
مطاُر كربالَء نموذٌج للمطاراِت العراقيِة



 
كلمة التحرير

صاحب تجربة

َكاِة  َلِة َوإِيَتاء الزَّ ِ َوإَِقاِم الصَّ اَرٌة َوَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اللَّ ِرَجاٌل لَّ ُتْلِهيِهْم ِتَ
 ُ ُم اللَّ ْبَصاُر }النور/37{ لَِيْجِزَيُ ُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْلَ اُفوَن َيْوًما َتَتَقلَّ َيَ
ُ َيْرُزُق َمن َيَشاء بَِغْيِ ِحَساٍب  ن َفْضِلِه َواللَّ َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهم مِّ
ْمآُن َماء  َسُبُه الظَّ اٍب بِِقيَعٍة َيْ ْم َكَسَ ِذيَن َكَفُروا َأْعَمُلُ }النور/38{ َوالَّ
يُع  ُ َسِ اُه ِحَساَبُه َواللَّ َ ِعنَدُه َفَوفَّ ًئا َوَوَجَد اللَّ َحتَّى إَِذا َجاءُه َلْ َيِْدُه َش��يْ
ن َفْوِقِه  يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج مِّ ِّ اْلَِس��اِب }النور/39{ َأْو َكُظُلَمٍت ِف َبْحٍر لجُّ
ن َفْوِقِه َس��َحاٌب ُظُلَمٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْع��ٍض إَِذا َأْخَرَج َيَدُه َلْ  َم��ْوٌج مِّ
وٍر }النور/40{ َأَلْ َتَر  ُ َلُه ُنوًرا َفَم َلُه ِمن نجُّ َع��ِل اللَّ ْ َيْ َيَك��ْد َيَراَها َوَمن لَّ
اٍت ُكلٌّ َقْد  ُ َصافَّ ��يْ ْرِض َوالطَّ َواِت َواْلَ ��مَ ُح َلُه َمن ِف السَّ َ ُيَس��بِّ َأنَّ اللَّ
ِ ُمْلُك  ُ َعِليٌم بَِم َيْفَعُلوَن }النور/41{ َولِلَّ َعِلَم َصَلَتُه َوَتْس��بِيَحُه َواللَّ
َ ُيْزِجي  ِ اْلَِصُي }النور/42{ َأَلْ َتَر َأنَّ اللَّ ْرِض َوإَِل اللَّ َواِت َواْلَ ��مَ السَّ
ُرُج ِمْن ِخَللِِه  ْدَق َيْ ى اْل��وَ َعُلُه ُرَكاًما َفَتَ َس��َحاًبا ُثمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ُثمَّ َيْ
ُفُه  َمء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن َبَرٍد َفُيِصيُب بِِه َمن َيَشاء َوَيْصِ ُل ِمَن السَّ َوُيَنزِّ

ْبَصاِر }النور/43{  ن َيَشاء َيَكاُد َسَنا َبْرِقِه َيْذَهُب بِاْلَ َعن مَّ

سورة النور
) 37 ( ع��ن الص��ادق عليه الس��لم ف هذه اآلية ق��ال كانوا أصح��اب تارة فإذا 
حرضت الصلة تركوا التجارة وانطلقوا إل الصلة وهم أعظم أجرا ممن ل يتجر 
.  ) 38 ( تقرير للزيادة وتنبيه عىل كمل القدرة ونفاذ الش��يئة وس��عة اإلحسان . ) 
39 ( روي أهنا نزلت ف عتبة بن ربيعة بن أمية تعّبد ف الاهلية والتمس الدين فلم 
جاء اإلس��لم كفر . ) 40 ( أعملم لكوهنا لغي��ة ل منفعة لا كالساب ولكوهنا 
خالي��ة عن نور الق كالظلمت التاكمة من لج البحر والمواج والس��حاب   ) 
41 ( والطي أيض��ا صافات واقفات ف الو مصطفات الجنحة ف الواء كل قد 
علم صلته وتسبيحه والل عليم بم يفعلون قال بعض أهل العرفة خلق الل اخللق 
ليس��بحوه فنطقهم بالتسبيح له والثناء عليه والس��جود له فقال أل تر أن الل يسبح 
له من ف الس��موات والرض والطي اآلية وقال أيضا أل تر أن الل يس��جد له من 
ف الس��موات ومن ف الرض والش��مس والقمر والنج��وم اآلية وخاطب هباتني 
اآليتني نبّيه الذي أشهده ذلك وأراه فقال أل تر ول يقل أل تروا فإنا ما رأيناه فهو لنا 
إيمن ولحمد صىل الل عليه وآله عيان فأشهده سجود كل يشء وتواضعه لل وكل 
من أش��هده الل ذل��ك ورآه دخل حتت هذا اخلطاب  ) 42 ( ولل ملك الس��موات 
والرض وإل الل الصي مرجع الميع . ) 43 ( يزجي يعني  يس��وق س��حابا ثم 
يؤلف بينه بأن يكون قطعا فيضم بعضه إل بعض ثم يعله ركاما متاكبا بعضه إل 
بعض فتى الودق الطر يرج من خلله من فتوقه مجع خلل وينزل من السمء من 
الغمم من جبال من قطع عظام تش��به البال ف عظمها ومجودها فيها من برد بيان 

للجبال فيصيب به بالربد من يشاء ويصفه عمن يشاء .

تفسيرالسورة

مر عىل العراق اكثر من مهرجان انتخايب ومرت بالواطن اكثر من تربة مع هذه النتخابات ، وعاش الواطن اكثر من 
شكل للدعايات النتخابية ، وتاكد بالدليل والربهان ان اغلب الوعود النتخابية ل تنفذ.

الواطن  ولكن   ، للنتخابات  الدعائية  جولهتم  يعاودون  والرشحون  جديدة  انتخابات  ابواب  عىل  ونحن  اليوم 
اصبح صاحب تربة فعليه ان ينظر ال من يتشح للنتخابات ماذا قدم طوال ممارسته لهامه السلطوية ف الدولة؟ 

والعودة ال وعود انتخابات 2014 و2010 ماذا حتقق منها وماذا نكث منها ؟ فالرشح الذي يريد ان يتص 
الطريق للفوز بالنتخابات عليه ان تكون دعايته ماذا قدم طوال عمله ف الربلان او الكومة اما الشهادات 

والمتيازات التي يتمتع هبا اصبحت امر ثانوي فالنزاهة والخلص بالعمل مها الساس .
نعم هنالك وجوه تبذل قصارى جهدها للفوز بالنتخابات ولكن الواطن ليمل أي صورة ايابية عنها وهنا 
له اخليار والختيار والندم ل ينفع لن الذي مر كان طعمه مر،  فيا ايا الواطن انت صاحب تربة ، واياك ان 

ترمي خطأ اختيارك عىل غيك .
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في الخامس والعشرين من رجب تمّر علينا ذكرى 
استشهاد االمام الكاظم عليه السالم في سجون هارون 

العباسي ، فلنحي هذه الذكرى بذكر سيرته العطرة

وسط اجواء يسودها الفرح واألمل احتضنتها محافظة 
المثنىإقامة حفل تخرج طالب دورة الرؤية البديلة 

من المكفوفين والمكفوفات

اإلعالم مهنة يخوضها من يعرف مفرداتها

السماوةعطُر التاريِخوأصالُة التراث



كان دأب اإلمام السجاد )عليه السلم( 
ُعرف  حّتى  ال��زن؛  الطف  واقعة  بعد 
بعض  جمموع  م��ن  يبدو  بحيث  عنه، 
الروايات أن هذه الالة أصبحت سمة 
بحيث  وب��اَن  كثيًا  ح��زن  فقد  عنده، 
وبعض  البكاء!،  ف  كبيًا  وقتًا  يقيض 
الشهداء  سيد  أبيه  عىل  الزن  هذا  من 
بينه وبني  ما  يقارن  السلم( وهو  )عليه 
يعقوب )عليه السلم(، والقرآن الكريم 
نبي  وهو  يعقوب  عن  يتحدث  عندما 
عيناه  )ابيضت  فيقول:  النبياء  م��ن 
يقارن  السجاد  ف��اإلم��ام  ال���زن(،  من 
كان  النبي  وه��ذا  يعقوب،  وب��ني  بينه 
والل  هبم  يأنس  البناء  من  جمموعة  له 
تعال غّيب يوسف ول يمْت وإنم غاب، 
ويعقوب كان يعلم أن يوسَف حّيًا ومع 
القرآن،  يصفه  الذي  الل  تأّل هذا  ذلك 
وأنا  يب  )فكيف  السجاد  اإلمام  فيقول 
ورأيت  أه��واًل  رأيت  رأيت،  ما  رأيُت 
وأخ��واين،  أعممي  ورأي��ت  السني  أيب 
فضًل عن أين رأيت أهل بيتي من نساء 
عليهم  اخليام  أحرقوا  أن  وبعد  وأطفال 
فّروا بالبيداء، ثم تنتقل القضية إل يشء 
أن  فييد  ومشاكله،  الس  وهو  آخر 
وطبعًا  الفعل،  هبذا  معذور  أنني  يبني 
يكون  أن  فلبّد  اإلمام  يتّصف  عندما 
مقابل  ف  لكن  رشعيًا،  وجهًا  لتّصفه 
وبني  بينه  فيقارن  القابل،  الطرف  إقناع 

اآلخر  الطرف  ينقطع  حّتى  يعقوب، 
عن العاتبة والكلم، وكان عنده )عليه 
النقطاع  وهو  أل  آخر  حزٌن  السلم( 
حّتى  خشيته،  من  والبكاء  تعال  الل  إل 
بعض  توّسط  أْن  حاولت  العائلة  أّن 
عن  يفف  أن  لبّد  اإلمام  بأن  القربني 
نفسه، فهو كثي العبادة وُسّمي السجاد 
العابدين،  زين  وُسمي  الثفنات،  وذو 
هو  زينهم  ولكن  كثر،  العابدين  أن  مع 

بحيث  السلم(،  )عليه  السجاد  اإلمام 
له  يقول  بدأ  البعض  عليه  دخل  عندما 
وقرأها  صحائف  تناول  فاإلمام  قّلل، 
ثم وضعها وهو متضجر ومتأذيًا، فقال: 
من يقدر عىل عبادة أمي الؤمنني )عليه 
فقد  الول،  الزن  غي  هذا  السلم(، 

عليه،  ج��رى  وم��ا  أبيه  عىل  حزنًا  ك��ان 
كان  عليه  ج��رى  ما  ب��أن  إش��ارة  وه��ي 
يندبه  ولذلك  وتعديًا،  وج���ورًا  ظلًم 
متعّلق  اآلخر  والزن  السلم(،  )عليه 
العبادة،  جانب  ف  الؤمنني  أمي  بجّده 
أن  إل  نلتفت  أن  لب��ّد  أخ��ويت  ولذلك 
العابدين  زين  اإلمام  من  صدر  ما  كّل 
الل  مع  العلقة  مقام  ف  السلم(  )عليه 
والسجود  والركوع  التوّدد  من  تعال، 

عند  كان  مما  أقل  يمّثل  كان  والصلة، 
فأمي  ال��س��لم(،  )عليه  الؤمنني  أم��ي 
الل  ولعل  الرشيف  الؤمنني قىض عمره 
بالبيت  يولَد  أن  ذلك  له  اختار  تعال 
تبدأ  حياة  وه��ي  بالبيت،  وُيستشهد 
حمرابه  ف  الل  بيت  إل  الرام  البيت  من 

مستق من الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي بالصحن الحسيني الشريف بتاريخ )2018/3/30(.

ال نغفْل عن عبادة اهلل تعالى!



بالكوفة، وطبعًا ل يولد ف البيت الرام 
غيه؛ لكن أمي الؤمنني )عليه السلم( 
عنده  ليست  والشكلة  مشكلة  عنده 
وإنم عند الفهام الخرى، إذ كان أمي 
الؤمنني حّسادُه ُكثر بحيث تعّرض لي 
منقبة خّصه الل تعال هبا أو خّصه النبي 
ُعّرضت  قد  هبا،  وآل��ه(  عليه  الل  )صىل 
أحد  السلمني  من  يولد  فلم  للتشويه، 
بالبيت الرام، ولكن جاء بعض الوعاظ 
فيفتش  الديث،  بوضع  يقومون  الذين 
ف  فذهب  أح��دًا،  يد  فلم  بالصحاب 
عمق التاريخ صعودًا وأظهروا لنا قائلني 
أن هذه اخلصيصة ليست لمي الؤمنني 
فوضعوا  آخ��ر!..  شخص  شاركه  وإنم 
السلم(  )عليه  الؤمنني  وأمي  حديثًا، 
وهذا  بتعبي  القدسية  نفسه  عن  يعرّب 
اإلنسان  يتصّوره  أن  يمكن  ما  هو عمق 
فيقول: ينحدر عني السيل ول يرقى إيّل 

الطي، فهو تعبي ف منتهى الدّقة، وبيان 
علّو مقامِه )صلوات الل وسلمه عنه(، 
فعلو  يرقى،  ل  ولكنه  ينزل  مني  فالطي 
لمي  الكريم  القام  هذا  هنا،  وعلو  هنا 
الؤمنني )عليه السلم( واقعًا استحّق أن 
يكون كم قال )اتبع رسول الل كالفصيل 

أمه( فقد كان لصيقًا برسول  تبع  عندما 
)صىل  الل  رسول  عّلمني  ويقول:  الل، 
الل عليه وآله( ألف باٍب من العلم وكل 
باب ُيفتح منه ألف باب، فهو باب علِم 
الصلة والسلم(،  رسول )عليه أفضل 
نسأله بحق هذا القام الرشيف مقام أمي 
الؤمنني أن يفتح علينا وعليكم كل خي.

اإلم��ام  حفيده  إل  أخ���رى  م��رة  ن��ع��ود 
بنّي  السجاد )عليه السلم( ف بعِض ما 
عىل  صِل  )اللهم  قال  إذ  الكريم  بدعائه 
ألزمتنيه  ما  كل  عني  واقِض  وآله  حممد 
وجوه  من  وج��ه  ف  لك  ع��يّل  وفرضته 
طاعتك أو خللق من خلقك وإن ضعف 
ول  ق��ّويت  عنه  ووهنت  ب��دين  ذل��ك  عن 
ذات  ول  م��ايل  يسعه  ول  مقدريت  تنله 
قد  مما  رب  يا  هو  نسيته  أو  ذكرته  يدي 
نفيس(،  من  أنا  وأغفلته  عيّل  أحصيته 
هبا،  نمّر  التي  الشياء  بعض  بنّي  فقد 
يتكنا  الشيطاَن ل  أن  للمطلب  وتأكيدًا 
فأنا قد ل أرى أو  وأنا أؤكد عىل ذلك، 
ل  هذا  لكن  عندي  والشكلة  أسمع  ل 
يغّي من واقع السألة، لن واقع القضية 
له  والشيطان  يتكنا،  ل  الشيطان  أن 
أساليبه، وله طرقه، وله مكره، وله.....، 
أو  اإلن��س  شياطني  عن  نتحدث  وهنا 
كل  الشيطان  من  وأري��د  وأع��رّب  ال��ن، 
فقد  النحراف،  من  حالة  فيها  عملية 
الخوان؟  رش  من  الؤمنني..  أمي  ُسئل 
اللِ،  معصيَة  ل���َك  ي��زّي��ن  م��ن  ق���ال: 
الخ��وان،  رش  من  عنه  يعرّب  فالشيطان 
فيها  نحن  التي  الواقعية  الالة  فهذه 
يلتفت  اإلنسان  أن  ففي بعض الالت 
الشيطان؛  مع  القيقية  العركة  أن  إل 
لكن ف بعض الالت ييأ نفسه لقبول 
من  معركٌة  العركَة  أن  ويعلم  الهن��زام 
لكنه  ويتهيأ  يستعد  أن  ولبّد  الشيطان 
مهزومًا  يكون  لن  نفسه  ييأ  أو  يغفل 

من  لخويت  نقلُت  أنا  العركة..  هذه  ف 
إنسانًا  أخذنا  فلو  يل...  الوعظة  باب 
مخسة  التكليف  سن  عامًا،  ستني  عمره 
لو  سنة،  وأرب��ع��ون  مخسة  فيبقى  عرش 
اإلنسان يلس مع نفسه ويعمل معادلة 
ويرى أنه ف كلِّ يوم أذنب ذنبًا واحدًا، 
أذنب )365  قد  يكون  السنة  عىل طول 
سنة(   45( ب�  يرضبُه  القدار  هذا  ذنبًا( 
سيخرج عنده كم هائل، كل عرش سنني 
وأربعون  ذنبًا!!(،   3650( ب�  سيخرج 
وهنالك  م��رّوع،  الرقم  يصبح  كم  سنة 
ذنوب لكن بعضها هتتك الِعصم حتبس 
الدعاء، وبعض الذنوب تؤّثر ليس عىل 
الشخص أو الجتمع، تدع الديار بلقَع 
)صحراء جرداء( هبذه الذنوب، وبعض 
الذنوب لا شأنية أو لا حالة من السوء 
واإلنسان  منها،  اإلنساُن  يشمئزجُّ  بحيث 
الدرهم  وهذا  بالربا(  )يتعامل  راَب  إذا 
الذي يصل عليه أعظم عند الل من كذا 
فعل فاحشة بذات حمرم، وهكذا اعمْل..
عن  ابتعادنا  نتيجة  أننا  اخواين  لحظوا 
الل تعال لأنا إل الحسوسات، فاآلن لو 
أن شخصًا يطلُبك )500 دينار( فتعطيه 
فورًا يبدأ يعّدها؛ فهو ييص، فهو يعّدها 
خوفًا من أهنا ناقصة، ونحن نحيص لكننا 
ف غفلة عن إحصاء ما يتعّلق بنا والعياذ 
وهذه  فنغفل،  واآلثام  الذنوب  من  بالل 
بالستقبل  كريم(  )الل  فنقول  مشكلتنا 
أو بعد مّدة، وهنالك بعض اُلس ايضًا 
زلَت  ل  أنَت  طريقة  عىل  أولدها  رّبت 
شابًا متّتع هبذه الدنيا ثّم بعد ذلك اذهب 
ُكتب عليها  الساجد قد  للمسجد وكأّن 
تربية  هذه  السن!!  كبار  إل  يدخلها  ل 
لكن ف معزل عن الواقع، وأنا  أحتدث 
للواقع؟..  مطابقة  هي  هل  الواقع  عن 
ابتعد  الشيطان  وه��ل  ك��ل..  ال��واب: 

عنا؟، والواب: كل.

صدى الجمعة



اخ���ويت اخ����وايت احت���دث ح��ول 
وهو  أل  م��ه��ًم،  أراه  م��وض��وع 
م��وض��وع ال��ب��ط��ال��ة، وأرج���و ان 
واض��ح  بشكل  الطلب  يتضح 

للجميع..
كثية..  البطالة  مفردات  طبعًا 
انا  ولكن  البطالة،  معنى  يعني 
مصاديق  ل��ا  م��ف��ردة  ع��ن  أتكلم 
أساسيني،  موردين  ف  اجتمعية 
وسنتحدث عن بعض الزئيات..

البطالة تارة نريد منها ف حديثي، 
عليه  أهله  بذل   ً مثل  النسان  ان 
وهم  الرجال،  مبلغ  وبلغ  امواًل 
ان  ف  نقول  كم  خ��يه  ينتظرون 
كي  معينة  وظيفة  ع��ىل  يصل 
ل  لكنه  حياته،  م��رشوع  ُيكمل 
غ��يه..  م��ن  منه  السبب  يتوفق 

سيأيت الديث عن هذا...
أو  هذا عاطل،  عنه  نعرّب  اجتمعيًا 
هذا  نجعل  البطالة  نحيص  عندما 
عدد  رقم  ف  يدخلون  الذين  من 
وظيفة..  يملك  ل  فهو  البّطالني، 

يعني ل يملك مرتّبًا شهريًا..
شخص  عىل  البطالة  نطلق  وتارة 
آخر، وهو إنه يملك مرتّبًا شهريًا، 

معي..  التفتوا  ُينتج..  ل  لكنُه 
له  ليس  يعني  ُي��ن��ت��ج..  ل  لكنه 
عاطل  هذا  نقول  وأيضًا  عمل، 
عن العمل، ونعرّب عن هذه بطالة 
مقّنعة،  بطالة  عنه  يعرّب  والبعض 
ول��ك��ن واق��ع��ًا ه��ي ب��ط��ال��ة.. اذا 
له عمل،  ليس  العمل  مع  قسناها 

نعم عنده مرّتب لكنه ل ينتج..
خطرة،  حالة  طبعًا  الول  الالة 
أن  بعد  ي��أم��ل  عندما  الن��س��ان 
الدراسة،  من   ً مثل  شوطًا  يقطع 
غي  اخرى  بحالة  يستقر  ان  يأمل 
حالة الدراسة، ثم ل يد شيئًا من 
وهذا  باإلحباط..  فُيصاب  ذلك 
شاركه  اذا  خصوصًا  الح��ب��اط 
زملء  له  أي  ؛  الحباط  ف  غيه 
اصدقاء مثله.. هذه حالة الحباط 
وهذه  اجتمعية،  حالة  ستكون 
الالة ستوّلد حالة أخرى أخطر.. 
فقيًا، واذا كان  لن هذا سيكون 
فقيًا ف بعض الالت اذا ل تكن 
بمستوى  وقدرته  روحيته  ايضًا 
أفكارا   سيوّلد  الفقر  هذا  كبي؛ 
اخرى وسيكون هذا الفقي طعمة 
لهات اخرى.. بل هو سيحاول 

انه  بزعمه  مشكلة  ال  يلجأ  ان 
أخرى  وبعبارة  الشكلة،  ستحّل 
ال  الشكلة  ه��ذه  م��ن  سيهرب 

مشكلة اخرى.. لاذا؟!
لن��ه ك��ان يأمل وه��ذا الم��ل ل 
الظاهر  من  فالبطالة  يتحقق.. 
والجتمع،  الجتمع  ف  السلبية 
زادت  كلم  البّطالون؛  كثَر  وكلم 
جرس  عن  عبارة  فهي  الشاكل، 
ان���ذار اج��ت��مع��ي.. احت���دث عن 
السؤول؟  من  اجتمعية..  قضية 
جهات أخرى مسؤولة حكومية.. 
مسألة  هذه  سياسية،  اقتصادية.. 

اخرى. 
انتاج  بل  بّطال  الثانية هو  والالة 
اي��ض��ًا ه��ذه ح��ال��ة م��ن ال��الت 

اخلطرة لاذا؟! التفتوا.. 
الال هو ليس كل يشء، لكن الال 
رضوري..  ال���رضوري  بالقدار 
ال��ال  ال��ك��ف��اي��ة  ب��م��ق��دار  يعني 
النسان،  لياة  ومقّوم  رضوري، 
الثاين  النوع  من  البّطال  كان  فإذا 
يعني عنده مال، ولكن ليس عنده 
وسيشعر  باللل،  سيشعر  انتاج، 
ُينتج؛  الذي  النسان  بالتشاؤم.. 

خطيب  الصافي   أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي 
الموافق  هـ،  األصب/1439  12/رجب  في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت 

2018/3/30م تحدث سماحته عن البطالة قائالً:

السيُد الصافي يتناول موضوع البطالة 
ويشير الى خطورته على المجتمع 



يكون انسانًا متفائل ً، يكون انسانًا 
يرى نفسه عنصًا مهًم ف الجتمع..

)عليه  ال��ؤم��ن��ني  ام���ي  لح��ظ��وا 
قال:  الطلب  ه��ذا  ذك��َر  ال��س��لم( 
مغبون(،  فهو  يوماه  تساوى  )من 
الفروض  العبارة..  دّق��ة  لحظوا 
اليوم  م��ن  أف��ض��ل  ال��ق��ادم  ال��ي��وم 
الايل.. فهذه البطالة ستوّلد جمتمعًا 
منه  جزء  وف   ،ً ومتكاسل  متشائًم 
الُبنى  سواء  ومّهة  طاقة  فيه  شباب 
البنيوية السمية او الفكرية، ويرى 
الفرص  ان  وي��رى   ،ً عاطل  نفسه 
اثار  هناك  بالنتيجة  أمامه..  مغلقة 

سلبية حتدث هبذا..
وأنا كم قلت البطالة توّلد حالة من 

الفراغ، والفراغ قاتل لإلنسان.
اخواين التفتوا جيدًا لا اقول؛ الفراغ 
حتى  الفراغ  وهذا  النسان،  يقتل 
)عليه  السجاد  المام  أدعيتنا..  ف 
قّدرت  ان  )الي   : يقول  السلم( 
سلمة(،  ف��راغ  فاجعله  فراغا  يل 
لن النسان الفارغ يكون مشوشا، 
ذهنه  وي��سى..  يمنة  فكره  تأتيه 
ب��يء،  مشغول  غ��ي  مستقر  غ��ي 
السألة  وه��ذه  ف��ارغ،  هو  ولذلك 
فارغ.. عقائديًا.. اخلقيًا.. عمليًا، 
انا احتدث عن الفراغ بم هو فراغ.. 
فلبد  جدًا،  خطرة  البطالة  ولذلك 
نستطيع  الذي  للحد  معالتها  من 

اجتمعيًا ان نحّل البطالة..
نحلها؟  كيف  يسأل  أح��دا  لعل 
بيدنا..!  ليست  الم���ور  وبعض 

تشخيص  اقول  لكن  صحيح  هذا 
أن  لب��د  ل��ّل��ه��ا،  ب��داي��ة  الشكلة 
أمر  اجتمعيًا  البطالة  هل  نفهم، 
أمر  اجتمعيًا  البطالة  نعم  صعب؟ 
الشاكل  من  كثيا  له  لن  صعب، 
أع��دد،  ان  أري��د  ول  الجتمعية، 
والبعض يعرف ماذا اقول، كثي من 
البطالة،  سببها  الجتمعية  الشاكل 
سببها  الن��ح��راف��ات  م��ن  وك��ث��ي 
غي  التصفات  من  وكثي  البطالة، 
البطالة  البطالة..  سببها  السؤولة 
اجتمعيًا..  خطي  ام��ر  عن  عبارة 
الطلق  اثر  عن  سابقًا  تكلمنا  كم 
أس��ب��اب  وب���ل  اُلس  وهت���دي���م 
عن  عبارة  البطالة  كذلك  مسّوغة، 

قضية اجتمعية سلبية جدًا.
تتفاءل  الناس  نجعل  ان  اردن��ا  اذا 
اُلنتِج  منتجة..  نجعلها  ان  علينا 
ابسط المور..  يتفاءل.. وهذا من 
يتمسك  الذي  العزيز  الفلح  اآلن 
ب��أرض��ه وج����زاه الل خ���يا، ه��ذا 
عندما  مرتني  مرة  زرع  اذا  الفلح 
يرى  الناتج يتفاءل، لكن عندما ل 
يرى الناتج يشعر بالضجر قد يعله 

يتك ارضه والعياذ بالل..
ان  ابنّي  ان  احببت  انا  اخ��واين  اذًا 
من مجلة الدواء الجتمعية هو داء 
استثناء  بل  الميع  وعىل  البطالة، 
البطالة،  ه��ذه  لرفع  يتصدوا  ان 
البطالة  نلغي  لكي  النسبة،  وتقليل 
الخوة  ثم  ومن  البطالة،  نرفع  أو 
ايضًا  والجتمع  بالفائدة  يشعرون 

اذا  بالفائدة  يشعر 
اش��ت��غ��ل الخ���وة 
أوقاهتم  وشغلوا 

بيء نافع..
التوفيق  وتعال  سبحانه  الل  نسأل 
بلدنا  ف  ارن���ا  اللهم  والتسديد 
للمؤمنني  اغفر  اللهم  خ��ي..  كل 
وبينهم  بيننا  وت��اب��ع  وال��ؤم��ن��ات 
باخليات وصىل الل عىل حممد وآله 

الطيبني الطاهرين.

السيُد الصافي يتناول موضوع البطالة 
ويشير الى خطورته على المجتمع 

االنسان الذي 
ُينتج؛ يكون 

انسانًا متفائاًل، 
يكون انسانًا 

يرى نفسه 
عنصرًا مهمًا 
في المجتمع..



من وحي خطبة الجمعة 

بقلم: طالب عباس الظاهرظاهرُة البطالة

ما هو دور االمام علي )عليه السالم(
 في تدوين الحديث ؟

تعني  سلبية،  اجتمعية  كظاهرة  البطالُة 
تعّطل  عملية  فقط..  الوجوه  من  بوجه 
تكون  لن  ومنعها  البرشية،  الطاقات 
البلد  خدمة  ف  ومنتجة  وفاعلة  عاملة 
عدم  أيضًا  وتعني  الجتمع،  ورفاهية 
القدرة عىل توظيف مثل هذه الطاقات، 
واإلنتاج  العمل  زي��ادة  ف  واستثمرها 
اخلاصة  الياة  خدمة  ف  كان  أ  سواء   ..
وأعني  ذاهت��ا،  الطاقات  ل��ذه  بالنسبة 
كأفراد من الجتمع، أم للمجتمع عمومًا 
كبلد.. خصوصا وإن هذه الطاقات هي 
ف الغلب من فئة الشباب الذين يعدون 

مصدر الركة والنشاط والعطاء.   
وهو ما يؤدي بالنتيجة ال تعطيل الطاقة 
التقدم ف أي جمتمع من  الحركة لعجلة 
البلدان  من  بلد  أي  وف  الجتمعات، 
عملية  ف  ت��أخ��يه  وبالتايل  ال��ع��ال،  ف 
توفي  ثم  ومن  ومستقبله،  حارضه  بناء 
الم��راض  من  كثي  لنمو  ملئمة  بيئة 

الجتمعية بني أفراده.
ف  تكمن  اله���م،  البطالة  ومشكلة 
والهمة  الائلة  الطاقات  هذه  لثل  الدر 
بالسؤولية  شعور  أو  اهتمم،  أدنى  بل 
ما  أخطر  ولعل  الوطن،  واتاه  اتاههم 
ايايب  جانب  من  حتويلها  هو  ذلك  ف 
سلبي  جانب  ال  للبناء،  ومفيد  مهم 
توظيفها ف خدمة  للهدم، وبدل  ومرض 
تقدم  ف  واستثمرها  والجتمع،  الياة 
تأخر  عامل  ال  تتحول  البلد،  ورفاهية 

وترٍد، وعصا تعّطل عجلة التقدم.
بطالة مقنعة

يعدون  ل  ممن  الوظفني  من  قسم  هناك 
الظاهر  البطالة، أي هم ف  ضمن نسب 
ف  ولكنهم  العمل،  عن  عاطلني  ليسوا 

انتاجًا  يقّدمون  إذ ل  القيقة عاطلون.. 
هبم  وأعني  للمجتمع،  معينة  فائدة  أو 
من  أج���ورًا  أو  روات��ب  يتقاضون  ممن 
الدولة دون تقديم عمل يذكر يستحقون 
هذه  أو  الرواتب  هذه  مثل  استلم  عليه 
مضافًا  عبئًا  سيشكلون  وهم  الج��ور، 
يثقل كاهل الدولة، ويؤدي ال الزيد من 

الشاكل ف الجتمع.
الطاقات  من  الكثي  نرى  حينم  خاصة 
من  أك��ان��وا  س��واء  العطلة..  الشبابية 
خريي الامعات أو الهرة من أصحاب 
الهن العامة، نراهم يدورون ف فراغات 
البطالة دون أن يدوا حًل لذه العضلة 
الشاب  خصوصًا  التفاقمة،  الجتمعية 
الال  بطبيعة  وه��و  العمر،  مقتبل  ف 
الكثي  وتنتظره  الياة،  عىل  ت��وًا  مقبل 
ولكنه  والياتية،  الادية  التحديات  من 
من  جزءا  يسد  عمًل  أو  وظيفة  يد  ل 
احتياجاته، ولعل أولا الزواج، ومن ثم 
الكثي من  الستقرار والسكن، وغيها 

متطلبات الياة.   
خطورة البطالة

ف  البطالة  ظاهرة  خطورة  تكمن  لعله   
شقني أو جانبني رئيسيني:

من  ك��ف��رد  العاطل  ي��ص  فيم  أول:   
الجتمع

اإلنسان  ل��دى  ستوّلد  البطالة  طبعًا، 
اإلحباط  ح��الت  م��ن  حالة  العاطل 
بطالته،  استطالت  إذا  وربم  والتشاؤم، 
إنسانًا  سيكون  مشاكلها،  وتفاقمت 
خضم  ف  سلوكه،  وف  تفكيه  ف  سلبيًا 
الياة والهل والجتمع،  تزايد ضغوط 
من  ربم  يأس  شبه  ال  البطالة  وستقوده 
الياة، وهي مرحلة خطرة جدًا.. خاصة 

ف  الفائدة  عديم  عضو  بأنه  يس  حينم 
الجتمع، وجزء عاطل ف الياة. 

إضافة طبعًا لشاكله الشخصية وغيها، 
القادر  غي  الياتية  احتياجاته  ثم  ومن 
العمل،  عن  عاطل  وه��و  حتقيقها  عىل 
وف  بالفراغ،  شعورا  عنده  سيوّلد  مما 
الفراغ  هذا  مثل  للء  وسيلة  عن  بحثه 
ال  البحث  ه��ذا  يقوده  رب��م  حياته،  ف 
الطّبات والشاكل  الكثي من  الوقوع ف 
غرضا  سيكون  ورب��م  وال��ص��ادم��ات، 
متاحًا يمكن تسخيه واستغلله بسهولة 
نتيجة حاجته، وأداة تنفيذ رخيصة ف يد 
الهات  أو  المعات  أو  الفراد  بعض 
مطامعها  تنفيذ  ال  لدفعه  الشبوهة.. 

وجرائمها التخريبية.    
عىل  وتأثيه  العاطل  يص  فيم  ثانيًا:   

الجتمع
وتزدهر  تتقدم  الجتمعات  إن  ريب  ل 
وتتطور.. إنم بطاقاهتا الشبابية البدعة .. 
العاملة بإخلص وحب وتفان من أجل 
طبعًا  وليس  وبلداهنا،  جمتمعاهتا  خدمة 
يبحث  الذي  العطل  أو  العاطل  بشباهبا 
ويطيل البحث عن العمل، لكنه ل يد 
وظيفة أو عمل ليعيش حياته من خلله 
الشاب  ك��ان  إذا  بمعنى  أي  بكرامة، 
أن  ال  م��ث��ًل  ويتهد  ويتعب  ي���درس 
يتخرج بتفوق، ويأخذ شهادته الامعية 
النسية،  البيت  زوايا  إحدى  ف  ويركنها 
هل يتطور الستوى العلمي للتدريس ف 

جامعاتنا ؟ وبالنتيجة هل يتقدم البلد؟ 
وإذا كان عدد العاطلني عن العمل سواء 
بطالة فعل أو بطالة مقّنعة، كبيًا وبنسب 
خميفة أحيانًا ..هل يمكن أن يتطور البلد 

ويزدهر؟
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ان المام امي الؤمنني عليا )عليه السلم( 
كان عنده كتاب يعرف بكتاب عيل )عليه 
السلم( يقول عنه المام السن الجتبى 
)عليه السلم( : ان العلم فينا ونحن اهله 
ل  وانه  بحذافيه,  كله  جمموع  عندنا  وهو 
ارش  حتى  القيامة  يوم  ال  يشء  يدث 
باملء  مكتوب  عندنا  وهو  ال  اخلدش 
وخط  وال��ه(  عليه  الل  )صىل  الل  رس��ول 
وهذا  ص274(.  )الرش���اد  بيده  عيل 
الكتاب كان قد دّون بيد المام عيل )عليه 
عيل  كتب  عن  التعبي  ورد  وقد  السلم( 
)فيها  مثل  شتى  بعناوين  السلم(  )عليه 
سبعون  طولا  صحيفة   ( و   ) كثي  علم 

ذرعا ( و ) كتاب مدروج عظيم(.
بيان  ف  التقان  ف  السيوطي  ذكر  وقد 
 : بقوله  القرآن  تفسي  ف  الصحابة  دور 
)اما اخللفاء فأكثر من روى عنه منهم عيل 
بن ايب طالب )عليه السلم( وف شواهد 
المام  يقول  السكاين  للحاكم  التنزيل 
عيل : ..... ما نزلت عىل رسول الل اية من 
فكتبتها  عيل  وأملها  اقرأنيها  ال  القرآن 
 ).... تأويلها وتفسيها  بخطي وعلمني 
الحاديث  بتدوين  تصح  الرواية  هذه 
وتاويل  تفسي  ف  النبوية  والبيانات 
اليات القرآنية يقول العلمة سيد رشف 
امي  دّون��ه  يشء  واول   : العاميل  الدين 
فجمعه   ... وجل  عز  الل  كتاب  الؤمنني 
ال  واش���ار  ال��ن��زول  حسب  ع��ىل  مرتبا 
وحمكمه  ومقيده  ومطلقه  وخاصه  عامه 
وعزائمه  ومنسوخه  وناسخه  ومتشاهبه 
اسباب  عىل  ونّبه  وآدابه  وسننه  ورخصه 
النزول ف اياته البينات واوضح ما عساه 
ابن  وك��ان  ال��ه��ات  بعض  م��ن  يشكل 

الكتاب  ذلك  اصبت  لو   : يقول  سيين 
كان فيه العلم )الراجعات ص411(.

كتاب  ال��س��لم(  ع��يل)ع��ل��ي��ه  ول��لم��ام 
معروف بعنوان ) كتاب السنن والقضايا 

والحكام( .
وهو كتاب يشتمل عىل البواب الختلفة 
الداب  ضم  قد  انه  يظهر  عناوينه  ومن 
ذكر  وقد  والعبادات  والسنن  الرشعية 
يقول  الكتاب  ه��ذا  ال��رواة  من  كثيون 
الُسنة  تدوين  كتابه  ف  ال��ليل  السيد 
الرشيفة عن هذا الكتاب : )والذي يظهر 
الرواة قد  الصادر أن كل من هؤلء  من 
عن  كتابه  روايات  ومجع  يصه،  ما  ألف 
بأن  نعتقد  إنا  إل  السلم،  عليه  اإلم��ام 
واحدة  كبية  جمموعة  إل  ليس  الكتاب 
السلم،  عليه  وإملئه  اإلمام  تأليف  من 

وذلك لا ييل :
إل  الكتب  تلك  ف  السانيد  انتهاء   -  1
أمي الؤمنني عليه السلم بعنوان أن كل 

منها نسخة منه، أو إملؤه .
ما  ضمن  العناوين  نفس  لوجود   -  2
الذين  الذكورين،  ال��رواة  غي  إل  نسب 

اعتربوا كمؤلفني للكتب .
كان  ال��ذك��ور  الكتاب  أن  يؤكد  فذلك 
نفسه  اإلم��ام  تأليف  من  كبية  جمموعة 
عليه السلم، رواه بعض أصحابه كامل، 

وروى بعضهم أبوابا منه( .
السلم(  )عليه  عيل  الم��ام  كتب  وق��د 
الشت  لالك  الكبية  الكومة  دستور 
هنج  ف  وال��وج��ود  م��ص  وله  عندما 
للمام  والامعة  الريض،  للسيد  البلغة 
 ....  : شربمة  ابن  عنها  يقول  التي  عيل 
ارش  حتى  وال���رام  ال��لل  مجيع  فيها 

ويقول   )93/1 الشيعة  )اعيان  اخلدش 
 : السلم(  )عليه  الصادق  الم��ام  عنها 
)بصائر  الناس  اليه  يتاج  ما  مجيع  فيها 

الدرجات ص145(.
السلم(  )عليه  ع��يل  الم���ام  اك��د  وق��د 
وال��تاث  خاصة  الديث  تدوين  عىل 
قيدوا   : بقوله  ع��ام  بشكل  الس��لم��ي 
وقد   . مرتني  هكذا  العلم  قيدوا  العلم 
عيل  الم��ام  ودع���وات  تاكيدات  دع��ت 
)عليه السلم( اتباعه الخلصني وتلمذته 
الجدين للقتداء بسية مولهم والسعي 
العلم والديث كايب رافع الذي  لتدوين 
دّون  من  اول   : الصدر  السيد  عنه  يقول 
)عليه  الؤمنني  امي  شيعة  من  الديث 
السلم( بعده ابو رافع) مؤلفو الشيعة ف 
الفاريس  وسلمن  ص6(  السلم  صدر 
: اول من  السيد الصدر  الذي يقول عنه 
صّنف ف الثار مولنا ابو عبد الل سلمن 

الفاريس ريض الل عنه .
وهكذا ابو ذر وغيه من اجلء اصحاب 
دّون��وا  ق��د  ال��س��لم(  عيل)عليه  الم���ام 
الصادرة  النورانية  والبيانات  الحاديث 
)عليهم  الطاهرين  بيته  واهل  النبي  من 

السلم(.
من  موجود  هو  ما  القام  هذا  ف  ويغني 
هنج  ف  حكمه  وقصار  ورسائله  خطبه 
بن  سليم  وكتاب  الكم  وغرر  البلغة 
قيس الليل وغيه من الكتب . وان كنت 
بكتاب  فعليك  هذا  من  التفصيل  تريد 
الليل  للسيد  الرشيفة  الُسنة  تدوين 
وتدوين الديث للشيخ مهدوي وغيها 

من الكتب .
الصدر/ مركز البحاث العقائدية.

ما هو دور االمام علي )عليه السالم(
 في تدوين الحديث ؟
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مليار دوالر إلعادة إعمار )288( مشروعًا في شرق وغرب الموصل المتضررة 
من حرب)داعش(...

طالب من مختلف دول العالم يشتركون في مشروع الدراسة 
المفتوحة عبر االنترنت للعتبة الحسينية المقدسة... 3 03 00

• وزارة العدل تعلن عن انطالق مشروع التحكيم العشائري ودخوله حيز العمل 
وباعتماد محكمين من العشائر )عوارف( من جميع المحافظات...

• لجنة دعم الحشد الشعبي في ديوان الوقف الشيعي تعلن عن 
استمرارها بعالج جرحى الحشد داخل العراق وخارجه..

الحشد الشعبي يخّرج دورة البطرية النموذجية الشاملة 
لسياقات ضبط النار الرسمية

الشركة العامة لنفط الوسط 
تكّرم لواء الطفوف تثمينا لجهوده في حفظ الممتلكات العامة

غرب  لحور  الشعبي  الشد  عمليات  قيادة  الوسط  لنفط  العامة  الرشكة  كرمت 
النبار ولواء 13 الطفوف, لهودهم البذولة ف حفظ المتلكات العامة, بحضور 
وقال  الكربلئي(.  الهدي  )عبد  الشيخ  القدسة  السينية  للعتبة  الرشعي  التويل 
)جلل امحد حممود( مدير الرشكة: ان التكريم شمل عددا من ابطال لواء الطفوف 
: ان تكريم  الشعبي لحور غرب النبار. وأضاف  وجمموعة من جماهدي الشد 
لواء الطفوف جاء تقديرا وتثمينا لواقفه البطولية ف حفظ الال العام وباخلصوص 
ارجاع حقول عكاز للوزارة وطرد العصابات الستولية عليه ، مشيا ال ان دور 
العتبة السينية القدسة  كبي من خلل قيادة عمليات الشد الشعبي ف حفظ الال 
العام و طردها لعصابات داعش الرهابية اضافة لعصابات التهريب. لفتا ال ان  
لواء 13 الطفوف عمل عىل تأمني حقل عكاز الغازي والفاظ عىل معدات تقدر 
بمليني الدولرات, وتأمني وفود الوزارة الندسية لنقل العدات وغلق البار بعد 

تفكيك العبوات الناسفة من قبل الهد النديس التابع له.

الثانية  التدريبية  ال��دورة  الشعبي   الشد  مدفعية  خّرجت 
النار  ضبط  لسياقات  الشاملة  النموذجية(  البطرية  )دورة 
مدربني  وب��إرشاف  متدربا   35 بمشاركة  وذل��ك  الرسمية 
الدورة  ان  ال��دورة:   ومسؤول  فاضل(  )عيل  وذكر   . اكفاء 
من  تعد  والعميل  النظري  بقسميها  يوما   15 استمرت  التي 

الدورات الشاملة لسياقات ضبط النار الرسمية.
ويذكر ان معاونية التدريب والتعليم ف هيئة الشد الشعبي 
لختلف  والتطوير  التدريب   2018 عام   بداية  منذ  أعلنت 

صنوف وتشكيلت وكوادر مؤسسات الشد الشعبي.
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طالبا من مختلف دول العالم يشتركون في مشروع الدراسة المفتوحة عبر 
االنترنت للعتبة الحسينية المقدسة...

مليار دوالر االحتياطي النقدي المحلي وفقا لمعايير صندوق النقد الدولي.. 
بحسب محافظ البنك المركزي العراقي. 7050

• مجلس القضاء األعلى العراقي يعقد اتفاقيتي توأمة مع القضاء في انكلترا وويلز وقطر..تشمل 
التعاون على تعزيز سيادة القانون والتدريب القضائي...

• العتبة الكاظمية المقدسة تستضيف مؤتمر العتبات المقدسة والمزارات الشريفة في دورته الثالثة 
لتعزيز النجاح واالرتقاء بخدمة المزور والزائر...

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

راجه محمد فاروق( رئيس الوزراء الكشميري:
ان فتوى سماحة المرجع الديني السيد علي السيستاني هي التي انقذت العراق من 
االخرى  والمدن  الموصل  في  االرهابيون  فعله  ما  المؤسف  ومن  والخراب.  الدمار 

بقتل االبرياء وهدم قبور االولياء والصالحين ..

• )محمد سنوسي باركيندو( األمين العام لمنظمة أوبك النيجري:
اإلمام علي )عليه السالم( إمام اإلسالم وإمام لكل اإلنسانية وليس فقط إماما للمسلمين، 

وكلما تتاح لي فرصة المجيء إلى العراق اتشرف بزيارة مرقده ألنه اإلمام العظيم...

كبير  تعاون  هناك  بغداد:  في  اللبناني  السفير  الحبحاب(  اديــب  •)علي 
وستعقد  والسياحية  التجارية  االصعدة  مختلف  على  ولبنان  العراق  بين 
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين قريبا في بغداد بمشاركة 20 وزارة 

ومؤسسة لبنانية تعمل على تفعيل االتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

قّدم وفد من منظمة العطف العالية الطبية  اخلدمات الصحية والعلجية لدارس السيدة رقية وعيل الصغر )عليهم السلم( لأليتام، ف 
مدينة كربلء القدسة، أكد ذلك )سعد الدين البناء( الرشف العام عىل الدارس،مضيفا ان الوفد ضم سبعني طبيبا من )كندا وسويسا 
وأمريكا وتنزانيا وبريطانيا وفرنسا ولبنان والعراق( وباختصاصات متنوعة ،شاركوا ف تقديم اخلدمات الصحية ال اليتام. والدير 
بالذكر ان مؤسسة المام الرضا)عليه السلم( التابعة لكتب سمحة السيد السيستاين )دام ظله( وبالتعاون مع المانة العامة للعتبة 

السينية القدسة اكملت الجراءات اللزمة لوصول وإقامة وفد منظمة العطف العالية الطبية.

سبعون طبيبًا من مختلف الجنسيات يقّدمون الخدمات الصحية لمدارس االيتام 

الفرقية  القرآنية  حصدت جامعة كربلء الركز الول ف فعاليات ختام السابقة 
بنسختها الثانية, التي أقامتها دار القرآن الكريم ف العتبة السينية القدسة بالتعاون 
مع رئاسة جامعة كربلء. وقال )صفاء عبد المزة( مسؤول مركز اعلم الدار: 
ان السابقة أفرزت مستويات جيدة وتعد مؤرشًا جيدا للهتمم بالثقافة القرآنية ف 
أوساط طلبة الامعات، وذلك بمشاركة ثمن جامعات عراقية حصلت جامعة 
وجامعة  الثاين  الركز  عىل  بغداد  جامعة  حصلت  بينم  الول  الركز  عىل  كربلء 
بابل جاءت ف الركز الثالث، مشيا ال ان لنة اإلرشاف عىل السابقة ستسعى 

إلرشاك مجيع الامعات العراقية ف السابقات القادمة.
القرآين  الرشوع  ضمن  التوايل,  عىل  الثاين  للعام  تقام  الفرقية  السابقة  أن  ويذكر 
ف الامعات العراقية الذي ترعاه المانتان العامتان للعتبتني السينية والعباسية 

القدستني.

مدينة كربالء المقدسة االولى 
في مسابقة الجامعات الفرقية بنسختها الثانية 
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السؤال: هل يجوز بيع ثمار النخيل قبل أن تصفر أو تحمر؟ 
النخلة مدة  بيع منفعة  يجوز  بالنفي، فهل  الجواب  كان  إذا 

ستة أشهر تبدأ من حين ظهور الطلع إلى حصاد التمر؟
الجواب: ال يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عامًا 
واحدًا بال ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعامًا واحدًا 
مع الضميمة وأما بعد ظهورها فإن استبان حالها وأن بها 
آفة أم ال بحيث أمكن تعّين مقدارها بالخرص أو كان البيع 
في عامين فما زاد أو مع الضميمة أو كان المبيع نفس ما هو 
خارج منها فعال – بشرط أن تكون له مالية معتد بها – وإن 
لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال جاز بيعها 

وأما مع انتفاء هذه األربعة فجواز البيع محل إشكال.
السؤال: هل تجوز المزابنة وما هو تعريفها ؟

الجواب: ال تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخلـ  تمرًا كانت أو 
رطبًا أو بسرًا أو غيرها ـ بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما 
، سواء من ثمره أم من ثمر غيره ، في الذمة أم معينًا في 

الخارج ، ويستثنى من ذلك بيع العرية
السؤال: هل يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ؟

األحوط  على  ظهوره  قبل  بذرًا  الــزرع  بيع  يجوز  ال  الجواب: 
بعد  أما   ، باعها معه  لو  لألرض  تبعًا  بيعه  ويجوز   ، وجوبًا 
الظاهر  المقدار  بيع  بمعنى  أصله  مع  بيعه  فيجوز  ظهوره 
أبقاه  شاء  وإن  قصله  المشتري  شاء  فإن  الثابتة  أصوله  مع 
التعارف ذلك  اقتضاء  أو ما بحكمه من  ـ  اإلبقاء  مع اشتراط 
ـ أو بإذن من صاحب األرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له 
السنبل وعليه أجرة األرض إذا لم يشترط اإلبقاء مجانًا ، وإن 
األرض حتى  الثابتة في  األصول  فنمت  أن يسنبل  قبل  قصله 
سنبلت كان له أيضًا وال تجب عليه أجرة األرض إال إذا كان قد 

اشترط عليه إزالة األصول فلم يفعل .

السؤال: هل تجوز المحاقلة وما هو تعريفها ؟
الجواب: ال تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة 
من  الحنطة  غير  سنبل  بيع  يجوز  ال  كما   ، غيره  من  ولو 
الحبوب بحب منه واألحوط استحبابًا عدم بيع سنبل الشعير 

بالشعير من غيره .

السؤال: ما هو تعريفكم لبيع العرية ؟
الجواب: ال بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في 
دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون 

تمرًا بخرصها تمرًا .

السؤال: هل يجوز للمار ان يأكل من الثمر ؟
من  له  قاصدًا  كان  وإن  للمار  األكل  جواز  الظاهر  الجواب: 
أول األمر ، وال يجوز له أن يحمل معه شيئًا من الثمر وإذا 
حمل معه شيئًا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ، وإذا كان 
للبستان جدار أو حائط أو ظن كراهة المالك أو كان قاصرًا ففي 

جواز األكل إشكال واالجتناب أحوط .

جواب العدد السابق

سؤال العدد

ما حكم الصالة أمام المرايا والزجاج والنظر اليها ؟

الجواب : يجوز على كراهة 

هل يبطل بيع الثمر بموت بائعها ؟

 بيع الثمار والخضر والزرع
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 بيع الثمار والخضر والزرع

فقه وعقائد

تعريفات عن الفقه والحديث

ماتعريف اخلرب التواتر؟
إذا كثر الرواة للخرب وكانوا من اماكن متعددة بحيث يستنبط 
من خربهم عدم إمكان اجتمعهم واتفاقهم عىل الكذب, وذلك 
يصل تارة بالكثرة لوحدها, وتارة بالعدد وكوهنم من اماكن 
عىل  اتفاقهم  امكان  عدم  عىل  القرينة  بوجود  وت��ارة  متفرقة, 

الكذب .
ما هو تعريف النقلب )ف الطهرات(؟

الواب: يتص تطهيه بمورد واحد، وهوما إذا انقلب اخلمر 
خًل ، سواء أكان النقلب بعلج أم كان بغيه ، ويلحق به ف 
ذلك العصي العنبي إذا انقلب خًل فإنه يكم بطهارته لوقلنا 

بنجاسته بالغليان .
متى يتحقق حتّول الاء ال الاء الضاف ؟

الواب: الاء الضاف هومال يطلق عليه الاء حقيقة كالعصي 
فانه يقال له ماء الرمان مثل ول يقال له الاء وكم اذا خلط به 

مادة بحيث غّي اسم الاء .
متى يكون النقلب مطهرًا للخمر ؟

الواب: النقلب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خًل بنفسها 
أو بعلج ، ولو تنجس إناء اخلمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت 
وإن  اخلمر  ف  النجاسة  وقعت  إذا  وكذا  تطهر  ل  خًل  اخلمر 
إذا  العنبي  العصي  ذكر  فيم  باخلمر  ويلحق   ، فيها  استهلكت 

انقلب خًل فإنه يكم بطهارته بناًء عىل نجاسته بالغليان .

ما هو تعريف النتقال ف )الطهرات(؟
واليوان  النسان  دم  بانتقال  تطهيه  ويتص  ال��واب: 
والقمل  كالبق  ال��رشات،  من  عرفًا  له  دم  ل  ما  جوف  ال 
النجس  يستقر  وجه  عىل  يكون  ان  فيه  ويعترب  والربغوث، 
النتقل ف جوف النتقل اليه بحيث يكون ف معرض صيورته 
جزءًا من جسمه، واما اذا ل يعد كذلك، أو شك فيه ل يكم 
عىل  النسان  من  العلق  يمٌصه  الذي  كالدم  وذلك  بطهارته 
بالنتقال،  يطهر  ل  فانه  العالة،  مقام  ف  التعارف  النحو 
حني  نحوه  أو  البّق  يمّصه  عّم  الجتناب  الول  والحوط  

مّصه.
ما معنى اإلستحالة وتغيي الصورة النوعية؟

الصورة  ف  يالفه  آخر  يشء  ال  يشء  تبّدل  وهي  ال��واب: 
لتبّدل السم والصفة فضًل عن تفّرق  اثر  النوعية عرفًا ول 
الّنار رمادًا او دخانًا ، سواء كان  الجزاء ، فيطهر ما احالته 
نجسًا ، كالعذرة ، أو متنّجسًا ، كاخلشبة التنّجسة ، وكذا ما 
صّيته فحًم إذا ل يبق فيه يشء من مقّومات حقيقته السابقة 

وخواّصه من النباتّية والشجرّية ونحومها.
، او آجرًا او جّصًا أو نورة ، ففيه  الّنار خزفًا  واّما ما أحالته 
تفّرق  جمّرد  وأّما   ، طهارته  عدم  لزومًا  والحوط   ، إشكال 
الائع  بطهارة  الكم  يب  فل  التنّجس  أو  النجس  أج��زاء 
ما  بخارمها  ينجس  ل  نعم   . ومنّجسًا  نجسًا  فيكون  الصعد 

يلقيه من البدن والثوب وغيمها.
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في الخامس والعشـــرين من رجب تمّر علينا ذكرى استشـــهاد االمام 
الكاظم عليه الســـالم في سجون هارون العباسي ، فلنحي هذه الذكرى 
بذكر ســـيرته العطرة بشـــكل مختصر لكي ننهل مـــن كلماته ومواقفه 

الرائعة دروسًا تنفعنا في حياتنا ونبدأ بهويته البراقة.

راهُب آل محّمد
نوٌر أخرَس ظلمَة طوامير الظالمين
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راهُب آل محّمد
نوٌر أخرَس ظلمَة طوامير الظالمين

بن  جعفر  بن  موسى  والنسب  فالسم 
أيب  بن  بن عيل  السني  بن  بن عيل  حممد 

لم ( . طالب ) عليهم السَّ
أشهر ألقابه : الكاظم ، الليم ، الطاهر، 

الطهر ، العبد الصالح ، باب الوائج .
إبراهيم ، أبو السن الول ،  أبو  كنيته : 

أبو السن الايض .
بنت  الغربية  أو  الرببرية  محيدة  أم��ه: 
ب ب� » الصفاة » ولا  صاعد، أم ولد و ُتلقَّ

اخ اسمه صالح .
ولدته : يوم السبت أو الحد ) 7 ( شهر 

صفر سنة ) 128 ( .
حمل ولدته : البواء ، و هو ما بني مكة 

الكرمة و الدينة النورة قرب جحفة .
مدة عمره : ) 55 ( سنة .
مدة إمامته : ) 35 ( سنة 

من زوجاته : ُتكتم ) طاهرة ( ولا اسمء 
اخرى، و كنيتها أم البنني ، والتي تتمع 
الكنية  هبذه  العباس  الفضل  ايب  ام  مع 

وهي ام المام الرضا )عليه السلم(.
اإلمامة  لنصب  السلم  عليه  تصّدى 
الصادق  جعفر  اإلمام  أبيه  استشهاد  بعد 
واستمرت  ه�،   148 سنة  السلم  عليه 
إمامته مخسًا وثلثني سنة حتى استشهاده 
مسمومًا ف اخلامس والعرشين من شهر 
رجب سنة 183 ه� ف سجن السندي بن 

شاهك ف بغداد.
أزواجه وأولده 

عدد  ع��ن  شيئًا  ال��ص��ادر  لنا  تسجل  ل 
كوهنن  عليهن  الغالب  ولكن  أزواج��ه، 
يشتيّن،  كان   - إم��اًء   - أولد  أّمهات 
ثّم يعتقهّن، ويتزوجهّن. أولهن السيدة 
الرضا  اإلم���ام  ل��ه  أنجبت  التي  نجمة 
الرضا هي  عليه السلم، وقيل أم اإلمام 
السكن النوبية ويقال لا أروى، والنجمة 
السمنة وتكنى أم البنني وهنالك  مصادر 
أخرى تذكر أسمًء مغايرة، وقد اختلفت 
فمنهم  أولده،  عدد  ف  الؤرخني  كلمة 
�الشيخ الفيد أوصلهم إل سبعة وثلثني 
موزعني عىل ثمنية عرش ولدًا ذكرًا وتسع 
عرشة أنثى، منهم: عيل بن موسى الرضا 

ولد،  أّم  أّمهم  القاسم،  السلم،  عليه 
الري،  ، محزة ف  قم  العصومة ف  فاطمة 

وغيهم.
ورغم أّن اإلمام الصادق عليه السلم قد 
أوىص - لدواع أمنية ولفظ حياة اإلمام 
الكاظم عليه السلم - إل مخسة، هم: أبو 
وعبد  سليمن  بن  وحممد  النصور  جعفر 
تشخيص  أّن  إّل  ومحيدة،  وموسى  الل 
هؤلء  بني  من  الق  السلم  عليه  اإلمام 
وكبار  علمء  عىل  الصعب  بالمر  يكن  ل 
رجال مذهب أهل البيت عليهم السلم.

اخللفاء العارصون له

أربعة  إمامته  إّب��ان  السلم  عليه  عارص 
النصور  ه��م:  العباس،  بن  خلفاء  من 
الهدي   ،)158  -136( الدوانيقي 
العبايس ) 158- 169(، الادي العبايس 
) 169- 170(، هارون العبايس)170- 

.)193
اإلمام  حياة  ف  الشيعة  من  طائفة  ذهب 
بأّن  القول  إل  السلم  عليه  ال��ص��ادق 
باعتباره  إسمعيل  ولده  بعده  من  اإلمام 
توف إسمعيل ف  لّا  الولد الكرب، ولكن 

حياة أبيه أنكروا وفاته ف بادئ المر، 
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يئسوا  ي��رزق، ولّ��ا  إّن��ه حي  وق��ال��وا: 
ابنه  بإمامة  القول  إل  ذهبوا  حياته  من 
سّموا  هنا  وم��ن  إسمعيل،  بن  حممد 

ب�اإلسمعيلية.
وذهب فريق آخر إل القول بإمامة عبد 
عليه  الصادق  اإلمام  ابن  الفطح  الل 

السلم عرفوا ب�الفطحية.
القول  إل  ذه��ب  آخ��ر  فريق  وهناك 
ال��ع��روف  جعفر  ب��ن  حممد  ب��إم��ام��ة 

ب�الديباج.
عليه  الكاظم  اإلم��ام  استشهاد  وبعد 
وفاته،  الشيعة  من  فريق  أنكر  السلم 
هذه  مهدي  وأّن��ه  يمت  »ل  وق��ال��وا: 
السابع،  اإلم��ام  عند  ووقفوا  الم��ة«، 
ول يؤمنوا بإمامة الرضا عليه السلم، 

فكرة  أن  ولري��ب  ب�الواقفية،  فعرفوا 
أساسيات  من  تعد  والقائمية  الهدوية 

الفكر اإلمامي.
الثورات الشيعية العارصة لإلمام

الثورات  السلم من  اإلمام عليه  عارص 
باستثناء   - تعترب  التي  فّخ  ثورة  الشيعية 
التاريية  عاشوراء - من أشّد الوادث 
بقيادة  وكانت  التشيع،  تاريخ  ف  إيلمًا 
عليه  الثنى  السن  بن  عيل  بن  السني 
والعروف  الل  عبد  بأيب  الكنى  السلم 
ب�صاحب فّخ، سنة 169 ه�  ضد الادي 
القريبة من مدينة  فّخ  العبايس ف منطقة 
لَّا  »إّنه  الكليني:  وروى  الكرمة.  مكة 
جاء  بفخٍّ  القتوُل  عيلٍّ  بن  السني  خرج 
َأبو  له  َفقال  السلم،  عليه  اإلم��ام  إل 
 : ع��هُ ودَّ حني  جعفر  بن  موسى  السن 
)أح��ّد(  ف��َأِج��دَّ  مقتوٌل  إِنَّ��ك  ع��مِّ  بن  يا 
اٌق يظهروَن إِيمنًا  اَب َفإِنَّ القوم ُفسَّ الرضِّ
ويسُتوَن رشكًا وإِنَّا لَلِ وإِنَّا إِليه راجعون 

َأحتِسُبُكْم عند اللَّ من ُعْصَبة«.
الوشاية باإلمام عليه السلم

الكاظم  اإلمام  أعداء  من  البعض  عمد 
والوشاية  )ع(  باإلمام  السعي  إل  )ع( 
من  بذلك.  إليه  ليتزّلفوا  هارون  عند  به 

عليه  اإلمام  بأن  هارون  أبلغ  َمن  هؤلء 
من  الطائلة  الم���وال  له  تبى  السلم 
ذلك  فأثار  اإلسلمية  الق��ط��ار  شّتى 
آخر  وفريق  هارون.  عند  القد  كوامن 
السلم  عليه  باإلمام  سعوا  هؤلء  من 
عليه  اإلمام  »إن  له:  فقالوا  هارون،  إل 
إل  ويكتب  ب�اخللفة،  يطالب  السلم 
إل  يدعوهم  اإلسلمية  القطار  سائر 
العباسية«،  الدولة  نفسه، ويّفزهم ضد 
ييى  ال��وش��اة  ه��ؤلء  طليعة  ف  وك��ان 
أخ��وة  أب��ن��اء  بعض  وقيل   - الربمكي 
اإلمام عليه السلم، فأثار هؤلء كوامن 
ومن  السلم.  عليه  اإلم��ام  عىل  القد 
هارون  حقد  ف  زادت  التي  السباب 
ف  وسببت  ال��س��لم  عليه  اإلم���ام  ع��ىل 
اعتقاله احتجاجه عليه السلم عليه بأّنه 
وآله  عليه  الل  صىل  العظيم  ب�النبي  أول 
أحد  فهو  السلمني،  مجيع  من  وسلم 
من  باخللفة  أحق  وإّنه  ووريثه،  احفاده 
السلم  احتجاجه عليه  غيه وقد جرى 
وآله  عليه  الل  صىل  النبي  مرقد  ف  معه 

وسلم.
وقد اعتقل اإلمام عليه السلم مرتني ل 
نعرف عن تاريخ الول منهم والدة التي 

قضاها عليه السلم ف السجن شيئًا، فيم 
وقعت الثانية سنة 179 هجرية وانتهت 
السجن  ف  السلم  عليه  اإلمام  بشهادة 

سنة 183هجرية .
كيفية شهادته

سبب  ف  ال��ب��اح��ث��ني  كلمة  اختلفت 
شهادته، فذهب مشهور الؤرخني إل أّنه 
مات مسمومًا عىل يد ييى بن خالد أو 

السندي بن شاهك .
أصحابه والرواة عنه

والرجالية  الديثية  الكتب  سجلت 
عنه  وال��رواة  أصحابه  من  الكثي  أسمء 
الفيد:  الشيخ  قال  حتى  السلم،  عليه 
وك��ان  عنه،  ال��رواي��ة  ال��ن��اس ف  »أك��ث��ر 
الل،  لكتاب  وأحفظهم  زمانه  أهل  أفقه 
القرآن«.فيم  بتلوة  صوتًا  وأحسنهم 
عنه  الرواة  عدد  الطويس  الشيخ  أوصل 
إل 272 راويا.، منهم: مّحاد بن عيسى، 
أبو  الكم،  بن  هشام  يقطني،  بن  عيل 
بن  الروي، صفوان  بن صالح  الصلت 

مهران، صفوان بن ييي.
المام  عن  الُسنة  اهل  علمء  قال  م��اذا 

الكاظم عليه السلم ؟ 

الطربي،  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  قال 
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التوىف سنة 310، ف تاريخ المم واللوك 
طبع دار العارف، ج8 ص177:

قال الربيع: رأيت الهدي يصيل ف هبو له 
أم  أهو أحسن  ادري  فم  مقمرة،  ليلة  ف 

البهو أم القمر أم ثيابه.
ان  عسيتم  )فهل  اآلية:  هذه  فقرأ  قال: 
وتقطعوا  الرض  ف  تفسدوا  أن  توليتم 

أرحامكم(.
يا  فقال:  ايل  والتفت  صلته  فتم  قال: 

ربيع.. احرض يل موسى بن جعفر.
قال: فاحرضته.

موسى  يا  وق��ال:  صلته  فقطع  ق��ال: 
ان  عسيتم  )فهل  اآلية:  هذه  قرأت  إين 
وتقطعوا  الرض  ف  تفسدوا  أن  توليتم 
أرحامكم(، فخفت أن أكون قد قطعت 

رمحك، فوثق يل انك ل خترج عيل.

قال: فقال: نعم، فوثق له وخّله«.
حاتم  أيب  بن  عبدالرمحن  حممد  أبو  قال 
التميمي  النذر  بن  إدري��س  بن  حممد 
النظيل الرازي، التوىف سنة 327ه�، ف 

كتابه )الرح والتعديل( ج8 ص139:
الكاظم(  الم��ام   ( عنه  أيب  سئل  ق��ال: 
ف��ق��ال: ث��ق��ة ص���دوق إم���ام م��ن أئمة 

السلمني«.

سنة  التوىف  الصفهاين  الفرج  أبو  قال 
356، ف كتابه )مقاتل الطالبيني(، طبع 

دار العرفة بيوت، ص499 � 505:
حدثنا ييى بن السن: كان موسى ابن 
جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث 
إليه بصة دناني، وكانت رصاره ما بني 
الثلثمئة إل الائتي دينار، فكانت رصار 

موسى مثل.

جعفر  ب��ن  يعقوب  أيب  ب��ن  أمح��د  ــال  ق
العبايس  الكتاب  واضح  بن  وهب  بن 
العروف  كتابه  ف  باليعقويب،  العروف 
اليعقويب صادر بيوت، صفحة  بتاريخ 

:415 � 414
الناس  أشد  بن جعفر من  وكان موسى 

عبادة.وكان قد روى عن أبيه.

موسى  سمعت  أس��د:  بن  السن  قــال 
بن جعفر يقول: ما أهان الدنيا قوم قط 
إّل هناهم الل إياها وبارك لم فيها، وما 

أعزها قوم قط إّل نّغصهم الل إياها.
قال الافظ أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب 
كتابه  ف   ،463 سنة  التوىف  البغدادي، 

تاريخ بغداد ، ج13 ص27 � 32:
اخربنا السن بن أيب بكر، اخربنا السن 

بن حممد بن ييى بن السن بن السن 
العلوي حدثني جدي قال: كان موسى 
من  الصالح  بالعبد  يّدعى  جعفر  بن 

عبادته واجتهاده.
عن  يبلغه  وك��ان  ك��ري��ًم،  سخيًا  وك��ان 
إليه بصة فيها  أنه يؤذيه، فبعث  الرجل 
ثلثمئة  الصر  يص  وكان  دينار،  ألف 
ثم  دينار  دينار، ومائتي  دينار، واربعمئة 
يقّسمها بالدينة، وكان مثل رصر موسى 
بن جعفر إذا جاءت اإلنسان الصة فقد 

استغنى.
اخربنا الوهري، عن حممد بن اسمعيل 
إل هارون  بن جعفر  بعث موسى  قال: 
ينقيض  انه لن  من البس رسالة كانت: 
عني يوم من البلء إّل انقيض عنك معه 
إل  مجيعًا  نقيض  حتى  الرخاء،  من  يوم 

يوم ليس له انقضاء يس فيه البطلون.
قال حممد بن عمر الزخمرشي، التوىف سنة 
ونصوص  البرار  ربيع  كتابه  ف   ،538

الخبار، ج1 ص315 � 316:
بن  الكاظم  لوسى  يقول  هارون  »كان 
جعفر: يا ابا السن حد فدك حتى أردها 
عليك، فيأبى، حتى الح عليه، فقال: ل 
أخذها إّل بحدودها، قال وما حدودها؟ 

بحق  ق��ال:  تردها،  ل  حددهتا  أن  قــال: 
الول  الد  أما  قال:  فعلت،  إّل  جدك 
هيه،  وقال:  الرشيد  وجه  فتغي  فعدن، 
وجهه،  فأربد  سمرقند،  الثاين:  والد 
وجهه،  فاسود  افريقيه،  الثالث  والد 
البحر مما ييل  وقال: هيه، والرابع سيف 

اخلزر وأرمينية.
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قال هارون: فلم يبق لنا يشء، فتحول 
ف جمليس.

قال موسى: قد اعلمتك أين إن حددهتا 
ل تردها.

قال مجال الدين أبو الفرج ابن الوزي، 
صفة  كتاب  ف  597ه����،  سنة  التوىف 
رقم   187  � ص184  ج2  الصفوة، 

:191
كان يدعى العبد الصالح لجل عبادته 
كريًم  وكان  بالليل،  وقيامه  واجتهاده 
حليًم إذا بلغه عن رجل أنه يؤذيه بعث 

إليه بمل.

كان  ب��غ��داد:  تاريخ  ف  اخلطيب  قــال 
موسى يدعى العبد الصالح من عبادته 
مسجد  دخ��ل  ان��ه  وروى  واج��ت��ه��اده، 
رسول الل)صىل الل عليه وآله( فسجد 
وهو  وس��م��ع  الليل  أول  ف  س��ج��دة 
عندي  الذنب  عظم  سجوده:  ف  يقول 
أهل  ي��ا  ع��ن��دك،  م��ن  العفو  فليحسن 
التقوى ويا أهل الغفرة، فجعل يرّددها 

حتى أصبح.
مرغيل  بن  يوسف  الدين  شمس  قــال 
التوىف  ال��وزي،  بن  بسبط  العروف 

اخلواص،  تذكرة  كتابه  ف   ،654 سنة 
ص312 � 315:

وانم سمي  وكان موسى جوادًا حليًم، 
الكاظم لنه كان إذا بلغه عن أحد يشء 

بعث إليه بمل.
حممد  الدين  شمس  عبدالل  أب��و  قــال 
سنة  التوىف  الذهبي  عثمن  بن  أمحد  بن 
ف  العتدال  ميزان  كتابه  ف  748ه���، 
نقد الرجال، ج4 ص201 � 202 رقم 

:8855
قال ابن أيب حاتم: صدوق امام من أئمة 

السلمني.

بن  أسعد  بن  عبدالل  بن  حممد  أبو  قال 
الكي،  اليمني  اليافعي  سليمن  بن  عيل 
م��راة  كتابه  ف  767ه����،  سنة  ال��ت��وىف 
النان وعربة اليقظان ف معرفة ما يعترب 

من حوادث الزمان، ج1 ص394:
السيد  »وفيها )أي: سنة 183ه�( توف 
جعفر  ولد  الكاظم  موسى  السن  أبو 

الصادق.
كبي  حليًم  ج��وادًا  عابدًا  صالًا  كان 
عرش  الثني  الئمة  أحد  وهو  القدر، 

العصومني ف اعتقاد المامية.

الدعو  الشبلنجي  سيد  الشيخ  ق��ال 
بمومن، ف كتابه نور البصار ف مناقب 

آل البيت الختار، ص148 � 152:
هو  الكاظم  العلم:  أه��ل  بعض  ق��ال 
الجة  الوح��د  القدر،  الكبي  اإلم��ام 
القاطع هناره صائًم،  قائًم،  ليله  الساهر 
عن  وت����اوزه  حلمه  ل��ف��رط  السمى 
عند  العروف  وه��و  كاظًم،  العتدين 
الل،  إل  ال��وائ��ج  بباب  ال��ع��راق  أه��ل 
به،  التوسلني  حوائج  لنجح  وذل��ك 

ومناقبه)ريض الل عنه( كثية شهية.
قال خي الدين الزركيل التوىف، ف كتابه 
العلم قاموس تراجم لشهر الرجال 
والستعربني  ال��ع��رب  م��ن  وال��ن��س��اء 
والسترشقني، طبع دار العلم للمليني 
السابعة  الطبعة  ل��ب��ن��ان،   � ب���يوت 

1986م، ج7 ص321:
حممد  بن  ال��ص��ادق  جعفر  بن  موسى 
الباقر، أبو السن، سابع الئمة الثني 
عرش عند اإلمامية، كان من سادات بني 
واحد  زمانه،  أهل  أعبد  ومن  هاشم، 
الشيعة  العلمء الجواد، وف فرق  كبار 
وفرقة  الهدي،  القائم  انه  تقول:  فرقة 
اخرى تسّمى الوافقة تقول ان الل رفعه 
إليه وسوف يرده، وسميت بذلك لهنا 
له  بعده،  بإمام  تأتم  ول  عنده  وقفت 
تأليف  من  صفحات  سبع  ط(  )مسند 

موسى بن ابراهيم الروزي«.
علمء  باقوال  الكاظم  المام  )الصدر 

السنة تاليف الشيخ حممد حسون(
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الفقهاء حصون االسالم
َأَبا  َزَة، َقاَل: َسِمْعُت  َعْن َعيِلِّ ْبِن َأيِب مَحْ
لم  َسِن ُموَسى ْبَن َجْعَفٍر ) عليه السَّ اْلَ
َعَلْيِه  َبَكْت  اْلُْؤِمُن  َماَت  »إَِذا  َيُقوُل:   )
تِي َكاَن َيْعُبُد  ْرِض الَّ اْلََلئَِكُة، َو بَِقاُع اْلَ
َكاَن  تِي  الَّ َمِء  السَّ اُب  َأْب��وَ َو  َعَلْيَها،   َ اللَّ
اإْلِْسَلِم  ِف  ُثِلَم  َو  بَِأْعَملِِه،  ِفيَها  ُيْصَعُد 
اْلُْؤِمننَِي  نَّ  ِلَ يَشْ ٌء،  َها  َيُسدجُّ َل  ُثْلَمٌة 
اْلُفَقَهاَء ُحُصوُن اإْلِْسَلِم َكِحْصِن ُسوِر 

اْلَِديَنِة َلَا«

البيع في الظالل غش
أبيع  كنت   : قال  الكم  بن  هشام  عن 
الَسابِرّي )الَسابِرّي : رضب من الثياب 
بفارس(  موضع  بَساُبور  ُتعمل  الرقاق 
الول  السن  أبو  يب  فمرَّ   ، الِظلل  ف 
لم ( � راكبًا � فقال يل  موسى ) عليه السَّ
: » يا هشام إن البيع ف الِظلل غش ، و 

الغش ل يل »  .

وقال )عليه السالم( : لبعض ولده: »يا 
بنّي إّي��اك أن ي��راك الل ف معصية هناك 
عنه��ا. وإّياك أن يفق��دك الل عند طاعة 
أم��رك هبا. وعليك بال��د. ول خترجّن 
الل  عب��ادة  ف  التقص��ي  م��ن  نفس��ك 
وطاعت��ه، فإن الل ل ُيعب��د حق عبادته. 
وإّياك والزاح; فإّنه يذهب بنور إيمنك 
ويس��تخّف مرّوتك. وإّي��اك والّضجر 
والكس��ل، فإهّن��م يمنع��ان حّظ��ك من 

الدنيا واآلخرة«.

وقال )عليه السالم( : »اجتهدوا 
ف أن يك��ون زمانك��م أربع س��اعات: 
ساعًة لناجاة الل. وساعًة لمر العاش. 
وس��اعًة لع��ارشة الخ��وان والثق��ات 
الذي��ن يعّرفونكم عيوبك��م ويلصون 
لك��م ف الباط��ن. وس��اعًة ختل��ون فيه 
للذاتك��م ف غي حم��ّرم وهبذه الس��اعة 
الث��لث س��اعات. ل  ع��ىل  تق��درون 

حتّدثوا أنفس��كم بفقر ول بطول عمر، 
فإّنه من حّدث نفسه بالفقر بخل. ومن 
حّدثها بط��ول العمر ي��رص. اجعلوا 
لنفس��كم حّظًا من الدني��ا باعطائها ما 
تش��تهي من ال��لل ومال يثل��م الرّوة 
وما ل سف فيه. واستعينوا بذلك عىل 
أم��ور الدين، فإّن��ه روى : ليس مّنا من 

ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه«.

وقال )عليه السالم( لفضل بن يونس: 
»أبل��غ خ��يًا وقل خ��يًا ول تكن اّمعة 
قل��ت: وما الّمع��ة؟ ق��ال: ل تقل: أنا 
م��ع الّناس وأنا كواحد م��ن الناس. أّن 
رس��ول الل)صىل الل عليه وآله(، قال: 
ي��ا أيا الناس إّنم مه��ا نجدان نجد خي 
ونج��د رش ف��ل يكن نجد ال��رّش أحّب 

إليكم من نجد اخلي.

تراث اهل البيت )عليهم السالم(
خاص عن اإلمام الكاظم ـ عليه السالم ـ 
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جودتها  حيث  من  بها  انفردت  التي  اخلدمية  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  م�ساريع  وتتواىل 
وحجمها وعدد امل�ستفيدين منها ، وهذه املرة كانت تو�سعة املخيم احل�سيني حمل انتباه االمانة 
العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة ، وبغية تهيئة م�ساحات وا�سعة تت�سع للماليني من الزائرين 
الزيارات  ومرا�سم  العبادات  الداء  الراحة  �سبل  كل  توفري  مع  واالجانب  والعرب  العراقيني 
تو�سعة  العقيلة ربط  ل�سحن  املنفذة  مع اجلهات  وباالتفاق  املقد�سة  العتبة احل�سينية  قررت 

املخيم احل�سيني ب�سحن العقيلة .

ربط توسعة المخيم الحسيني 
بصحن العقيلة زينَب )عليها السالم(

العطاء الحسيني
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حممد  الهندس  الستاذ  حتّدث  الهم  الرشوع  هذا  وعن 
حسن كاظم رئيس قسم الشاريع الندسية قائًل:

تم عقد عدة اجتمعات ف قسم الشاريع الندسية والفنية ف 
الهندسني الستشاريني  القدسة مع الخوة  العتبة السينية 

مساحة  عىل  السيني  الخيم  بناية  توسيع  موضوع  حول 
سيتضمن  حيث  مربع،  2200م��ت  قدرها  مضافة  جديدة 
طابق  اضافة  مع  مجيعها  الساحة  عىل  مسقفا  صحنا  الرشوع 
مع  للنساء  والنصفي  للرجال  الريض  يكون  بحيث  نصفي 

غرف ترشيفات وغرفة إدارية وأمانات.
 وعن طبيعة النقوش السلمية التي ستعتمد للمرشوع اجاب 
اللغة  نفس  إستخدام  العتبار  بنظر  اخذنا   كاظم:  الستاذ 
السلم(  )عليها  العقيلة  صحن  تصميم  ف  العتمدة  العمرية 
من حيث العنارص الزخرفية والقواس ورضورة ربط حماور 
التوسعة  ربط  ال  بالضافة  الصحون  فضاءات  بني  الركة 
وسيتم  السلم(،  )عليها  العقيلة  صحن  مع  للمخيم  الديدة 
البارشة بالعمل بعد إكمل كافة التصاميم الطلوبة )معمرية، 
لذا  المثل  النجاز  يقق  وبم  وكهرباء(  وميكانيك  إنشائية 

العلم التاريي.

العطاء الحسيني

اخذت  القدسة  السينية  للعتبة  التوسعة  مشاريع  ان  علم 
بالطابق  وب��دات  العامة  المانة  اهتممات  من  كبيا  حيزا 
مساحة  وعىل  الصحن  بتوسعة  م��رورا  والتسقيف  الثاين 
بنائية تقريبا 24000 مت مربع وبثلثة طوابق ، والن يري 
من  الول  الزء  انجز  الجة حيث  بانشاء سداب  العمل 
الهة الشملية والثاين من الهة الرشقية والن العمل جار 

من الهة الغربية .
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العطاء الحسيني

جهود حسينية خلف الكواليس

22



العطاء الحسيني

والرضورية  اخلدمية  الشاريع  اهم  من 
التي  الغاسل  هي  الكريم  للزائر  جدا 
قبل  سابقا   ، عنها  يستغنى  ان  ليمكن 
من  اخلدمة  هذه  كانت  الصنم  سقوط 
الزائر فتقوم  التي يعاين منها  العضلت 
خدمة  ف  بالسامهة  ال��ع��وائ��ل  بعض 
العداد  ان  ال  الجال  هذا  ف  الزائرين 
الليونية ليمكن للعوائل ان تستوعبها .

القدسة  السينية  العتبة  اقدمت  الن 
عىل انجاز اكثر من مرشوع خاص لذه 
للقيام  منتسبني  وتعيني  الهمة  اخلدمة 

عظيم  اجرها  يكون   التي  اخلدمة  هبذه 
ومن  رائعة  جهودا  يبذلون  فتاهم   ،
عىل  ويعملون  استنكاف  او  تكرّب  دون 
ثلثة حماور النظافة والطهارة والحافظة 
ويتحركون   ، الغاسل  موجودات  عىل 
عىل  ويتجولون  يراقبون  النحل  كحركة 
والممات  الصحية  والرافق  الغاسل 
 ، نظيفة  عليها  للمحافظة  باستمرار 
للمعقمت  استخدامهم  ذلك  ال  اضف 
ومن  الصحي  وال��ص��اب��ون  والشامبو 

افضل واجود النواع .

لنقول  الزائرين  للخوة  اشارة  لنا  وهنا 
يعني  المتلكات  هذه  عىل  الفاظ  ان 
الفاظ عىل اموال السني عليه السلم 
عن  ناهيكم  ه��ذا  ومنكم  لكم  وه��ي 
التعليمت التي تعلق عىل شكل لوحات 

غايتها ارشاد الزائرين .   
  نقولا وللسف الشديد نرى ف بعض 
سيكارته  يطفئ  من  هنالك  الح��ي��ان 
منهم  والبعض   ، ثقبا  فيحدث  بالباب 
انابيبها  او  مفتوحة  النفيات  يتكون 

عىل الرض. 
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خدمـــات متنوعـــة وجهود عظيمـــة تقدمها العتبة 
الحسينية المقدسة للزائرين على مدار العام 

املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  اخلدمية  الكوادر  توا�سل 
العام  مدار  على  للزائرين  احل�سينية  اخلدمات  تقدمي 

حتدث  التي  الدينية  املنا�سبات  خللالل  وخا�سة 
هذا  ويف  الللعللراق،  يف  املقد�سة  املللدن  مبختلف 

من  منت�سبا   )50( مللن  اكللر  توجه  ال�سياق 
العتبة احل�سينية املقد�سة اىل مدينة �سامراء 

)عليه  الهادي  علي  االمام  ا�ست�سهاد  ذكرى  قبيل 
ال�سالم( وامل�سادف 2 رجب من اجل تقدمي اخلدمات 

احل�سينية املتنوعة للزائرين ... 

طبيعة  ح��ول  اكثر  ال��ض��وء  ولتسليط 
حتدث  الزائرين  ال  القدمة  اخلدمات 
وفد  م��س��ؤول  دك��ة  اب��و  حممد  ال���اج 
الناسبات  ف  القدسة  السينية  العتبة 
تنفيذا  قائل:  »الح��رار«  لجلة  الدينية  
سمحة  ال��رشع��ي  ال��ت��ويل  لتوجيهات 
الشيخ عبد الهدي الكربلئي ، وتنسيقا 

توجه  العراق،  ف  القدسة  العتبات  بني 
ال  القدسة  السينية  العتبة  من  وف��د 
مدينة سامراء لتقديم اخلدمات التطوعية 
استشهاد  ذكرى  بمناسبة  الزائرين  ال 
وقد  السلم(،  الادي)عليه  عيل  المام 
استمرت  التي  اخلدمات  هذه  ضمت 
الصحية  النشآت  من  كل  ايام  ستة  لدة 

موزعة  منشآت  اربع  وعددها  التنقلة 
عىل عدة مناطق، كذلك توفي مركبات 
حتمل مياه الرشب توزع عىل الزائرين و 
ف  الوجودة  السينية   اليئات  الواكب 
سامراء، و نصب جمموعة من الخيمت  
مع  ايوائهم،  او  الزائرين  لس��تاح��ة 
اسعاف  ومركبات  طبية  مفارز  وجود 
يتاجها  التي  الطبية  الستلزمات  لتوفي 
ومن  الزيارة،  تأديته  اثناء  الكريم  الزائر 
السينية  العتبة  وفرت  المنية  الناحية 
 »id« القدسة جمموعة كبية من اجهزة
التفجرات(  و  السلحة  كشف  )جهاز 
الناطق الساسة و الهمة ف  وزعت ف 

الدينة.
ولن  بالقول:  حديثه  دك��ة  اب��و  وتابع 
الزائر   يتاجها  التي  الستلزمات  توفي 
يوكد  ما  دائ��م  التي  الهمة  الم��ور  من 

العطاء الحسيني

االحرار: ح�سنني الزكروطي
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ع��ام،  ك��ل  ف  ال��رشع��ي  ال��ت��ويل  عليها 
كبية  جمموعة  ايضا  الوفد  وف��ر  فقد 
الزائرين  نقل  اجل  من  الباصات  من 
القطع  مناطق  من  سامراء  ال  الوافدين 
و  العسكريني  لإلمامني  نقطة  اقرب  ال 

بالعكس. 
خدمات جديدة ومتنوعة

اخلدمة  تقديم  بعد  دك��ة:  ابو  واض��اف 
يستعد  س��ام��راء  مدينة  ف  السينية 
مدينة  ال  والتوجه  الرحال  لشد  الوفد 
اخلدمات  لتقديم  القدسة  الكاظمية 
المام  استشهاد  ذكرى  ف  الزائرين  ال 
يوم  ف  السلم(  الكاظم)عليه  موسى 
الركبات  ال  واض��اف��ة  رج���ب،   25
التنقلة والفارز الطبية وغيها  الصحية 
يوفرها  التي   السينية  اخلدمات  من 
هذه  ف  ستضاف  الزائرين  ال  الوفد 
اخلدمات  من  جديدة  جمموعة  السنة 
ف  للمفقودين  مراكز  توفي  ف  وتتمثل 
منطقتي الشوصة وساحة حممد الواد، 
ارش��ادي��ة)ارش��اد  مراكز  توفي  كذلك 
البطاقات  توزيع  ف  وتتمثل  التائه( 

عىل  والتوجيهية  الرش���ادي���ة 
السن،  وكبار  والنساء  الطفال 
ف  الخ��وان  مع  التنسيق  وبعد 
العتبة السينية  قسم الضيف ف 
كميات  توفي  سيتم  القدسة 
عىل  ت��وزع  الصمون  من  كبية 
السينية،  وال��واك��ب  اليئات 
نسأل الل العزيز القدير ان يوفقنا 
اخلدمة  ه��ذه  ف  الستمرار  ف 
خدمة  مجيع  يثبت  ان  و  الباركة 
السلم( عىل  البيت)عليهم  اهل 

هذه اخلدمة العظيمة.

العطاء الحسيني
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آي��ات  ب��ق��راءة  ابتدئت  الفل  فعاليات 
بينات من الذكر الكيم تلها عىل مسامع 
عيل  عبد  نافع  ال��اج  القارئ  الارضين 
ارواح  عىل  الفاحتة  سورة  قراءة  ذلك  تل 
بأنفسهم  ضحوا  الذين  العراق  شهداء 
وق��راءة  وقوفًا  والقدسات  الوطن  دون 
النشيد الوطني العراقي لتأيت بعدها كلمًة 
للمكفوفني  السني  اإلمام  معهد  إلدارة 
سامي  الستاذ  قدمها  البص  وضعاف 
جواد كاظم حتدث فيها قائًل:« بعد التحية 

سمحة  حتيات  للجميع  انقل  وال��س��لم 
التويل  الكربلئي  الهدي  عبد  الشيخ 
لميع  القدسة  السينية  للعتبة  الرشعي 
»الرؤية  دورة  عىل  والقائمني  الارضين 
البديلة« والستفيدين عىل وجه اخلصوص 
، كم تعلمون ان رشية الكفوفني رشية 
معروف  ماهو  بسبب  ومهمشة   مظلومة 
التي  الوض���اع  وه��ي  ال  الميع  عند 
للجميع  حق  العلم  ولن  العراق  هبا  يمر 
انطلقت  الم��ر  هذا  من  احد  يستثن  ول 

التي  الطيبة  الهود  وان  الباركة  دورتكم 
وهي  الكفوفني  لرشية  خدمة  قدمت 
اخلطوة  وهي  طيبة  لرض  صالة  ب��ذرة 
مع  السي  نكمل  ان  نستطيع  لكي  الول 

بقية مراحل تعليم الكفوفني«.
واض���اف ك��اظ��م ق��ائ��ًل:« ه��ذه ال���دورة 
ال���دارس  للمكفوف  اب��ج��دي��ات  تعترب 
والسلوك  والسي  برايل  طريقة  فيها  تعلم 
برايل هي  الناطق وتعد طريقة  والربنامج 
ستعقبها  الل  شاء  وان   ، للمكفوفني  الم 

شـــهدت قاعة مديرية الشـــباب والرياضة ،في محافظة المثنى، صباح يوم األحد الموافق 2018/3/25 ، إقامة حفل 
تخرج اكثر من 30 كفيفا وكفيفة لدورة »الرؤية البديلة » التي نظمها مركز الهدى للدراسات الثقافية برعاية العتبة 
الحســـينية المقدسة والذي تعلم فيها المستفيدون القراءة والكتابة بطريقة برايل واستخدام الحاسوب بواسطة 

البرنامج الناطق ومهارات السير والسلوك.

وسط اجواء يسودها الفرح واألمل احتضنتها محافظة المثنى
إقامة حفل تخرج طالب دورة الرؤية البديلة من المكفوفين والمكفوفات

26



العطاء الحسيني

العتبة  برعاية  لحقة  اخ��رى  خطوات 
إلفتتاح  السعي  وهي  القدسة  السينية 
التلميذ  يستقطب  متخصص  معهد 
من  التخرج  ويمنح  الع��مر  وبمختلف 
من  هبا  العتف  البتدائية  الشهادة  العهد 
بمعهد  اسوًة  العراقية  التبية  وزارة  قبل 
اإلمام السني » عليه السلم« للمكفوفني 
وان  القدسة  كربلء  ف  البص  وضعاف 
مبادرتكم هذه هي الثانية بعد ان سبقتكم 

بذلك حمافظة واسط«. 
لفتًا بالقول :« بتوجيه من سمحة الشيخ 
الرشعي  التويل  الكربلئي  الهدي  عبد 
ان  عىل  نعمل  القدسة  السينية  للعتبة 
حمافظاتنا  كل  ف  معهد  هنالك   يكون 
البيبة وسيكون للمثنى نصيب ف ذلك«.
الثنى  جاءت بعدها كلمة لستشار حمافظ 
انطلقًا  فيها:«  قال  سعد  كريم  الستاذ 
فسيى  اعملوا  )وق��ل  تعال  قوله  م��ن 
ليس  والؤمنون«  ورسوله  عملكم  الل 
القدسة  السينية  العتبة  عىل  بالغريب 
رغم  مهمة  م��ب��ادرات  هكذا  مثل  اقامة 
بلدنا  هب��ا  يمر  التي  القاسية  ال��ظ��روف 
وتارة  اليتام  ترعى  تارة  فنراها  العزيز 
الكفوفني  واليوم  الرحى  ترعى  اخرى 
الذين  الغيارى  العتبة  لرجال  فمبارك 
وضعوا خدمة الوطن وشعبِه اوًل وكانت 
رسالتهم ومهمتهم الول اخلدمة ،ونحن 
بعض  لدينا  ان  نعتف  حملية  كحكومة 
التقصي وهذا التقصي له اسبابه قد يكون 
احدها هو الزمة الالية التي يمر هبا البلد 
والرب ضد داعش وعصاباته التكفيية 

هو سببًا اخرًا«.
الرشية  ه��ذه  ق��ائ��ًل:«  سعد  واض���اف 
الل  بفضل  البص  نعمة  الل  حرمها  التي 
كثيٍة  نعٍم  من  يرمها  ل  العتبة  ومساعي 
لزجها  جاهزة  الرشية  هذه  من  لتجعل 
لذلك   ، العراقي  الجتمع  مع  وتكييفها 
حمافظ  والسيد  الحلية  الكومة  بإسم 
والمتنان  والتقدير  بالشكر  اتقدم  الثنى 
قدموه وسيقدمونه خدمة لرشية  ما  عىل 

الكفوفني«. 
اما كلمة مركز الدى للدراسات الثقافية 
قال  الابري  حممد  الستاذ  قدمها  التي 
فيها:« بعد التحية والسلم بتوفيق من الل 
السينية  العتبة  وبرعاية  وتعال  سبحانه 
القدسة ُوفق مركز الدى بإقامة دورة هي 
الهم من بني الدورات وهي دورة الرؤية 
البديلة خدمة لرشية الكفوفني والرشوع 
ان شاء الل متجه برؤية إلفتتاح اول معهد 

السينية  العتبة  برعاية  الثنى  حمافظة  ف 
 ، للمكفوفني  المم  لصحاب  القدسة 
ان عدد الشاركني ف الدورة التي نحتفي 
بتخرجها اليوم قد تاوز الثلثني مكفوفا 
الستفيدين  نقل  عاتقه  عىل  الركز  واخذ 
من وال مدرسة الناهل القامة فيها الدورة 
واستمرت لربعة عرش يومًا باستنفار عام 
كوادر  قبل  من  طيبة  ومساندة  للجهود 
معهد اإلمام السني للمكفوفني وضعاف 
ان  وليفوتني  الدورة  إقامة  طيلة  البص 
الدوائر  اغلب  ال  الزيل  بالشكر  اتقدم 
الساندة  والهات  الحافظة  ف  الكومية 
القدسة  السينية  والعتبة  الحافظة  داخل 
مدرسة  وادارة  اخل��ص��وص  وج��ه  ع��ىل 

الناهل الهلية للبنني والبنات ».
حرضه  الذي  الفل  ان   : بالذكر  الدير 
اكاديمية ورسمية قد صاحبه  شخصيات 
ابرزها  كان  الهمة  الفعاليات  من  العديد 
الدورة  لستفيدي  مسحي  عرض  تقديم 
العديد  محل  عيل(  ابو  )قهوة  عنوان  حتت 
معهد  اف��ت��ت��اح  بينها  م��ن  ال��ط��ال��ب  م��ن 
ومشاركة  السموة  مدينة  ف  للمكفوفني 
طيبة للمتميزة الستفيدة نور طالب الفرايت 
للجهة  وامتناهنا  شكرها  عن  فيها  عربت 
مشاريع  هكذا  لثل  والقائمة  الراعية 
اخلتام  وف  الكفوفني  رشية  ختدم  مهمة 
التقديرية  الشهادات  من  عدد  توزيع  تم 
لعدد من الشخصيات السامهة ف إنجاح 

الدورة ومن بينها ادارة العهد ».
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التقت  الوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
 ) طعمة  آل  ميفت  الح����رار)   جملة 
الرش��اد  مركز  ف  الداري���ة  العاونة 
القدسة  للعتبة السينية  التابع  السي 
التويل  من  بتوجيه    « قائلة  حتدثت   :
الرشعي للعتبة السينية القدسة سمحة 
لركز  الكربلئي  الهدي  عبد  الشيخ 
اللول  اي��اد  عىل  السي  اإلرش���اد 
السية  الياة  تعتض  التي  للمشاكل 
ومن خلل تواصله البارش مع الزواج 
الحيان  من  كثي  ف  يعجزون  الذين 
والعمل  الزوجية  مشاكلهم  حّل  عن 
الطلق«،  حالت  بعض  إصلح  عىل 
أياَم  د  حدَّ السي  »الرش��اد  ان  مبينة 
الول  السبت  بني  ع��ًة  م��وزَّ الشاهدة 
ثلث  ول��دة  شهر  ك��ّل  م��ن  والثالث 
  « مضيفة   ، السيني  الائر  ف  ساعات 
الركز  يستقبلها  التي  الالت  عدد  ان 
مبينة«   ، عوائل   )305( ال  وصلت 

يقع  الشاهدة  عن  السؤول  الكادر  ان 
ف  التنازعة  الطراف  هتدئة  عاتقه  عىل 
النصح  وتقديم  لا  الخصصة  الي��ام 
اقناع الطفال  والرشاد كم يشارك ف 
بعد  معهم  والتحدث  ذويم  لشاهدة 
ال  ال���الت  بعض  ف  يصل  ف���راق 

سنوات ، موضحة » بجهود قسم حفظ 
ف  الول  الي��ام  ومنذ  متكنا  النظام  
ومشاركتهم  الشاهدة  برنامج  مبارشة 
الطراف  بني  والتدخل  لنا ف الضور 
بينهم  التنازعة ف حالة حدوث شجار 
عىل  الحافظة  ف  الكبي  الدور  لم  كم 

تحّول الكثير من األطفال إلى ضحايا النفصال الوالدين ورغبة كل منهما في االنتقام من اآلخر ويستخدم العديد 
من األولياء أطفالهم كوسيلة لالنتقام من الطرف اآلخر دون مراعاتهم لمصلحتهم, خاصة وأن هذا التصرف تنتج 
عنه مشاكل نفسية تؤثر سلبا على الطفل في المستقبل، لذلك يسعى االرشاد االسري في العتبة الحسينية المقدسة 
الى حل المشـــاكل الزوجية من خالل حاالت المشـــاهدة في الحائر الحسيني الشريف  بين اآلباء واالبناء والوقوف 

على أسباب الطالق ومشكالته، باالتفاق المباشر مع محكمة  ودائرة التنفيذ في كربالء .

العطاء الحسيني

اإلرشاد االسري في العتبة الحسينية 
يهيء مكان للقاء المطلقين بابنائهم وينجح بتوفير بيئة صحية لألطفال

صر 
ن ن

سي
 ح

ار :
حر

 اال

28



خروج  وع��دم  القاعة  داخ��ل  النظام 
الطفال ال بعد انتهاء الوقت الخصص 
للمشاهدة او حصول الوافقة من الهة 

الاضنة للخروج مع الهة الخرى.
وأضافت طعمة » ان الرشاد السي 
الجتمع  ف  النسانية  ال��الت  يتابع 
وجدنا كثية  هي حالت الطلق وهي 
بسبب  الجتمع   عىل  خطي  تزايد  ف 
وتدخل  المر  بداية  ف  الختيار  سوء 
باإلضافة  الزوجني  بني  اخرى  اطراف 
ت  أدَّ والتي  كثية   اخرى  اسباب  ال 
تأثَي  ونجد  التمية   النتائج  هذه  إل 
اُلم  تعامل  عىل  واضًحا  الطلق  حالة 
تكوين  عىل  السلبية  وآثاره  البناء  مع 
الركز  ر  ق��رَّ لذلك  الطفل  شخصّية 
الطراف  استدعاء  طريق  عن  التدّخَل 

ه  التنازعة ال الركز وحلَّ ما يمكن حلجُّ
من نزاعات بينهم  مشية ال ان الركز 
الطلق  ح��الت  من  الكثي  استقبل 
الرش��اد  ولذلك  الزوجية  والشاكل 
خطوات  عاتقه  ع��ىل  اخ��ذ  السي 
حياة  وت��وف��ي   ) ال��زوج��ني   ( اص��لح 
اسباب  والوقوف عىل  افضل لألطفال 
وحرصت  لا  حلول  واي��اد  الطلق 
خلل  من  القدسة   السينية  العتبة 
تنظم  ان  عىل   السي  الرش��اد  مركز 
والبناء  الب��اء  بني  الشاهدة   حالت 
وبالتفاق مع الحكمة  ومديرية التنفيذ 
حتديد  عىل  والعمل  القدسة  كربلء  ف 
ايام الشاهدة بني السبت الول والثالث 
ف  ساعات  ثلث  ولدة  شهر  كّل  من 
الائر السيني من اجل اياد توافق ف  

الزوجني مع مستقبل  الرؤى والفكار 
البناء لهنم بحاجة ال عطف الوالدين 
وان يروا والديم  ف صورة راقية حتى 

ينعكس ذلك عىل نفسيتهم ..
مشية ال ان القوانني والتعليمت التفق 
عليها ف برنامج الشاهدة هي:  رضورة 
التخاصمة  الطراف  قبل  من  اللتزام 
سواء  للمشاهدة  الخصص  بالوقت 
ث���لث س��اع��ات  أو  أك���ان س��اع��ت��ني 
وال��ض��ور ب��ال��وق��ت ال��ح��دد وع��دم  
و   ، واه��ي��ة  وأع���ذار  بحجج  التأخي 
فقط  العني  بالشخص  الشاهدة  حص 
تبلغ  أن  الحكمة  عىل   ، الب(  )وهو 
الطلقني   ( العلقة  ذوي  الشخاص 
للمشاهدة  اللئم  بالكان   ) والطلقات 
وفق رغبتهم وعدم اكراههم  للمجيء  

ال مركز الرشاد السي ال برغبتهم ، 
أما اذا شاءوا الضور ال العتبة الطهرة 
فعليهم الحتكام التام للنظم والقوانني 
لقدسيتها  واخل��ض��وع  فيها  ال��س��ائ��دة 
يكون  ان  ع��ىل  والت��ف��اق   ، الطلقة 
الول  السبت  اي��ام  الشاهدة  موعد 
وحاليًا  حصًا  شهر  كل  من  والثالث 
لميع  ويمكن  رسمية  عطلة  لكونه 
وهذا  الشاهدة  ال  الضور  الط��راف 
التفاق يكون ملزما به حتى اصحاب 
ان  عىل  تنص  والتي  السابقة  القرارات 
الول  اليوم  ف   يكون  الشاهدة  موعد 
لئحة  وضع    ، ومنتصفه  الشهر  من 
بتعليمت الشاهدة لتدارك الشكالت 
قاعة  ف  تعليقها  ويتم  فيها  الاصلة 
الصاحبة  موضوع  الغاء  و   ، الشاهدة 
والقصود به ) اصطحاب الطفال من 
الشاهدة  قاعة  ال خارج  والدهم  قبل  
و   ، قبل مركز الرش��اد السي  ( من 

اذا كان لدى احد الطراف عذر لعدم 
او  مرض  او  لسفر  اكان  سوء  الجيء 
يكون  الضور  من  يمنعه  ظ��رف  أي 
بالتفاق بني الطرفني التنازعني  وبعلم 
الطرف  وع��ىل  ارشاف���ه   وحت��ت  الركز 
عذره  كان  اذا  الضور  عن  التخلف 
مرضا فيجب عليه احضار  تقرير طبي  
يوضح هذا المر او سفرا يكون بكتابة 
فيها،  يعتذر  التي  ال��رات  بعدد  تعهد 
للمشاهدة  اضافية  قاعة  ختصيص  و 
ف  حاليا  الوجودة  للقاعة  باإلضافة 
الائر السيني الطهر  لني النتقال ال 
الرجال  عن  النساء  لفصل  اخر  مكان 
وتسليم الطفال آلبائهم وعدم تدخل 
بني  الجيء  ف  عنها  ينوب  من  او  الم 
الخصص  الوقت  ف  واطفالم  الب��اء 
احد  اع��ت��داء  ح��ال  ف  و  للمشاهدة، 
طرف الشاهدة عىل احد منتسبي العتبة 
السينية القدسة او كادر مركز الرشاد 

بالتعليمت  اللتزام  عدم  او  السي 
الشاهدة  الغاء حق  يتم  اعله  الذكورة 

له فورًا ...
الشاهدة  ان  زي��ن��ب(  )ام  قالت  فيم 
امانًا  اكثر  القدسة  السينية  العتبة  ف 
الضغط  ختفيف  عىل  وتساعد  لألطفال 
عىل نفسيتهم وما يص القانون العراقي 
مصاحبة  مع  لطفال  ضمنا  يعطي  ل 
الطفال مع )  الب او الم ( والقانون 
قبل  من  الطفال  الشاهدة  فقرة  وضع 
 « مبينة  عليه   الجة  القى  هو  الب 
الدراسة ف  الطفال ف جمال  المد لل 

الراتب الول ف كربلء القدسة .
الرش��اد  مركز  ان  بالذكر  وال��دي��ر 
يتم  السينية  للعتبة  التابع  السي 
وإلرش���اد  اخل��دم��ات  اف��ض��ل  بتقديم 
لتستطيع  العراقية  الس  مجيع  وتوعية  

مواجهة الصعاب التي تعصف هبا ..
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وزير  الشكري  عيل  الدكتور  زيارة  اثناء 
الشهداء  سيد  لجمع  السابق  التخطيط 
عليه السلم وحضوره ضمن دورة بنك 
الرجال التي يقيمها قسم الوارد البرشية 
التقى به مراسل جملة الحرار لبيان رايه 
صاحب  باعتباره  العتبة  مشاريع  حول 
القدستني  العتبتني  مع  اي��ايب  موقف 
فتحدث قائل ان »نجاح مشاريع العتبة 
الجالت  مجيع  ف  القدسة  السنية 
والتعليمية  والتبوية  والصحية  اخلدمية 
واجهت الكثي من العقبات والعوقات، 
ف  العصا  وض��ع  ح��اول  م��ن  وهنالك 

عجلة الشاريع«، مبينًا، انه »منذ ان كنت 
العتبة  مع  متواصل  التخطيط  وزارة  ف 
الول  الخططات  اجل  من  السينية، 
من  الكثي  ووضعت  الفرنسية  للرشكة 

العقبات لعدم تنفذ مرشوع الطار«.
عقد  توقيع  اشكالية  »انتهت  وأضاف، 
الستثمر الطار خلل هذا السبوع من 
واستأنف  للستثمر  الوطنية  اليئة  قبل 
مطار  يكون  وسوف  بالرشوع،  العمل 
الطارات  لكل  نموذجا  القدسة  كربلء 
ال��رشوع  »ه��ذا  ان  م��ؤك��دًا  العراقية«، 

سيى النور ف وقت قيايس«.

من  »بالرغم  ان  ال  الشكري،  واش��ار 
السينية  القدستني  العتبتني  مشاريع  ان 
والعباسية، واجهت الكثي من العقبات 
والعاملني  العليا  الدارة  عزيمة  ولكن 
ان  كفيلة  للمشاريع  الستمرة  والتابعة 

تذلل كل هذه العقبات«.
العتبة السينية القدسة  علم ان مشاريع 
بني النجزة وقيد النجاز والستحدثة قد 
تاوزت الئة مرشوع واغلبها ان ل تكن 

كلها خدمية تعاونية للمواطنني .

النائب علي الشكري: ان مشروع مطار كربالء الدولي سيرى النور
 في وقت قياسي باذن اهلل  

مطار كربالء نموذج للمطارات العراقية
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ال��دويل  ك��رب��لء  م��ط��ار  م���رشوع  يعترب 
ف  والطموحة  الريئة  الشاريع  م��ن 
ال��ذي  التصميم  ك��ون  ذل��ك  ال��ع��راق، 
 Aeroports de Paris قدمته رشكة 
تعرف  والتي  الفرنسية،    Ingenierie
بالسبان  أخذ  قد   ،ADPI اختصارًا 
مطار  ه��ك��ذا  مثل  ال  النطقة  ح��اج��ة 
الناسبات  ف  الليوين  الدفق  يستوعب 
مدينة  تشهدها  التي  الكربى  الدينية 
هذا  وسيكون  سنويًا،  القدسة  كربلء 
من  للوافدين  كربى  تفويج  نقطة  الطار 
ومنطقة  ال��وار  ودول  اخلليج  بلدان 
وأمريكا  أورب��ا  ودول  الوس��ط  الرشق 

واستاليا. 
وبعد التوكل عىل الل، شّمرت رشكة طيبة 
كربلء التي تشكلت من رشكة خيات 
السينية  العتبة  ال  التابعة  السبطني 
عن  للستثمر  الرضا  وجمموعة  القدسة 
العقبات  تذليل  مهمة  وتولت  ساعدها 
يدم  الذي  اليوي  الصح  هذا  إلنشاء 
الشهداء  سيد  لعشاق  وُي��َي��سِّ  النطقة 
سعة  السلم(  )عليه  السني  اإلم��ام 
ال��ق��دس، وقد  ال��رضي��ح  ال  ال��وص��ول 
بتأريخ  للمرشوع  الساس  حجر  وضع 
هدير  وأخ��ذ   2017 الثاين  كانون   23
صحراء  صمت  يمزق  العمل  آليات 
أضخم  ال  القفر  ه��ذا  ليحيل  كربلء 

مرشوع عمل ينبض بالياة ليًل وهنارًا.
عن  الساسية  التفاصيل  بعض  ولعرفة 
من  سينشط  ال��ذي  اليوي  النشأ  هذا 
اقتصاد النطقة ويوفر اآللف من فرص 
هذه  تستعرض  وال��وظ��ائ��ف،  العمل 
عن  يعلمه  أن  القارئ  يريد  ما  السئلة 

هذا الرشوع.
كربلء  لطار  الكلية  الساحة  تبلغ  كم 

الدويل؟
متًا  كيلو   9 ح��وايل  الطار  ط��ول  يبلغ 
مساحة  ليشكل  متًا  كيلو   5 وبعرض 
إمجالية تبلغ حوايل 45 كيلو متًا مربعًا، 

أي ما يعادل 18,000 دونًم.
 ما مدة إنجاز الرشوع؟ 

الطار ستكتمل  إنشاءات  إن  الؤمل  من 
ف النصف الثاين من عام 2019.

كربلء  لطار  التحتية  البنى  أهم  هي  ما 
الدويل؟

الطار  بنى  تستوعب  أن  الخطط  من 
التحتية للجزء الول من الرحلة الول 
 3 قرابة  له  الول  التشغيلية  السنة  أو 
إل  وباإلضافة  سنويًا،  مسافر  مليني 
مبنى صالة السافرين بمساحة 45,000 

متًا مربعًا تقريبًا.
التحتية  البنى  منشآت  العديد  هنالك 
الطفاء،  )حمطة  مثل:  الساندة،  اخلدمية 
الرشطة  مركز  المنية،  التفتيش  نقاط 
مركز  الت��ص��الت،  مركز  وال���مرك، 

طبي، برج الراقبة مع البنى الفني(.
ما هو طول الدرج؟

 يبلغ طول الدرج 4,500 متًا  بعرض 
سيكون  الطريق.  أكتاف  مع  م��تًا   75
فيه  بم  الدويل كبيًا  مدرج مطار كربلء 
الطائرات  أكرب  الكفاية لستيعاب حتى 
 800-380 أي  إيرباص  مثل  التجارية 

وبوينغ 747-8ف/-8.
برشكات  الستثمرة  الهة  استعانت  هل 

مقاولت؟ 
إنشائية  أعمل  ف  بديي  الوضوع  هذا 
ضخم  حيوي  بمنشأ  فكيف  صغرى 

رشكة  من  أكثر  حاليًا  تنفذ  الطار.  مثل 
التابية  مقاولت أعمل الفر والتسوية 
السافرين  وصالة  الربج  ركائز  وصب 
وبقية النشآت اليوية ف الطار وبشكل 
تتابعي، وهنالك خدمات أخرى مقدمة 
أمن  خدمات  مثل  أخرى  رشكات  من 
الندسية  الستشارة  وخدمات  الوقع 

واخلدمات اللوجستية الخرى.
مع تقّدم العمل سيكون هناك العديد من 
سيضطلعون  الذين  الثانويني  القاولني 
بالعمل التالية التي قسمت ال :- )بناء 
التحتية  البنى  إنشاء  الوية،  النشآت 
الوية  الركة  مراقبة  ب��رج  الرض��ي��ة، 
المح��ال  مركز  العلوماتية،  والنشأة 
صالة  اإلس��ن��اد،  م��راف��ق  الكهربائية، 

السافرين(.
ف  الخ��رى  التميزة  اخلصائص  هي  ما 

مطار كربلء الدويل؟
ف  الوية  الركة  مراقبة  برج  سيكون 
 65 طوله  والبالغ  الدويل،  كربلء  مطار 
متًا، أّوَل علمٍة بارزٍة تلوح ف الفق ال 
الليلية من  السافرين. وستضفي اإلنارة 
السمء  عنان  ال  ترتفع  والتي  الربج  قبة 
منظرًا مهيبًا، وهذه اإلنارة التي تنعكس 
مجالية  مسحة  تضيف  القبة  زجاج  عىل 

معربة.

 ماذا تعرف عن مطار كربالء الدولي؟ 
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ف بياٍن صادر عن هيئة الستثمر ورشكة 
ذك��ره  م��ا  ع��ىل  للرد  السبطني  خ��يات 
كربلء  حمافظ  الطريي  عقيل  السيد 
بتاريخ  آسيا  قناة  مع  الخ��ي  لقائه  ف 

2018/3/22، نوّد بيان اآليت :- 
الدويل )  1.    أن مرشوع مطار كربلء 
الدويل(  الوسط  الفرات  مطار  مرشوع 
قرارات  بموجب  للستثمر  عرضه  تم 
لسنة   )313  ( الرقمة  ال��وزراء  جملس 
و404   2009 لسنه  و309   2009
تم  ذل���ك  ع��ىل  وب���ن���اًء   2014 لسنه 
بتاريخ  استثمرية  كفرصة  عنه  العلن 
النقل  وزارة  قبل  من   2013/3/22
للستثمر  الوطنية  اليئة  قبل  من  وليس 

بصورة منفردة .
الرشوع  احالت  التي  الهة  ان       .2
النقل  وزارة  هي  السينية  العتبة  ال 
وذلك  للنشاط  النظمة  الهة  بصفتها 
الوقعة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ب��م��وج��ب 
القدسة  السينية  العتبة  وب��ني  بينها 
باعتمد   2014/12/25 ب��ت��اري��خ 
الدويل  كربلء  لطار  كمستثمر  العتبة 
للستثمر  الوطنية  اليئة  دور  وج��اء   ،
بمنح  الختصة  الكومية  الهة  بصفتها 
قانون  بموجب  الستثمرية  الج��ازات 
العدل   2006 لسنة   13 رقم  الستثمر 
والتي قامت بدراسة امكانات الرشكات 
للمرشوع  منفذة  تكون  ان  طلبت  التي 
بالتنسيق  والالية  الفنية  مقدرهتا  وتقييم 
مع العتبة السينية القدسة واطلع وزارة 
الحافظة  ف  الحلية  والكومة  النقل 
جمموعة  اختيار   تم  ذل��ك  ض��وء  وف   ،
الرشكات  من  وعدد  للستثمر  الرضا 
كرشيك  الطارات  بناء  ف  التخصصة 
الج��ازة  منح  ليتم  ال��رشوع  تنفيذ  ف 
رقم  حتت  الهات  هذه  ال  الستثمرية 

ف   ورد  ب��م  عمل   )  2017/  120(
مذكرة التفاهم ف اعله ومتطلبات منح 
القانون  ف  الواردة  الستثمرية  الجازة 
اضافة لكون الرشكات التي تم اختيارها 

هي افضل من غيها ف هذا الجال . 
الحافظ  السيد  ان  ال  الش��ارة  وت��در 
كان من الارضين ف الجتمع اخلاص 
ال  بالضافة  ال��رشك��ات  ه��ذه  بتقييم 

ممثلني ف جملس الحافظة .
العقد  توقيع  ع��دم  م��ن  بالرغم      .3
لا  صدرت  التي  الهة  مع  الستثمري 
بارشت  قد  اهنا  ال  الستثمرية  الجازة 
لصداقيتها  ت��اك��ي��دا  ال���رشوع  بتنفيذ 
التوقيتات  ف  ان��ج��ازه  عىل  وحرصها 
 )21( بحدود  مبلغًا  وانفقت  العينة 
العقد  ت��وق��ي��ع  ل��غ��اي��ة  دولر  م��ل��ي��ون 
كربلء  بمطار  اخل���اص  الس��ت��ث��مري 
من   2018/3/11 بتاريخ  ال���دويل 
ال��ذي  للستثمر  الوطنية  اليئة  قبل 
العالية  الرشكات  افضل  اختيار  راعى 
الستشاريني  وافضل  التنفيذ  لغراض 
اشتط  كم  الراقبة  لغراض  الدوليني 
الصممة   )ADPI( لرشكة  دور  وجود 
والتي  الرشوع  تنفيذ  الطارعند  لرشوع 
 2018/2/20 بتاريخ  الرشوع  زارت 
العمل  لدية  ارتياحها  اب��دت  والتي 

النفذ عىل الرض. 
مع الشارة ال ان جملس حمافظة كربلء 
قد اشاد بجهود اليئة الوطنية للستثمر 
وجدية الرشكة النفذة نظرًا لتقدم العمل 

ف الرشوع .
4.    وردت ارقام ومعلومات غي دقيقة 
ف حديث السيد الحافظ من حيث عدد 
اذ  الطار  سيستوعبهم  الذين  السافرين 
وفقا  استيعاهبا  العداد سيكون  ان هذه 
يعيق  ل  وبشكل  الرشوع  تنفيذ  لراحل 
من دخول الطار حيز التشغيل التجاري 

ضمن الدول الزمني الحدد  .
5.    لقد كانت اليئة الوطنية للستثمر 
العليا  الهات  مع  مستمر  تواصل  عىل 
اضافة   ، رقابية  ام  تنفيذية  اكانت  سواء 
النقل والكومة  وزارة  تواصلها مع  ال 
وان  القدسة  كربلء  حمافظة  ف  الحلية 
جملس  ف  الستثمر  عىل  الرقابة  لنة 
زي��ارات  لديا  القدسة  كربلء  حمافظة 
اخرى  جهة  ومن   ، العمل  لوقع  دورية 
اطلع  كان عىل  النقل   وزير  السيد  فان 
العقد  وتوقيع  الج��ازة  منح  بمراحل 

الستثمري .
من  فيه  نستغرب  الذي  الوقت  وف  اننا 
السيد  قبل  من  التصيات  هذه  اطلق 
الحافظ دون ان تكون مستندة ال دليل 
او  للستثمر  الوطنية  للهيئة  خماطبة  او 
رأي  بيان  او  بالتحفظ  السينية   العتبة 
تتبعها  كانت  التي  للجراءات  خمالف 
ومنح  ال��ت��ف��اوض  ف��تة  ط���وال  اليئة 

الجازة وتوقيع العقد .
الفعيل  دوره  ل��مرس��ة  ن��دع��وه  ف��ان��ن��ا 
سواء  الرسمية  القنوات  وفق  بالتواصل 
لكونه  السينية  العتبة  او  اليئة  م��ع 
بشكل  العراقي  الواطن  يدم  مرشوع 
من  بدل  خاص  بشكل  والحافظة  عام 
اختاذ العلم كوسيلة للتعبي عن مايراه 
حكومية  جهات  وب��ني  بينه  خلفات 

خمتصة.. مع التقدير.

بيان صادر عن هيئة اإلستثمار الوطنية وشركة خيرات السبطين
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العتبة الحسينية تنظم محاضرات للشباب تبين خاللها 
خطورة ظاهرة االلحاد 

اقامت �سعبة التدريب والتطوير التابعة لق�سم املوارد الب�سرية يف العتبة احل�سينية املقد�سة، وعلى 
قاعات مدار�س الوارث حما�سرات تنموية تبني خطورة االحلاد والتاأثر به.

وحتدث السيد »حممد الكناين« مسؤول 
شعبة التدريب والتطوير ف قسم تطوير 
قائل:  »الحرار«  البرشية لجلة  الوارد 
احدى  من  الد  كيفية  مناقشة  »هبدف 

ال��ظ��واه��ر اخل��ط��ية ال��وج��ه��ة صوب 
شعبة  نظمت   الس��لم��ي  الجتمع 
التي  حم��ارضهت��ا  والتطوير  التدريب 
محلت عنوان: )اللاد بنظرة خمتلفة(«.

مؤكدا بأن »منذ اربعة اعوام اخذ قسم 
التطوير ف العتبة السينية القدسة عىل 
اسبوعية  ثقافية  ن��دوات  تقديم  عاتقه 

الجتمع  مشاكل  بحل  تعنى 
الكربلئي  والجتمع  العراقي 
واليوم  اخلصوص،  وجه  عىل 
ال��ن��دوة بسبب  ج���اءت ه��ذه 
ان��ت��ش��ار ه���ذه ال��ظ��اه��رة بني 

الشباب«.
من  »ال��ك��ث��ي  ان  ال  واش���ار 
الخوة والخوات  طلبوا من 
العتبة السينية القدسة العمل 

وبادرنا  الظاهرة،  هذه  من  الد  عىل 
واستضافة  ال��ن��دوات  ه��ذه  اق��ام��ة  ف 
الجتمع  ف  مؤثرة  اكاديمية  شخصيات 
العراقي لدراسة كيفية العمل عىل اهناء 
الفجوة  وتضييق  جمتمعيا  الظاهرة  هذه 

عليها«.
استضافة  »ج��اءت  الكناين:  واض��اف 
الشخصيات  احد  الوسوي  هباء  السيد 
بعض  معالة  اجل  من  الشابة  الدينية 
كذلك  هب��ا،  والتأثر  الل��اد  ح��الت 

لإلجابة عىل مدى تأثي مواقع التواصل 
الجتمعي ف زيادة هذه الظاهرة«.

ف  قوية  ردودا  نشاهد  »حينم  وتابع 
مواقع التواصل الجتمعي حول ظاهرة 
خطية يقينا ل تستطيع التأثي هبذه الفئة 
من خلل التعليقات او الردود، ولكن 
وحتليلها  ال��ردود  هذه  اخذ  عىل  نعمل 
ال  للوصول  متخصصة  دراسات  وفق 
الفئة  هذه  دفع  التي  الرئيسية  السباب 

ال اللاد«.

االحرار: ح�سنني الزكروطي/ ت�سوير: خ�سري ف�سالة
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بشكل  اإلسلمية  الثقافة  نرش  هب��دف 
وخصوصا  الجتمع  أف��راد  بني  سليم 
الساسية  اللبنة  كوهنا  ال��دارس  طلبة 
الدينية  الدارس  شعبة  دأبت  للمجتمع 
التابعة لقسم النشاطات العامة ف العتبة 
عىل  سنوات   ومنذ  القدسة  السينية 
ف  الدينية  ال��دارس  من  العديد  افتتاح 
عموم حمافظات العراق هتدف ال تعليم 
والعقائدية  الفقهية  السائل  التقدمني 
والقرآن  العربية  واللغة  والخلقية 

الكريم  وتنمية قابلياهتم الذهنية ،  
وهي نفس الناهج التي تدرس ف الوزة 
العلمية ف النجف الرشف وتاوز عدد 
القبلني  عىل الدارس  اكثر من )5000( 

طالب وطالبة ف عموم العراق  
ولتفاصيل اكثر عن الوضوع التقت جملة 
القرعاوي مسؤول  الشيخ عيل  الحرار 
شعبة الدارس الدينية ف العتبة السينية 
القدسة: وحتدث قائُل« إّن هذه الدارس 
سنوات  أرب��ع  من  أكثر  قبل  تأّسست 
أما  العرشات  تتجاوز  ل  بسيطة  بأعداد 
اآلن فالعدد العدد أصبح أكثر من) 60 
( مدرسة دينية وعدد فروعها ما يقارب) 
الطلبة  أعداد  أّن  حيث  مدارس   )  105
ال�)  تتعّدى  الدارس أصبحت  بعض  ف 
البصة  500( طالب وطالبة ف حمافظة 
الجتمع  وعي  مدى  عىل  يدّل  ما  وهو   ،
دروس  من  وينهل  يتعّلم  أن  يوّد  الذي 

السلم  عليهم  البيت  أه��ل  ومناهج 
مناهج  نفسها  هي  الناهج  إّن  مضيفا« 
الفقه  ُي���دّرس  حيث  العلمّية  ال��وزة 
العربية  واللغة  والخ���لق  والعقائد 
والقرآن الكريم،  مبينا« من أجل توطيد 
نتواصل  والطالبات  الطلبة  بني  العلقة 
العتبة  أّن  ي��دوا  كي  كثب  عن  معهم 
السينية القدسة متواصلة معهم وترعى 
ه��ذه ال��ش��اري��ع ال��ت��ع��ّددة ال��ت��ي هتدف 
الديني  فكرهم  وتطوير  خدمتهم  ال 

والثقاف .
ال��ولت  ان   « ال��ق��رع��اوي  وأض���اف 
ال��دارس  شعبة  توجهت  اذ  مستمرة  
الدينية ال حمافظة البصة الفيحاء للقيام 

المدارس الدينية في العتبة الحسينية ترعى اكثر من )5000( 

 طالب وطالبة في عموم العراق لترسيخ التعاليم
 االسالمية الصحيحة بين افراد المجتمع 
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بزيارة ميدانية للعديد من الدارس الدينية من 
أجل التواصل والطلع عىل المور اإلدارية 
وتقديم  العلمّية  الدراسّية  الستويات  وعىل 
الدعم الادي والعنوي لا ، مبينا » ان العتبة 
السينية القدسة افتتحت الدارس الدينية ف 
عموم العراق من اجل خلق جيل واع مثقف 
مسلح بالعلم والعرفة وقد وصل عدد الطلبة 
ال  اكثر من )5000( طالب وطالبة والعدد 

الزيارات جاءت  ان هذه  ال  تزايد مشيا  ف 
الطلبة والساتذة  من أجل زيادة الافز عند 
الدعم  وتقديم  الدارس  احتياجات  ومعرفة 
يوفق  أن  الل  سائلني  لم  والعنوي  ال��ادي 
مفاهيم  نرش  أجل  من  اخلي  لعمل  الميع 
بمذهب  التمثل  الحمدي  السلمي  الدين 

أهل البيت عليهم السلم.

العطاء الحسيني
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االحرار: ماجد حميد / ت�سوير �سالح ال�سباح

والفنية  الهند�سية  الللكللوادر  توا�سل 
اأعللمللالللهللا الإجنلللللاز ملل�للسللروع خملللازن 
املللنللتللجللات احللليللوانلليللة والللزراعلليللة 
املربدة واملجمدة والواقع على الطريق 
الرابط بني حمافظتي كربالء املقد�سة 

و النجف اال�سرف .

رضا  فرقان  ال��ع��مري  الهندس  وق��ال 
قسم  من  ال��رشوع  عىل  الرشف  جاسم 

السينية  العتبة  ف  الندسية  الشاريع 
مساحة   عىل  يقع  ال��رشوع  ان  القدسة: 
خمازن  أربعة  عىل  ويشتمل  دونم   )15(
)2500( بمساحة  والتربيد  للتجميد 

تسويقي  جممع  ع��ن  فضًل  مربع  م��ت 
نسبة  وان  مربع  )7000(مت  بمساحة  
إل  اآلن  لد  وصلت  الفعلية  اإلنجاز 
ستني بالئة. واوضح فرقان ان الرشوع 
تم العمل به منذ عام الفني وأربعة عرش 
بسبب   2015 ع��ام  ف  توقف  ولكنه 
الزمة الالية  موضحًا أنه مع القروض 
الوقت  ف  اإلنجاز  سنحاول  المنوحة 
اخلاصة  واخلدمات  الخازن  فقط  الايل 

والجاري  والاء  كالكهرباء   بالرشوع 
توفر  وم��ع  الداخلية  الطرق  وتبليط 
السيولة سنتمكن من النتهاء ف غضون 
ثلثة أشهر ليبقى فقط الجمع التسويقي 
الذي ننتظر السيولة الالية لبدء العمل به 

وانجازه. .
اليكانيكي  الهندس  ب��ني  جهته  م��ن 
قسم  من  حممد  رض��ا  ثامر  ال��رشوع  ف 
السينية  العتبة  ف  الندسية  الشاريع 
ستة  عىل  يشتمل  الرشوع  :ان  القدسة 
وثلثني جهازًا للتربيد والتجميد حيث 
)21( سعة  التربيد  أج��ه��زة  ستكون 
)18(كيلو  سعة   والتجميد  واط  كيلو 
وضمن  فرنسية  مناشئ  من  وهي  واط 
العالية  والواصفات  الفنية  الواصفات 
العتبة  ف  التربيد  شعبة  إرشاف  وحتت 

أنه تم نصب  السينية القدسة موضحًا 
اآلن ونحن  أربعة وعرشين جهازا لد 
جاهزون لتشغيلها بعد ربطها بالكهرباء 
من قبل الرشفني عىل التغذية الكهربائية 

للمرشوع .
وبحسب القائمني عىل مرشوع النتجات 
والجمدة  ال��ربدة  والزراعية  اليوانية 
للعتبة السينية القدسة فإن الرشوع ف 
التسويقي  وجممعه  خمازنه  اكتمل  حالة 
حفظ  ف  استاتيجية  أمهية  له  ستكون 
لدينة  والزراعية  اليوانية  النتجات 
الزراعية  السلم  عليه  السني  اإلم��ام 
بزيادة  اسهامه  عن  فضل  له  الجاورة 
الركة التسويقية للمواطنني نظرًا لزيادة 

القدرة  الرشائية لديم.

يعود للعتبة الحسينية... مشروع محلي بمواصفات عالمية
العتبة الحسينية تواصل انجاز اكبر مخازن للمنتوجات 

الزراعية والحيوانية )المجمع التسويقي(

العطاء الحسيني
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ت�سوير : مرت�سى اال�سدي 

مدارس السيدة رقية وعلي االصغر »عليهما السالم« 
تستقبل 70 طبيبًا عالميًا

العتبة الحسينية المقدسة تستقدم اطباء اجانب لمعالجة االيتام مجانًا 
ال�سيدة  مللدار�للس  ا�ستقبلت   
ال�سالم  عليهما  اال�سغر  وعلي  رقية 
ال�سيد  مكتب  ملمثلية  التابعة  لالأيتام 
وبللا�للسللراف  ظللللله(  )دام  ال�سي�ستاين 
منظمة  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
لتقدمي  الللطللبلليللة  الللعللامللليللة  الللعللطللف 
اخلللللدمللللات اللل�للسللحلليللة والللعللالجلليللة 

لالأطفال االيتام  

التقت  الوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
الدين  سعد   ( السيد  الح��رار  جملة 
العام  الم��ني  مكتب  مدير   ) البناء 
وال��رشف  القدسة  السينية  للعتبة 
العام عىل مدارس اليتام  : وحتدث 
خمتلف  من  طبيبا  سبعني  ان  قائل« 
خمتلفة  وباختصاصات  النسيات 
شاركوا  العالية  العطف  منظمة  من 
ال  الصحية  اخل��دم��ات  تقديم  ف 
طلبة مدارس اليتام مبينا« إن الوفد 
أبرزها   خمتلفة  دول  من  جاء  الطبي 
وتنزانيا  وامريكا  وس��وي��سا  كندا 
والعراق,  ولبنان  وفرنسا  وبريطانيا 
مضيفا«  متنوعة  وباختصاصات 
العناية  م��ن  ج���زءا  يمثل  ه��ذا  ان 
السينية  العتبة  توليها  التي  الكبية 
وب��إرشاف  اليتام  لرشية  القدسة  
سمحة  العليا  الدينية   الرجعية  ممثل 
التويل  الكربلئي  الشيخ عبد الهدي 

الرشعي للعتبة السينية القدسة . 
واضاف« تم التنسيق مع النظمة من 
التابعة  الرضا  الم��ام  مؤسسة  قبل 
والعتبة  السيستاين  السيد  لكتب 
السينية  القدسة إلكمل الجراءات 

اللزمة لوصولم واقامتهم .
الطبي  الوفد  رئيس  اكد  جهته  من 
إن   : عىل  ديفجي  حسنني  الدكتور 
من  ح���رضوا  ال���ذي  الط��ب��اء  مجيع 
لعالة  كمتطوعني  ج��اؤوا  بلداهنم 
الطفال ف العراق بالتنسيق مع العتبة 
السينية القدسة ، مبينا الهد الكبي 
الطفال  رعاية  اجل  تبذله من  الذي 
اليتام من فتح الدارس  والهتمم ف 

الانب الثقاف والتبوي .
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جمهوريُة الجاهليِة الديمقراطية

مقاالت

كنتم على �سفا حفرة من النار، مذقة ال�سارب، وُنهزة ، وقب�سة العجالن، 
خا�سئني،  اذلللة  الِقّد  وتقتاتون  الَطرق،  ت�سربون  االقللدام،  وموطئ 
تخافون اأن يتخطفكم النا�س من حولكم، فانقذكم اهلل تبارك وتعاىل 
مبحمد ) �سلى اهلل عليه واآله (... )من خطبة الزهراء عليها ال�سالم(

وتقاليد  ع��ادات  من  الجتمع  ختلص 
جاهلية وانطلق نحو بناء النسان الذي 
ف  العابد  نرى  دائم   ، العبود  يريده  كم 
العبد وبعد عبادته العبود يلقي دروسه 
ليوضح منهجية العبود ف تكوين جمتمع 
بعلقته  سواء  الرقي  صفات  كل  يمل 
 ، نفسه  مع  او  العباد  مع  او  العبود  مع 
ازدهر الجتمع وبدات قوى الرش تتقهقر 
اوك��ار  ال  ل��أت  بل  ترحل  ل  ولكنها 
تنتظر  السامة  كاليوانات  هبا  تسبت 
نشاطها،  اعادة  من  لتتمكن  الو  دفء 
ف القرآن إشارة إل رجل جاءهم يسعى 
هنا  ولكن  اخل��ي  ال  يرشدهم  لكي 
للنكاية هبم يمل  يسعى  رجل  جاءهم 
ولكنها  الدماء  هترق  ل  متعددة  اسلحة 
 . الطلوب  ه��و  وه��ذا  العقول  تفسد 

يثني  منه  ركنا  واختذ  العبد  قيدار  دخل 
انه   ، بالعبادة  يطعن  ولكنه  العبود  عىل 
يريدها متحرضة ، بعدما كانوا يطوفون 
عراة حول الكعبة جعلهم يطوفون عراة 
تراث  احياء  عىل  يعمل   ، الس��واق  ف 
النساء  يعرضون  كانوا  عندما  الاهلية 
النخاسة  سوق  وسط  منصة  عىل  عرايا 
للنساء  اماكن  يصصون  بداوا   ، لتباع 
للفاحشة والنكر وبالقانون حتت ذريعة 
الرية وللرجل ان يتار من يشاء بحجة 
يريد  العابد  هذا  قيدار  يقول  التحرر. 
لكم الدكتاتورية بعبادة واحد احد فرد 
صمد القادر عىل كل يشء  يتسلط عىل 
الديمقراطية  لكم   الفضل   ، رقابكم 
لنتخابات حرة فهنالك مرشحون لذا 
وغيهم  وعزى  واللت  هبل  النصب 

وان ل ترغبوا هبم فلكم الرية .
ق��داس��ة ال��ع��ب��ود وال��ع��اب��د وال��ع��ب��د 
 ، ابتدعوا الصانة  استنكروها ولكنهم 
حصانة قيدار، حصانة العنص السامي 
تيودور  حصانة   ، الكنيست  حصانة   ،
من   ، الولوكوست  حصانة   ، هرتزل 
ماهذا  ؟!!!!  هب��ا  ال��س��اس  ع��ىل  ي��رؤ 
الكتاب وما هذه الصحف ومن يضمن 
والشعة  النووي  فالمض   ، صحتها 
يتكفلون  الع��تاف  وك��ريس  الليزرية 
فقط  اخلاصة  القيقة  القيقة،  بكشف 
بالعابد وباتباع العابد، اما حقيقة قيدار 
فاهنا حمصنة بجدار، وحصانة ايب سفيان 
وايب   ، الارث  ابن  والنرض  جهل  وايب 
التحدة  الم��م  ف  هي  والغية   ، لب 
ان  فقط  ليس   ، ايضا  خلمسة  منحت 
ذو  ايضا  بل  بحريتها  الراية  ذات  تتمتع 
.فهل  مثله  من  بالزواج  الق  له  الراية 
يقبل قيدار ان نطبق قانون الرية الذي 
يطلبوا  ل  اهنم   ، ذويه  ومع  معه  رشعه 
منه ذلك لهنم ادوات موجهة ال جمتمع 

سامي جواد كاظم
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العابد .
النار، الن هم عىل  كنتم عىل شفا حفرة من 
شفا حفرة من النار كلها حروب وكره وقتل 
اليمن  وف  الطامع،  وهُنزة  الشارب،  مذقة   ،
وافريقيا ل يدوا حتى مذقة الشارب ول هنزة 
البل(  ولبن  يابسة  رغيف  قطعة   ( الطامع  
انتم  وها  القدام  وموطئ  العجلن،  وقبسة 
مغلوبون عىل امركم واذلة لغيكم، ترشبون 
به  تبول  ال��ذي  السمء  ماء  ترشبون  الَطرق 
البعي وتبعر ، ، وتقتاتون الِقّد  اذلة خاسئني 
بالمس تأكلون اللد الدبوغ واليوم ياتيكم 
معلبا ل تعلمون مصدره وانتم اذلة، ختافون 
ختافون   ، حولكم  من  الناس  يتخطفكم  أن 
ع��ىل ع��روش��ك��م  ف��ارمت��ي��ت��م ب��اح��ض��ان من 
الاهلية  مجهورية  اهنا  سينقذكم  انه  تظنون 
الديمقراطية حرية الراة هي رفض الجاب 
الج���واء  ف  اقحامها  ه��ي  ال���راة  م��س��اواة 
فظهرت  الي��من  ضعاف  استغفل   ، الوبقة 
؟  الل��اد  ماهو  يعلمون  ول  الل��اد  فكرة 
اللاد هو انكار احكام الل التي حتافظ عىل 
البرشية وكراماهتا ، اللحدون يدعون الرية 
للنسان ف ممارسة غرائزه ومع من يشاء وبل 
ضوابط رشعية وحتى قانونية ، اهنم يدعون 
اعضائه  استخدام  ف  انسان  لكل  الرية 
والنفوس  اليمن  ضعاف  فيقع   ، التناسلية 
اسياده  بينم  له  يضع  الذي  الرشك  هذا  ف 
الرشعون لذه الفاسد ل يقدمون عليها .ف 
البناء  ظاهرة  اصبحت  اورب��ا  دول  اغلب 
يستفيدون  بل  طبيعية  ظاهرة  الرشعيني  غي 
اجندة حكوماهتم  تنفيذ  لتسخيهم ف  منهم 
حتى شن الروب ، وف بعض الحيان تظهر 
رجل  فحواها  مفربكة  الرج��ح  عىل  اخبار 
الغاية منها تلويث  ابنته وعىل شاكلته  يتزوج 
بل للسف هنالك بعض   ، باكاذيب  الثقافة 
وسائل العلم الدسوسة وغي الهنية تتناقل 
الجتمع  ال  لتنسبها  مفربكة  حوادث  هكذا 
ستون  الاهلية  لجتمع  .عودوا  السلمي 
كل ثقافاهتم هي اليوم بعينها التي يطالب هبا 

التنويريون .

مقاالت

اعترب  الوالدين والذي  ترك شكر  البنوة  التي تكشف عن فشل  من المور 
بني  للملزمة   ، تعال  الل  شكر  ترك  من  السلم(  )عليهم  البيت  أهل  عند 
الشكرين ، كم قال تعال ف حمكم كتابه :}َأِن اْشُكْر يِل َولَِوالَِدْيَك إيَِلَّ اْلَِصُي{

]لقمن: 14[.
أهنا  تعلم  فأن  أمك  حق  وأما   : السلم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  وقال 
محلتك حيث ل يتمل  أحد أحدا وأعطتك من ثمرة قلبها ما ل يعطي  أحد 
أحدا ، ووقتك ، )بسمعها وبصها ويدها ورجلها وشعرها وبرشها ومجيع 
جوارحها مستبرشة بذلك فرحة موبلة حمتملة  لا فيه مكروهها وألها وثقلها 
وغمها ، حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك ال الرض  ول تبال  أن 
النوم  وهتجر    ، وتكسوك  وتعرى   ، وتسقيك   وتعطش   ، وتطعمك  توع 
لجلك ، )وتنعمك ببؤسها ، وتلذذك بالنوم بأرقها وكان بطنها لك وعاء ، 
وحجرها لك حواء ، وثديا لك سقاء ، ونفسها لك وقاء ، تبارش حر الدنيا 
وبردها لك دونك ، فتشكرها عىل قدر ذلك ( وإنك ل تطيق شكرها )ول 

تقدر عليه( إل بعون الل وتوفيقه1*. 
وأما حق أبيك فإن تعلم أنه أصلك ، )وأنك فرعه( وأنك لوله ل تكن ، فمهم 
رأيت ف نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه ، فامحد الل 
واشكره عىل قدر ذلك ، ول قوة إل بالل تعال .وقال إمامنا الصادق )عليه 
السلم( :)من ل يشكر الوالدين ل يشكر الل(2*. ومعنى شكر الوالدين هو 
أداء مجيع حقوقهم من طاعة وبر واحتام وتقدير ونفقة ومحاية من الخطار 
، ف حياهتم وبعد وفاهتم بم هو مناسب . وهو من المور الواجبة لوجوب 
السور  وإدخال  معارشهتم  حسن  للوالدين  الشكر  ومن  منعم.  كل  شكر 
، قال رسول الل )صىل الل عليه واله(  بالعطف والنان  الفعم  عىل قلبيهم 
: )نظرك إليهم ونظرمها إليك وضحكك إليهم وضحكهم إليك أفضل من 
فأثناء  الرء كنهها ؟ !  السيوف ف سبيل الل(3*.إهنا سعادة لو يعلم  حتطم 
جمالسة الوالدين ينبغي التلطف معهم وإدخال السور عىل قلبيهم ، بحسن 
كلمهم  قطع  وعدم   ، وجهيهم  ف  العبوس  وعدم  معهم  والدب  الديث 
مهم كان نوع الكلم وف أي زمن كان . ومن الشكر للوالدين برمها حيني 
وميتني بأن يبقى يشكرمها عىل ما أنعم عليه من النعم ، وأن يفي عنهم ديوهنم 
وأمانتهم وما تعلق بذمتهم ، وأن يستغفر لم ويدعو لم ف صلته وخارجها 

، ويزور ويج عنهم .
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اعداد: حسين النعمة – حسنين الزكروطي

محافظة المثنى ومركزها مدينة   
الســـماوة تقع على بعـــد 270 كم عن 
بغـــداد جنوبـــا، تعد ثاني أكبـــر محافظة 
بعـــد االنبار من حيث المســـاحة حيث تبلغ  

مساحتها 51740 كيلو مترا مربعا.
وتقع محافظة المثنى في المنطقة الجنوبية من   
العراق وتحدها من الشـــرق محافظتا البصرة وذي 
قار ومن الغرب المملكة العربية السعودية وجزء من 
بادية النجف ومن الشمال محافظة القادسية وجزء من 
محافظة النجف ومن الجنوب العربية الســـعودية وجزء 

من محافظة البصرة والكويت.

السماوة
عطُر التاريِخ

وأصالُة التراث
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لماذا سميت بالسماوة؟
لكلمة السموة معان عدة أوردهتا معاجم 
السني  أورد  فقد  التاريخ  وكتب  اللغة 
)معجم  كتابه  ف  الموي  ياقوت  عن 
سموة  سميت  إنم  م   1429  ) البلدان 
لهنا ارض مستوية ل حجر فيها . وأما 
 . ال��ربوج  فلك  سموة  ان  فيورد  النجد 
وسم عىل وارتفع . ويوضح الشيخ امحد 
 : سموة  ان  اللغة  معجم  كتابه  ف  رضا 
وتورد   . العايل  طرفها  لذا  العايل  اليء 
التي  النطقة  ان  التاريية  الصادر  بعض 
نشأت  قد  حاليا  السموة  مدينة  فيها  متتد 
الصادر  سمتها  مدينة  اإلسلم  قبل  فيها 
)اليس( وكانت حمطة استاحة للجيوش 
أبناء  من  القاتلني  تمع  ومقر  العربية 
الفرس  حاربت  التي  العربية  القبائل 
وقد ذكر ياقوت الموي ف كتابه معجم 
البلدان )اليس- الوضع الذي كانت فيه 
أول  ف  والفرس  السلمني  بني  الواقعة 

ارض العراق من ناحية البادية .
الصحراوي  الطابع  جغرافيتها  يغلب 
السموة  قضاء  مركز  ال��ف��رات  ويشق 
الوحيد  ال��ائ��ي  ال��ص��در  يعد  وال���ذي 
لغراض ري الحاصيل الزراعية والتي 
من   %  65 ل�  الول  ال��رزق  مصدر  تعد 

سكان الحافظة قبل عام 2003
كيف اصبحت محافظة

كانت السموة قضاء تابعا ال لواء الديوانية 
ثم صارت لواء بقرار حكومة البعث ف 
1969/6/26 وبموجب تطبيق قانون 
الحافظات ف 1969/10/1 اصبحت 

حمافظة باسم )الثنى(.
يتألف القسم القديم من الدينة من عدة 
السقوف  س��وق  مثل  وأس��واق  مناطق 
السموة  بمدينة  وحتيط  اليهود  وعكد 
التي  النخيل  م��زارع  من  كبية  مساحة 
من  خليط  يسكنها  العراق،  ف  اشتهرت 
الدينة  وكانت  والبدو،  العربية  العشائر 
العراق  اليابانية بعد غزو  للقوات  مركزًا 
عام 2003 ميلدية، وكان هدفها إعادة 

ف  وذلك  للمنطقة  التحتية  البنية  إنشاء 
عامي 2006-2005.

أقضية  أربعة  من  الثنى  حمافظة  وتتألف 
وهي :

الحافظة  مركز  وفيه  السموة  قضاء   -1
وترتبط به ناحية السوير .

ناحية  ب��ه  وترتبط  الرميثة  قضاء   -2
اللل  وناحية  الجد  وناحية  الوركاء 

وناحية النجمي .
ناحية  ب��ه  وترتبط  اخل��رض  ق��ض��اء   -3

الدراجي و ترتبط به قرية الويشيل .
4- قضاء السلمن وترتبط به ناحية بصية 

.

معالم المدينة
وعمرانية  اثرية  بمعال  السموة  تشتهر 
تتاوح  موقعًا   33 عددها  يبلغ  وسياحية 
والعصور  ق.م   3200 ب��ني  أزم��اهن��ا 
من  العديد  كذلك  الديثة،  اإلسلمية 
ف  تنترش  التي  الدينية  والقامات  الراقد 
اآللف  مئات  يزورها  والتي  أرجائها 
يبعد  اخلرضالذي  مقام  أبرزها؛  سنويًا، 
إل  كيلومتًا   32 ح��وايل  ال��س��موة  ع��ن 

النوب منها.
واحد  فهو  الكبي؛  السقوف  السوق  أما 
من العال التاريية يمتد تاريخ هذا السوق 
إل الثلثينيات من القرن الايض، ويعترب 
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سوقًا 

عًا  متنو
ته  بتشكيل

فهم  وبضاعته، 
طريقة  ف  يتفننون 

بطرقهم  والتجارة  البيع 
اخلاصة.

صحراء  وس��ط  ف  وتقع  س��اوة،  بحية 
ثلثني  مسافة  ع��ىل  ال���ّس���موة،  مدينة 
وتبلغ  الدينة  غ��رب  جنوب  كيلومتًا 
مساحة البحية ما يقدر باثني عرش كيلو 
شكل  يشبه  البحية  وشكل  مربعا،  متا 
الرض  عن  وترتفع  الباذنجان،  حبة 
هنر  عن  وتبعد  أمتار،  مخسة  هبا  الحيطة 
ومن  كيلومتات،   10 بمسافة  الفرات 
ساوة  لبحية  الّطبيعية  الّظواهر  أغرب 
خارج  من  الياه  سحب  حماولة  عند  أنه 
صخور  إل  م��ب��ارشة  تتحول  البحية 
ال��س��موة  ب��ادي��ة  وتشتهر  ك��م  كلسية، 
حمافظات  عدة  من  القادمني  بالصيادين 
صيد  هواية  لمرسة  العراق  خارج  ومن 

طيور البارى، وكذلك فيها سجن 

»نقرة السلمن«.
ك��ان��ت ال��س��موة 
ضيوفها  تستقبل 
ف بيوهتا ويقومون 
بخدمته عىل افضل 
ان  تقبل  ول  وجه 

ه��ن��ال��ك ف��ن��ادق ي��ك��ون 
لسكان الزائرين ، ولقد استمر هذا الال 
حتى صحا الناس عىل اول فندٍق يستقبل 
خدمة  للنزلء  وت��ق��ّدم  بأجور  زائ��ري��ه 
وإيواٍء بافرشة واعتناء . وكان أول فندٍق 
هو فندق  الهايل » . بناه وفتحه رؤوف 
الاج عبيد أواسط العقد اخلمسيني من 
ُيعد من  افتتاحه  . وكان  العرشين  القرن 
الشاريع الريئة التي يضع اإلنسان نفسه 
من  يكن  ل  إذ  ؛  الدفع  فم  ف  اجتمعيًا 
القبول والستحسن أن يكون ثمة فندق 
أهايل  بيوت  وأبواب  الغرباء  إليه  يأوي 
تستقبل  مفتوحة عىل مصاريعها  السموة 

القادم إل الدينة كضيف مرحب به.
حممد  اف��ت��ت��ح  اخلمسينات  هن��اي��ة  وف 

له أطلق عليه اسم  فندقًا  حرجان 
متوز  بثورة  تيمنًا   « المهورية   «
1958 وكان موقعه قريبًا من فندق 

الهايل ولكن عىل الانب اآلخر .
 « فندق  افتتح  الستينات  ب��داي��ة  وم��ع 
ف  يقع  بسيط  أريض  بناء  وهو   « بغداد 
بداية شارع » مصيوي » ثم بنى منصور 
ف  ال��ي��دري«   « فندق  التتنجي  حيدر 
نفس الشارع وتل فندق اليدري فندق 
آخر اسمه » الوحيد » وموقعه ف شارع » 
الجع » ؛ أي ف الشارع الذي يرتبط مع 
شارع مصيوي لكنه ل يبعد سوى أمتار 

عن السوق الرئيس الفتوح .
العملة  وق��دوم  الثمنينات  بداية  وم��ع 
ووصول  كبية  بأعداد  والعربية  الصية 
أصحاب  نظر  السموة  إل  منهم  الكثي 
فنادق  لفتتاح  فرصة  التجارية  النظرة 
ف بناياهتم الكبية التي تضم غرفًا كثية 
فكان فندق » الخوين »  الذي حوى  »  
30 » غرفة وموقعه ف شارع مصيوي ، 
وفندق » السعادة » الذي يضم » 26  » 
ويملكه  الرئييس  السوق  ف  وكان  غرفة 
العملة  ق��دوم  وبسبب   . موسى  عامر 
عىل  ضغطًا  شّكل  ما  ضخمة  ب��أع��داد 
انتعاش  من  حالة  جعل  ما  الدينة  فنادق 
حركة إنشاء الفنادق فكان هناك » فندق 
سلم« و »فندق القدس« ف شارع »باتا«.
استحدثت  الثالثة  اللفية  ب��داي��ة  وف 
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النتباه  تستعي  التي  الفنادق  من  عدد 
فخمة  كفنادق  إليها  ُيشار  أن  ويمكن 
فندق  فكان   . النجوم  امن  عدد  حتمل 
حيث  الّجاري  ييى  لصاحبه  الدى 
يستقبل النزلء الذين يبحثون عن أماكن 
يقدمون  مّم��ن  واغلبهم  مرية  خدمية 
ويدفعون  الدولة  دوائ��ر  من  موفدين 
 . راحتهم  كسب  لقاء  العالية  البالغ 
فندق  وهو   « اخلي  فندق   « أيضًا  وكان 
سياحي يوي شققًا ) سويت ( ويمل 

مواصفات عالية التقييم.
من تاريخ السماوة

أقدم  فقد وردت  العص الديث  اما ف 
عام  العثمنية  الوثائق  ف  عنها  إش��ارة 
تقع  باهنا قرية زراعية  1494م وتصفها 
الفرات  هنر  وه��و  العطشان  شط  عىل 
 1700 عام  عنها  حتول  ال��ذي  الص��يل 
غمر  كبي  فيضان  اث��ر  ال��ايل  جم��راه  إل 
النطقة، كم أهنا خضعت لسلطة الفرس 
عباس  ال��ش��اه  زم��ن  ف  1662م  ع��ام 
فيها  العسكرية  محايتهم  وعززوا  الول 
بكر  عىل  انتصارهم  بعد  م   1625 عام 
هبا  م��ر  م   1758 ع��ام  وف  ص��وب��اش، 
ايفز ومجاعته  الرحالة  الربيطاين  الطبيب 
فمر  اللة  إل  البصة  من  طريقهم  ف 
الجرى  وك���ان  ال���ايل  ال��ك��ري��م  بنهر 
حينذاك  للفرات  ال��ن��ويب  الس���ايس 
طني..  من  بيوهتا  مسورة  بلدة  فوجدها 
يميها  كان  الذي  سورها  ان  يذكر  ومما 
من غارات البدو والوهابيني تم هتديمه 
له  الاجة  لنتفاء  نظرا  1937م  ع��ام 
وتوسيع الدينة. وف عام 1765 م مر هبا 
طريقه  ف  وهو  )نيبور(  اللاين  الرحالة 
إل  واشار  فبغداد  الرشف  النجف  إل 
باديتها  وف  الطني  من  مبنية  مدينة  اهنا 
الواقعة  النطقة  ف  وتنترش  كثي  ملح 
موقعا   33 بلغ  قد  عددها  ان  إذ  الثرية 
ازماهنا بني 3200ق.م إل  اثريا تتاوح 

العصور اإلسلمية الديثة.

ومن تاريخها العريق 
الوركاء.. عاصمة السومريني اخلالدة

الذي  الفرات  هنر  عنها  ينحس  أن  قبل 
شاطرًا  رشق��ًا  ليتجه   ، عليه  تقع  كانت 
مدينة السموة ال نصفني ، تاركًا الوركاء 
لتبتعد عنه بحوايل)12 كم (غربًا حيث 
من  أسنمة  شكل  ع��ىل  للرائي  تلوح 
التاريية  الدينة  تلك  بقايا  هي  التاب 
التي  والرتفعات  التلول  من  العظيمة 
مسورة  كم2(  مساحتها)7  جمموع  تبلغ 
تم  وقد  9.5ك��م(  حوايل)  طوله  بسور 
اليابانية  القوات  قبل  من  الدينة  تسييج 
من  عليها  للحفاظ   )B.R.C( بأسلك 

لصوص اآلثار.
مدينة  آثارها،  من  يستدل  كم  والوركاء 
ذات أمهية بالغة تارييا، وهي من الدن 
العراقية الضاربة ف القدم يرجع تأسيسها 

ال زمن فجر السللت )اللف اخلامس 
ق.م( وكانت قد عرفت واشتهرت منذ 
)اللف الرابع ق.م( كمدينة جليلة، بل 
لكوهنا  السومرية،  الدن  أمجل  من  هي 
واحدة من الراكز الدينية الهمة ف ذلك 
حتى  فيها  السكن  استمر  وقد  العص، 

صدر اإلسلم.
الوركاء على مر العصور

“لقد  الميدي  ع��يل  ال��ق��ايض  وي��ق��ول 
العصور،  بتعاقب  ال��ورك��اء  سكنت 
السومريني  قبل  م��ن  وال���ض���ارات، 
الذين  فالكيشيني  فالبابليني  فالكديني 
وكانت  والقصور،  العابد  فيها  شيدوا 

لم حضاراهتم الزاهية.
الوركاء  “حكمت  الميدي  واض��اف 
فالفرس  فالكلدانيني،  الشوريني،  من 

المخينيني كم أنشأ فيها الغريق ، 
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بنايات   ، والفرثيون   ، والسلوقيون 
ضخمة ما تزال بقاياها جاثمة ف التلول 
تأريية  أدوار  سبعة  النقبون  مّيز  وقد 
 ، ثانوية  طبقات  ال  قسموها  رئيسية، 
طبقة..أعىل  عرشة  اثنتي  جمموعها  بلغ 
فيها  تنترش  التي  ه��ي  الدينة  طبقات 
وأعمق  والساسانية..  الفرثية  البنية 
تلك الطبقات التأريية تعود ال العص 
الكدي، ثم ان النقبني ميزوا حتت تلك 
عرشة  ث��مين  ع��رشة،  الثنتي  الطبقات 
التاريخ  قبل  ما  ال  تعود  أخ��رى  طبقة 
 ، السللت  فجر  عص  طبقة  أعلها، 
أخرها  وف  لش(  بعص)  يسمى  ما  أو 
وهي الطبقة الثامنة عرشة، انقطعت اثار 
السكنى ، وبانت الرض الغرينية البكر 
تقدمت  العبيد) 4000ق.م(  وف عص 
منذ  وتلت  الضارة  مضمر  ف  الدينة 
ف  أي  ق.م(  الرابع  )الل��ف  منتصف 
عص أوروك نسبة ال أسم الدينة، فتقدم 
فن العمرة،وشيدت العابد،وكان أكثرها 
مسامي  من  الؤلفة  بالفسيفساء  مزدانًا 
 – الزاهية  بأللوان  الصبوغة  الفخار 
حتى  تتغي  ول  موجودة  تزال  ما  والتي 
اآلن- كم حتسنت الصناعات والتعدين 
الجرية،  الل��وان  فنقشت  والصياغة، 
والسلت، واإلنية النقوشة نقشًا بارزًا ، 
اثبتته  بالصدف،والختام، كم  والطعمة 

الكتب التاريية”.
بيت السماء

ف  اكتشفت  ال��ت��ي  العابد  أه��م  وم��ن 
آللة  أقيم  الذي  )آنو(  معبد   ، الوركاء 
 ، الدينة  من  الغريب  القسم  ف  السمء 
أقيم  ال��ذي  (الكبي  ننا   – ومعبد)أي 
الرشقي  القسم  ف  )أن��ني(  السمء  آللة 
منها، وهو أكرب معبد بني عىل اليابسة ف 
التأريخ  قبل  ما  الوركاء  ف  الدلتا  أرض 
)ما تزال آثار العبدين حمافظة عىل الكثي 
كانت  وق��د  اآلن(،  حتى  ملحمها  من 

السواء  عىل  مبثوثة  الكبار  اآللة  معابد 
ف كل من النطقتني السومرية النوبية، 
والشملية الكادية، عىل أن معابد سومر 
كانت عرفًا أقدم من معابد ) أكاد( وكان 
السمء(  )رب  )أنو(  )أنا(  العظم  الله 
بنجمة  له  وم��رم��وزًا  ومهيمنًا  معروفًا 
جيش  فهي   ، أآلل��ة  سائر  أما  واح��دة، 
السمء جمموع ما يرصعها من كواكب . 
وقد كرمه السومريون ف الوركاء بزمن 
وذلك   . يظهر  ما  عىل  سواه  سبق  مبكر 
ف معبد) أي- أنا(أي مسكن)أنا()آنو(
ألله  هو  وأصبح   …  ) السمء  او)بيت 
والساميني   ، السومريني  عند  العظم 
ع��ىل ح��د س����واء، وه��وع��ن��ده��م رب 

السموات العىل.
احد  ف  الميدي  عيل  القايض  ويؤكد 
كتبه “عىل العلقة بني معبد )أي – أنا( 
وأصل تسمية السموة منطلقًا من الكيفية 
 ، السومري  اللفظ  فيها  استبدل  التي 
)رب  لفظ  أستبدل  حيث  س��ام.  بآخر 
ليلفظ  معناه  ال  السومرية  من   ) السمء 
به  نعتت  )سموي(الذي  وهو  )سامي( 
الميدي  يظنه  والذي   ، السموة  أرض 
أن تأثي اإلله )سموي( وانتشاره ال ما 
الغالب  ف  كان  السموة،  من  أبعد  هو 
نابعًا من معبد الوركاء الكبي معبد)رب 
مقدمة  ف  مح��ورايب  دعاه  الذي  السمء( 
مقره  وجعلوا  العظم(  )اإلله  رشيعته 

الذروة من قبة السمء.
مدينة كلكامش

 اقتن اسمها بملحمته اخلالدة ولد فيها 
حرف الكتابة الول وذكرها الطربي ف 
تأريه والموي ف معجمه وما التسمية 
حتريفًا  إل  )ال��ورك��اء(  الالية  العربية 

للسم السومري القديم )أوروك(.
أوروك البداية

فاضل  حامد  والباحث  الكاتب  يقول 
اب��ت��دأ  ق.م(  س���ن���ة)3000  ن��ح��و  ف 
الدن  من  وغيها  أوروك  ف  التأريخ 
فدونت  العراق،  جنوب  ف  السومرية 
وسي  كالروب،  التأريية،  ال��وادث 
ورد  وقد  العمرانية.  وأعملم  اللوك، 
ف ثبت اللوك أسمء أثني عرش ملكًا من 
السللة الول التي حكمت ف أوروك، 
من  أو  اآللة،  صنف  من  كان  وأكثرهم 
ال  الساطي  أشارت  وقد  اآللة  أشباه 
الشهور  كلكامش  وأشهرهم  بعضهم، 
ورد  وقد  باسمه،  عرفت  التي  باللحمة 
ف  الكتشفة  القديمة  الكتابات  ف  ذكره 
كم  الدينة،  أسوار  ببناء  مقتنًا  الوركاء 

اشتك ف بناء معبد )أي- ننا(.
مدينة  كلمة  أن  ال  ف��اض��ل  وي��ذه��ب 
باللغة السومرية تلفظ )أورو( ومقدسة 
الدينة  لفظ  يكون  وبذلك  )كو(  تلفظ 
التسمية  هذه  ومن  )أوروك��و(  القدسة 
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العراق،  واس��م  )أوروك(  اس��م  ج��اء 
كانت  مجيعها  السومرية  ال��دن  لن 
يبدو  ما  عىل  وهناك  بالقدسة  توصف 
)نينوى(  اسم  بني  تربط  خفية  خيوط 
مرد  ولعل  )العراق(  و)اوروك( وأسم 
برشي  استيطان  ب��أول  مرتبطًا  ذل��ك 
من  واليابسة  اله���وار  منطقة  عرفته 

أرض الدلتا الحاذية لألهوار.
استئناف التنقيب

آث��ار  مفتش  شلغم  عبيد  ع��يل  يقول 
الرحالة  من  الكثي  الثنى:ان  حمافظة 
وذكروها  الوركاء  ف  م��روا  والنقبني 
فيها  نقب  م��ن  وأق���دم  تأليفهم،  ف 
اليولوجي النكليزي وليم لفتس عام 
اللانية  الؤسسة  أوف��دت  ثم   1849
يوليوس  الهندس  الرشقية  لألبحاث 
ستة  زه��اء  فيها  اشتغل  ال��ذي  ي��وردان 
وف   ..  1913-1912 عام  من  أشهر 
اللانية  البعثة  استأنفت   1928 عام 
أبحاثها ف هذا الوضع برئاسة نولدكه ، 
وثابرت ف التفتيش والتنقيب شتاء كل 
العالية  الرب  مطلع  حتى  وذلك  عام 
عام1953أستأنفت  1939وف  الثانية 
الثاين  لوسمها  عملها  اللانية  البعثة 

عرش ف الوركاء.. 
االقتصاد في السماوة

الزراعية  الدن  من  الثنى  حمافظة  تعد 
سابقا ولكن توقف أو قلت سقوط                    

إل  ادت  ال���ت���ي  الم���ط���ار   
الفرات  ف هنر  الياه  منسوب  انخفاض 
قلل إل حد كبي اإلنتاج الزراعي، ومن 
الحافظة  ف  تزرع  التي  الحاصيل  أهم 
حتيط  كذلك  وال��ش��ع��ي،  النطة  ه��ي 
السموة  اقضية  من  كل  النخيل  بساتني 
باإلنتاج  وتتميز  والرميثة  واخل��رض 

التميز من اجود أنواع التمور.
 ص��ن��اع��ي��ا ي��وج��د م��ع��م��لن إلن��ت��اج 
احدها  يعاين  الحافظة،  ف  السمنت 
رشقي  الواقع  العمل  وهو  التقادم  من 
التسبب  الول  الصدر  ويعد  الدينة 
ترسبات  توجد  الحافظة،   بالتلوث ف 
إنتاج  ف  الستخدمة  الصوديوم  أملح 
الغربية  الهة  ف  بكثرة  الطعام  ملح 
بحية  من  بالقرب  السموة  مدينة  من 
ساوه وهي بحية مجيلة حتيط هبا الرمال 
منذ  طبيعيا  تكونت  الهات  مجيع  من 
مميزا   استثمريا  هدفا  تعد  السنني  آلف 
عدم  من  تعاين  التي  للمدينة  ومتنفسا 

وجود مرافق ترفيهية فيها.
الزراعي  الطابع  يسودها  الثنى  حمافظة 
الصناعات  ببعض  اشتهرت  أهن��ا  إل 
الحلية اليدوية التميزة كالنسيج اخلاص 
وتطريز  )الغليج(  والبسط  ب��ال��داد 
الفولوكلوري  الطابع  اخذ  الذي  الزر 
التوارث ف التصاميم واللوان والذي 
لألحفاد  الدات  حكايات  يرافقه  كان 

وال��ص��غ��ار وال��ك��ب��ار 
اللتصقني بدائرة الدفء 
)النقلة(  او  الوقد  حول 
ف الليايل الباردة من اليام اخلوايل عىل 
ضوء الفانوس او )الللة( تتحدث عن 
ف  وتكثر   .. والبطولة  والفداء  الفتوة 
الملح  خاصة  السموة  وف  الحافظة 
فيها  توجد  حيث   – الطعام  ملح   –
أكرب ممالح ف العراق وأغزرها إنتاجا .. 
وتطورت  السمنتية  السموة  ف  وتكثر 
 ، م��ع��دودة  س��ن��وات  ف  كبيا  ت��ط��ورا 
النفطية  الصناعات  بعض  إل  إضافة 
وخياطة  العلف  ومعامل  والداجن 
تشتهر  التي  التاثية  الرجالية  العبي 
من  ذلك  إل  وما  الشنابرة  عشية  هبا 

مشاريع ف طور النهوض .
قالوا عن السماوة

ف عام 1758 ميلدية، مر هبا الطبيب 
من  طريقه  ف  ايفز،  الرحالة  الربيطاين 
 1765 ع��ام  وف  ال��ل��ة،  إل  ال��ب��صة 
ف  وهو  نيبور،  اللاين  الرحالة  هبا  مّر 
ال  وأشار  النجف،  حمافظة  ال  طريقه 
أهنا مدينة مبنية من الطني، ولقد وردت 
العثمنية  الوثائق  ف  عنها  إش��ارة  أقدم 
قرية  بأهنا  وتصفها  1494ميلدية  عام 
زراعية تقع عىل شط العطشان وهو هنر 

الفرات.
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بربوتي قصة جسر
يمتلك بربويت وهو رجل له أتباع ُكثر من 
الرجال أرضًا واس��عًة متتد فيها البس��اتني 
وت��زرع ع��ىل أديمه��ا البوب م��ن قمح 
وش��عي وذرة . أرض��ه حت��اذي الف��رات 
ومتت��د مع امتداد . رجال��ه الذين يعملون 
بعهدت��ه كأقطاع��ي وم��ا ه��و بإقطاع��ي  
يعلن��ون دائ��م عهد ال��والة له ل��ا يتمتع 
به م��ن خصال يدوهن��ا موازي��ة لياهتم 
البس��يطة . لرببويت أحف��اٌد ينترشون اآلن 
ف الس��موة ويمرس��ون خمتلف الهن بعد 
س��حبتهم أضواء الدينة وأغرهتم بالعيش 
ف هبرجتها بعيدًا عن الريف اليلء بالفراغ 
، واخل��ايل من متطلبات الياة الراهنة عىل 
ث��رى الرك��ة الديني��ة الث��ية . ي��وم قدم 
النكلي��ز كمحرري��ن عىل لس��ان النرال 
م��ود وليس��وا فاحت��ني أول ما فك��روا فيه 
ه��و رب��ط الع��راق م��ن ش��مله إل جنوبه 
بمواصلت س��هلة توفر له يس التصال 
ف الرك��ة والنق��ل . ولكوهنم نجحوا ف 
تربته��م ف الند عندما اس��تعمروها فقد 
أرادوا لم النجاح أيضًا ف العراق ، فمدوا 
شبكة من السكك الديد  وحركوا فوقها 
القط��ارات الديدية التي نظ��ر لا الناس 
عىل أهنا  من أعمل السحر . إذ كيف تسي 
كل هذه الكتل الديدية عىل س��كة رفيعة 
ول متل أو تس��قط . وبم��رور اليام تآلفوا 
معها ونسوا هذا السؤال الحّي حتى وإن 

ل يصلوا عىل جواٍب له .  
القريبة  الرض  أن  النكليز  وجد  ولقد 
عليها  القطار  سكة  م��رور  تتطلب  التي 
معه  فاتفقت  بربويت  ممتلكات  من  هي 
ذلك  يتم  لكي  الال  من  مبلغا  منحه  عىل 
؛ وتاوز المر إل بناء جس يربط ضفتي 
الفرات  ؛ وكان هذا ف العام)  1918 ( 
فكانت أرض بربويت هي الضفة النوبية 
التي  الشملية  هي  ال��رُبك��ات«   « وأرض 
النكليز  نصب  وقد   . بغداد  باتاه  تتجه 
خطًا  العربات  لرور  إضافة  الس  عىل 

القادم  للسكك الديد يمر عليها القطار 
وتوّل   . وبالعكس  البصة  إل  بغداد  من 
 . القطار وحركته  بربويت من جهته محاية 
ومنذ ذلك اليوم أطلق عىل الس اسم » 

جس بربويت ».     
الشعر  إل  بربويت  اسم  وصل  كيف  أّم��ا 
ودخ��ل ع��ال اله��زوج��ة فهو ما أوردت��ه 
اللسن  عنها وعن الناسبة . يقول الحامي 
التابعني  م��ن  وه��و  الشهيد  عبد  حممد 
لحداث  حمب  وقارئ  السموة  لحداث 
السيد  التاريخ  أن الرجع العىل للشيعة 
حممد سعيد البويب أصدر فتوى جهادية  
وطالب  حمتلني  كوهنم  النكليز  بمحاربة 
جنوب  الشعيبة  إل  بالتوجه  الجاهدين 
 . قواهتم  هناك  تتمركز  حيث  ال��ع��راق 
بالتوجه  رجالهتا  العشائر  فاستنهضت 
 ( الشيخ  فتحرك   . القتال  ميدان  نحو 
الفرات  عشائر  من   ) الكوطر   ه��ادي 
»الشيخ  الشمل  من  وق��دم  ؛  الوس���ط  
أمحد« شيخ مشايخ عشية الاف الكردية 
بالجاهدين  جنوبًا  توجهها  أثناء  والتقت 
العشائر  استقبلتهم  حيث  السموة  عند 
ودعمتهم   الذبائح  لم  ونحرت  وحيتهم 
 . المسة  تثي  التي  والفاخر  بالشعار 
من  شاعر  التجمعات  أح��د  ف  ووق��ف 
شعراء الفرات الوسط ف الشود، ومن 
أجل أن يفخر بشيخ عشيته الشيخ هادي 
رفع عقيته وصاح : »ثلثني النة لادينة« 

؛ ويقصد )هادي الكوطر( ومن معه من 
أتباع حيث أهنم سيذهبون شهداء الدين 
ومكاهنم حتًم النة ؛ وهو فخر ل يضاهيه 
وفاخروا  افتخروا  من  مع  بالقارنة  فخر 

بأنساهبم وأفعالم .
الكرد  ش��ع��راء  أح��د  ان��ربى  ذل��ك  إزاء 
فهتف:   ، ال��اف  أمحد  للشيخ  الرافقني 
وهنا   . أمح��د«  لكاكه  النة  من  »وثلث 
يصل  ل  أنه  وجد  ال��ذي  بربويت  التفَت 
عىل يشء له ولتباعه موجهًا نظرة غضب 
ال شاعر العشية الذي سعان ما تدارك 

المر فهتف : »وشوية ، شوية لرببويت«.
التاريخ  مضمر  ف  اخللود  لرببويت  فكان   
الشعر  من  النمط  هذا  وظل   . والدب 
بيء  جاء  قد  وإن  تارييًا  يذكر  القصي 
بساطة  حال  تعرض  التي  الفكاهة  من 
عليها  والصول  النة  تقاسم  ف  الناس 

هبذا اليس من التفكي .
وها هو الس ينتصب منذ العام 1925 
بغداد  قطار  لكن  ؛  الفرات  ضفتي  عىل 
ول  عليه..  يمر  يعد  ل  البصة  إل  النازل 
يعد القطار الصاعد من البصة إل بغداد 
أنا   : القائلة  ، ويعلن رصخته  أثره  يبصم 
هنا ذلك أن جسًا آخر وبعيدًا عن السموة 
هو الذي يستقبل القطارات بعدما نقلت 
حمطة قطارات السموة إل مكان يبعد أكثر 
من عرشة كيلومتات عن الدينة بعد أن 

كان ف وسطها .
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جس بربويت اآلن جس ضعيف ومتهالك 
ماء  يمر خللم  انبوبان  يمتد فوق ظهره 
صاٍف من ضفة إل أخرى يغذي أحياء » 

الربوعية «.
وبذكر جس بربويت ل بد أن ُيذكر جس » 
السوير« وهو جس أنشئ لرور الركبات 
النكليز  بناه  وقد  ؛  القطارات  لسي  ل 

نظرًا لاجتهم  إليه 
حكاية الجســــر الخشبي الذي غير 

مكانه أكثر من مرة
القريب   ، الواطئ  اخلشبي  الس  مازال 
الكبي  الصوب  ليبط  ينتصب  الاء  من 
الصوب  مع  وغربيها  برشقيها  الدينة  من 
الثاين الصغي والذي يطلق عليه » صوب 
مكان  ف  الس  هذا  بني  لقد   . القشلة« 
 ( الطبكة«   « ب�   1926 قبل  يسمى  كان 
بحبل  ينشد  صغي  زورق  هو  والطبكة 
يربط بني الضفتني وما عىل الراكب سوى 
 ) النهر  عابرًا  الزورق  ليتحرك  البل  جر 
الرحوم  قبل  من  الس  هذا  شيد  وقد   .
عىل  مرشفًا  ك��ان  ال��ذي  الدفاعي  رشيد 
العمل ؛ وهو الس الذي مر عليه اللك 
مدت  حيث  الثاين  فيصل  واللك  غازي 
لتمر عليه  والبسط  السجاجيد  عىل طوله 
عربة اللك الشاب. وقد أطيح هبذا الس 

القائمقام  زمن  ف   1962/1/17 يوم 
مرة  بناؤه  وأعيد   . الرمحن  عبد  حممود 
مئة  من  أكثر  يبعد  ل  آخر  مكاٍن  ف  ثانية 
مت . وصار يربط مستشفى السموة العام 

بشارع » مصيوي« .
حترير  ح��رب  ف  ال��س  رضب  وق��د    
عام  شباط  شهر  من  التاسع  ف  الكويت 
مئات  رضب���ه  ج���راء  .وس��ق��ط   1991
والطفال  النساء  من  والرحى  الشهداء 
للء  النهر  عند  يتمعون  كانوا  الذين 
القدور وغسل الصحون واللبس بعدما 
توقف الاء ف النابيب ثم أعيد مرًة أخرى 
الثلثينات  ف��تة  من  القديم  مكانه  إل 

القشلة  صوب  يربط  والربعينات،فصار 
بالسوق الكبي .

الجســــر المعلــــق  ذو الدعامتين 
الكونكريتيتين

لدينة  مفخرة  ك��ان  ال��ذي  ال��س  وه��و 
وهيأته  بشكله  هيبة  من  له  لا  السموة 
ويشابه  يضاهي  وكان   . للنتباه  الثيين 
صممه  وق��د   . ب��غ��داد   ف  العلق  ال��س 
العمر النكليزي » وليم آرو » حيث ترك 
 W .( ولقبه  اسمه  من  الوليني  الرفني 
النتصبة  A ( كهندسة مجالية ف العمدة 
الساس  حجر  وضع  ولقد   . ال��واء  ف 
ومن  ؛   1956 العام  من  نيسان  ف  له 
به  أطيح  الس  هذا  أن  الؤلة  الفارقات 
1991 بعد ثمن غارات  ف يوم 8 /2 / 
جوية موجهة بالصواريخ ف حرب حترير 
افتتاحه . كانت  الكويت  وهو نفس يوم 
 1991/1/21 ي��وم  الول  اإلغ���ارة 
ف  قلت  كم  به  أطاحت  التي  والخ��ية 
الثامن من شباط . وقامت الكومة وقتها 
ف إعادة بنائه مضيفًة له ركيزتني فأصبح 

اآلن  بأربع ركائز .
 � ال��رة  الوسوعة  ويكيبيديا  الصادر/ 

موقع جامعة كربلء � 
التاريخ/  رائ��ح��ة  العراقية  ال��س��موة   -
بغداد/ ميمونة الباسل. � جملة الكاردينيا.
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مشاركات

االعتذار مفهوم
 انساني راقي

كثي  عند  الع��ت��ذار  مفهوم  يتلف 
من  فالكثي  الش���خ���اص،  م��ن 
الشخاص يعتقدون بأن العتذار 
لشخصياهتم  ضعف  موضع  هو 
حينم  لذواهتم  ونقص  ولكربيائهم 
يعتفون بأخطائهم ويعتذرون، وهو 
أخطاءنا  أدرك��ن��ا  فكلم  ذل��ك  خ��لف 
يرفع  ؛فذلك  بالعتذار  هبا  واعتفنا 
اآلخرين  عند  و  لنفسنا  ذواتنا  مستوى 
الذين  الش��خ��اص  م��ن  اآلخ��ر  والبعض   ،
أهنم  لجرد  العتذار  يلزمهم  ل  بأهنم  يعتقدون 
أن  الكرب سنًا وأن من يصغرهم هو من يب عليه 
يعتذر لم حتى وأن كانوا هم الخطئني ويعتربون ذلك 
من باب الحتام والتقدير لم ، وهم ل يعلمون بأهنم بذلك 
الفعل كانوا سببًا ف هدم كل ما نحمل لم من مكانه ف قلوبنا ، 
كم أن البعض من الشخاص أخطؤوا ف فهم العتذار، وأخطؤوا 
يعتذرون عىل كل يشء وف كل يشء سواًء  فأصبحوا  أنفسهم  ف حق 
كانوا خمطئني أم ل ، مما سلب منهم كرامتهم وحقوقهم وأضعف شخصياهتم 
وتدنى مفهوم الذات لديم ، وهنالك البعض الذين ُيربون ويكونون مكرهني 
بأن يعتذروا لك، لكيل يسوا أشخاصًا أحبوهم، ومن يكابرون ويعاندون أن 
ل  العتذار  راقية.  ثقافة  العتذار  إنم  إجباريا،  العتذار  فليس   ، يعتذروا 
الفعل  ونثبته  بالقول  نعتذر  أن  فعلينا  ما حدث  لننسى  يكفي 
ذلك  استشعرنا  فكلم  راحلون  ومجيعنا  فانية  الياة   .
تبعدنا  التي  والخطاء  والزن  الغضب  استحقرنا 
العتذار  مفهوم  لتغيي  نحتاج  فكم  بعضنا،  عن 
عند كثي من الشخاص، العتذار يب أن يكون 
نابعًا من القلب صادقًا حتى ُيرب النفس ، اخيًا أن 
العتذار يشء مجيل، وهو العطر الذي يول أكثر 

اللحظات محاقة إل هدية مجيلة .

مها سليم
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مشاركات

كثية  وم��ي��زات  س��مت  هناك 
تؤهله  غ��يه،  من  الصالح  الؤمن  متيز 
الساس  الحور  وتعله  الرقي،  لبلوغ 
إل  والوصول  الياة،  مسية  نجاح  ف 
عن  فضًل  اإلنسانية،  الغايات  أعظم 
تأهيله لمل مشعل اخلي والصلح ف 
السمت  تلك  أعظم  من  ولعل   . المة 
الؤمن  نفس  ف  وتأثيًا  فعالية  وأكثرها 
الكثي من  ما حثت عليه  به  ومن ييط 
لئمة  القّيمة  والتوجيهات  الوصايا 
حيث  ال��س��لم(،  )عليهم  البيت  أه��ل 
الؤمن  شخصية  بناء  مهمة  من  جعلوا 
حركتهم  ف  الول  ال��دف  الرسالية 
وقدموا  اإلل��ي،  ومرشوعهم  الباركة 
الدين، وينفع  كل ما من شأنه أن يدم 
بينهم.  والوئام  الفضيلة  ويشيع  الناس 
أئمة  تاسع  رشع  الس��اس،  هذا  وعىل 
اإلم��ام  السلم(  )عليهم  البيت  أه��ل 
السلم(  )عليه  ال��واد  عيل  بن  حممد 
ومنذ بدايات عمره الرشيف بأداء هذه 
من  مجلة  عرب  وذل��ك  الرشيفة،  الهمة 
كمنهاج  قدمها  التي  الرشيفة  الوصايا 

السلم  للفرد  الذات  لبناء 
ل��رشوط  الستكملة 
وممارسة  كافة،  اإليمن 
رسمته  لا  وفقًا  دوره 
ومن  القدسة،  الرشيعة 
القاعدة  نحو  النطلق  ثم 
ومن  ككل.  بالجتمع  التمثلة  الوسع 
أهم تلك اللمحات الضيئة التي حتمل 
لعلقة وطيدة بني  معاين كثية تؤسس 
العبد وربه، ويستكمل من خللا إيمنه 
فيه  كن  من  أربع  السلم(:)  قوله)عليه 
استكمل إيمنه: من أعطى لل، ومنع ف 
حيث   ، فيه(  وأبغض  لل،  وأحب  الل، 
هذه  خلل  من  السلم(  )عليه  ُياطب 
ويدعوهم  المة  أبناء  البليغة  الفردات 
العال  واض���ح  سليم  هن��ج  ات��ب��اع  إل 
أربعة  رصينة  عقائدية  أسس  إل  يستند 
والبغض(،  والب  والنع  هي:)العطاء 
مفردة  كل  ف  والتدبر  النظر  أمعنا  فلو 
من هذه الفردات نجدها � إذا ما وظفت 
ف مرضاة الل تعال � سلوكًا إيمنيًا راقيًا 
يسمو بروح العبد إل أرقى الدرجات، 
)عليه  اإلمام  إليه  يشي  الذي  فالعطاء 
بشقيه  واإلن��ف��اق  البذل  هو  ال��س��لم( 
ال����ادي وال��ع��ن��وي ال���ذي ي��ص��ب ف 
الرشوعة  السبل  عرب  تعال  الل  مرضاة 
وهذا  القدسة،  الرشيعة  أقرهتا  التي 

)عليه  اإلمام  تعبي  دقة  من  نستشفه  ما 
حالة  أما  لل(،  )أعطى  بقوله  السلم( 
وردت  التي  فيه(  والبغض  لل  )الب 
إمامنا الواد )عليه السلم(  ف حديث 
فهي الخرى تؤرش أساسني أو رَشَطني 
لقتضيات  ال���رء  لس��ت��ك��مل  مهمني 
علقة  تفعيل  ف  يتمثل  الول  اإليمن. 
أقىص  إل  للوصول  سعيًا  بربه  ال��رء 
أو  توجه  كل  حب  خلل  من  درجاهتا 
الل  مرضاة  ف  َيصب  عمل  أو  سلوك 
به  متعلق  ذلك  كل  أن  ريب  فل  تعال، 
وهناك  إليه،  ومنسوب  وتعال  سبحانه 
شواهد كثية يمكن أن تؤكد هذا العنى 
اخليات،  ف  يسارع  من  كل  حب  منها 
تعال،  الل  ع��ب��اد  خ��دم��ة  إل  ويسعى 
وحب  أشخاص،  هكذا  لثل  فالتودد 
تعال، لن  يعد حبًا لل  عملهم ل شك 
القرب  توجب  بجملتها  الفعال  هذه 
كل  إليه  يسعى  ما  وهو  تعال،  الل  من 
مما  لنا  يتبني  القول،  خلصة  مؤمن. 
تعكس  الباركة  الوصية  هذه  أن  سبق 
السلم(  )عليه  ال��واد  إمامنا  اهتمم 
بنرش العارف والعلوم اإلسلمية، وبث 
الثىل  السبل  وهن��ج  الخ��لق  مكارم 

للوصول إل مرضاة الل تعال.

صفات أخالقية
حسن شاكر 
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أثر اآلثار
نجم الدراجي  

اختـــالف  األمـــم علـــى  تهتـــم 
ثقافاتها بتأريخها وتحتفظ بكل 
شـــيء له صلة، بمـــا فيه ليكون 
أصالتهـــا وعراقتها  دليال علـــى 
وجذورها الضاربـــة في التأريخ، 
وريادتها في مجاالت السياســـة 

واالقتصاد والفنون وغير ذلك، 
 البقيع

مقبرة

خاصة  دوائ��ر  إنشاء  إل  الم��م  دعا  مما 
من  به  يتعلق  ما  وكل  واآلث��ار  بالتاث 
قبل  صاحبها  م��ات  قديمة  خمطوطة 
أصبح  ملك  قص  أو  السنني،  مئات 
مسلة  أو  التأريخ  من  ج��زء  ملكه  هو 
كتب عليها قانون ُطبق ف فتة سحيقة 
الزئيات  من  ذلك  وغي  التأريخ،  من 
الطائلة  الم��وال  عليها  تصف  والتي 
وختصص لا البنية الضخمة ويتفرغ لا 
هذا  ليصونوا  واخلرباء  العمل  من  كثي 
وبذلك  الضياع،  من  ويفظوه  التاث 
يكون معلًم من العال الرئيسية ف البلد 
الضيوف  ومن  البلد  أهل  قبل  من  ُيزار 
عىل  ليتعرفوا  البلد  ف  يلون  الذين 
بعض جذور المة وحضارهتا، والمة 
هذه  م��ن  مستثناة  ليست  اإلسلمية 
عىل  تدل  التي  فاآلثار  الكلية،  القاعدة 
وجود صاحب الرسالة )صىل الل عليه 
وآله ( ففي هذا البيت القديم ولد )صىل 
الل عليه وآله(، وهنا جلس يدعو ربه، 
وف هذه النطقة هاجر وبنى دولته، وف 
هذا البيت نزل، وهنا بنى مسجده وقاد 

هذا  ومن  أع��داءه،  حارب  وهنا  أمته، 
البل التف الرشكون ف واقعة أحد عىل 
السلمني وحتول النص إل هزيمة، وغي 
ذلك من الشواخص الدالة عىل واقعية 
ألتفت  التي  والمة  والرسول  الرسالة 
وآله(،  عليه  الل  )صىل  الرسول  حول 
السيد  ص��ورة  من  متامًا  العكس  عىل 
وكتابه  السلم(،  )عليهم  وأمه  السيح 
الغربيني فقد حتول إل أسطورة  ف نظر 
تأريية وصار هناك جمال واسع للشك 
يدل  حيس  أثر  وجود  لعدم  وجوده  ف 
دار؟  وبأي  ولد؟  اين  ُيعرف  فل  عليه 
زعمهم-،  حسب   - ؟  مدفنه  وأي��ن 
النبياء،  غي  عىل  يري  الكلم  وهذا 
ايضا،  ال��ط��ال��ني  ب��ل  ال��ص��ال��ني  م��ن 
الرض  ف  بالسي  القرآن  أمرنا  فقد 
ِسُيوْا  ُقْل   ( الكذبني  عاقبة  ف  والنظر 
َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  انُظُروْا  ُثمَّ  اَلْرِض  ِف 
، وكثرة ما تركوا من جنات  بنَِي (  اْلَُكذِّ
َوُعُيوٍن*  َجنَّاٍت  ِمن  َتَرُكوا  وعيونَ)كْم 
َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريٍم * َوَنْعَمٍة َكاُنوا ِفيَها 
ليكون  فرعون  بدن  ونجاة  َفاِكِهنَي(، 

لكل  آية 
م�����ن ي�����راه 

ع���ىل م���دى ال��ق��رون 
لَِتُكوَن  بَِبَدنَِك  يَك  ُنَنجِّ )َفاْلَيْوَم 

َن النَّاِس َعْن  ِلَْن َخْلَفَك آَيًة َوإِنَّ َكثًِيا مِّ
آَياتَِنا َلَغاِفُلوَن( ، أما الصالون من أئمة 
وصحابة أجلء وتابعني وعلمء، الذين 
ُأمرنا بمحبتهم وأتباعهم ومن مصاديق 
بيوهتم  سواء  آثارهم  عىل  الفاظ  ذلك 
التي  ال���دارس  أو  فيها،  عاشوا  التي 
ثياهبم  بقية  أو  هبا،  وعلموا  هبا  تعلموا 
وأثاثهم، أومن كان دفنهم، وهذه سية 
المة  تشذ  ول  أسلفنا  كم  الم��م  كل 
رشذمة  ال  السية  هذه  من  اإلسلمية 
قليلة ترى أن بقاء اآلثار لون من ألوان 
بالقوة  يطموها  أن  فيحاولون  الرشك 
من غي دليل رشعي عىل ذلك، بل إن 
القبور شاهدة بوضوح عىل أن أصحاهبا 
ما  عليهم  ي��ري  برش  إن��م  بآلة  ليسوا 
يري عىل البرش من موت، واإلله حي 

ل يموت فلم يبق إل الهل.
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مما ل شك فيه إن كل إنسان له أسوة وقدوة يسعى أن يكون 
مثلها أو ل أقل يلم بالتمثل والوصول إليها، ولكون عالنا 
لختلف  تبعًا  والختلف  التباين  من  الكثي  يمل  هذا 
وتباين اليول والهواء والعتقادات الفاسدة والصالة، 
ولَِكون أننا نعيش اليوم ف عال التسويق اإلعلمي؛ نجد 
الطالة  الس��وة  وبث  هتيئة  ف  ممنهجة  عملية  هناك  أن 
بصورة منمقة إعلميًا، تيضء من بعيد وتلوح لكل عقٍل 
سقيٍم يفق بأجنحتِه نحو ذلك الشعاع ظنًا منُه أنه مصدر 
السعادة والسوة الُكمىل، ول َيعرف أن هلكه تلك النار 
النور، وهناك حركة عكسية  وليس  الشعاع  منها  النبعث 
تغييب  حركة  وهي  )الظلمية(  الؤسسات  تلك  تتبعها 
آثار  يتعلق هبم من  أو  ما يصهم  وإبعاد كل  وأهلِه  الق 
إل  تعمد  بل  عميق،  جٍب  غياهب  ف  وطمسها  أوعلوم، 
قلب القائق وحتريفها وجعلها مشوهة ثم تصدربصورة 
اليوم  عالنا  أن  نجد  وعليه  أخ��رى.  مرة  ومنمقة  مقنعة 
إليها  ينقاد  التي  والشوهة  الزيفة  بالسوة  حافًل  أصبح 
الليني، وعىل سبيل الثال ل الص نشهد أن هناك مئات 
اآللف وقد يصل العدد إل الليني من الالني والتخذين 
لحد الطربني أو نجوم السينم قدوة وأسوة، ولعل كلمة 
العالي( تشي  العالي واللعب  المثل  أو  العالي  )الغني 
إل أن هذه القدوة ل ختتص بشعٍب أو قومية بل هي أسوة 
وقدوة ف تصور الميع دون اختصاص. وها هنا تكمن 
َبقي متمسكًا  الذي  اليوم  منها جمتمعنا  يعاين  التي  الصيبة 

بالسم فقط، إنه جمتمع إسلمي)وإل الل الشتكى(.

َعدي الكاظمي  
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مهلجته  احللللللللق  �للسلللللبلليللل  يف  بلللللاذال  يلللا 
ومللنللقلللللذا �للسلللللرف اال�للللسللللالم ملللللن فئة 
وت�سلحية  اخلللال�لللس  د�للسللتللور  �للسللرعللت 

هللللذا �للسللريللحللك كلللللم حلللج امللللللللوك له 
ملللللنللزلللة  اأوالك  اللللللللذي  عللللليللك  �للسلللللى 

ملللللللذاهلللللللب للللليللللللللل�للللس لللللهلللللللللا غلللللللايلللة 

واحلللللللللللق مللللقلللل�للللسللللور علللللللللى واحللللللد 

هلللللتلللللفلللللت لللللللللك االمللللللللللللللللالك والللللللللل 

ذهللللللللبللللللللت �لللللسلللللفلللللللللللر احلللللللللللللق ملللن 

اأنلللقلللذت نللوحللا وابلللراهللليلللم ، ملللن غللرق 
فلللهلللللللا انلللللا غلللللللارق بلللاللللللللدملللع حملللرق 

االان يقول:

وملللللللا حلللقلللا كلللللللل متلللللللويللله وتللاأ�للسلليلل�للس
لتلدني�س تللدنلليللللل�للسللا  الللبللغللي  يللزيلللللدهلللللا 
يف جمللللل�للس للللللهللدى واحللللللللق تللاأ�للسلليلل�للسللي

نلللاوو�لللس اأي  فلللللي  اخللللللنللا  قلللللر  فلللاأيلللن 
دانلللللللت لللعلللللللليللائللهللا علللللللليللاء ادريللللل�للس

واأ�للللللسللللللاللللللليلللللللللللللل جللللللللللللللللدال  اال 

الحللللللللمللللللللد اأوحللللللللللللللللللللللاه جلللللربيلللللل

للللللعللللللللللليلللللاء تلللل�للللسللللفللللق بللللاللللليللللديللللن

دملللللللللللك امللللللللقلللللللد�لللللللس يللللللللا حللل�لللسلللني

نللللريان حلللللرق  مللللن  وذا  هلللللذا  اأجنلللليللللت 
)بلللنلللار( حللللزين فللاأنللقلللللذين بللاحلل�للسللان

الفقيه االديب ال�سيد عبا�س �سرب ح�سنة من ح�سنات الدهر ونابغة من نوابغ 
الع�سر ووجه نا�سع من وجوه الكمال 

عانللى من �سظللف العي�س ومرارة احليللاة واآالم املجتمع �سيئا كثللريا وهو �سلب 
االرادة قوي العزمية 

كان عندمللا ي�ساهد هذا املجتمع الراك�س وراء ال�سفا�سف والزخارف وقد بنى 
كل مقوماتلله على الدجللل ا�ست�سهد بقول االمام العادل امللري املوؤمنني علي بن 

ابي طالب : ان هوؤالء لب�سوا الدين كما يلب�س الفرو مقلوبا 
 وعندمللا تعرف عليلله ال�ساعر ال�سيد حممود احلبوبي اأثناء اقامته بالب�سرة 
و�ساجللله وراأى قللوة براعته االدبية اذ كان له علللى كل كالم �ساهد اأو �سواهد 
�سعريللة قال له : اهنئك على هذا ال�سغف فما راأيت ا�سمى من روحك االدبية 

وحافظتك القوية.
تللوىل من�سللب الق�سللاء ال�سرعي بعللد احلاح كثري مللن عارفيه ومقللدري ف�سله 
وحتللى األزملله املرجللع الدينللي االعلللى ال�سيد ابللو احل�سن فتللوىل الق�ساء يف 

العمارة اأوال ثم يف الب�سرة فبغداد فكان املثال الرائع
لقد األزم نف�سه ان ال يجل�س للق�ساء بني النا�س اال وهو على و�سوء داعيا ربه 
اأن يهديلله لل�سواب ، قللال له زميله ال�سيخ علي ال�سرقللي على �سبيل املداعبة ، 
انك �ستجللد الن�سوة الكربى عندما جتل�للس وراء من�سدتك وترى نف�سك كاأنك 
جال�للس فوق النجوم . وعندما توىل ال�سيد املن�سب كتب لل�سيخ ال�سرقي : اين 
وجللدت اأن تلللك ال�ساعة هي اأخوف �ساعللة ، فما من مرة وقللد هممت با�سدار 
احلكللم اال وارت�سمللت امام عيني االآية من قوله تعاىل »مللا يلفظ من قول اال 

. لديه رقيب عتيد« 
وقوله وقد كتبه بخطه على جملة االماين وهو من املناجاة :

ن�سللرت للله امهللات املجالت ادبللا كثللريا منها جملة 
االعتللدال والهاتللف والغللري والبيللان وكتب عنه 
اال�ستللاذ اخلليلللي يف )هكللذا عرفتهللم( كمللا كتب 
كانللت   . الرافديللن(  )وحللي  يف  احلومللاين  عنلله 
والدتلله �سنة 1322 هل بالب�سللرة ليلة اجلمعة 19 
ذي احلجللة احلللرام وامل�سللادف 24 �سبللاط 1905 
 1391 �سللوال   8 اجلمعللة  ليلللة  وفاتلله  وكانللت  م 
وقللد �سيللع يف كل مللن الب�سللرة والعمللارة مي�سللان 
والكاظميللة وكربللالء والنجللف مثللواه االخري يف 
احللدى حجللر ال�سحللن ال�سريللف وهللي احلجللرة 
املجللاورة لباب القبلللة عن ميني الداخللل واقيمت 
للله الفاحتللة الكربى يف م�سجللده الللذي يقيم فيه 
�سللالة اجلماعة بالب�سرة كمللا اقيمت له الفاحتة 
يف املدر�سللة ال�سربيللة بالنجف وا�ستمللرت الفواحت 
بنواحللي الب�سرة و�سائر العراق حتى يوم اربعينه 
الللذي اأقيم يف م�سجللده و�سارك العلمللاء واالدباء 

نظما ونرا .

وكتللب اأي�سللا بخطه علللى كتاب )اعللرف مذهبك( 
ملوؤلفه مارتني دودج .

وارجتللل مللرة عدمللا ا�ستمللع اىل خطيللب الذكرى 
احل�سينية يف احدى املجال�س :

السيد عّباس شّبر
المتوفى 1391هـ

أدب الطف
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الحلُم األخضُر
الللللللللللللللللللليلللللللللللللللللللُة تلللللللطلللللللفلللللللح بللللللاللللللل�للللللسللللللّكللللللر
مللللللللللللن اأيلللللللللللللللللللللللَن �للللللللسللللللللنللللللللبللللللللداأ رحلللللللللللتلللللنلللللا
مللللللللركللللللللبللللللللنللللللللا اأبلللللللللللللللَحلللللللللللللللر ملللللبلللللتلللللهلللللجلللللًا
فللللللللليلللللللللنلللللللللا األللللللللللللللللللللبللللللللللللللللللللاٌب وعللللللللللللليلللللللللللللوٌن
بللللللللللالللللللللللوجلللللللللله االأجلللللللللللللللملللللللللللللللل بللللللجللللللبللللللنٍي
واللللللللللل�للللللللللسللللللللللوق ُيلللللللللللللعلللللللللللللذُب حلللللللللاِملللللللللَللللللللللُه
وقللللللعللللللت واإن  حُتلللللللللللللللللبُّ  والللللللللنللللللللفلللللللل�للللللللسُ 
ومتلللللللللللللتلللللللللللللدُّ ذراعلللللللللللللللللللللللللللللًا ُمللللللللللرهللللللللللفللللللللللة ً
يلللللللللحلللللللللملللللللللُللللللللللُه طلللللللللللللللللللللللريًا املللللللانللللللليلللللللنلللللللا
وكلللللللللللللللللللللللللللاأنَّ االأر�لللللللللللللللللللللللللللس علللللللللللللللللى يللللللللللللدِه
يلللللل�للللللسللللللتللللللنلللللل�للللللسللللللُق علللللللللللطلللللللللللرًا ُعلللللللللللللللللوّيللللللللا
يلللللتلللللخلللللطلللللى اللللللللللنلللللللللا�لللللللللسَ بللللللللللاإ�للللللللللسللللللللللرارٍ 
لللللللِر لللللللكَّ اللللللللكلللللللعلللللللبلللللللة تللللللللطللللللللفللللللللُح بلللللللالللللللل�لللللللسُ
فللللليللللل�لللللسللللليلللللح اللللللللللللللنلللللللللللللوُر علللللللللللللللى َفلللللللللِملللللللللِه
للللللللللللللللللللَر ملللللللللللللللن اآيلللللللللللللللللتلللللللللللللللللِه الللللللللللكللللللللللربى
فللللللل�لللللللسلللللللربلللللللنلللللللا كللللللللللللللاأ�للللللللللللللسَ حمللللللللّبللللللللِتللللللللِه

والللللللللللرجلللللللللل�للللللللللسُ َيللللللل�لللللللسلللللللهلللللللُد والللللللعللللللنللللللرب
يللللللقللللللهللللللر ال  قللللللللللللللللللللللللللوٌي  واملللللللللللللللللللللللللللللللللللللوُج 
مللللللللللا اأحلللللللللللللللللللللى املللللللللللللركللللللللللللَب لللللللللللو اأبلللللللحلللللللر
ونللللللللللفللللللللللو�للللللللللسٌ تللللللللبللللللللحللللللللُث علللللللللللن جللللللوهللللللر
كلللللالللللل�لللللسلللللبلللللح اللللللل�للللللسللللللاحللللللك للللللللللو اأ�لللللسلللللفلللللر
اأبللللل�لللللسلللللر اأو  جلللللللللللللللللّرَب  ملللللللللن  فللللللللا�للللللللسللللللللاأل 
بللللللللللحللللللللللبللللللللللاِل مللللللللعللللللللذبللللللللهللللللللا االأجلللللللللللللللللللللدر
للللللللللللللللعلللللللبلللللللق اللللللللللللللللقلللللللللللللللادم للللللللللللللو اأزهلللللللللللللللللر
بللللللللل�لللللللللسلللللللللملللللللللوٍخ اللللللللللللللفلللللللللللللاحت يللللللَتللللللبللللللخللللللر
اإ�للللللللللللسللللللللللللعللللللللللللاٌع �للللللللللسللللللللللحللللللللللريُّ املللللللل�لللللللسلللللللدر
يلللللتلللللمللللل�لللللسلللللى كللللللللللاحُللللللللللللللللللللللُم االأخلللللللل�للللللللسللللللللر
املللللللنللللللرب اىل  الللللللللللللللللللللللللللللدرَب  ويلللللللللل�للللللللللسللللللللللُق 
وهلللللللللللللللللنلللللللللللللللللاَك جللللللللللللللللللللللللللللداٌر يللللللتللللللفللللللّطللللللر
والللللللللللللنللللللللللللبللللللللللللاأ االعللللللللللللللظللللللللللللللم يلللللتلللللفلللللجلللللر
حلللللليللللللدر اللللللللللدنللللللللليلللللللللا  علللللللللللللللى  هلللللللللللللللَّ  اإذ 
امللللللحللللل�لللللسلللللر اىل  اللللللللللللليللللللللللللوِم  ذَك  مللللللللللن 
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للللُع للللللبللللللط الللللللنللللللبللللللي بللللللكللللللربللللللالء مللللبلللل�للللسّ �للللللسِ
راأ�لللللللللللس اللللل�للللسللللريللللعللللة فللللللللوق راأ�لللللللللللس بللللا�للللسللللقٍ 
يلللللللللللوم بلللللللله �للللللسللللللالللللللت دملللللللللللللاء امللللل�للللسللللطللللفللللى
يللللللللللوم بلللللكلللللت فللللليللللله الللللل�لللللسلللللملللللاء وار�لللللسلللللهلللللا
كلللليللللف اللللللطلللللغلللللاة علللللللللى احللللل�للللسللللني جتللللللللللّراأت
حملللللللملللللللدٍ  فلللللللللللللرع  اهلل  حلللللل�للللللسللللللني  هلللللللللللللذا 

نلللبلللّيلللهلللم بلللللنلللللت  ابلللللللللن  هلللللللللذا  دروا  ملللللللا  اَو 
ابلللللللنلللللللاء حللللللليلللللللدَر فللللليلللللا للللللطلللللفلللللوف تلللقلللتلللللللوا
املللللليللللللة اآل  ا�لللللللللسلللللللللر  يف  وبلللللللللنلللللللللاتللللللللله 
فلللللللخلللللللُر الللللللنلللللل�للللللسللللللاء كلللللل�للللللسللللللرية مللل�لللسلللبللليلللة 
هللللللللللللللذي رقللللللللليلللللللللة طلللللفلللللللللللهلللللا مللللللرعللللللوبللللللة
ملللللللا هللللللكللللللذا او�لللللللسلللللللى اللللللنلللللبلللللي املللل�لللسلللطلللفلللى
ايلللللللللللن االملللللللللللللللللام اللللللهلللللا�لللللسلللللملللللي املللللللرجتللللللى
يللللللللا غللللللائللللللبللللللًا عللللللجللللللل فللللللديللللللتللللللك �للللسلللليللللدي
فللللمللللتللللى �للللللسللللللنللللللاوؤك يللل�لللسلللتلللطللليلللُل علللللللللى املللللال
فللللمللللتللللى نلللللللللللللراَك وانلللللللللللت تللللللللخللللللللُرُج ثللللللائللللللرًا
يللللللا �للللسللللفللللوة االطلللللللهلللللللار قللللللد �للللسللللاقللللت ِبلللنلللا

وهللللللللللللللو اللللللللللللللللللذي للللللللللللللعللللللاملللللللني امللللللللللرجلللللللللُع
واجلللللللل�لللللللسلللللللُم جلللل�للللسللللم االنلللللللبللللللليلللللللاء مللللللللللللوّزُع
وعللللللللللللليللللللِه فلللللللللللتلللللبلللللِك اللللللللقلللللللللللللللوُب وجتللللللللزع
بللللللللللللل كللللللللللللل خملللللللللللللللللللللوق للللللللللللله يلللللللتلللللللوّجلللللللع
وهلللللللللو الللللللللللللذي يلللللللللوم اللللللقللللليلللللاملللللة يلللل�للللسللللَفللللُع
لللللُع قلللللللد كلللللللللان ملللللللن ُخلللللللللللللللِق اللللللنلللللبلللللوة يلللللر�لللللسَ
جُتللللللَمللللللُع اللللللفللللل�لللللسلللللائلللللل  كلللللللل  �للللسللللخلللل�للللسلللله  يف 
وللللللقلللللتلللللللللللهلللللم علللللللللللنُي الللللللبللللللتللللللولللللللة تللللللدمللللللُع
قللللللللد غلللللللللللاب علللللنلللللهلللللن اللللللللو�لللللللسللللللليُّ االنلللللللللللزع
يلللل�للللسللللمللللُع ال  قلللللللللللبلللللهلللللا  يف  وانللللللليلللللللنلللللللهلللللللا 
ملللللللللا ذنللللللبللللللهللللللا بللللل�لللللسللللليلللللاطلللللهلللللم تللللللتلللللللللللللّوُع
ملللللللللن بللللللللعللللللللده اهللللللللللللل الللللللتللللللقللللللى تلللللللللللللللرّوُع
ويللللللفللللللزُع بلللللاحلللللل�لللللسلللللني  يللللللطللللللالللللللُب  ذا  مللللللللن 
تللللللللللللللدري بلللللللكلللللللّل الللللللنللللللائللللللبللللللات وتلللللهلللللجلللللُع
وَيللللللللللِهللللللللللُل وجللللللللُهللللللللك للللللللللللللللوجلللللللوِد ويللللطلللللللللُع
لللللللللدم الللللقللللتلللليللللل و�لللللللسلللللللوُت ثللللللللللللاأرك يللل�لللسلللملللُع
انللللللهلللللل�للللللس فلللللللللجلللللللللدَك عللللللليلللللللُنلللللللُه تللللتللللطلللللللللُع

ال�سيخ م�سر ال�سحافيوُم الحسين
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حميد كرمي م�سطفى الكلكاويبطلُة كربالء
ملللنلللي اللللل�للللسللللالم عللللللليلللِك يللللا حلللللللوراُء

وابللللللللو حمللللمللللد واحللللل�للللسللللني كلللالهلللملللا

 حللتللى ابللللن ملللرجلللانلللة علللللى اعللجللابلله

مللللن غللللريهللللا وقللللفللللت اأمللللللللام عللللدّوهللللا

وخللللطللللابللللُه قللللد هلللللّز َهللليلللبلللة عللر�للسلله

اأملللللللا يللللزيللللد فلللقلللد تللل�لللسلللظلللى غلليللظللُه

نلللحلللوُه تللللقللللرب  قللللد  بلل�للسللخلل�للس  واإذا 

ووالُء حتللللليلللللة  ابلللللليللللللك  وعلللللللللللللى 

مللللن دوحلللللللة نلللبلللعلللت بلللهلللا اللللللزهلللللراُء

 مللللللا غللللزتلللله اخللللطلللبلللة اللللعللل�لللسلللملللاُء

ووراءهلللللللللللا الللل�لللسلللجلللاد كللليلللف يللل�لللسلللاُء

وتلللللدافلللللعلللللت كلللللللملللاتللله اخلللللر�للللسللللاُء

ملللللن خلللطلللبلللة اأبلللللللللللت بلللهلللا احلللللللللوراء

جنللللللالُء �للللسللللربللللة  هللللللللذي  قللللللللال  اذ 

) القَلْم (
يبقللى  الللذي  القلللم �سديقللك 
معللك مللا دمللت تهتم بلله ، وهو 
اأداتللك التللي تعك�للس �سخ�سك 
على مراآة الورق، اإنها هبة اهلل 
لبع�للس مللن النا�للس يحملونلله 
�سالحللًا ومنللارًا، يرجللم بوؤ�س 
اىل  وجراحاتهللم  قلوبهللم 
قناديللل ت�سيء دروب ال�سعادة 
يقللال  كمللا  والقلللم  لالآخريللن 
ل�سان القلللب.. فالبع�س نعرف 
�سخ�سياتهم مللن كتاباتهم وما 
مللن كاتللب اإال �سيفنللى ويبقللي 

الدهر ما كتبت يداه.

) اَل تتخيل (
ال تتخيللل كل النا�للس مالئكللة 
جتعللل  وال  اأحالمللك،  فتنهللار 
الأنللك  عميللاء،  بهللم  ثقتللك 
�ستبكللي يومللا علللى �سذاجتك، 
ولتكن فيللك طبيعة املاء الذي 
يحطم ال�سخللرة بينما ين�ساب 
قطرة.. قطرة. كن و�سطًا بني 
االثنللني ال مفللرط الثقللة وال 
�سكاكا قال تعاىل.. وجعلناكم 

اأمًة و�سطا.

) اَل َتقف (
ال تقللف كثللريا عنللد اأخطللاء 
�ستحيللل  الأنهللا  ما�سيللك، 
حا�سرك جحيمللًا، وم�ستقبلك 
ُحطامللًا،، يكفيللك منهللا وقفة 
اعتبار،، تعطيك دفعة جديدة 
يف طريق احلق وال�سواب، واإذا 
غفللرت لنف�سكل ما اأخطاأت فمن 
تغفللر  اأن  والكللرم  ال�سهامللة 

لالآخرين اأخطاءهم.

)ُشروُق َو ُغروب(
ال تدع الياأ�للس ي�ستويل عليك، 
انظر اىل حيث ت�سرق ال�سم�س 
كل فجر جديد ،لتتعلم الدر�س 
اأن  للنا�للس  اهلل  اأراد  الللذي 
يتعلمللوه، ان الغللروب ال يحول 
يف  اأخللرى  مللرة  �سللروق  دون 
كل �سبللح جديللد، وانظللر اإىل 
اجلانللب امل�سللرق مللن حياتللك 
فهناك اأعمال قد تكون عملتها

ت�ستحللق  الغيللب  ظهللر  يف 
الوقللوف لهللا والت�سفيللق ونور 

النهار يجلي �سواد الليل. ) أخَطاؤنا (
 ، تخطللئ  اأن  امل�سكلللة  لي�سللت 
حتللى لو كان خطللوؤك ج�سيما، 
ولكللن امل�سكلللة وكل امل�سكلة اأن 
وتتكللرب  خطئللك  يف  تتمللادى 
عمللن يلقللي لللك الن�سيحللة..

وخللري  خطللاء  اآدم  ابللن  كل 
اخلطائني التوابون

)َمن يكَرهك؟(
اأن يكرهللك النا�للس واأنللت تثق 
بنف�سللك وحترمها اأهون كثريا 
واأنللت  النا�للس  يحبللك  اأن  مللن 
تكللره نف�سك وال تثللق بها فكن 
واثللق اخلطللوة تنظللر للوجه 
االإيجابي يف كل �سوؤون احلياة.

خواطُر  
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أسرة ومجتمع

وخاصة اذا كانت متتلك طفل أو طفلني 
القد  ن��يان  تشتعل  فسوف  أكثر  أو 
عائلة  وه��م  الطرفني  ب��ني  والكراهية 
العداء  ونشوب  الزوج  وعائلة  الزوجة 
أن  يريد  طرف  وكل  بالقوق  والطالبة 
النسانة  ه��ذه  متناسني  له  ال��ق  يثبت 
الضعيفة التي ل حول ول قوة لا تدفع 
الطراف  من  طرف  قسوة  نتيجة  الثمن 

الذي أدى ال الطلق.
أو  الزوج  معاملة  هو  السبب  يكون  أما   
سوء معاملة أهل الزوج كمعاملة )العمة 
لنقف عند   ) الخ��وان  او  الخ��وات  أو 
الناس  هؤلء  أن  لو  ونسأل  النقطة  هذه 
الذي يعاملون زوجة أبنهم هبذه القسوة 
الوقف مع  يتقبلون  وعدم الحتام هل 
ابنتهم !!!  كل يشء ل ترضاه عىل نفسك 
وعىل أي احد من أفراد عائلتك يب أن 

ل تتقبله عىل الناس اآلخرين .

فالعلقة الزوجية هي كيان مستقل مبني 
عىل التفاهم والحتام وعدم التدخل ف 
حياة أثنني متزوجني ويسعون لبناء عائلة 
ف  الس��ف  ومع  نلحظ  لكن  متكاملة 
الطلق  حالت  انتشار  الخية  الونة 
يطمئن  ل  ال��ؤرش  وه��ذا  واس��ع  بنطاق 
حتى من الناحية الرشعية. لن فيه هتديم 
الطفال  وش��ت��ات  السي���ة  ل���ألوارص 
او  طفل  ت��ريب  أن  ال��رأة  تستطيع  كيف 
ينظر  والجتمع  مطلقة  وه��ي  طفلني 
تلحقها  تذهب  أينم  خمتلفة  نظره  أليها 
الكلمت بأهنا مطلقة وف بعض الحيان 
حترم هذه الم من اطفالا . رفقا بقلوب 
الطفال فان الطفل بحاجة أن يعيش بني 
أحضان الوالدين وليس ان يعيش مرشدا 
جعلت  التي  الي��ام  حطام  بني  وحمطم 
ألبوين ينفصلن عن بعضهم أن ابغض 
معظم  وف  الطلق  هو  الل  عند  اللل 

لياة  ت��دم��يا  ال��ط��لق  يمثل  ال���الت 
يكون  الكرب  والتأثي  والبناء,  الوالدين 
به  يشعرون  لا  نفسياهتم  و  الولد  عىل 
الوالدين  بني  حدث  ما  حول  حية  من 
ومن  وسلوكي  نفيس  تأثي  له  فذلك   ,
عضوية  أم��راض  إل  ي��ؤدي  أن  المكن 
الوالدين  أح��د  فقدان  نتيجة  وعقلية 
الدراسة  عىل  تأثي  له  و  الطلق,  بسبب 
و العلقات الجتمعية والصداقات مع 
الكثي  السهر  أو  الكثي  والنوم  اآلخرين 
والعصبية وكثرة اخللفات, لذا من الهم 
بالبناء  الهتمم  و  الرعاية  عىل  التكيز 
صحيح  بشكل  التعامل  عىل  لساعدهتم 
الطلق  ح���دوث  ح��ال  ف  منطقي  و 
والحاولة بالتفكي النطقي والعقيل عىل ل 
شمل العائلة من جديد وإرجاع البوين 
والستفادة  جديدة  حياة  وبناء  لياهتم 

من الخطاء السابقة وتصحيحها.

معاناة مخفية...
اسمها )الطالق(

زينب موسى 

لن احتدث عن الطالق من النواحي القانونية اأو النواحي االخرى لكن �ساأتطرق ايل م�ساألة الطالق 
من الناحية النف�سية للمراأة فمجرد ال�سماع او التفكري مبو�سوع الطالق تنهار نف�سيتها .
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أسرة ومجتمع

أهم مراتب التطور  .. تحصين االسرة العراقية  

االم مدرسة إذا اعددتها 
 أعددت شعبًا طيب األعراق

الربون  عليها  اتفق  التي  الم��ور  من 
ف  اساسيا  عامل  باعتبارها  التبية  هي 
النهوض بالمم، وبم أن الرأة وخصوصًا 
تعترب  التي كرمها اإلسلم  السلمة  الرأة 
بدور  تضطلع  وهي  السلم  البيت  عمد 
المومة ، وكلَّ اليها السلم دور تربية 
أسس  عىل  تقوم  صحيحة  تربية  الولد 
النبوية  والُسنة  الكريم  القرآن  وضعها 
ال��رأة  تعال  الل  خص  حيث  الرشيفة. 
وهي  أل  ف��ذة  بقدوة  وكرمها  السلمة 
السلم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  مولتنا 
الفذة  الربية  و  الصالة  لألم  مثال  وهي 
مراتب  أع��ىل  إل  بأسهتا  ترتقي  التي 

التطور.

وأهم مراتب التطور هي ترسيخ الخلق 
السامية ف نفس الطفل ف الجتمع النزيل 
حيث إن النزل هو أول جمتمع ينمو فيه 
منه،  الخ��لق  باكتساب  ويبدأ  الطفل 
والديه  تصفات  بمتابعة  الطفل  يبدأ 
لكوهنا  وال��دت��ه  تصفات  وخصوصًا 
الدائم  ووج��وده��ا  الول   الربية  هي 
ان  فيجب  الرجل  من  أكثر  النزل  ف 
الطرق  لتعرف  مثقفة  واعية  الم  تكون 
جمتمعنا  إن  وخصوصًا  للتبية  السليمة 
رشسة   غربية  اعلمية  لجمة  يتعرض 
هدفها  والن��تن��ي��ت   بالتلفاز  متمثلة 
وانتزاع  اخلقيًا  السلمة  الس  حتطيم 
مراتب  بأعىل  التمثلة  السلمية  الوية 

الكبي  الدور  يقع  هنا  السامية  الخلق 
الجمة  هذه  مواجهة  ف  الم  عاتق  عىل 
خصوصًا  ابنائها  ت��صف��ات  ومراقبة 
ومراقبة  للتكنولوجيا  استخدامهم  ف 
ذوي  الصدقاء  لم  واختيار  أصدقائهم 
الخلق الفاضلة حيث لصدقاء السوء 
دور كبي ف انحراف الولد وابتعادهم 
عن الطريق الصحيح بدوري كأم اجعل 
السلم أسوة  البيت عليهم  اهل  لم من 
وموليت  الزهراء  موليت  فأجعل  حسنة 
لبنايت  اس��وة  ال��س��لم(  )عليهم  زينب 
واجعل من العصومني )عليهم السلم( 

اسوة لولدي . 
واجعل  لفعالم  الل  بمراقبة  وأشعرهم 
لتبيتهم  أسلوبا  الطيبة   النصيحة  من 
الفكار  وراء  انجرفن  البنات  من  فكثي 
به  ج��اءت  ل��ا  النافية  ال��دام��ة  الغربية 
الفكار  ه��ذه  من  السموية   الديانات 
الوضة ووضع مساحيق التجميل وإقامة 
العلقات الحرمة التي تؤدي بالبنات ف 
كأم  ف��دوري  الاوية  ال  الراهقة  دور 
اراقب افعال بنايت وأرشدهم ال الطريق 
اضع  لبنائي  بالنسبة  وكذلك  السليم 
هبا  احصنهم  محرا  وخطوط  حدودا  لم 
من النجراف مع هذه الفكار النحرفة 
ابدأ معهم منذ الصغر ل بعد ان يكربوا 

فبعدها ل ينفع الندم . 
وباهتممك بزوجك واهتممك بأطفالك 
عليها  الل  بعد  حتمدين  اسة  بنيت  قد 
ورسوله  الل  ترضني  مثالية  اما  وتكوين 
بيته عليهم الصلة والسلم ، ومن  وال 
والزوجة  الم  ايتها  عزيزيت  خللك 
الزوجات  من  غيك  خلل  ومن  الطيبة 
والمهات الطيبات قد بنينا جمتمعا راقيا 
هبا  أت��ى  التي  الفاضلة  بأخلقه  ساميا 

السلم الحمدي الرشيف.
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العلمي سواء أكان مسؤول او أي درجة 
بعض  فيه  تتوفر  ان  يب  اعلمية  وظيفية 
عمله  اداء  عىل  تساعده  التي  الصفات 

بنجاح ويدم الؤسسة التي يعمل هبا
والهم دائم القائد لذا هنالك بعض النقاط 
العلمي  قبل  للمسؤول  الوكلة  الهمة 
يب ان تتوفر فيه لنجاح الهمة العلمية 

الع��لم��ي��ة  ال��رس��ال��ة  ت��ع��رف ع��ىل   -1
للمؤسسة لكل مؤسسة اهداف تعمل عىل 
ف  تكون  ان  يب  اله��داف  هذه  حتقيقها 

صلب العمل العلمي
الهارات  من  العديد  إتقان  ح��اول   -2

اإلعلمية
تكون  ان  إع��لم��ي  ك��م��س��ؤول  عليك 
الختلفة  اإلعلمية  الهارات  لعظم  ملم 
والكتابة  والفيديو  الفوتوغراف  كالتصوير 
الخ��ب��اري��ة وال��ت��ص��م��ي��م وال���راس���لت 
وإع���داد  ال��ت��ق��اري��ر  وك��ت��اب��ة  الصحفية 
والجلت  كالكتب  بأنواعها  الطبوعات 

والربوشورات وغيها.
بنفسك،  بعملها  تقوم  أن  يعني  ل  وهذا 
عن  يشء  معرفة  عليك  يتوجب  ولكن 
هذا  لن  اإلعلمي،  الجال  ف  يشء  كل 

سيساعدك عىل ممارسة عملك بسهولة 
3- التميز بمهارات إعلمية حمددة

تساعدك  حم��ددة  اعلمية  بمهارة  التميز 
وبالتايل  اتقاهنا  ف  وكمسؤول  كاعلمي 

البداع فيها 
اح�������رص   -4

ت��وق��ع��ات  تلبية  ع��ىل 
مسؤولك البارش وزملئك

تلبية  ف  م��وف��ق��ا  ت��ك��ون  ان  ي��ب 
تعليمت مديرك السؤول البارش وتعليمت 
تكون  وان  العلميني  قبل  من  السؤول 
الهني  التفاهم  عىل  قائم  تواصل  هنالك 

لغرض نجاح العملية العلمية 
5- العمل المعي ثم العمل المعي

ل  الوحيد  اإلعلمي  السؤول  .كونك 
كل  عمل  عىل  ق��ادرًا  ستكون  أنك  يعني 
الذي  الوحيد  أنك  أيضًا  يعني  ول  يشء، 

يفهم هذا الجال بشكل كامل.
ف  زملئك  بمشاركة  تستهن  ل  لذلك 
اإلعلمية،  لألنشطة  والتنفيذ  التخطيط 
بعمل  كبي  بشكل  ماترتبط  ع��ادة  والتي 

القسام الخرى داخل الؤسسة. 
6- احرص عىل التجديد ومواكبة العص

اإلعلمي  السؤول  عمل  طبيعة  مفهوم 
اإلعلم،  وسائل  لتطور  تبعًا  دائم  يتطور 
تطوير  عىل  ت��داوم  أن  عليك  يب  لذلك 
مهاراتك بم يواكب التطورات السيعة ف 

هذا الجال. 
7- تريث ف اختاذ القرار 

للعمل  تغيي  فيه  قرار  أي  تتخذ  ان  اياك 
التأين  ف الؤسسة وبسعة دون دراسة او 

فيه فان هكذا قرارات يكون اثرها السلبي 
التغيي  نعم   ، العلمي  العمل  ف  فادحا 
ف  تراجع  هنالك  يكون  عندما  رضوري 

العمل العلمي فيكون التغيي بتاٍن 
8- العلقات الواسعة رضورية

يبنون  ممن  تكون  أن  عىل  دائ��ًم  اح��رص 
جسور التواصل مع اآلخرين سواء داخل 
مع  فللعلقات  خارجها.  أو  الؤسسة 
كالصحف  الختلفة  اإلعلمية  الهات 
خمتلفة  التلفزيونية  والقنوات  واإلذاعات 
عىل  اي��ايب  أثر  والهتممات  التوجهات 
أكثر  فرصًا  أيضًا  يمنح  وه��ذا  أدائ���ك، 
رشية  لك��رب  مؤسستك  اس��م  ل��وص��ول 

ممكنة من المهور. 
9- الشهرة للجميع

العلمية  للمؤسسة  يكتب  نجاح  أي 
من  بالرغم  الميع  باسم  يسجل  ان  يب 
العلمي  من  اكرب  السؤول  مسؤولية  ان 
المعي  والعمل  بالتكاتف  ولكن  نفسه 

ظهر هذا النجاز فلتكن الشهرة للجميع

مهنة يخوضها 
من يعرف مفرداتها

اإلعالم
صحافة وإعالم 
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عىل  مطلعا  الع��لم��ي  يكون  ان  ي��ب 
يلزمه  وه��ذا  العال  ف  العلمي  التطور 
بمتابعة الكتبات العالية التي تنرش احدث 
فالكتب  اعلمي  انك  وبم  الص��دارات 
العلمية تكون رضورية لك وهذه ثلثة 
كتب حتفز وتساعد العلمي عىل النجاح 

ف مهنته 
1- كتاب ” الصحفى العالى”

الصحفيني  لكل  كنزا  الكتاب  هذا  يعد 
يمرسون  ولن  أيًضا  والحتفني  التدربني 

الكتابة الصحفية.
راندال” بأسلوب  “دافيد  اإلعلمي  كتبه 
حول  يعرفه  ما  كل  فيه  مجع  حيث  مميز، 
خربته  م��ن  ان��ط��لًق��ا  الصحافة  ح��رف��ة 

الصحفية الطويلة.
ج��وان��ب  بجميع  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  ُي��ل��م 
والهارات  القواعد  من  ب��دًءا  الصحافة، 
مصادر  عىل  الوصول  وطريقة  الصحفية 
ال��ع��ل��وم��ات، ك��م ي��ق��دم جم��م��وع��ة من 
التعامل  يتم  كيف  تبني  التى  التجارب 
إل  باإلضافة  الصحفية،  ال��ص��ادر  م��ع 
حديثه عن الكتابة اإللكتونية والهارات 

الستثنائية التى تتطلبها.
كواليس  ىف  اخل��رب  صناعة   ” كتاب   -2

الصحافة المريكية”
الكتب الصحفية الوجودة  يعترب من أهم 
حول العال، نظًرا لقوته العرفية، فبالرغم 
من قدم تأليفه مقارنة بتطور الصحافة إل 

أنه ل يزال رائًدا ىف جماله.
“جون  المريكى  الصحفى  الكاتب  قام 
وي��روى  بتأليفه،  هاملتون”  ماكسويل 
كواليس  ىف  عمله  سني  طوال  تربته  فيه 
الؤسسات اإلعلمية الكربى ىف الوليات 

التحدة المريكية.
القارئ ىف  يأخذ  بأنه  الكتاب  ويمتاز هذا 
بالسار  اليلء  الصحافة  عال  إل  رحلة 
الواقف  من  كثيا  يوضح  كم  الرائعة، 
الصحفية،  حياته  فتة  طوال  هبا  مر  التى 
مهنة  سلبيات  إل  ذك��ره  إل  باإلضافة 
حياة  ىف  تتكها  التى  واآلث��ار  الصحافة 

الصحفى الشخصية.
3- كتاب “تغطية الحتاد الوروبى”

الكتاب عبارة عن دليل يغطى كافة البلدان 
ال��وار  مؤسسة  إن��ت��اج  م��ن  الوروب��ي��ة 

اإلعلمى بتمويل الحتاد الوروبى.
بدول  خمتصة  معلوماتية  خريطة  ُيعد  كم 
طريقة  يوضح  كم  الوروب���ى،  الحت��اد 
من  ل��ا  وم���ا  ه��ن��اك  الح����داث  تغطية 
كثيا  تقديمه  إل  باإلضافة  خصوصيات، 
ومراكز  العلومات  لصادر  الروابط  من 

البيانات التعلقة بالحتاد.

لم  الفضائية  القنوات  عىل  السؤولون 
التلقي  ال  يوصلوها  ان  يريدون  رسالة 
 ) الرسالة  هذه  ماهية  عن  النظر  بغض   (
هي  الع��لم  وسائل  اغلب  ان  وطالا   ،
ليست ربحية لذا يب ان تكون دقيقة ف 
من  للمتلقي  تعرضها  التي  الادة  اختيار 
وقوة  الصوفة  والموال  العلومة  حيث 

تاثيها .
او  ال��واري��ة  ال��ربام��ج  ع��ن  سنتحدث 
اللفت   ، شاكلتها  ع��ىل  وم��ا  الثقافية 
لغرفة  يصص  ال��ذي  الديكور  للنظر 
الفاخر  الثاث  حيث  الربنامج  استوديو 
حجم  عىل  تدل  التي  الرائعة  والشكال 
الثاث  هذا   ، عليها  الصوفة  الم��وال 
قد يستخدم لرة واحدة ومن ثم اما يمل 

الصاريف  ال  ، اضافة  منه  او يور جزء 
الخرى اخلاصة بكادر العمل والجهزة 
تستغرقه  ال��ذي  وال��وق��ت  اللكتونية 
السجلة  لسيم  لعرضها  برامج  هكذا 
استغرق  س��اع��ة  نصف  برناجما  ف��ن��رى 

تسجيله اسبوعا او حتى اكثر .
كان  هل  هي  بثمرها  تايت  التي  العادلة 
هذه  عىل  القائمني  الخ��وة  حسابات  ف 
هذه  براجمهم  تاثي  م��دى  الفضائيات 
الموال  حجم  مع  التاثي  يتناسب  وهل 
برامج  يتابع  منا  فالكثي  ؟،  الصوفة 
ال  يلتفت  ولكنه  وركيكة  ضعيفة  يراها 
ستوديو والعاملني فيه  ديكور ال 
فيضع ف حساباته الموال الصوفة التي 
 ، الربنامج  من  الرجوة  والفائدة  تتفق  ل 

للفضائيات  بالنسبة  مهمة  العادلة  هذه 
الصنوف  ب��اق��ي  م��ن  اك��ث��ر  الس��لم��ي��ة 
اموال  من  مدعومة  الصنوف  تلك  لن 
الكومة او الثرياء او الجندة السياسية 
اخلبيثة فلتبايل بالموال الصوفة ولديا 

منفذ .
تكون  ان  فيجب  للسلمية  بالنسبة  اما 
دقيقة ف رصف هذه الموال عىل الربامج 
، ويفضل لا ان ختصص وحدة استطلع 
تقبل  مدى  لعرفة  الوية  جمهولة  ومتابعة 
قد  نعم   ، الربنامج  ذاك  او  الربنامج  هذا 
الربنامج  يقدمها  التي  العلومات  تكون 
 ، موفق  غي  الربنامج  مقدم  لكن  رائعة 
فقرات  او  سليم،  غي  الربنامج  وقت  او 

الربنامج مبعثرة ، وهكذا . 

حسابات برنامج

صحافة وإعالم 

االطالع والقراءة مهمة لالعالمي 
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تراُث العلماء

كتاب »بصائر الدرجات«.. 
سّلٌم معرفي يرتقي بَك نحو أهل البيت

والعتمدة  العتربة  الصول  من  الكتاُب  وُيعدجُّ 
العلمُء  ذك��ره  لا  نسبًة  اإلمامية،  الشيعة  عند 
العلُم ف اعتمده كمصدر مهم، حيث يقول 
قال  شاذان  ابن  الل  عبد  أبو  أخربنا  النجايش: 
عنه  أبيه  عن  ييى  بن  حممد  بن  أمح��د  حدثنا 
الدرجات،  وببصائر  كتبه  بجميع  )الصفار( 
بن  السني  أخربنا  الفهرست  ف  الشيخ  وقال 
أبيه  عن  ييى  بن  حممد  بن  أمحد  عن  الل  عبيد 

عنه.
ويقول: العال الليل السيد حممد باقر اليلين 
رسالته  ف  السلم  بحجة  اللقب  الصفهاين 
ف العدة ف رشح كلم الفاضل الستابادي: 
الصفار الذي هو من أعاظم الحدثني والعلمء 

وكتبه معروفة مثل بصائر الدرجات ونحوه.
كتابه ف  )قدس سه(  الصفار  الحّدث  وابتدأ 
الكرم  الرسول  عن  ال��واردة  الحاديث  ذكر 
)صىل الل عليه وآله( ف طلب العلم وفضيلته، 
حسان  بن  حممد  حدثنا  الصفار:  يروي  حيث 
الل  عبد  ب��ن  عيسى  ع��ن  ع��يل  ب��ن  حممد  ع��ن 

العمرى عن أيب عبد الل عليه السلم قال طلب 
العلم فريضة من فرائض الل.

وروى ايضًا: حّدثنا أمحد بن حممد عن السني 
بن السعيد عن محاد بن عيسى عن عبد الل بن 
أبيه )عليه  القداح عن أيب عبد الل عن  ميمون 
عليه  الل  )صىل  الل  رسول  قال  قال؛  السلم( 
فيه علم سلك  وآله(: من سلك طريقا يطلب 
الل تعال به طريقا إل النة وان اللئكة لتضع 
ليستغفر  وانه  به  رضا  العلم  لطالب  أجنحتها 
من ف السموات ومن ف الرض حتى الوت 
ف البحر وفضل العال عىل العابد كفضل القمر 
عىل سائر النجوم ليلة البدر وان العلمء لورثة 
دينارًا ول درمهًا  يورثوا  ل  النبياء  ان  النبياء؛ 

إنم ورثوا العلم.
السني  حممد عن  بن  أمحد  حدثنا  ايضًا:  وعنه 
صغي  بن  السني  بن  حممد  عن  السعيد  بن 
عمن حدثه عن ربعي بن عبد الل عن أيب عبد 
يرى  ان  الل  أبى  قال:  أنه  السلم(  )عليه  الل 
الشياء ال بالسباب فجعل لكم سببًا رشحا 

مْن بنِي الُكتِب املعتربة التي يْزدهي بها الراث ال�سيعي؛ كتاب )ب�سائر الدرجات( للثقة اجلليل 
واملحدث النبيل اأبي جعفر حممد بن احل�سن بن فروخ "ال�سفار" )ت 290 هل( من اأ�سحاب االإمام 
و�سالمه  اهلل  )�سلوات  حممد  اآل  ف�سائل  يتناوُل  والللذي  ال�سالم(،  )عليه  الع�سكري  احل�سن 

عليهم(، وقّدمه وعّلق عليه العالمة احلجة مريزا حم�سن "كوجه باغي".

اللللعلللللللملللاء ورثللللة 
االأنلللبللليلللاء وذللللك 
مل  االأنلللبللليلللاء  اأن 
يللللورثللللوا ديلللنلللارًا 
واإمنللا  درهللمللًا  وال 
من  اأحاديث  ورثوا 
فمن  اأحللاديللثللهللم 
منها  ب�سيء  اخللذ 
فللقللد اخللللذ حللظللًا 

وافرًا..
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)حممد بن احل�سن ال�سفار ابن فروخ ال�سفار اأبو جعفر االأعرج موىل عي�سى بن مو�سى 
ابن طلحة بن عبيد اهلل ابن ال�سايب بن مالك بن عامر االأ�سعري(.

هوية املوؤلف:

وجعل لكم رشحا علم وجعل لكل علم 
من  وجهله  عرفه  من  عرفه  ناطقا  بابا 
عليه  الل  )صىل  الل  رس��ول  ذلك  جهله 

وآله( ونحن.
عن  حممد  بن  أمحد  حدثنا  ايضًا:  وروى 
أبى  إل  يرفعه  فضال  بن  عيل  بن  السن 
العلمء  إن  قال  السلم(  )عليه  الل  عبد 
ورثة النبياء وذلك أن النبياء ل يورثوا 
دينارًا ول درمهًا وإنم ورثوا أحاديث من 
أحاديثهم فمن اخذ بيء منها فقد اخذ 
عمن  هذا  علمكم  فانظروا  واف��رًا  حظًا 
عدوًل  خلف  كل  ف  فينا  فان  تأخذونه 
وانتحال  الغالني  حتريف  عنه  ينفون 

البطلني وتأويل الاهلني.
 حدثني عيل بن حسان عن عيل بن عطية 
)عليه  الؤمنني  أمي  إل  يرفعه  الزيات 
طالب  أيب  بن  عيل  ق��ال  ق��ال:  السلم( 
عليه السلم ان لل هنرا دون عرشه ودون 
النهر الذي دون عرشه نور من نوره وان 
روح  خملوقني  روح��ني  النهر  حافتي  ف 
عرش  لل  وان  ام��ره  من  وروح  القدس 
نفح النة ومخس من  طينات، مخس من 
ثم  الرض  وفس  النان  وفس  الرض 
قال ما من نبي ول من ملك من بعد جبله 
النبي  وجعل  الروحني  من  فيه  نفخ  ال 
)صىل الل عليه وآله( من إحدى الطينتني 
فقلت ليب السن عليه السلم ما البل 
قال اخللق غينا أهل البيت فان الل خلقنا 
من  فينا  ونفخ  مجيعا  الطينات  العرش  من 
الروحني مجيعا فاطيبهم طيبًا وروى غيه 
جنة  النان  طني  قال  الصامت  أيب  عن 

والفردوس  والنعيم  الأوى  وجنة  عدن 
واخللد وطني الرض مكة والدينة وبيت 

القدس والية.
أبواب عديدة،  إل  كتابه  الصفار  ويقّسم 
ومنها )باب ف خلق أبدان الئمة � عليهم 
السلم � وف خلق أرواحهم وشيعتهم(، 
عن  حممد  بن  أمحد  حدثني  فيه:  ويروي 
أصحابنا  بعض  عن  الواسطي  ييى  أيب 
قال: قال أبو عبد الل عليه السلم: خلقنا 
من عليني وخلق أرواحنا من فوق ذلك 
وخلق  عليني  من  شيعتنا  أرواح  وخلق 
أجسادهم من دون ذلك فمن اجل تلك 

القرابة بيننا وبينهم قلوهبم حتن إلينا .
السلم  آل حممد عليهم  أئمة   وباب )ف 

اهنم الادون يدون
عليه  الل  ص��ىل  النبي  ب��ه  ج��اء  م��ا  إل 
الئ��م��ة اهنم  ب��اب )ف  وآل��ه وس��ل��م( و 
أئمة  بني  الفرق  فيه   ( وباب  الصادقون( 
العدل من آل حممد عليهم السلم وأئمة 
الور من غيهم بتفسي رسول الل ص 
باإليمن  ص  النبي  امر  و)باب  والئمة( 
بعده وما أعطوا من  بعىل ع والئمة من 
السلم(،  عليهم  لم  والتسليم  العلم 
وباب ف الئمة اهنم حجة الل وباب الل 
وولة امر الل ووجه الل الذي يؤتى منه 
وجنب الل وعني الل وخزنة علمه، وباب 
آل حممد ص  الئمة من  به  الل  ما خص 

عليهم أمجعني وولية اللئكة.
بن  حممد  ع��ن  حممد  ب��ن  أمح��د  وحّدثنا 
إسمعيل بن بزيع والسني بن سعيد عن 
حممد بن الفضل عن أيب الصباح الكناين 

سمعته  قال  السلم  عليه  جعفر  أيب  عن 
يقول والل ان ف السمء لسبعني صنفا من 
الرض  أهل  عليهم  اجتمع  لو  اللئكة 
ما  منهم  صنف  كل  عدد  يصون  كلهم 

احصوهم واهنم ليدينون بوليتنا.
كم ورد ف الكتاب باب النوادر ف الئمة 
وي��روي  وأعاجيبهم،  ال��س��لم  عليهم 
الصفار: حّدثنا العباس بن معروف عن 
محاد بن عيسى عن حريز عن فضيل بن 
يسار عن أيب عبد الل عليه السلم قال إن 
عيل بن السني اوتى بعسل فرشبه فقال 
والل انى ل علم من أين هذا العسل وأين 

ارضه وانه ليمتار من قرية كذا وكذا.
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نسبته: النييل منسوب إل النيل وهي مدينة 
الجاج  بناها  وقد  والكوفة  بغداد  بني 
ولقب بالنجفي أيضًا حيث قصد النجف 

وسكنها لتحصيل العلم.
ل يكن السيد عبد الكريم من علمء الفقه 
علوم  ف  ختصص  بل  فحسب  والصول 
ألقاب  عدة  عليه  أطلق  فقد  لذا  و  كثية 
الفس،  التكلم،  الفقيه،  العلمة،  منها: 

الرجايل، النسابة.
وكانت له حمبة خاصة بولية وإمامة إمام 
العص الجة ابن السن عجل الل تعال 
ف  واضحًا  هذا  بدا  وقد  الرشيف  فرجه 

مؤلفاته.

أنه  الكريم  عبد  السيد  مفاخر  مجلة  من  و 
تسنم منصب النقابة وكان من مجلة العلمء 
الذين حتملوا مسئولية مجيع السادات ممن 
كانوا يعيشون ف مدينته وكان مرجعًا لل 
الختلفات بينهم وملجأ للمساكني منهم 
ويعهد  كبية  معنوية  قيمة  النصب  ولذا 
عادة إل أكرب شخص من الس الاشمية 

من حيث العلم والتقوى والتدين.
أساتذته/ ونذكر منهم:

1 - فخر الحققني ابن العلمة اليل
الميد  عبد  بن  الكريم  عبد  السيد   -  2

النييل والده
النييل  السيد عبد الميد بن عبد الل   - 3

جده
4 - السيد عميد الدين بن حممد

5 - السيد ضياء الدين أخو السيد عميد 
الدين

6 - الشهيد حممد بن مكي الشهيد الول 
مؤلف كتاب اللمعة الدمشقية

تلمذته/ ومنهم:
1 - أمحد بن فهد اليل التوىف سنة 841 

للهجرة.
عيل  بن  حسن  الشيخ  الكبي  العال   -  2

العروف بابن عرشة.

3 - الفقيه الكبي الشيخ حسن بن سليمن 
مؤلف كتاب خمتص البصائر.

4 - السيد مجال الدين بن أعرج العميدي 
عبد  للسيد  الرجال  كتاب  أكمل  ال��ذي 
ال��ك��ري��م و أض���اف إل��ي��ه ب��ي��ان أح���وال 

معارصيه.
مؤلفاته: 

1 - منتخب النوار الضيئة الذي عرب عنه 
الشيخ آقا بزرگ بالغيبة.

صاحب  ع��ىل  ال���رد  ف  اإلن��ص��اف   -  2
الكشاف.

ان��ح��راف  تبيان  ف  ال���زاف  ب��ي��ان   -  3
صاحب الكشاف.

الفلح، وهو  4 - إيضاح الصباح لهل 
رشح الصباح الصغي للشيخ الطويس.

5 - سور أهل اإليمن ف علمات ظهور 
هذا  يكون  أن  ويتمل  الزمان  صاحب 
الفرج  السلطان  لكتاب  خلصة  الكتاب 
السيد  لغي  هو  وال��ذي  اإلي��من  أهل  عن 

عبد الكريم.
6 - كتاب ف علم الرجال و قد قام بإمتامه 

تلميذه مجال الدين بن أعرج بطلب منه.
7 - النوار اإللية ف الكمة الرشعية.

من اأعالم القرن التا�سع الهجري

الكريم  عبد  بن  علي  السيد 
النيلي النجفي 

بهاء الدين علي بن عبد الكرمي 
النيلي من علماء القرن التا�سع 
بالدقة  تللعللرف  ومل  الللهللجللري 
ولكنه  ووفللاتلله  والدتلله  تاريخ 
احللي  فهد  بللن  اأحللمللد  اأ�للسللتللاذ 
للهجرة   841 �للسللنللة  املللتللوفللى 
فخر  حياة  اأواخللر  اأدرك  وقد 
احللي  العالمة  ابللن  املحققني 
للهجرة وهو  �سنة 771  املتوفى 

من تالميذه.
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إلينا،  وصل  وال��ذي  تارييًا  الؤّكد  من 
هام  دور  الشيعة  علمء  من  للعديد  أن 
العربية،  اللغة  وحموري ف ازدهار علوم 
الفقه،  علوم  عىل  دوره��م  يقتص  ول 
الطب  مثل  علوم  ف  دورهم  عن  فضًل 

والفلك، ونذكر منهم: 
أمحد  ب��ن  اخلليل  ال��رمح��ن  عبد  أب��و   .1
سيد  الزدي:  ال��ف��راه��ي��دي  ال��ب��صي 
اللغة  ضبط  من  أّول  هو  الدب،  أهل 
إل  العروض  علم  استخرج  من  وأّول 
تدوين  إل  العرب  أسبق  فهو  الوجود، 
ح��روف  ع��ىل  ألفاظها  وترتيب  اللغة 
ما  فيه  مجع  »العني«  كتابه  فأّلف  العجم 
اللغة  ألفاظ  من  أّيامه  ف  معروفًا  كان 
ذلك  ورّت��ب  وقواعدها،  وأحكامها، 
عىل حروف الجاء، لكّنه رّتب الروف 
فاللسان،  اللق،  من  خمارجها  حسب 
فالسنان، فالشفتان، وبدأ بحرف العني 
ي  وُسمِّ »واى«  العّلة  بحروف  وختمها 

الكتاب بأّول لفظ من ألفاظه.
النسخة،  عزيز  خمطوطًا  الكتاب  وكان 
ل  حمّققًا.  وطبع  أخ��يًا  النور  رأى  لكّنه 
كان  اخلليل  أّن  علمئنا  من  أحد  يشك 
مائة  عام  ولد  أّنه  الرزباين  وعن  شيعّيًا 

 175 أو   170 سنة  وت��وف  الجرة  من 
قد   1602 سنة  توّف  أنه  قانع  ابن  وقال 
أّلف كتابًا ف اإلمامة، أورده بتممه حمّمد 
واستدرك  كتابه  ف  الراغي  جعفر  بن 
قال  »اخللييل«  وسمه  يذكره  ل  ما  عليه 
أبو  حمّمد:  بن  جعفر  بن  حمّمد  النجايش 
ب�  ال��ع��روف  ال��وادع��ي  ال��م��داين  الفتح 
»الراغي« كان يتعاطى الكلم، له كتاب 
خمتار الخبار، كتاب اخللييل ف المامة، 

وكتاب ذكر الجاز من القرآن.
اخلليل  كان  اخللصة:  ف  العّلمة  قال 
وقوله  الدب  ف  الناس  أفضل  أمحد  بن 
ال��ع��روض،  علم  واخ���تع  فيه  ح��ّج��ة 
إمامّي  يذكر وكان  أن  وفضله أشهر من 

الذهب.
شيخ  أمحد  بن  اخلليل  داود:  ابن  وقال 
وزهده  فضله  الدب  علوم  ف  الناس 
أشهر من أن يفى، كان إمامّي الذهب.

اُلَريري:  رباح  بن  تغلب  بن  أبان   -2
قال  وال��ص��ادق،  الباقر  أص��ح��اب  م��ن 
القّراء،  وجوه  من  قارئًا  كان  النجايش: 
وحكى  العرب  من  سمع  لغويًا،  فقيهًا، 
جعفر  أب��و  ذك��ره  ياقوت:  وق��ال  عنهم 
الطويس ف مصنّفي المامية. وقال: هو 

ثقة جليل القدر عظيم النزلة وقال: كان 
قارئًا، فقيهًا، ُلغوّيًا، نبيهًا ثبتا.

3- ابن محدون النديم: شيخ أهل اللغة 
ووجههم وُاستاذ أيب العباس ثعلب.

دريد  بن  السن  بن  حمّمد  أبوبكر   -4
صاحب  اللغوي،  الدي���ب  الزدي: 
هاشم  وأبو  هو  مات  اللغة  ف  المهرة 
الّبائي ف يوم واحد فقال الناس: مات 
اللغة والكلم. أّلف كتاب »مجهرة  علم 
واختصه  »العني«  منوال  عىل  اللغة« 

الصاحب وسّمه »جوهرة المهرة«.
الشأن،  عظيم  عباد:  بن  الصاحب   -5
وأّلف  والدب،  العلم  ف  القدر  جليل 
عيون  كتابه   )381  �  306( الصدوق 
لجله،   � السلم  عليه   � الرضا  أخبار 
عرش  »الحيط«  اللغة:  ف  كتبه  وم��ن 
الوهرة.  تلخيص  عرفت  وقد  جملدات 

وأّما تشّيعه فحّدث عنه ول حرج .
البيت  أهل  مدح  ف  قصائد  من  له  وكم 

نذكر منها ما ييل:
أل تعلموا اّن الويص هو الذي 

          أتى الزكاة وكان ف الحراب
أل تعلموا اّن الويص هو الذي 

حكم الغدير له عىل الصحاب  

دور علماء الشيعة 
في ازدهار علم اللغة
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انترشت  ال��ع��راق  طاغية  سقوط  منذ 
السلبية  بني  خمتلفة  ظواهر  العراق  ف 
 ، والي��اب��ي��ة وع��ىل خمتلف الص��ع��دة 
بشكل  للعراق  دخ��ل  منها  والبعض 
عشوائي ، ومن بني تلك الظواهر ظاهرة 
الستوتة ، التي ل تكن معروفة حتى يوم 
السقوط لربم نراها عندما يكون هنالك 
الستوتة  هذه  لن   ، مثل  الند  عن  خرب 

توحي ال الفقر وليس ال الغنى .
كثيف  بشكل  ال��ع��راق  ف  ان��ت��رشت 
ولكن  اخ��رى  ال  حمافظة  من  وخمتلف 
الستعمل  متعددة  اهنا  فيها  العجيب 
خمصصة  نراها  فتارة   ، اخلدمات  ولكل 
سائقها  يقوم  ما  بعدما  الركاب  لنقل 
للمواطن  بتحوير عربتها بشكل يسمح 
جعلها  منهم  والبعض   ، فيها  اللوس 

خطوط لنقل الطلبة .
متنقل  ت��اري  حمل  جعلها  من  وهناك 
لبيع  منها  البضاعة  نوع  حسب  يتلف 
لبيع  ومنها  ارو  الاء  لبيع  ومنها  الغاز 

اخلرضوات والرقي .
واخر ما شاهدت ان هنالك من صممها 
عىل شكل مكتبة لبيع الكتب ، وهي بني 

هذا وذاك نجدها تارة تلتزم بالشارات 
الرورية وتارة اخرى لا مطلق الرية ، 
الغلب فيها ليست لا ضوابط مرورية 
او اوراق ثبوتية ، اضافة ال من يقودها 

وحتى  رشط  لي  خاضعا  لي��ك��ون 
لرشط العمر .

رقم  عليها  نجد  الستوتات  هذه  بعض 
مروري اسود والبعض منها بل الغلب 

منها بل رقم .

استخداما  يستخدمها  من  هنالك  نعم 
ان  بل  الشارع  ف  عبثيا  ويكون  سيئا 
البعض ممن امتهن رشاء الجهزة النزلية 
والشوارع  الزقة  بني  متجول  القديمة 
غي  ب��اع��مل  الح��ي��ان  بعض  ف  يقوم 

مقبولة .
ضايقت الستوتة سيارة المل ) 1طن( 
حيث انه سائقها يستطيع الرور من أي 
عكس  ع��ىل  معوقات  غ��ي  م��ن  ش��ارع 

سيارات البيك اب.
فرصة  اياد  عن  يعجز  الذي  الشباب 
واقص  اق��رب  الستوتة  ان  يرى  عمل 
اصحاب  من  البعض  بل  للعمل  طريق 
ستوتات  باستئجار  يقومون  الم��وال 
قادر  وغي  العمل  يريد  لن  يومي  باجر 

عىل الرشاء 

ظواهر اجتماعية

الستوتة ....  فرصة عمل ام ظاهرة دخيلة ؟
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الغسلة  هي  منزلا  بنظافة  اللتزمة  الزوجة  يميز  ما  اهم  من 
وملحقاهتا ، ومجالا او نظافتها من المور التي تبعث الرتياح 
البناء  تعلم  الذي  الوقت  ففي  استخدامها  عند  النفس  عىل 
بان يافظوا عىل نظافة الغسلة كأن يقوموا بتنظيفها من بقايا 
العطرات  استخدام  عىل  حريصة  تكون  وان   ، دائم  الكل 

لتبقى رائحتها طيبة .
المر الخر ازالة رغوة الصابون والدهون من مقبض النفية 

بعد غسل اليدين حتى ل تلوث من يستخدمها بعدهم 
التي  فيفضل   ، وحاويتها  الصابونة  هي  للمغسلة  اداة  واهم 
وبالتايل  الاوية  ف  الاء  تمع  لتمنع  مصفاة  قاعدهتا  تكون 
تصبح الصابونة عجينة ، كم وان نوعية الصابون له دور مهم 
ف اختيار اليد الذي يزيل الدهون وما يتعلق باليد من اوساخ 

.
الطريقتني  احد  استخدام  يفضل  الصابونة  تنتهي  ان  وقبل 
او   ، هبا  القديمة  من  التبقي  والصاق  جديدة  استخدام  اما 
يمكن  كبية  كتلة  تكون  حتى  قدح  ف  الصابون  البقايا  مجع 

استخدامها مرة اخرى .
الناشف او الحارم تكون معلقة بالقرب من الغسلة والفضل 
هي الحارم التي تستخدم لرة واحدة ) الكلينكس( مع وجود 

علبة نفايات بالقرب من الغسلة .

ترى  ل  قد  لمر  تغفل  قد  من  ال  تنبيه 
بعد  اللبس  نرش  وه��و  ال   ، مهم  ان��ه 
بنرش  يقمن  منهن  فالبعض   ، غسلها 
مع  السطح  عىل  او  الديقة  ف  الغسيل 
فتكون  منزلم  من  اعىل  منازل  وج��ود 
النسائية عىل مرأى  اللبس لسيم  هذه 
الار وهذا امر يتاج ال حتذير وتدبي ، 
فاما نرشها ونرش الرشاشف مثل عليها 
او اختيار مكان ل تكون هنالك رشفية 
العائلة  وضع  كان  ان  والفضل   ، عليه 
الغسالة  استخدام  هو  ميسورا  ال��ادي 
تتجنب  التنشيف حتى  فيها خدمة  التي 

هذه الظاهرة.
فهذا  مهم  غي  امر  انه  تعتقد  من  وأما 

خطا فادح اليكم هذه القصة القيقية: 
ذكر )ابن بطوطة( ان بعض أهل التاريخ 
كان  ام��رأة  بنته  بلخ  مسجد  ان  ذك��روا 
يسّمى  العباس  لبني  بلخ  أميا  زوجها 
اخلليفة  أن  فاتفق   ،)*( عيل  بن  داود 
غ��ض��ب م���رة ع��ىل أه���ل ب��ل��خ ل��ادث 
أحدثوه فبعث إليهم من يغرمهم مغرما 
نساؤها  أتى  بلخ  إل  بلغ  فلم   ، فادحا 
بنت  ال��ت��ي  ال���رأة  تلك  إل  وصبياهنا 
وشكوا   ، أميهم  زوج  وهي   ، السجد 
حالم وما لقهم من هذا الغرم، فبعثت 

تغريمهم  برسم  قدم  ال��ذي  الم��ي  إل 
أكثر  قيمته  بالواهر  مرصع  لا  بثوب 
مما أمر بتغريمه ، فقالت له : اذهب هبذا 
صدقة  أعطيته  فقد   ، اخلليفة  إل  الثوب 
فذهب  حالم.  لضعف  بلخ  أهل  عن 
يديه  بني  الثوب  وألقى  اخلليفة  إل  به 
وقّص عليه القصة فخجل اخلليفة وقال 
برفع  وأم��ره  منا؟  أكرم  ال��رأة  أتكون   :
إليها  وبالعودة   ، بلخ  أهل  عن  الغرم 
ليّد للمرأة ثوهبا ، واسقط عن أهل بلخ 

خراج سنة!
الرأة  منزل  وأت��ى  بلخ  إل  الم��ي  فعاد 
عليها  ورد  اخلليفة  مقالة  عليها  وقص 

: أوقع بص اخلليفة  له  ، فقالت  الثوب 
عىل هذا الثوب؟ قال : نعم ، قالت : ل 
ألبس ثوبا وقع عليه بص غي ذي حمرم 
مني!! وأمرت ببيعه ، فبني منه السجد 
والزاوية ورباط ف مقابلته مبنّي بالكّذان 
من  وفضل   ، اآلن  حتى  عامر  وه��و   ،
الثوب مقدار ثلثه فذكر أهنا أمرت بدفنه 
ليكون  السجد  س���واري  بعض  حت��ت 
 ، خّرج  إليه  احتيج  إن  متيّسا  هنالك 
هبدم  فأمر  الكاية  هبذه  تنكيز  فأخرب 
الثلث  نحو  منها  فهدم  السجد  سواري 

ول يد شيئا فتك الباقي عىل حاله.

ظواهر اجتماعية

المغسلة والصابونة
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الشعور/ ينبع من الداخل دون وجود عامل خارجي.

عىل  ي��ؤّث��ر  خ��ارج��ي  عامل  ع��ن  ينتج  اإلح��س��اس/ 

الشخص مثل اخلوف أو اللمس.

أحكام اإلدغام
فروق لغوية

الدمج بني حرفني يكون أحدمها  أنه  ُيعّرف عىل 
متحرًكا واآلخر ساكًنا، ويتم اللفظ هبم عىل أهنم 
حرف واحد مشّدد، وليس حرفني، والنطق هبم 

من خمرج واحد.
النون  بوجود  اإلدغ��ام  حكم  وج��ود  يقتن   -

الساكنة أو التنوين، وينتفي بانتفائها.
وله ف هذه الالة أحرٌف خاصة مجعها العلمء ف 
تكون  ذلك  وعىل  )يرملون(،  هي  واحدة  كلمة 
النون  أحكام  أحد  اعتباره  عىل  اإلدغام  أحرف 
واليم،  وال��راء،  الياء،  هي:  والتنوين  الساكنة 
متام  لجل  وُيشَتط  والنون،  وال��واو،  وال��لم، 
الكلمة  آخر  ف  الساكنة  النون  تكون  أن  الكم 

الول، وحرف اإلدغام ف بداية الكلمة الثانية.
مثًل: فمن يعمل، النون ساكنة + الياء متحركة = 

إدغام فتصبح )فميَّعمل( بتشديد الياء.
جمموعة  حروف  أربعة  وله  بغنة  اإلدغام  ولدينا 
مع  ال��روف  هذه  نجد  فعدما  )ينمو(،  بكلمة 
ف  بغنة  إدغام  عن  نبحث  ساكنة  نون  أو  تنوين 
الراء   + الساكنة  النون  رب��ه،  من  أو:  الكلمة. 
بِّه(، بتشديد الراء،  متحركة = إدغام، فتصبح )مرَّ
وهذا اإلدغام يسمى اإلدغام بغي غنة له حرفان 

فقط وهي )ر+ ل(.

ابتكار عدة وسائل للحد  القدم إل  البيئة منذ  العديد من أصدقاء  يتجُه 
من الشكلت البيئية ومن ضمنها فكرة إعادة تدوير النفايات لتقليص 
النفايات و محاية الوارد الطبيعية، حيث أصبحت هذه الفكرة سمة من 

سمت العص الديث ف وقتنا الايل.

قيل لعرابية: ما الرح الذي ل يندمل؟
قالت: حاجة الكريم ال اللئيم، ثم يرّده!.

الشهيد المفكر السيد محمد باقر الصدر والشيخ 
محمد جواد مغنية )ُقّدس سّرهما(

فن تدوير النفايات

مخاطر الجلوس الطويل في العمل

حكمة
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قصص بهلول

حنان ناظم أهاًل بعودِتْك

أراد  ال��ع��ب��ايس  ه���ارون  أن  ي���روى 
فشاور  بغداد  قضاء  أح��د  ي��ويّل  أن 
أصحابه فقالوا: )ل يصلح لذلك ال 

وهب بن عمرو (، فاستدعاه.
وقال: يا أيا الشيخ الفقيه! أعّنا عىل 

عملنا هذا. قال: بأي يشء ُاعينك.
ل  أن��ا  ق��ال:  القضاء.  بعمل  ق��ال: 
أصلح لذلك. قال: أطبق اهل بغداد 
عىل أنك تصلح له. فقال: يا سبحان 
إين  ثم  منهم،  بنفيس  اعرف  اين  الل! 
ف إخباري عن نفيس بأين ل أصلح 
للقضاء، ل يلو أمري من وجهني: 
إما أن أكون صادقًا، فهو ما اقول ، أو 
يصلح  ل  فالكاذب  كاذبًا،  أكون  أن 
بد  ول  كان  ان  ق��ال:  العمل!.  لذا 
فأمهلوين الليلة حتى أفكر ف أمري.

عندهم،  م��ن  ف��خ��رج  ف��أم��ه��ل��وه.. 
الكاظم  اإلمام  عىل  مشكلته  وطرح 
فلّم  بالنون،  يتظاهر  بأن  فأمره  )ع( 
وركب  تانن  الثاين  اليوم  ف  أصبح 
قصبة، ودخل السوق، وكان يقول: 
تطؤكم  ل  الطريق  خّلوا  ط��ّرق��وا، 

فريس .
فقال الناس: ُجنَّ هبلول.

جّن  ما  فقال:  ل��ارون  ذل��ك  فقيل 
ولكن فّر بدينه مّنا، وبقي عىل ذلك 

إل أن مات.

مخاطر الجلوس الطويل في العمل

تتطلب طبيعة عمل البعض منا الكوث لساعات طويلة عىل الكريس خلل العمل, 
و الفاظ عىل وضع السم الستقر, بأقل قدر ممكن من الركة, و لكن ذلك يكلفنا 
و  العضلية  بالبنية  متعلق  هو  ما  منها  متعددة,  صحية  لخاطر  يعرضنا  فهو  الكثي, 
قلة  كذلك  و  صحيا,  يكون  ل  قد  الذي  اللوس  وضع  بحكم  للجسم,  العظمية 
هبذا  كبيا  تأثرا  تتأثر  والتي  للجسم,  اليوية  بالوظائف  يتعلق  ما  منها  و  الركة, 

الوضع الستقر للجسم, و من الخاطر التي قد تواجهنا بسبب اللوس الطويل:-
انخفاض معدل عمليات اليض إل أدنى مستواياته, و مشاكل التمثيل الغذائي, مما 

يسبب السمنة وما يتتب عليها من أخطار صحية أخرى.
يسبب  الستقر  الوضع  فهذه  والقلبية,  الدماغية  والسكتات  للجلطات  التعرض 

مخول ف الدورة الدموية, مما يزيد من خطورة اإلصابة هبذه الشاكل الصحية.
انخفاض حساسية النسولني ف السم, مما يزيد من فرصة اإلصابة بداء السكري.

مشاكل ف البنية العضلية و العظمية, بسبب قلة الركة و وضع الستقرار.
ف  الرياضية  التمرين  بإجراء  يقومون  الذين  الشخاص  يعتقد  مهمة:  ملحظة 
ساعات الصباح قبل الذهاب إل مكاتبهم, أهنم ف مأمن من هذه الخطار, و لكن 
ذلك ليس صحيحا عىل أرض الواقع, فالرغم من أن الرياضة مفيدة جدا, وقد تقلل 
من هذه الخطار, ولكن مفعولا, ل يستمر لساعات اللوس الطويلة, فسعان ما 
يتخلص السم من أثرها بعد فتة بسيطة ليعود إل حالة الركود و الستقرار التي 

تعله معرضا للمخاطر السابقة.
الل: ينصح الطباء و الختصون ف هذا الجال, اللجوء للحركة الستمرة, و القيام 
بالي, أو صعود وهبوط السلل كل 20-30 دقيقة, من أجل حتفيز عمل الدورة 
الدموية, و تنشيط عملية التمثيل الغذائي, و يفضل التنقل بالي السيع, و كذلك 
القيام بمجهود عضيل جيد خلل وقت اإلستاحة و التبديل ما بني وضع اللوس 

والوقوف بشكل مستمر.

أعمال يدوية يمكن صناعتها بالبيت
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التابع لقسم النشاطات العامة يف العتبة الحسينية املقدسة 
عن فتح باب القبول للراغبني والراغبات من شريحة املكفوفني وضعاف البصر ممن ترتاوح اعمارهم من 15_50 

عامًا للتسجيل يف دورة محو االمية التي يقيمها املعهد مع بدء العطلة الصيفية للعام الدراسي2017_2018
 علمًا أن اخر موعد للتسجيل هو 2018/5/31 لذا نرجو من الراغبني مراجعة مقر املعهد الكائن بمنطقة السعدية 

يف محافظة كربالء املقدسة وبالتحديد نهاية شارع فندق الفرات.
للمزيد من املعلومات االتصال على ارقام هواتف املعهد التالية :- 07801112651 /07717964640

مالحظة : التسجيل سيكون حصرًا للمكفوفني من اهالي محافظة كربالء املقدسة، وان املعهد سيأخذ على عاتقه توفري العديد 
من الخدمات للدارسني كالنقل املجاني ومجانية التعليم فضاًل عن تقديم برنامج غذائي يف كل يوم دراسي.


