأنيب  اىل 
ف  التمدد  والتقصي  احلاصل  الفشل  عن  والتأنيب  اللوم 
الؤسسات، ل يبق إل ان نمني أنفسنا متسائلني: )هل من 

خلص؟ وهل من مناص أو ملذ او معاد؟(.

ب��االس��ت��ف��ه��ام 
خطاب المرجعية

 يتساءل ويؤّنب؟؟ 
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- أول من بنى الرواق ف احلرم احلسيني هو 
البطائح سنة 368ه�  عمران بن شاهني أمي 
وكان ذلك ف زمن عضد الدولة التوىف )372 
ه�(، وهو  الرواق العروف الن برواق سيد 
ج8/ العتبات،  )موسوعة  الجاب،  ابراهيم 

ص259؛ مدينة احلسني، ص28(.
- أول مئذنة ف احلرم احلسيني كانت تسمى 
الشملية،  الرشقية  الزاوية  ف  العبد«  »مئذنة 
الوايل  اوجليائي  اجلني  أمني  مرجان  وبانيها 
اليلكاين  أويس  موله  قبل  من  بغداد  عل 
الئذنة بالقيشاين  سنة )767 ه�(، وقد زينت 
عن  مرتين  بمستوى  تعلو  وكانت  العرق 
بنى  ه���(   786( سنة  وف  الرض،  سطح 
للحرم  مئذنتني  اجل��لي��ري  امح��د  السلطان 

احلسيني.

من  هي،  كم  الخرين  اىل  وننقلها  حقيقتها،  عل  احلقائق  نشاهد  أن  يعني  العتدال 
دون افراط ول تفريط ف اقوالنا واحكامنا وف اخبارنا وتقاريرنا، والذين ل يتمتعون 
بذه القيمة الخلقية ل نجد ف سلوكهم واعملم نظامًا ول حسابًا دقيقًا، فرسعاَن 
ما تراهم يعشقون شيئًا ثم ل يلبثون حتى ينفروا من ذلك اليشء نفسه، يبالغون ف 
تقاريرهم، ويقولون ما يفوق ما رأوه بكثي، فلبد إذّا من التزام العتدال، والتحرك 
ضمن نظام معني وحساب دقيق، ومراعاة ذلك ف السلوك والعمل، ويقول المام 
ُمفَرطًا«، ثم  ُمفِرطًا أو  عيل )عليه السلم( ف كلم حتذيري له: »ل ترى اجلاهل إل 

يشي اىل نتيجة ذلك بالقول: »ثمرة التفريط الندامة، وثمرة احلزم السلمة«.

العتبة الحسينية المقدسة في تسعينيات القرن الماضي

أشياؤنا الجميلة؟

ت��ق��ال وال  ع��ب��ارات  ال��وف��اء ليس 
ن���ظ���رات ل��ت��ب��ت��س��م، ول��ك��ن��ه 
األع��م��اق، يعاتب  ف��ي  إح��س��اس 
الضمير، وينبه  الذاكرة، و جميٌل 
ولو  حتى  بالوفاء  الشعور  هو 

أنكره البعض عليك!.
يريدك  وال  منك..  يريد  فالبعض 
وال  أن��ت..  يريدك  والبعض  أن��ت؛ 
ي��ري��د م��ن��ك.. وث��م��ة أش��خ��اص 
يحبونك وقت الفراغ.. وأشخاص 

يتفرغون لمحبتك!!.

االعتدال

الواحة

االوائل 
aفي مرقد  اإلمام الحسين
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ف  ورقة  وجل(،  )عز  الل  من  قربا  يزداد  عندما  اإلنسان  إن 
اإلدب��ار  ح��الت  من  حالة  تنتابه  العالني؛  رب  مع  علقته 
والتربم من اخللق.. وكأن هناك حالة من الضدية أو الثنينية 
عن  انشغل  اخلالق  إىل  التفَت  إن  والخلوق:  اخلالق  بني 
وإن  اخلالق،  عن  انشغل  الخلوق  إىل  التفَت  وإن  الخلوق، 
من  قلبه  فإن  الزائل،  التاع  إىل  النظر  يدمن  الذي  اإلنسان 
الطبيعي أن ينشغل عن النظر إىل اجلمل العلوي، وخاصة إذا 
النظرة  بني  فرقا  هناك  أن  إذ  وميل..  حمبة  مع  اللتفات  كان 
باحلب  الشوبة  العمقة  النظرة  وبني  للدنيا،  العابرة  الساذجة 
واليل.. ويقول أمي الؤمنني )عليه السلم( ف وصفه للدنيا: 
»من نظر إليها أعمته، ومن نظر با برصته«؛ فنحن تارة ننظر 

إىل الدنيا، وتارة ننظر بالدنيا.
فالذي  طبيعية:  حالة  الثنينية  من  احلالة  هذه  فإن  وعليه، 
يتفرغ إىل مجال  الطبيعي أن ل  يشغل قلبه بم تراه عيناه؛ من 
باللذائذ  يتلذذ  الذي  الوقت  نفس  العلوي.. ولكن ف  العال 
الصلة  لذائذ  أو  الليل،  جوف  لذائذ  كانت  سوءا  العنوية؛ 
الواجبة؛ فإنه يعيش حالة اجلفاء مع الخلوقني، ومع الوقت 
األسف  ومع  الناس..  عن  والنعزال  التقوقع  حالة  يعيش 
ِذيَن َضلَّ  }الَّ بمثابة  ليسوا  أنه عل خي!.. نعم، هم  قد يظن 
ُصْنًعا{،  ِسُنوَن  حُيْ ْم  ُ َأنَّ َسُبوَن  حَيْ َوُهْم  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ ِف  َسْعُيُهْم 
ولكن ليست هذه هي احلالة الفضل أو الثل لإلنسان الكامل.

ان األنبياء واألوصياء هم قمة اخللق، وليست  هناك علقة 
متميزة بالل )عز وجل(، كعلقة النبي وآله، وقد ورد عنهم 
ملك  يسعها  ل  حالت،  الل  مع  لنا  »أن  السلم(:  )عليهم 
مقرب ول نبي مرسل« ولكن النبي كان أكثر الناس التصاقًا 

بالناس، وأكثر الناس تعامًل مع الناس!.. 
الناس  »أحسن  يقول:  وآله(  عليه  الل  )صل  األكرم  والنبي 
إيمنًا؛ أحسنهم ُخلقًا، وألطفهم بأهله.. وأنا ألطفكم بأهيل«.

جماهد حسيني غيور يضع ساتر 
لتغطية احدى النازحات خلل معاجلة 

ساقها الصابة.

م من اخللق التربُّ
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